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Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy.

W związku z wydaniem kolejnego numeru Wieści 
Gminnych pragnę w kilku zdaniach podzielić się 
informacjami szczególnie odnoszącymi się do 
inwestycji. Tak jak pisałem w poprzednim numerze 
o planach inwestycyjnych i złożonych wnioskach chcę 
poinformować, iż jeden z trzech ze złożonych wniosków 
został  zakwalif ikowany do dofinansowania 
a mianowicie wniosek złożony przez dyrektora GCBK

ZDANIEM  WÓJTA

Szanowni Państwo. 
Jesteśmy w okresie letnim gdzie zawsze zwiększa się zużycie wody, 
szczególnie w okresach upału i suszy. Pragniemy poinformować, iż w godz. 
16.00 - 21.00 dochodzi do niedoboru wody pobieranej z sieci 
wodociągowej, o którym często jesteśmy informowani przez naszych 
mieszkańców. 
W związku z powyższym prosimy wszystkich użytkowników sieci 
wodociągowej o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą, nie 
podlewanie ogródków, nie napełnianie zbiorników, basenów wodą, a także 
o wyrozumiałość wobec zaistniałych trudności i uciążliwości. Zaistniały 
problem to nie jest brak wody w ujęciu a za mały przekrój średnic 
wodociągu by zaspokoić potrzeby rosnącego zapotrzebowania na wodę, 
szczególnie w godzinach wieczornych, dlatego też prosimy o rozsądek.

Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy. 
Do niedoboru wody w wodociągu dołożyć trzeba nielegalne korzystanie
z hydrantów sieci wodociągowej. Coraz częściej dochodzą do nas sygnały
o takim procederze. 
Jeżeli widzicie Państwo, iż ktoś poza Ochotniczą Strażą Pożarną korzysta 
nielegalnie z hydrantu i nabiera wodę prosimy o niezwłoczne 
powiadomienie Policji, która może skierować wniosek o ukaranie sprawcy. 
Nielegalny pobór wody z hydrantu to jest kradzież. 
 
Informujemy jednocześnie, że kto:
1. Pobiera wodę przed wodomierzem, podlega karze w kwocie 
500,00 zł,
2.  Pobiera wodę z hydrantu, podlega karze w kwocie 500,00 zł, 
3. Dokona demontażu wodomierza bez uzgodnienia z dostawcą, 
podlega karze w kwocie 500,00 zł,
4. Dokona zerwania plomby legalizacyjnej (koszt legalizacji 
wodomierza pokrywa Odbiorca), podlega karze w kwocie 300,00 zł,
5. Dokona wcinki do wodociągu UG Wyszki bez zezwolenia, 
podlega karze w kwocie 2.000,00 zł.

 
Franciszek Baranowski 

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

APEL O OSZCZĘDZANIE WODY

INFORMACJE REFERATU FINANSOWEGO

Podatki i opłaty lokalne

Urząd Gminy Wyszki uprzejmie informuje, iż 15 maja upłynął termin 
płatności II raty podatku. W ostatnim czasie organ podatkowy wysłał 
upomnienia dotyczące zaległości podatkowych, które należy wpłacać na 
konta bankowe wskazane w upomnieniu w terminie 7 dni od daty 
otrzymania. W przypadku nieuregulowania należności we wskazanym 
terminie, zostanie wszczęte z urzędu postępowanie egzekucyjne w celu 
przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej, 
co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucyjnymi, które 
zaspokajane są w pierwszej kolejności. Przypominamy o terminowych 
wpłatach podatku: III rata - 15 września, IV rata - 15 listopada br.

Odpady Komunalne „Śmieci”

Przypominany o płatnościach z tytułu odpadów komunalnych. Termin 
płatności II raty upłynął 20.06.2016 r., III rata - do 20.09.2016 r., IV rata - do 
20.12.2016 r. W przypadku stwierdzenia braku wpłat będziemy kierować 
sprawę na drogę egzekucji komorniczej.

Gmina przyjazna przedsiębiorcom 

W dniu 30 grudnia 2015 r. Rada Gminy Wyszki podjęła uchwałę w sprawie 
zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. 
Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części nowo 
wybudowane, jak też zaadaptowane na działalność gospodarczą pustostany 
oraz grunty nowo zajęte na działalność gospodarczą w związku 
z utworzeniem nowych miejsc pracy na odpowiedni okres pracy 
odpowiednio:
1) 6 kolejnych miesięcy   w przypadku utworzenia 5 nowych miejsc pracy;
2) 12 kolejnych mies. - w przypadku utworzenia 10 nowych miejsc pracy;
3) 18 kolejnych mies. - w przypadku utworzenia 20 nowych miejsc pracy;
4) 24 kolejnych mies. - w przypadku utworzenia 30 nowych miejsc pracy.
Przez utworzenie nowego miejsca pracy rozumie się zatrudnienie 
pracownika na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, 
nie krótszy niż okres zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 zamieszkałego na 
terenie gminy Wyszki, niepozostającego w chwili zatrudnienia w innym 
stosunku pracy oraz niepobierającego świadczeń emerytalno - rentowych. 
Okres zwolnienia nie może przekroczyć 24 miesięcy. Zwolnienie 
przysługuje przez okres określony, czyli od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym podatnik spełnił przesłanki do 
uzyskania zwolnienia. Zwolnienie przyznawane jest na wniosek 
przedsiębiorcy a wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały 
i obowiązuje do 31 grudnia 2020 r. Szczegółowe informacje można uzyskać 
w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 1.
Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców do inwestowania na naszym 
terenie w tworzenie nowych miejsc pracy.

Irena Murawska

p. Henryka Zalewskiego "Budowa wielofunkcyjnego budynku Gminnego 
Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Wyszkach", w ramach programu 
Ministra KiDN „INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016 - 2020” 
z dofinasowaniem ok. 75% kwoty brutto, co stanowi ponad 1mln 800 tys. zł 
dofinansowania. Niestety, pozostałe wnioski - termomodernizacja 
oraz wniosek na budowę i modernizację dróg lokalnych nie zostały 
zakwalifikowane do dofinansowania. 
Cieszę się bardzo z dofinansowania na budowę centrum w Wyszkach 
i to w takiej wielkości, że pozwoli nam na wybudowanie pięknego 
wielofunkcyjnego obiektu przy ok. 600 tys. zł wkładu własnego. Nie 
zrażamy się niepowodzeniem w innych wnioskach, niestety konkurencja 
wśród składających jest ogromna. Chcę też powiedzieć, iż na takie kryteria, 
jak: bezrobocie, położenie, czy dochód na jednego mieszkańca nie mamy 
wpływu, są to dane statystyczne z GUS-u, co odpowiednio nisko 
w przypadku naszej gminy i wszystkich gmin całego powiatu klasyfikuje 
składane wnioski. W tym roku ponownie będziemy składać wnioski 
i próbować uzyskać dofinansowanie na budowę dróg lokalnych, 
termomodernizację i modernizację hydroforni w Wyszkach. Chciałbym 
bardzo i jak się pojawią możliwości uzyskać dofinasowanie na budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę odnawialnych źródeł 
energii dla mieszkańców, o czym jeżeli będzie możliwość poinformuję.
Na początku lipca podpisaliśmy umowę na przekazanie do prowadzenia od 
1 września 2016 r. szkoły w Strabli dla naszego lokalnego stowarzyszenia 
„Bona”. Z tego też miejsca serdecznie dziękuję za porozumienie i przejście 
całego procesu i liczę na dobrą współpracę. Chcę powiedzieć, iż szkoła jest 
dalej publiczna i dostępna dla wszystkich, zmienia się tylko organ 
prowadzący z gminy na stowarzyszenie.

W budynku szkoły w Strabli będzie mieścić się: szkoła prowadzona przez 
ww. stowarzyszenie, filia Gminnego Centrum Bibloteczno - Kulturalnego. 
Piwnica, gdzie znajduje się duża sala (świetlica), kuchnia i siłowania, 
będzie służyć mieszkańcom i pozostaje w zarządzie Urzędu Gminy Wyszki.
Szanowni Państwo zapraszam wszystkich do zapoznania się z naszymi 
wieściami gdzie znajdziecie Państwo dużo różnych komunikatów 
i informacji z poszczególnych referatów jak jednostek organizacyjnych. 

Serdecznie pozdrawiam i życzę ciepłych wakacji a szczególnie udanych 
zbiorów dla naszych rolników.

