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Święto Wielkiej Nocy 
to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się, 
wiary w siłę człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne 
przyniosły radość, pokój i wzajemną 
życzliwość, aby stały się źródłem 
wzmacniania ducha.

Wójt, Sekretarz,
Skarbnik Gminy
oraz Redakcja “WG”
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Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości.

Zakończyłem zebrania wiejskie poświęcone 
wdrażaniu w życie ustawy o utrzymaniu porządku 
i czystości w gminach. Na zebraniach informowałem 
mieszkańców o obowiązkach i wymogach, jakie 
nakłada ustawa na wszystkich obywatelach. Mimo 
dosyć dużej frekwencji na zebraniach (wzięło udział 
585 mieszkańców, na 1339 zamieszkałych posesji,

PROJEKT  EDUKACYJNY

co stanowiło 43,7%), spora część mieszkańców naszej gminy zapewne 
z różnych powodów jednak nie wzięła udziału w zebraniach. Wielka 
szkoda, ponieważ przedstawiałem tam oprócz wszystkich ważnych spraw 
związanych z wdrożeniem tej ustawy, również sposoby wypełniania 
deklaracji, aby nie płacić kwot nienależnych za wywóz śmieci. W tym 
miejscu chcę podkreślić, że jako gmina nie mamy żadnego interesu, aby 
obciążać swoich mieszkańców jakimikolwiek dodatkowymi opłatami.
Niestety ustawodawca postawił samorządy w sytuacji bez wyjścia. 
Zobowiązani zostaliśmy do uchwalenia do końca 2012 r. „Regulaminu 
o utrzymaniu porządku i czystości w Gminie Wyszki”, stawek opłat oraz 
sposobu i terminach ich uiszczania.
Niektórzy zarzucają nam, że uchwaliliśmy za wysokie stawki. Ale kto wie, 
jakie byłyby prawidłowe, aby pokryć w pełni koszty wywozu i obsługi 
administracyjnej (księgowanie, sprawozdawczość, organizacja i nadzór)? 
Musieliśmy je uchwalić nie mając podstawowej wiedzy, jaki będzie koszt 
wywozu oraz ile osób faktycznie zamieszkuje w tej chwili na terenie gminy. 

Dopiero rozstrzygnięcie przetargu na wyłonienie firmy do wywozu 
i określeniu kwoty za ile będzie to wykonywane oraz po złożeniu przez 
mieszkańców deklaracji określających ile osób zamieszkuje 
w poszczególnych posesjach, umożliwi określenie faktycznej stawki 
podatkowej.
W tej chwili jesteśmy na etapie gromadzenia deklaracji. Niestety spłynęła 
ich niespełna połowa. Dla tych, co jeszcze nie złożyli nie mam dobrych 
wiadomości. Na te posesje, z których nie ma deklaracji naliczona zostanie 
opłata zgodnie z ilością osób zameldowanych, bez względu na to gdzie 
faktycznie zamieszkują. Nie sądzę, aby to było korzyścią dla kogokolwiek. 
Po raz kolejny proszę, aby jednak współpracować z nami w tym zakresie.
Na kwietniowej sesji zamierzamy zmodyfikować system stawek opłat. 
Głównym celem jest uchronienie rodzin licznych tj. od czterech osób 
wzwyż. Rodziny cztero osobowe i więcej płacić będą jedną stawkę. 
Również chcemy wyjść naprzeciw osobom starszym nieposiadających 
konta w banku oraz mającym trudności z dotarciem do kasy Urzędu Gminy 
poprzez stworzenie możliwości dokonywania wpłat do sołtysa.
Proszę wierzyć, że robimy, co możemy, aby zrobić to możliwie przyjaźnie 
dla Państwa, ale też nie da się tego dobrze przeprowadzić bez zrozumienia 
i współpracy z drugiej strony.
Jedno jeszcze raz muszę powtórzyć. Nikt nie może być zwolniony od tego 
obowiązku. 
Szczegóły na s t ronie  ,  w zakładce 
Administracja/Baza aktów własnych, po przekierowaniu kolejno - Zbiór 
Uchwał Rady Gminy Wyszki / 2010-2014 / sesja XVI; XVII

Ryszard Perkowski
Wójt Gminy Wyszki

www.gminawyszki .pl

W obecnym roku szkolnym (2012/2013) Gmina Wyszki realizuje projekt 
edukacyjny dofinansowany z EFS w ramach Dzialania 9.1 „Wyrównanie 
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci uslug edukacyjnych 
swiadczonych w systemie oswiaty”, poddzialania 9.1.2 „Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostepie do edukacji 
oraz zmniejszenie róznic w jakosci uslug edukacyjnych”  pod nazwa 
„Nauka przez zabawe z indywidualizacja”, nr projektu WND 
POKL.09.01.02-20-769/12.
Glównym celem projektu jest indywidualizacja nauczania dzieci z klas I-
III, sluzaca wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz rozwijaniu talentów 
dzieci uzdolnionych w roku szkolnym 2012/13. Realizujac projekt nasze 
szkoly zostaly doposazone  w specjalistyczne pomoce dydaktyczne. 
Glównymi oczekiwaniami, a zarazem potrzebami zwiazanymi 
z doposazeniem bazy dydaktycznej szkól sa: umozliwienie dzieciom 
wziecia udzialu w zajeciach, dzieki którym beda mogly zminimalizowac 
swoje dysfunkcje, co pozwoli im lepiej funkcjonowac w srodowisku 
szkolnym. Z drugiej strony dzieci rozwijaja swoje zainteresowania. 
Umozliwia to takze prowadzenie zajec w sposób kreatywny i nowoczesny, 
co w nastepstwie moze przelozyc sie na sukcesy w konkursach, 
olimpiadach i na wyniki w nauce.
W ramach projektu sa realizowane nastepujace zajecia pozalekcyjne:
a) Zajecia dla dzieci ze specjalnymi trudnosciami w czytaniu i pisaniu, 
           w tym takze zagrozonych ryzykiem dysleksji.

- Szkola Podstawowa im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 
           w Strabli  1 grupa x 30 godzin dydaktycznych 

- Szkola Podstawowa im. Ks. F.J. Falkowskiego w Topczewie  1 grupa
          x 30 godzin dydaktycznych

- Szkola Podstawowa im. Jana Pawla II w Wyszkach   1 grupa x 30
          godzin dydaktycznych
b) Zajecia rozwijajace zainteresowania uczniów szczególnie
        uzdolnionych  zajecia sportowe.

- Szkola Podstawowa im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 
           w Strabli  1 grupa x 30 godzin dydaktycznych

- Szkola Podstawowa im. Ks. F.J. Falkowskiego w Topczewie  1 grupa
          x 30 godzin dydaktycznych

- Szkola Podstawowa im. Jana Pawla Ii w Wyszkach   1 grupa x 30
          godzin dydaktycznych
c) Zajecia rozwijajace zainteresowania uczniów szczególnie
        uzdolnionych  zajecia artystyczne

- Szkola Podstawowa im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 
            w Strabli  1 grupa x 30 godzin dydaktycznych.
d) Zajecia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

- Szkola Podstawowa im. Ks. F.J. Falkowskiego w Topczewie  3 grupy
          x 30 godzin dydaktycznych

- Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pa-
wła II w Wyszkach   
2 grupy x 30 godz. 
dydaktycznych.
Wa r t o  j e s z c z e  
dodać, że na zakup 
pomocy dydaktycz-
nych przeznaczono 
kwotę ok. 72 000 zł 
(łącznie dla trzech 
szkół).

