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“Wielkanoc”

Droga, wierzba sadzona wśród zielonej łąki,
Na której pierwsze jaskry żółcieją i mlecze.
Pośród wierzb po kamieniach wąska struga ciecze,
A pod niebem wysoko śpiewają skowronki.

Wśród tej łąki wilgotnej od porannej rosy,
Droga, którą co święto szli ludzie ze śpiewką,
Idzie sobie Pan Jezus, wpół nagi i bosy
Z wielkanocną w przebitej dłoni chorągiewką.

Naprzeciw idzie chłopka. Ma kosy złociste,
Łowicka jej spódniczka i piękna zapaska.
Poznała Zbawiciela z świętego obrazka,
Upadła na kolana i krzyknęła: "Chryste!".

Bije głową o ziemię z serdeczną rozpaczą,
A Chrystus się pochylił nad klęczącym ciałem
I rzeknie: "Powiedz ludziom, niech więcej nie płaczą,
Dwa dni leżałem w grobie. I dziś zmartwychwstałem.”

SŁÓW  KILKA  O  ŚWIĘTACH str. 6

Z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych,

składamy najserdeczniejsze życzenia:
dużo zdrowia, radości, smacznego jajka,

mokrego dyngusa,
mnóstwo wiosennego optymizmu

oraz samych sukcesów

życzą:
Wójt, Sekretarz i Skarbnik Gminy

oraz
Redakcja “WG”
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ZDANIEM  WÓJTA  GMINY

Zbyt często moim zdaniem jesteśmy 
zapatrzeni w materialną stronę naszego 
życia i nie można tego do końca 
uzasadnić naszymi opóźnieniami 
związanymi z poprzednimi okresami 
naszej historii takimi jak rozbiory, wojny, 
czy PRL.
Problem jest znacznie szerszy i występuje 
również w tych najbogatszych krajach 
świata.
Walczy z tym kościół, ale gdy nie będzie 
miał  wsparcia wśród świeckich 
zwłaszcza elit intelektualnych problem 
będzie się pogłębiał.

NOWOROCZNA  NARADA  SOŁTYSÓW  GMINY  WYSZKI

Tradycyjnie jak co roku w dniu 6 stycznia odbyła się narada sołtysów naszej 
gminy. Celem jej jak zawsze było podsumowanie minionego roku. Referentem 
tego tematu był wójt. Przedstawione zostały zadania wykonane w 2009 roku jak 
i plany na 2010 r. Wręczone zostały podziękowania sołtysom za ich pracę w mi-
nionym roku.
Wystąpienia swoje mieli również zaproszeni goście narady.
Kierownik Biura Powiat. ARiMR Pan Mariusz Korzeniewski przedstawił 
sołtysom krótką informację co agencja robiła w 2010 roku. Jakie środki i z jakich 
źródeł trafiły na teren Gminy Wyszki oraz na co mogą liczyć rolnicy w 2010 r.
Podobny zakres informacji z obszaru działania KRUS przedstawiła Pani 
Kierownik Raisa Korsak - Bursa.
Dyrektor Banku Spółdzielczego w Brańsku Oddział w Wyszkach poinfor-
mował zebranych o ofercie banku dla naszych mieszkańców, a także kondycji 
finansowej tej firmy.
Informacje z zakresu działalności Zespołu Doradztwa Rolniczego w Bielsku 
Podlaskim przedstawił również przedstawiciel tej instytucji. 

Ryszard  Perkowski

PRACOWNIA JĘZYKOWA w ZS w WYSZKACH

wsi i bycia rolnikiem, zarówno tym indywidualnym jak i w Spółdzielczych 
Kółkach Rolniczych, poprzez pracę, jako robotnik budowlany w Nowym Yorku, 
czy członek Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Rolniczych spowodowały, że 
mam  dosyć  szeroki  i  praktyczny podgląd na wiele aspektów życia człowieka, 
a szczególnie na wsi. Mimo że, w sumie dużo życia spędziłem również w mias-
tach i to nawet bardzo dużych, pozostałem nadal emocjonalnie człowiekiem wsi. 
Pięknej polskiej wsi.
Dlatego  też powtarzam  do  znudzenia:  człowiek   mieszkający na wsi nie musi 
i nie powinien ograniczać swojego życia tylko między polem, oborą i tele-
wizorem. Że życie rencisty wiejskiego to trochę pomocy dzieciom, wnuczki, 
telewizor,  niedzielna  msza.  Życie  to może być zdecydowanie przyjemniejsze 
i ciekawsze.
Pomyśleli również o tym ustawodawcy nakładając na gminy obowiązek 
powoływania instytucji kultury. Nasz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Tury-
styki ma też postawiony cel: oderwać, choć na chwilę mieszkańców naszej 
gminy od monotonii codziennych zajęć. Nie jest to zadanie wcale proste. Chyba 
nie  zawsze  zdajemy  sobie  sprawę  z terapeutycznego działania rozrywki, tej 
w towarzystwie innych ludzi. Kontakt z drugim człowiekiem, wspólna zabawa 
to najlepsze lekarstwo na stres, depresje, a tym samym i na wiele innych chorób, 
których często przyczyną są w/w zjawiska.
Nad tym usiłujemy pracować i oświadczam, że dopóki będę wójtem nie 
przestaniemy tego robić.

cd na str. 3

Będziemy  coraz  bardziej zamykać się w sobie, alienować się od społeczeństwa 
i gonić za gromadzeniem dóbr materialnych, które niestety cieszą tylko przez 
chwilę, bo za moment zapragniemy następnych rzeczy.
Człowiek w swej naturze jest istotą potrzebującą towarzystwa, przyjaźni, 
kontaktów i rozmów z drugim człowiekiem. 
Daleki jestem od przypisywania swojej osoby do grupy wcześniej wymienionej. 
Jednak  życie moje i funkcjonowanie w dosyć różnych środowiskach od życia na

zalety to m.in. indywidualna praca ucznia, praca w parach czy też w grupach. 
Nauczyciel ma możliwość podziału uczniów na dowolne grupy, które 
jednocześnie   realizują  własne  programy, podsłuchu,  konwersacji  z  każdym
uczniem bądź grupą, a także prowadzenie wykładu przez wbudowany 
wzmacniacz i głośniki. Uczniowie natomiast mogą odsłuchać wykład 
nauczyciela, porozmawiać z nauczycielem czy też z innymi uczniami, mają 
również możliwość powtarzania zwrotów po lektorze nagranym na CD czy też 
kontrolę własnej wymowy. Ponadto w pracowni znajdują się nowe ławki i krze-
sła. Pracownię wyposażono również w ekran i projektor. 
Pracownia ta spełnia standardy nie tylko krajowe, ale nawet europejskie.

Sukcesy językowe uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Wyszkach

Uczniowie Zespołu Szkół w Wyszkach osiągają spore sukcesy językowe nie 
tylko u siebie w szkole, ale też na większą skalę. Uczennica kl. IIIc - Aneta 
Marczuk zajęła III miejsce w wojewódzkim konkursie „Mistrz gramatyki 
języka rosyjskiego 2010” organizowanym w marcu 2010 r. przez Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku.
Uczennica kl. IIc Patrycja Chomicka zakwalifikowała się do etapu 
wojewódzkiego przedmiotowego konkursu z języka rosyjskiego organizo-
wanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. 
Obie uczennice przygotowywała p. Elżbieta Godzińska  nauczyciel języka 
rosyjskiego.

Sala gier i zabaw

Wszystkie szkoły Gminy Wyszki wzięły udział w programie „Radosna szkoła”. 
Dzięki temu w naszej szkole powstała sala do gier i zabaw dla dzieci. Teraz 
„szkolne maluchy” mogą mile i zdrowo realizować zajęcia rekreacyjne.

