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ZDANIEM  WÓJTA  GMINY

Jestem zwolennikiem mądrej, prze-
myślanej nowoczesności

Tak się złożyło, że przyszło mi przeżyć co 
najmniej kilka dosyć istotnych zmian 
cywilizacyjnych. Były to między innymi: 
elektryfikacja, melioracja i drenacja, 
mechanizacja rolnictwa, nawozy 
sztuczne i wiele innych nowości, które się 
pojawiały. Wszystkie po kolei wzbudzały 
ogromną niechęć i emocje. Zwolenników 
odsądzano od czci i wiary, że chcą 
doprowadzić do zguby społeczność 
,naród itp. Jak widzimy wszystko to

okazywało się dobrodziejstwem, które w mniejszym bądź większym 
stopniu zmieniło na korzyść nasze życie. Nie wiem jak wielu z nas 
zgodziłoby się na powrót do lamp naftowych, uprawy ziemi koniem, 
pozbawienia telefonu i szeregu innych dóbr, z których na co dzień 
korzystamy.
Podobne zjawiska występują i przy farmach wiatrowych. Trochę boimy się 
nowoczesności, jeszcze bardziej zazdrościmy sąsiadom, że odniosą 
większe korzyści od nas itd. To głównie stąd biorą się wszelkie protesty 
w tej dziedzinie. 
Uprzedzając ewentualnie zarzuty w stosunku do mnie osób niechętnych 
budowie farm wiatrowych, jak też budowie czegokolwiek, że chcę 
sprowadzić na gminę i jej mieszkańców jakieś zło, chcę dać jasny obraz 
moich poglądów i stanowiska w tej sprawie. Jestem zwolennikiem 
nowoczesnych inwestycji niosących postęp i poprawiających warunki

Wszys tk ich  mieszkańców gminy  serdeczn ie  
przepraszamy za okresowe przerwy w dostawach wody, 
wynikłe na skutek poważnych awarii. Dołożymy 
wszelkich starań, aby w przyszłości one się nie powtórzyły.
Obecnie pracujemy nad wdrożeniem nowoczesnych 
systemów monitoringu i wczesnego ostrzegania o wszelkich 
zmianach w funkcjonowaniu zainstalowanych urządzeń.

Niestety, wcale nierzadkie, są przypadki nielegalnego poboru 
wody. Planujemy rozpoczęcie systematycznych kontroli 
właściwego rozliczania się za jej zużycie.
Jest to bardzo nieuczciwe postępowanie tylko i przede 
wszystkim w stosunku do innych mieszkańców, którzy 
rzetelnie dokonują prawidłowych rozliczeń. Taki proceder 
rzutuje na zwyżkę cen wody, za co płacą również niewinni.
Uprzedzamy przy tym osoby, które w nieuczciwy sposób 
korzystają z wody, że po stwierdzeniu takiego faktu, oprócz 
powiadomienia policji, wszczęcia dochodzenia przez 
prokuraturę, dodatkowo grożą za to dotkliwe kary, nawet do 
5 tys. zł.

W związku ze zwiększonym zużyciem wody w okresie 
letnim apelujemy o oszczędne jej wykorzystywanie 
zwłaszcza w godzinach 6.00 - 9.00 oraz 18.00 - 21.00.

życia mieszkańców. Budowa na terenie naszej gminy farmy wiatrowej 
przyniesie wymierne korzyści zarówno bezpośrednio mieszkańcom, którzy 
wydzierżawią swoje działki, jak i pośrednio wszystkim mieszkańcom 
gminy, poprzez zasilanie budżetu gminy podatkami, które wydawane są 
również na rzecz całej lokalnej społeczności. 
Inwestycje na taką skalę, na typowo wiejskiej gminie są niezwykle rzadkie
i bardzo trudne do ściągnięcia. Oczywiście należy dołożyć wszelkich 
starań, aby uchronić się przed wszystkimi możliwymi, nawet teoretycznymi 
negatywnymi skutkami. Jest to czynione już w tej chwili. Nie mam żadnego 
interesu, aby jakikolwiek mieszkaniec naszej gminy został wprowadzony 
w błąd, a wręcz przeciwnie bardzo mi zależy, aby jak największa liczba 
mieszkańców była zadowolona, a nasza gmina dołączyła do grona gmin, 
które stać na wiele. 
Ostateczna decyzja i tak będzie w rękach mieszkańców naszej gminy. 
Jednak apeluję o zdrowy rozsądek i nie dawanie wiary bzdurnym 
informacjom krążącym w Internecie i z „ dobrze poinformowanych źródeł”, 
gdyż one mają się nijak do rzeczywistości. Oczywiście miały miejsce 
i nieuczciwe działania jak montaż wiatraków z „demobilu”, zbyt blisko 
zabudowań itd., ale przeważnie to byli mali tzw. jednorazowi inwestorzy. 
Tutaj mamy już do czynienia z dużą korporacją międzynarodową 
z kapitałem również polskim, która nastawiona jest na wieloletnią 
działalność na terenie całej Polski i nie może pozwolić na zepsucie sobie 
opinii nieuczciwymi działaniami. Jeżeli więc chce robić biznes na dużą 
skalę i w długim przedziale czasu, musi pewnych reguł przestrzegać. Na 
razie nie mamy żadnych powodów, aby uważać, że jest inaczej. Naszym 
zadaniem jest natomiast dopilnowanie, aby korzyści były znaczące również 
i po naszej stronie.

Wójt Gminy Wyszki
Ryszard Perkowski

ZUK  INFORMUJE

WYPRAWKA  SZKOLNA  2012/2013

Na podstawie Projektu Rządowego programu pomocy 
uczniom w 2012 r. - „Wyprawka szkolna” - dofinansowanie 
zakupu podręczników przysługuje rozpoczynającym w roku 
szkolnym 2012/2013 naukę:
1. uczniom klas I szkoły podstawowej pochodzącym 
z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium 
dochodowego na osobę w rodzinie - 504 zł netto (kryterium 
dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych).
2. uczniom klas II-IV szkoły podstawowej pochodzącym 
z rodzin spełniających kryterium dochodowe - 351 zł netto na  
osobę w rodzinie ( kryterium dochodowe zapisane w ustawie 
o pomocy społecznej).

3. uczniom klas I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej 
szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, 
pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe -  
351 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium dochodowe 
zapisane w ustawie o pomocy społecznej).
4. uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających 
kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 
w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora 
szkoły, do której uczęszcza uczeń, z wyłączeniem uczniów 
klas I szkoły podstawowej. Liczba uczniów, którym 
zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może 
przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów 
klas II-IV szkoły podstawowej.
5. uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu lekkim, uczniom z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną 
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona 
powyżej.
6. posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku 
szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych i gimnazjów.

Wysokość planowanego dofinansowania określona 
w projekcie Rządowego programu pomocy uczniom - 
Wyprawka 2012 r. wynosi: 
• 180 zł - dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,
• 210 zł - dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz 
niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej,
• 325 zł - dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum,
• 352 zł - dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych 
i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Wnioski należy składać w szkole, do której uczeń będzie 
uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013.

(przedruk ze strony )
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Wieści Gminne: Na kwietniowej sesji Rady Gminy Wyszki przedstawiony 
został plan budowy przez firmę Green Bear farmy wiatrowej na terenie 
naszej gminy. Proszę przybliżyć nam ten temat.
Wójt: Już na posiedzeniu wspólnym komisji rady przedstawiciele firmy 
Green Bear przedstawili koncepcję wybudowania na obszarze naszej 
gminy, a konkretnie między Szpakami i Maleszami oraz Maleszami 
i Bujnowem a także między Pulszami i Niewinem Leśnym farmy wiatrowej 
liczącej 37 wiatraków. Jest to oczywiście wstępny etap rozpoznania 
możliwości, zarówno od strony technicznej, formalnej oraz społecznej.
Za przyzwoleniem Rady Gminy został podpisany list intencyjny, który 
określił obszary współpracy gminy z inwestorem.
WG: Zakładając pozytywny przebieg procesu inwestycyjnego, kiedy 
należałoby się spodziewać pierwszych wiatraków?
W: Zakładany harmonogram przedsięwzięcia wskazuje na rok 2015. 
Bardzo długotrwały jest proces uzyskiwania wszystkich pozwoleń. Same 
badania i sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko trwa ponad 
rok. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz cała masa 
innych dokumentów. Prace przygotowawcze zajmą ok. 2 lata. Sam proces 
budowania to okres od pół do 1 roku.
Realizacja całej inwestycji rozłożona jest na dwa etapy. Pierwszy obejmuje 
obszar Szpaki - Malesze - Bujnowo. Ten przy pomyślnym przebiegu 
zakończony byłby w 2015 roku. Drugi odpowiednio później.
WG: Czy już coś wiemy o odbiorze społecznym tego przedsięwzięcia?
W: Odbyły się już pierwsze spotkania przedstawicieli firmy 
z właścicielami gruntów, które byłyby miejscem przyszłej inwestycji. 
18 maja odbyło się pierwsze zebranie informacyjne w Urzędzie Gminy, 
w którym wzięli udział mieszkańcy z terenów objętych planem inwestycji. 
Omawianych było szereg aspektów dotyczących tego przedsięwzięcia. 
Było dużo pytań dotyczących warunków umów, bezpieczeństwa, itp.
W następnej kolejności będą zebrania w miejscowościach dotyczących 
tego obszaru. Przewidywana jest również w miesiącu czerwcu wycieczka 
na teren funkcjonującej farmy wiatrowej jak i farmy będącej w budowie, 
aby można było zapoznać się praktycznie ze wszystkim, co ewentualnie nas 
czeka.
WG: Często słyszymy o różnych protestach przy tego typu inwestycjach, 
o ich szkodliwości, psuciu krajobrazu itd. Jak ta sytuacja wygląda u nas?
W: Na ten moment te osoby, które uczestniczyły w zebraniu mają raczej 
pozytywne podejście do tego tematu, co nie znaczy, że nie mają też

