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"Siano obrusem nakryte na stole 
- Białe opłatki
- Ojca błogosławiące ręce 
- Serdeczne rozrzewnienie Matki -
O niepowrotne wzruszenia dziecięce
W rodzinnym kole! ..."

Władysław Orkan

Świąt pachnących choinką, spędzonych w ciepłej, 
rodzinnej atmosferze, pełnych prezentów,
dających radość i odpoczynek oraz nadzieję
na Nowy 2012 Rok,
żeby był jeszcze lepszy niż ten, co właśnie mija.

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

Inwestycje zaplanowane na 2011 rok 
- wykonane.
     Rok 2011 na początku pod względem 
inwestycyjnym zapowiadał się bardzo 
niedobrze. Na początku zabrakło jednego 
miejsca na otrzymanie dotacji na drogę
z Niewina Popławskiego, przez Niewino 
Stare, Niewino Kamieńskie do Niewina 
Borowego z tzw. „Schetynówek”. Potem 
fatalna pogoda opóźniała wszelkie prace 
drogowe. Bardzo dobre miesiące jesienne 
pozwoliły jednak nadrobić opóźnienia
i nawet wszystkie drobne prace związane 
z realizacją funduszy sołeckich udało się 
zrealizować.

Rok 2011 ostatecznie pod względem inwestycji wyszedł bardzo dobrze. Oczy-
wiście biorąc pod uwagę nasz potencjał finansowy, a nie potrzeby. Wykonaliśmy 
łącznie inwestycji na kwotę ponad 3 mln. zł. Złożyło się na to między innymi:

modernizacja drogi powiatowej Mieszuki - Warpechy N., dł. 1,698 km 
wartość ok. 220 tys. zł, w tym udział gminy 154 tys. zł,
budowa chodnika przy ul. Konopnickiej w Strabli, wartość 100 tys. zł, 
w całości środki gminy,
ulica w Maleszach, dł. 0,83 km, wartość ogółem 240 tys. zł, w tym udział 
gminy 190 tys. zł,
dokumentacja techniczna na drogę (szosa bielska - Niewino Leśne - Niewino 
Popławskie), wartość ok. 150 tys. zł, w tym udział gminy 75 tys. zł,
modernizacja ulicy w Zalesiu, dł. 0,75 km, wartość 338 tys. zł,
budowa ulicy Nowej i Wesołej w Strabli, dł. 0,8 km, wartość 240 tys. zł,
remont świetlicy w Godziebach, wartość 39.788 zł, w tym środki unijne 
22.640 zł. Dużo prac, zwłaszcza rozbiórkowych wykonali mieszkańcy 
czynem społecznym, których wartość nie była szacowana.
zakończenie II  etapu kanalizacji Topczewo - Wólka Pietkowska, wartość 
973 tys. zł, w tym  środki z PROW 591 tys. zł,
rekultywacja wysypiska w Szpakach - I etap, wartość  96.466 zł, w tym  
środki z RPO 75.639 zł,

cd. na str. 7

WYWIAD Z PRZEWODNICZĄCYM RADY GMINY WYSZKI

p. Januszem Wyszyńskim

[WG] Od ubiegłego roku jest Pan 
Przewodniczącym Rady Gminy. Co 
Pana skłoniło do tego, że chciał Pan 
zająć  się   sprawami   politycznymi
i społecznymi Gminy Wyszki?
[J.W.] Decyzję o kandydowaniu na 
radnego   Gminy  Wyszki  podjąłem 
w wyniku namawiania mnie przez 
mieszkańców. Pewnego wieczoru sami  
przyjechali  do mnie   do  domu i ku 
mojemu zaskoczeniu wysunęli taką 
propozycję. Jeszcze bardziej byłem 
zaskoczony miłym przyjęciem i życzli-
wością w czasie zbierania podpisów na

(...) 25 października 2011 r. w naszej szkole uroczyście zostało otwarte Gminne 
Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Na uroczystości był obecny nasz 
proboszcz, byli też obecni przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego 
w Białymstoku, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku 
(dyrekcja), komendanci z Komendy Powiatowej w Bielsku Podlaskim 
(komendant i naczelnik wydziału ruchu drogowego), władze gminy z Panem 
Wójtem na czele.
Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpie-
waniem hymnu narodowego. Następnie honorowi goście: Marek Grzegorz 
Trębicki  Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Białymstoku, Wojciech Rutkowski  Komendant Powiatowy Policji w Bielsku 
Podlaskim, Leszek Lulewicz  Inspektor Departamentu Infrastruktury i Ochrony 
Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Ryszard 
Perkowski  Wójt Gminy Wyszki dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi  
otwarcia GCBRD.
Później otrzymane pojazdy zostały poświęcone przez ks. dr Andrzeja Ulaczyka  
proboszcza wyszkowskiego. Kolejnym punktem był występ uczniów z przed-
stawieniem o ruchu drogowym.
Na zakończenie dyrektor szkoły podziękował wszystkim, którzy przyczynili się 
do powstania GCBRD w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach i obiecał, 
że zrobi wszystko, aby uczniowie byli odpowiednio przygotowani do 
poruszania się na drogach. Wyraził też przekonanie, że wyposażenie otrzymane 
w ramach projektu bardzo w tym pomoże i będzie odpowiednio wykorzystane 
nie tylko przez uczniów naszej szkoły, ale też ze szkół Gminy Wyszki (szkoły 
w Topczewie i Strabli).

przedruk ze strony internetowej:  www.szkola.wyszki.plDroga Mieszuki - Warpechy Nowe

Budowa ul. Nowej w Strabli

OTWARCIE GCBRD w WYSZKACH

liście poparcia, kiedy to mieszkańcy odpowiadali, że „widzą moją osobę wśród 
radnych”. Jeśli chodzi o zajęcie się polityką, to nigdy wcześniej się nie 
interesowałem, do partii politycznych nigdy nie należałem. Politykiem nie 
jestem i wręcz jej nie lubię, chyba, że mamy na myśli politykę gospodarczą. 
Natomiast, gdy już zdecydowałem się kandydować na radnego mówiłem swoim 
wyborcom, że jeszcze nie wiem, co jestem w stanie załatwić gdybym wygrał te 
wybory. Wiem, że nic nie będę załatwiał dla siebie, będę załatwiał dla 
społeczności. Ponieważ urodziłem się i mieszkam w Strabli, mam nadzieję, że 
uda mi się tutaj jakiś ślad po sobie zostawić.

[WG] Jakie były Pana główne zadania, które postawił Pan przed sobą 
startując na radnego?
[J.W.] Z wykształcenia jestem „budowlańcem”, ponieważ nie odprowadzam 
składek na Izbę budowlaną więc formalnie nie mogę posługiwać się swoimi 
uprawnieniami. Pracowałem zawodowo jako inspektor nadzoru budowlanego. 
Inwestycje, które nadzorowałem to dla przykładu dworzec w Bielsku 
Podlaskim, w Czeremsze, w Hajnówce.  Mimo,  że  już  nie  pracuję  zawodowo

cd. na str. 7
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ZMIANY NA STANOWISKU SKARBNIKA

W związku z przejściem na emeryturę Skarbnik Gminy Pani Stanisławy 
Ryczkowskiej, Rada Gminy Wyszki na wniosek Wójta na sesji w dniu 
8 września 2011 r. powołała na to stanowisko Panią Teresę Falkowską, 
dotychczasową główną księgową w Szkole Podstawowej im. ks. F. J. Fal-
kowskiego w Topczewie, a wcześniej pracownicę Urzędu Gminy. Serdecznie 
gratulujemy i życzymy nowej pani Skarbnik jak najwięcej sukcesów 
w zarządzaniu gminnymi finansami i wszelkich satysfakcji, i pomyślności 
również w życiu osobistym.

Pani Stanisławie Ryczkowskiej w związku z zakończeniem pracy 
w Urzędzie Gminy Wyszki składamy serdeczne podziękowania za 
dotychczasową, długoletnią pracę wyrażającą się obowiązkowością, 
solidnością, lojalnością, kompetencją i zaangażowaniem na rzecz 
samorządu Gminy Wyszki.

Dziękujemy za włożony wysiłek i współdziałanie z organami Gminy 
w realizacji wspólnych zadań dla rozwoju Naszej Małej Ojczyzny. 

Życzymy Pani wszelkiej pomyślności, osiągnięcia zamierzonych 
celów, zdrowia, osobistego zadowolenia, radości i zasłużonego 
wypoczynku.  
     Przewodniczący Rady Gminy Janusz Wyszyński wraz z radnymi,
     Wójt Gminy Wyszki Ryszard Perkowski wraz z współpracownikami,
     Dyrektorzy i Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych 
            wraz z współpracownikami

XX ROCZNICA w SZKOLE w WYSZKACH
Wyrazy uznania i życzenia wielu sukcesów w dalszej pracy składano na ręce 
dyrekcji i nauczycieli pracujących w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Wyszkach. Okazją był jubileusz 20-lecia nadania szkole podstawowej imienia 
Jana Pawła II. 
Uroczystość odbyła się 15 listopada tego roku w budynku Zespołu Szkół 
w Wyszkach. Gościem honorowym była Karolina Kaczorowska, wdowa po 
Prezydencie RP na Uchodźstwie Ryszardzie Kaczorowskim, która odebrała akt 
nadania śp. Prezydentowi tytułu Honorowego Obywatela Gminy Wyszki. 
Obecni byli również wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski, 
wicemarszałek Walenty Korycki, przedstawiciele władz samorządowych, 
instytucji współpracujących ze szkołą, nauczyciele pracujący w szkole teraz 
i w ciągu ubiegłych dwudziestu lat, księża katoliccy i prawosławni, dzieci, 
młodzież oraz mieszkańcy Wyszek i okolicznych miejscowości.
Obchody jubileuszu rozpoczęły się mszą św. odprawioną przez delegata biskupa 
drohiczyńskiego, ks. prał. Zbigniewa Rostkowskiego, wikariusza generalnego 
i kanclerza Kurii Diecezjalnej. (...) Po mszy ksiądz prałat odsłonił napis na 
znajdującym się obok budynku szkoły popiersiu Patrona uwzględniający fakt 
beatyfikacji oraz poświęcił portret Jana Pawła II – dar Urzędu Gminy dla szkoły.