Dyrektor Zespołu Szkół - Jan Falkowski

Tradycyjne metody nauki języków obcych powoli przechodzą do historii. 
Od lutego 2010 r. uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach, 
dzięki wydatnej pomocy finansowej Samorządu Gminy (w tym szczególnie 
Ryszarda Perkowskiego Wójta Gminy i p. Stanisławy Ryczkowskiej 
Skarbnik) mają nowoczesną pracownię języków obcych. 
Do nauki wykorzystują słuchawki i mikrofon, sterowane przez nauczyciela za 
pośrednictwem komputera. 
Pracownia zaopatrzona jest w 24 stanowiska dla uczniów, a przy każdym z nich 
indywidualne słuchawki z mikrofonem. Została przygotowana tak,  aby  
stymulowała  uczniów  do  nauki, ułatwiała przyswajanie wiadomości
                i zapewniała nauczycielowi właściwy i skuteczny  warsztat  pracy.  
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Próbujemy to czynić poprzez działania Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Tu-
rystyki inspirując i koordynując funkcjonowanie klubu seniora, organizując 
doroczne spotkania emerytów i rencistów Gminy Wyszki, spotkanie 
przedsiębiorców i producentów rolnych, festyny, konkursy (najładniejsza 
posesja, szopka świąteczna, stroik bożonarodzeniowy czy pisanka i palma 
wielkanocna) zajęcia sportowe.
Satysfakcję z tego, co robimy daje chociażby widok radości w oczach 
bawiących się ludzi, których młodość minęła jakiś czas temu.
Na takie cele muszą się znaleźć pieniądze, gdyż to również służy polepszeniu, 
jakości życia, podobnie jak droga, wodociąg zwłaszcza, że kwoty potrzebne na 
ten cel są znacznie niższe.
Innym problemem bardzo ważnym jest rozbudowanie potrzeb na kulturę i to tę 
rozumianą bardzo szeroko u dzieci i młodzieży.
Kształcenie dzieci w kontekście zdobywania wiedzy merytorycznej to jest jedna 
rzecz i to jakoś funkcjonuje, chociaż do zadowolenia z wyników na przykład 
egzaminów końcowych jest jeszcze daleko.
Nie czuje się kompetentny, aby postawić tutaj jakąś receptę, co zrobić, aby nasze 
dzieci w większym stopniu interesowały się wartościowszymi obszarami 
kultury, czy też sportem.
Co robić, aby odciągnąć ich od nadmiernego przesiadywania przed 
komputerem, z którego zdobywają niekoniecznie pożyteczną wiedzę nie 
wspomnę o brutalnych bezmyślnych grach?
 Co zrobić, aby oglądanie telewizji nie ograniczało się tylko do filmów z agresją 
lub pełnych intryg seriali?
 Co zrobić, aby dyskoteki publiczne również potrzebne, ale dla młodzieży 
pełnoletniej, nie były miejscami deprawacji gimnazjalistów? 
Pytań takich należałoby postawić jeszcze kilka. Wiem napewno jedno. Nie 
można na te zjawiska patrzeć obojętnie. Wszelkie działania, które odciągną 
nasze dzieci i młodzież od tych działających negatywnie na ich psychikę zajęć, 
są godne wspierania.
Zachęcam rodziców, gdyż tutaj tkwi główny klucz do pozytywnych efektów. 
Namawiajcie swoje dzieci, aby brały udział w różnych formach kulturalnych, 
sportowych zajęć organizowanych przez szkoły, ośrodek kultury, czy kościół. 
Przy wszelkich czasami i niedoskonałościach tych zajęć, efekt wychowawczy 
będzie zdecydowanie lepszy niż przy wcześniej wymienionych.
Miałem kilkakrotnie okazję obserwować chociażby biwaki harcerzy 
białostockich czy oazowe pobyty młodzieżowe w naszym Zespole Szkół. Nigdy 
nie zauważyłem tam negatywnych zachowań, a wspaniałą zabawę młodych 
ludzi.
Najgorszym zagrożeniem dla młodego człowieka jest nuda. Róbmy wiec 
wszystko, aby swój czas wypełniał w sposób właściwy nie zapominając 
oczywiście o nauce. 
Będzie  wówczas  mniej  zniszczonych przystanków,  przestępstw, problemów 
z paleniem,  piciem  czy  narkotykami, a co za tym idzie mniej rozpaczy 
rodziców i ich bliskich. 

 INWESTYCJE  ZAPLANOWANE  NA  ROK  2010

Radni na sesji 18 marca przyjęli ostateczny plan zadań inwestycyjnych na rok 
bieżący. Jest to jak na nasze możliwości finansowe bardzo ambitny i szeroko 
zakrojony plan. Obejmuje on oprócz inwestycji,  które będą realizowane w roku 
bieżącym, wiele zadań, które będą wykonywane w latach przyszłych. W tym 
roku chcemy przygotować na nie dokumentacje, aby gdy tylko pojawi się 
możliwość, móc ubiegać się o dotację na ich realizację, gdyż tylko pomoc 
zewnętrzna da szansę na ich szybszą realizację.

Plan zadań przedstawia poniższe zestawienie:

Inwestycje wspólne z powiatem:
1. Budowa drogi powiatowej Szosa Wyszki - Bielsk do końca Niewina Boro-

wego - dł.1,5 km
2. Budowa drogi powiatowej Warpechy St.-Mieszuki (koniec wsi) - dł. 1,8 km.
3. Budowa drogi powiatowej w Maleszach wieś - długość ok. 0,7 km
4. Budowa chodnika w Strabli na ul. Konopnickiej i Pałacowej

Inwestycje gminne:
1. Modernizacja świetlicy w Topczewie
2. Budowa kanalizacji sanitarnej Kamienny Dwór, Wólka Pietkowska, 

Topczewo
3. Budowa ulicy Nowej (ul. Konopnickiej do Łyse) - dł. 0,9 km
4. Budowa ul.Piaskowej w Wyszkach - dł. 100 m.
5. Złożony jest wniosek na dofinansowanie projektu „Plaża w Łysych”

Ponadto w przygotowaniu jest dokumentacja techniczna na:
1. Ulicę Kolejową w Strabli  Łyse - dł. 2,3 km
2. Drogę gminną Niewino Popławskie, Niew. Stare - Niew. Kamińskie -Nie-

wino Borowe - dł. 3,9 km
3. Modernizację budynku szkoły w Niewinie Borowym na ośrodek kultury.

Przygotowane zostaną projekty dróg - w Gawinach - dł. 0,4 km i ulicę w Za-
lesiu - dł. 650 m.

ZDANIEM  WÓJTA  GMINY cd  ze  str. 2

KONKURSY  ROZSTRZYGNIĘTE

Ogłosimy przetarg na wykonanie dokumentacji na kanalizację i budowę 
oczyszczalni ścieków w Strabli.
Mamy nadzieję uporządkować sprawy własnościowe drogi Samułki Małe - 
Łapcie - Mulawicze - dł. 5,2 km.
Będą wykonywane bieżące remonty dróg, oraz będą realizowane 
przedsięwzięcia wnioskowane w ramach funduszu sołeckiego.

Wójt Gminy - Ryszard Perkowski

Dnia 26.02.2010 r. komisja konkursowa po dokładnym obejrzeniu wszystkich 
prac, które dostarczono do biblioteki szkolnej w Wyszkach na konkurs “Z Ko-
ziołkiem Matołkiem za pan brat”, postanowiła przyznać nagrody:

W konkursie plastycznym dla ucz. kl. III zwyciężyli:
I miejsce - Malinowska Patrycja,
II miejsce - Kowalewski Przemek,
III miejsce - Falkowski Maciek, Niewiński Przemek.

W konkursie czytelniczym zwyciężyli:
I miejsce -Malinowska Patrycja,
II miejsce - Trzeszczkowski Mateusz,
III miejsce - Falkowski Maciek.

a u
!

Serdeczne gr t lacje! !