Jan Falkowski

Informujemy, że w Urzędzie Gminy można skorzystać
z pomocy przy wypełnianiu wniosków o przyznanie 
płatności (tzw. dopłaty bezpośrednie).
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW - 15 maja 2013 r.
Umówienie spotkania: Sekretariat UG, 
Wyszki, ul. Piórkowska 2, tel. (85) 730 58 90

INTEGRACYJNIE  W  NIEWINIE  BOROWYM

Czy coś wyróżnia naszą wieś?
Można chyba śmiało powiedzieć, że od lat drzemie w tej wsi (Niewino 
Borowe) pewien potencjał społeczny pozwalający na podejmowanie przez 
jej mieszkańców pozytywnych inicjatyw, które służą rozwojowi tej 
miejscowości oraz pozytywnemu postrzeganiu w gminnym środowisku.
Należy wspomnieć okres powojenny w historii wsi Niewino Borowe 
i wielkie zaangażowanie mieszkańców w budowę szkoły. Przez lata obiekt 
ten był dumą miejscowości. Mieszkańcy przez lata emocjonalnie się 
związali ze swoją szkołą, kilka pokoleń zabiegało, aby jak najlepiej 
funkcjonowała, wkładając wiele zaangażowania i wysiłku w różnego 
rodzaju prace remontowe. Ciężko i boleśnie przeżyli wszyscy zamknięcie 
przez tyle lat funkcjonującej placówki oświatowej.
Mieszkańcy Niewina Borowego mają to szczęście jednak, że bydynek byłej 
szkoły nie został sprzedany. Opiekę nad nim powierzono odpowiedzial-
nemu Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach. 
Mieszkańcom wsi była szkoła służy jako miejsce do organizowania 
wszelkich inicjatyw kulturalno - rozrywkowych. Spotykają się tu różne 
grupy: dzieci, młodzież i dorośli, również seniorzy, strażacy, grupa sołecka. 
Stosowanie do potrzeb w budynku odbywają się też spotkania modlitewne.

cd. na str. 5

ZDANIEM  WÓJTA  GMINY
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NADANIE  IMIENIA  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  W  STRABLI

Komosę, księży proboszczów: Rajska, Wyszek, 
Topczewa. Przybyli burmistrzowie z Bielska 
Podlaskiego, Brańska i Suraża, wójtowie Bielska 
Podl., Rudki, dyrektorzy szkół ZS nr 9 
w Białymstoku, Publicznego Gimnazjum 
Sportowego w Supraślu, ZS w Wyszkach i SP 
w Topczewie; prezes Banku Spółdzielczego 
w Brańsku - Stanisław Bachurek, dyrektor Banku 
w Brańsku O/Wyszki - Edward Karpiesiuk, 
dyrektor GOKSiT - Henryk Zalewski, była Prezes 
BS Brańsk - Zdzisława Maksymiuk, Sekretarz 
Rady Głównej Katolickiego Stowarzyszenia 
,,Civitas Chrystiana'' - Romuald Zagumienniak; 
ziemiaństwo polskie reprezentował Gniewomir 
Kuczyński, obecny był również autor książek 
o Prezydencie Ryszardzie Kaczorowskim - Adam 
Czesław Dobroński, mieszkańcy naszej 
miejscowości, rodzice, nauczyciele i uczniowie. 
Zarówno w kościele parafialnym jak i w szkole 
oprawę muzyczną zapewniał Chór Pieśni 
Narodowej z Bielska Podlaskiego.
Jego Ekscelencja Biskup drohiczyński Antoni 
Pacyfik Dydycz celebrował w kościele 
parafialnym mszę św., wygłosił homilię o osobie 
Patrona szkoły i dokonał poświęcenia sztandaru.

Zaszczycili nas swą obecnością Pani Prezydentowa Karolina Kaczorowska 
oraz biskup drohiczyński - Antoni Pacyfik Dydycz. Gościliśmy 
wicemarszałka sejmiku wojewódzkiego - Walentego Koryckiego, 
Podlaskiego Kuratora Oświaty Jerzego Kiszkiela i starostę bielskiego 
Sławomira Snarskiego. Prezydenta Białegostoku reprezentował Maciej 
Pawłowski. Przybyli także komendant Chorągwi Białostockiej ZHP 
Andrzej Bajkowski, komendant Hufca ZHP w Bielsku Podlaskim, 
diecezjalny duszpasterz harcerzy ks. Zbigniew Niemyjski, komendanci 
powiatowi Policji i PSP. Mieliśmy zaszczyt gościć dziekana bielskiego 
ks. Kazimierza Siekierko, byłego proboszcza parafii strabelskiej ks. Jana

W zaprezentowanym przez nauczyciela szkoły panią Ewę Falkowską 
opisie wyglądu sztandaru padły słowa, iż symboliczne znaczenie 
kolorystyki nawiązuje do wzniosłych wartości i najpiękniejszych postaw 
ludzkich: biel i czerwień na awersie łączy niewinność i czystość intencji
z nawiązaniem do krwi, którą niejednokrotnie w dziejach przelewał nasz 
naród i patriotycznej dumy zobrazowanej widokiem białego orła. 
Granatowa barwa na rewersie jest symbolem inteligencji, dynamizmu, 
odpowiedzialności i przyjemności w zdobywaniu wiedzy. Sztandar swoim 
wyglądem nawiązuje do wartości bliskich Patronowi całe życie Ojczyzna, 
Nauka, Honor i Praca.
Po Mszy Św. zebrani procesyjnie udali się pod obelisk upamiętniający 
ofiary katastrofy smoleńskiej z 10.04.2010 r. i osobę ostatniego prezydenta 
na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego. Goście honorowi, 
przedstawiciele władz wojewódzkich, sejmiku wojewódzkiego, 
powiatowych, gminnych, organizacji harcerskich Chorągwi i Hufca oraz 
reprezentanci zaproszonych szkół złożyli kwiaty i zapalili znicze pamięci.
Orszak wszystkich uczestniczących w uroczystości, prowadzony przez 
poczty sztandarowe, na czele z poświęconym sztandarem, ruszył ulicami 
Strabli do szkoły.
Zebranych powitał Wójt Gminy Wyszki - pan Ryszard Perkowski, 
następnie wysłuchaliśmy wspomnień ks. Jana Komosy - proboszcza parafii 
strabelskiej za czasów pierwszej wizyty Państwa Kaczorowskich w Strabli. 
Przewodniczący Rady Gminy Wyszki - pan Janusz Wyszyński odczytał akt 
nadania szkole imienia, następnie przewodnicząca Rady Rodziców - pani 
Iwona Dębicka odczytała akt ufundowania szkole sztandaru, w którego 
drzewce symboliczne gwoździe wbili goście honorowi i sponsorzy.
Sztandar został przekazany Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prezydenta 
Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli pani Marzannie Marczuk, która po 
złożeniu ślubowania, dokonawszy prezentacji, przekazała go w ręce 
uczniów szkoły.
Poczet sztandarowy uczniów z wielkim pietyzmem przyjął sztandar, 
przewodnicząca SU Weronika Falkowska - złożyła ślubowanie w imieniu 
wszystkich uczniów. Słowa ,,Stawajcie zawsze w pierwszym szeregu ludzi 
prawych, dzielnych i zdolnych w imię chwały i wolności Ojczyzny” stały 
się mottem życiowym uczniów i harcerzy naszej szkoły.
Prowadząca uroczystość nauczyciel Iwona Kondracka poprosiła następnie 
Panią Karolinę Kaczorowską - harcmistrz wierną całe życie Prawu 
Harcerskiemu o przyjęcie przyrzeczenia harcerskiego najmłodszej grupy 
harcerzy 16 DH im. 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich Strabli.