Mariusz Korzeniewski
Wójt Gminy Wyszki

MPO Sp. z o.o. zatrudni pracowników 
do Oddziału w Wyszkach 

na stanowisko: kierowca- ładowacz 
pow. 3,5 tony (2 miejsca) 

z aktualnym prawej jazdy kat. C, 
kursem na przewóz rzeczy, kartą kierowcy, 

badaniami psychotechnicznymi 
oraz na stanowisko: ładowacz (1 miejsce). 
Kontakt tel. 509 959 558 lub 85 737 10 88
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Drodzy mieszkańcy Gminy Wyszki. 
Pragniemy przypomnieć, iż w przydrożnych rowach, lasach, wyrobiskach, 
szczególnie na działkach gminnych często spotykamy pryzmy 
wysypywanych śmieci. Często musimy uprzątać takie miejsca na własny 
koszt. W przypadku nieustania takiego procederu będziemy zmuszeni 
podnieść opłaty za wywóz nieczystości, by pokryć koszty uprzątania terenu. 
W związku z tym informujemy o zakazie wywożenia odpadów na miejsca 
do tego nie przeznaczone.
W takich miejscach na terenie naszej gminy sukcesywnie umieszczamy 
tabliczki informacyjnie o zakazie wyrzucania śmieci oraz instalujemy 
kamery foto pułapki celem wskazania i ukarania sprawcy wykroczenia.
Za wywożenie śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych, grozi 
odpowiedzialność karna z art. 145 Kodeksu Wykroczeń oraz art. 10 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U.  2016 poz. 250). Na podstawie powyższych przepisów, każdy, kto 
nie wykonuje obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt. 3b ww. ustawy 
podlega karze grzywny do 500,00 zł.
Na terenie Gminy Wyszki, odbiór odpadów komunalnych prowadzony jest 
zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej Gminy 
Wyszki. Przypominamy także, że odbiór sprzętów elektrycznych, 
elektronicznych i wielogabarytowych w naszej Gminie odbywa się dwa 
razy w roku. Najbliższa zbiórka rozpocznie się od 2 sierpnia. W celu 
sprawnego odbioru prosimy zgłaszać się telefonicznie do Urzędu Gminy 
(85 730 58 72) bądź bezpośrednio do firmy ASTWA (85 653 95 93). Istnieje 
również możliwość składowania odpadów wielogabarytowych, 
elektrycznych i elektronicznych na placu przy Warsztacie Gminnym 
ul. Usługowa 11 w Wyszkach w godz. 8.00 - 15.00, po uprzednim kontakcie 
telefonicznym. Dotyczy to okresu, który nie jest objęty zbiórką odpadów 
wielogabarytowych.

Martyna Kalinowska

DZIKIE WYSYPISKA ŚMIECI

1. Jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby 
uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł, a w przypadku, gdy członkiem 
rodziny jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością nie przekracza 
kwoty 764 zł:
- zasiłek rodzinny na dziecko - 89 z;ł
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 1000 zł. Warunkiem jest 
pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia 
ciąży do porodu poświadczone zaświadczeniem lekarskim;
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego - 400 zł. Warunkiem jest pozostawanie w stosunku pracy 
przez okres dłuższy niż 6 miesięcy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa 
do urlopu wychowawczego;
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania - 185 zł miesięcznie na 
dziecko, nie więcej jednak niż 370 zł na wszystkie dzieci. W przypadku 
dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością - 265 zł, nie więcej jednak niż
530 zł na wszystkie dzieci. Dodatek przysługuje, jeżeli nie zostało 
zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego 
z rodziców, ponieważ drugi z rodziców nie żyje, ojciec dziecka jest 
nieznany lub powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od 
drugiego z rodziców zostało oddalone;
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 90 zł. 
Dodatek przysługuje na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku 
rodzinnego;

ŚWIADCZENIA PO URODZENIU DZIECKA

- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 
80 zł (do ukończenia 5 roku życia). 
2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, tzw. „BECIKOWE”  
1000 zł na każde urodzone żywe dziecko. Warunkiem jest kryterium 
dochodowe, które wynosi 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę 
w rodzinie.
3.  Świadczenie rodzicielskie - 1000 zł. Przysługuje osobom które urodziły 
dziecko, a nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia 
macierzyńskiego (bezrobotni, studenci, rolnicy, wykonujący prace na 
podstawie umów cywilnoprawnych, a także zatrudnione lub prowadzące 
działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego).
4. Świadczenie wychowawcze - 500 zł na drugie i kolejne dzieci.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli 
dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł, 
a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, nie przekracza 
kwoty 1200,00 zł.

POMOC SOCJALNA DLA UCZNIÓW

Wnioski o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Wyszki na rok szkolny 2016/2017 należy 
składać do dnia 15 września 2016 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów do 
dnia 15 października.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy 
Wyszki, w szczególności, gdy w tej rodzinie występuje: bezrobocie, 
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak 
umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, 
alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło 
zdarzenie losowe. 
Uprawnienie do ubiegania się o stypendium przysługuje, jeżeli miesięczna 
wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 514,00 zł. 
Podstawą przyznania stypendium jest wysokość dochodu przypadającego 
na jednego członka rodziny ucznia osiągniętego w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. Do wniosku należy dołączyć 
zaświadczenia lub oświadczenia oraz inne dokumenty potwierdzające 
wysokość dochodów w rodzinie. 
Stypendium szkolne może być udzielone w formie:
1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztu udziału ucznia 
w zajęciach edukacyjnych, wykraczających poza zajęcia realizowane 
w ramach planu nauczania, również zajęcia realizowane poza szkołą: - m.in. 
zajęcia artystyczne, muzyczne, plastyczne, wokalne, taneczne, sportowe, 
kursy języków obcych, komputerowe lub inne o charakterze edukacyjnym 
wynikające z zainteresowań, uzdolnień i potrzeb edukacyjnych ucznia; 
organizowane przez szkołę wyjazdy do kina, muzeum, na basen, wycieczki 
szkolne, zakup podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, atlasów, 
zeszytów, przyborów, piórników, plecaków, innych artykułów szkolnych 
i piśmienniczych, zakup sprzętu komputerowego, laptopa, drukarki, 
tonerów, klawiatury, myszy, zasilacza, sprzętu muzycznego, sportowego, 
abonamentu internetowego (z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych), zakup 
stroju sportowego, tj. spodenki sportowe, szorty, koszulka sportowa, bluza 
sportowa, spodnie sportowe, dres, strój na basen, czepek, okulary 
pływackie, obuwie sportowe, odzież i przybory do nauki zawodu 
i na praktyki zawodowe,
2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności: zakup 
podręczników, materiałów piśmienniczych, przyborów szkolnych i innych 
pomocy niezbędnych w realizacji procesu edukacyjnego przez organ 
przyznający stypendium, a następnie przekazanie za pokwitowaniem,
3. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych 
z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, 
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb 
społecznych, w szczególności  zakwaterowanie w bursie, internacie, koszty 
transportu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, posiłki 
w stołówce szkoły, czy internatu, czesne za naukę w szkole, wpisowe,
4. Świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że 
udzielenie stypendium w powyższych formach nie jest celowe.
Refundacja poniesionych wydatków na cele edukacyjne nastąpi po 
przedłożeniu imiennych rachunków, faktur lub dowodów wpłat KP i innych 
dokumentów potwierdzających wydatek wystawionych na rodzica lub 
ucznia do wysokości przyznanego stypendium szkolnego. W przypadku 
rachunku lub faktury obejmującej wydatki na rzecz kilkorga dzieci, rodzic 
obowiązany jest złożyć informację o rzeczowych wydatkach poniesionych 
na poszczególne dziecko.
Dopuszcza się możliwość refundacji wydatków i zwrot kosztów 
poniesionych na zakup podręczników i przyborów szkolnych w miesiącu 
lipcu i sierpniu, a odzieży i obuwia sportowego w miesiącu sierpniu, jeśli 
zostały poniesione w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 
2016/2017.

Marzanna Olszewska - Kierownik GOPS Wyszki
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Z ŻYCIA ZESPOŁU SZKÓŁ w WYSZKACH
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DNI  GIMNAZJALISTÓW
„Od nas zależy przyszłość!” to hasło przyświecało tegorocznym Dniom 
Gimnazjalistów, które odbyły się 19 i 20 maja, już po raz XIII, 
w Hodyszewie i Nowych Piekutach. Przybyła na nie młodzież 
z 18 gimnazjów, z terenu województwa podlaskiego. Uczniowie, klas III, 
naszego gimnazjum po raz drugi uczestniczyli w dwudniowym spotkaniu, 
które rozpoczęliśmy mszą św. w Sanktuarium Maryjnym w Hodyszewie. 
Mszę celebrował ordynariusz łomżyński ks. bp Janusz Stepnowski.

ponad 400 osób. Na zakończenie były puchary, dyplomy i wyróżnienia. 
Przez dwa dni gimnazjaliści z różnych szkół mieli okazję dzielić się wiedzą 
i doświadczeniem, bawić się, zawierać nowe znajomości, ale przede 
wszystkim  przeżyć niezwykłą przygodę. 
Hasło „Od nas zależy przyszłość!” było wielokrotnie powtarzane przez 
organizatorów, aby uświadomić gimnazjalistom jak wiele od nich zależy 
i jak ważne jest powracanie do korzeni oraz pielęgnowanie narodowej 
tradycji i kultury Jestem pewna, że ten wyjazd na długo pozostanie 
w pamięci uczniów, prawdopodobnie z wielu względów :).

Anna Wyszkowska - Kondraciuk
Anna Twarowska

Przesłuchania konkursowe odbywały się w trzech kategoriach: klas 0 - I, 
klas II - III oraz klas IV - VI, którym przysłuchiwało się jury. Wystąpiło 
26 wykonawców. Zaprezentowali oni utwory autorstwa św. Jana Pawła II, 
napisane w różnych etapach jego życia, utwory o Nim oraz fragmenty 
o miłosierdziu Bożym.
Nasi uczniowie zaprezentowali się znakomicie. W pierwszej kategorii 
uczennica klasy I Zuzanna Warpechowska zajęła III miejsce, w drugiej 
kategorii II miejsce zajęła Zuzanna Trzeszczkowska z klasy IIB, w trzeciej 
kategorii zwycięzcą został uczeń klasy VI Szymon Kalinowski. 
Serdecznie dziękuję uczniom za chęć uczestnictwa w konkursie, 
wychowawcom za przygotowanie tekstów i recytacji. 
Gratuluję laureatom i ich rodzicom.