PASOWANIE  NA  CZYTELNIKA  w  WYSZKACH

11 marca 2010 roku, w naszej szkole, odbyła się uroczystość pasowania uczniów 
klasy pierwszej na czytelników biblioteki szkolnej. Pierwszaki wypożyczają 
książki już od kilku tygodni. Pasowanie poprzedziła lekcja biblioteczna, na 
której uczniowie zwiedzili bibliotekę, poznali zbiory, regulamin, dowiedzieli 
się, gdzie są regały z książkami przeznaczonymi dla nich.
W dniu imprezy galowo ubrane maluchy oraz zaproszeni goście obejrzeli  
inscenizację "Kłótnia wróżek", przygotowaną przez klasę IIb oraz III pod 
kierunkiem bliotekarki Agnieszki Twarowskiej.
Po występach starszych koleżanek i kolegów  pierwszoklasiści przystąpili do 
ślubowania i przyrzekali, że będą szanować książki. Następnie odbyło się 
pasowanie – dużą książką pierwszacy kolejno dotykani byli w ramię. Na 
pamiątkę wizyty w bibliotece wszyscy otrzymali dyplom oraz zakładkę.
Było to pierwsze spotkanie najmłodszych czytelników z biblioteką. Miejmy 
nadzieję, że uczniowie ci chętnie będą tu przychodzić i brać udział w kolejnych 
uroczystościach, konkursach.

 
                    Bibliotekarz Zespołu Szkół - Agnieszka Twarowska
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Delegacje dyrektorów, nauczycieli i uczniów Szkół z terenu diecezji 
drohiczyńskiej noszących imię Jana Pawła II i ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 
przybyły 8 stycznia 2010 roku na swoje coroczne spotkanie z biskupem 
Antonim Dydyczem.
Naszą szkołę reprezentowali: dyrektor – p. Jan Falkowski, nauczyciele – p. Mar-
ta  Warpechowska  i p. Agata  Wyszkowska  oraz  uczennice – Marta  Borowska 
i Paulina Młodzianowska. Spotkanie rozpoczęła Eucharystia, celebrowana 
przez bp. Dydycza w kaplicy Wyższego Seminarium Duchowego. W homilii ks. 
biskup nawiązywał do przesłania, jakie niesie Chrystus przez swoje przyjście, 
świętowane w Boże Narodzenie. Po Eucharystii młodzież z Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Korytnicy zaprezentowała inscenizację ukazującą problem 
zrozumienia Bożego Narodzenia, a dzieci z Kosowa Lackiego w imieniu 
zebranych złożyły ks. biskupowi życzenia. Nie zabrakło też łamania się 
opłatkiem i wspólnego śpiewania kolęd. Na koniec wszyscy mieli okazję 
porozmawiać i podzielić się wrażeniami przy pączkach i herbacie.

M. Warpechowska, A. Wyszkowska
(ze str. internetowej ZS Wyszki)

SPOTKANIE  OPŁATKOWE  SZKÓŁ  PAPIESKICH

Uczniowie naszej szkoły na czele z panem Dyrektorem Andrzejem 
Karpiesiukiem oraz Wójtem naszej gminy Panem Ryszardem Perkowskim udali 
się z życzeniami świątecznymi do Wojewody Podlaskiego Macieja Żywno.  
Spotkanie miało charakter świąteczny, nie zabrakło życzeń oraz upominków. 
Wojewoda życzył dzieciom radosnych świąt i hojnego Mikołaja, oraz  wręczył 
im szkolne encyklopedie. 
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie:
Emilka Karpiesiuk klasa VI
Krzyś Bogusz klasa IV
Kacper Dąbrowski klasa IV

Katarzyna Górska (ze str. internetowej SP Topczewo)

Z ŻYCZENIAMI ŚWIĄTECZNYMI u WOJEWODY PODL. SPOTKANIE SOŁTYSÓW z BISKUPEM DROHICZYŃSKIM

Tradycją stały się spotkania noworoczne sołtysów z Biskupem Drohiczyńskim 
Antonim Pacyfikiem Dydyczem. W roku bieżącym gospodarzem spotkania 
była  Gmina Brańsk.  14 stycznia 2010 r. w Kościele p.w. Wniebowzięcia NMP 
w Brańsku na Mszę Świętą koncelebrowaną przez Jego Ekscelencję Księdza 
Biskupa przybyli sołtysi z dekanatów bielskiego, brańskiego i hajnowskiego. 
Na uroczystości tej nie mogło zabraknąć sołtysów z naszej gminy, którzy od 
wielu lat licznie uczestniczą w spotkaniach. Po Mszy Św. zebrani udali się do 
Kalnicy, gdzie podzielili się opłatkiem i wspólnie zaśpiewali kolędy. 
Ksiądz Biskup Antoni Dydycz przypomniał o roli sołtysa we wsi. Biskup 
namawiał również zgromadzonych do większej aktywności wyborczej i kształ-
towania w ten sposób swojej przyszłości. W spotkaniu uczestniczył też 
diecezjalny duszpasterz rolników diecezji drohiczyńskiej ksiądz Antoni 
Sieczkiewicz, który mówił do rolników, aby nie zatracili bogactwa, które tkwi 
na polskiej wsi i tworzyli zdrową żywność oraz sami zainteresowali się 
przetwórstwem oraz promocją swoich produktów.

Tadeusz Wielanowski

CHOINKA  SZKOLNA  w  SP  FALKI

W roku szkolnym 2009/2010 w naszej szkole połączyliśmy uroczystość Dnia 
Babci i Dziadka z choinką szkolną.
Imprezę rozpoczęliśmy od części artystycznej z okazji Dnia Babci i Dziadka, 
którą przygotowali najmłodsi uczniowie klas O - IV wraz ze swoimi 
opiekunami: panią Jolantą Artemiuk, panią Ewą Konopka i panem Krzysztofem 
Wiśniewskim.
Po tak uroczystej i pięknej akademii, najmłodsi jej uczestnicy wręczyli Babciom 
i Dziadkom własnoręcznie przygotowane tulipany i zaprosili ukochanych 
dziadków na mały poczęstunek z okazji ich święta.
Po ciepłej herbatce i ciastku wszystkie babcie wraz z dziadkami, rodzice, goście 
i nauczyciele zebrali się jeszcze raz na głównym korytarzu, aby obejrzeć część 
artystyczną z okazji choinki szkolnej, przygotowaną przez uczniów klas I –VI 
wraz z opiekunami: panią Julią Mironczuk i panem Mateuszem Sadowskim.
Po jasełkach rozpoczęliśmy dyskotekę choinkową. Wszyscy znakomicie się 
bawili, zarówno dzieci, rodzice jak i nauczyciele.
Kolejnym etapem imprezy było tak długo oczekiwane przyjście Świętego 
Mikołaja. Dzieci bardzo gorąco przywitały serdecznego gościa. Po czym 
Mikołaj rozdał wszystkim dzieciom prezenty,  za które dzieci podziękowały. Po 
chwili spędzonej w towarzystwie dzieci Mikołaj musiał wracać do siebie. Jeden 
z najmłodszych dzieci naszej szkoły odprowadził gościa w czerwonej pelerynie 
do wyjścia.

Marek Wyłucki (ze str. internetowej SP Falki)



Serdecznie witamy wszystkich sympatyków naszej 
gazetki i zachęcamy do lektury.
W wiosennym już nastroju dzielimy się pewnymi 
informacjami związanymi z minioną i obecną 
działalnością.

I. TROCHĘ HISTORII

24 lutego 2010 r. minęło 5 lat działalności Młodzieżowej 
Rady Gminy Wyszki. Dokładnie 24 lutego 2005 r. w Zes-
pole Szkół w Wyszkach odbyły się pierwsze demokra-
tyczne wybory do Rady. Młodzież ówczesna z dużym 
zaangażowaniem  włączyła  się  do pracy na rzecz szkoły 
i środowiska lokalnego.
Na łamach naszego pisma przypomnimy skład 
Prezydiów Rad z lat 2005-2010.

2005 r.
1. Przewodniczący - Justyna Tworkowska
2. Wiceprzewodniczący - Łukasz Olszewski i Karol

 Brzozowski
3. Sekretarz - Ewelina Trzeszczkowska
4. Skarbnik - Paula Kondracka.
Zmiana składu wiceprzewodniczących w 2006 r. Anna 
Niewińska i Justyna Kiszko, Skarbnik i jednocześnie 
kronikarz Rady - Diana Kowalewska.

