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Niech radosc i pokój 
Swiat Bozego Narodzenia towarzyszy 
wszystkim przez caly Nowy 2010 Rok. 
Zyczymy, aby byl to Rok szczesliwy 
w osobiste doznania, spelnil zamierzenia 
i dazenia zawodowe 
oraz by przyniósl wiele satysfakcji 
z wlasnych dokonan.

Wójt, Sekretarz i Skarbnik Gminy
oraz Redakcja “WG”
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ZDANIEM  WÓJTA  GMINY

Od 2002 roku w klasach VI szkół 
podstawowych przeprowadzany jest 
przez Centralną Komisję Egzaminacyjną 
sprawdzian kompetencyjny. Od 2003 
roku również egzaminem kończy się 
nauka w gimnazjum.
Zastosowane określone standardy tych 
egzaminów obowiązujące jednakowo dla 
wszystkich szkół w całym kraju 
pozwalają w miarę wiarygodnie 
porównywać wyniki nauczania między 
szkołami.
Zbiorcze wyniki tych egzaminów 
otrzymują każdego roku szkoły oraz

Dnia 19 października 2009 
roku w Bielsku Podlaskim 
odbyły s ię  Mistrzostwa 
Powiatu w Drużynowych 
B i e g a c h  P r z e ł a j o w y c h .  
R e p r e z e n t u j ą c e  n a s z e  
gimnazjum drużyny dziewcząt 
i chłopców zajęły drugie 
mie jsca ,  a  tym samym 
zakwali f ikowały s ię  do 
półfinału. Obu reprezen-
tacjom, jak również ich 
opiekunom serdecznie gratu-
lujemy!
(ze str.: www.szkola.wyszki.pl)

MISTRZOSTWA  POWIATU  w  BIEGACH  PRZEŁAJOWYCH 

organ  prowadzący -  wójt gminy.
Analiza otrzymanych od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej danych 
dotyczących wyników nauczania w naszych szkołach oraz ich pozycja na tle 
innych szkół w regionie, województwie, kraju nie daje powodów do satysfakcji.
Ponieważ warunki do nauki w naszych szkołach są naprawdę na dobrym a nawet 
na bardzo dobrym poziomie rodzi się pytanie - Gdzie tkwi problem?

        cd na str. 3

WYCIECZKA  DO  ŚWIĘTEJ  WODY  i  SUPRAŚLA

Następnie zwiedziliśmy cerkiew-najstarszy zabytek architektury sakralnej na 
tym terenie z lat 1503-1571. Na koniec zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie 
i wyruszyliśmy do sanktuarium w Świętej Wodzie. Tu również przewodnik 
zapoznał nas z historią-legendą tego cudownego miejsca, po czym 
nawiedziliśmy kościółek. Piękna jesienna pogoda pozwoliła zwiedzić Górę 
Krzyży i Pomnik III Tysiąclecia, a także uczestniczyliśmy w rozważaniach Męki 
Pańskiej pod przewodnictwem p. Janusza Wyszyńskiego, który był naszym 
przewodnikiem do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku, a później 
do kaplicy. Tam siostra zakonna bardzo ciekawie opowiadała o bogatej 
osobowości kapłańskiej bł.k. W. Sopoćko, obejrzeliśmy izbę Jego pamięci i od-
daliśmy należną cześć relikwiom. 
Ubogaceni duchowo i z niezapomnianymi przeżyciami wracaliśmy do domu ze 
śpiewem na ustach i z nadzieją, iż kiedyś tu wrócimy. (...) Pragnę podziękować 
p. Januszowi Wyszyńskiemu za sprawą, którego wycieczka nabrała charakteru 
pielgrzymki, zapewne wiele wniosła dla każdego z nas, a przepiękny śpiew 
jeszcze dziś brzmi w uszach.

  Zofia Oksiuta

Dnia 06.10.2009 r. GOKSiT w Wyszkach i Filia GBP w Strabli zorganizowała 
dla Seniorów wycieczkę do Świętej Wody i Supraśla. 
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Supraśla. Przewodnik przybliżył nam historię 
zespołu budynków Prawosławnego Męskiego Monastyru,w skład którego 
wchodzą Pałac Archimandrytów, cerkiew p.w. Zwiastowania NMP oraz 
Muzeum Ikon, od którego rozpoczęliśmy zwiedzanie. Obejrzeliśmy wspaniałą, 
jedną z najbogatszych w Polsce kolekcję ikon z XVIII-XIX i XX w.

DLACZEGO “NASZE PODLASIE”?

Rozmowa z Prezesem Koła Gminy Wyszki Chrześcijańsko  Demokra-
tycznego Stowarzyszenia „NASZE  PODLASIE” p. Ryszardem Perkowskim

Wieści Gminne: Panie Prezesie, już od dosyć dawna, ale głównie przy okazji 
wyborów spotykaliśmy się z Chrześcijańsko-Demokratycznym Stowarzyszeniem 
„Nasze Podlasie”. W ostatnich wyborach samorządowych niewiele nawet 
zabrakło, aby Stowarzyszenie wprowadziło do Sejmiku Województwa 
Podlaskiego swojego radnego. Ostatnio zauważyliśmy, że ChDS ”Nasze 
Podlasie” zaczyna się coraz szybciej rozwijać. Proszę przybliżyć czytelnikom 
działalność Stowarzyszenia, jego statutowe cele. 
Ryszard Perkowski: Chrześcijańsko Demokratyczne Stowarzyszenie „Nasze 
Podlasie” jak sama nazwa wskazuje nie jest partią polityczną. Jest 
stowarzyszeniem ludzi o dość zróżnicowanych poglądach, którym jednak 
zasady chrześcijańskiej demokracji takie jak solidaryzm społeczny i dobro  
wspólne są szczególnie drogie.
ChDS „Nasze Podlasie” skupia ludzi sprzeciwiających się panoszącemu się 
partyjnictwu, dążeniu do władzy za wszelką cenę. Propagujemy ustrój 
demokratyczny ze szczególnym poparciem dla wszelkich form samorządności 
lokalnej. W dziedzinie gospodarki w pełni popieramy gospodarkę rynkową, 
poszanowanie własności prywatnej, ale jednocześnie uwzględniając potrzebę 
umiarkowanej ingerencji państwa w sferę socjalną.

        cd na str. 4

Logo Stowarzyszenia “Nasze Podlasie”

INWESTYCJE  2009

REKORD  DROGOWY.
W tym roku padł rekord w naszej gminie pod względem ilości kilometrów 
wybudowanych nowych dróg. Przybyło ich w sumie ponad 11 km. Jest to wynik, 
z którego naprawdę można być zadowolonym. W takim tempie, w okresie 3 - 5 
lat, rozwiązalibyśmy problem drogowy na naszej gminie. Nie jest to jednak takie 
proste. Zwłaszcza, że fundusze unijne i tak zwane „Schetynówki” wcale nie są 
tak łatwo dostępne, jak się to głosi w mediach. W tym roku udało się uzyskać na 
drogę Wyszki - Mierzwin - Olędzkie dotację ze środków Unii Europejskiej 
i 10 listopada uroczyście przekazaliśmy w użytkowanie prawie 8 - kilometrowy 
odcinek drogi. 
Dosyć gruntownie wyremontowaliśmy drogi żwirowe Strabla - Łyse, Ignatki 
w kierunku Topczewa
Również w tym roku oddaliśmy do użytku 2,6 km drogi gminnej Warpechy N. 
- Olszanica - Mulawicze. W 2008 r. wybudowaliśmy odcinek Stacewicze 
- Warpechy Nowe. W tym roku udało się również zmodernizować nawierzchnię 
w Kamiennym Dworze. (foto) 

      cd  na  str. 5
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BUDŻET  GMINY  WYSZKI  na  2010 r.