   cd. na str. 5

Wójt Gminy Wyszki ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż 
niżej wymienionych środków trwałych stanowiących mienie gminy, 
a będących na wyposażeniu Zakładu Usług Komunalnych w Wyszkach:

1. Autobus Autosan H9-21.41S
rok produkcji  2001
cena wywoławcza  44.500 zł

2. Ciągnik rolniczy Ursus 914 z pługiem czołowym do odśnieżania
rok produkcji  1985
cena wywoławcza - 27.000 zł

3. Przyczepa specjalizowana przystosowana do wywożenia 
kontenerów na śmieci,  rok produkcji  1995
cena wywoławcza - 4.500 zł

4. Koparko - spycharka Ostrówek K-162,  rok produkcji 1960
cena wywoławcza - 12.000 zł

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do dnia 29 czerwca do 
godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2, pok. Nr 16 lub 
przesłać na adres:
Urząd Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2, 17 - 132 Wyszki z dopiskiem 
„Przetarg na sprzedaż składników majątkowych” 
Oferta powinna zawierać:

1. imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta,
2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu 
przetargu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 czerwca 2012 r. o godz. 12.15 w siedzibie 
Urzędu Gminy Wyszki, ul. Piórkowska 2, sala posiedzeń na parterze.
Oferty z ceną niższą niż cena wywoławcza nie będą brane pod uwagę. 
W przypadku złożenia przez uczestników przetargu równorzędnych 
propozycji komisja może zorganizować dodatkowy ustny przetarg z tymi 
osobami.

W/w sprzęt można oglądać w dniach 14 - 29 czerwca 2012 r., po 
uprzednim skontaktowaniu się z Panem Markiem Falkowskim 
w Zakładzie Usług Komunalnych w Wyszkach, ul. Usługowa 11.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:

• w sprawach merytorycznych: Falkowski Marek tel. 601937999,
• w sprawach proceduralnych: Baranowski Franciszek tel. 85 7305872

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez 
podania przyczyny.

Wójt Gminy Wyszki
/-/

  Ryszard Perkowski

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM
NIEOGRANICZONYM

WYWIAD Z WÓJTEM p. RYSZARDEM PERKOWSKIM

DOŻYWIANIE UCZNIÓW W SZKOŁACH

Informujemy, że w nowym roku szkolnym 2012/2013 
dożywianie uczniów w szkołach rozpocznie się od 4 września 2012 r. 
W związku z powyższym do końca sierpnia br. należy złożyć wniosek 
o pomoc w formie gorącego posiłku. 

Prosimy rodziców o składanie kompletnych wniosków wraz 
z dokumentami potwierdzającymi dochody członków rodziny za miesiąc 
poprzedzający złożenie wniosku.

Wnioski będą przyjmowane przez pracowników socjalnych 
(pokój nr 4) od 1 sierpnia 2012 r.

Kierownik GOPS
Marzanna Olszewska

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE NA WSI

"Bezpieczeństwo i zdrowie na wsi" to akcja społeczna przeprowadzona 
17 maja 2012 r. w Gminie Wyszki przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze, 
wydawcę czasopisma "Top Agrar Polska" i "Tygodnik Rolniczy". Jej 
przebieg planowany był na skwerku gminnym w nieco bardziej 
rozbudowanej formie. Jednak deszczowa aura zmusiła do przeniesienia 
działań do wnętrza budynku Urzędu Gminy.

W tym dniu mieszkańcy mogli zmierzyć ciśnienie, poziom cukru oraz 
skorzystać z bezpłatnych porad medycznych. Do akcji włączył się 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego z Bielska Podlaskiego, gdzie 
można było zasięgnąć informacji w zakresie ofert tej organizacji. Natomiast 
panowie Arkadiusz Krasowski i Jarosław Karpiesiuk z OSP Topczewo 
zaprezentowali wóz bojowy, jego wyposażenie i możliwości w zakresie 
szybkiego działania np. w trakcie palenia się traw.

Oprócz dorosłych mieszkańców gminy z propozycją wystawcy 
zapoznała się młodzież tutejszego gimnazjum pod opieką p. Bożeny 
Pierzchało. Uczniowie mieli możliwość przeszkolenia się w udzielaniu 
pierwszej pomocy i indywidualnych ćwiczeń z wykorzystaniem 
specjalistycznego fantoma.

Patronat nad akcją objął Wójt Gminy Wyszki p. Ryszard Perkowski 

a całością działań promocyjno - organizacyjnych zajął się Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach.

Polskie Wydawnictwo Rolnicze oprócz pozostawienia mieszkańcom 
bezpłatnych numerów czasopism "Tygodnik Rolniczy" (do pobrania 
w ośrodku kultury), włączyło się w sponsorowanie najbliższej miejscowej 
imprezy tj. "IV Gminnego Dnia Papieskiego".

(hz)
Gminna Biblioteka Publiczna rozpoczęła prenumeratę miesięcznika 
"Top Agrar Polska", do lektury którego zaprasza do swojej czytelni 
przy ul. Szkolnej 17 w Wyszkach (budynek szkoły).
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Projektowanie farmy wiatrowej to długotrwały i skomplikowany proces. Wybór typu i lokalizacji turbin wiatrowych opiera się na wynikach 
co najmniej rocznych pomiarów prędkości i kierunku wiatru, a także odległości od zabudowań, zadrzewień, lasów, zbiorników wodnych, 
rzek, dróg oraz wyników analiz natężenia dźwięku. Ważnym czynnikiem jest też konieczność rozsunięcia turbin pomiędzy sobą na 
odpowiednią odległość, turbiny położone zbyt blisko siebie 'zabierają' sobie wiatr zmniejszając ilość produkowanej energii elektrycznej.    

Korzyści płynące z wykorzystania energii wiatru można wyliczać bez końca. Zacznijmy od tych dla gmin i ich mieszkańców. 
Korzyścią dla gminy z inwestycji wiatrowej są wpływy z podatków od nieruchomości. Podatek nalicza się wg dwuprocentowej stawki od 
wartości części budowlanych. Przykładowo: gmina, na terenie której działa farma składająca się z 20 wiatraków o mocy 2 MW, otrzymuje 
około miliona dwustu tysięcy złotych rocznie tytułem podatku od nieruchomości.
Kolejna korzyść dla gminy to dochody z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych oraz wpływy z tytułu udziału gminy w podatku PIT i CIT. 
Instalacje elektrowni wiatrowych przynoszą dochody z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, co z kolei wpływa na stabilizację dochodów 
rolników, a pośrednio ma wpływ na płatność podatku rolnego. 
Ponadto przy budowie farm wiatrowych zatrudniane są lokalne firmy i fachowcy. 
Energetyka wiatrowa przyczynia się w znaczący sposób do poprawy czystości powietrza, a tym samym poprawy jakości klimatu, 
przybliżając nas do realizacji celów pakietu klimatyczno - energetycznego „20-20-20”. Zobowiązuje on członków Unii Europejskiej, by do 
2020 roku zmniejszyli o 20 proc. emisję dwutlenku węgla i zużycie energii (o 15 proc. w Polce) oraz by 20 proc. produkowanej energii 
pochodziło z odnawialnych źródeł energii.
Energetyka wiatrowa jest także tzw. technologią bezemisyjną, która nie produkuje pyłów ani gazów cieplarnianych, czyli dwutlenku węgla,

FAKTY  I  MITY  NA  TEMAT  FARM  WIATROWYCH

Dobre wiatry dla rozwoju gmin

Ludzie wykorzystują wiatr od kilku tysięcy lat. Nie wiemy dokładnie, kiedy człowiek po raz pierwszy go ujarzmił, ale wiemy na 
pewno - dzięki freskom zachowanym w grobowcach faraonów - że Egipcjanie już 5000 lat przed naszą erą wykorzystywali siłę wiatru 
do napędzania swoich łodzi. Nadal żeglujemy, nadal zaprzęgamy wiatr do pracy, jednak współcześnie służy nam on głównie do 
produkcji „czystej” energii elektrycznej, z której korzysta coraz więcej ludzi.