2007 r. (styczeń)
1. Przewodniczący - Agnieszka Falkowska
2. Wiceprzewodniczący - Anna Marczyńska i Adam

 Zalewski

GŁOS
MŁODYCH

GŁOS
MŁODYCH

GŁOS
MŁODYCH

GŁOS
MŁODYCH

GŁOS
MŁODYCH

Gazetka Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki Nr 17/ 2010Gazetka Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki Nr 17/ 2010

,,Najbardziej twórczą ze wszystkich jest praca nad sobą, 
która pozwala odnajdywać urok młodości”

Jan Paweł II

3. Skarbnik - Natalia Kiełkucka
4. Sekretarz - Magdalena Falkowska
5. Kronikarze - Diana Kropiewnicka i Elżbieta

 Sokołowska

2007 r. ( wrzesień)
1. Przewodniczący - Anna Marczyńska
2.Wiceprzewodniczący - Aneta Marczuk i Arkadiusz

Kowalewski
3. Skarbnik - Adrian Pasiński

2008 r.
1. Przewodniczący - Arkadiusz Kowalewski
2. Wiceprzewodniczący - Ewelina Puchalska i Marlena

Młodzianowska
3. Sekretarz - Katarzyna Grabowska

Foto - kandydaci na radnych I kadencji 24.02.2005 r.

Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy Czytelnikom ,,Głosu Młodych”
zdrowia i radości,
obfitości na świątecznym stole,
smacznego jajka oraz wielu łask
od Zmartwychwstałego Chrystusa.

Radni Młodzieżowej Rady Gminy



4. Skarbnik - Jan Suter
5. Kronikarze - Joanna Tadrzak i Małgorzata Marczuk

(zmiana na stanowisku wiceprzewodniczącej w 2009 r. 
Martyna Topczewska).

Byłych i obecnych samorządowców gorąco 
pozdrawiamy, życząc im wielu sukcesów w życiu 
prywatnym, zawodowym i szkolnym.

Foto - kampania wyborcza do I kadencji 24.02.2005 r.

II. ŚWIĘTA TUŻ, TUŻ…

Wielkanoc  najważniejsze święto chrześcijańskie jest 
tym bardziej piękne, że  wiosenne.  Przyroda, a my wraz 
z nią, budzimy się do życia. Poprzedzone mistycznym, 
przepełnionym melancholią i zadumą Wielkim 
Tygodniem święto, daje nadzieję i radość.  
W tradycji chrześcijańskiej Wielki Tydzień 

rozpoczynający się od Niedzieli Palmowej to czas 
oczekiwania na zmartwychwstanie, Jezus umiera, aby 
wybawić ludzkość i narodzić się na nowo.
Na tradycyjnym stole wielkanocnym nie może 

zabraknąć takich potraw jak: żurek wielkanocny, biała 
kiełbasa, szynka, faszerowane jajka, ćwikła, babka 
wielkanocna, mazurek, sernik.

Foto - Komisja Wyborcza do I kadencji 24.02.2005 r.

III. Z DZIAŁALNOŚCI RADY

Rada realizuje zadania zgodnie z planem pracy w miarę 
sił i możliwości. Ważnym wydarzeniem i niezwykłą 
frajdą było kolędowanie 11 radnych w miejscowości 
Pulsze 28 grudnia 2009 r. Radni, którzy zaangażowali się 
w tę akcję: Arkadiusz Kowalewski, Marlena 
Młodzianowska, Martyna Topczewska, Magdalena 
Pierzchało, Diana Rudczuk, Kamil Marczuk, Jan Suter, 
Katarzyna Grabowska, Joanna Tadrzak, Małgorzata 
Marczuk,  Dominika  Falkowska.  Śpiewaliśmy  kolędy 

i pastorałki, występowaliśmy w przebraniach, nosząc ze 
sobą ,,Betlejemską gwiazdę''. Łącznie zebraliśmy 480 zł. 
Pieniądze zostały wpłacone na konto Rady. W tym 
miejscu  dziękujemy  mieszkańcom  Pulsz  za   wsparcie 
i wyrozumiałość. Pani Urszuli Grabowskiej w szcze-
gólności dziękujemy za poczęstunek, a także możliwość 
przebrania się w ciepłym mieszkaniu. 

Ważniejszym działaniem, które jeszcze 
zamierzamy podjąć będzie zorganizowanie i prze-
prowadzenie Szkolnego Konkursu Wiedzy o Samo-
rządzie Terytorialnym i Gminie Wyszki. Jak już 
informowaliśmy, każdą klasę gimnazjum reprezentować 
będzie 3-osobowy zespół (reprezentacja), który będzie 
odpowiadać na wylosowane pytania związane z wyżej 
wymienioną tematyką. Z uwagi na egzamin gimnazjalny 
konkurs  odbędzie się  w  maju   a nie jak planowaliśmy 
w kwietniu. Zachęcamy uczniów do aktywnego 
włączenia  się  i  poszerzenia  swej  wiedzy, która może 
w większym stopniu zaowocować w przyszłości.

Foto - Komisja Wyborcza do I kadencji 24.02.2005 r.

O innych działaniach rady poinformujemy szanownych 
Czytelników na koniec roku szkolnego. Zachęcamy też 
całą młodzież szkolną do zgłaszania ciekawych 
propozycji zarówno dydaktycznych, jak i wycho-
wawczych. Najciekawsze pomysły, przy  większym 
zaangażowaniu Rady i nie tylko, mogą być wykorzystane 
i zrealizowane.

Ze świątecznymi  pozdrowieniami
Redakcja Głosu Młodych 
wraz  z opiekunami:  B. Pierzchało  i  T. Wielanowskim.

Foto -  Komisja  Wyborcza  2007 r.
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II  GMINNY  KONCERT  KOLĘD  w ZS  w  Wyszkach. Banku Spółdzielczego w Brańsku, oddział w Wyszkach; p. Andrzej Karpiesiuk 
– dyrektor  Szkoły  Podstawowej  w  Topczewie  wraz  z  p. Barbarą  Karpiesiuk
i p. Danutą Popławską; pan Marek  Wyłucki  –  dyrektor  Szkoły  Podstawowej 
w Falkach z p. Lulią Mirończuk; p. Grażyna Olszańska – nauczycielka Szkoły 
Podstawowej w Strabli; Henryk Zalewski – dyrektor GOSiT w Wyszkach oraz 
gość specjalny i jednocześnie sponsor – pani Zdzisława Maksimiuk – prezes 
Banku Spółdzielczego w Brańsku. Nie byłoby jednak tej wspaniałej 
uroczystości bez artystów, dlatego też z Topczewa, Falk, Strabli i Wyszek 
„przybieżeli” pasterze i aniołowie, którzy śpiewali i grali Dzieciąteczku. 
Repertuar był różnorodny – od tradycyjnych kolęd, np. „Dzisiaj w Betlejem” do 
mniej znanych pastorałek, np. „Pierwsza gwiazdka”. Największym 
powodzeniem cieszyła się pastorałka „Bosy pastuszek” wykonana aż 
dwukrotnie przez najmłodszych uczestników. Zgodnie z założeniem 
organizatorów Koncertowi towarzyszyła radość bez rywalizacji.
W związku z tym każdy uczestnik otrzymał z rąk gospodarzy zasłużoną 
nagrodę, sponsorowaną przez Bank Spółdzielczy w Brańsku oraz przez naszych 
lokalnych darczyńców: p. Genowefę i Janusza Wyszkowskich, p. Danutę 
Wyszkowską  kierownika  Gminnej  Spółdzielni  Samopomoc  Chłopska oraz 
p. Marcina Tarasiuka.
Po zakończeniu występów p. Jan Falkowski – dyrektor Zespołu Szkół w Wysz-
kach i p. wicedyrektor Filomena Rabczuk wręczyli podziękowania 
nauczycielom z poszczególnych szkół za przygotowanie swoich 
wychowanków. Na koniec uroczystości wszyscy goście i uczestnicy zostali 
zaproszeni na słodki poczęstunek.
Korzystając z okazji, jeszcze raz serdecznie dziękujemy utalentowanym 
artystom, sponsorom i przyjaciołom naszej szkoły za przybycie i zapraszamy za 
rok.