Od 15 listopada jest już przygotowany projekt budżetu na 2010 rok. W tej chwili 
podlega on ocenie w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Radni również go 
posiadają celem zapoznania się, przed posiedzeniem komisji, na których będzie 
szczegółowo omówiony. Pod obrady Rady Gminy trafi pod koniec grudnia 
celem przyjęcia.

Rok 2010 będzie rokiem bardzo trudnym finansowo dla naszej Gminy. 
Spowodują to dwie bardzo duże inwestycje (świetlica i kanalizacja) 
o wartości blisko 6 mln. zł.

Zaplanowane dochody budżetu na 2010 rok wynoszą 13.586.339 zł.
Dochody własne stanowią w tej kwocie zaledwie 24,6% i wynoszą 3.339.987 zł 
w tym 
- Podatek rolny  460.900 zł
- Podatek od nieruchomości 737.600 zł
- Podatek dochodowy od osób fizycznych 662.547 zł
Dotacje z budżetu państwa 3.718.970 zł   (w tym  z UE - 1.867.970 zł)

- na pomoc społeczną  1.779.000 zł
Subwencje  -  6.527.382 zł  (w tym subwencja oświatowa  3.284.291zł)

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na niski udział dochodów własnych 
wynoszących tylko 24.6%, a i tak jest on sztucznie zawyżony podatkiem od 
nieruchomości w wysokości 285.100 zł, który gmina sama sobie musi płacić za 
część nieruchomości.
Wpływy tylko z podatku rolnego w roku 2010 będą o153 tys. zł niższe 
w stosunku do roku 2009.
Uwzględniając trudną sytuację gospodarczą, z podatku od nieruchomości 
zostały zwolnione wszystkie domy mieszkalne, natomiast pozostałym 
podatnikom podatek ten został utrzymany na poziomie roku bieżącego. 
Obniżone o 25% zostały podatki od środków transportowych.

W sumie dochody własne będą z tego tytułu niższe o ponad 300 tys. zł. 
Będzie to znaczny uszczerbek finansowy dla budżetu zwłaszcza w tym trudnym 
roku.

Zaplanowane na 2010 rok wydatki wyniosą 14.604.984 zł.
Wydatki bieżące z tej kwoty wyniosą 10.765.477 zł. Z tej kwoty na 

wynagrodzenia i ich pochodne we wszystkich jednostkach organizacyjnych 
wydamy 5.376.131 zł.
Prawie połowę wydatków stałych tj. 4.888.732 zł pochłonie oświata. Następna 
jest pomoc społeczna z kwotą 2.159.020 zł, przeznaczona na różne formy 
świadczeń. Na szczególną uwagę zasługuje fakt szybkiego wzrostu wydatków

Na naradzie dyrektorów 9 października 2009 r. poświęconej temu problemowi 
zostały podjęte decyzje, co do działania, jakie szkoły wdrożą celem poprawienia 
przynajmniej częściowo wyników nauczania.
Wiem, że działania takie szkoły podjęły. Uczestniczyłem na poświęconej temu 
problemowi posiedzeniu Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół w Wyszkach.
Analizy nauczania poszczególnych przedmiotów przedstawione przez 
specjalnie powołane do tego celu zespoły nauczycieli w większości przypadków 
potwierdziły moje spostrzeżenia dotyczące problemu słabych wyników 
egzaminów, a wiec tym samym niskiego poziomu kształcenia naszych dzieci.
W zasadzie słabe strony procesu nauczania składają się z dwóch głównych 
problemów.
Pierwszy i jednocześnie najłatwiejszy do poprawienia to sposób kształcenia. 
Ustalono, że między innymi: 
- za mało jest powtórek przerabianego wcześniej materiału (wynika to często ze 
zbyt dużych ilości materiału do przerobienia).
- zbyt pasywny jest system przekazywania informacji. Uczeń otrzymuje zbyt 
dużo gotowej wiedzy, za mało jest aktywnego jej poszukiwania;
- za mało uczeń musi samodzielnie twórczo pisać. Przyczyniają się do tego 
gotowe ćwiczenia, testy;
- za mało jest czytania i uczenia się na pamięć;
- w regulaminach szkolnych przy dużej ilości praw ucznia za mało jest 
obowiązków.
Drugim problemem i to może najważniejszym, a jednocześnie znacznie 
trudniejszym do wyeliminowania są:
- rodzice z ich postawą w stosunku do szkoły, nauki, wychowania 
- nauczyciele ze wszystkimi wyżej wymienionymi cechami i dodatkowo 
kwalifikacjami do wykonywania zawodu (nie mam tu na myśli stopnia awansu 
zawodowego)
Wracając do problemu rodziców. Tak się składa, że nie ma problemu z dziećmi 
tych rodziców, którzy aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, biorą udział we 
wszystkich zebraniach, interesują się postępami w nauce i wychowaniu swoich 
dzieci. Nie mówię tu nawet o rodzicach bardzo aktywnie działających w Radach 
Rodziców itp. Dotyczy tych wszystkich, których los przyszły swego dziecka 
leży na sercu.
Niestety niemała jest grupa takich, których zaproszenie do szkoły jest 
praktycznie niemożliwe. Jeżeli natomiast dojdzie do skutku, przyjmują postawę 
bardzo agresywną, nierzadko w obecności dziecka. Tutaj jest moim zdaniem 
cały problem. Jeżeli rodzic przejawia tak negatywną postawę w stosunku do 
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uzyskiwania dobrych wyników.
Stąd biorą się u młodzieży wulgarne zachowania, ostentacyjne ignorowanie 
poleceń nauczycieli, demonstracyjne ośmieszenia dobrych uczniów oraz 
promowanie negatywnych wzorców zachowań.
Najgorsze jest to, że u tak młodych ludzi, negatywne postawy są łatwiej 
przyswajane. Z tymi problemami sama szkoła nie poradzi, zwłaszcza przy 
przepisach, które dzisiaj tak krepują działanie nauczycieli w sytuacjach 
trudnych.   
Z kim by się nie rozmawiało, każdy krytykuje model „bezstresowej” szkoły 
a jednocześnie coraz „nowe” bzdurne przepisy krępują jej działalność 
wychowawczą. 
Myślę, że prawie całe pokolenie roczników mi zbliżonych, nie krytykuje metod 
wychowawczych z tamtych czasów. Wielu wręcz otwarcie przyznaje, że gdyby 
niezdecydowana postawa Pana(i) i rodziców być może zszedłby na 
przysłowiowe „psy”.
Kolejnym problemem też niemałym jest kadra nauczycielska. Jej prawa 
i obowiązki, ale także i kwalifikacje. Jak tak dalej pójdzie już wkrótce będziemy 
mieli w naszym kraju prawie samych nauczycieli dyplomowanych.  Procedury 
uzyskania stopnia awansu zawodowego zostały wypaczone do granic absurdu. 
W zasadzie dla uzyskania kolejnego stopnia jest potrzebne jedynie 
zgromadzenie teczki stosownych „kwitów”.
Paradoksalnie obserwując to wśród naszych wyszkowskich nauczycieli wyższe 
stopnie uzyskują szybciej Ci, którzy niekoniecznie są najaktywniejsi w pracy. 
Po prostu mają więcej czasu na zajęcie się swoimi sprawami. 
Wychodzą teraz również negatywne skutki ulegania presji, aby podczas 
zamykania szkół każdemu nauczycielowi dać zatrudnienie zamiast dokonywać 
selekcji i wybierać najlepszych, ulepszając w ten sposób kadrę 
w szkołach pozostałych.
Mszczą się też na poziomie pracy nauczycieli egzotyczne zapisy w karcie 
nauczyciela. Wszystko to przyczynia się, że zarówno dyrektor szkoły jak i organ 
prowadzący są często bezradni w trudnych sytuacjach.