(...) Uroczystości jubileuszowe wzbogaciła wyjątkowa część artystyczna, 
związana ze zdobiącym ścianę hali sportowej napisem „Od 20 lat wszystkie 
szczyty zdobywamy z Tobą, Ojcze Święty”. Młodzież starała się uzmysłowić 
zebranym, iż w czasach braku autorytetów młodzi ludzie powinni zwrócić się ku
Papieżowi, który w niezwykły sposób przyciągał do siebie ludzi i który, jak nikt 
inny, otaczał ich swoją miłością. (...)
Przybyli na uroczystość zgodnie podkreślali wyjątkowość okazji, byli też pod 
wrażeniem przepięknej dekoracji wykonanej przez nauczycieli. Chwalono 
talent wokalny i aktorski uczniów, zwracano także uwagę na wygląd 
i wyposażenie placówki, która pod tym względem, zdaniem gości, nie ustępuje 
szkołom miejskim. (...)
Specjalnie na tę okazję przygotowano broszurę „Zespół Szkół w historii 
i dzisiaj”. Autorzy przedstawili w niej dzieje szkoły w Wyszkach, sięgając do 
wielu źródeł i przywołując liczne fakty z przeszłości szkoły. Publikację tę 
otrzymali na pamiątkę wszyscy zaproszeni goście.
Podsumowując, jubileusz 20-lecia nadania Szkole Podstawowej w Wyszkach 
imienia Jana Pawła II był uroczystością niezwykłą. Przypomniał wszystkim - 
nauczycielom i uczniom – że Patron to człowiek wyjątkowy, to człowiek, 
którego słowa i czyny powinny być dla młodych ludzi drogowskazem.

Aneta Topczewska
przedruk ze strony internetowej www.szkola.wyszki.pl

Mając na uwadze konieczność doposażenia świeżo włączonej do KSRG  
jednostki OSP w Topczewie oraz zważywszy na ograniczone środki w budżecie 
gminy postanowiono zwrócić się z wnioskiem do Marszałka Województwa 
Podlaskiego o udzielenie pomocy finansowej na zakup sprzętu ratowniczo -
gaśniczego. Województwo Podlaskie zgodnie z Uchwałą Sejmiku udzieliło 
Gminie Wyszki pomocy finansowej w kwocie 35.000, - zł na zakup sprzętu 
ratowniczego. W ramach otrzymanych środków dokonano zakupu agregatu 
prądotwórczego, pilarki do drewna, piły do betonu i stali, radiotelefonu 
samochodowego, ubrań i obuwia ochronnego, hełmów oraz sprzętu 
pożarniczego (węże, prądownice, rozdzielacze itp.). Zakupy głównie 
realizowano w Oddziale Wojewódzkim ZOSP RP w Białymstoku, który 
również udzielił dofinansowania do ww. sprzętu. Pozyskane wyposażenie 
zostało ujęte w ewidencji OSP w Topczewie oraz oznaczone informacją 
o sfinansowaniu ze środków Województwa Podlaskiego. 
Dzięki otrzymanej pomocy udało się w dużej mierze odnowić posiadany sprzęt 
ratowniczo - gaśniczy, zapewnić odpowiedni ubiór ochronny strażakom 
biorącym udział w akcjach oraz uzupełnić niezbędne wyposażenie do 
prowadzenia działań w ramach KSRG.

Andrzej Niewiński
Zarząd Oddziału Gminnego OSP RP w Wyszkach

ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZEGO

Spośród 9 jednostek ochotni-
czych straży pożarnych (OSP) 
działających na terenie gminy 
Wyszki już od 10 lat OSP 
w Wyszkach i od ubiegłego roku 
OSP w Topczewie włączone są 
do Krajowego Systemu Rato-
wniczo - Gaśniczego. Celem 
tego systemu jest  ujednolicenie 
działań o charakterze ratowni-
czym, podejmowanych w sytu-
acjach zagrożeń życia, zdrowia, 
mienia lub środowiska.
Uczestnicząc w strukturach 
KSRG jednostka zobowiązana 
jest zapewnić niezbędną liczbę 
i poziom wyszkolenia ratowni-
ków, posiadać odpowiednią 
bazę lokalową i dysponować 
właśc iwym sp rzę tem do  
prowadzenia działań ratowni-
czych.

DZIEŃ NAUCZYCIELA w STRABLI

14 października to szczególny dzień - święto polskiej szkoły, święto uczniów, 
nauczycieli, pracowników obsługi i tych, co szkołę prowadzą i nadzorują.
W Szkole Podstawowej w Strabli był on obchodzony 13 października. 
Uroczystą akademię zaszczycili zaproszeni goście: Sekretarz UG w Wyszkach 
p. Tadeusz Wielanowski, ks. Proboszcz parafii w Strabli Antoni Kunicki, 
p. Teresa Sadowska księgowa SP w Strabli oraz p. Zofia Oksiuta  pracownik 
biblioteki szkolnej i publicznej.
Uczniowie swoją wdzięczność dla nauczycieli wyrazili w programie artysty-
cznym przygotowanym przez  klasy IV i V pod kierunkiem nauczyciela języka 
rosyjskiego p. Elżbiety Orbik. Ciepłe słowa podziękowań zawarte zostały 
w wierszach i piosenkach.

cd. na str. 8
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POSIEDZENIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

W dniu 28 listopada 2011 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu 
Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 
terenie Gminy Wyszki.
Zespół Interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem nr 54/11 Wójta 
Gminy Wyszki z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu 
Interdyscyplinarnego w związku z uchwałą Nr V/30/11 Rady Gminy Wyszki
z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwo-
ływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 140, poz. 1623).
Zespół Interdyscyplinarny, to zespół osób z profesjonalnych środowisk 
delegowanych do koordynacji, standaryzacji, analiz i rozwiązywania lokalnych 
problemów przemocy. Zespół stanowią przedstawiciele służb gminnych, 
instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego. 
Działania Zespołu zmierzają do poprawy sposobów udzielania pomocy osobom 
doświadczającym przemocy, ich najbliższemu otoczeniu poprzez kreowanie 
lokalnej polityki wobec problemu i wypracowaniu procedur oraz standardów.
Celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest pomoc osobom, rodzinom i grupom 
problemowym oraz środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężaniu 
problemów wynikających z aktów przemocy. 
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego do realizacji zadań 
wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie 
gminy Wyszki wchodzą:
1. Helena Krasowska,  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach
     - Przewodniczący
2. Marzanna Olszewska,  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach
     - Sekretarz
3. Jadwiga Szerszeń,  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholo -
    wych w Wyszkach
4. Paweł Półtorak,  Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim
5. Marzanna Marczuk,  Szkoła Podstawowa w Strabli
6. Katarzyna Górska,  Szkoła Podstawowa w Topczewie
7. Katarzyna Kristosiuk,  Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach
8. Joanna Paszko - Wojtkowska,  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c. 
    w Wyszkach
9. Wanda Oksiuta,  Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim.

W spotkaniu Zespołu uczestniczył Zastępca Wójta, p. Tadeusz Wielanowski, 
który podkreślił szczególną rolę Zespołu Interdyscyplinarnego stanowiącego 
jeden z elementów budowania lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. Na posiedzeniu wybrano Przewodniczącego oraz Sekretarza 
Zespołu, opracowano i omówiono Regulamin Pracy Zespołu oraz procedury 
tworzenia grup roboczych.
Uruchomienie pracy Zespołu może nastąpić w wyniku reakcji na:
- prośbę rodzica lub dorosłego członka rodziny,
- prośbę dziecka,
- informacje uzyskane od członków społeczności lokalnej,
- informacje uzyskane z placówek oświatowych,
- informacje innych służb (pomoc społeczna, policja, kościół, organizacje  poza-
  rządowe).

Marzanna Olszewska
GOPS w Wyszkach

PROJEKT BUDŻETU NA 2012 ROK

Wydatki inwestycyjne wyniosą 3.879 tys. zł. Będą to między innymi:
budowa drogi Niewino Popławskie - Niewino Stare - Niewino Kamieńskie - 
Niewino Borowe, dł. 3,6 km,  wartość 2.290 tys. zł,
budowa oczyszczalni ścieków w Strabli, wartość ok. 550 tys. zł, w tym 
planowany udział środków z innych źródeł 400 tys. zł,
budowa wodociągu Wyszki - Zdrojki, wartość ok. 60 tys. zł,
budowa garażu dla samochodu strażackiego w Wyszkach, wartość 
ok. 200 tys. zł,
remonty i wyposażenie świetlic w Samułkach Dużych, Mulawiczach 
i Topczewie z funduszy sołeckich z udziałem środków PROW,
budowa Wiejskiego Centrum Kultury w Pulszach z udziałem środków 
z PROW Odnowa i Rozwój Wsi, dokumentacja w przygotowaniu,
budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkach z udziałem środków 
programu „Biblioteka Plus”,
rekultywacja wysypiska w Szpakach II etap (112 tys. zł, w tym z SPO 
82 tys. zł).
remont elewacji w Szkole Podstawowej w Topczewie,
budowa kanalizacji w Strabli  złożenie wniosku o dofinansowanie,
remonty dróg z udziałem funduszy sołeckich na kwotę 197 tys. zł (między 
innymi w Sasinach, Maleszach, Strabli).

Dochody i wydatki w poszczególnych działach przedstawiają załączone tabele:

Dział 
Plan  złotych 

2011 r. 2012 r. 