Organizatorzy:  Renata  Olszańska,  Renata Żukowska

Z  ZEBRANIA  OSP  w NIEWINIE  BOROWYM

Pierwsze miesiące nowego roku to w życiu wszystkich straży okres 
przeprowadzania zebrań podsumowujących działalność za miniony rok. Takie 
właśnie zebranie miało miejsce w dniu 30 stycznia 2010 r.  w OSP w Niewinie 
Borowym.  Druhowie  strażacy  ze  swoimi  młodymi  następcami  zebrali  się 
w szkolnej sali, pełniącej dla tutejszej MDP rolę "harcówki".
Swoją obecnością zebranie uświetnili przedstawiciele Gminnego Zarządu 
Straży na czele z Panem Wójtem - Ryszardem Perkowskim i Panią Skarbnik-
Stanisławą Ryczkowską oraz Druhowie z Komendy Powiatowej PSP w Bielsku 
Podlaskim. 
Druh Naczelnik OSP w Niewinie Borowym Edward Niewiński dokonując 
sprawozdania z działalności swojej jednostki za 2009 rok do najważniejszych 
zrealizowanych zadań zaliczył: wyposażenie jednostki w nowy samochód 
strażacki, przekazanie na cele OSP budynku po byłej zlewni mleka oraz prace 
strażaków przy jego adaptacji do nowych potrzeb, organizację Gminnych 
Zawodów Strażackich w Niewinie Borowym, aktywny udział strażaków w akcji 
Honorowego Krwiodawstwa, utworzenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. 
Pracę nowo powołanej drużyny podsumowała opiekunka dh. Gromada 
Eugenia.
Stwierdziła, że drużyna liczy 18 członków, co wiekowo przedstawia się tak: 
Ogniki - 5 osób, Płomyki - 9, Iskierki - 4. Jak na półroczny okres funkcjonowania 
drużyny, można powiedzieć, ma na swoim koncie znaczące osiągnięcia
- dyplomy i puchar za zawody sportowe. W środowisku pokazali swoją 
obecność w okresie świąt Bożego Narodzenia poprzez kolędowanie po domach 
z teatralnym przedstawianiem scenki o Królu Herodzie. 
Należy przyznać, iż były to niezwykle miłe choć i pracowite święta. Ale czyż nie 
jest naszą misją przynosić radość drugiemu człowiekowi? Praca z drużyną to 
również sprawa wyszkolenia i przygotowania jej do regulaminowego 
wystartowania zgodnie z wymogami CTIF w Młodzieżowych  Zawodach  Spor-

towo - Pożarniczych. Chcemy, aby drużyna godnie reprezentowała naszą 
jednostkę jak i Gminę Wyszki. 
W końcowej części zebrania wiele ciepłych słów pod adresem drużyny i jej 
opiekunek padło z ust Pana Wójta jak i gości z bielskiej straży. A już całkiem 
sympatycznie było kiedy młodzi druhowie z rąk Pana Wójta otrzymali dyplomy 
uznania a Pani Skarbnik wręczyła słodkie świąteczne upominki. 
Myślimy, iż udział w tak uroczystym zebraniu dodał młodym strażakom 
pewności w sens istnienia i działania ich drużyny.

Opiekunki MDP 

 Święta Bożego Narodzenia już minęły, ale radość płynąca z przyjścia na świat 
Chrystusa, wyrażona m.in. śpiewem kolęd i pastorałek, towarzyszyć nam będzie 
do 2 lutego.
15 stycznia 2010 roku swoją radość miała okazję wyrazić społeczność Gminy 
Wyszki  uczestnicząca  w  II  Gminnym  Koncercie   Kolęd,   który   odbył  się 
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach.
Swoją obecnością zaszczycili nas: ks. dr Andrzej Ulaczyk – proboszcz parafii 
pod wezwaniem św. Andrzeja w Wyszkach; p. Edward Karpiesiuk – dyrektor 

III SPOTKANIE PRZEDSIĘBIORCÓW i PROD. ROLNYCH
 Uroczystego otwarcia spotkania w dniu 03.02.2010 r. o godz. 10.00 dokonał 
Zastępca Wójta p. Tadeusz Wielanowski, prowadzący całą imprezę, po czym 
czas umiliła młodzież ze Scholi parafialnej z Topczewa.
„Cieszę się niezmiernie, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie i przy-
byliście na „III Spotkanie Przedsiębiorców i Producentów Rolnych Gminy 
Wyszki i Powiatu  Bielskiego”.  Spotkanie  grona ludzi biznesu tego dużego jak 
i tego mniejszego, rolników oraz przedstawicieli instytucji świadczących usługi 
na rzecz obywateli naszej Gminy…” – tymi słowami rozpoczął swoje 
wystąpienie Wójt Gminy p. Ryszard Perkowski.
Gospodarz spotkania  powitał wszystkich uczestników „w imieniu własnym jak 
i Przewodniczącego Rady Gminy p. Mieczysława Warpechowskiego oraz 
współpracowników: Zastępcę Wójta Pana Tadeusza Wielanowskiego, 
p. Skarbnik Stanisławę Ryczkowską oraz gospodarzy obiektu, w którym się 
znajdujemy - Dyrektora Zespołu Szkół im. J.P.II p. Jana Falkowskiego i Z-cę 
Dyrektora p. Filomenę Rabczuk, a także Dyrektora Gminnego Ośrodka 
Kultury, Sportu i Turystyki – p. Henryka Zalewskiego.

Szczególnie gorąco witam znamienitych gości, którzy zaszczycili nas swoją 
obecnością: Wicewojewodę Podlaskiego – Pana Wojciecha Dzierzgowskiego, 
Członka Zarządu Województwa Podlaskiego – Pana Mieczysława Baszko, 
Starostę Bielskiego – Pana Sławomira Jerzego Snarskiego, Dyrektora 
Podlaskiego Oddziału ARiMR – Pana Walentego Koryckiego, Wójta Gminy 
Turośń Kość. i Prezesa Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Pana Andrzeja Jurczaka, 
Wójta Gminy Zawady, Prezesa Związku Gmin Górnej Narwi – Pana Pawła 
Pogorzelskiego, Ks. Jerzego Charytoniuka - Proboszcza Parafii Prawosławnej 
w Maleszach, (…) gości reprezentujących  firmy  i  instytucje  z  terenu Powiatu  
Bielskiego, z którymi współpracujemy na różnych płaszczyznach, które  często 
pomagają nam w realizacji różnych przedsięwzięć: Pana  Mariusza  
Korzeniewskiego – Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Bielsku 
Podlaskim,  Panią  Beatę  Dawidziuk – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
w Bielsku Podlaskim, Panią Raisę Korsak Bursa – Kierownika KRUS w Bielsku 
Podlaskim, Pana Aleksandra Bondaruka - Kierownika Zespołu Doradztwa 
Rolniczego w Bielsku Podlaskim,  mł.insp. Pana Eugeniusza Andrzejuka – Z-cę 
Komendanta Pow. Policji, st.bryg. Pana Jana Bartoszuka - Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, 
                                                                         cd. na str. 7



           Prosimy  bardzo  o  wypełnienie kuponu i dostarczenie go osobiście lub 
pocztą  do  31.05.2010 r.  na adres:
 GOKSiT;  17-132 Wyszki,   ul. Szkolna 17. 
      Wśród uczestników zostanie rozlosowana nagroda, zwycięzca będzie 
powiadomiony listownie lub telefonicznie.
Uwaga:
1. W losowaniu biorą udział jedynie oryginalne kupony.
2. Przez jedną osobę może być wysłany tylko jeden kupon.
3. W "Krzyżówce" mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie.
4. Szczegółowy regulamin znajduje się w GOKSiT
      Podpis oznacza akceptację regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych przez GOKSiT na potrzeby funkcjonowania placówki stosownie do 
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.)