cd. na str. 4

            SPRZEDAM:
samochód osobowy: FORD ESCORT 1,4 
Benzyna, Rocznik 1995. 
Stan dobry, w pełni sprawny. 
Cena do negocjacji.
                                    tel: (85) 737-17-47

OGŁOSZENIA  PŁATNE

17.03.2013 r. to data, która zapisze się w historii Gminy Wyszki, a przede 
wszystkim w dziejach Szkoły Podstawowej im. Prezydenta Ryszarda 
Kaczorowskiego w Strabli.
Liczni i wyjątkowi goście przybyli na uroczyste nadanie imienia szkole 
podstawowej w Strabli, poświęcenia i wręczenia sztandaru, którego 
patronem jest ostatni Prezydent na uchodźstwie - Ryszard Kaczorowski. 
Stali się także świadkami wręczenia aktu Honorowego Obywatela Gminy 
Wyszki Pani Karolinie Kaczorowskiej - Małżonce ostatniego Prezydenta 
II RP.

Foto: GOKSiT & GBP

Foto: GOKSiT & GBP
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DZIEŃ  ŚWIĘTEGO  WALENTEGO  W  SP  STRABLA

Wciąż rozmyślasz. Uparcie i skrycie,
Patrzysz w okno i smutek masz w oku...

Przecież mnie kochasz nad życie?
Sam mówiłeś przeszłego roku...

Śmiejesz się, lecz coś tkwi poza tym,
Patrzysz w niebo, na rzeźby obłoków...
Przecież ja jestem niebem i światem?

Sam mówiłeś przeszłego roku... 

M. Pawlikowska-Jasnorzewska 

14 lutego 2013 roku pod hasłem miłości odbyło się w Szkole Podstawowej 
im. R. Kaczorowskiego spotkanie walentynkowe. 
Walentynki -  to wielkie, globalne święto, gdzie króluje miłość - największa 
z uczuć. Każdy jej pragnie i praktycznie każdy o nią zabiega.
Ze świętem łączy się zwyczaj obdarowywania partnera walentynkowymi
upominkami w postaci kwiatów, słodyczy, pluszowych maskotek.

Akt przyrzeczenia i krzyż harcerski przyjęty z życzeniami od Pani 
Prezydentowej w asyście Komendanta Chorągwi Białostockiej - 
dh. Andrzeja Bajkowskiego stał się dla małych harcerzy przeżyciem, które 
będą nosić w pamięci całe życie.
W momencie kulminacyjnym uroczystości Pani Prezydentowa Karolina 
Kaczorowska przyjęła z rąk Wójta Gminy Wyszki akt Honorowego 
Obywatela Gminy Wyszki.
Wzruszająco o tym fakcie wypowiedział się przedstawiciel ziemiaństwa, 
przyjaciel rodziny Gniewomir Rokosz Kuczyński, stwierdzając, iż jest to 
pierwsze Honorowe Obywatelstwo Pani Karoliny Kaczorowskiej. 
Otrzymała Ona w ten sposób swoją własną małą ojczyznę na polskiej ziemi.
Zaproszeni goście w krótkich słowach składali gratulacje szkole i uczniom, 
ofiarowując bibliotece szkolnej wspaniałe prezenty bibliofilskie, za które 
jesteśmy bardzo wdzięczni.
Wielkie święto szkoły mogło się odbyć dzięki wsparciu finansowemu 
sponsorów. Na łamach niniejszego pisma pragniemy złożyć gorące 
podziękowania. Wspomogli nas:
- Pan Andrzej Dębicki
- Ks. Proboszcz Antoni Kunicki
- Parafianie Parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Strabli
- Pan Sławomir Marczuk
- Pan Kamil Okulski - właściciel sklepu sieci ,,Chorten” w Strabli
- Pan Walenty Pacewicz - właściciel firmy MPO z Białegostoku
- Pan Edward Karpiesiuk - dyrektor Banku Spółdzielczego w Brańsku 
   O/ w Wyszkach
- Pan Jacek Marczyński - właściciel firmy BUD - OGRÓD
- Pan Daniel Marczuk - właściciel firmy BUD - MAR ze Strabli
- Pan Tadeusz Romańczuk - prezes firmy BIELMLEK z Bielska
   Podlaskiego
- Pan Stanisław Bachurek - prezes Banku Spółdzielczego w Brańsku
Dziękujemy bardzo!
Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w tym wielkim wydarzeniu oraz za 
sponsoring i wszelką pomoc ofiarowaną szkole w trakcie przygotowań do 
uroczystości.

Iwona Kondracka

NADANIE  IMIENIA  SP  W  STRABLI cd. ze str. 3 Podczas apelu walentynkowego uczniowie dowiedzieli się o jego historii 
w krajach zachodnich, jak i w Polsce. Z okazji Dnia Zakochanych młodzież 
szkolna z klasy IV i V pod kierunkiem Elżbiety Orbik  przygotowała 
inscenizację pt. „Kopciuszek XXI wieku”. 
Na spotkaniu mogły zaprezentować się także całe klasy, których zadaniem 
było przygotowanie wiersza lub piosenki o tematyce miłosnej. 
Tradycyjnie nie obyło się bez poczty walentynkowej. Uczniowie 
przygotowali kartki, nie tylko dla siebie, ale również w dowód sympatii 
obdarowali nimi nauczycieli i personel niepedagogiczny szkoły. Wszyscy 
w tym dniu darzyli siebie życzliwością, sympatią i miłością. Oby wszystkie 
pozostałe dni w roku mijały w tej niezwykłej, serdecznej  atmosferze. 

Elżbieta Orbik
nauczyciel SP w Strabli

DZIEŃ  KOTA  W  BIBLIOTECE  SZKOLNEJ

17 lutego przypada Światowy Dzień Kota. Z tej niecodziennej okazji                                      
w bibliotece szkolnej zorganizowano spotkanie z dziećmi. Na święto kota 
przybyły przedszkolaki z grupy 3 i 4-latków w towarzystwie swoich 
ulubionych kociaków - pluszaków pod opieką pań wychowawczyń. 
Biletem wstępu były samodzielnie wykonane rysunki kotów. Wszystkie 
dzieci powitały bibliotekarka Agnieszka Twarowska oraz pedagog szkolny 
Katarzyna Kristosiuk.