Źródła naukowe podają, że pierwsze „wiatrakopodobne” 
urządzenia używano do pompowania wody już kilkaset lat przed 
naszą erą. Wiatraki jakie znamy z żarnami do mielenia ziarna - 
powstały około 644 roku naszej ery, a za ich wynalazców uznaje się 
Persów. Pierwsze wiatraki europejskie pojawiły się we Francji 
około roku 1100, a od wieku XIII stały się popularne w całej 
Europie. Konstrukcję wiatraka zrewolucjonizowali Holendrzy, 
którzy wprowadzili do niej cztery skrzydła. 
Dzisiaj buduje się kompleksy turbin wiatrowych, czyli tzw. farmy 
wiatrowe. Nazwa często jest mylona i można usłyszeć „ferma 
wiatrowa”. Jest to błędne. Budowa farm wiatrowych podlega 
surowym ocenom prawnym w zakresie oddziaływania na ludzi 
i zwierzęta oraz wszelkie inne elementy otaczającej przyrody 
(np. norma dźwiękowa, Prawo Ochrony Środowiska, Ustawa 
o zagospodarowaniu przestrzennym itd.) dzięki czemu są one 
w pełni bezpieczne.
Dzisiejsze turbiny wiatrowe to nowoczesne, wytrzymałe 
i bezpieczne dla otoczenia konstrukcje, dzięki którym możemy 
produkować przyjazną środowisku energię elektryczną.

tlenków siarki i tlenków azotu. Przy wytwarzaniu energii z wiatru brak jest także odpadów 
stałych i gazowych, nie występuje degradacja i zanieczyszczanie gleby, brak również 
degradacji terenu oraz strat w obiegu wody.
Wiatr stanowi niewyczerpalne, odnawialne źródło energii, przez co jego wykorzystanie 
pozwala na ograniczane zużywanie zasobów paliw kopalnych, takich jak ropa naftowa 
i węgiel brunatny i kamienny. Co nie bez znaczenia, technologia wiatrowa pozbawiona jest 
ryzyka jakie niesie ze sobą np. energetyka klasyczna czy atomowa. 
Wykorzystanie wiatru nie wymaga dużych powierzchni. Elektrownie wiatrowe mogą 
współistnieć na lądzie z rolniczym wykorzystaniem gruntu, zajmując jedynie niewielką 
powierzchnię pod fundamenty urządzeń i drogi serwisowe.
Zastąpienie klasycznych źródeł energii źródłami odnawialnymi jest marzeniem wielu 
współczesnych społeczeństw, które chcą oddychać czystszym powietrzem i zachować 
środowisko naturalne w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń. Jest jedno miejsce 
na Ziemi, w którym to marzenie już się spełniło. To duńska wyspa Samso znana do 
niedawna tylko z upraw truskawek i ziemniaków. Zamieszkana przez cztery tysiące osób, 
trzy lata temu stała się całkowicie niezależna od paliw kopalnych, węgla i ropy naftowej. 
Światowe media okrzyknęły ją mianem ekologicznego raju. Prąd używany przez 
mieszkańców Samso pochodzi w 100 procentach z farm wiatrowych, a emisja trującego 
dwutlenku węgla jest równa zeru! Inwestycja opłaciła się pod wieloma względami. Koszty 
utrzymania znacznie spadły, nie ma gazów cieplarnianych, a mieszkańcy się wzbogacili na 
produkcji prądu. Podmorskimi kablami elektrycznymi, którymi przez lata prąd płynął
z lądu na wyspę nadal płynie prąd, tyle że teraz w przeciwnym kierunku. Fakty mówią 
same za siebie!   
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Korzyści dzierżawców gruntu byłyby znaczne, bo na poziomie ok. 25 tys. zł 
za 1 wiatrak. Również dzierżawa gruntu pod drogi, linie przesyłowe jest 
stosownie wynagradzana. Korzyści dla gminy tj. całej naszej społeczności 
byłyby olbrzymie. W przypadku wybudowania tej farmy dochód własny 
gminy uległby podwojeniu. Wpływy tylko z tytułu podatku od budowli 
wyniosłaby 2,5 - 3 mln zł. Dałoby to możliwości inwestycyjne, o których 
teraz możemy tylko pomarzyć. Dosyć szybko uporalibyśmy się chociażby 
z problemem dróg na naszej gminie.
WG: Nierzadko spotyka się też pewien niepokój związany z przyszłością. 
Co będzie, jak farma zostanie sprzedana, zbankrutuje, itd., umowy 
podpisane są przecież na 25 lat?
W: Dbając o interes naszych mieszkańców projekt umowy, jaką będą oni 
podpisywali z inwestorem przeanalizowany został przez naszego Radcę 
prawnego. Kilka uwag, co do zapisów tej umowy zostało zgłoszonych 
inwestorowi, który już dokonał poprawek w tym zakresie. W tej chwili 
umowa jest ponownie sprawdzana przez Radcę prawnego.
Generalnie należy stwierdzić, że umowa poważnie i uczciwie traktuje 
wydzierżawiających grunt rolników. Zabezpieczone są dobrze sprawy 
związane z rewaloryzacją czynszu, następstw prawnych z jednej jak 
i drugiej strony. Dziedziczenia przez członków rodziny, itd.
Jest przewidziany również obowiązek rekultywacji działki po wygaśnięciu 
umowy o ile nie zostanie ponownie przedłużona. 
WG. Czasami słyszy się również nie najlepsze opinie o firmach 
budujących wiatraki - że podstępem załatwiają wiele spraw, że są to firmy 
zagraniczne, a podawane siedziby krajowe są fikcyjne.
W. Cóż na ten moment moja wiedza o tej firmie może nie jest stu 
procentowa, ale też nie mam podstaw, do jakichkolwiek złych opinii. Na 
pewno jest legalnie działającym na terenie naszego kraju podmiotem 
gospodarczym. Zarejestrowana jest w KRS pod nr 0000264217. 
Green Bear to nowy, dynamicznie rozwijający się gracz na rynku energii 
odnawialnej. Powstał w styczniu 2007 roku i jest spółką zarejestrowaną 
w Luxemburgu, natomiast siedziba główna firmy znajduje się w Warszawie 
przy ul. Wilczej 46. Udziałowcami Green Bear są prywatni inwestorzy 
z różnych krajów Europy (Luxemburga, Szwajcarii i Francji, oraz Polski). 
Tam, gdzie dotychczas działali pozostawili raczej dobrą opinię, co nie 
znaczy, że nie znajdą się również ludzie z przeciwnym zdaniem. Co do 
siedziby, przy najbliższym pobycie w Warszawie na pewno ją odwiedzę.
WG. Dziękujemy bardzo za cenne wyjaśnienia ważnych dla mieszkańców 
kwestii.