Mimo to musimy w najbliższym okresie podejmować wszelkie możliwe na 
dzień dzisiejszy działania, aby negatywne zjawiska w naszej oświacie odwrócić. 
Mam nadzieję, że rodzice włączą się do naszych starań w sposób bardzo 
aktywny. 

          Ryszard  Perkowski

na finansowanie pobytu osób nieposiadających żadnej opieki w domach 
pomocy społecznej. W tej chwili finansujemy pobyt 7 osób kwotą 9621,- zł 
miesięcznie oraz mamy 5 osób oczekujących na miejsce.
Rosnąca ciągle ilość zadań, jakie są przekazywane samorządom powoduje 
powolny, ale jednak ciągły wzrost kosztów utrzymania administracji, które 
w tym roku wyniosą 1.474.891 zł.

Bardzo wysoka jak na nasze możliwości została kwota na inwestycje. 
Wyniesie ona w 2010 roku  3.839.507 zł.
Składają się na to: kanalizacja Wólka Pietkowska - Topczewo w wysokości 
2.175.191 zł,
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Topczewie  998.516 zł oraz przebudowa 
drogi powiatowej Niewino Borowe i chodnika przy ul. Konopnickiej w Strabli  
udział Gminy 400 tys. zł.
Bardzo skomplikował nam proces inwestycyjny fakt, że już po przygotowaniu 
inwestycji i praktycznie po złożeniu wniosku o dofinansowanie z PROW 
poinformowano nas, że podatek VAT nie będzie kosztem kwalifikowanym. 
Zwiększyło to o 22% koszty własne tych inwestycji tj. o ponad 1 mln. zł. 
W wyniku tego wstępnie rozłożyliśmy budowę kanalizacji na dwa lata, nie 
chcąc całkowicie zablokować budowy dróg przez powiat, do których, aby były 
budowane musimy dokładać min. 50%.
Jeżeli chodzi o budowę dróg, to oprócz wspomnianej wcześniej drogi 
w Niewinie Borowym i chodniku w Strabli, przewidziana jest budowa drogi 
powiatowej Falki - Godzieby. Ponadto będziemy składali wnioski 
o dofinansowanie z PROW i Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych na drogi: w Strabli (ul. Kolejowa - Łyse długości 2,3 km), oraz 
Niewino Popławskie - N. Stare - N. Kamińskie - N. Borowe długości 3,7 km. 
Opracowana będzie dokumentacja na odcinek Bogusze - Bagińskie dlugości 
1,2 km i wieś Gawiny - 0,35 km.
Niestety gmina nasza nie jest na tyle bogata, aby móc wszystkie potrzeby 
inwestycyjne zrealizować w bardzo krótkim czasie. Zgodnie jednak 
z założonym wcześniej planem realizujemy sukcesywnie kolejne inwestycje, 
główny nacisk kierując na drogi. Dowodem na to jest wybudowanie w tym roku 
ponad 11 km nowych dróg. W ciągu ostatnich 9 lat przybyło na naszej gminie 
ponad 37 km nowych dróg asfaltowych różnych kategorii, nie licząc 5,2 km 
nawierzchni odnowionych. Nie jest, więc to tak mało jak mówią niektórzy, tylko 
potrzeby w tej dziedzinie mamy tak olbrzymie (58 wsi), że ma się takie 
wrażenie. Potrzeba, więc jeszcze trochę cierpliwości.

          Ryszard  Perkowski
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Stowarzyszenie powstało w 2002 roku usiłując przeciwstawić się przynajmniej 
na szczeblu lokalnym dominacji partii politycznych, które w swoim pędzie do 
władzy nie zawsze dostrzegają potrzeby terenu.

Od kilku lat ChDS „Nasze Podlasie” zaczyna się coraz bardziej rozrastać 
w poszczególnych powiatach Województwa Podlaskiego. 
Zarząd Główny znajduje się w Białymstoku. Prezesem jest Pan Leszek Bogdan 
Jawor. Wiceprezesem Pani Bożena Grotowicz dyrektor naszego bielskiego 
szpitala. Drugim wiceprezesem jest Pan Wiesław Pusz Starosta Białostocki. 
Jednym z członków zarządu jest nasz Starosta Bielski Sławomir Jerzy Snarski, 
który jest jednocześnie Prezesem Zarządu Oddziału Bielskiego ChDS ”Nasze 
Podlasie”.
Funkcjonują coraz prężniej koła gminne w gminach Bielsk Podlaski, Boćki, 
Brańsk, Rudka, Wyszki oraz miastach Bielsk Podlaski i Brańsk.
Łącznie w powiecie bielskim ChDS ”Nasze Podlasie” skupia 271 członków, 
z czego 60 jest z Koła Gminy Wyszki. Jak widać jest to znacząca siła jaką nie 
może w moim przekonaniu pochwalić się żadna partia polityczna.
W.G.: Jaki cel postawiło Stowarzyszenie na najbliższy okres?
R.P. Mimo, że sprzeciwiamy się politykierstwu, całkiem bez polityki 
funkcjonować również się nie da. Dużą rolę w poszczególnych kołach 
odgrywają samorządowcy i to wcale nie jest przypadek. Na własnej skórze 
odczuwam olbrzymią ignorancję władz centralnych, ale także i wojewódzkich 
w stosunku do terenu i samorządów gminnych. Z wieloma problemami nie 
mamy szans się przebić, aby być wysłuchanym, nie mówiąc o skutecznej 
pomocy.
Dotyczy to wielu aspektów prawnych nękających zwykłych ludzi i samorządy 
w sferze chociażby podatkowej, pomocy społecznej, oświaty itd., a także 
dystrybucji środków z funduszy unijnych, czy krajowych.
Te tylko zasygnalizowane problemy skłaniają do podejmowania wszelkich 
starań, aby przynajmniej we władzach wojewódzkich znaleźli się nasi ludzie, 
którzy zaczęli by te przyziemne od dawna istniejące problemy próbować 
rozwiązywać. Szczególnie ważnym i możliwym do szybkiego naprawienia 
problemem jest podział środków unijnych będący w gestii Urzędu 
Marszałkowskiego.
Jak to wyjdzie, zobaczymy w przyszłorocznych wyborach. Jeżeli uda się nam 
przekonać społeczeństwo naszych gmin, że należy wybierać do władz 
województwa znanych miejscowych ludzi, zamiast politycznych 
spadochroniarzy, możliwy będzie nawet spory sukces. Na pewno nie można 
temu co dzieje się w ostatnich latach przyglądać biernie.
W naszych kołach jest bardzo dużo ludzi młodych pełnych zapału i otwartych na 
wszelkie formy działania. Są więc wszelkie podstawy do znacznego 
optymizmu.
W.G.: Powiedział Pan o znacznym udziale w „Stowarzyszeniu” ludzi młodych. 
Jak w Kole Gminy Wyszki przedstawia się struktura wiekowa, społeczna, czy 
też tak ostatnio modny temat parytetu kobiet?
R.P.: Zacznę może od udziału kobiet. Pań w naszym kole jest w tej chwili 22, 
brakuje więc trochę do propagowanych 50%, ale za to w zarządzie mamy równo 
50 : 50%. Nie dajmy się jednak zwariować, tutaj wstępują chętni i każdy musi 
sam  poczuć potrzebę bycia w grupie.
Jeżeli chodzi zaś o udział grup społeczno - zawodowych to tutaj trudniej 
precyzyjnie to określić, ale mniej więcej wygląda to tak, że ok. 50% stanowią 
rolnicy, 43% pracownicy najemni w tym urzędnicy i nauczyciele oraz ok. 7% 
prowadzący własną działalność gospodarczą. Natomiast wiekowo jest to grupa 
ludzi młodych i bardzo młodych. Członków powyżej 50 lat naliczyłem zaledwie 
kilku.
Te wszystkie elementy dają bardzo dobre prognozy na przyszłość.
W.G.: Jeśli to nie jest tajemnicą kto wchodzi w skład Zarządu Koła Gminy 
Wyszki ChDS „Nasze Podlasie” i jak można się z Wami kontaktować jeżeli 
kogoś zainteresowałaby Wasza działalność.
RP: Tajemnic oczywiście żadnych nie ma, a wręcz przeciwnie. Zależy nam, aby 
nasze stowarzyszenie stawało się coraz popularniejsze i wstępowało w nasze 
szeregi coraz więcej osób. Z racji, że nie dysponujemy prawie żadnymi 
środkami finansowymi (skromna składka członkowska idzie na działalność 
statutową zarządu głównego) nie posiadamy na terenie gminy żadnego biura. 
Nasze okazjonalne spotkania i posiedzenia zarządu odbywają się zwykle 
w Urzędzie Gminy. Gmina tego typu organizacjom nieodpłatnie udostępnia salę 
konferencyjną. Spotkania większe np. w plenerze,  finansujemy składając się 
solidarnie na pokrycie ich kosztów. 
Jeżeli chodzi o kontakt z nami. Kontakt ze mną jest oficjalnie znany tj. Urząd 
Gminy, bądź telefon komórkowy 502 212 865.
Pozostałymi członkami zarządu są Pani Marta Kamińska Bębenek, Pani Beata 
Kamińska, Pani Agnieszka Łuczaj oraz Panowie Edward Zenon Konopka 
i Sławomir Marczuk. Są to osoby raczej dobrze znane w swoich środowiskach