Biblioteka szkolna uczestniczy w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta 
Dzieciom” dlatego też na  początku spotkania dzieci wysłuchały wiersza 
„Szanuj zwierzęta”, który przeczytała Paulina Młodzianowska. Następnie 
odbyła się dyskusja na temat zasad opieki nad kotami oraz przegląd 
książeczek o kotkach. Największym hitem spotkania był gość specjalny  
kicia o imieniu Kaskaderka, która odwiedziła nas ze swoją opiekunką 
Karoliną Olejnik. Maluszki z wielką ochotą dyskutowały i zadawały 
pytania na temat tego przemiłego zwierzątka.  Wszyscy chcieli mieć 
również wspólne zdjęcie z Kaskaderką. Podczas wspólnego oglądania bajki 
dzieci poznały też dwa inne koty: Filemona  i Bonifacego.
Na zakończenie miłośnicy kotów otrzymali słodkie łakocie. Mam nadzieję, 
że spotkanie to zostanie na długo w pamięci dzieci, uwrażliwi je na losy 
kotów a ci, którzy już je lubią, pokochają je jeszcze bardziej.
W tym miejscu pragnę złożyć również podziękowania uczennicom klasy
III b Paulinie Młodzianowskiej i Karolinie Olejnik będącym członkami 
Koła Przyjaciół Biblioteki, które zawsze bardzo chętnie włączają się we 
wszystkie imprezy organizowane w bibliotece.

                    Agnieszka Twarowska

W bibliotece Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach 7 marca 2013 r., 
odbył się jak co roku, „Dzień Głośnego Czytania” tym razem połączony 
z wielkim pieczeniem Babeczek z Delectą. Jest to znakomita okazja do 
promocji czytelnictwa wśród dzieci przez zabawę i wspólne zajęcia 
praktyczne. Uczestnikami warsztatów kulinarnych pod hasłem „Babeczka 
z pudełeczka” były przedszkolaki z grupy 0a, 0b i 0c.
Rok 2013 należy do poety Juliana Tuwima, dlatego wspólną zabawę 
rozpoczęliśmy od głośnego czytania jego wierszy. Paulina Wyszomirska, 
uczennica należąca do Koła Przyjaciół Biblioteki zapoznała dzieci z takimi 
wierszami, jak: „Lokomotywa”, „Okulary” i „Bambo”. Potem nadszedł

cd. na str. 5
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INTEGRACYJNIE  W  NIEWINIE  BOROWYM cd. ze str. 2

i Eugenia Gromada swoją pracę traktowały jako wolontariat 
i zaoszczędzone środki finansowe w kwocie kilkuset złotych przeznaczyły 
na zakup wyposażenia kuchennego potrzebnego przy organizacji kolejnych 
spotkań.
Pomocą i radą stale służy dyrektor GOKSiT pan Henryk Zalewski, który na 
powyższe imprezy nieodpłatnie użyczył sprzęt nagłośnieniowy oraz 
prywatne oświetlenie dyskotekowe.
Warto pisać o takich przykładach pożytecznego działania. Są to, tak zwane 
"dobre praktyki" wiejskiej samoorganizacji i samodzielnej realizacji zadań, 
na które można pozyskiwać też środki z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Do tego trzeba jednak już wsparcia ze strony administracji 
samorządowej lub zaangażowania dobrze funkcjonujących organizacji 
pozarządowych.

Eugenia Gromada

VI  SPOTKANIE  SENIORÓW  GMINY  WYSZKI

Już po raz szósty spotkali się seniorzy Gminy Wyszki. Od samego rana 
31 stycznia w świetlicy w Topczewie załoga Gminnej Biblioteki Publicznej 
oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach przygoto-
wywała się na przyjęcie biesiadników.

Prowadzący imprezę Dyrektor GOKSiT p. Henryk Zalewski powitał 
wszystkich zebranych, przedstawił program i o zabranie głosu poprosił: 
Wójta Gminy Wyszki p. Ryszarda Perkowskiego oraz Przewodniczącego 
Rady Gminy Wyszki p. Janusza Wyszyńskiego. Następnie krótką prele-
kcję "Oszustwa na szkodę osób starszych" wygłosiła p. Halina Sacharczuk 
z Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii z Komendy 
Powiatowej Policji z Bielska Podlaskiego, przybyła na spotkanie wraz 
z Naczelnikiem p. Andrzejem Samusiewiczem i p. Bernadettą Niemyńską.
Z zaproszenia skorzystali również: Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
p. Marcin Lasota oraz Prezes Zarządu Gminnego OSP i jednocześnie 
Sołtys wsi Topczewo p. Arkadiusz Krasowski.

"... niech żyją nam Seniorzy ..."
Po krótkiej części oficjalnej rozpoczęło się biesiadowanie przy 
akompaniamencie Kapeli Wuja Waldka. W międzyczasie p. Henryk 
Zalewski na pamiątkę spotkania, rozdał zebranym śpiewniki biesiadne 
wydane przez GOKSiT, dzięki czemu podczas śpiewu sala brzmiała jednym 
donośnym głosem.

(hz)

Foto: GOKSiT & GBP

Dla wsi ośrodek ten jest bardzo potrzebny, mieszkańcy umieją wykorzystać 
go do różnych celów. Ostatnim przykładem dobrych praktyk 
w zaangażowaniu się na rzecz społeczności lokalnej była organizacja 
dwóch imprez kulturalno - rozrywkowych dla mieszkańców Niewina 
i okolicznych wsi. Impreza Sylwestrowa zgromadziła w lokalu byłej szkoły 
prawie 40 osób, a na "ostatkach" bawiło się już prawie 50 gości. Grupa 
aktywnych kobiet z Niewina Borowego stanęła na wysokości zadania, aby 
przygotowane imprezy wypadło jak w najlepszym lokalu.
Menu składające się z kilku wyśmienitych gorących dań, przystawek, 
surówek, sałatek, ciast, dekoracja talerzy i stołów oraz dobra muzyka 
sprawiły, iż goście bawili się wspaniale do samego rana. Wszystko to 
wymagało wielkiej fachowości, pomysłowości no i wielu godzin pracy. 
Uczestnicy imprez przekazali wielkie podziękowania dla pań 
organizatorek. Należy podkreślić, że panie: Irena Sygocka, Małgorzata 
Niewińska, Krystyna Pietraszko, Alina Zdrojkowska, Anna Malinowska, 
Edyta Borowska, Anna Bagińska, Agata Malinowska, Ewa Pietraszko