Renata Olszańska

PRZEDSTAWIENIE "POPLĄTANE BAJKI"

Pod koniec maja odbyło się uroczyste podsumowanie działań 
podejmowanych w związku z realizacją założeń rządowego programu 
„Książki naszych marzeń”.
Dzięki udziałowi naszej szkoły w tym programie biblioteka szkolna 
wzbogaciła się o ciekawe książki dostosowane do zainteresowań młodych 
czytelników, a uczniowie mają okazję do przeniesienia się w nieznany 
dotąd i barwny świat książkowych bohaterów i ich przygód. Przypomnijmy, 
że dzięki dofinansowaniu w kwocie 3259,95 zł, przy ponad 
dwudziestoprocentowym wkładzie własnym z budżetu Gminy Wyszki, 
zakupiono 225 nowości do Biblioteki Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Wyszkach. Zakupy te były konsultowane z uczniami naszej szkoły oraz 
biblioteką publiczną. Celem wszystkich działań związanych 
z programem Książki naszych marzeń było zainteresowanie uczniów 
czytaniem dla przyjemności. 
Jednym z ostatnich działań organizowanych przez bibliotekę był apel, 
podczas którego zostały wręczone nagrody uczniom biorącym udział 
w konkursach bibliotecznych: „Książka, którą polecam” oraz „ Plakat 
zachęcający do czytania”. Głównym punktem spotkania było

KONKURS RECYTATORSKI w HOLONKACH

8 czerwca 2016 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Holonkach odbył się XIV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji 
Karola Wojtyły i o Janie Pawle II. Do udziału zostali zaproszeni też 
uczniowie naszej szkoły. Ponadto zgłosiły się następujące placówki 
szkolne: Szkoła Podstawowa w Mniu, Szkoła Filialna w Chojewie, Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym, Zespół Szkół 
im. Jana Pawła II w Rudce, Szkoła Podstawowa w Domanowie oraz Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła II w Holonkach.

Następnie, z Kostrów Nosków, wyruszyliśmy na ok. 10 km rajd, którego 
trasa kończyła się w Nowych Piekutach. W czasie pokonywania wielu 
kilometrów mieliśmy do wykonania kilka zadań, które związane były 
z „Panem Tadeuszem” A. Mickiewicza. Musieliśmy np. ułożyć puzzle 
z obrazu Andriollego, wykonać ramkę, a „po drodze” zrobić pięć zdjęć 
wzorowanych na ułożonym wcześniej obrazie. Kolejnym zadaniem było 
stworzenie rankingu pięciu najważniejszych, dla mieszkańców gminy 
Nowe Piekuty, wydarzeń z historii Polski. Ciekawym doświadczeniem było 
przeprowadzenie wywiadu z sołtysem, jednej z mijanych wsi, na temat ich 
rodzinnej pamiątki oraz jej historii. Mieliśmy dużo szczęścia, ponieważ 
trafiliśmy na naprawdę sympatyczną panią Sołtys, która zaprezentowała 
nam, aż cztery rodzinne pamiątki. Pierwszą z nich była porcelanowa waza 
z czasów carskich, przekazywana z pokolenia na pokolenie, druga to 
drewniany zegar, który ma ok. 130 lat. Trzecią pamiątką był woskowy orzeł 
z rodzinnej pasieki, pochodzący z czasów powojennych, a czwartą 
drewniany krzyż, który postawił dziadek, gdy szczęśliwie wrócił z wojny. 
Wszystkie pamiątki musieliśmy opisać i upamiętnić na fotografii. Ostatnim 
zadaniem, kilkugodzinnego rajdu, było ułożenie trzynastozgłoskowca na 
jeden z zaproponowanych tematów - Światowe Dni Młodzieży, 
1050. Rocznica Chrztu Polski, XIII Dni Gimnazjalistów.

Nasze uczennice upamiętniły rocznicę Chrztu Polski, a oto ich wytwór:
Kraj polski nad szeroką Wisłą położony,
Był niegdyś mocno w pogaństwie pogrążony.
Do czasu, gdy ogromna miłość połączyła
Mieszka i Dobrawę, co wiarą się sławiła.
Wtedy chrzest przyjął, nasz książę Polak wspaniały.
Kraj nasz wkroczył na europejską ścieżkę chwały.
W tym roku tysiąc pięćdziesiąt lat minęło!
Dzięki serdeczne składamy Księciu dawnemu,
Że dziś możemy zawierzać Bogu naszemu.

Po powrocie, z dość długiej (i dla niektórych męczącej trasy) był krótki 
odpoczynek, a następnie zaprezentowaliśmy, pozostałym grupom 
gimnazjalistów, swoje rajdowe wytwory. Wszystkim dopisywał humor, 
ponieważ przed uczniami była główna, wieczorna  atrakcja, a mianowicie 
dyskoteka. Noc była zbyt krótka by spać, dlatego też nasi uczniowie robili 
wszystko co w ich mocy, aby opiekunowie też nie zmrużyli oka :). 
Po kilkugodzinnych zmaganiach okazało się, że pora na śniadanie i dalsze 
„spotkania” z „Panem Tadeuszem”. Na początek warsztaty taneczne 
prowadzone przez dyrektora i instruktorów zespołu „Skowronki” 
z Brańska, następnie we współpracy z gimnazjami z Ciechanowca, Krypna 
Kościelnego i Szumowa mieliśmy przygotować artystyczną interpretację 
fragmentu epopei „Nauka o grzeczności”. Niesamowite wrażenie zrobił 
Polonez, który zatańczyli wszyscy uczestnicy (poza leniuchami), a było nas
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Główny cel, czyli zainteresowanie uczniów czytaniem dla przyjemności 
został osiągnięty, ponieważ zaobserwowano wzrost czytelnictwa 
w bibliotece szkolnej. 
Jeszcze raz dziękuję wszystkim uczniom oraz nauczycielom za 
zaangażowanie w realizację założeń rządowego programu „Książki 
naszych marzeń” oraz sponsorom za książkowe nagrody, które z pewnością 
zachęcą uczniów do czytania oraz brania udziału w konkursach 
proponowanych przez bibliotekę.

Agnieszka Twarowska - nauczyciel bibliotekarz
Katarzyna Kristosiuk - pedagog

Uczniowie mogli sprawdzić się następujących konkurencjach sportowych: 
trójskok z miejsca, przeciąganie liny, rzut plecakiem na odległość, rzut 
beretem, wyciskanie sztangi na ławeczce, trzymanie hantla, biegi 
sztafetowe drużyn klasowych, międzyklasowy turniej piłki nożnej 
ssp i gimnazjum, turniej strzelectwa sportowego, gry i zabawy 
sprawnościowe dla klas I-III szkoły podstawowej i oddziałów 
przedszkolnych.
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w poszczególnych konkurencjach 
otrzymali medale. Wszyscy uczestnicy otrzymali też słodkie (ale zdrowe) 
upominki.
Ponadto rodzice częstowali wszystkich uczniów kiełbaskami z grilla 
i napojami. Maluchy mogły dodatkowo skorzystać z atrakcyjnej 
tzw. dmuchanej zjeżdżalni, która była udostępniona bezpłatnie 
(w sfinansowaniu tej atrakcji oraz kiełbasek pomogli rodzice i za to im 
baaardzo dziękujemy).

Na szkolnej scenie pojawiły się więc damy i rycerze rodem ze 
średniowiecza (kl. Ib G), obok wystąpili bogowie z Olimpu (kl. VI SP) oraz 
postaci z niezapomnianych baśni (kl. IV SP). Egzotyki i wakacyjnych 
rytmów dodali goście z hawajskich plaż (kl. II G), zaś odrobinę refleksji 
i zadumy wprowadził motyw Czterech pór roku Vivaldiego (kl. V SP). 
Humoru dostarczyli goście z epoki prehistorycznej (kl. I a G), zaś w podróż 
do świata fantazji zabrał nas Harry Potter (kl. III b G). Ważne i mądre 
przesłania życiowe pozostawili nam bohaterowie wyjątkowych lektur 
szkolnych (kl. III a G).
Tegorocznym zmaganiom turniejowym tradycyjnie już towarzyszyła 
atmosfera ,,mega-super” zabawy; radosny nastrój udzielił się wszystkim 
uczestnikom, a przede wszystkim niepowtarzalnej i wyjątkowej widowni  
dzieciom z klas przedszkolnych i klas I - III SP.

Jury niewątpliwie miało ,,trudny orzech do zgryzienia”, by wybrać klasę 
najbardziej godną szczytnego tytułu. Po długiej naradzie przewodniczący 
komisji Pan Dyrektor ogłosił wyniki: 
Tytuł ,,Super Klasy 2016” SP  zdobyli uczniowie kl. V, zaś w gimnazjum 
tytuł ,,Super Klasy 2016” przypadł klasie Ib.
Pozostałe klasy zdobyły I miejsce  wszyscy  byli wzorowo przygotowani 
i trudno, bardzo trudno było dokonać obiektywnej oceny i przyznać 
miejsca.
Za wspaniałą zabawę, kreatywność i radosną atmosferę na koniec roku 
szkolnego 2015/2016 wszystkim uczniom, wychowawcom i nauczycielom 
dziękujemy!!!
Życzymy równie radosnych i ,,zabawowych” wakacji.