Zapraszamy do naszego grona osoby, którym nieobce są nasze idee i cele, 
chętne do działania.
W.G.: Dziękuję za rozmowę.
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Uroczystość oficjalnego otwarcia i poświęcenia nowo wyasfaltowanej drogi 
powiatowej Wyszki - Mierzwin - Olędzkie w dniu 10.11.2009 r. o godz. 14.00 
krótkim wstępem rozpoczął Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu 
i Turystyki p. Henryk Zalewski, po czym oddał głos Wójtowi Gminy Wyszki 
p. Ryszardowi Perkowskiemu, który przywitał przybyłych gości oraz zebranych 
mieszkańców Mierzwina Dużego i Małego.

„…droga, którą dziś mamy przyjemność oddawać do użytku, jest bardzo ważna 
dla tej części naszej Gminy. Otwiera ona razem z ciągiem drogi gminnej 
Topczewo – Gawiny – Górskie – Bogusze - Bagińskie, która mam nadzieję, że 
wkrótce również będzie dokończona, możliwości swobodnej komunikacji 
między tymi miejscowościami, jak i dojazdu zarówno do Wyszek jak i do 
Brańska…” – tymi słowy Gospodarz Gminy rozpoczął omówienie historii 
powstania owej inwestycji.
Pomysł budowy drogi i pierwsze działania gminy miały miejsce w roku 2000, 
kiedy to po raz pierwszy został złożony w powiecie oficjalny wniosek o jej 
budowę. Niestety z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy, wniosek ów nie 
został zrealizowany. Z powodu braku wystarczających środków w budżecie 
powiatu, inwestycja ta była przekładana o następne lata. Dopiero wejście Polski 
do UE dało szansę realizacji tych planów z udziałem funduszy unijnych.
Obecny, kolejny już wniosek o fundusze unijne, rozpatrzono pozytywnie 
i zakwalifikowano do realizacji. Droga o długości niemal 8 km została 
zbudowana przez konsorcjum TILTRA, w ciągu niespełna 3 miesięcy.
Jej ogólny koszt wyniósł blisko 3 mln zł, gdzie 50% stanowiły środki Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego. 
Wydatek Gminy Wyszki na ten cel, to koszt blisko 642 tys. zł a wkład Gminy 
Brańsk na odcinek drogi biegnący właśnie przez tę gminę, to kwota ok. 100 tys. 
zł, pozostałą różnicę sfinansował Powiat Bielski.

Po wystąpieniu p. Wójta Gminy Wyszki głos zabrali: Starosta Bielski 
p. Sławomir Jerzy Snarski, Wójt Gminy Brańsk p. Krzysztof Jaworowski oraz 
radna Rady Gminy Wyszki p. Elżbieta Niewińska. Kolejnym punktem 
uroczystości było symboliczne przecięcie wstęgi, którego dokonali: Starosta 
Bielski p. Sławomir Jerzy Snarski, Proboszcz Parafii Topczewo ks. kan. Paweł 
Anusiewicz, przedstawiciel wykonawcy – kierownik budowy p. Witalis 
Gromotowicz, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg p. Leszek Aleksiejuk, 
Przewodniczący Rady Gminy Brańsk p. Ryszard Wietoszko i radna Rady 
Gminy Wyszki p. Elżbieta Niewińska.
Ostatnie cięcia wstęgi wykonane przez Wójta Gminy Brańsk p. Krzysztofa 
Jaworowskiego oraz Wójta Gminy Wyszki p. Ryszarda Perkowskiego 
uwieńczone zostało gromkimi brawami zebranych mieszkańców i przybyłych 
gości. W uroczystości wzięli udział ponadto: p. Piotr Bożko - Wicestarosta 
Bielski,  Sekretarz Gminy Brańsk p. Wojciech Jakubowski, Dyrektor Gminnego 
Zakładu Komunalnego w Brańsku p. Józef Michałowski, radni powiatowi 
- p. Kazimierz Krzemień i p. Edward Karpiesiuk, Inspektor Nadzoru PZD 
p. Krzysztof Jackiewicz, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wyszki a zarazem 
Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bielsku 
Podlaskim p. Mariusz Korzeniewski i Wiceprzewodniczący p. Roman Łuczaj 
oraz Zastępca Wójta p. Tadeusz Wielanowski, Skarbnik Gminy Wyszki p. 
Stanisława Ryczkowska, Kierownik ZUK Marek Falkowski, Dyrektor GOKSiT 
p. Henryk Zalewski, radni i sołtysi oraz pracownicy Urzędu Gminy Wyszki.

Następnie Proboszcz Parafii Topczewo ks. kan. Paweł Anusiewicz poświęcił 
nową drogę oraz pobłogosławił kierowców i wszystkich jej użytkowników. Po 
krótkiej przemowie księdza proboszcza ponownie głos zabrał p. Ryszard 
Perkowski, dziękując wszystkim za przybycie, za udział w ceremonii, za 
symboliczne otwarcie drogi i jej poświęcenie. Życząc bezpiecznego korzystania 
z owej inwestycji, bezpiecznych przejazdów i powrotów do domu, Gospodarz 
Gminy Wyszki zakończył uroczystość.

(hz)

Informacja dotycząca budowy masztu w Niewinie Borowym.
- dokumenty dotyczące budowy masztu zostały złożone w Urzędzie 
Gminy w Wyszkach, w Referacie Gospodarki Komunalnej i Budownic-
twa w miesiącu październiku. 
- 09.12.2009 r.  - do referatu został dostarczony wtórnik mapy 
zasadniczej z wyrysem masztu. 
- Urzędnik zajmujący się tą sprawą udzielił informacji, że procedura 
uzyskania pozwolenia budowlanego zakończy się pod koniec miesiąca 
stycznia 2010 r. 
- budowę masztu można rozpocząć dopiero po uzyskaniu wszystkich 
pozwoleń.

  Jacek  Wiśniewski

TELEFONY   KONTAKTOWE:  85 730 33 34;    509 943 759



 GŁOS
MŁODYCH

Na te nadchodzące Święta 
i na każdy dzień powszedni,
świat i ludzie niosą piękno,
a los niech życzenia spełni,

a więc zdrowia, pomyślności,
przyjaźni, radości, 
spokoju i miłości.