wątpliwości, które są na bieżąco wyjaśniane. Nagromadziło się mnóstwo 
negatywnych opinii na temat wiatraków. Mówi się o ich negatywnym 
oddziaływaniu na środowisko przyrodnicze, ludzi, krajobraz. 
Ponieważ żywotność przedsięwzięcia jest przewidziana na wiele lat 
postanowiłem zgłębić wiedzę na ten temat z wiarygodnych, naukowych 
źródeł, potwierdzonych przez naukowców z różnych uczelni i instytutów.
Wziąłem specjalnie udział w seminarium zorganizowanym przez Komisję 
Środowiska w Senacie RP oraz Zespół ds. Zielonej Energii. Omawiane tam 
były wszystkie aspekty oddziaływania farm wiatrowych na ludzi, 
produkcję rolniczą, środowisko oraz aspekty ekonomiczne. Swoje referaty, 
które szczegółowo przedstawiły w/w zagadnienia wygłosili między innymi 
prof. Feliks Jaroszyk z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 
prof. Stanisław Krasowicz z JUNiG w Puławach, prof. Kazimierz Pająk 
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. Krzysztof Żmijewski 
z Politechniki Warszawskiej, Bartłomiej Kopliński z Towarzystwa 
Urbanistów Polskich oraz kilku innych naukowców. 
W seminarium brali udział również przeciwnicy tego typu inwestycji, 
Wójtowie kilku gmin posiadających już takie farmy a nawet sołtysi.
Podsumowując, praktycznie żaden mit o złym wpływie na środowisko, 
produkcję rolniczą a przede wszystkim ludzi nie obronił się przed 
naukowymi badaniami, które z racji na szczupłość miejsca trudno 
przytaczać. Jedynie większość się zgodziła, co do może niekoniecznie 
korzystnego oddziaływania na krajobraz zwłaszcza na obszarach 
atrakcyjnych turystycznie jak np. Mazury, ale i tutaj zdania były podzielone. 
Najbardziej wymowne było wystąpienie jednego z sołtysów, który zaprosił 
do swojego gospodarstwa na kilkudniową wizytę, aby pomieszkać 
w pobliżu takiego wiatraka i przekonać się naocznie, że nie jest taki groźny. 
Stwierdzono jedno charakterystyczne zjawisko. Wiatraki najbardziej 
szkodzą tym, którzy nie wydzierżawili pod nie swoich działek i nie czerpią 
z tego tytułu znacznych korzyści. Wierzę jednak w rozsądek naszych 
mieszkańców i że ze spokojem podejdą do tego historycznego 
przedsięwzięcia, które może naszą gminę dołączyć do grupy gmin, które 
stać na wiele. 
WG: W takim razie, jakie korzyści finansowe przyniosą takie inwestycje 
dla mieszkańców i gminy?
W: Byłaby to inwestycja na niebywałą w naszej gminie skalę. Jej łączna 
wartość szacowana jest na ok. 300 mln EURO. Obejmuje ona nie tylko 
wiatraki, ale również drogi dojazdowe, które będą ogólnie dostępne, linie 
przesyłowe prądu i szereg innych przedsięwzięć z tym związanych.

WYWIAD Z WÓJTEM GMINY WYSZKI cd. ze str. 3

JUBILEUSZ  KAPŁANA  W  STRABLI

Podczas Eucharystii, celebrowanej 26 maja w kościele 
p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Strabli, za 25 lat kapłaństwa 
dziękował jeden z dwóch kapłanów diecezji drohiczyńskiej, którzy przyjęli 
święcenia z rąk bł. Jana Pawła II, tamtejszy proboszcz ks. Antoni Kunicki.

Ks. Antoni Kunicki, wspominając swoją kapłańską drogę, powiedział, 
że w dniu wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża miał dokładnie 
siedemnaście lat i jeden miesiąc. Uczył się i pomagał rodzicom w pracach 
gospodarskich, a we wrześniu 1981 roku mama towarzyszyła mu w drodze 
z rodzinnego domu w Marowiźnie koło Brańska do Ciechanowca, aby dalej, 
już samemu, udać się do Wyższego Seminarium Duchownego 
w Drohiczynie.

To rozstanie z mamą zawsze w życiu mu towarzyszyło, mówił jubilat. 
Tak jest również w dzisiejsze święto - Dzień Matki, bo miłość matki nigdy 
nie umiera. Przypomniał, że po sześciu latach studiów seminaryjnych 
doznał on zaszczytu otrzymania święceń kapłańskich z rąk 
błogosławionego Jana Pawła II 9 czerwca 1987 roku w Lublinie podczas 
jego pielgrzymki do ojczyzny. Wspomniał też, że miesiąc przed śmiercią 
papieża pożegnał swego ojca, a w roku jego beatyfikacji  swoją mamę.

Ks. Kunicki pracował jako wikariusz w Grodzisku koło Siemiatycz, 
Bielsku Podlaskim, Ciechanowcu, Kamionnie, Sarnakach i Jabłonnie 
Lackiej. Był proboszczem w Kleszczelach, a obecnie jest nim w Strabli. Jest 
on także kapelanem strażaków, ukończył studia licencjackie z teologii oraz 
pełnił kilka funkcji w komisjach diecezjalnych.

W uroczystościach jubileuszowych wziął udział biskup drohiczyński 
Antoni Dydycz, kapłani z diecezji drohiczyńskiej i archidiecezji 
białostockiej, siostry zakonne, władze samorządowe z Wyszek, Suraża 
i Brańska, delegacje parafian, z poprzednich placówek jubilata, parafianie 
strabelscy, rodzina i przyjaciele. Muzycznie zaś jubileuszową Eucharystię 
oprawiła młodzież z Diecezjalnych Warsztatów Muzycznych.

Homilię podczas uroczystości wygłosił biskup drohiczyński Antoni 
Dydycz, który nawiązując do szczególnej obecności błogosławionego Jana 
Pawła II, jako szafarza sakramentalnego kapłaństwa ks. Kunickiego, 
przypomniał, że w swej publikacji ukazywał on kapłaństwo, jako wielki dar 
Boga i wielką tajemnicę w życiu powołanego.

Pasterz Kościoła drohiczyńskiego złożył życzenia i udzielił jubilatowi 
swego pasterskiego błogosławieństwa. Od przybyłych gości otrzymał on 
również, przywiezione z Rzymu, papieskie błogosławieństwo Benedykta 
XVI, życzenia i podziękowanie za ofiarną pracę duszpasterską. (...)

Ks. bp Antoni Dydycz złożył również życzenia z racji jubileuszu 
50 - lecia kapłaństwa, obecnemu na uroczystościach poprzedniemu 
proboszczowi w Strabli, ks. kan. Janowi Komosie. W związku bowiem ze 
swoim wyjazdem do Amerykańskiej Częstochowy, nie będzie on mógł 
uczestniczyć w jego uroczystościach jubileuszowych. (...)

Ks. Antoni Kunicki poprosił wszystkich zebranych o modlitwę. 
Polecił, zarówno wspólnotę parafialną, jak też wszystkich przybyłych, 
opiece Maryi obecnej w łaskami słynącym obrazie tamtejszej świątyni oraz 
bardzo mu bliskiemu błogosławionemu Janowi Pawłowi II.

Ks. Artur Płachno
(przedruk ze strony )www.drohiczyn.opoka.org.pl



           Prosimy bardzo o wypełnienie kuponu i dostarczenie go osobiście lub 
pocztą  do  13.08.2012 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/

str. 6 Wieści Gminne   2/2012

KRZYŻÓWKA  Z  HASŁEM       2/2012

Naleśniki z mięsem i jarzynami

NA  NASZYM  STOLE

Mus z truskawkami, mascarpone i mango

Czas przygotowania
- 60 minut
Ilość osób: 4 

Przygotowanie:
1. Mięso umyć, zalać gorącą wodą i gotować pod przykryciem. Warzywa 
oczyść, umyć, obrać i dodać pod koniec gotowania do mięsa. 
2. Ugotowane mięso z warzywami wyciągnąć z wywaru, ostudzić i zmielić 
przez maszynkę do mielenia mięsa. 
3. Cebulę pokroić w kostkę i podsmażyć. Dodać zmielone mięso 
z warzywami oraz majeranek. 
4. Fix Knorr wymieszać w szklance wody i wlać do mięsa. Dobrze 
wymieszać. Całość dusić aż farsz zrobi się gęsty i cały płyn odparuje. 
5. Mąkę przesiać do naczynia, dodać mleko, wodę, jajko, sól i wszystko 
razem wymieszać na jednolitą masę.
6. Patelnię posmarować olejem i dobrze rozgrzać. Wlać porcję ciasta 
i rozprowadzić na całej patelni. Smażyć z obu stron. 
7. Gotowe naleśniki posmarować nadzieniem i zwinąć. Przed podaniem 
podgrzać w piekarniku i posypać posiekaną zieloną pietruszką. 

KRZYŻÓWKA “WG”  1/2012
W dniu 18.06.2012 r. w Czytelni GBP wylosowano zwycięzcę  konkursu 
„Krzyżówka z hasłem” ogłoszonym w „Wieściach Gminnych” 1/2012  
przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach. 
Zwyciężczynią została p. Helena Derehajło zamieszkała w Pulszach. 
Serdecznie gratulujemy.