Samorząd Uczniowski

zaprezentowanie się uczniów klasy V w przedstawieniu „Poplątane bajki”. 
Młodzi aktorzy doskonale wcielili się w role Czerwonego Kapturka, 
Kopciuszka, Zajączka, Elfa czy Dobrej Wróżki. Humorystyczna 
interpretacja tekstów, kolorowe stroje i rekwizyty wzbudziły wśród 
zaproszonych dzieci i nauczycieli zachwyt i podziw. Gromkimi brawami 
nagrodzili oni artystów.

SZKOLNY DZIEŃ SPORTU

1 czerwca 2016 r. w naszej szkole z okazji Dnia Dziecka zorganizowaliśmy 
(jak co roku) Szkolny Dzień Sportu. Tego dnia wszyscy chętni uczniowie na 
boisku szkolnym lub hali sportowej mogli uczestniczyć w zawodach 
sportowych w różnych dyscyplinach (konkurencjach) prowadzonych 
i przygotowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego oraz edukacji 
wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

ŻEGNAJ SZKOŁO NA WESOŁO - TURNIEJ KLAS 2016

W bieżącym roku szkolnym SU przygotował po raz kolejny wspaniałą 
zabawę wszystkim uczniom, którzy w zespołach klasowych mieli 
możliwość zawalczyć o tytuł ,,Super Klasy 2016”. Tegoroczny regulamin 
założył wybór ,,Super klasy SP” i ,,Super Klasy Gimnazjum”.
Zgodnie z zasadami projektu uczniowie do zmagań w poszczególnych 
konkurencjach przygotowywali się przez dwa tygodnie pod czujnym okiem 
wychowawców i nauczycieli wspierających. Wspólnie przygotowywali 
dekoracje, scenki humorystyczne, stroje, hasła i transparenty, które 
związane były, wcześniej wylosowanym, motywem tematycznym. 
Dnia 22 czerwca odbył się IV Szkolny Turniej Klas IV - VI SP i I - III 
Gimnazjum.



Gminny Dzień Papieski

art. na str. 14



Piknik rodzinny w Topczewie

art. na str. 8
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Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w TOPCZEWIE

Dnia 06.06.2016 r. w Szkole Podstawowej im ks. F. J. Falkowskiego 
w Topczewie odbyła się XII Gminna Spartakiada Sportowa. Na początku 
Dyrektor Andrzej Karpiesiuk przywitał przybyłe drużyny ze Szkoły 
Podstawowej im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli, Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach, Szkoły Podstawowej w Łubinie 
Kościelnym.

SPARTAKIADA  SPORTOWA

Pierwszą konkurencją były biegi przełajowe. Dużym zainteresowaniem 
wśród najmłodszych zawodników cieszył się tor przeszkód, przygotowany 
przez Panią Barbarę Karpiesiuk i Panią Krystynę Łuczaj. 
Atrakcją XII Gminnej Spartakiady był konkurs plastyczny zorganizowany 
przez Panią Julię Mironczuk. Uczniowie na kostce, przed szkołą, malowali 
plakaty wiążące się z hasłem przewodnim, promujące zdrowy styl życia.
Wszystkie drużyny wywiązały się znakomicie, tworząc piękne, kolorowe 
prace. Każda z nich została zakończona pouczającym aforyzmem. 
Zwycięzcami konkursu plastycznego została Szkoła Podstawowa 
im.  Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli, II miejsce zajęła 
Szkoła Podstawowa im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie, III miejsce 
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach, IV miejsce Szkoła 
Podstawowa w Łubinie Kościelnym.

Pan Dyrektor życzył wszystkim wesołej zabawy w duchu uczciwej 
rywalizacji. Następnie Pani Alfreda Zawadzka zapoznała wszystkich 
z przebiegiem uroczystości oraz przewodnim hasłem „Tylko słabi gracze 
biorą dopalacze”, w duchu którego zawodnicy rozpoczęli zawody 
sportowe.

Wszyscy zawodnicy zostali poczęstowani upieczoną kiełbaską, która 
uzupełniła zużytą energię i zachęciła do dalszej zabawy.
Na zakończenie XII Gminnej Spartakiady zabrał głos Pan Dyrektor Andrzej 
Karpiesiuk i Pan Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski. Stwierdzili, 
że zawody sportowe przebiegły w duchu fair play i wręczyli zwycięzcom 
medale oraz nagrody.
Rywalizujące ze sobą szkoły nagrodzone zostały pucharami:
I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. ks. F. J. Falkowskiego 
w Topczewie,
II miejsce - Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach,
III miejsce - Szkoła Podstawowa im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 
w Strabli,
IV miejsce - Szkoła Podstawowa w Łubinie Kościelnym.

Barbara Ryszt

GMINNO - SZKOLNY  PIKNIK  RODZINNY

(Fotorelacja na str. 7)

19.06.br. w Szkole Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie 
odbył się Gminno - Szkolny Piknik Rodzinny. Organizatorami uroczystości 
byli: Gmina Wyszki, Szkoła Podstawowa im. ks. F. J. Falkowskiego 
w Topczewie i Gminne Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Wyszkach.
Wzorem lat ubiegłych jest to święto szkolne poświecone patronowi szkoły 
i najważniejszej jednostce społecznej - rodzinie. Służy ono temu, aby 
pielęgnować w naszej społeczności prawdziwe wartości, które przekazuje 
nam nasz patron: dobro, przyjaźń, piękno, oddanie i służbę innym. W tym 
roku, Piknik Rodzinny odbył się pod hasłem „Syn bierze dopalacze, reszta 
rodziny płacze”. Zapoczątkowała go Msza Św. o godz. 12.30, odprawiona 
w kościele parafialnym w Topczewie, której przewodniczył ks. Proboszcz 
Paweł Anusiewicz.
Zamiast kazania zgromadzeni obejrzeli część artystyczną w wykonaniu 
uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie 
przygotowaną pod kierunkiem Pani Karoliny Kuryś i Pani Ewy Konopka. 
Młodzi artyści, w większości uczniowie klas: zero i pierwszej, podkreślali, 
że rodzina to mama, tata i dzieci.
Po Mszy Św. wszyscy uczestnicy zgromadzili się przy pomniku patrona 
szkoły ks. Franciszka Jakuba Falkowskiego, gdzie przedstawiciele 
społeczności szkolnej i zaproszeni goście złożyli kwiaty. 
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Dalsza część uroczystości odbywała się na placu przy świetlicy wiejskiej. 
Rozpoczęli ją: Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski i Dyrektor 
Szkoły Podstawowej Andrzej Karpiesiuk witając przybyłych gości. Swoją 
obecnością zaszczycili: Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy 
Leszczyński, Radny Województwa Podlaskiego Walenty Korycki, 
Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty 
w Białymstoku Franciszek Górski, Przewodniczący Rady Gminy Wyszki 
Arkadiusz Krasowski i Proboszcz Parafii w Topczewie Paweł Anusiewicz.
Dyrektor szkoły wraz z Panem Wójtem Gminy Wyszki podziękowali 
sponsorom, przedstawicielom instytucji wspierającym działania szkoły 
i wręczyli pamiątkowe statuetki. 
Uczestnicy festynu, zwłaszcza dzieci, miały bezpłatny dostęp do 
dmuchanych zabawek, trampoliny, malowania twarzy oraz innych atrakcji. 
Dorośli mieli do dyspozycji ogródek gastronomiczny. Na wszystkich 
przybyłych czekały gratisowe kiełbaski z grilla.
Ogromną popularnością cieszyły się przygotowane przez szkołę konkursy 
rodzinne oraz konkurencje rekreacyjno - sportowe.
Do konkursu ortograficznego „Życie bez nałogów” przystąpiło 15 rodzin. 
Bezbłędnie napisane dyktando i I miejsce zajęła rodzina Konopka, 
II miejsce rodziny: Angielczyk, Kraszewscy, Olendzcy, III miejsce rodziny: 
Odachowscy i Pasińscy.
W konkursie plastycznym, również promującym zdrowy styl życia pod 
hasłem: „Trzymaj formę”, wzięło udział 11 rodzin, których zadaniem było 
wykonanie pracy plastycznej, dowolną techniką, na wylosowany temat. Do 
wyboru były. hasła: „Wszyscy mają zdrowe minki, bo zjadają witaminki”, 
„W zdrowym ciele zdrowy duch”, „Jedz owoce i warzywa dopalaczy nie 
używaj”, „Biegaj, ćwicz - kalorie licz”, „Syn bierze dopalacze cała rodzina 
płacze”, „Na wakacjach młody zuchu - zdrowa dieta, dużo ruchu”, „Cała 
rodzina aktywnie ćwiczy, bo ze zdrowiem się liczy”.
W konkursie sportowym wzięło udział 7 rodzin. Zespoły 3-osobowe miały  
do pokonania następujące konkurencje: bieg sztafetowy, slalom na piłkach, 
bieg w workach, bieg w zespołach 2-osobowych, bieg z piłeczką na łyżce.
Wszystkie, biorące udział w konkursach i zawodach sportowych rodziny 
otrzymały nagrody. Na zakończenie wyłoniono najaktywniejszą rodzinę, 
czyli tę, która otrzymała najwięcej punktów w klasyfikacji końcowej bo 
wzięła udział w największej liczbie konkurencji. Najaktywniejszą rodziną 
festynu zostali, otrzymując pamiątkowy puchar, państwo Urszula 
i Kazimierz Pasińscy z Topczewa z córkami: Aleksandrą i Zuzanną. 
O godz. 19.00 rozpoczął się wieczorny blok rozrywkowy, podczas którego 
dały koncert zespoły muzyczne disco polo. Dyskoteka pod chmurką trwała 
do późnych godzin nocnych.
Uroczystość szkolno-gminna mogła się odbyć dzięki naszym, 
nieocenionym sponsorom, do których należą: Tadeusz Romańczuk - 
Senator Rzeczypospolitej Polskiej i Prezes Spółdzielni Mleczarskiej 
„Bielmlek”, Barbara Wyszkowska-Perkowska - Dyrektor Banku 
Spółdzielczego w Wyszkach, Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej 
im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie, Marek Klinicki, Teresa i Dariusz 
Pasińscy, Łucja i Mieczysław Warpechowscy, Bernarda i Andrzej 
Grzybowscy, Marcin Tarasiuk, Andrzej Mortel, Danuta i Juliusz Gola, 
Genowefa i Janusz Wyszkowscy, Aneta Woźniak, Stanisław Woźniak, 
Maciej Adamczyk, Waldemar Krysiuk, Elżbieta Walicka.