Niech marzenia się już spełnią
zanim pierwsza gwiazdka błyśnie.

Żyjcie długo życia pełnią,
ale jest coś równie ważne

- niech Bóg ma Was 
w swej przyjaźni!

Tego życzymy:
Władzom Gminy Wyszki, 
Dyrekcji Zespołu Szkół,
Radzie Pedagogicznej,
Koleżankom i Kolegom naszej szkoły 

oraz wszystkim Mieszkańcom Gminy Wyszki
- RADNI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY.

Gazetka Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki Nr 16/2009

“Myślimy o naszej przyszłości,

a przyszłość zaczyna się od dziś”

Jan Paweł II

W świątecznym już nastroju serdecznie witamy 
sympatyków i stałych czytelników  naszej gazetki. 
Pragniemy poinformować, iż Rada posiada już pełny 
skład i wiele pozytywnej energii.

Wybory uzupełniające i kampania wyborcza.
Dnia 3 listopada 2009 r. w Zespole Szkół im. Jana 
Pawła II w Wyszkach odbyły się wybory 
uzupełniające do Rady. Nad ich prawidłowością 
czuwała Komisja Wyborcza i opiekunowie Rady. 
Kandydatami byli następujący uczniowie z klas 
pierwszych gimnazjum: Urszula Łuczaj, Kinga 
Olszańska, Monika Krasowska, Joanna 
Godlewska, Sylwia Kruszewska, Gabriela 
Oksiuta, Agnieszka Sawoniuk, Kamil Marczuk, 
Martyna Topczewska, Magdalena Pierzchało, 
Dominika Falkowska, Diana Rudczuk. 
 Zgodnie z Kalendarzem Wyborczym przez tydzień 
trwała kampania wyborcza zachęcająca wyborców do 
oddania głosu, maksymalnie na pięciu kandydatów.
Przygotowali oni plakaty, reklamujące swą osobę, 
ciekawe wiersze i hasła.  Zaprezentowali się na apelu 
szkolnym, przypominając również historię 
demokracji.

Wybory jak wspomnieliśmy, odbyły się 3 listopada 
br., w godzinach: 9.00- 12.00. 
Warunkiem wzięcia w nich udziału przez młodzież 
gimnazjalną było posiadanie legitymacji szkolnej, 
o czym niektórzy uczniowie zapomnieli, mimo 
wielokrotnego przypominania. 
Najwięcej głosów uzyskali i radnymi zostali wybrani: 
Dominika Falkowska kl.Ib, Martyna Topczewska 
kl.Ib, Kamil Marczuk kl.Ib,  Magdalena 
Pierzchało kl.Ia,  Diana Rudczuk kl. Ia.



Inauguracyjna sesja Rady

1 grudnia br. w Urzędzie Gminy Wyszki odbyła się  
VIII sesja Rady. Obecnością swą zaszczycili nas: Pan 
Wójt Gminy Wyszki Ryszard Perkowski, Pan 
Sekretarz i opiekun Rady Tadeusz Wielanowski, Pan 
Dyrektor Zespołu Szkół w Wyszkach Jan Falkowski, 
Pan Dyrektor GOKSiT-u - Henryk Zalewski 
i opiekunka Rady Pani Bożena Pierzchało. Podczas tej 
sesji nowi radni złożyli ślubowanie. Odbyły się też 
wybory uzupełniające na wiceprzewodniczącą rady. 
Obok Przewodniczącego Arkadiusza Kowalewskiego 
i wiceprzewodniczącej Marleny Młodzianowskiej, 
funkcję tą pełnić będzie Martyna Topczewska.

Idą święta…
Przedstawimy kilka ciekawostek, dotyczących Świąt 
Bożego Narodzenia  obchodzonych w innych krajach. 
Informacje pochodzą z różnych źródeł.

Australia - Wielu Australijczyków świąteczny obiad 
spożywa na plaży. Traktują to jak piknik, na który 
wybierają się z koszami pełnymi jedzenia. 
Tradycyjnym daniem jest indyk.

Argentyna - Argentyńczycy, choć nie znają śniegu, 
przyozdabiają drzewa bawełną imitującą właśnie 
śnieg. Ponieważ jest ciepło, wszyscy świętują na 
świeżym powietrzu. Prezenty rozdaje Magi, który 
w wigilijną noc przyjeżdża swoim konnym 
zaprzęgiem. 

Meksyk - Już dziewięć dni przed Bożym 
Narodzeniem Meksykanie zaczynają świętowanie. 
Dzieciom zawiesza się pod sufitem kubeczki 
z piaskiem lub mąką. W jednym jest prezent 
niespodzianka. Otrzymuje go to dziecko, które 
wskaże właściwy kubek.

Grecja - Tutaj Boże Narodzenie trwa aż 12 dni. W tym 
czasie są aż dwie okazje do obdarowywania się 
prezentami: w wieczór wigilijny i noc sylwestrową.

Zgodnie stwierdzamy więc, że prawdziwe jest 
powiedzenie ,,Co kraj, to obyczaj”

Z noworocznymi pozdrowieniami 
Redakcja Głosu Młodych.

Podczas tej sesji przyjęto plan pracy Rady i omówiono 
bieżące sprawy. Postaramy  się nie zawieść naszych 
wyborców, w miarę sił i możliwości realizować nasze 
obietnice. Liczymy też na wsparcie całej społeczności 
szkolnej. 
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FUNKCJONOWANIE GKRPA w WYSZKACH