Czas przygotowania
- 90 minut 
Ilość osób: 6 

Składniki:
• 0,25 szkl mąki pszennej 
• 25 dkg mięsa wołowego
• 1 szkl mleka
• 1 l. włoszczyzny 
• 1 szkl wody 
• 2 cebule 
• 1 jajko
• 1 łyżeczka majeranku 
• 1 opakowanie Fix Schab a la stroganoff Knorr 
• 1 szczypta soli, 100 ml oleju do smażenia, 0,5 pęczka natki pietruszki

PIONOWO:
  1. Miasto na Morawach,
  2. Boa, nie wąż,
  3. Pieśń chwalebna,
  4. Zmniejszanie objętości,
  5. Zaginiony ląd,
  6. Poszukiwał miliona,
10. Przestrzega zasad wiary,
12. Biały napój,
16. Materiał na obrusy,
17. Martin ..., aktor,
18. Wojownicze żółwie.

POZIOMO:
  4. Państwo,
  6. Wyspy "pieskie",
  7. Deseczka do krycia dachów,
  8. Kod genetyczny,
  9. Deptak w Sopocie,
11. Uczeń seminarium,
13. Hodowca bydła z Mongolii,
14. Przód budynku,
15. Egon, miał swój gang,
19. Z lustrem (l. mn.),
20. Zażenowanie,
21. Reklama świetlna,
22. Od 8.00 do 8.00,
23. Tytoń w proszku,
24. Zrobiony komuś żart.

5 6 7 8 9 10 11121 32 4 146 13 15

Składniki:
 0,8 l. wody
 1 szkl śmietany 

kremówki 
 2 galaretki agrestowe
 250 g serka mescarpone
 1 kg truskawek
 1 mango
 1 szkl cukru 
 1 łyżka cukru

•
•

•
•
•
•
•
•

Przygotowanie:
1. Galaretki agrestowe dokładnie rozpuścić w gorącej wodzie (max. 0,8 l) 
i schłodzić.
2. Umyte truskawki zmiksować z cukrem.
3. Wymieszać mus truskawkowy z lekko tężejącą galaretką i przelać do 
pucharków, wstawić do lodówki.
4. Białą czekoladę rozpuścić w kąpieli wodnej, nie dopuszczając do 
zagotowania, dodać śmietankę i ostudzić.
5. Serek mascarpone zmiksować ze schłodzoną czekoladą i śmietanką. 
Wstawić krem do lodówki.
6. Mango obrać ze skórki, pokroić na cząstki i zmiksować, jeżeli jest mało 
słodkie dodać 1 łyżkę cukru.
7. "Skompletować" mus, kolejno: galaretka z truskawkami, krem 
mascarpone z czekoladą i śmietanką, przetarte mango, udekorować 
owocami lub posypać uprażonymi z cukrem płatkami migdałowymi. 

Zachęcamy Państwa do korzystania z ofert Gminnej 
Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu 
i Turystyki w Wyszkach, ul. Szkolna 17 również przez cały 
okres wakacyjny, tel. 85 737 11 15.
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Przepisy pochodzą ze strony: http://www.przepisy.pl
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MIĘDZYSZKOLNE MISTRZOSTWA GMINY W PIŁCE NOŻNEJ

Z inicjatywy Uczniowskiego Klubu Sportowego Strabla 
zorganizowane zostały Międzyszkolne Mistrzostwa Gminy Wyszki w piłce 
nożnej chłopców. Przygotowaniem powyższego przedsięwzięcia zajął się 
Prezes tego klubu p. Jarosław Wysocki. 18 maja 2012 r. miało miejsce 
pierwsze spotkanie i mecze pomiędzy drużynami ze szkół podstawowych 
z Wyszek, Topczewa i Strabli.

Po niesamowitych zmaganiach zawodników i jakże imponującym 
dopingu kibiców - uczniów miejscowej szkoły wraz z Paniami 
nauczycielkami - zostali wyłonieni zwycięzcy.

Miejsce I i puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strabli 
zdobyła drużyna z Wyszek - 4 pkt, miejsce II i puchar Dyrektora 
GOKSiT drużyna z Topczewa – 3 pkt oraz miejsce III i puchar 
Dyrektora GBP drużyna ze Strabli – 1 pkt.
Nagrodę króla strzelców wywalczył Mateusz Sacharko (SP Strabla) 
najlepszym bramkarzem okazał się Kamil Kowalczyk (SP Wyszki).
Z rąk dyrektorów szkół p. Marzanny Marczuk (SP Strabla) i p. Andrzeja 
Karpiesiuka (SP Topczewo) oraz nauczycieli: Jarosława Wysockiego 
(SP Strabla) i Wiesława Tyszkiewicza (SP Wyszki), jak również 
p. Katarzyny Borowskiej – bibliotekarza GBP Wyszki kapitanowie 
drużyn otrzymali puchary a wszyscy zawodnicy pamiątkowe medale.

Z zaproszenia na rozgrywki skorzystał sołtys Strabli p. Stanisław 
Radziwon, który wręczył statuetki najlepszemu strzelcowi i bramkarzowi.

(hz)

INWESTYCJE  GMINNE

W tej chwili jest realizowana duża inwestycja drogowa. W budowie jest 
3,5 km drogi, Niewino Borowe - Niewino Popławskie - Niewino 
Kamieńskie - Niewino Stare. Wartość inwestycji 1.665 tys. zł. 
Przewidywany termin zakończenia inwestycji - około 15 lipca.

Wyposażana jest w klimatyzację świetlica w Topczewie. Wartość 42.000 zł, 
kwotę 18.000 zł stanowi fundusz sołecki, natomiast 24.000 zł 
dofinansowane z Lokalnej Grupy Działania N.A.R.E.W.  małe projekty. 
Trwają przygotowania do realizacji przez powiat drogi Falki - Godzieby. 
Przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji - połowa lipca.

Przymierzamy się do rozpoczęcia przez firmę Green Bear ogromnej 
inwestycji polegającej na budowie dużej farmy wiatrowej liczącej 
37 siłowni wiatrowych. Inwestycja ta może całkowicie zmienić sytuację 
finansową naszej gminy oraz wielu rolników z terenów objętych planem.
Obawiam się tylko jednego, aby niezdrowa zawiść i dawanie wiary czasami 
absurdalnym argumentom przeciwników tych inwestycji nie zepsuło tego 
przedsięwzięcia, co niestety, w niektórych miejscach się zdarza. 
Aby praktycznie zapoznać się ze wszystkimi aspektami dotyczącymi farm 
wiatrowych, ich oddziaływania na otoczenie, produkcję rolniczą itp. 16-sto 
osobową grupą z naszej gminy zwiedziliśmy farmę wiatrową 
w miejscowości Linowo, gmina Świecie nad Osą. Obejrzeliśmy budowaną 
tam farmę wiatrową. Posłuchaliśmy szumu pracujących wiatraków. Ża-
dnych złych rzeczy nie stwierdziliśmy. Nie ma hałasu, zabitych ptaków, itd.

Spotkaliśmy się z Wójtem gminy i pracownikiem odpowiedzialnym za 
inwestycję. Przedstawili nam wszystkie problemy, na które się natknęli 
podczas realizacji tego przedsięwzięcia. Nie są natomiast im znane żadne 
negatywne skutki istnienia na ich terenie farmy wiatrowej. Wręcz 
odwrotnie wymienili szereg korzyści, jakie wynikają z tej inwestycji.

Wójt Gminy Wyszki
Ryszard Perkowski

Jest praktycznie gotowa dokumentacja na drogę Niewino Popławskie - 
Niewino Leśne - szosa bielska. Procedury ubiegania się o pozwolenia na 
budowę przeciągają się jednak z powodu protestu, jaki został złożony przez 
właściciela jednej z działek. Może się w sumie okazać, że na wrzesień tego 
pozwolenia nie uzyskamy, a tym samym nie można będzie złożyć wniosku 
o dofinansowanie z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. 
Podobna sytuacja powstała z wnioskiem złożonym do Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków 
w Strabli. Brak zgody niektórych właścicieli działek wydłużał proces 
projektu, a na koniec złożone odwołanie do Kolegium Samorządowego 
przedłużyło uzyskanie pozwolenia na budowę na czas bliżej nieokreślony. 
W wyniku tego musieliśmy nasz wniosek wycofać z powodu braku 
prawomocnego pozwolenia na budowę. 
Niestety, jeżeli chcemy, aby inwestycje były realizowane sprawnie, nie 
może być tak, że najpierw chcemy by inwestować, a potem się zaczyna 
eskalacja przeróżnych żądań, zastrzeżeń, niekoniecznie w trosce o dobre 
wykonanie inwestycji a częściej dla własnego, partykularnego, interesu.
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Gazetka Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki Nr 25 / 2012Gazetka Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki Nr 25 / 2012

,,Człowiekowi wolno chcieć dla siebie więcej,
byleby tylko, mając więcej,
więcej dawał siebie innym.”