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

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

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

/imię  i  nazwisko/

/adres  zamieszkania/

/telefon/ /podpis/
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Krzyżówka z hasłem  2/2008Krzyżówka z hasłem  2/2008KRZYŻÓWKA  Z  HASŁEM       1/2010 SŁÓW  KILKA  O  ŚWIĘTACH

OGŁOSZENIE  NIEPŁATNE
Usługi  fryzjerskie  damsko - męskie, depilacja, henna.
zapraszam
                            Barbara Niewińska 
tel: 660 353 172  dom.: (85) 737-10-14
              Adres:
              Wyszki, ul. Piórkowska 20
               (wejście z drugiej strony budynku sklepu “Pawilon”)

6

1 2

3

4

78

9

11

14

1215

16 17

18

19

1 2 3 4

5 6 7 8

9

10 1211 13

14 15 16

17 18

19 20 21 22

23 24

25

26 27

PIONOWO:
  1. Stoi w garażu,
  2. “...Dick” Melville’a,
  3. Miasto nad Elkiem,
  4. Joseph, kompozytor,
  6. Dziesiąta część legionu,
  8. “Serowe” miasto,
11. Śmiałek,
13. Zbrojny spisek, bunt,
16. Dawniej napar z ziół,
20. Moore, grała w “Sieci”,
21. Były tenisista Bjorn,
22. Wydaje polecenia.

POZIOMO:
  5. Produkt od nioski,
  7. Mebel na książki,
  9. Główny posiłek,
10. Achy i ...,
12. Angielska miara długości,
14. Narząd słuchu,
15. Do zaprawy murarskiej,
17. Przylądek w Chile,
19. Szef gminy,
20. Muzyk z bębnem,
23. Małe twarde cukierki,
24. Płynie przez Cieszyn,
25. Piec w hucie,
26. Skąpy strój plażowy,
27. Towarzyska wpadka.
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WIELKANOC to najradośniejsze święta chrześcijańskie, obchodzone na 
pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa.  W naszym kraju kojarzą się z obficie 
zastawionym stołem, malowaniem jajek oraz chlubą i osobliwością polskiej 
kuchni - babami i mazurkami.
Święta wielkanocne początkowo obchodzono w dniu żydowskiej Paschy zaś od 
soboru w Nicei w pierwszą niedzielę po pierwszej  wiosennej  pełni  Księżyca 
(tj. między 21 marca a 25 kwietnia). Obchody religijne Wielkanocy rozpoczyna 
odbywająca się wczesnym rankiem procesja i msza. W Kościele katolickim 
zwana jest rezurekcją, w prawosławnym  jutrznią. Tego dnia spożywa się 
uroczyste śniadanie w gronie rodzinnym, poprzedzone składaniem sobie 
życzeń. Wielkanoc wieńczy okres Wielkiego Postu i poprzedzający ją Wielki 
Tydzień. Jest więc czasem radości, co symbolizuje biały kolor szat 
liturgicznych. 
Z Wielkanocą związane są liczne religijne i ludowe obrzędy np. święcenie 
pokarmów, malowanie pisanek czy śmigus - dyngus. Po okresie Wielkiego 
Postu, który w dawnych czasach był bardzo ściśle przestrzegany ludzie z nie-
cierpliwością czekali na odmianę. O wielu wielkanocnych obyczajach 
pamiętamy także dzisiaj. Dzięki nim świąteczne dni są bardziej radosne.

OTO KILKA ZWYCZAJÓW I TRADYCJI WIELKANOCNYCH:
Palemki na szczęście - Wielki Tydzień rozpoczyna się Niedzielą Palmową, 
którą kiedyś nazywano kwietną bądź wierzbną. Palemki czyli rózgi 
wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin lub porzeczek ozdabiane były kwiatkami, 
mchem, ziołami i kolorowymi piórkami. Gdy palemkę poświęcono biło się nią 
lekko wszystkich domowników, aby w ten sposób zapewnić im szczęście na cały 
rok. Połknięcie jednej poświęconej bazi wróżyło zdrowie i bogactwo. Natomiast 
palemki zatknięte za obraz lub włożone do wazonów chroniły mieszkanie przed 
nieszczęściem i złośliwością sąsiadów.
Świąteczne porządki - przed Świętami Wielkanocnymi w domach odbywają 
się wielkie porządki nie tylko po to, by mieszkanie lśniło czystością. Mają  także  
symboliczne  znaczenie - wymiatamy wówczas z mieszkania zimę, a wraz z nią 
wszelkie zło i choroby.
Topienie Judasza - ważnym dniem Wielkiego Tygodnia jest Wielka Środa. 
Tego  dnia  młodzież a zwłaszcza chłopcy, topili kukłę przedstawiającą jednego 
z 12 apostołów - Judasza. Ze słomy i starych ubrań robiono wielką kukłę, którą 
następnie wleczono na łańcuchach po całej okolicy. Przy drodze ustawiali się 
gapie, którzy okładali kukłę kijami. Na koniec wrzucano „zdrajcę” do stawu lub 
bagienka. Czyniono to na znak potępienia zdrady i wydania  Jezusa  na  śmierć 
w czasie ostatniej wieczerzy.
Wielkie grzechotanie - wówczas gdy milkły kościelne dzwony, rozlegał się 
dźwięk kołatek. Obyczaj ten był okazją do urządzania różnego rodzaju psot. 
Młodzi biegali po mieście z grzechotkami, hałasując i strasząc przy tym 
przechodniów.  
Pogrzeb żuru i śledzia - jest to dawny ludowy zwyczaj wielkanocny. Dawniej 
pożywienie wielkopostne najczęściej ograniczało się właśnie do żuru i śledzi. 
Nie jedzono nie tylko mięsa i tłuszczów roślinnych, ale również nabiału i cukru. 
Dlatego też gdy Wielki Post dobiegał końca, tradycją w Wielki Piątek 
wieczorem lub w Wielką Sobotę rano był tzw. pogrzeb żuru i śledzia. Temu 
obrzędowi towarzyszyły żartobliwe przyśpiewki i okrzyki. Śledzia,  wyciętego 
z drewna lub tektury, wiązano na grubym powrozie i wieszano na wierzbie nad 
drogą.  W  ten  sposób  karano  śledzia za to, że przez sześć niedziel „wyganiał” 
z jadłospisu mięso. Natomiast garnek z żurem zakopywano poza wsią. 
Święconka - Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania. Tego dnia 
święcono wodę i koniecznie koszyczek z jedzeniem. Nie mogło w nim 
zabraknąć  baranka czyli symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego a także mięsa 
i wędlin - na znak kończącego się postu. Ponadto święcono chrzan 
symbolizujący to, że „gorycz męki Pańskiej i śmierci została zwyciężona przez 
słodycz zmartwychwstania”, masło  oznakę dobrobytu oraz jajka  symbol 
narodzenia. Święconkę jadło się następnego dnia, po uroczystej rezurekcji. 
Specjalnie dla dziewcząt - jeżeli w Wielką Sobotę obmyje się głowę w wodzie, 
w której gotowały się jajka na święconkę, to z twarzy znikną piegi i wszelkie 
mankamenty urody a włosy będą piękne, gęste i lśniące.
Wielka   Niedziela  dzień  radości - w  Wielką  Niedzielę  poranny  huk  petard 
i dźwięk dzwonów miał obudzić śpiących w Tatrach rycerzy, poruszyć 
zatwardziałe serca skąpców i złośliwych sąsiadów. Po rezurekcji zasiadano do 
świątecznego śniadania. Najpierw dzielono się jajkiem. Na świątecznym stole 
nie mogło zabraknąć też baby wielkanocnej i dziada - mazurka. 
Lany poniedziałek - zwany inaczej Śmigusem - Dyngusem, świętem lejka jest 
to zabawa, którą wszyscy doskonale znamy. Śmigus polegał na symbolicznym 
biciu witkami wierzby lub palmami po nogach i wzajemnym oblewaniu się 
wodą, co symbolizowało wiosenne oczyszczenie z brudu i chorób, a w póź-
niejszym czasie także i z grzechu. Oblewać można było wszystkich i wszędzie. 
Największym zwycięstwem było zdybanie kogoś w łóżku, nieświadomego 
szykującej się mokrej niespodzianki. W późniejszym okresie na śmigus nałożył 
się zwyczaj dyngusowania, dający możliwość wykupienia się pisankami od 
podwójnego lania. Nie wiadomo, kiedy te dwa obyczaje się połączyły.