Rozmowa z Panią Jadwigą Szerszeń, pełnomocnikiem ds. profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Wieści Gminne: Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwią-
zywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy, kto 
w naszej gminie realizuje te zadania?
Jadwiga Szerszeń: Zadania realizuje Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 
W skład Komisji wchodzą: Wójt Ryszard Perkowski, ks. Andrzej Ulaczyk
- proboszcz parafii w Wyszkach, Joanna Paszko - Wojtkowska -lekarz rodzinny,
Filomena Rabczuk - z-ca dyrektora Zespołu Szkół w Wyszkach, Jarosław Galicki - 
dzielnicowy, Jadwiga Szerszeń - pracownik socjalny, Halina Marczyńska.
W.G.: Jakie są zadania  komisji?
J.Sz.: Do zadań komisji należą między innymi:
- opiniowanie wniosków na sprzedaż alkoholu,
- podejmowanie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu 
osób uzależnionych od alkoholu, kierowanie do odpowiednich poradni, instytucji 
i organizacji zajmujących się osobami uzależnionymi od alkoholu 
(kompletowaniu dokumentacji oraz kierowanie wniosków do sądu, prowadzenie 
rozmów z osobami wezwanymi, kierowanie na badanie przez biegłych 
psychologa i psychiatrę),
- wnioskowanie do sądu o wydanie postanowienia o podjęciu leczenia 
odwykowego w związku z uzależnieniem od alkoholu,
- podejmowanie interwencji w przypadkach przemocy w rodzinie,
- współpraca z kuratorami sądowymi wykonującymi nadzór nad osobami 
uzależnionymi i rodzinami z problemem alkoholowym,
- prowadzenie kontroli przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi 
w gminie,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakre-
sie rozwiązywania problemów alkoholowych .
W.G.: Czy rozmowy z osobami nadużywającymi alkoholu odbywają się przy 
obecności całej komisji?
J.Sz.: Nie. Ze składu komisji został wyłoniony zespół do przeprowadzania 
rozmów motywujących do zaprzestania nadużywania alkoholu. W skład tego 
zespołu wchodzą lekarz rodzinny Joanna Paszko - Wojtkowska, dzielnicowy 
Jarosław Galicki oraz pracownik socjalny Jadwiga Szerszeń.
W.G.: Kto najczęściej wnioskuje o skierowanie osoby uzależnionej od alkoholu 
na leczenie?
J.Sz.: Wnioski składają członkowie rodziny, kuratorzy sądowi, Komenda 
Powiatowa Policji w przypadku osób wszczynających awantury domowe, 
Prokuratura  w przypadku osób zatrzymanych za kierowanie samochodem 
w stanie nietrzeźwości.
W.G.: Czy często osoby, co do których złożono wnioski o podjęcie leczenia 
odwykowego dobrowolnie podejmują takie leczenie?
J.Sz.: Zdarza się tak bardzo rzadko. Większość twierdzi, iż nie ma problemu 
z nadużywaniem alkoholu i pije tak jak wszyscy.
W.G.: Jaka jest procedura w przypadku osób, które dobrowolnie nie podejmują 
leczenia odwykowego, a zachodzi obawa, że są osobami uzależnionymi?
J.Sz.: Po wysłuchaniu tych osób komisja kieruje na badanie do biegłych 
psychologa i psychiatry w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od 
alkoholu. Biegli określają, czy leczenie powinno odbywać się w warunkach 
oddziału stacjonarnego czy oddziału dziennego. W przypadku, gdy u takiej osoby 
rozpoznany jest zespół uzależnienia od alkoholu wniosek jest przekazywany do 
sądu. Sąd wydaje postanowienie o obowiązku podjęcia leczenia odwykowego.
W.G.: Czy na terenie gminy jest możliwe uzyskanie pomocy osobom 
uzależnionym i członkom ich rodzin?
J.Sz.: Tak. Od kilku lat działa punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych 
i członków ich rodzin. Punkt prowadzony jest przez psychologa Panią Dorotę Al 
Arab. Z porady psychologa może skorzystać każdy, kto sam ma problem 
z alkoholem jak również ci, którzy żyją w otoczeniu takich osób. Informacje 
o terminach, w jakich punkt jest czynny można uzyskać w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Wyszkach pokój Nr 4 (tel.85 7305873).
W.G.: Gdzie  można podjąć terapię dla osób uzależnionych  i współuzależnio-
nych?
J.Sz.: Taką terapię prowadzi Zakład Opieki Zdrowotnej Dzienny Oddział Terapii 
Uzależnień w Bielsku Podlaskim, Oddział Terapii Uzależnień w Samodzielnym 
Publicznym Psychiatrycznym ZOZ w Choroszczy, Wojewódzki Ośrodek 
Profilaktyki Uzależnień w Łomży.
W.G.: Osoby współuzależnione to jak rozumiem ci, którzy żyją w otoczeniu osoby 
uzależnionej. Czy jest możliwość stworzenia terapii takim osobom na terenie 
naszej gminy?
J.Sz.: Rozważaliśmy taką możliwość. Planujemy na przyszły rok zorganizowanie 
terapii dla osób współuzależnionych. Ułatwiłoby to naszym mieszkańcom bliższy 
dostęp do terapii.
W.G.: Dziękujemy Pani za rozmowę.

INWESTYCJE  2009 cd  ze  str. 2

WODA  WE  WSZYSTKICH  WSIACH.
W zasadzie już w tej chwili każda miejscowość Gminy Wyszki posiada 
doprowadzoną wodę bieżącą. W tej chwili przyłącza posiada 1220 gospodarstw 
domowych. Łączna długość sieci wodociągowej osiągnęła zaś 124,5 km.
 W tym roku podłączona została ostatnia miejscowość Łuczaje. (fot.)

POKAZ  TAEKWONDO  i  PROMOCJA  CYFRY +

Z myślą o mieszkańcach wsi została wybrana dość późna pora na pokaz sztuk 
walki Taekwon-Do na hali sportowej Z.S. w Wyszkach - dzień 16.10.2009 r.
O godz. 19.00 dyrektor GOKSiT p. Henryk Zalewski powitał przybyłych 
gości i wszystkich zebranych oraz przedstawił program i cel spotkania. 
Następnie członkowie Podlaskiego Klubu Taekwondo SO-SAN, którego 
Prezesem jest p. Wojciech Zdanuczyk (VI Dan), dali pokaz technik samoobrony 
i sztuk walki taekwondo przy dużym zainteresowaniu i aplauzie publiczności.
Pokazy omawiał p. Dariusz Ilczuk (I Dan), po czym razem z p. Łukaszem 
Sienkiewiczem (II kup) odpowiadali widzom na zadawane pytania.
Następnym punktem spotkania był konkurs "Mega szybka piłka" 
zorganizowany przez sponsora nagród, firmę BEST LIGHT z Bielska 
Podlaskiego, dostawcę usług internetowych i autoryzowanego sprzedawcę 
platformy CYFRA +.

      cd na str. 7

ROZBUDOWA  i  MODERNIZACJA  ŚWIETLICY  w  TOPCZEWIE.
Ruszyła wreszcie inwestycja współfinansowana z programu „Odnowa i rozwój 
wsi”. Ogólna wartość projektu 1.028 tys. zł w tym 500 tys. zł z UE. Opóźnienia 
z rozpoczęciem tej inwestycji spowodowane były przedłużającymi się 
procedurami w Urzędzie Marszałkowskim. Przewidujemy przekazanie 
świetlicy do użytku pod koniec pierwszego półrocza 2010 roku. (fot.)

RUSZY  KANALIZACJA  WÓLKI  PIETKOWSKIEJ  i  TOPCZEWA
Przyznane już zostały pieniądze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w wysokości 2.928 
tys. zł. Na kanalizację ww. miejscowości. Wartość całego przedsięwzięcia 
wyniesie 4.759 tys. zł. Już został ogłoszony przetarg na realizację tego 
przedsięwzięcia. Przewidujemy praktyczne rozpoczęcie inwestycji pod koniec 
pierwszego półrocza 2010 r. Zakończenie oficjalnie przewidujemy do końca 
czerwca 2011 r. Istnieją jednak spore szanse, że przy korzystnym układzie 
oddanie do użytku może nastąpić z końcem  2010 r.

OPIEKA  MEDYCZNA  NAD  KOBIETĄ  W  CIĄŻY
16 października 2009 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 18 września 2009 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą 
w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka.
Rozporządzenie określa formę opieki medycznej nad kobietą nie później niż od 
10 tygodnia ciąży do porodu. Opieka medyczna uprawnia kobietę w ciąży do 
dodatku z tytułu urodzenia dziecka i powinna być potwierdzona odpowiednim 
zaświadczeniem lekarskim, które stanowi także podstawę uzyskania 
jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka. 
Obowiązek potwierdzania opieki medycznej nad kobietą w ciąży stosuje się  
od dnia 1 listopada 2009 r. Nowe regulacje dotyczą wszystkich wniosków 
składanych po tym dniu.

     Marzanna Olszewska  (ze strony www. ug.wyszki.pl)



           Prosimy  bardzo  o  wypelnienie kuponu i dostarczenie go osobiscie lub 
poczta  do  31.01.2010 r.  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 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.)

................................................................................

................................................................................

................................................................................

/imię  i  nazwisko/

/adres  zamieszkania/

/telefon/ /podpis/
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Składniki:

- Włoszczyzna paski HORTEX
  (1 opakowanie),
- 40 dag filetów rybnych,
  (np. z morszczuka),
- sok z cytryny,
- łyżka mąki,
- 2 duże cebule,
- 250 g przecieru pomidorowego
  (z kartonika),
- olej do smażenia.