010 Rolnictwo i łowiectwo 2.170.512 817.535 

600 Transport i łączność 0,00 689.917 

700 Gospodarka mieszkaniowa 208.849 366.554 

750 Administracja publiczna 135.756 103.000 

754 Bezp. publiczne i ochrona p. pożarowa 41.500 55.000 

756 Dochody od osób praw., fiz. i inne 2.658.774 3.343.286 

758 Różne rozliczenia 6.424.490 6.706.232 

801 Oświata i wychowanie 663.551 24.000 

852 Pomoc społeczna 2.039.720 1.946.000 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 134.126 0,00 

900 Gosp. komunalna i ochrona środowiska 884.746 946.636 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa nar. 534.644 612.000 

 RAZEM DOCHODY 15.945.728 15.403.500 

 

Dział Nazwa działu 
2011 2012 

zł % zł % 

010 Rolnictwo i łowiectwo 2.144.437 12,2 951.160 5,8 

600 Transport i łączność 2.051.730 14,2 2.850.315 17,5 

700 Gospodarka mieszkaniowa 423.300 2,4 388.800 2,4 

750 Administracja publiczna 1.733.517 9,8 1.695.200 10,4 

754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona p. poż. 142.123 0,8 136.000 0,8 

756 Wyd. związane z poborem podat. itp. 69.444 0,4 0,00 0,0 

757 Obsługa długu publicznego 277.321 1,6 400.000 2,4 

801 Oświata i wychowanie 6.069.351 34,4 5.276.250 32,3 

851 Ochrona zdrowia 54.551 0,3 42.000 0,2 

852 Pomoc społeczna 2.578.889 14,6 2.443.600 15,0 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 224.056 1,3 97.100 0,6 

900 Gospodarka kom. i ochrona środow. 1.366.910 7,8 1.032.126 6,3 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa nar. 402.264 2,3 867.000 5,3 

926 Kultura fizyczna i sport 14.000 0,1 33.500 0,2 

 RAZEM 17.622.384 100,0 16.319.391 100,0 

 

Do 15 listopada Wójt ma obowiązek przekazać do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej oraz Radzie Gminy projekt budżetu na rok następny. 
W ustawowym terminie Gmina Wyszki złożyła Projekt Budżetu na 2012 rok.

Przygotowanie budżetu ze względu na bardzo małe dochody własne było 
niezwykle trudne, zwłaszcza że lista potrzeb inwestycyjnych jest u nas nadal 
bardzo długa. Nieco pomogły w zbilansowaniu dochodów i wydatków znacznie 
wyższe ceny żyta, które przełożyły się na wyższy podatek rolny z którego 
wpływy powinny być wyższe o ok. 80% w stosunku do roku ubiegłego oraz 
niewielki wzrost podatku od nieruchomości i podatku leśnego. Nie jest to 
oczywiście dobra wiadomość dla płatników tych podatków. Wójt i Rada Gminy 
stanęli jednak przed bardzo trudnym wyborem. Czy wykorzystać przyznane
690 tys. zł z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych i dokładając 
własne 1.600 tys. zł wybudować drogę łączącą Niewina: Popławskie, Stare, 
Kamieńskie i Borowe, czy po prostu zrezygnować z tego planu. Podjęta została 
decyzja, aby tą bardzo potrzebną drogę wybudować nie rezygnując z innych 
mniejszych zadań niżej wymienionych, w tym z funduszy sołeckich. Zapadła 
decyzja, że w jakiejś części wszyscy mieszkańcy w tych inwestycjach pomogą. 
Niestety nie możemy w nieskończoność finansować inwestycji kredytami. Tego 
typu decyzje w tym roku musiało podjąć większość gmin. 

Ciągle zwiększane są zadania w zakresie pomocy społecznej, ochrony 
zwierząt, bezpieczeństwa itd. Rosną koszty oświaty. Nigdy to nie jest w stopniu 
wystarczającym finansowane z budżetu państwa.

Jeżeli skutki kryzysu w końcu nas dotkną sytuacja w finansowaniu gmin 
może się znaczne pogorszyć, a nie sądzę, aby zmniejszone zostały zadania.
Projekt budżetu na 2012 rok przewiduje dochody na poziomie 15.404 tys. zł, 
oraz wydatki w wysokości 16.319 tys. zł. 

Plan wydatków i ich struktura w roku 2012 na tle 2011 r.

Plan dochodów w roku 2012 na tle 2011 r.

Ryszard Perkowski
Wójt Gminy Wyszki



POŚWIĘCENIE TABLICY w STRABLI
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23 października w Stabli została odsłonięta i poświęcona tablica ku czci 
Prezydenta RP na Uchodźctwie Ryszarda Kaczorowskiego.
Tablica została umieszczona na kamieniu, znajdującym się przed kościołem 
parafialnym w Strabli. Inspiratorami jej powstania była parafia w Strabli z pro-
boszczem ks. Antonim Kunickim przy wsparciu Wójta Gminy Wyszki Ryszarda 
Perkowskiego. (…)
Przed uroczystym przecięciem wstęgi przez przedstawicieli władz i ducho-
wieństwa oraz obrzędem poświęcenia, odczytano uchwałę Rady Gminy 
Wyszki, nadającą pośmiertnie ś. p. Ryszardowi Kaczorowskiemu tytuł 
Honorowego Obywatela Gminy Wyszki z wpisaniem go do Honorowej Księgi 
Obywateli na pierwszej pozycji. (…)
Podczas uroczystości z koncertem pieśni patriotycznych wystąpił Chór Polskiej 
Pieśni Narodowej z Bielska Podlaskiego pod dyrekcją Elżbiety Bilmin.
Poświęcenie tablicy odbyło się na zakończenie wizytacji kanonicznej biskupa 
drohiczyńskiego Antoniego Dydycza w parafii p. w. Wniebowstąpienia 
Pańskiego w Strabli, podczas której poświęcił on także odnowione zabytkowe 
organy w kościele parafialnym, a w kaplicy filialnej w Samułkach - organy 
elektroniczne, zakupione przez parafian i obraz w bocznej kaplicy, 
przedstawiający bł. Jana Pawła II, autorstwa prof. Stanisława Baja, ufundowany 
przez Teresę i Bogdana Jakimów.(...) 
Ksiądz proboszcz przypomniał prace konserwatorskie dokonane przez swego 
poprzednika oraz ukazał obraz obecnych dokonań w materialnym obrazie 
parafii. Powiedział, że w ostatnim czasie została zbudowana kapliczka 
św. Antoniego w Doktorcach, 3 krzyże przydrożne, dokonano gruntownego 
remontu wnętrza kościoła, domu parafialnego i budynku gospodarczego, 
restauracji 10 głosowych organów, zbudowano parking, ogrodzenie cmentarza 
przykościelnego i posesji, remontu dzwonnicy, bram i parkanu. Wykonano też 
elewację i osuszenie kościoła oraz nowe drzwi, okna i chodnik z kostki 
granitowej. Przy parafii powstało również centrum rekreacji i wypoczynku. 
Ks. Kunicki podkreślił, że część z tych prac zostało wykonanych dzięki 
projektowi unijnemu i podziękował za pomoc w jego realizacji dyrektor 
departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Podlaskiemu Konserwatorowi 
Zabytków, władzom Gminy Wyszki, a także wielu sponsorom i ofiarodawcom 
na czele z panem Tomaszem Sadowskim, którzy pomogli w dobrym 
pokierowaniu projektu i wykonali wiele w czynie społecznym. (…)
Ksiądz Biskup spotkał się także z grupami parafialnymi oraz udzielił 
sakramentu bierzmowania 49 osobom.
W trakcie wizytacji odbyła się też modlitwa za zmarłych na cmentarzu, 
a w spotkaniach i nabożeństwach uczestniczyli też: dziekan bielski ks. prał 
Ludwik Olszewski, proboszcz parafii p. w. Matki Bożej z Góry Karmel 
w Bielsku Podl., ks. kan. Tadeusz Kryński, poprzedni proboszcz parafii Strabla 
ks. kan. Jan Komosa i miejscowi rodacy : ks. prał. Stanisław Ulaczyk oraz 
ks. Andrzej Ulaczyk.

ks. Artur Płachno
przedruk ze strony:  www.drohiczyn.opoka.org.pl

ZŁOTE GODY 2011 w GMINIE WYSZKI

25 września 2011 r. w Urzędzie Gminy w Wyszkach odbyła się uroczystość 
50-lecia pożycia małżeńskiego. Złote Gody obchodziło 12 par jubilatów.
Osobom, które przed 50 laty związały się węzłem małżeńskim przyrzekając 
sobie dozgonną miłość, szacunek i zrozumienie, zostały przyznane przez 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego medale „Za długoletnie pożycie 
małżeńskie”. Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Wyszki  Ryszard Perkowski. 
Jubilatom wręczono również wiązanki kwiatów, składając przy tym życzenia 
długich lat życia w dobrym zdrowiu i serdecznej opiece osób najbliższych. 
Lampką szampana wzniesiono tradycyjny toast i gawędzono przy wspólnym 
stole. 
W spotkaniu udział wziął proboszcz wyszkowskiej parafii ks. dr Andrzej 
Ulaczyk oraz skarbnik gminy Pani Teresa Falkowska.
Uroczystość uświetniła kapela „Kłosy” dedykując przybyłym na uroczystość  
małżonkom „100 lat” i wiele innych bardziej frywolnych utworów, których rytm 
porwał jubilatów do tańca.
ZŁOCI JUBILACI: Irena i Eugeniusz GAC, Irena i Tadeusz GĄSOWSCY, 
Jadwiga i Edward GÓRSCY, Helena i Stanisław FALKOWSCY, Albina
i Henryk KRASIEJKO, Raisa i Mikołaj MICHALCZUK, Henryka i Marian 
NIEWIŃSCY, Marianna i Franciszek NIEWIŃSCY, Pelagia i Stanisław 
OKSIMOWICZ, Maria i Józef OWCZARCZUK, Irena i Stanisław 
PERKOWSCY, Eugenia i Kazimierz PROKOPIUK.