Katarzyna Górska

HARCERZEM BYĆ - 6 WDH „BRYGADA” z TOPCZEWA

Harcerstwo, to piękna przygoda, która często staje się przygodą życia. Bo 
prawdziwy harcerz, nawet jeśli na co dzień nie nosi już munduru, dalej nosi 
w sobie harcerskie ideały i takiż styl życia. 
Taką przygodę w 2014 roku zaczęły dzieci i młodzież z Topczewa i okolic. 
Wszystko zaczęło się od sierpniowego wyjazdu pod namioty do Łukawicy, 
który zorganizował ks. Mariusz Kroll. Tydzień spędzony w lesie, bez 
dostępu do Internetu, telewizji i innych zdobyczy kultury, zachwycił 
kilkunastoosobową grupę uczniów szkoły z Topczewa. Zapadła wtedy 
decyzja, by powołać w Topczewie drużynę harcerską. Pomysł spotkał się 
z entuzjazmem pana dyrektora Andrzeja Karpiesiuka i komendanta hufca 
Bielsk Podlaski phm. Dariusza Kośko. I tak, 4 września odbyło się pierwsze 
spotkanie informacyjne, a następnie pierwsza zbiórka, na którą przyszło 
ponad 40 kandydatów do drużyny. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu 
rodziców, harcerze bardzo szybko zakupili mundury i pod koniec września 
mogliśmy się już zaprezentować na jesiennym rajdzie hufca w Bielsku 
Podlaskim. Od tego czasu rozpoczął się bardzo prężny rozwój drużyny, 
która po rocznym okresie próbnym stała się 6 Wielopoziomową Drużyną 
Harcerską „Brygada” z Topczewa. Nazwa nawiązuje do dziedzictwa Armii 
Krajowej i żołnierzy wyklętych, szczególnie tych którzy walczyli o wolną 
Polskę jako 6 Brygada Wileńska. Drużyna od razu stała się jedną 
z największych drużyn działających na terenie naszego Hufca. Obecnie są

w niej harcerze od pierwszej klasy szkoły podstawowej aż po ostatnią klasę 
gimnazjum. Bordowe berety i chusty, bo takie barwy przyjęła drużyna, stały 
się widocznym elementem uroczystości patriotycznych i kościelnych na 
terenie Gminy Wyszki, jak i całego Powiatu Bielskiego. Przez okres swojej 
działalności harcerze z Topczewa odbyli kilkanaście biwaków 
drużynowych, organizowanych na terenie szkoły i remizy w Topczewie, jak 
i w Bielsku Podlaskim; uczestniczyli we wszystkich złazach, zlotach 
i rajdach hufca m.in. w Białowieży, Bielsku Podlaskim, Domanowie 
i Doktorcach. Jako bardzo młoda jeszcze drużyna, bo po dwóch miesiącach 
działalności, byliśmy gospodarzami złazu Andrzejkowego w Topczewie 
w listopadzie 2014 r., na który przyjechało ponad 200 harcerzy z powiatu 
bielskiego, hajnowskiego i siemiatyckiego. Harcerze z Topczewa 
wyjeżdżali także na zorganizowane przez siebie zimowiska w Poznaniu 
i Warszawie, latem uczestniczyli w dwutygodniowym obozie hufcowym 
w Rydzewie oraz własnym w Łukawicy. Dwukrotnie też gościliśmy 
harcerzy ze Szczepu Drużyn Specjalnościowych „Szemkel” 
z Białegostoku, którzy spotykali się na biwakach w Topczewie, w których 
również i harcerze z 6WDH brali udział. Za swój główny cel działalności, 
obraliśmy naukę i pomoc w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Odbyło się kilka biwaków i szkoleń temu poświęconych, na których pod 
czujnym okiem ratownika medycznego i innych specjalistów 
poznawaliśmy zasady niesienia pomocy. Udało się także dla harcerzy 
zorganizować półroczny kursy teakwon-do, podczas którego mieliśmy 
możliwość ćwiczyć nasze ciała.

Drużyna może poszczycić się też niejednymi sukcesami: dwa razy z rzędu 
zdobyliśmy nagrodę dla Najlepszego Patrolu na rajdzie śladami 
powstańców styczniowych, organizowanym przez Chorągiew Białostocką 
ZHP (w imprezie co roku bierze udział ponad 800 harcerzy), wygraliśmy 
ogólnopolski konkurs zorganizowany przez Komendę Główną ZHP 
pt. Aktywni Obywatele Świata, wygraliśmy konkurs na najlepszy projekt 
dotyczący niesienia pomocy w ramach kampanii „Messengers of peace”, 
jeden z naszych zastępów zajmuje obecnie trzecie miejsce 
w ogólnopolskim turnieju zastępów harcerskich, który zakończył się 
w czerwcu. Jak na młodą drużynę, możemy być zadowoleni z naszego 
dotychczasowego dorobku. 
Harcerstwo to wspaniała przygoda, w której każdy może wziąć udział. A kto 
się zdecyduje, ten nie będzie już chciał przestać. 
Jeżeli chcesz do nas dołączyć, zapraszamy!

ks. Mariusz Kroll
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Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w STRABLI

Dnia 09 czerwca 2016 roku odbyła się już VIII Edycja Konkursu Piosenki 
Rosyjskiej „Śpiewać każdy może” dla uczniów szkół podstawowych. Do 
udziału w konkursie zostały zaproszone szkoły z: Wyszek, Topczewa, 
Augustowa, Orli i Bociek. W tegorocznym konkursie wzięła udział 
najmniej liczna grupa uczestników. Zabrakło bowiem przedstawicieli ze 
szkół: w Boćkach, Orli i Augustowa, które z różnych przyczyn nie mogły do 
nas przyjechać. W zdecydowanie mniejszej obsadzie były reprezentowane 
też szkoły z Wyszek i Topczewa. Mimo to, konkurs przebiegał zgodnie 
z przewidzianym harmonogramem. Zmaganiom towarzyszyła tradycyjnie 
radosna, ciepła, pełna życzliwości atmosfera. 
Podczas zmagań konkursowych mogliśmy posłuchać 16 utworów w trzech 
kategoriach: zespół, duet, solo. Młodych artystów oceniało szacowne jury 
w składzie: Mariusz Korzeniewski - Wójt Gminy Wyszki, Barbara 
Wyszkowska-Perkowska - Dyrektor Banku Spółdzielczego w Wyszkach, 
Henryk Zalewski - Dyrektor Gminnego Centrum Biblioteczno -
Kulturalnego w Wyszkach, Zofia Oksiuta - Bibliotekarz GCBK, Łarisa 
Filipiuk - mgr języka rosyjskiego z Białegostoku, Jadwiga Grażyna 
Olszańska - emerytowana nauczycielka SP w Strabli.

VIII  KONKURS  PIOSENKI  ROSYJSKIEJ

Oprócz przesłuchań konkursowych publiczność mogła obejrzeć występ 
Weroniki Falkowskiej z 2013 r. z I Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki 
Rosyjskiej „Bałałajka” w Siedlcach, jedną z najbardziej znanych bajek 
rosyjskich „Masza i niedźwiedź”, przy której widownia śmiała się do łez 
oglądając zabawne sceny. Nie zabrakło także wspólnego śpiewu. 
Uczniowie klas IV - VI  wykonali piosenki poznane na lekcjach języka 
rosyjskiego. Dzielnie wtórowali im rodzice, zapewne miło wspominając 
lata szkolne.
Po wysłuchaniu wszystkich 12 utworów w kategorii „solo” jury podjęło 
następujący werdykt: Grand Prix - Zuzanna Kołodziejska SP Strabla, 
I miejsce - Gabriela Dębicka SP Strabla, I miejsce - Maja Sidoruk SP Strabla 
II miejsce - Aleksandra Lachowska SP Strabla, II miejsce - Maciej Szolc SP 
Strabla, III miejsce - Kinga Malinowska SP Strabla, III miejsce - Eliza 
Tadrzak SP Strabla.