Krzyżówka z hasłem  2/2008Krzyżówka z hasłem  2/2008KRZYŻÓWKA  Z  HASŁEM       4/2009 SEKRETY  KULINARNE

Przygotowanie:
1. Filet pokroić na kawałki, skropić sokiem z cytryny, oprószyć solą, 
pieprzem i mąką. Następnie usmażyć na oleju i przełożyć na półmisek.
2.  Cebulę pokroić w piórka i zeszklić na oleju.
3. Dodać Włoszczyznę paski Hortex, podlać 1-2 łyżkami wody, posolić 
     i dusić 10 minut.
4. Dodać przecier pomidorowy, przyprawić do smaku solą, pieprzem,
     cukrem i ew. sokiem z cytryny.
5. Warzywami przykryć rybę i odstawić do wystudzenia.

Czas przygotowania: 30 minut
Czas duszenia: 10 minut
Ryba po grecku najlepiej smakuje na drugi dzień, posypana posiekaną 
natką.

Składniki:

Ciasto na naleśniki:
- mąka,
- sól,
- 3 szklanki wody,
- 3 jajka,
- olej.

Farsz:
- 0,5 kg pieczarek,
- 0,5 kg kapusty kiszonej,
- 1 duża cebula,
- sól, pieprz.

Etapy przygotowania:

 Naleśniki:
Składniki na ciasto zmiksować, doprowadzić do ciasta naleśnikowego. Gdyby 
naleśniki się rwały, to jest za mało mąki, jak są zbyt sztywne, to za dużo. Na 
patelnię teflonową wlewamy kilka kropel oleju, rozprowadzamy ciasto i sma-
żymy z obydwu stron.

Farsz: 
Cebulę obieramy i kroimy w drobną kostkę, następnie podsmażamy na patelni. 
Kapustę obgotować aby była miękka. Pieczarki pokroić i dodać do zeszklonej 
cebuli. Kapustę kroimy, wrzucamy do pieczarek, dodajemy przyprawy. 
Następnie farsz dusimy pod przykryciem ok. 15 min. Odstawiamy do 
ostygnięcia. Farsz nakładamy na środek przygotowanych naleśników, 2 boki 
łączymy do środka i zwijamy. Tak zrobione krokiety obtaczamy w jajku, bułce 
tartej i smażymy na złoty kolor.
Krokiety  najlepiej smakują z czerwonym barszczem .

Źródło: www.mojegotowanie.pl

Ryba z warzywami w pomidorach - ryba po grecku

Krokiety z kapustą i grzybami

Motocyklista wybrał się na przejażdżkę. Było zimno, więc założył marynarkę 
tyłem na przód. Jechał zbyt szybko i wpadł na drzewo. Wokół ofiary wypadku 
zebrał się tłumek wieśniaków. Po chwili do poszkodowanego przeciska się 
lekarz pogotowia:
- Czy on żyje?
- Po wypadku jeszcze żył, ale jak my mu głowę przekręcili na właściwe 
miejsce, to umarł biedaczysko...

- Co to jest: żółte, w czarne paski i pływa raz w lewo, raz w prawo?
- Pszczoła po wpadnięciu do kieliszka wódki.

Dwaj lekarze rozmawiają w szpitalu psychiatrycznym:
- Ten pacjent spod siódemki wczoraj mi się oświadczył!
- To chyba z nim gorzej...?  
- No wiesz?! Uważasz, że nie jestem przystojny?

KĄCIK  HUMORU

PIONOWO:
  1. Naród,
  2. Miejsce klęski Napoleona,
  3. Na dnie naczynia,
  4. Ostry w szpitalu,
  5. Centrum dowodzenia,
  7. Opiekunka,
  8. Tysiąc kg,
13. Szara papuga,
14. Członek sycylijskiej szajki,
18. Rodzaj gazu,
19. Opryszek,
20. Strój sędziego,
21. Rodzaj biegu konia,
22. U zająca.

POZIOMO:
  6. Nazwa napoju,
  9. Przypięta do obroży,
10. Siostra mamy,
11. Fonda, aktorka,
12. Epidemia,
15. Archipelag z Teneryfą,
16. Na wybiegu,
17. Gromada zwierząt,
20. Stolica Japonii,
23. Mieszkaniec slumsów,
24. Narzędzie włamywacza,
25. Nie Start,
26. Rozwaliska,
27. Była u lekarza,
28. Z jabłka zdrowy.
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11 LISTOPADA  w  SP  FALKI

10.11.2009 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel poświęcony 91 rocznicy 
odzyskania niepodległości przez Polskę.
Inscenizację słowno-muzyczną poświęconą Świętu Niepodległości 
przygotowała Pani Julia Mironczuk wraz z uczniami klas IV – VI. 
Przedstawienie obejrzeli uczniowie naszej szkoły, nauczyciele i wychowawcy. 

                Marek Wyłucki  (ze str. www.spfalki.wyszki.pl)

DZIEŃ  EDUKACJI  NARODOWEJ  w  WYSZKACH “KOT  w  BUTACH” - SPEKTAKL  DLA  DZIECI

Około 100 dzieciaczków zapełniło korytarz Szkoły Podstawowej w Wyszkach.
W dniu 22.10.2009 r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki zorganizował 
spektakl "Kot w butach" w wykonaniu artystów Studia Teatralnego ART - RE 
z Krakowa. Na widowisko zostali zaproszeni milusińscy do lat 10 ze wszystkich 
gminnych szkół podstawowych. W ciągu 50 minut dzieci miejscowej szkoły 
oraz Szkoły Podstawowej w Falkach wspaniale bawili się wspólnie z aktorami. 
Radości i oklasków nie było końca.

(hz)

ŚLUBOWANIE  KL. I w SP TOPCZEWO

13 października 2009 r., w poczet naszej społeczności uczniowskiej zostali 
przyjęci nowi uczniowie.
Klasa I liczy 11 osób: Angielczyk Gabrysia, Bieliński Dominik, Falkowski 
Dominik, Górska Gabrysia, Olszewska Monika, Ostrowski Artur, Pruszyńska 
Julka, Pasińska Ola, Krasowski Tomek, Michalska Paulina, Zdrojkowska 
Karolina. Wychowawczynią jest pani Barbara Karpiesiuk.
Pierwszoklasiści wzorowo zaprezentowali się przed widownią zasługując na 
miano ucznia. Po złożeniu przyrzeczenia pan Dyrektor pasował ich na uczniów.
To nie był jednak koniec egzaminu. Samorząd Uczniowski przygotował jeszcze 
inne zadania: dziewczynki - ubijanie piany z jajek, chłopcy - jedzenie 
marchewki.
Na zakończenie czekała ich niespodzianka, którą były prezenty od 
wychowawcy oraz od przedstawiciela BS w Wyszkach. Książeczki SKO z wkła-
dem 10 zł przekazała pani Barbara Perkowska - przedstawiciel banku.

    K.G. (ze strony www. sptopczewo.wyszki.pl)

13.10.2009 r. w ramach obchodów Dnia Komisji Edukacji Narodowej w Zespo-
le Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach odbyła się uroczystość powszechnie 
zwana Dniem Nauczyciela. Tradycyjnie szkolnej imprezie patronował 
Samorząd Uczniowski, który przygotował scenariusz uroczystości i był jej 
gospodarzem. Członkowie zarządu wykonali dekorację okolicznościową, której 
motto stanowiły wymowne słowa: „Słońce niech świeci tam, gdzie Wy..." (...)
Naszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością zacni goście: proboszcz parafii 
Wyszki ks. dr Andrzej Ulaczyk, przedstawiciele organu prowadzącego szkołę tj. 
Urzędu Gminy Wyszki, licznie przybyli nauczyciele emeryci oraz Rada 
Rodziców. To spotkanie było doskonałą okazją, aby w szczególny sposób 
dostrzec i docenić pracę nauczycieli, których to przedstawiciele otrzymali 
okolicznościowe nagrody pieniężne.
Nagroda Wójta została wręczona: Dyrektorowi Zespołu Szkół p. Janowi 
Falkowskiemu, Pani Wicedyrektor Filomenie Rabczuk, nauczycielom: 
p. Elżbiecie Ulaszonek i p. Jackowi Falkowskiemu. Nagrodą Dyrektora zostali 
wyróżnieni następujący nauczyciele: p. Justyna Copiuk- Suszyńska, p. Krystyna 
Zabrocka, p. Elżbieta Godzińska, p. Katarzyna Krystosiuk, p. Bożena 
Pierzchało, p. Maria Porucznik, p. Agnieszka Twarowska, p. Agnieszka 
Twarowska, p. Anna Twarowska, p. Renata Żukowska.
Dyrektor podziękował wszystkim nauczycielom za ich oddaną pracę, trud 
i poświęcenie. (...)
Uroczystość przebiegała w miłej, serdecznej atmosferze i w podniosłym 
nastroju. Wszyscy uczestnicy spotkania odczuli niecodzienny jego charakter 
i wymowę, bo przecież „jeśli są gdzieś na świecie anioły, to w naszej szkole jest 
ich bardzo wiele, a nazywają się -NAUCZYCIELE..."