Bł. Jan Paweł II

Witamy i pozdrawiamy Czytelników gazetki młodych 
samorządowców. Rok szkolny 2011/2012 dobiega końca, a wraz 
z nim kończy się już IV kadencja Młodzieżowej Rady Gminy 
Wyszki. Okres przedwakacyjny sprzyja podsumowaniom, stąd też 
pragniemy przypomnieć najważniejsze inicjatywy podjęte przez 
nas w II semestrze.

Czego dokonaliśmy w okresie od lutego do czerwca 2012 r?

28 marca przy wsparciu władz szkoły, gminy oraz opiekunów 
zorganizowaliśmy już trzeci SZKOLNY KONKURS WIEDZY 
O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM I GMINIE 
WYSZKI. Każdą klasę gimnazjum reprezentował zespół złożony 
z trzech uczniów. 

Wyniki przedstawiają się następująco: I miejsce - Emilia 
Karpiesiuk,  Marta Borowska, Ewa Niewińska (klasa IIc), 
II miejsce - Paulina Młodzianowska, Paulina Wyszomirska, 
Patrycja Zalewska (klasa IIb), III miejsce - Paulina 
Trzeszczkowska,  Żaneta Guzowska, Jakub Bębenek (klasa 
IIIa). Pozostałe miejsca przedstawiają się w następującej 
kolejności: kl. Ia, kl. IIa, kl. IIIb, kl. Ib.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe, których 
sponsorem był Urząd Gminy Wyszki.

Już tradycją Rady stał się udział w obchodach Święta Konstytucji 
3 - maja w Bielsku Podlaskim. W tym roku uczestniczyliśmy także, 
wspólnie z władzami gminy i szkoły. 
Dnia 12 maja delegacja radnych wzięła udział w święcie 3 Pułku 
Szwoleżerów Mazowieckich w Warszawie. Już kilka lat ZS 
w Wyszkach utrzymuje kontakt ze Szwadronem Honorowym tego 
pułku. Dlatego też MRG uznała, iż chce przekazać kwotę 250 zł na 
rzecz szwoleżerów. Wszyscy radni z aprobatą przyjęli ten punkt 
sesji.

Obchody Święta Konstytucji 3-Maja w Bielsku Podlaskim

Henryk Prajs uczestnik Bitwy pod Olszewem z córką i MRG

Szwoleżerowie szwadronu honorowego i MRG
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20 maja odbył się IV Gminny Dzień Papieski w Wyszkach, także 
wzięliśmy w nim udział. Złożyliśmy kwiaty przy pomniku Bł. Jana 
Pawła II, cztery radne wystąpiły w części artystycznej (Marta 
Borowska, Ewa Niewińska, Anna Krasowska, Paulina 
Młodzianowska) oraz w biegu ulicznym.

IV Gminny Dzień Papieski

nasze działania. Sesję prowadziła przewodnicząca Martyna 
Topczewska. Sprawozdanie z naszej działalności przedstawiła 
wiceprzewodnicząca Diana Rudczuk. Stan finansów oraz źródła ich 
pozyskiwania zreferowała skarbnik Dominika Falkowska. 
Prezentację multimedialną dotyczącą działalności rad I-IV kadencji  
wykonała i zaprezentowała sekretarz Magdalena Pierzchało. 
Wiceprzewodnicząca Edyta Chomicka przygotowała tekst 
podziękowania skierowany do władz gminy i szkoły oraz radnych, 
odwołując się do nauk głoszonych przez Bł. Jana Pawła II. 
W imieniu radnych wyraziła nadzieję, że zdobyte doświadczenie 
samorządowe przyniesie nam wymierne efekty i korzyści w dalszej 
edukacji i dorosłym życiu. Następnie głos zabrał Pan Wójt Gminy 
Wyszki Ryszard Perkowski, który podziękował wszystkim radnym 
za pracę na rzecz szkoły, gminy i społeczności lokalnej. Wręczył 
także wspólnie z władzami gminy i szkoły podziękowania i książki 
dla radnych i opiekunów, za które serdecznie dziękujemy.

IV Gminny Dzień Papieski - MRG podczas akcji "Polska biega"

PODZIĘKOWANIA

Na łamach naszego pisma dziękujemy wszystkim, którzy okazali 
nam życzliwość i wsparcie za to, że zawsze możemy na Państwa 
liczyć. Serdeczne podziękowania składamy więc: Panu Wójtowi 
Gminy Wyszki Ryszardowi Perkowskiemu, Przewodniczącemu 
Rady Gminy Wyszki Panu Januszowi Wyszyńskiemu, Pani 
Skarbnik Teresie Falkowskiej, Panu Sekretarzowi i opiekunowi 
Rady Tadeuszowi Wielanowskiemu, Panu Dyrektorowi Zespołu 
Szkół w Wyszkach Janowi Falkowskiemu, Pani Dyrektor Filomenie 
Rabczuk, Panu Dyrektorowi GOKSiT Henrykowi Zalewskiemu 
oraz naszej opiekunce, nauczycielce Pani Bożenie Pierzchało. 
Dziękujemy także wszystkim nauczycielom ZS w Wyszkach oraz 
pracownikom UG Wyszki.

Mamy nadzieję, że działalność MRG V kadencji również 
zaowocuje i zaktywizuje młodzież do działania. 

Na czas wakacji życzymy Wszystkim słonecznego i miłego 
wypoczynku, samych pogodnych i beztroskich dni oraz wielu 
pozytywnych wrażeń i przygód na wakacyjnych szlakach.

Redakcja Głosu Młodych

X Sesja MRG IV kadencji

X  SESJA RADY

13 czerwca 2012 r. w Urzędzie Gminy Wyszki miała miejsce 
ostatnia X sesja Rady IV kadencji, podczas której podsumowaliśmy

X Sesja MRG IV kadencji
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Dnia 31 maja 2012 roku Szkoła Podstawowa w Strabli zamieniła się 
w scenę estradową. Szkoła rozbrzmiewała dźwiękami muzyki rosyjskiej 
i jej najbardziej popularnymi piosenkami. 

W tym dniu odbyła się już V edycja Konkursu Piosenki Rosyjskiej 
„Śpiewać każdy może…”. W szkole pojawili się niecodzienni goście. 
Każdego roku kibicuje młodym śpiewającym uczniom  Prezes Rosyjskiego 
Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego w Białymstoku - p. Halina 
Romańczuk oraz sekretarz RSKO - p. Andrzej Romańczuk.

W konkursie wzięli udział uczniowie ze wszystkich szkół 
podstawowych położonych na terenie gminy Wyszki: Topczewa, Wyszek 
oraz Strabli. Występowali w trzech kategoriach: solo, duecie, zespole. 
Komisja obradująca w składzie: Prezes RSKO - Halina Romańczuk, 
Sekretarz RSKO - Andrzej Romańczuk (przewodniczący jury), Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach - mgr Henryk 
Zalewski oraz p. Zofia Oksiuta - bibliotekarka Filii Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Wyszkach oceniała znajomość tekstu, rytmikę i melodyjność, 
poprawność języka rosyjskiego (wymowę i akcent) oraz wrażenie 
artystyczne, jakie wywarli uczniowie na jury konkursu.  

Podczas konkursu można było wysłuchać łącznie 23 rosyjskich 
piosenek.

MAŁY JUBILEUSZ W SZKOLE  PODSTAWOWEJ W STRABLI
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W kategorii zespół:
I miejsce - Katarzyna Awruk, Dominika Nazar, Paulina Wiktoruk
(SP Strabla)
II miejsce - Kamila Bańkowska, Paulina Wiktoruk, Aleksandra 
Malinowska  (SP Strabla)
III miejsce - Beata Kardaszewicz, Urszula Kołos, Daria Pruszyńska 
(SP Topczewo)
Wyróżnienie: Natalia Falkowska, Katarzyna Godlewska, Diana 
Puchalska (SP Topczewo)
Młodych artystów do konkursu przygotowywali nauczyciele  rusycyści 
w macierzystych szkołach:
SP Wyszki - mgr Elżbieta Godzińska
SP Topczewo -  mgr Julia Mirończuk
SP Strabla - mgr Elżbieta Orbik

V edycja Konkursu Piosenki Rosyjskiej „Śpiewać każdy może…” nie 
mogłaby się odbyć, gdyby nie wsparcie finansowe sponsorów, którym 
zależy na wyławianiu młodych talentów. Od 5 lat pomaga nam finansowo 
Dyrektor Banku Spółdzielczego w Wyszkach - mgr Edward 
Karpiesiuk,  Helena i Walenty Łaptiew - właściciele firmy „De Facto”
w Bielsku Podlaskim. Nagrody rzeczowe ufundowała także p. Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Strabli - mgr Marzanna Marczuk. Wszystkim 
finansowym darczyńcom bardzo serdecznie dziękujemy za okazaną 
pomoc.