Informacje zebrała:
Katarzyna Borowska - Bibliotekarz GBP
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III SPOTKANIE PRZEDSIĘBIORCÓW...            cd ze str. 5

Pana ppłk. Jarosława Kurcewicza – Komendanta Wojskowej Komendy 
Uzupełnień, Pana nadl. Jerzego Andrzejuka – Nadleśniczego Bielskiego, Pana 
Leszka Aleksiejuka – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, Panią Zdzisławę 
Maksymiuk – Prezes B.S. w Brańsku, Pana Edwarda Karpiesiuka – Dyrektora 
BS Brańsk Oddział Wyszki, Pana Tadeusza Romańczuka – Prezesa „Bielmlek” 
w Bielsku Podlaskim, Pana Jana Miniuka – Prezesa „Maksbud” w Bielsku 
Podlaskim, Pana Sergiusza Martyniuka – Prezesa „Pronar” w Narwi, Pana 
Krzysztofa Liszewskiego – Prezesa „Veolia” Transport w Kętrzynie, Pana 
Wiesława Szwaczko – Prezesa MPO Białystok, Pana Mikołaja Krawczuka – 
Prezesa POM – SERWIS w Bielsku Podlaskim, Panią Bożenę Grotowicz – 
Dyrektor Szpitala w Bielsku Podlaskim, Panią Magdalenę Skup – Dyrektor 
Forum Inicjatyw Rozwojowych w B-stoku, Pana Marka Kozłowskiego – 
Kancelaria Prawnicza „Kozłowski, Rusin, Pieczyński” w Białymstoku, Pana 
Wojciecha Kaczmarczyka– Współwłaściciela „Internet Bielski”, Pana Michała 
Kiryluka - Współwłaściciela „Telewizji Kablowej Hajnówka S. J.”, Pana 
Arkadiusza Krasowskiego – Prezesa Oddziału Gminnego Zw. OSP RP”.
Następnie Pan Wójt w skrócie omówił dokonania roku 2009 i przedstawił plany 
działań na dalsze lata a szczególnie na rok 2010.
Kolejnym punktem spotkania było wręczenie podziękowań za dotychczasową 
współpracę,  życzliwość  i  okazywaną  pomoc  dla  działań  na  rzecz  promocji 
i rozwoju Gminy Wyszki. Upominki w postaci grawertonów otrzymali:
Tadeusz Romańczuk - Prezes Mlekowita Bielsk Podlaski, Edward 
Karpiesiuk – Dyrektor BS w Brańsku O/Wyszki , Wiesław Szwaczko – 
Prezes MPO Białystok, Krzysztof Liszewski – Prezes Veolia Transport, 
Janusz Wyszkowski - Sklep ROLNIK, Waldemar Piotrowski - Sklep 
Spożuwczy Pulsze, Marcin Tarasiuk - PPHU “Ogród Marcina”, Krawczuk 
Mikołaj – Prezes POM Serwis, Danuta Wyszkowska – Prezes GS Wyszki, 
Przedsiębiorstwo Handlowe DANMAR, Kozłowski Marek – Kancelaria 
Prawnicza „Kozłowski, Rusin, Pieczyński” w Białymstoku, Anna i Maciej 
Formanowicz – Fundacja AMF, Jerzy Andrzejuk – Nadleśniczy 
Nadleśnictwo Bielsk Podlaski oraz nagrody w postaci obrazów (widoki 
zabytków z terenu gminy) malowanych ręcznie przez p. Martę Bębenek, 
mieszkankę gminy Wyszki otrzymali:
Wojciech Dzierzgowski – Wicewojewoda Podlaski, Mieczysław Kazimierz 
Baszko – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Sławomir Jerzy 
Snarski – Starosta Bielski, Walenty Korycki – Dyrektor Podlaskiego

Oddziału Agencji Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa,  Zdzisława
Maksymiuk - Prezes Banku Spółdzielczego w Brańsku, Bożena Grotowicz – 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Biel-
sku Podlaskim. 
Po części oficjalnej rozpoczęła się część informacyjno - szkoleniowa, w której 
miały miejsce następujące prelekcje i prezentacje:
- „Sytuacja na lokalnym rynku pracy” – informacja dyr. PUP Bielsk Podlaski
- ”Wsie tematyczne na Podlasiu jako narzędzie wspierające sektor ekonomii 
społecznej” - wystąpienie przedstawiciela Forum Inicjatyw Rozwojowych B-ok.
- „Realizacja zadań Biura Powiatowego ARiMR w Bielsku Podlaskim” 
informacja przedstawiciela ARiMR w Bielsku Podlaskim.
- Lokalna Grupa Działania N.A.R.E.W. – informacja przedstawiciela 
Stowarzyszenia N.A.R.E.W.
Po wystąpieniu gości rozpoczęła się dyskusja, w czasie której omawiano 
problemy z jakimi borykają się mieszkańcy gminy w swej działalności. Na 
zadawane pytania merytorycznej odpowiedzi udzielali przedstawiciele 
zaproszonych instytucji.
Część oficjalna zakończyła się ok. godz. 15.00.

(h.z.)

III KARNAWAŁOWE SPOTKANIE SENIORÓW

Mróz nieco zmalał, jednak drogi wciąż były śliskie i miejscami nieprzejezdne…
Z taką świadomością czekaliśmy na rozpoczęcie „III Karnawałowego 
Spotkania Seniorów Gminy Wyszki”, zorganizowanego przez Wójta Gminy, 
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki przy współudziale Zespołu Szkół 
w Wyszkach. O godz. 12.20 w dniu 4 lutego 2010 roku w hali sportowej 
Zespołu Szkół w Wyszkach dyrektor GOKSiT p. Henryk Zalewski powitał 
wszystkich przybyłych seniorów, zaproszonych gości, Kapelę „Kłosy” z Cie-
chanowca oraz Kabaret „Szpilkę” z Białegostoku. Prowadzący przedstawił 
program spotkania, po czym przekazał głos p. Ryszardowi Perkowskiemu. Wójt 
Gminy  wyraził  swój  podziw i zadowolenie z faktu, iż mimo brzydkiej pogody 
i trudności w dotarciu, na sali zebrało się tak liczne grono przedstawicieli 
„złotego wieku” naszej gminy.
Kolejnymi prelegentami byli: Prezes Zarządu Powiatowego OSP RP p. Wła-
dysław Jagiełło oraz Prezes Związku Emerytów i Rencistów O/Bielsk 
Podlaski p. Stefan Iwaniuk. Podziękowali oni za zaproszenie i życząc miłego 
spotkania pogratulowali tego pomysłu - integracji środowiska seniorów całej 
gminy.
Z zaproszenia na imprezę skorzystali również: Z-ca Wójta p. Tadeusz Wiela-
nowski, Skarbnik Gminy p. Stanisława Ryczkowska oraz Wicedyrektor Zes-

połu Szkół p. Filomena Rabczuk.
Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Niewina Borowego rozpo-
częli część artystyczną. Wspólnie z opiekunkami p. Eugenią Gromadą i p. Mał-
gorzatą Niewińską odegrali skróconą wersję Heroda, co wywołało burzę 
oklasków wśród widowni. Młodzi stażem aktorzy, w podziękowaniu za występ, 
otrzymali symboliczne słodkie prezenty.
Kolejnym punktem programu był występ kabaretu „Szpilka”. Godzinna dawka 
humoru i dobrej zabawy jeszcze bardziej zintegrowała zebranych seniorów. 
Spowodowało to, iż po rozpoczęciu następnego punktu spotkania – koncertu 
kapeli „Kłosy”, pierwsze pary od razu „uderzyły w tan”.
Impreza trwała do godz. 17.30, kiedy to na pamiątkę Wójt Gminy p. Ryszard 
Perkowski  rozdał  grupowe  zdjęcie,  zrobione wspólnie przez seniorów gminy 
i zaproszonych gości. Było to miłą niespodzianką zarówno dla miejscowych, jak 
i przyjezdnych artystów. Impreza zakończyła się wspólnym odśpiewaniem 
Hymnu Seniorów.
Szczególne podziękowania składamy Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Wyszkach p. Janowi Falkowskiemu za udostępnienie lokalu oraz 
wszystkim zaangażowanym w pomoc przy organizacji imprezy.