RĘKODZIEŁO  ARTYSTYCZNE  w  GOKSiT & GBP  WYSZKI

Na kolejne spotkanie seniorów w Wyszkach 11 marca została zaproszona 
Pani Krystyna Tomczak z Brańska, poetka i artystka rękodzieła ludowego, 
która przywiozła z sobą kilkanaście prac. Posłużyły one jako przykładowe 
wzory naszym seniorkom w warsztatach tworzenia ozdób wielkanocnych.
Nasz Gość z pedagogicznym podejściem uczył zebranych technik 
wykonywania kwiatów, pająków, łańcuchów i innych "cudeniek", które 
można samemu wykonać tanim kosztem, acz mozolną pracą.
Dyrektor GOKSiT p. Henryk Zalewski, dziękując za przyjęcie 
zaproszenia i bardzo ciekawe spotkanie, wręczył Pani Krystynie specjalny 
Dyplom wraz z niedawno wydanym Śpiewnikiem Biesiadnym oraz 
wiązankę kwiatów.
Pani Krystyna nieodpłatne udostępniła naszej placówce swoje prace na 
"Wystawę ozdób wielkanocnych". Trwała ona w dniach 11 - 22 marca. 
Można było obejrzeć między innymi pająki, pisanki, palmy autorstwa 
p. Krystyny oraz kartki świąteczne wykonane przez członków Koła Złotych 
Rąk i pracowników instytucji kultury

cd. na str. 8
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czas, aby dzieci założyły fartuszki, przygotowane papierowe czapki 
i zabrały się do pracy. Pod czujnym okiem bibliotekarki Agnieszki 
Twarowskiej i pedagoga szkolnego Katarzyny Kristosiuk wkładały do 
miski potrzebne produkty, mieszały i nakładały ciasto do foremek. Gdy 
babeczki były gotowe zostały umieszczone na blachach i zaniesione do 
kuchni, gdzie piekły się pod czujnym okiem pań. Czas dzielący nas od 
degustacji wypełnialiśmy kolorowaniem mandali z narysowanymi
w centralnym miejscu babeczkami. Następnie odbyła się wspólna 
degustacja babeczek. Dzieci zgodnie stwierdziły, iż były przepyszne. 
Wyraziły chęć, aby podobne zajęcia odbyły się raz jeszcze.
Wspólna praca w kuchni to wspaniała zabawa, a samodzielnie wykonane 
wypieki smakują, jak żadne inne.

Agnieszka Twarowska
Katarzyna Kristosiuk
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ROGALIKI  DROŻDŻOWE  Z  MARMOLADĄ

NA  NASZYM  STOLE

RYŻ  SMAŻONY  Z  KURCZAKIEM

Przygotowanie
Miękkie masło rozetrzeć palcami z przesianą mąką. Do kubka z ciepłym 
mlekiem wsypać szczyptę cukru i drożdże. Wymieszać, przykryć 
ściereczką i odstawić na 15 minut do wyrośnięcia. Jajko ubić z cukrem 
pudrem, dodać je do mąki z masłem. Wlać drożdże i ekstrakt z wanilii. 
Ciasto wyrabiać przez około 10 minut, aż będzie gładkie i nie będzie się 
kleiło do ręki. Przełożyć do miski, przykryć folią i wstawić do lodówki na 
2 godziny.
Piekarnik nagrzać do 200 stopni. Z ciasta uformować 3 kulki. Rozwałkować 
na placki, podsypując lekko mąką. Każdy placek pokroić na 8 trójkątów. Na 
każdym z nich, w jego szerszej części ułożyć po łyżeczce marmolady lub po 
1 wiśni, lub też po jednej kosteczce czekolady. Zwijać od szerszego końca 
formując rogaliki. Układać na blaszce wyścielonej papierem do pieczenia. 
Piec przez 25 minut na złoty kolor. Posypać cukrem pudrem.

Składniki (2 porcje):
 żu

   długoziarnistego np. jaśminowego
• 1 pojedyncza pierś kurczaka
• 1/2 marchewki
• 1/3 pora
• 1/2 cebuli
• 3 ząbki czosnku
• 1 czerwona papryczka chili
• 3 łyżki posiekanego szczypiorku
• 2 jajka
• 2 łyżeczki oleju sezamowego
• 3 łyżki oleju roślinnego 
   (np. słonecznikowego)
• 2 łyżki sosu rybnego (opcjonalnie)
• liście świeżej kolendry 
   lub pietruszki

• 1 torebka (100 g) ry

Przygotowanie
Ugotować ryż (można wcześniej) 
i wysypać go na tacę, całkowicie 
ostudzić. Pierś kurczaka oczyścić 

*Po zamknięciu restauracji kelner 
pyta kelnera:
- Dlaczego nie wyrzucasz tego 
gościa co śpi pod oknem?
- Bo tyle ile razy go budzę, płaci mi 
rachunek.

Składniki:
• 250 g mąki pszennej
• 1/2 kostki masła
• 1/4 szklanki ciepłego mleka
• 25 g świeżych drożdży
• 1 jajko
• 2 łyżki cukru pudru
• 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii

z błonek i chrząstek. Pokroić w kosteczkę, doprawić solą, pieprzem, 
łyżeczką soku z limonki lub cytryny i wymieszać z 1 łyżką oleju. 
Marchewkę obrać i zetrzeć na tarce. Pora opłukać i pokroić na plasterki. 
Cebulę pokroić w kosteczkę, czosnek zetrzeć na drobnej tarce. Papryczkę 
chili oczyścić z nasion i pokroić w kosteczkę. Posiekać szczypiorek. Jajka 
wbić do miseczki, doprawić solą i pieprzem, dodać olej sezamowy 
i roztrzepać widelcem.
Na dużą patelnię wlać 2 łyżki oleju roślinnego, dodać cebulę i smażyć 
mieszając przez około 1 minutę, dodać czosnek i smażyć przez kolejną 
minutę. Dodać marchewkę, pora i smażyć, co chwilę mieszając przez około 
2 minuty. 
Przesunąć warzywa na bok patelni a w wolne miejsce włożyć kurczaka 
i papryczkę chili, smażyć przez około 2 minuty, następnie wymieszać 
z warzywami i smażyć przez około 1 minutę.
Wsypać ryż i smażyć przez około 2 minut, co chwilę mieszając. Dodać sos 
rybny jeśli go używamy i chwilę odparować. Wlać jajko i mieszając smażyć 
przez około pół minuty aż jajko się zetnie, odstawić z ognia. Wymieszać ze 
szczypiorkiem oraz kolendrą. Podawać skrapiając limonką.

Mały Jaś wpada do domu i pyta 
taty:
- Tatooo, a czy ty umiesz się 
podpisywać z zamkniętymi 
oczami?
- Umiem, synku.
- To podpisz mi dzienniczek.

*
Przepisy pochodzą ze strony: http://kwestiasmaku.com
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HISTORIA GMINY WYSZKI cz. III