Konkurs Piosenki Rosyjskiej w Strabli nagrywała telewizja do 
programu pt: "Ekspres Rosyjski”. Relacja z przebiegu Konkursu Piosenki 
Rosyjskiej w Strabli ukaże się w dniu 1 lipca o godz. 8.15 w bloku 
programów mniejszości narodowych. 

Organizatorzy konkursu serdecznie gratulują wszystkim młodym 
wykonawcom, którzy wzięli udział w V Jubileuszowym Konkursie 
Piosenki Rosyjskiej „Śpiewać każdy może…”

Organizator konkursu
nauczycielka SP Strabla

mgr Elżbieta Orbik

Jury przyznało następujące miejsca w poszczególnych kategoriach:
Solo:
Grad Prix - Weronika Falkowska (SP Strabla)
I miejsce - Julita Perkowska (SP Wyszki)
II miejsce - Katarzyna Awruk (SP Strabla)
III miejsce - Patrycja Malinowska (SP Strabla)
W kategorii duet komisja przyznała 3 pierwsze miejsca. Zajęli je uczniowie 
z następujących szkół:
I miejsce - Aleksandra Malinowska, Kamila Bańkowska (SP Strabla)
I miejsce - Anna Trzeszczkowska, Martyna Bogusz  (SP Topczewo)
I miejsce - Weronika Falkowska, Dominika Nazar (SP Strabla)
Wyróżnienie w kategorii duet otrzymały: Weronika Falkowska i Paulina 
Wiktoruk ze Szkoły Podstawowej w  Strabli.

KONKURS PIOSENKI W ZESPOLE SZKÓŁ W WYSZKACH

Dnia 13 czerwca 2012 roku w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Wyszkach odbył się II Gimnazjalny Konkurs Piosenki Rosyjskiej „Na 
rosyjską nutę”. W konkursie wzięli udział gimnazjaliści klas I - III naszej 
szkoły oraz uczniowie z Zespołu Szkół w Augustowie koło Bielska 
Podlaskiego. Młodzież rywalizowała w trzech kategoriach: zespół, duet, 
solo.

Weronika Falkowska, Dominika Nazar

p. Halina Romańczuk i p. Andrzej Romańczuk - Jury

Laureatka GP - Daria Malisz (Zespół Szkół w Augustowie)

Na spotkanie z piosenką rosyjską przybyli:  Prezes Rosyjskiego 
Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego w Polsce z siedzibą 
w Białymstoku - p. Halina Romańczuk, Sekretarz  RSKO - p. Andrzej 
Romańczuk,  przedstawiciel Urzędu Gminy w Wyszkach - p. Jadwiga 
Szerszeń oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu 
i Turystyki w Wyszkach - mgr Henryk Zalewski.  Młodym piosenkarzom 
przysłuchiwał się także Dyrektor Zespołu Szkół - mgr Jan Falkowski 
i  w-ce Dyrektor - mgr Filomena Rabczuk. 
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Komisja konkursowa składała się z wyżej wymienionych osób, 

a rolę przewodniczącego pełnił Sekretarz RSKO - p. Andrzej Romańczuk.

Podczas spotkania z piosenką uczniowie gimnazjum obejrzeli 

prezentacje multimedialne: pokaz slajdów z I Gimnazjalnego Konkursu 

Piosenki Rosyjskiej z roku 2011, prezentację konkursową Kingi 

Olszańskiej - uczennicy klasy III gimnazjum oraz prezentację z projektu 

pt: „Złoty pierścień Rosji”  historyczne zabytki Rosji na liście dziedzictwa 

kulturowego UNESCO.

Prezentacje zostały przygotowane przez gimnazjalistów pod 

kierunkiem nauczyciela języka rosyjskiego Elżbiety Orbik. 

Komisja II Gimnazjalnego Konkursu Piosenki Rosyjskiej „Na rosyjską 

nutę” przyznała następujące nagrody:

Kategoria solo:

Grand Prix - Daria Malisz (Zespół Szkół w Augustowie)

I miejsce - Żaneta Guzowska (Zespół Szkół w Wyszkach)

II miejsce - Angelika Guzowska (Wyszki)

II miejsce - Jana Lementowska (Wyszki)

III miejsce - Alina Nikołajuk (Augustowo)

Wyróżnienie: Maciej Mieszczyński (Wyszki)

W pozostałych  kategoriach: duet i zespół uczniowie z Zespołu Szkół 

w Augustowie nie brali udziału. Miejsca uczniów z Zespołu Szkół im. Jana 

Pawła II przedstawiają się następująco:

Kategoria duet:

I miejsce - Martyna Onopa, Anna Krasowska

II miejsce - Anita Olendzka, Emilia Karpiesiuk

III miejsce - Marta Borowska, Anita Olendzka

Wyróżnienie: Jana Lementowska, Justyna Werpechowska

Kategoria zespół:

I miejsce - Martyna Onopa, Anna Krasowska, Karolina Falkowska, 

Angelika Guzowska

II miejsce - Żaneta Guzowska, Diana Rudczuk, Dorota Mierzwińska, 

Katarzyna Sasinowska

III miejsce - Magdalena Palczewska, Sylwia Malinowska, Patryk Gać, 

Michał Wyłucki

Nagrody dla uczestników spotkania z piosenką „Na rosyjską nutę” 

sponsorowali: Wójt Gminy Wyszki - inż. Ryszard Perkowski, Dyrektor 

Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach - mgr Jan Falkowski, 

Dyrektor Banku Spółdzielczego w Wyszkach - mgr Edward Karpiesiuk 

oraz Helena i Walenty Łaptiew  właściciele Firmy „De Facto” w Bielsku 

Podlaskim. 

Konkurs piosenki rosyjskiej przybliżył młodzieży szkolnej kulturę 

rosyjską i był świetną lekcją języka rosyjskiego. 

Organizator konkursu

mgr Elżbieta Orbik

Uczestnicy konkursu

W ZACISZU GALERII W BIAŁYMSTOKU

W Muzem Miejskim w Galerii  im. Śleńdzińskich w Białymstoku  przy 
ulicy Waryńskiego w dniu 15 czerwca 2012 odbyły się finały dwóch 
konkursów organizowanych przez Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno - 
Oświatowe w Polsce z siedzibą w Białymstoku: IX Edycji Konkursu 
Wiedzy o Rosji pt: „Jubileusze Państwowości Ruskiej - Rosyjskiej” oraz 
III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Pisemnego Języka Rosyjskiego 
„Język ojczysty - najpiękniejszą mową”. 

Oba konkursy odbyły się pod Honorowym Patronatem:  Podlaskiego 
Kuratora Oświaty w Białymstoku - p. Jerzego Kiszkiela, Wojewody 
Podlaskiego - p. Macieja Żywno, Rektora Uniwersytetu w Białymstoku - 
prof. dr hab. Jerzego Nikitorowicza oraz Komisji Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych Sejmu RP. 

Młodzież z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach wzięła udział 
w konkursie pisemnym z języka rosyjskiego. Uczniowie: Kinga 
Olszańska, Aldona Maria Drozdowska i Kamil Marczuk przygotowali 
prezentacje i prace pisemne zgodnie z wymogami konkursu. 

 W tym dniu (w piątkowe popołudnie 15 czerwca) uczestniczyliśmy 
w finale konkursu, podczas którego odbyło się rozdanie nagród. Miło nam 
poinformować, iż nasi uczniowie zdobyli wysokie miejsca:
II miejsce - Kinga Olszańska
II miejsce - Aldona Maria Drozdowska

Finalistą III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Pisemnego Języka 
Rosyjskiego „Język ojczysty - najpiękniejszą mową” został także Kamil 
Marczuk.

Podczas finałów konkursów  mogła się również zaprezentować 
młodzież z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach. Nasi uczniowie 
wystąpili z koncertem śpiewając piosenki w wersji rosyjskiej. 
W koncercie wystąpili: Jana Lementowska, Justyna Werpechowska, 
Maciej Mieszczyński, Angelika Guzowska, Żaneta Guzowska, Emilia 
Karpiesiuk, Anita Olendzka, Martyna Onopa, Anna Krasowska, 
Karolina Falkowska. 