Andrzej Niewiński
USC Wyszki

LECZENIE ZESPOŁU UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

Uzależnienie od alkoholu jest chorobą wyjątkowo „demokratyczną” i dlatego 
może na nią zapaść każdy, bez względu na płeć, wiek, poziom intelektualny, 
wykształcenie, uprawiany zawód i sprawowany urząd. Każdemu też konieczna 
jest pomoc w staraniach o odzyskanie zdrowia.
Podstawową formą leczenia uzależnienia od alkoholu, która daje szansę na 
odzyskanie zdrowia jest psychoterapia uzależnienia. Proces terapeutyczny jest 
to ciężka i żmudna praca zawierająca w sobie wiele różnorodnych działań, 
których efektem powinny być głębokie i możliwie trwałe zmiany u osoby 
leczącej się. Zmiany te powinny dotyczyć postaw, przekonań, zachowań, relacji 
z innymi, a także sposobów przeżywania, odczuwania, myślenia, reagowania 
itp. Programy zdrowienia planowane są na okres wielu miesięcy a nawet lat. 
Początek ich stanowią najczęściej paro lub kilkutygodniowe, intensywne 
oddziaływania prowadzone w warunkach stacjonarnych bądź intensywne 
programy ambulatoryjne obejmujące 16 - 20 godzin tygodniowo. Leczenie 
stacjonarne osób uzależnionych, w odróżnieniu od leczenia szpitalnego innych 
schorzeń, nie jest przeznaczone wyłącznie dla szczególnie ciężkich bądź 
beznadziejnych przypadków. Warunki stacjonarne umożliwiają bowiem 
zwiększenie intensywności zajęć, a poprzez to osiągnięcie w znacznie krótszym 
czasie tego, co dają wielomiesięczne programy ambulatoryjne. Drugi etap to 
uczestniczenie w programie opieki poszpitalnej, czyli terapia uzupełniająca 
bądź podtrzymująca, prowadzona w warunkach ambulatoryjnych.
Prawidłowo prowadzone leczenie powinno przebiegać zgodnie 
z przygotowanym przez terapeutę, uzgodnionym z pacjentem oraz na bieżąco 
aktualizowanym i monitorowanym indywidualnym programem psychoterapii 
uzależnień. Niezmiernie cennym uzupełnieniem, zarówno stacjonarnych 
jak i ambulatoryjnych form terapii, jest Program Dwunastu Kroków 
Anonimowych Alkoholików. Stąd większość ośrodków terapeutycznych zaleca 
swoim pacjentom uczestniczenie w spotkaniach (mitingach) grup Wspólnoty 
AA, a ich bliskim udział w spotkaniach grup AL - Anon Alateen czy DDA. 
Ponadto wiele materiałów pomocnych w terapii uzależnień opiera się na 
doświadczeniach Wspólnoty AA.
Zarówno badacze jak i praktycy są zgodni co do tego, że stosowanie 
jakichkolwiek środków farmakologicznych, bez względu na ich skład 
chemiczny i profil działania, nie może być traktowane jako leczenie 
uzależnienia od alkoholu. Przez wiele lat, w lecznictwie odwykowym w Polsce, 
powszechną a często jedyną „metodą”, było "leczenie uczulające” lub „leczenie 
awersyjne”, polegające na wymuszaniu abstynencji poprzez podawanie 
pacjentom disulfiramu w formie doustnej (Anticol, Antabus) lub w formie 
implantu (Esperal, Disulfiram). Przy obecnych możliwościach korzystania 
z nowoczesnych metod leczenia uzależnienia od alkoholu w Polsce, 
proponowanie disulfiramu jako „metody leczenia” należy traktować jako 
działanie nieprofesjonalne, a w niektórych przypadkach nawet nieetyczne.
Ostatnio poświęca się coraz więcej uwagi środkom, które wpływają hamująco 
na tzw. przymus picia poprzez zmniejszenie nasilenia „głodu" alkoholowego 
bądź osłabiają „nagradzające” działanie alkoholu. Środki te powinny być jednak 
stosowane tylko na zlecenie specjalisty, w określonych i indywidualnych 
przypadkach oraz powinny być traktowane wyłącznie jako czynniki 
wspomagające psychoterapię uzależnienia od alkoholu. Samo podawanie tych 
środków nie daje żadnych szans na wyzdrowienie.
Tak jak już wcześniej pisaliśmy, osoba decydująca się na leczenie powinna 
pamiętać, że obok placówek spełniających odpowiednie standardy, zarówno 
w prasie jak i w internecie, szeroko reklamują się „kliniki”, „lecznice” 
i „ośrodki”, a także indywidualne osoby podające się za specjalistów od leczenia 
zarówno uzależnienia od alkoholu jak i wielu innych przypadłości.
Jedni usiłują przekonać swoich klientów do tego, że potrafią ich 'wyleczyć” 
z alkoholizmu i innych uzależnień przy pomocy „kodowania”, „biorezonansu 
magnetycznego”, „biostymulacji”, „sesji reinkarnacyjnych”, „mostu 
energetycznego”, sesji „zbiorowej hipnozy”, seansów “hipnozy w stanie 
czuwania” i wielu, wielu innych, zagadkowo brzmiących „metod”. Inni 
proponują kosztowne, kilkudniowe wyjazdy „terapeutyczne” do atrakcyjnych 
miejscowości turystycznych, powtarzane co parę miesięcy albo same tylko 
„odtrucie” zakończone „wszyciem” esperalu, który jak wiadomo nie leczy 
choroby, a tylko odwleka moment podjęcia leczenia.
Czytając tego rodzaju propozycje, każda zdrowo myśląca osoba, łatwo 
zorientuje się, że ma do czynienia ze zwyczajnym naciąganiem i obietnicami bez 
pokrycia.
Znacznie trudniej jest natomiast zorientować się, że naciąganiem może być 
również propozycja skorzystania z „wypróbowanych” wyjątkowo 
„skutecznych” metod terapii opartych na „amerykańskich” doświadczeniach 
albo też propozycja przyjmowania „nowoczesnych” leków, które jakoby są 
w stanie „wyleczyć” z alkoholizmu. Podobnie łatwo jest nabrać się na spotykane

cd. na str. 8



           Prosimy  bardzo  o  wypełnienie kuponu i dostarczenie go osobiście lub 
pocztą  do  15.02.2012 r.  na adres:
 GOKSiT,  ul. Szkolna 17, 17-132  Wyszki.
      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 konkursie mogą brać udział jedynie osoby zamieszkałe w Gminie Wyszki.
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       3 - 4/2011

Kurczak z rondla 

NA  NASZYM  STOLE

Mini serniczki z makowym sercem
Składniki:
 4 serki waniliowe (po 200 gram każdy)
 1 cukier waniliowy
 1/2 kostki miękkiego masła
 2 łyżki cukru pudru
 5 czubatych łyżek gęstej śmietany

          Masa makowa:
 6 czubatych łyżek gotowej masy 

     makowej
 1 łyżka żelatyny
 2 łyżki galaretki
 kilka kropli zapachu migdałowego
 kilka kostek czekolady
 2 galaretki truskawkowe

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Przygotowanie:
Masło utrzeć z cukrem pudrem, dodać serki, cukier waniliowy i dokładnie 
utrzeć, pod koniec dodać  rozpuszczoną  wcześniej we wrzącej wodzie,  chłodną 
żelatynę. Zrolować małe kawałki brystolu, tak żeby w środku była dziurka 
związać nitką i postawić na środku małych deserowych salaterek. Teraz 
wymieszać jeszcze raz masę i wlać do salaterek, tak żeby zwinięty brystol był 
w środku, odstawić do zastygnięcia. Masę makową wymieszać z kilkoma 
kroplami zapachu migdałowego, dodać 6 łyżek rozpuszczonej zimnej galaretki
i jedną chłodną łyżkę żelatyny, rozpuszczonej wcześniej we wrzątku. 
Z zastygniętych serniczków delikatnie wykręcić brystolowe ruloniki, 
a w dziurki po brystolu napełnić masą makową, wygładzić i odstawić do 
zastygnięcia. Gdy serniczki zastygną, wstawić miseczki na moment do gorącej 
wody, okroić na około i wyłożyć na talerzyki, polać zastygającą galaretką  
i wstawić na chwilę do stężenia. Wierzch posypać tartą czekoladą.

Składniki:
• kurczak
• papryka
• cebula
• czosnek
• pomidory
• oliwki
• przyprawa do kurczaka
• 1 kostka rosołowa Knorr
• tymianek
• śmietana
• oliwa
• 1 szkl. wody

Przygotowanie:
1. Pokroiă kurczaka na mniejsze czćúci. Posypaă przyprawŕ i pozostawiă na 
okoůo 20 minut. 
2. W szerokim garnku rozgrzaă oliwć i podsmaýyă kurczaka ze wszystkich 
stron. 
3. Pokroiă paprykć, cebulć, czosnek, pomidory oraz oliwki w plastry. Dodaă 
je do kurczaka, po czym podlaă wodŕ.
4. Nastćpnie dodaă kostkć i szczyptć tymianku. Dusiă pod przykryciem 
przez okoůo 30 minut - do momentu, gdy wszystkie skůadniki bćdŕ mićkkie, 
a sos lekko zgćstnieje.
5. Caůoúă zaprawiă úmietanŕ i doprawiă do smaku odrobinŕ tymianku.

przepis pochodzi ze strony: http://www.przepisy.pl

Czas przygotowania: 100 min.
Ilość porcji: 6

PIONOWO:
  1. Amerigo, żeglarz,
  2. Angielska miara długości,
  3. Ciężarówka na zimę,
  4. Krzew parkowy,
  6. Statek Amundsena,
  7. Kapryśne zachowanie,
  8. Budka z gazetami,
  9. Surogat,
11. Krążek CD,
16. Popularność,
18. Strata metalu w hucie,
20. Rodzaj przeszkody,
21. Wyspy obok Irlandii,
24. Angielskie piwo,
25. Rodzaj zatoki.