   M. Porucznik  (ze str. www.szkola.wyszki.pl)

POKAZ  TAEKWONDO ...                               cd ze str. 5

Zabawa polegała na uzyskaniu najwyższej prędkości strzelanej piłki do 
specjalnej bramki (zobacz foto w naszej Galerii). Nagrodę główną, bezpłatny 
roczny dostęp do programów CYFRY + z gratisowym montażem, wywalczył 
p. Błażej Wiktoruk ze Strabli a miejsca II i III zajęli odpowiednio p. Hubert 
Kruszewski z Pulsz i Tomasz Kruszewski z Wyszek, którzy otrzymali 
odtwarzacz mp3 i pendrive. Przedstawiciele firmy BEST LIGHT p. Tomasz 
Dudzik i p. Witold Wiśniewski wyróżnili najmłodszych uczestników konkursu 
firmowymi gadżetami.
Spotkanie zakończyło się około godz. 21.00. 
Dziękujemy bardzo Dyrektorowi Zespołu Szkół w Wyszkach p. Janowi 
Falkowskiemu za udostępnienie hali i pomieszczeń oraz pracownikom szkoły 
za pomoc w  organizacji pokazu.

(hz)
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GOKSiT   zaprasza:
pon., środa, czwartek
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2 i 4 sobota w mies.
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KRZYŻÓWKA “WG”  2/09.
W dniu 10 grudnia 2009 roku w Czytelni GOKSiT uczniowie wylosowali 
zwycięzcę w  konkursie  „Krzyżówka  z  hasłem” ogłoszonym w „Wieś-
ciach Gminnych” 3/2009  przez Gminny  Ośrodek  Kultury, Sportu i Tu-
rystyki w Wyszkach. Zwycięzcą został  p. Grzegorz Twarowski 
zamieszkały w Wyszkach. Serdecznie gratulujemy.

Szczegółowe informacje  działalności GOKSiT na naszej 
stronie internetowej:    
Jeśli chcesz być informowany o ofercie GOKSiT wyślij do nas:

 swój adres mailowy.

 www.goskit.wyszki.pl.
 

goksit.wyszki@e-bielsk.pl 

Zapraszamy na zajęcia powstającej sekcji fitness. Niezależne, niekrępujące 
pomieszczenie, samodzielny trening. Już nabyliśmy pierwsze urządzenia 
do ćwiczeń. Wstępnie zajęcia mogą odbywać się we wtorki i piątki w godz. 
15.00 - 19.00. Po zorganizowaniu się grup, zasady i terminy możemy 

              dostosować do potrzeb uczestników.

"(...) Budynek po szkole w Niewinie Borowym przez jakiś czas stał pusty. 
Jednak w poniedziałkowy wieczór (23 listopada) znowu wypełnił się 
dziecięcym gwarem. To za sprawą imprezy andrzejkowej, którą zorganizował 
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki, Gminna Biblioteka Publiczna 
w Wyszkach oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Było lanie wosku, 
rzucanie kośćmi, magiczne liczby i wędrujące buty (...)." 

                 Janusz Bakunowicz - Kurier Bielski

Po powitaniu zaproszonych gości p. Ryszarda Perkowskiego Wójta Gminy 
Wyszki, ks. Łukasza Kuźmę oraz przybyłe dzieci, młodzież i ich roodziców, 
prowadzący imprezę p. Henryk Zalewski Dyrektor GOKSiT przedstawił 
program Andrzejek i oddał głos Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej.
Ula Malinowska, Karolina Malinowska, Kinga Niewińska z MDP oraz 
p. Agata Malinowska i Małgorzata Niewińska - opiekunki MDP przedstawiły 
ogólny rys historyczny i dawne obrzędy andrzejek, przygotowane przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Wyszkach.
Następnie rozpoczęły się wróżby prowadzone przez dwie sympatyczne "wróżki' 
p. Katarzynę Borowską i p. Annę Kuźmicką. W między czasie uczestnicy 
spotkania delektowali się słodkim poczęstunkiem. Radości i wywróżonych 
“niespodzianek" nie było końca
Andrzejkowy wieczór zakończył się dyskoteką i pytaniem o następną imprezę 
w Niewinie Borowym

  (hz)

ANDRZEJEKI  w  NIEWINIE  BOROWYM

Stało się już tradycją, że GOKSiT ten dzień dedykuje naszemu najmłodszemu 
pokoleniu. Mikołajki 2009 r. przypadły w niedzielę, więc następnego dnia 
7 grudnia “mikołajkowa załoga” z GOKSiT i GBP o godz. 8.00 odwiedziła 
Szkołę Podstawową w Strabli. Dla przeszło 50 uczniów “na dużym ekranie” 
miała miejsce projekcja animowanej bajki “Gwiazdka dziewięciu psiaków”. Po 
dużej radości wszyscy widzowie, duzi i mali, otrzymali od Śnieżynki 
czekoladowe upominki.
Następnie “delegacja od Św. Mikołaja” udała się do Zespołu Szkół w Wyszkach, 
gdzie podobnie jak poprzednio, obdarowała dzieciaki godziną śmiechu
i słodkiej przyjemności. Blisko 90 uczniów z wielkim zainteresowaniem 
oglądało burzliwą historię 9 zwierzaków, która i tym razem zakończyła się 
“happy endem”.
O godz. 11.30 do Czytelni biblioteki przybyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
z Falk, którzy skorzystali z zaproszenia na tę imprezę i po czasie spędzonym 
z bohaterami bajki otrzymali od Śnieżynek słodkie “mikołaje”.
Składamy serdeczne podziękowania Paniom Nauczycielkom za opiekę nad 
dziećmi oraz dyrektorom szkół za zwolnienie uczniów z zajęć szkolnych 
i umożliwienie im uczestniczenia w mikołajkowej imprezie.

  (hz)

GOKSiT  ZAPRASZA

MIKOŁAJU, MIKOŁAJU ...

- 8.00 - 16.00
- 11.00 - 19.00
- 13.00 - 17.00

W każdą środę i piątek w godz. 18.00 - 20.00 czynna jest sala sportowa 
i siłownia w Strabli, możliwość rozgrywek w tenisa stołowego i bilarda.
Do Wyszek zapraszamy natomiast, w każdy wtorek i piątek w godz. 17.00 -  
19.00. Do dyspozycji również sala rekreacyjno - sportowa z grą piłkarzyki, 
dartem, bilardem i tenisem stołowym.
Po Nowym Roku tworzymy nową sekcję taekwon-do, zajęcia raz lub dwa 
razy w tygodniu, egzaminy i kolejne stopnie sztuki walki. Prosimy o zapisy 
w naszej placówce. Minimalna liczba osób aby rozpocząć zajęcia - 20, wiek 
- od lat 6 wzwyż.

  Zapraszamy serdecznie.