Z rąk Pani Prezes Rosyjskiego Stowarzyszenia Kulturalno - 
Oświatowego w Polsce z siedzibą w Białymstoku  - p. Haliny Romańczuk 
dyplomy uznania otrzymali: Dyrekcja Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Wyszkach za udział w koncercie z okazji Dnia Rosji i finałów dwóch 
konkursów oraz nauczyciel języka rosyjskiego - Elżbieta Orbik za 
przygotowanie młodzieży do udziału w konkursie. 

Serdecznie gratulujemy laureatkom i finaliście III Edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Pisemnego Języka Rosyjskiego „Język 
ojczysty - najpiękniejszą mową”. 

mgr Elżbieta Orbik

... w Galerii
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IV  GMINNY  DZIEŃ  PAPIESKI
Już po raz czwarty w Wyszkach obchodzony był Gminny Dzień 

Papieski. Impreza o charakterze rekreacyjnym, zorganizowana ku czci 
patrona tutejszej szkoły Jana Pawła II, który był wielkim propagatorem 
uprawiania sportu.

W obecności pocztów sztandarowych i sztandarów złożeniem kwiatów 
przed pomnikiem papieskim przy Zespole Szkół o godz. 8.30 
zapoczątkowano obchody tej uroczystości, po czym szykiem zwartym 
młodzież wraz z delegacjami gminnych instytucji przemaszerowała do 
miejscowego kościoła na Mszę Św. ku czci Błogosławionego. O godz 10.15 
spotkanie przeniosło się na skwerek gminny.

W programie był m.in.  montaż słowno - muzyczny ku czci Patrona, 
przygotowany i wykonany przez uczniów Szkoły Podstawowej ze Strabli, 
miejscową placówkę edukacyjną reprezentowała Młodzieżowa Rada 
Gminy. Również inni uczestnicy spotkania mieli możliwość występu na 
scenie z wierszem bądź piosenką tematycznie związaną z uroczystością. 
Część artystyczną imprezy zakończył recital poezji śpiewanej w wykonaniu 
p. Jarosława Usakiewicza  z Brańska.

O godz.11.30 rozpoczęły się coroczne biegi uliczne, przygotowane 
przez nauczycieli wychowania fizycznego: Sławomira Warpechowskiego, 
Jacka Falkowskiego, Wiesława Tyszkiewicza, Alfredę Zawadzką 
i Jarosława Wysockiego, przy wsparciu innych pedagogów ze szkół 
podstawowych i gimnazjum.  Dodatkowo po raz pierwszy Gmina Wyszki 
uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji "Polska biega"- www.polskabiega.pl. 

Wzięło w niej udział łącznie 161 uczestników: dzieci, młodzieży
i dorosłych.
Serdecznie dziękujemy za wsparcie tegorocznym sponsorom, którymi byli:
- Green Bear Corporation Poland Sp. z o.o. – operator na rynku energii 
odnawialnej, głównie realizacja projektów z zakresu energii wiatrowej,
- Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o. o. - wydawca miesięcznika 
„TOP AGRAR POLSKA” i „TYGODNIKA ROLNICZEGO”,
- „VEOLIA TRANSPORT” - Bielsk Podlaski,
- MPO Białystok,
- Spółdzielnia Mleczarska „BIELMLEK" - Bielsk Podlaski,
- Artur Pac - Gastronomia „GRACJA” - Łubin Kościelny,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 
Wyszki,
- Sklep „Rolnik" p.  Genowefy i Janusza  Wyszkowskich – Wyszki,
- Przedsiębiorstwo Handlowe  Waldemara Piotrowskiego – Pulsze,
- Gola Juliusz Wiktor – Zakład Usług Leśnych – Białystok,
- Daniel Marczuk „BUDMAR” - Strabla,
- Oksimowicz Kamil „DREWCAR” - Strabla,
- PPHU „Ogród Marcina", Marcin Tarasiuk – Wyszki,
- P H „DANMAR", Danuta Wyszkowska - Wyszki
- Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” – Wyszki,
- „Farma” s.c. Lecznica dla zwierząt – Wyszki,
- NZOZ  p. Joanny Paszko-Wojtkowskiej i Bogdana Szorca – Wyszki.

(hz)

WITAJCIE  WAKACJE

Tegoroczną imprezę w Strabli zaplanowano na znacznie wcześniejszy 
termin ze względu na szereg imprez w okolicy w kolejne weekendy. 
W niedzielę 17 czerwca 2012 roku o godz. 9.00 w tutejszym kościele 
parafialnym rozpoczęła się uroczysta msza święta w intencji strażaków, 
po której gminne jednostki OSP przemaszerowały na plac boiska. 
Po odśpiewaniu hymnu narodowego Prezes Gminnego Zarządu OSP RP 
p. Arkadiusz Krasowski oficjalnie otworzył zawody sportowo  pożarnicze. 
Krótkie wystąpienie miał Wójt Gminy Wyszki p. Ryszard 
Perkowski,Wicemarszałek Województwa Podlaskiego p. Walenty Korycki 
oraz brygadier p. Dariusz Janaszkiewicz z PSP Bielsk Podlaski. 
Zarówno zawody jak i późniejszy piknik prowadził Dyrektor GOKSiT 
i GBP p. Henryk Zalewski.
Około godz. 11.00 rozpoczęły się zawody sędziowane przez st. kapitana 
Mariana Ostrowskiego z PSP z Bielska Podlaskiego oraz Eugeniusza 
Grygoruka i Franciszka Baranowskiego. Po zaciekłych zmaganiach 
zwyciężyła jednostka z Godzieb, drugie miejsce zajęły Samułki Duże 
a trzecie Niewino Borowe. Poza konkursem wystartowała Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza.
Zmagania w piłce nożnej VI Gminnego Turnieju Dzikich Drużyn 
rozpoczęły dalszą część pikniku rodzinnego.
Na 8 startujących zespołów miejsce I zajęła drużyna z Sasin, II miejsce 
- Strabla Seniorzy, III - drużyna z Godzieb.
W bieżącym roku dodatkowo został wytypowany „Król Strzelców”, który 
oprócz dyplomu i pamiątkowej statuetki stał się posiadaczem eleganckiej 
piłki, ufundowanej i podpisanej przez Wicemarszałka Województwa 
Podlaskiego p. Walentego Koryckiego. 
Zwycięzcy i uczestnicy turnieju z rąk organizatorów otrzymali puchary 
i dyplomy, a wszyscy zawodnicy pamiątkowe medale. 
Kolejny punkt programu to biegi przełajowe, które, podobnie jak mecze, 
przygotowane i sędziowane były przez Prezesa UKS Strabla p. Jarosława 
Wysockiego. Sprinterzy również byli wyróżnieni i nagrodzeni.
Niemal całą imprezę zebranych widzów bawili artyści Teatru FORMA 
z Białegostoku, proponując szereg konkursów dla dzieci i młodzieży. 
Dorośli mogli podziwiać pokaz tańców hawajskich i indyjskich z tańcem 
brzucha włącznie, połączonych z mini warsztatami ich nauki. 
Uczestnicy zabaw byl i  hojnie  obdarowywani  nagrodami 
i upominkami zakupionymi przez GOKSiT oraz Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Wyszek, która w organizację 
imprezy włączyła się z akcją „Alkohol odstawiamy, bo sport uprawiamy”.
Laureatki Konkursu Piosenki Rosyjskiej (uczennice miejscowej szkoły) 
zaprezentowały swoje zdolności artystyczne podczas półgodzinnego 
występu, przygotowanego i poprowadzonego przez p. Elżbietę Orbik.
Jako kolejna wystąpiła kapela ludowa „Kłosy” z Ciechanowca, która

 również cieszyła się niemałym aplauzem.
Około godz. 18.30 rozpoczął się coroczny rodzinny konkurs „Latawce 
Górą”, w którym wystartowało 7 drużyn. Tegoroczna aura sprzyjała tej 
zabawie i latawce osiągały bardzo wysokie pułapy. Miejsce I zdobyła 
rodzina państwa Wapppa, II - p. Kraszewskich, III - p. Gaińscy -  
Gorbacewicz. Wyróżniono też - p. Wiktoruk, p. Tadrzak, p. Marczuk. 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i cenne nagrody. 
Dodatkowo Wójt Gminy Wyszki nagrodził p. Kraszewskich za „Latawiec 
Najwyższych Lotów” a Wicemarszałek Województwa Podlaskiego 
ufundował wspaniały puchar za zdobycie I miejsca.
Około godziny 20.00 rozpoczęła się zabawa „pod chmurką” z zespołem 
SUKCES, który bawił licznie zgromadzoną publiczność niemal do północy.

(hz)