FALKI
mają jedną z najlepiej udokumentowanych historii. Wioska powstała 
w pierwszych latach XV wieku, założyli ją rycerze pochodzący z ziemi 
łęczyckiej pieczętujący się herbem Godziemba. Pochodzili ze wsi Wysokie. 
Pierwszymi osadnikami byli: Marek, Jan i Bernard. To właśnie dla tych 
rycerzy w 1424 roku ich krewni z ziemi łęczyckiej wystawili specjalny 
dokument potwierdzający ich stan rycerski.
Następne wzmianki o Falkach pochodzą z 1528 i 1567 roku. W tym samym 
roku Stanisław syn Mikołaja oraz jego krewni Jan i Józef synowie Bernarda 
(tradycyjne imię w tej rodzinie) złożyli przysięgę na wierność królowi 
polskiemu w Bielsku. Falkowscy herbu Godziemba uczestniczyli w elekcji 
królewskiej w 1764 roku (Antoni i Stanisław). Jeden z nich został też 
wpisany do ksiąg szlachty grodzieńskiej w XIX wieku.
Pierwotne nadanie dla rycerzy Falkowskich było bardzo duże, dokonał tego 
zapewne książę Witold nadając im 58 włók ziemi. Właśnie od takiej 
wielkości płacili podatek w 1591 roku. Byli to najwięksi posiadacze 
w parafii topiczewskiej.
Już na początku XVI wieku ten wielki obszar ziemi i pierwotna wioska 
zaczęły się rozpadać na mniejsze osiedla, pierwotna wieś zaczęła być zwana 
Starą Wsią. W spisie podatkowym z 1676 roku zapisano „Falki Stara Wieś”. 
W następnych wiekach zwano je Falki Stare. Wokół tej Starej Wsi istniały 
w różnych okresach wsie: Falki Bartki, Falki - Filipy (dziś Filipy), 
Godzieby, Falki Jankowięta, Falki Klimkowięta, Falki - Kowale (dziś 
Kowale), Falki Włosty. Część z nich nie istnieje, inne zostały wchłonięte 
przez sąsiednie osiedla. Większość nazw poszczególnych części powstało 
od imion i przydomków poszczególnych rycerzy.
Mieszkali tu głównie Falkowscy, część z nich używała pierwotnego herbu 
Godziemba, lecz niektórzy w XVII wieku przyjęli herb Rawicz.
W XIX wieku Falki zwano Falkami Starymi, czasem również Falkami 
Starawieś. W Słowniku Geograficznym z 1882 roku zapisano: Falki – 
okolica szlachecka w powiecie bielskim guberni grodzieńskiej, przy drodze 
z Brańska do Białegostoku. Według danych z 1900 roku leżała ona o 20 
wiorst od Bielska i miała 217 desiat.
Falki spośród licznych wsi drobnoszlacheckich wyróżniały się wielkością. 
W 1921 roku liczyły (Falki Stare) 43 domy i 253 mieszkańców, wśród nich 
11 prawosławnych.

FILIPY
znane dawniej jako Falki-Filipy istniały już w 1501 roku. Osada ta powstała 
zapewne w pierwszej połowie XV wieku, gdy jeden z Falkowskich 
o imieniu Filip ze wsi Falki postanowił zamieszkać osobno. Być może był to 
Filip de Falkowice wspominany w aktach z 1457 roku. Wsie drobnoszla-
checkie zawsze cechowały się rozrzuconym budownictwem. W ten sposób 
starano odróżniać się od chłopów, którzy mieszkali w zwartym 
budownictwie. Nowy dwór z dala od głównej siedziby dawał namiastkę 
„pańskości”. Wokół pierwszego osadnika - Filipa powstały zabudowania 
jego potomków i nowe osiedle zwano już Filipami. Właśnie pod taką nazwą 
występuje w 1528 roku.
Na początku XVI wieku wioska była bardzo duża, jednak co ciekawe nie 
notowano wśród nich już rycerzy o imieniu czy przydomku Filip. Według 
tych danych (początek XVI wieku) mieszkało tu 20 rycerskich rodzin. Dziś 
wydaje się to niewiele, ale ówcześnie była to największa wieś w parafii 
topiczewskiej. Wioski złożone z 3 - 4 domów nie należały do rzadkości.

Jak Państwo pamiętają w poprzednich numerach 
zapoczątkowaliśmy cykl artykułów przedstawiających 
historię naszej gminy.
Bieżące wydanie, to dzieje kilku kolejnych gminnych 
miejscowości, w następnych biuletynach - przedsta-
wimy dalsze. Informacje będziemy zamieszczać 
w kolejności alfabetycznej.
Przypominamy, że poniższe fragmenty pochodzą ze 
zbiorów Leszka Zugaja "Historii Gminy Wyszki" 

zapoczątkowaną 3 lata temu. Jeżeli Państwo posiadają w swoich 
prywatnych zbiorach archiwalne fotografie lub dokumenty, prosimy 
o dostarczenie ich do naszej redakcji: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu 
i Turystyki w Wyszkach, ul. Szkolna 17, tel. 601 483 999. Materiały 
zeskanujemy i zwrócimy Państwu, a skany umieścimy na stronie 
internetowej wraz z podaniem źródła pochodzenia.
Na adres  można wysyłać uwagi, korekty oraz 
uzupełnienie informacji dotyczące zamieszczanych artykułów.
Życzymy przyjemnej lektury.

Henryk Zalewski
Redaktor Naczelny "WG"

redakcja@gminawyszki.pl

W 1569 roku Wojciech syn Jakuba Górnego złożył przysięgę na wierność 
królowi polskiemu. W 1648 roku Stanisław z tej wsi (lub z Falk Starej Wsi) 
podpisał się pod elekcją króla Jana Kazimierza. 
W 1921 roku była to już jedna z największych wsi w gminie Topczewo. 
Liczyła w 1921 roku 64 domy i 318 mieszkańców, w tym 2 prawosławnych, 
jednak wszyscy podali narodowość polską. W południowo-zachodniej 
części wsi notowano przed wojną wiatrak.

GAWINY
W 1528 roku w Wielkim Księstwie Litewskim ogłoszono powszechny spis 
pospolitego ruszenia. Uczestniczyła w nim również szlachta podlaska, 
większości polska, ale należąca ówcześnie jeszcze do Litwy. W przeglądzie 
wojska podlaskiego wymieniono też Seło Gawinowe zemiane, czyli 
rycerzy ze wsi Gawinowe.
W 1569 roku rycerze z tej wsi stawili się w Bielsku i przysięgali królowi 
polskiemu wierność. Wymienia się też tę wioskę w spisie podatkowym 
z 1580 roku. Ówcześnie głównym posiadaczem ziemskim był Marcin syn 
Grzegorza Gawina. Część ziemi w tej wsi uprawiali też rycerze z Bogusz, 
płacili bowiem dla Gawinów z 2 włók.
Mieszkali tu od początku rycerze zwani Gawinami i tak też nazwano 
wioskę. Być może Gawinowie przybyli tu razem z Boguszami z sąsiedniej 
wioski, ponieważ o Gawinach wspominają akta rycerskie z Małopolski, 
a Boguszowie również pochodzili z Małopolski. Jednak rycerze 
Gawinowie w ciągu wieków stracili swoje prawa szlacheckie
Ta miejscowość należała do parafii Topczewo i dlatego w końcu XVIII 
wieku na mapach wspomina się o wsi Gawiny Topczewo. Jednak w tym 
samym czasie podzieliła się ona na dwie części jedno zwano Gawiny Raje, 
drugą Gawiny Piekło. W XIX wieku zaniknął ten podział i znów 
w urzędowych aktach wspomina się Gawiny - Topczewo. Słownik 
Geograficzny z 1900 roku zapisał: „Gawiny-Topczewo, okolica 
szlachecka, powiat bielski, gubernia grodzieńska, gmina Malesze, 22 wiorst 
do Bielska, 48 desiat".
W czasach II Rzeczpospolitej znowu powrócono do nazwy Gawiny. Spis 
powszechny z 1921 roku wspomina o 11 domach i 58 mieszkańcach wsi, 
wszyscy byli Polakami i katolikami. Wioska rozwijała się bardzo powoli. 
W początkach lat trzydziestych przybył tu zaledwie 1 dom mieszkalny.