(h.z.)

PASOWANIE  NA  CZYTELNIKA  w  STRABLI

Wzorem lat ubiegłych także i w tym roku odbyło się Pasowanie na Czytelnika 
uczniów  kl. I  Szkoły  Podstawowej  w Strabli. Dnia 01.03.2010 r. o godz. 9.00 
w Filii Biblioteki Publicznej w Strabli pani bibliotekarka powitała 
pierwszoklasistów. Na wstępie wyjaśniła cel wizyty, zapoznała uczniów ze 
zbiorami bibliotecznymi i sposobem ich ustawienia. Następnie wyjaśniła zasady 
korzystania ze zbiorów, zapoznała z katalogiem oraz regulaminem biblioteki.
Dalszą część spotkania poprowadzili uczniowie kl. VI, którzy na tę okazję 
przygotowali przedstawienie – wcielając się w postaci z bajek. Zadawali 
zagadki, pytania, na które dzieci odpowiadały celująco. Po czym pierwszo-
klasiści złożyli przyrzeczenie i odbyło się pasowanie.
Na pamiątkę niezapomnianej wizyty w bibliotece pani dyrektor wręczyła 
uczniom dyplomy i drobne upominki, a Krasnale pomogły wypożyczyć książki. 
Pierwszą wizytę w bibliotece pierwszoklasiści zakończyli wspólną zabawą, do 
której zaprosili dyr. szk. p. Marzannę Marczuk  oraz  wychowawczynię klasy 
p. Ewę Falkowską. Życzymy, aby ta uroczystość stanowiła tylko początek 
fascynującej podróży w krainę książek...
                                                          Bibliotekarz - Zofia Oksiuta
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KRZYŻÓWKA “WG”  4/09.
W dniu 22 marca 2010 r. w Czytelni GOKSiT jeden z uczniów wylosował 
zwycięzcę w  konkursie  „Krzyżówka  z  hasłem” ogłoszonym w „Wieś-
ciach Gminnych” 4/2009  przez Gminny  Ośrodek  Kultury, Sportu i Tu-
rystyki w Wyszkach. Zwycięzcą został  p. Ludwik Niewiński zamieszkały 
w Szczepanach.  Serdecznie gratulujemy.

Szczegółowe informacje  działalności GOKSiT na naszej stronie 
internetowej:    
Jeśli chcesz być informowany o ofercie GOKSiT wyślij na naszą 
skrzynkę  swój adres mailowy.

 www.goskit.wyszki.pl.

goksit.wyszki@e-bielsk.pl 

Członkowie Klubu Seniora ze Strabli kończyli karnawał w budynku szkoły 
podstawowej dnia 13.02.2010 r. Z zaproszenia skorzystali: Wójt Gminy Wysz-
ki p. Ryszard Perkowski oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Strabli p. Ma-
rzanna Marczuk.
Na początku spotkania podsumowano działalność klubu za rok 2009 i w skrócie 
nakreślono plany na przyszłość.
Następnie degustując przygotowane przez siebie potrawy, przy bogato 
zastawionym stole rozpoczęto biesiadne śpiewy, do których w kolejnych 
godzinach dołączyły taneczne pląsy. Hasło “bawmy się póki czas, bo kto wie 
kiedy znów zatańczymy jeszcze raz” przyświecało dalszemu spotkaniu.
Nie  gorsi  okazali  się seniorzy z klubu “RAZEM” z Wyszek, którzy spotkali się 
w dniu 15.02.2010 r., na  którym obok Skarbnika Gminy p. Stanisławy Rycz-
kowskiej również  nie  zabrakło Wójta Gminy p. Ryszarda Perkowskiego.
Po powitaniu przybyłych gości przez Dyrektora GOKSiT p. Henryka Zalew-
skiego nastąpiła degustacja potraw przygotowanych przez uczestniczki 
spotkania, które wykazały się ogromną pomysłowością i oryginalnością w de-
koracji przyniesionych pyszności. Na stole obok tradycyjnych potraw, takich 
jak: kotlety, bigos z kiełbaską, sałatki znalazły się też słodkości w postaci 
faworków, pączków i ciast. Tu również rozbrzmiewały dźwięki utworów 
popularnych i biesiadnych, czasem patriotycznych.
Ostatnim  punktem była projekcja multimedialna - skecze z występów kabaretu 
"Szpilka", które grane były na różnych imprezach wojewódzkich.

Foto : Spotkanie Klubu Seniora w Strabli

“OSTATKI”  U  SENIORÓW

GOKSiT  ZAPRASZA

CKNONW - REAKTYWACJA

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

W połowie marca rozpoczął się konkurs „ZAJĄCZEK I BARANEK 
WIELKANOCNY”, zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną, 
Gminny Ośrodek Kultury oraz Bibliotekę Szkolną Zespołu Szkół 
w Wyszkach. Mogą w nim wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjum, szkół średnich oraz młodzież pozaszkolna i dorośli. Pracę 
można składać do 31 marca, regulamin oraz karta zgłoszeniowa jest do 
pobrania ze strony internetowej placówki. Powołana komisja wyłoni 
zwycięzców, przy ocenie prac będzie brany pod uwagę stopień trudności 
wykonania, pomysłowość oraz rodzaj użytego materiału.
Wystawa pokonkursowa potrwa do końca kwietnia, na którą serdecznie już 
dzisiaj zapraszamy.

Przejęte przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach od 
Urzędu Gminy Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach (CKNONW) 
ponownie zostaje w pełni wykorzystywane do celów, do których zostało 
utworzone.
Instytucja kultury wystąpiła jako Partner w projekcie unijnym i dnia 12 marca 
gościła u siebie grupę 30 - osobową z Czarnej Wsi Kościelnej, z której 15 uczes-
tników zostało zarejestrowanych do Centrów i ukończyło kurs e-learningowy 
„Użytkowanie komputerów”, po czym z rąk Opiekunki Centrum p. Katarzyny 
Borowskiej otrzymało stosowne certyfikaty.
Dzień później, tj. w sobotę 13 marca rozpoczęły się zajęcia skierowane do 
mieszkańców naszej gminy, w ramach programu „Nowa szansa  antidotum na 
stagnację edukacyjno-rozwojową w Gminie Wyszki”, które trwać będą od 
marca do czerwca br.
Wsparciem współfinansowanym przez EFS objętych zostało 9 kobiet i 11 męż-
czyzn.  Zostały  utworzone  dwie grupy po  10  osób,  które  będą  przeszkolone 
z zakresu podstaw obsługi komputera i internetu. Ponad to jedna grupa z zakresu 
pozyskiwania funduszy unijnych (łącznie 64 godz.) a druga - z podstaw 
przedsiębiorczości (120 godz).
Zajęcia z „Wykorzystania ICT i internetu w życiu codziennym i pracy 
zawodowej prowadzone są właśnie w CKNONW w Wyszkach, w czasie których 
kursanci  zostaną  zarejestrowani  w  Centrach  i  ukończą kurs,  jeden  wybrany

z  ponad 60 dostępnych.
Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego też organizatorzy już teraz 
planują dalsze edycje tego typu działań skierowanych do mieszkańców gminy.

(hz)

Społeczny Komitet "Pomóżmy Chorej Koleżance" zwraca się do 
ludzi dobrego serca o wpłaty na konto, którego celem jest 
wsparcie leczenia p. Beaty Kamińskiej.
Serdecznie prosimy Sołtysów o wsparcie tej akcji. 
Nr. konta w B.S. w Wyszkach:

73 8063 0001 0040 0400 0710 0001 

Siedziba  komitetu: Niewino Borowe 42, tel. 691 887 313
(Komitet działa na podstawie decyzji Wójta Gminy Wyszki.)