POZIOMO:
  5. Starożytne miasto egipskie,
  8. Karciany kolor,
10. Król Izraela,
11. Rodzaj rumowiska skalnego,
12. Kuguar,
13. Żona łosia,
14. Gerland, aktorka,
15. Ptak łowny,
17. Pracuje przy krosnach,
19. Z karmelu i orzechów,
23. Fabryka radioodbiorników,
24. Stolica Ghany,
26. Piękny ma ogon,
27. Tony, były premier,
28. Południowy owoc.
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Składniki:
 2 pstrągi
 2 duże marchewki
 2 duże pietruszki
 2 ząbki czosnku
 przyprawa do ryb
 2 łyżeczki masła
 2 gałązki natki pietruszki
 2 łyżki natki pietruszki
 cytryna

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pieczony pstrąg w warzywach 

Przygotowanie:

przepisy pochodzŕ ze strony: 

Umyte, wypatroszone i osuszone pstrągi natrzeć przyprawą do ryb i skropić 
sokiem z cytryny. Środek ryby posmarować wyciśniętym czosnkiem, włożyć 
gałązkę natki pietruszki i łyżeczkę masła. Czystą, obraną marchew, pietruszkę 
zetrzeć nas tarce o dużych oczkach. Folię aluminiową posmarować lekko oliwą, 
ułożyć  rybę  obłożyć warzywami i natką pietruszki. Zawinąć folię i piec 

ow nagrzanym  do 180 C piekarniku przez ok. 40 minut.
http://www.mojegotowanie.pl

Czas przygotowania: 70 min.

KRZYŻÓWKA “WG”  2/11.
W dniu 30.11.2011 r. w Czytelni GBP wylosowano zwycięzcę  konkursu 
„Krzyżówka z hasłem” ogłoszonym w „Wieściach Gminnych” 2/2011  
przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach. 
Zwycięzcą został p. Janusz Hryniewicki zamieszkały w Wyszkach. 
Serdecznie gratulujemy.
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WYWIAD Z PRZEWODNICZĄCYM ... cd. ze str. 2

 

instalacja oświetlenia ulicznego w Łubicach, wartość 16.792 zł.

Trwa budowa sieci internetowej na terenie Gminy Wyszki realizowana przez 
firmę Podlaskie Sieci Radiowe z Bielska Podlaskiego. Przewidywane 
zakończenie inwestycji koniec grudnia tego roku.
 
Z Funduszy Sołeckich wykonano łącznie zadań na kwotę 183 tys. zł. W tym 
między innymi:

budowa chodnika przy ul. Przekątnej w Strabli, wartość 19.754 zł,
utwardzenie placu przy remizie w Niewinie Borowym, wartość 8.723 zł,
remont dróg polnych Warpechy Stare, wartość 7.963 zł. Kwota ta jednak 
została przynajmniej podwojona dzięki udziałowi mieszkańców. Aktywnie 
ze swoim sprzętem włączyli się do pracy: Trzeszczkowski Robert, Łuczaj 
Stanisław, Falkowski Tadeusz, Łuczaj Michał, Łuczaj Bronisław. 
remont dróg na terenie wsi Mieszuki, wartość 4.004 zł. Podobnie jak
i w Warpechach pomoc przy transporcie żwiru własnym sprzętem 
świadczyli: Łuczaj Grzegorz, Miluski Wojciech, Werpechowski Tadeusz.
remont dróg na terenie wsi Pulsze. Tutaj również włączyli się ze swoim 
sprzętem niektórzy mieszkańcy: Radkiewicz Wojciech, Kowalewski 
Andrzej, Młodzianowski Tadeusz.
remont drogi Kalinówka - Szpaki, dł. ok. 1,2 km (ogromne zaangażowanie 
i pomoc sprzętem Wyszkowskiego Mariusza sołtysa z Kalinówki),
remont dachu na świetlicy w Samułkach Dużych. Również sporo prac 
zwłaszcza rozbiórkowych wykonali mieszkańcy czynem społecznym.

Szkoda, że są to tak nieliczne przypadki. Tym sposobem skromne nasze środki 
można byłoby wykorzystać bardziej efektywnie i zrobić znacznie więcej. Sprzęt 
do takich prac znajduje się praktycznie w każdej wiosce, a praca ręczna przy 
wielu robotach też jest potrzebna. Niestety duch sąsiedzkiej pomocy i wspólnej 
pracy na rzecz wsi coraz bardziej zanika. Stajemy się coraz bardziej 
roszczeniowi. Argument, że „Nam się należy, bo płacę podatki” nie zawsze jest 
przekonujący. Spójrzmy uczciwie w 2011 roku kwota podatku rolnego od osób 
fizycznych wyniosła 790 tys. zł. Mieszkańcy natomiast pobrali z budżetu: 
w postaci akcyzy za paliwo - 437.751 zł, stypendiów dla dzieci - 78.771 zł, 
dożywiania dzieci - 253.606 zł, pomocy społecznej - 130.800 zł, zasiłki rodzinne 
i świadczenia pielęgnacyjne - 1.573.390 zł, nie wspominając o dopłatach 
bezpośrednich, których na teren naszej gminy ARiMR przekaże ok. 12 mln. zł.

Jeżeli chcemy mieć w swoich miejscowościach więcej i lepiej może warto 
pomyśleć o włączeniu się w różne przedsięwzięcia potrzebne dla wsi, które 
z udziałem funduszu sołeckiego można by wykonać szybciej i w większym 
zakresie, zamiast czekać nie wiadomo ile, kiedy z tego „nam się należy” ktoś 
wykona. A ile satysfakcji daje taka wspólnie wykonana inwestycja. Nie 
wspominając już o tym, że jest o wiele bardziej szanowana w eksploatacji.

Ryszard Perkowski
Wójt Gminy Wyszki

się ludzie nie posiadający stosownych kwalifikacji. Są nieuregulowane różne 
sprawy, a to powinno być na bieżąco. Gmina będąc organem samorządu 
terytorialnego wydaje warunki o realizacji jakiś inwestycji, więc sama powinna 
świecić przykładem wobec mieszkańców a jest różnie.

[WG] Co sądzi Pan o gminie Wyszki w porównaniu z innymi gminami?
[J.W.] Nie mam dużej wiedzy o naszej gminie i innych gminach ponieważ 
funkcjonuję jeszcze niepełny rok. Wiem już, że jesteśmy raczej gminą ubogą 
jeżeli chodzi o finanse.

[WG] Jak przebiega współpraca z radnymi? 
[J.W.] Przed każdą sesją odbywają się posiedzenia komisji rady, na których 
wszystkie sprawy ustalamy i generalnie większych różnic między naszymi 
poglądami nie ma. Czasami pojawiają się jakieś terytorialne interesy ze 
względu, że każdy radny reprezentuje swoją społeczność. Jednak końcowe 
decyzje są podejmowane w interesie całej gminy i generalnie współpraca układa 
się dobrze. 

[WG] Jak się Panu współpracuje z p. Wójtem, Urzędem Gminy i innymi 
gminnymi instytucjami?
[J.W.] Na dzień dzisiejszy również nie mam większych uwag. Jeżeli mam jakąś 
sprawę, to o niej rozmawiamy. Nie było sytuacji i nie ma, że jeden unika 
drugiego. Co trzeba wyjaśniane jest na bieżąco. Jeśli chodzi o Urząd i inne 
instytucje, to na razie mogę to określić jako - mile. Bardzo wysoko oceniam 
ZUK i kierownika  p. Marka  Falkowskiego.  Jeżeli  mam  jakieś  zapytanie, to 
p. Marek zawsze chętnie przyjdzie i udzieli stosownych informacji, obwiózł 
mnie po wszystkich strategicznych punktach gminy, miedzy innymi pokazał 
ujęcia wody. Człowiek kompetentny, z którym rozmawia się fachowo i to jest 
przyjemne.

[WG] Jak widzi Pan naszą gminę za 10 lat, patrząc poprzez pryzmat 
rozwoju gospodarczego, infrastruktury i planów zagospodarowania 
przestrzennego naszej gminy? 
[J.W.] Trudne pytanie i trudno odpowiedzieć, co będzie za 10 lat. Widzimy jak 
wygląda sytuacja gospodarcza naszego kraju. Patrząc na najbliższy okres 
przyszłego roku liczymy na dofinansowanie z Unii. Z kolei słyszymy, że w Unii 
też się kryzys zaczyna pojawiać, więc nie wiadomo jak będzie z dofinan-
sowaniami. A jak wcześniej wspomniałem jesteśmy jedną z gmin biedniejszych 
jeśli chodzi o własny kapitał.

[WG] Przepraszam, że wejdę w słowo, sprecyzuję bardziej pytanie. 
Wszyscy wiemy, że temat dróg jest najbardziej newralgiczną sprawą 
gminy. Czy Pana zdaniem przez najbliższe 10 lat uda się go całkowicie 
rozwiązać?
[J.W.] Gdy wspomniany p. Marek obwoził mnie po terenie gminy miałem 
okazję obejrzeć przynajmniej część z dróg i rzeczywiście, stan dróg na terenie 
gminy żeby nie rzec katastrofalny jest zły. Czy za 10 lat? Nie wiem, jeżeli nadal 
będzie można korzystać ze środków unijnych, to życzyłbym sobie, tak to ujmę, 
aby 60% tych złych dróg udało się w tym okresie poprawić, to byłby już sukces.