GODZIEBY
Ta oryginalna nazwa wsi pochodzi od nazwy herbu szlacheckiego 
Godzieba alias Godziemba. Takim herbem pieczętowali się rycerze, którzy 
przybyli tutaj na początku XV wieku z ziemi łęczyckiej. Założyli 
początkowo miejscowość Falki i zaczęli zwać się Falkowskimi herbu 
Godziemba. Z czasem wokół tej pierwotnej siedziby powstały kolejne 
niewielkie wioski, wśród nich również Godzieby notowane od 1528 roku. 
Wioska powstała zapewne niedługo wcześniej, ponieważ w tym czasie 
liczyła zaledwie 4 rodziny, które wspólnie wystawiły na przegląd 
pospolitego ruszenia zaledwie jednego konnego jeźdźca.
Rycerze z tej wsi (Godzieby) brali udział w przysiędze na wierność królowi 
polskiemu w 1569 roku. W 1580 roku głównym posiadaczem ziemskim był 
Baltazar Falkowski. Podobnie jak w sąsiednich wsiach nie notowano tu 
własności chłopskiej, mieszkali tu wyłącznie szlachcice.
Spis powszechny z 1921 roku nazywa ją Falki Godziemby lub Godziemby, 
liczyła w tym czasie 29 domów i 171 mieszkańców, wszyscy podali 
narodowość polską i wiarę katolicką.
W listopadzie 1943 roku żandarmeria wojskowa z Topczewa rozstrzelała 
7 osób cywilnych w tej wsi, w tym 2 kobiety i 5 dzieci. Zwłoki spalono wraz 
z domem. To wydarzenie upamiętnia pamiątkowa tablica.

GÓRSKIE
W XV wieku na Podlasie przybyło wielu rycerzy z Mazowsza i Polski 
(ówcześnie dwa różne państwa). Wśród nich liczny był ród Górskich. 
Założyli oni pięć wsi na Podlasiu, wśród nich również Górskie w parafii 
Topczewo. Pierwsze dane o tej wsi pochodzą z 1528 roku, ze spisu 
pospolitego ruszenia rycerstwa litewskiego. Mieszkało tu ówcześnie osiem 
rodzin rycerskich, ale były one w stanie wystawić zaledwie 2 konnych 
jeźdźców, co świadczy o niewielkiej zamożności tych rycerzy. Miejscowa 
szlachta brała też udział w przysiędze rycerskiej z 1569 roku.
Ród rycerski Górskich pochodził niewątpliwie z Polski lub Mazowsza, ale 
z którego herbu bardzo trudno ustalić. W dawnej Rzeczpospolitej istniało 
ponad 20 różnych rodów Górskich. Być może chodziło o ród Górskich 
herbu Ślepowron, pochodzący z dawnej ziemi liwskiej, wśród nich 
występują urzędnicy w ziemi bielskiej i drohickiej, a więc z Podlasia.
Nazwa Górskie utrzymywała się przez wieki i pochodzi od nazwy rodu 
szlacheckiego, a nie od ukształtowania terenu.
W czasie spisu powszechnego z 1921 roku miejscowość należała do gminy 
Topczewo, liczyła 15 domów i 72 mieszkańców.

Historie kolejnych wsi  - w następnych numerach WG



INFORMACJE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Kolejne nowatorskie działania GBP 
w Wyszkach, to akcje: "Książka zamiast 
kwiatka", "Wiosna z książką".

Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn ...
były i są nadal okazją do świętowania: 
kwiaty, rajstopy, czekoladki ...
W bieżącym roku z tej okazji Gminna 
Biblioteka Publiczna wspólnie z GOKSiT-em 
zapoczątkowała akcję "Książka zamiast 
kwiatka". Wszyscy czytelnicy (uczniowie ale
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GOKSiT  i  GBP  zapraszają:

pon., środa,
wtorek, czwart., piątek
sobota

- 08.00 - 16.00
- 08.00 - 19.00
- 13.00 - 19.00

Jeśli chcesz być informowany o ofertach GOKSiT i GBP 
wyślij maila na nasz adres: goksit@gminawyszki.pl

XXI Finał WOŚP - 13.01.2013 r.

"Dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów, to hasło 
tegorocznego finału i miło jest widzieć tylu młodych ludzi zaanga-
żowanych w tę szlachetną akcję, jakim jest WOŚP" - podkreślił w swej 
wypowiedzi Wicemarszałek Województwa Podlaskiego p. Walenty 
Korycki, zaproszony na XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Wyszkach. Również o celowości takich działań mówił Wójt Gminy 
Wyszki p. Ryszard Perkowski, ze szczególnym podziękowaniem 
organizatorom i sponsorom imprezy.

6 439,30 zł, to kwota zebrana podczas tegorocznego finału, dzięki ciężkiej 
pracy 43 Wolontariuszy, ich Opiekunów, Strażaków, całego sztabu i wielu, 
wielu innych ludzi. W finale braliśmy udział po raz drugi a po raz pierwszy 
jako samodzielny sztab.
Nad Wolontariuszami opiekę sprawowały panie: Katarzyna Borowska, 
Eugenia Gromada, Joanna Kuderska, Elżbieta Orbik, Bożena Pierzchało 
a za bezpieczny transport odpowiedzialni byli panowie: Mariusz Borowski, 
Stanisław Krasowski i Edward Niewiński. 
Dzięki sponsorom zziębnięci uczniowie mieli zabezpieczone pożywienie 
i gorące napoje. Ofiarodawcami byli (w kolejności wpłat): Zakład Usług 
Komunalnych w Wyszkach z kierownikiem Markiem Falkowskim, OSP 
Niewino Borowe, OSP Wyszki, Nina i Krzysztof Marciniak z Białegostoku, 
Marcin Lasota - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wyszki, Danuta 
i Juliusz Golowie z Białegostoku, Nadleśnictwo Bielsk Podlaski, Danuta 
Jurowczyk z Białegostoku, Green Bear Corporation Poland Sp. z o.o.,

SALA  MUZYCZNA  w WYSZKACH

Wszystkich chętnych chcących doskonalić 
swoje umiejętności gry na instrumentach 
zapraszamy do naszej sali muzycznej. Do 
dyspozycji są m.in. instrumenty muzyczne 
zakupione w ramach ubiegłorocznego 
projektu "Bo to jest Twoja muzyka..., czyli 
poszerzenie oferty kulturalnej w Gminie Wyszki".
Na bazie posiadanego sprzętu zorganizowana została nauka gry na 
keyboardzie, gitarze akustycznej (również elektrycznej i basowej), 
akordeonie, perkusji oraz saksofonie.

BEZPŁATNE  ZABIEGI  BIOMASAŻU

Od grudnia ubiegłego roku czynna jest 
sala biomasażu, w której wykonywane są 
nieodpłatnie zabiegi służące poprawie 
kondycji psycho - fizycznej. Nie mają one 
charakteru leczniczego, a wyłącznie 
sportowo-rekreacyjny / relaksacyjny 
i służą poprawie kondycji fizycznej, 
samopoczucia, neutralizacji stresu 
i napięć.
Aby skorzystać z oferty, należy zgłosić się

osobiście do GOKSiT, gdzie po wstępnej rozmowie z pracownikiem, 
udzieleniu wywiadu zdrowotnego i podpisaniu stosownych oświadczeń 
zostanie ustalony termin biomasażu.
Szczegóły i zapisy w placówce, tel. 601 483 999 lub 795 080 473.