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali wszyscy pozostali uczestnicy: 
Mateusz Kraszewski, Julia Wyszyńska, Natalia Gliwicka, Wiktoria 
Mieszczyńska, Wiktoria Gliwicka.
W kategorii duet uczniowie zaprezentowali tylko jedną piosenkę. 
Zaśpiewały ją uczennice z SP Strabla: Gabriela Dębicka i Julia Wyszyńska. 
Decyzją jury przyznano solistkom I miejsce.
Kategoria „zespół” w tym roku również nie była licznie prezentowana. 
Wystąpiły tylko trzy zespoły. 
I miejsce - Gabriela Grygoruk, Karolina Karpiesiuk, Natalia Karpiesiuk, 
(SP Topczewo), II miejsce - Patrycja Falkowska, Karolina Borowska, 
Paulina Baranowska, Marta Olszańska (ZS Wyszki), III miejsce  Kacper 
Nazarko, Hubert Wójcik, Łukasz Sacharko, Jakub Awruk (SP Strabla).
VIII edycja Konkursu Piosenki Rosyjskiej w Strabli nie mogłaby się odbyć, 
gdyby nie wsparcie finansowe sponsorów, którym zależy na wspieraniu 
młodych talentów. Od pierwszego konkursu pomaga nam finansowo Bank 
Spółdzielczy w Wyszkach. W tym roku otrzymaliśmy „pokaźną” dla nas 
kwotę od sponsora, który zapragnął pozostać anonimowym. Wszystkim 
naszym darczyńcom bardzo serdecznie dziękujemy. 
Wielkie słowa uznania i podziękowania przekazuję na ręce rodziców 
uczniów SP w Strabli, którzy zapewnili mnóstwo „pyszności i słodkości” 
oraz pomoc przy organizacji konkursu.
Gratuluję wszystkim młodym wykonawcom, którzy wzięli udział 
w VIII Konkursie Piosenki Rosyjskiej „Śpiewać każdy może”. Nasi młodzi 
artyści udowodnili, że mogą, chcą i lubią śpiewać w języku rosyjskim, 
a potyczka z wymową i akcentem nie jest wcale taka straszna.

Organizator konkursu - mgr Elżbieta Orbik

 „TRZY RAZY NIE” - HAPPENING UZALEŻNIENIOWY

Dnia 25 kwietnia 2016 roku o godzinie 13.00 w Szkole Podstawowej 
im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli rozpoczął się apel 
poświęcony uzależnieniom.

Na te okazje zostali zaproszeni: mgr inz. Mariusz Korzeniewski - Wójt 
Gminy Wyszki, mgr Jadwiga Szerszen - Przewodniczaca Komisji 
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych przy UG Wyszki, 
Sylwia Bagniuk - inspektor Zespolu ds. Prewencji Kryminalnej nieletnich 
i patologii Wydzialu Prewencji (Powiatowa Komenda Policji w Bielsku 
Podlaskim), Agnieszka Dabrowska - aspirant sztabowy (oficer prasowy 
Powiatowej Komendy Policji w Bielsku Podlaskim), rodzice uczniów.
W zwiazku z apelem uczniowie przygotowali dekoracje sali gimnastycznej. 
Rozwieszone zostaly  hasla o tematyce uzaleznien: „Nikotyna zdrowiu 
szkodzi, a do tego bardzo smrodzi”, „Dla niepalacego chlopaka kazda 
dziewczyna odda buziaka”, „Bialy usmiech juz z oddali, ma ten chlopak co 
nie pali”.
Po przywitaniu przybylych gosci i przedstawieniu celów spotkania, których 
glównym idea bylo uczulenie dzieci i rodziców na negatywne skutki 
uzaleznien oraz zachecanie do asertywnosci, uczniowie klasy VI 
zaprezentowali sie w inscenizacji „Trzy razy nie”. Przedstawienie 
dotyczylo uzaleznien od: alkoholu, narkotyków i nikotyny. 
Po przedstawieniu obejrzano prezentacje multimedialna o uzaleznieniach, 
która odczytala uczennica klasy VI  Gabriela Debicka.
W konkursie na prezentacje uczestniczylo 9 osób. 
Nastepnie odbylo sie spotkanie z przedstawicielami Powiatowej Komendy 
Policji w Bielsku Podlaskim. Panie policjantki wyswietlily prezentacje
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Nowe substancje psychoaktywne dopalacze”. Szczegółowo zostały 
omówione poniższe zagadnienia: Czym są dopalacze? Czynniki 
wpływające na wzrost zjawiska nadużywania środków psychoaktywnych 
przez młodzież, Intensywny rozwój rynku „dopalaczy”, Bogactwo 
asortymentu dopalaczy, Dopalacze a prawo, Skutki, jakie mogą wywołać 
dopalacze, Zatrucia dopalaczami, Jak rozpoznać, że dziecko bierze 
dopalacze? Jak postępować z osobą pod wpływem dopalaczy? 
Gdzie szukać pomocy?
Przedstawicielki Powiatowej Komendy Policji w Bielsku Podlaskim 
odpowiadały na pytania skierowane do nich przez uczniów, rodziców 
i nauczycieli. 
W kolejnej części spotkania klasy prezentowały swoje plakaty i hasła 
antyuzależnieniowe, które przygotowali wraz z wychowawcami w dniu 
happeningu. Klasy otrzymały nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy za 
udział w happeningu. 
Spotkanie na temat uzależnień zakończyło się oglądaniem wystawy 
pt: „Wyjątkowe pasje naszych bliskich”. Na wystawie pojawiły się 
haftowane obrusy i serwety, dziergane na szydełkach serwetki, robione na 
drutach sweterki, ręcznie wyplatane kosze, zbiór muszli znad morza, 
kolekcja kart magnetycznych, obrazy. Wystawę przygotowali uczniowie 
klasy VI pod kierunkiem mgr Iwony Kondrackiej. Głównym jej celem było 
pokazanie uczniom różnych form spędzania wolnego czasu, poszukiwania 
zainteresowań i hobby, aby uniknąć kontaktu z alkoholem, nikotyną, 
narkotykami, Internetem, czy też innymi uzależnieniami wskazanymi przez 
uczniów jak np.  zakupoholizmem czy lekomanią. 
Spotkanie zakończyło się o 14.30. Zaproszeni goście, rodzice i uczniowie 
byli pod wielkim wrażeniem przebiegu happeningu. Wszyscy jednogłośnie 
stwierdzili, że rozmowy na tematy uzależnień są ogromnie ważne 
i potrzebne w środowiskach szkolnych. 
Bardzo serdecznie dziękujemy Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Wyszki za wsparcie finansowe. 
Otrzymane środki pieniężne w całości zostały przeznaczone na zakup 
nagród rzeczowych dla poszczególnych klas i uczestników konkursów. 

Organizator happeningu - mgr Elżbieta Orbik

"LOLEK" - SZKOLNY KONKURS w ZESPOLE SZKÓŁ

W czerwcu kończymy rok szkolny. Po wielu miesiącach wytężonej pracy 
przyszedł czas na upragniony wypoczynek. Ostatni miesiąc nauki szkolnej 
to również czas na rozstrzygnięcie II edycji „LOLKA”, szkolnego konkursu 
na najlepszego kolegę i naśladowcę Karola Wojtyły św. Jana Pawła II, 
Patrona Zespołu Szkół w Wyszkach. 
Kapituła konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Rady 
Pedagogicznej, uczniowie, rodzice, pani Barbara Wyszkowska  Perkowska, 
Dyrektor Banku Spółdzielczego w Brańsku o/ Wyszki, który objął swoim 
patronatem konkurs oraz reprezentanci innych instytucji działających na 
terenie gminy, wyłoniła i nagrodziła następujące osoby:

Laureaci:
1. Natalia Trzeszczkowska - klasa VI SP
2. Julita Perkowska - klasa IIIB Gimnazjum

Nominaci:
1. Paulina Baranowska - klasa V SP
2. Karolina Borowska - klasa V SP
3. Natalia Falkowska - klasa IIIA Gimnazjum
4. Natalia Zabrocka - klasa IIIA Gimnazjum

Jan Paweł II mówił: 
„Jedynie  prawdziwy 
c z ł o w i e k  z a u w a ż y  
p o t r z e b y  d r u g i e g o  
c z ł o w i e k a .  J e d y n i e  
człowiek wielkiego serca 
wyciągnie doń pomocną 
d ł o ń ” .  N a l e ż y  
przypomnieć, iż kandydat 
do tytułu „Lolek” to osoba 
ś w i a d o m a  w ł a s n e j  
godności, przestrzegająca 
wartości najwyższych, 
tolerancyjna, aktywna, 
obowiązkowa itp. 
Obie uczennice, które 
uzyskały tytuł „Lolka” są 
wspaniałym przykładem 
tego, że naukę św. Jana 
Pawła II można stosować 
w życiu, można być 
wzorowym uczniem, 
osiągać sukcesy naukowe 
i sportowe, a przy tym być 
skromnym, uczynnym 
i koleżeńskim. Można 
szanować innych i tak 
s a m o  c i e s z y ć  s i ę  
szacunkiem. Natal ia  
i Julita takie właśnie są i te 
cechy ich osobowości 
zaważyły na tym, że 
kap i tu ła  z  radośc ią  
o d z n a c z y ł a  j e  t y m  
tytułem. 
I n n e  n o m i n o w a n e  

również swoją postawą zasłużyły na uwagę kapituły. Wszyscy wierzymy, 
że dalej będą rozwijać swoją osobowość wyrastając na wspaniałych ludzi. 
I być może w nowym roku szkolnym to one będą cieszyć się z nagrody 
„Lolka”.
Laureatom oraz nominowanym serdecznie gratulujemy i ufamy, że będą 
przykładem dla swoich kolegów i koleżanek w dążeniu do autentycznego 
przeżycia swojej młodości. 