[WG] Co chciałby Pan powiedzieć na koniec naszym czytelnikom, 
mieszkańcom i czego życzy im pan w nowym 2012 roku? 
[J.W.] Powiem, to co powiedziałem na ostatniej sesji sołtysom. Chciałbym, 
dotrzeć na zebrania wiejskie do każdej wsi. Jako przewodniczący Rady Gminy 
nie chcę być tylko figurantem, ale chcę poznać rzeczywiste problemy 
poszczególnych wsi. Przy okazji zebrań wyborczych sołtysów  zadeklarowałem 
chęć uczestniczenia w nich. Tylko trzy wsie zaprosiło mnie, z czego oczywiście 
skorzystałem. Dlatego też zwracam się do mieszkańców naszej gminy aby 
przychodzili  do  mnie  ze  swoimi problemami. Chętnie poznam pozostałe wsie 
i problemy ich mieszkańców. Nie jest to łatwa sprawa, jak wspomniałem finanse 
nasze są jakie są ale coś robić trzeba i czasami przy odrobinie chęci można zrobić 
dużo rzeczy niewielkim nakładem. Według mojej subiektywnej oceny są pewne 
antagonizmy między niektórymi wsiami. Chciałbym, abyśmy czegoś takiego 
zaniechali, ponieważ zgoda buduje a niezgoda niestety rujnuje, co czasami 
przekłada się również na pracę urzędu gminy, 
Jeszcze raz zapraszam, jestem w każdą środę w godzinach 12.00 - 14.00.
Mieszkańcom i Czytelnikom życzę na ten 2012 rok przede wszystkim zdrowia, 
radości w życiu, jak najmniej zmartwień i kłopotów i żebyśmy my, w miarę 
możliwości byli w stanie spełnić ich oczekiwania i życzenia, które w stosunku 
do nas kierują.

[WG] W imieniu Czytelników „Wieści Gminnych” serdecznie dziękuję 
Panu za udzielenie wywiadu, życząc wszelkiej pomyślności w życiu 
prywatnym i realizacji dalszych planów podczas pełnienia funkcji 
Przewodniczącego Rady Gminy Wyszki.

(WG)
[wywiad autoryzowany]

nadal mam wiedzę w tej dziedzinie i w jakiś sposób staram się mieć wgląd w te 
zagadnienia. Podpowiadam, co można zrobić, co poprawić a co zmienić.
[WG] Jakie obowiązki wiążą się z pełnioną przez Pana funkcją 
Przewodniczącego Rady Gminy i jaki jest zakres odpowiedzialności?
[J.W.] Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym rada gminy jest organem 
naczelnym, następnie wójt itd. Przewodniczący organizuje i kieruje pracami 
rady. Kandydując na radnego i później zostając wybranym przewodniczącym 
zdawałem i zdaję sobie sprawę, że wiążą się z tym określone obowiązki. 
Zgodnie z uchwałą poprzedniej kadencji Przewodniczący Rady pełni dyżury raz 
w tygodniu, więc ja też do tego się dostosowałem. W każdą środę pełnię dyżur 
w urzędzie gminy i jeżeli do mnie ktoś zgłasza jakieś problemy, a już miałem 
kilka wizyt, więc na ile mam możliwości i kompetencje staram się pomóc 
rozwiązywać nurtujące sprawy, kilka już udało mi się załatwić. Nieraz są to 
wskazania, gdzie pójść, do którego referatu Urzędu Gminy, o jakie druki czy 
dokumenty poprosić.

[WG] Panie Przewodniczący, czy te zgłoszenia dotyczą spraw ogólno-
społecznych typu droga, oświetlenie czy bardziej prywatnych, np. że są 
problemy z sąsiadem?
[J.W.] W prywatnych sprawach nie miałem nikogo. Natomiast ogólne, 
np. okazało się, że w Budlewie studnia głębinowa nr 2 ujęcia gminnego wody 
znajduje się na prywatnym gruncie. Była szybka reakcja w postaci podjęcia 
uchwały przez radę o zezwoleniu wójtowi na wykupienie tej działki. Obecnie 
trwa procedura z tym związana.

[WG] Co według Pana  jako  Przewodniczącego Rady Gminy Wyszki a je-
dnocześnie jej mieszkańca, jest największym problemem w gminie?
[J.W.] Powtórzę raz jeszcze, że mam wiedzę w dziedzinie budownictwa, stąd 
wynikają moje spostrzeżenia. Nie umiem funkcjonować gdy widzę, że coś jest 
nie tak. Czuję ten obowiązek skoro zdecydowałem się na pełnienie roli 
przewodniczącego. Jest  jeszcze  dużo  nieuregulowanych spraw geodezyjnych 
i własnościowych. Udało mi się już pewne rzeczy sprawdzić, dużo rzeczy na 
pewno nie wiem. Rada Gminy nie ma kompetencji kadrowych ale  uważam, że 
w tej materii można wprowadzić pewne zmiany. Niektórymi sprawami zajmują
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LECZENIE ZESPOŁU UZALEŻNIENIA ...

zarówno w prasie jak i w internecie, sponsorowane (wykupione przez 
reklamującą się firmę) artykuły lub wywiady ze „specjalistami” oraz 
sprawiające wrażenie naukowych, wywody na temat niemal 100% skuteczności 
różnych, często dziwnie brzmiących metod.
Nie ma co się temu dziwić, bo ogłoszeniodawcy, inwestując poważne kwoty 
pieniędzy w reklamowanie swoim wyszukanych „metod” dobrze wiedzą, że 
pieniądze szybko im się zwrócą. Potencjalni klienci nie mają bowiem prawie 
żadnej wiedzy na temat sposobów leczenia uzależnień i poddają się najchętniej 
takim metodom, których nazwy brzmią obco, a jednocześnie nie wymagają od 
nich specjalnego wysiłku.
Przed podjęciem decyzji o leczeniu proponujemy koniecznie sprawdzić czy:

placówka do której chcecie się państwo zwrócić po pomoc jest 
zarejestrowana jako zakład opieki zdrowotnej, bo wtedy jest duże 
prawdopodobieństwo, że jego działalność spełnia określone standardy 
i podlega nadzorowi specjalistycznemu,
osoba kierująca ową placówką ma certyfikat specjalisty terapii uzależnień,
oferujący swoje usługi lekarz bądź terapeuta posiada uznane w Polsce 
kwalifikacje, które uprawniają go do leczenia osób uzależnionych od 
alkoholu.

przedruk za: http://www.alkoholizm.eu/

cd. ze str. 5

Dzień Edukacji Narodowej to także dzień przyznawania dla nauczycieli nagród 
za ich pracę. Z rąk p. Tadeusza Wielanowskiego nagrodę Pana Wójta UG 
w Wyszkach otrzymała p. Dyrektor Marzanna Marczuk za wzorowe prowa-
dzenie placówki oświatowej.
Pani Dyrektor Marzanna Marczuk podczas akademii podziękowała wszystkim 
swoim pracownikom za włożony trud w edukację i wychowanie. Nagrody 
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strabli otrzymały: p. Ewa Falkowska 
i p. Krystyna Filipiuk.
Na spotkaniu nie zabrakło również Rodziców, którzy na ręce Pani Dyrektor 
złożyli podziękowania, życzenia i kwiaty. Cała uroczystość Dnia Nauczyciela 
zakończyła się pysznym poczęstunkiem przygotowanym przez Rodziców 
naszych pociech.

Elżbieta Orbik
Nauczyciel Szkoły SP w Strabli

DZIEŃ NAUCZYCIELA w STRABLI cd. ze str. 3

Od lipca tego roku w działającym UKS Iskra przy Zespole Szkół im. Jana Pawła 
II w Wyszkach utworzono drużynę piłkarską (przy wsparciu wielu osób 
i instytucji), którą zgłoszono do rozgrywek Podlaskiego ZPN. 
Kierownikiem i trenerem drużyny jest nauczyciel ZS Wyszki p. Stanisław 
Wasilewski.
Skład drużyny stanowią: Łukasz Malinowski, Norbert Olendzki, Adam 
Tworkowski, Andrzej Kowalewski, Maciej Chomicki, Tomasz Kruszewski, 
Ludwik Niewiński, Paweł Niewiński, Patryk Odachowski, Łukasz Kruszewski, 
Andrzej Niewiński, Patryk Olszewski, Artur Idźkowski, Piotr Lipski, Paweł 
Kruszewski, Hubert Niewiński, Paweł Odachowski, Paweł Radziwon, Rafał 
Trzeszczkowski, Grzegorz Tworkowski, Łukasz Wyszkowski, Mariusz 
Wyszkowski, Piotr Radziwon, Andrzej Borowski, Daniel Wasilewski, 
Arkadiusz Wasilewski, Michał Zdrojkowski

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY “ISKRA”

Wszyscy zawodnicy są mieszkańcami naszej gminy i chcą swoje pasje 
i zainteresowania rozwijać poprzez piłkę nożną.
Drużyna korzysta z obiektów sportowych Zespołu Szkół, tu trenuje i rozgrywa 
mecze w roli gospodarza. W rundzie jesiennej jako ligowy beniaminek drużyna 
UKS Iskra  rozegrała  9 meczów, z czego dwa zostały zremisowane, pozostałe 
niestety - przegrane. Te porażki nie wpłynęły na motywację i aspiracje 
„chłopaków” i jak sami mówią mobilizuje to tylko do treningów i pracy nad 
sobą. Mecze drużyny cieszą się coraz większym zainteresowaniem, a na wiosnę 
liczymy na jeszcze większe wsparcie kibiców.
Więcej informacji o drużynie i rozgrywkach można znaleźć na stronie 
internetowej pod adresem: http://wyszki.futbolowo.pl

EWAKUACJA SZKOŁY w WYSZKACH

Każda szkoła zobowiązana jest do corocznego przeprowadzenia próbnej 
ewakuacji szkoły w terminie do trzech miesięcy od rozpoczęcia zajęć w nowym 
roku szkolnym.
W naszej szkole taka próba odbyła się 1 grudnia o godz. 8.30.
Wyprowadzenie uczniów i pracowników ze szkoły po ogłoszeniu alarmu 
i ewakuacji odbyło się bardzo szybko i bez zakłóceń. Wszyscy byli bardzo 
zdziwieni, że dzieje się coś nadzwyczajnego, ale bez zbędnych pytań grzecznie 
opuszczali sale lekcyjne i budynek szkolny. Było trochę zimno, jednak dzielnie 
wytrzymali czas, kiedy sprawdzono obecność i zarządzono powrót do zajęć.
Ewakuacji przyglądał się pan Wójt Ryszard Perkowski wraz z zastępcą panem 
Tadeuszem Wielanowskim oraz w ostatniej chwili dojechał przedstawiciel 
Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim st. kpt. Marcin 
Sawicki. Obserwatorzy ocenili, że ewakuacja przebiegła bardzo szybko 
i sprawnie.

ze strony internetowej http://www.szkola.wyszki.pl
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“Nie lękajcie się wyzwań, jakie 
stawia przed Wami świat”

Jan Paweł II

Kolejnym ważnym wydarzeniem były wybory 
uzupełniające do MRG IV kadencji. 20 października 
spośród 9 kandydatów z klas pierwszych gimnazjum 
wybrano 5. Najwięcej głosów uzyskali: Maciej 
Mieszczyński, Anna Krasowska, Joanna Krasowska, 
Karolina Idźkowska i Martyna Onopa. To właśnie oni 
zostali radnymi. Wszyscy kandydaci przygotowali 
plakaty wyborcze oraz reklamowali się w szkolnym 
radiowęźle.