RĘKODZIEŁO  ARTYSTYCZNE cd. ze str. 5

Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży 
z miejscowej szkoły podstawowej i gimnazjum. Odwiedzili nas: oddział 
przedszkolny, klasy "0", I - V, I "a" oraz II "b". Dziękujemy paniom: Renacie 
Żukowskiej, Agacie Falkowskiej, Elżbiecie Ułaszonek, Krystynie 
Zabrockiej, Agacie Wyszkowskiej, Annie Wyszkowskiej - Kondraciuk, 
Emilii Falkowskiej, Bożenie Trzeszczkowskiej, Renacie Olszańskiej, 
Justynie Copiuk - Suszyńskiej oraz Jolancie Artemiuk i Krystynie Łuczaj za 
odwiedzenie naszej wystawki wraz ze swoimi podopiecznymi.

Katarzyna Borowska

FARMA - Lecznica dla zwierząt z Wyszek, BS Brańsk O/Wyszki, 
Magdalena i Wincenty Oksiutowie z Mulawicz, Genowefa i Janusz 
Wyszkowscy z Wyszek, Kamil Oksimowicz ze Strabli, MPO Sp. z o.o. 
Białystok, PLAY - operator sieci komórkowej, Danuta Wyszkowska 
z Wyszek, Marcin Tarasiuk z Wyszek, Gminna Spółdzielnia Samopomoc 
Chłopska Wyszki, Andrzej Oksimowicz ze Strabli, Salon PLAY 
w Kauflandzie Bielsk Podlaski, Andrzej Dębicki ze Strabli.
Niedzielne popołudnie i wieczór wypełniły występy zespołów 
muzycznych: DEKADA BAND, SPEED, FORTI, VEXEL oraz program 
artystyczny w wykonaniu gminnej młodzieży szkolnej. Imprezę zakończył 
pokaz fajerwerków, pierwszy tak duży w tej miejscowości. Sporym 
zainteresowaniem cieszyła się sprzedaż gadżetów i fantów w formie 
licytacji prowadzonej przez p. Henryka Zalewskiego, podczas której 
uzyskano łączną kwotę .
Na zakończenie finału konferansjer podziękował wszystkim 
Wolontariuszom, całemu sztabowi, partnerom i sponsorom oraz paniom 
z Niewina Borowego, które przygotowały energetyczny poczęstunek 
wolontariuszom, strażakom z jednostek OSP Niewino Borowe i OSP 
Wyszki za dbanie o spokój i porządek podczas imprezy oraz wszystkim, 
dzięki którym Wyszki zagrały tak rockandrollowo.

(hz)

1470 zł

nie tylko), którzy w tych dniach wypożyczyli książkę otrzymywali słodki 
upominek wraz z życzeniami, 8 marca - Panie, 10 marca - Panowie.

21 marca - Pierwszy Dzień Wiosny ...
Z kolei w tym dniu Czytelnicy obdarowywani byli "wiosennymi buttona-
mi", wykonanymi własnoręcznie przez pracowników instytucji kultury.

Katarzyna Borowska

Foto: GOKSiT & GBP

Foto: GOKSiT & GBP
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Gazetka Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki Nr 28 / 2013Gazetka Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki Nr 28 / 2013

„Młodzież i dzieci są przyszłością świata, 
są przyszłością Narodu i Kościoła, 
są tą przyszłością oni, młodzi ludzie, 
ale są nią w oparciu o rodzinę, o szkołę,
o kościół, o naród, o cały naród.”

Bł. Jan Paweł II 

Z okazji Świąt Wielkanocnych

- Władzom Gminy Wyszki, Dyrekcji, 

Nauczycielom Zespołu Szkół w Wyszkach, 

uczniom 

oraz Wszystkim Mieszkańcom gminy 

Młodzieżowa Rada

składa najserdeczniejsze życzenia:

radości, pomyślności i zdrowia. 

Niech te święta będą pełne nadziei, wiary 

i miłości dla nas wszystkich.

Witamy czytelników naszej gazetki i gorąco 
pozdrawiamy. Na początku tradycyjnie już 
przedstawiamy nasze działania od grudnia do 
marca (w roku szkolnym 2012/2013).
Co udało się nam zrealizować, a co pozostaje do 
wykonania?

Otóż …

pod koniec grudnia 2012 r. delegacja z naszej szkoły na czele 
z Panem Dyrektorem i Panem Wójtem wspólnie z radnymi 
odwiedziła i złożyła życzenia świąteczne władzom samorządowym 
i rządowym woj. podlaskiego. Były to następujące uczennice  
Martyna Onopa, Anna Krasowska, Patrycja Zalewska i Paulina 
Młodzianowska.
Część radnych zaangażowała się w wykonanie stroików świątecz-
nych, które zostały wręczone gościom podczas wigilii szkolnej. 

W grudniu także Młodzieżowa Rada Gminy otrzymała od Pana 
Henryka Prajsa z Góry Kalwarii wsparcie finansowe w kwocie 
400 zł. (pieniądze zostały wpłacone na nasze konto). Pan Prajs jest 
ostatnim z żyjących uczestnikiem bitwy pod Olszewem 
z 13 - 14 września 1939 r., walczył w 3 Pułku Szwoleżerów 
Mazowieckich. Ma 97 lat. Gratulujemy pięknego wieku, życzymy 
dużo zdrowia i siły.

Wieści Gminne   1/2013



13 stycznia 2013 r. część radnych wzięła 
udział w XXI Finale WOŚP. Jako 
wolontariusze kwestowaliśmy na terenie 
Gminy Wyszki. Kilkoro uczniów wzięło 
udział w części artystycznej, za co bardzo im 
dziękujemy.

My, młodzi radni staramy się działać w miarę 
naszych możliwości na rzecz dobra całej 
społeczności szkolnej i lokalnej. Zgodnie ze 
statutem MRG obradujemy na sesjach 
roboczych w szkole pod kierunkiem 
p. Bożeny Pierzchało, p. Anny Twarowskiej 
i p. Tadeusza Wielanowskiego, a także 
organizujemy sesje oficjalne w Urzędzie 
Gminy Wyszki, na które zapraszamy władze 
gminy, szkoły, powiatu oraz naszych 
sympatyków. Podczas jednej z takich sesji 
postanowiliśmy, że włączymy się do akcji 
prowadzonej już od dłuższego czasu przez 
Urząd Gminy oraz GOKSiT, dotyczącej 
zbierania starych, archiwalnych fotografii.

Nasze plany do czerwca 2013 r.:
- wyjazd do Miejsc Pamięci Narodowej (kwiecień),
- udział w uroczystościach powiatowych (3 maja)
       w Bielsku Podlaskim,
- zorganizowanie i przeprowadzenie IV Konkursu
       Wiedzy Samorządowej (I połowa maja),
- wyjazd rekreacyjny rady,
- inne wynikające z kalendarza uroczystości
       szkolnych.

Z wiosennymi pozdrowieniami
Redakcja „Głosu Młodych”

Radni zobowiązali się, że w swoich rodzinnych 
miejscowościach zwrócą się z taką prośbą do starszych 
mieszkańców. Oczywiście fotografie będą im zwrócone po 
zeskanowaniu i zarchiwizowaniu materiałów.

Wieści Gminne   1/2013
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