Joanna Warpechowska

Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 
wychowawczego - 290, z tego:
- złożonych w formie papierowej - 277
- złożonych drogą elektroniczną - 13
Liczba wniosków przekazanych przez organ właściwy do rozpatrzenia 
marszałkowi województwa i na dzień 24 czerwca organ właściwy nie 
posiada wiedzy o rozstrzygnięciu marszałka czy w danej sprawie mają 
zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego - 2
Liczba wydanych decyzji przyznających prawo do świadczenia 
wychowawczego - 279
Liczba świadczeń wychowawczych przyznanych decyzją - 1537,
 w tym na pierwsze dziecko - 743
Liczba świadczeń wychowawczych wypłaconych w formie pieniężnej - 
1537
Kwota wypłaconych świadczeń - 767 805,90 zł

Marzanna Olszewska - Kierownik GOPS Wyszki

INFORMACJE o 500 + (stan na 24 czerwca)

OGŁOSZENIE:

Pokój do wynajęcia 
w mieszkaniu studenckim 

przy ul. Puławskiego w Białymstoku.
Kontakt: 601 372 999



GŁOS
MŁODYCH

GŁOS
MŁODYCH

GŁOS
MŁODYCH

GŁOS
MŁODYCH

Gazetka Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki Nr 38 / 2016Gazetka Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki Nr 38 / 2016

Wieści Gminne   66/2016

Siódma kadencja młodzieżowej rady zakończona. 
Cała społeczność szkoły jest zadowolona. 
Wakacje upragnione mamy 
i ze szkołą na dwa miesiące się żegnamy. 
Nasi absolwenci gimnazjum opuszczają 
i wszystkich serdecznie pozdrawiają. 
Doświadczenie samorządowe w radzie nabyli, 
a przy tym dobrze się bawili. 
Natalka przewodniczącą przez rok była 
i dobrze swą funkcję pełniła. 
We wrześniu nowe wybory mamy 
i ósmą kadencję zaczynamy. 
Chętnych do pracy zapraszamy, 
bo nowe pomysły zawsze wdrażamy.
Taką rymowankę na wstępie dajemy, 
ponieważ przyciągnąć nowych Czytelników pragniemy. 

Witamy w gorącym i wakacyjnym klimacie 
wszystkich, którzy zechcą poświęcić nam swój cenny 
czas i zapoznać się z naszą gazetką. 
Koniec roku szkolnego jest czasem podsumowań, 
refleksji i podziękowań. My młodzi radni także to 
czynimy. Przypominamy o naszych działaniach od 
września 2015 r. do czerwca 2016 r. Staramy się 
w miarę naszych sił i możliwości aktywnie pracować 
dla dobra szkoły i lokalnej społeczności.
28 września 2015 r. odbyły się wybory uzupełniające 
do rady, podczas których młodzież gimnazjum 
wybrała w demokratycznych wyborach swoich
przedstawicieli. Byli to uczniowie z klas I. 
W październiku 2015 r. rada włączyła się w ogólno-
polską akcję ,, Młodzi Głosują''. 
Również w październiku 2015 r. odbyła się uroczysta 
sesja rady w Urzędzie Gminy Wyszki. Podczas, 
której nowi radni złożyli ślubowanie, uzupełniony

został skład Prezydium Rady. W głosowaniu tajnym 
na przewodniczącą wybrano Natalię Zabrocką, 
w i c e p r z e w o d n i c z ą c y m i  z o s t a ł y  K i n g a  
Młodzianowska i Martyna Bogusz. Podczas tej sesji 
radni przyjęli Plan Pracy na rok szk. 2015 / 2016 
i omówili bieżące sprawy. W grudniu 2015 r. rada 
zaangażowała się  w tworzenie stroików 
świątecznych. 17 grudnia 2015 r. Prezydium Rady 
wspólnie z władzami gminy i szkoły odwiedziło 
władze samorządowe i rządowe woj. podlaskiego. 
W marcu 2016 r. włączyliśmy się do akcji pomocy 
dzieciom z Domu Dziecka w Białowieży. 
28 kwietnia 2016 r. radni wspólnie z opiekunami 
wzięli udział w Sesji Powiatu Bielskiego. 
Zapoznaliśmy się z pracą radnych i ich 
kompetencjami. Gościliśmy również u starosty 
bielskiego p. Sławomira Jerzego Snarskiego, który 
opowiedział nam o swej pracy, doświadczeniach 
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i obdarował upominkami. 3 maja delegacja rady wzięła udział w powiatowych 
obchodach Święta Konstytucji, które odbyły się w Bielsku Podlaskim. 16 czerwca 
br. odbył się w gimnazjum VII Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym 
i Gminie Wyszki. Już tradycyjnie organizuje go i odpowiada za całość MRG. 
Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszy to test pisemny składający się 
z pytań zamkniętych, drugi to część ustna. Uczniowie odpowiadali w zespołach 
trzyosobowych. Pytania dotyczyły głównie samorządu gminnego, pracy wójta, 
rady gminy oraz historii szkoły w Wyszkach. Należy przyznać, iż wszyscy 
uczestnicy wykazali się wysoką wiedzą merytoryczną z zakresu wyżej 
wymienionej tematyki. 

Miejsca przedstawiają się następująco:

I MIEJSCE - KLASA III B
Ewa Falkowska, Patrycja Malinowska, Paulina 
Nazarko.
II MIEJSCE - KLASA III A
Kinga Młodzianowska, Natalia Falkowska, 
Natalia Zabrocka.
III MIEJSCE - KLASA II A 
Daria Pruszyńska, Aleksandra Warpechowska, 
Beata Kardaszewicz.
IV MIEJSCE - KLASA I B
Karolina Falkowska, Katarzyna Olszewska, 
Karolina Zdrojkowska.
V MIEJSCE - KLASA I A 
Paulina Chomicka, Magdalena Walicka, Paulina 
Michalska.

Nagrody ufundował Wójt Gminy Wyszki 
i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

16 czerwca 2016 r.  odbyła się  ostatnia sesja MRG 
Wyszki  VI kadencji .  Było to uroczyste 
podsumowanie dwóch lat pracy rady. Obecnością 
swą zaszczycili nas: p. Wójt Mariusz Korzeniewski, 
p. Skarbnik Teresa Falkowska, Sekretarz p. Tadeusz 
Wielanowski, p. Dyrektor Jan Falkowski, 
p. Wicedyrektor Marta Warpechowska oraz 
opiekunki rady panie: Anna Twarowska i Bożena 
Pierzchało. Władze gminy wręczyły wszystkim 
radnym podziękowania i książki.

Na zakończenie Wiceprzewodnicząca Rady Kinga 
Młodzianowska w imieniu wszystkich radnych 
powiedziała:
,,Serdecznie dziękujemy władzom naszej gminy, 
dyrekcji szkoły i opiekunom za wsparcie, życzliwość 
i pomoc. Dzięki pełnionej funkcji w Młodzieżowej 
Radzie Gminy Wyszki dużo nauczyliśmy się, wiemy 
co znaczy demokracja w praktyce, jak wygląda 
kampania wyborcza, praca w komisji wyborczej i co

to są demokratyczne wybory. Doświadczenie, które zdobyliśmy na 
pewno zaowocuje w naszym dorosłym życiu, a nam przyszłym 
absolwentom w nowych szkołach”. 
Warto dodać, iż sesje robocze rady odbywały się w szkole. W miarę 
możliwości starali się w nich uczestniczyć wszyscy radni. 
Prowadzona jest kronika rady, gazetka ścienna i redagowany ,,Głos 
Młodych".

Z wakacyjnymi  pozdrowieniami
Redakcja ,,Głosu Młodych” wspólnie z opiekunami.
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Firma Henkel Polska S. A. oprócz produkcji i sprzedaży swoich oraz innych 
markowych produktów prowadzi na szeroko zakrojoną skalę działalność 
edukacyjną, szczególnie w zakresie ochrony środowiska. „Edukacja 
w kierunku zrównoważonego rozwoju”, to międzynarodowy projekt, 
którego celem jest promocja zrównoważonego rozwoju wśród 
najmłodszych mieszkańców i ich rodzin. 
W ramach wspomnianego programu pracownicy Henkla odwiedzają szkoły 
podstawowe i prowadząc interaktywne szkolenia dla uczniów, 
uwrażliwiają ich na kwestie ochrony środowiska i oszczędzania 
naturalnych zasobów w codziennym życiu. Do tej pory Ambasadorzy 
Henkla spotkali się z już ponad 36 tys. uczniów z 35 krajów.
13 kwietnia br. w czytelni Gminnego Centrum Biblioteczno - Kulturalnego 
w Wyszkach odbyło się edukacyjne spotkanie z uczniami klasy I, III i IV 
tutejszej szkoły podstawowej, koordynowane przez p. Katarzynę Borowską 
bibliotekarza GCBK.
Na koniec zajęć uczniowie otrzymali materiały i informacje, które mogą 
wykorzystać jako punkt wyjścia do rozmowy z rodzicami w domu oraz 
dyplomy „Mistrza Zrównoważonego Rozwoju” wydane przez firmę 
Henkel. Wspaniałym uzupełnieniem prezentów były malowanki oraz 
pojemniki na drugie śniadanie, tzw. lunchboxy.

Katarzyna Borowska - bibliotekarz GCBK

EDUKACJA z FIRMĄ HENKEL

Temat "ręcznika lnianego" w naszej gminie został zapoczątkowany podczas 
karnawałowego spotkania seniorów w Topczewie. Z autorami projektu 
zaplanowaliśmy dalsze działania i właśnie w poniedziałek 9 maja 
zaprosiliśmy autorów publikacji "Ręcznik ludowy z okolic Bielska 
Podlaskiego. Haft i koronka" p. Alinę Dębowską i p. Jerzego Sołuba.
W Czytelni GCBK w Wyszkach a później w filii w Strabli zaproszeni goście 
dokumentowali przyniesione przez mieszkańców zbiory.
Dodatkowo w bibliotece w Strabli Z. Oksiuta zorganizowała wystawę 
rękodzieła ludowego ze szczególnym wskazaniem ręczników ludowych. 
Do obejrzenia wystawy zostali zaproszeni uczniowie SP wraz 
z nauczycielami.
Działania te zainspirowały p. Alinę do poszerzenia akcji o wszystkich 
mieszkańców gminy. Dlatego też ww. ekipa odwiedza sołtysów i inne 
zainteresowane osoby dokumentując na miejscu wspomniane rękodzieło.