Serdecznie witamy naszych wiernych Czytelników. 
Pozdrawiamy w świątecznej atmosferze i radosnym 
oczekiwaniu na przyjście Zbawiciela.

Na początek tradycyjnie przedstawiamy relację 
z naszych działań. 30 września 2011 r. odbyły się 
w Gimnazjum w Wyszkach młodzieżowe wybory 
parlamentarne w ramach ogólnopolskiej akcji „Młodzi 
Głosują”. Frekwencja wyborcza wyniosła 70,24%. 
Projekt miał charakter wyłącznie edukacyjny i nie  
wspierał żadnej partii politycznej. Uczniowie 
głosowali na komitety wyborcze zarejestrowane 
w tegorocznych wyborach parlamentarnych.
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“Do naszych serc do wszystkich serc uśpionych 
Dziś zabrzmiał dzwon, już człowiek obudzony.   

Bo nadszedł czas i Dziecię się zrodziło.
A razem z Nim, maleńka przyszła miłość.”

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei Świąt 
Narodzenia Pańskiego i błogosławieństwa 

Bożego w każdym dniu Nowego Roku 
Czytelnikom „Głosu Młodych”

życzy MRG Wyszki z opiekunami



INAUGURACYJNA SESJA
24 listopada 2011 r. odbyła się VI Sesja Rady IV 

kadencji. Obecnością swą zaszczycili nas Pan Wójt 
Gminy Wyszki Ryszard Perkowski, Skarbnik Gminy 
Pani Teresa Falkowska, Sekretarz Gminy i opiekun 
rady Pan Tadeusz Wielanowski, oraz Pani Bożena 
Pierzchało - nasza opiekunka. Do czasu wyboru 
nowego przewodniczącego sesję poprowadziła radna - 
senior Diana Rudczuk. Nowi radni złożyli ślubowanie 
i odbyły się wybory na przewodniczącego i wiceprze-
wodniczących. W tajnych, demokratycznych wyborach 
na przewodniczącą rady wybrano Martynę 
Topczewską z kl. III b. Wiceprzewodniczącymi zostały: 
Edyta Chomicka i Diana Rudczuk z kl. III a. Funkcję 
sekretarza nadal pełni Magdalena Pierzchało z kl. III a, 
skarbnika zaś Dominika Falkowska z kl. III b. 

str. 10Wieści Gminne   3-4/2011

15 listopada podczas Święta Szkoły radne: Magdalena 
Pierzchało i Martyna Topczewska złożyły na ręce Pana 
Dyrektora Zespołu Szkół w Wyszkach Jana 
Falkowskiego prezent dla szkoły. Był to monitor do 
komputera.

Drugą część sesji prowadziła już nowa przewo-
dnicząca. Radni przyjęli plan pracy na rok 2011/2012 
oraz uzupełnili skład zespołów zadaniowych. Do 
czerwca 2012 r. planujemy m.in. pozyskać sponsorów, 
kolędować pod koniec grudnia 2011 r. w wybranej 
miejscowości Gminy Wyszki, włączać się w różnego 
rodzaju akcje i imprezy środowiskowe.

Na łamach naszej gazetki już dziś zachęcamy do 
wzięcia udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym 
na logo Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki. Więcej 
szczegółów znajdzie się na stronie internetowej 
Zespołu Szkół w Wyszkach . 
Szczegółowe informacje przesłane będą do 
zainteresowanych szkół. Gorąco zachęcamy do wzięcia 
udziału.

Z noworocznymi pozdrowieniami
Redakcja GŁOSU MŁODYCH 

wraz z opiekunami

www.szkola.wyszki.pl
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XI DZIEŃ PAPIESKI HARCERZY

 

„Jan Paweł II  Człowiek modlitwy”
W tym roku obchodziliśmy już po raz XI  Dzień Papieski. Harcerze, jak co 

roku, czynnie włączyli się do obchodów tego dnia. W dniach 9 - 16 października, 
już po raz trzeci, zbierali pieniądze na Fundusz „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. 
Fundacja ta została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 2000 roku 
i stanowi wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II za jego 
niestrudzoną posługę duchową na rzecz Kościoła i naszej Ojczyzny.

To właśnie dzięki hojności i zaangażowaniu Polaków Fundacja może 
prowadzić swoją działalność stypendialną pośród utalentowanej młodzieży, 
pochodzącej z niezamożnych rodzin. Obecnie pomaga ponad 2500 uczniom 
i studentom. Młodzież, która dzięki pomocy Fundacji otrzymuje szansę 
rozwoju, nazywana jest „żywym pomnikiem” Ojca Świętego Jana Pawła II.

Harcerze 77 Drużyny Harcerskiej im. Józefa Piłsudskiego działającej przy 
Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach kwestowali po miejscowościach 
Gminy Wyszki: Wyszki, Topczewo, Pulsze, Werpechy Stare i Mieszuki. 
W zbiórce środków finansowych wzięło udział łącznie 14 uczniów: Diana 
Rudczuk, Gabriela Oksiuta, Wioleta Niewińska, Sylwia Kruszewska, Kacper 
Falkowski, Katarzyna Falkowska, Emilia Karpiesiuk, Jana Lementowska, 
Kinga Młodzianowska, Justyna Werpechowska, Anna Krasowska, Marta 
Borowska, Anita Olędzka, Magdalena Pierzchało.

Dzięki hojności Państwa mieszkańców Gminy udało się nam zebrać 
kwotę 1217,15 zł. Pozyskane pieniądze zostały przesłane na konto Fundacji, 
której siedziba znajduje się w Warszawie.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom za dobre serce i finansowe wsparcie.

Elżbieta Orbik
Opiekun 77 DH im. J. Piłsudskiego

VII HUFCOWY KONKURS RECYTATORSKI

„W hołdzie papieżowi Janowi Pawłowi II”
W dniu 25 października w Bielsku Podlaskim w Bibliotece Publicznej przy 

ulicy Kazimierzowskiej odbyła się już VII edycja konkursu recytatorskiego 
poświęconego postaci wielkiego Polaka  papieża Jana Pawła II.

Organizatorem konkursu była Komenda Hufca Związku Harcerstwa 
Polskiego w Bielsku Podlaskim. Celem konkursu było przede wszystkim 
rozpowszechnienie wśród środowiska harcerskiego poezji i prozy napisanej 
przez Ojca Świętego.

77 DH im. Józefa Piłsudskiego działająca przy Zespole Szkół im. Jana Pawła 
II  w Wyszkach, jak co roku, uczestniczyła w zmaganiach poetyckich. Utwory 
Błogosławionego Jana Pawła II recytowały: Marta Borowka, Paulina 
Młodzianowska, Kamila Chomicka i Wioleta Niewińska.

Komisja po wysłuchaniu wszystkich recytacji wyłoniła laureatów konkursu. 
Nasze harcerki zajęły wysokie pozycje:
Marta Borowska  II miejsce
Paulina Młodzianowska  III miejsce

Jako drużyna harcerska, cieszymy się, że znamy utwory napisane przez Ojca 
Świętego i umiemy je pięknie zarecytować podczas konkursu.

Elżbieta Orbik
Opiekun 77 DH im. J. Piłsudskiego

Do kalendarza gminnych imprez na stałe można już wpisać coroczny zjazd 
hodowców koni. W tym roku odbył się on 16 października pn. „Hubertus 
Pulsze 2011” i był zorganizowany przez p. Ryszarda Perkowskiego - Wójta 
Gminy Wyszki, ks. Andrzeja Ulaczyka - Kapelana Polskiego Związku 
Hodowców Koni oraz p. Krystynę Jokisz - Wiceprezesa Terenowego Koła 
Hodowców Koni w Bielsku Podl., przy współpracy z GOKSiT w Wyszkach.
Całość poprowadził Dyrektor GOKSiT p. Henryk Zalewski, który na początku 
powitał przybyłych gości, hodowców i widzów oraz przedstawił program. Po 
czym z p. Krystyną Jokisz razem podziękowali sponsorom: p. Walentemu 
Koryckiemu - Wicemarszałkowi Województwa Podlaskiego, p. Ryszardowi 
Perkowskiemu - Wójtowi Gminy Wyszki, p. Wiesławowi Niewińskiemu - 
kierownikowi Wojewódzkiego Związku  Hodowców Koni, p. Piotrowi Bu-
rzyńskiemu - lekarzowi weterynarii z Bielska Podlaskiego, p. Edwardowi 
Karpiesiukowi - Dyrektorowi Banku Spółdzielczego O/Wyszki, 
p. Marcinowi Tarasiukowi - właścicielowi przedsiębiorstwa „Ogród 
Marcina” z Wyszek, p. Bogdanowi i Stanisławowi Jakim - właścicielom 
Zakładu Mięsnego „Bost” z Turośni Kościelnej, na pamiątkę spotkania 
wręczyli symboliczne statuetki z wizerunkiem jeźdźca na koniu.
Następnie rozpoczęły się konkursy, których klasyfikacja przedstawiała się 
następująco:
Konkurs powożenia zaprzęgami: Miejsce I - Tadeusz Kalinowski, Rożki Leśne, 
zaprzęg parokonny; Miejsce II - Andrzej Ślepowroński, Ostrówki, zaprzęg  
jednokonny; Miejsce III - Tomasz Kalinowski, Wyszki, zaprzęg jednokonny.

HUBERTUS - PULSZE' 2011

Wyróżnienia: Jan Jakubowski - Brańsk, zap. jedn.; Andrzej Niewiński - Łubin 
Kościelny, zap. jedn.; Jerzy Prószyński - Prószanka Stara, zap. jedn.; Andrzej 
Wierciński - Łubin Kościelny, zap. j.; Tomasz Wyszkowski - Wyszki, zap. parok.
 Konkurs jazdy konnej: Miejsce I - Jarosław Andrzejuk, Miejsce II - Bogumiła 
Skłodowska, Miejsce III - Urszula Makosz.
Wyróżnienia: Daniel Jokisz, Izabela Jokisz, Józef Jokisz, Ireneusz Pasiuk, 
Agnieszka Płóciennik.
Kolejnym punktem „hubertusa” był występ ludowego zespołu „Kalina” 
z Żurobic pod kier. Dyrektora GOK Dziadkowice p. Zdzisława Kryńskiego.
Stosunkowo niewielu chętnych spośród widzów zgłosiło się do konkursu 
siodłania konia, gdzie liczył się czas i prawidłowość wykonania zadania.
Wyniki przedstawiają się następująco:
Miejsce I  - Andrzej Borowski, Hryniewicze Małe, Miejsce II - Joanna We-
remska, Bielsk Podl., Miejsce III - Iga Królewska, Białystok.
Zwycięzcy i uczestnicy konkursów z rąk p. Walentego Koryckiego 
Wicemarszałka Województwa Podlaskiego oraz p. Ryszarda Perkowskiego 
Wójta Gminy Wyszki otrzymali puchary, nagrody i dyplomy. Gorące słowa 
podziękowań zostały skierowane strażakom OSP Pulsze oraz p. Katarzynie 
i Wojciechowi Radkiewiczom, którzy włożyli bardzo dużo pracy w przygo-
towanie zarówno placu, świetlicy jak i całej imprezy.
„Hubertus” zakończył się przejażdżkami widzów powozami lub w siodle oraz 
wspólnym pieczeniem kiełbasek przy ognisku.

(hz)
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DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA w BIBLIOTECE

INTEGRACYJNE SPOTKANIE SENIORÓW w NIEWINIE B.
Z inicjatywy p. Eugenii Gromady i pomysłu zaproszenia ludowego zespołu 
śpiewaczego doszło do integracyjnego spotkania seniorów w Niewinie 
Borowym w dniu 8 września 2011 roku. Na godzinę 11.00 przyjechali 
zaproszeni goście: wspomniany zespół z Rajska "Zgodne Maki", seniorzy 
klubu "Razem" z Wyszek oraz z Topczewa wraz z delegacją tamtejszego Koła 
Gospodyń Wiejskich. Również licznie przybyli seniorzy z Niewina Borowego.
Stroną merytoryczną i organizacyjną spotkania zajął się Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportu i Turystyki oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Wyszkach. 
Zebranych powitał Dyrektor p. Henryk Zalewski a około godz. 12.30 do 
zebranych bezpośrednio z sesji Rady Gminy dołączyli, jak zawsze niezawodni 
panowie: Wójt Gminy Ryszard Perkowski i Przewodniczący Rady Gminy 
Janusz Wyszyński.
Następne kilkadziesiąt minut należało do gości. Zespół "Zgodne Maki" 
zaprezentował swój repertuar. Panie w strojach strażackich zaśpiewały piosenki 
związane z tą służbą a następnie przebrane już w stroje ludowe, popularne 
utwory biesiadne oraz własne, białoruskie. 
Pani Antonina Dąbrowska opowiedziała o historii i dniu dzisiejszym zespołu 
oraz życiu kulturalnym Rajska. W podziękowaniu za przyjęcie zaproszenia i 
występ artystyczny "Zgodne Maki" z rąk panów: Ryszarda Perkowskiego, 
Janusza Wyszyńskiego i Henryka Zalewskiego otrzymali symboliczną statuetkę 
wraz z dyplomem a od p. Eugenii Gromady słodkiego sękacza.
Rozpoczęło się wspólne biesiadowanie przy dźwiękach keyboarda i akordeonu 
panów: Romana Gromady i Tomasza Kalinowskiego oraz smacznych 
kanapkach przygotowanych przez Panie Ewę Pietraszko, Irenę Sygocką 
i Edytę Borowską. W między czasie p. Anna Niewińska z Wyszek przedstawiła 
swoje humorystyczne skecze a p. Czesław Niewiński z Niewina Borowego 
opowiedział kilka anegdot.
Spotkanie, w atmosferze ciągłego śpiewu i tańca, śmiechu i dowcipu, skończyło 
się po godz. 17.00.

(hz)

Dnia 25 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowego Misia. 
W związku z tym 29 bm. Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół przy współpracy 
z Gminną Biblioteką Publiczną w Wyszkach zorganizowały różne atrakcje dla 
najmłodszych. W ramach stałej współpracy p. Katarzyna Borowska, 
bibliotekarz GBP i p. Agnieszka Twarowska, nauczyciel - bibliotekarz 
biblioteki szkolnej wspólnie przygotowały program tegoż "święta" i zaprosiły 
na nie uczniów klas 0 - III wraz z ich wychowawczyniami.
Na wstępie Dyrektor GBP p. Henryk Zalewski powitał przybyłe dzieci i na-
uczycieli oraz przedstawił zaproszonych gości, wśród których byli: Wójt 
Gminy p. Ryszard Perkowski, Skarbnik Gminy p. Teresa Falkowska, Z-ca 
Dyrektora szkoły p. Filomena Rabczuk. Następnie przekazał głos uczennicom 
gimnazjum Aldonie Drozdowskiej i Dorocie Mierzwińskiej, które przedstawiły 
krótką historię pluszowego misia. Ponieważ od lat trwa akcja "Cała Polska czyta 
dzieciom", dlatego poproszono p. Wójta i p. Skarbnik o głośne przeczytanie 
bajki "Miś Beniamin mówi przepraszam". Maluchy z dużym zainteresowaniem 
słuchały opowieści, przytulając do siebie przyniesione z domu ulubione 
pluszaki.
W dalszej części imprezy odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na "Laurkę dla 
misia", na który wpłynęło przeszło 50 prac. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymali 
dyplomy i książki, a ponadto wszyscy uczestnicy słodkie upominki. Na uczniów 
czekała kolejna niespodzianka - chlebowe koreczki maczane w jakże lubianym 
przez misie miodku. Z poczęstunku skorzystali również zaproszeni goście.
Następnie dzieci zostały zaproszone na salę rekreacyjno - widowiskową 
GOKSiT do obejrzenia bajki związanej z tematyką spotkania. Jej bohaterowie 
co jakiś czas wprawiali małych widzów w głośne wybuchy śmiechu.
Dodatkowo, przez cały dzień wszyscy chętni, odwiedzający bibliotekę, 
otrzymywali do pomalowania kolorowankę z postaciami z misiowych bajek. 
Wszystkie prace zostały wyeksponowane w naszej czytelni, do obejrzenia 
których serdecznie zapraszamy. Po wspólnej zabawie panie bibliotekarki 
podziękowały dzieciom i ich nauczycielom za przybycie oraz zaprosiły na 
następny dzień, dzień pełen wróżb, czyli  "Andrzejki".

Katarzyna Borowska
Biliotekarz GBP Wyszki

ANDRZEJKI’ 2011 w ZS WYSZKI

Jeśli chcesz być informowany o ofercie GOKSiT wyślij na 
naszą skrzynkę  swój adres mailowy.goksit@wyszki.pl 

... i nadszedł ten dzień, 30 listopada czyli “andrzejki”, zorganizowane przez 
Panie bibliotekarki Gminnej Biblioteki Publicznej i Biblioteki Szkolnej Zespołu 
Szkół w Wyszkach. Zebranych uczniów klas 0 - III, nauczycieli i Dyrektora 
szkoły p. Jana Falkowskiego powitał Dyrektor GBP p. Henryk Zalewski.
Króciutko przedstawił historię obrzędu, wspomniał również o tzw. 
“katarzynkach” i zaznaczył, iż obecnie andrzejkowe wróżby traktuje się jako 
dobrą zabawę a nie narzędzie do wyznaczania życiowej drogi. Ponieważ wraz
 z paniami przygotowywał owe wróżby, wiedział, że wszystkie są pozytywne 
i tworzą tylko “dobre emocje”, dlatego też życzył dzieciom spełnienia ich 
wszystkich, bo któż z nas nie chciałby wygrać los na loterii, znaleźć skarb czy 
pojechać lub polecieć w daleką podróż?
Gdy zaczęły się zabawy, sala wypełniła się śmiechem przeplatanym 
wymianą zdań, kto co sobie ”wywróżył”. Paniom bibliotekarkom Katarzynie 
Borowskiej i Agnieszce Twarowskiej oraz Dorocie Boleście niestrudzenie 
pomagały uczennice tutejszego gimnazjum.
Maluchy mogły w ten dzień “poznać swoją przyszłość” kręcąc butelką, rzucając 
kośćmi, puszczając łupinki orzecha do wody, i inne. Jednak największym 
zainteresowaniem cieszyło się lanie wosku. Uczniowie ustawiali się w kolejkę 
i podchodzili do stolika, gdzie odbywało się lanie wosku przez “czarodziejski 
klucz”, po czym wspólnie oglądano cienie utworzone przez powstałe figury 
woskowe. Pojawiały się coraz to nowe pomysły ku ogólnej radości zebranych.

Dziêkujemy bardzo Paniom Wychowawczyniom klas 0 - III, za kolejne 
w³¹czenie siê w działania instytucji kultury i biblioteki szkolnej  oraz opiekę nad  
swoimi podopiecznymi w trakcie imprez.

(hz)