(hz)

RĘCZNIK  LNIANY w GMINIE WYSZKI

VIII GMINNY DZIEŃ PAPIESKI

(Fotorelacja na str. 6)
Tegoroczna uroczystość była dużym wydarzeniem w działalności 
Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz mieszkańców Gminy Wyszki 
a mianowicie obchodziliśmy Wojewódzkie Święto Ludowe połączone 
z obchodami VIII Gminnego Dnia Papieskiego.
Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele pw. św. Andrzeja Apostoła 
w Wyszkach, którą celebrował proboszcz ks. Andrzej Ulaczyk. Po mszy 
mieszkańcy przemaszerowali pod pomnik Jana Pawła II przy Zespole Szkół 
w Wyszkach, gdzie delegacje zaproszonych instytucji i urzędów złożyli 
wiązanki kwiatów.
Dalsza część spotkania odbywała się na płycie boiska szkolnego. 
Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał Wójt Gminy Wyszki p. Mariusz 
Korzeniewski oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL, Poseł na Sejm RP 
p. Mieczysław Kazimierz Baszko, który podziękował wszystkim za 
przybycie, zaangażowanie w organizację Święta Ludowego i Dni 
Papieskich oraz zaprosił wszystkich do wspólnego świętowania.
Następnie prowadzący spotkanie p. Henryk Zalewski o zabranie głosu 
kolejno poprosił: Marszałka Województwa Podlaskiego p. Jerzego 
Leszczyńskiego, dyrektora biura NKW PSL p. Józefa Zalewskiego oraz 
prof. Adama Dobrońskiego.
Część związaną z obchodami VIII Gminnego Dnia Papieskiego rozpoczął 
występ uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach, za który 
młodzież od widzów otrzymała gromkie brawa.
Kolejnym punktem programu były popisy zręczności jazdy rowerem 
w ramach finału konkursu "Bezpieczna droga". Pierwszy etap w formie 
testów z wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego został wcześniej 
przeprowadzony we wszystkich szkołach gminnych. Nagrody w konkursie 
- dwa rowery oraz akcesoria rowerowe i gadżety ufundował Bank 
Spółdzielczy w Brańsku.
Wreszcie nadszedł czas na rywalizację biegową, w której uczestnicy 
startowali w 12 kategoriach. Szczegółowe wyniki znajdują się na stronie 
internetowej Zespołu Szkół w Wyszkach.
Około godz. 14.00 zaproszeni gości wręczyli nagrody i dyplomy 
zwycięzcom a wszystkim uczestnikom medale.
Występy artystyczne rozpoczął zespół śpiewaczy ze Strabli działający przy 
Filii GCBK, a następnie Kalina z Żurobic.
Ostatnim punktem programu był koncert zespołu muzycznego Desire 
z Łap.
Inne atrakcje imprezy to: punkt informacyjny KP Policji, gdzie odbywało 
się znakowanie rowerów i konkursy z nagrodami, punkt Banku 
Spółdzielczego w Brańsku O/Wyszki.
Na dzieci czekał bezpłatny plac zabaw - mega zjeżdżalnia, dżdżownica, 
trampolina, malowanie twarzy.
Dziękujemy bardzo naszym sponsorom i fundatorom nagród, którymi byli: 
Marszałek Województwa Podlaskiego, Bank Spółdzielczy w Brańsku, 
Lody Adamczyk z Brańska, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Wyszkach, PPHU „Ogród Marcina” p. Marcina Tarasiuka 
w Wyszkach, firma DANMAR w Wyszkach, TOMEX p. Tomasza 
Wyszkowskiego, MPO O/Wyszki, Kaja Sport Białystok.
ORGANIZATORAMI imprezy byli:
Zarząd Wojewódzki Polskiego Stronnictwa Ludowego, Wójt Gminy 
Wyszki, Zespół Szkół im. Jana Pawła II, Szkoła Podstawowa 
im. ks. Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie, Szkoła Podstawowa 
im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli, Urząd Gminy 
w Wyszkach, Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Wyszkach.

(hz)

TURNIEJ DLA PRZYSZŁYCH STRAŻAKÓW

Dnia 30 czerwca na placu przy świetlicy zebrali się wszyscy uczestnicy 
projektu, tj. grupy dziecięce ze strażakami, partnerzy projektu, 
wolontariusze oraz gościnnie grupa dzieciaków z ODK z Bielska 
Podlaskiego realizująca projekt "Lato w mieście". Przez kilka godzin na 
płycie boiska obok świetlicy było gwarno i wesoło. 
Tak, jak zakładał regulamin turnieju, przybyłe grupy wzięły najpierw udział 
w biegu, gdzie należało zaliczyć cztery zadania związane z działaniami 
straży pożarnej. Uczestnikom najlepiej podobało się zadanie z linią 
gaśniczą i podaniem wody oraz punkt medyczny z ułożeniem 
i przenoszeniem rannego.
Po zaliczeniu zadań strażackich wszyscy wesoło się bawili 
współzawodnicząc w konkurencjach: bieg w workach, przenoszenie 
piłeczek na łyżkach, przeciąganie liny. Obowiązkowo rozegrano też krótkie 
mecze piłki nożnej.
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Po kilkugodzinnych zmaganiach przyszedł czas na odpoczynek pod 
altanami GCBK i posilenie się bigosem z kiełbaską oraz słodyczami. 
Nieplanowaną atrakcję wszystkim przygotowali strażacy z Niewina. W tak 
upalny dzień poczęstowali wszystkich lodami oraz ochłodzili prysznicem 
z węży strażackich. Trzeba przyznać, że prysznicowa zabawa bardzo 
spodobała się dzieciom.
Czas imprezy dobiegał końca, dlatego należało podziękować wszystkim 
zgromadzonym na tym turnieju. Grupa Nieformalna "Razem ze Strażą" 
wręczyła uczestnikom puchary, dyplomy, pamiątkowe znaczki - przypinki 
oraz drobne upominki. Puchary i dyplomy wręczono też partnerom projektu 
i wolontariuszom. W tym miejscu chcemy podziękować wszystkim, którzy 
pomogli w realizacji naszego projektu. Dziękujemy UG w Wyszkach za 
drukowanie i kserowanie wielu kartek biurowych, których to dziesiątki 
wymagają realizatorzy konkursu. Dziękujemy serdecznie p. Henrykowi 
Zalewskiemu Dyrektorowi GCBK w Wyszkach za zaprojektowanie 
znaczka pamiątkowego (przypinki) oraz za projekt i wydruk dyplomów, 
nagłośnienie i pomoc w prowadzeniu imprezy oraz udostępnianie strony 
internetowej na informacje o projekcie. Słowa podziękowania kierujemy 
w stronę strażaków z OSP Niewino i OSP Wyszki. Dziękujemy 
wolontariuszom ze Stowarzyszenia Aktywna Wieś w Niewinie Borowym.
Realizacja tego projektu przybliżyła dzieciom problematykę 
przeciwpożarową, pokazała jak wspaniale mogą bawić się strażacy 
z dziećmi.

W imieniu Grupy Nieformalnej relację przygotowała 
Eugenia Bożena Gromada

BUDOWA NOWEGO OBIEKTU w WYSZKACH

Niewątpliwie istnieje konieczność budowy wielofunkcyjnej świetlicy 
w Wyszkach. W związku z tym w poprzedniej kadencji został ogłoszony 
przetarg na budowę remizy i garaży OSP: cena kosztorysowa brutto - 
633 539,68 zł, najwyższa oferta, która wpłynęła - 897 595,89 zł, najniższa - 
492 373,50 zł. Ze względu na to, że cała inwestycja zaplanowana była 
w oparciu o wyłącznie środki własne, przetarg ten został anulowany.
Wspólnie z wójtem, Radą Gminy Wyszki, po rozmowach z OSP Wyszki 
w styczniu 2016 r. przez GCBK został złożony wniosek o dofinansowanie 
zadania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 
Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016 - 2020 pn. "Budowa 
wielofunkcyjnego budynku Gminnego Centrum Biblioteczno - 
Kulturalnego w Wyszkach". Wniosek ów przez Operatora - Instytut 
Książki został rozpatrzony pozytywnie (21 miejsce na 89 wniosków 
zakwalifikowanych i 259 wszystkich złożonych). Na budowę nowego 
obiektu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymamy 
dofinansowanie w kwocie 1 819 500 zł brutto, co stanowi 74,84% 
kosztów, wkład własny finansowy - 566 704 zł. 
W projekcie m.. in.: czytelnia dla dzieci i dorosłych z księgozbiorami, kącik 
malucha, sala widowiskowo - wystawowa, mini pracownia warsztatów 
kulinarnych, sala komputerowa, mini kawiarenka, sala gier, szatnia. Na 
zewnątrz: scena z trybunami, altany z miejscem na ognisko, plac zabaw 
i rekreacji dla dzieci i młodzieży, parkingi. 
W ramach tej inwestycji planowana jest również budowa garaży OSP, które 
są wyłączone z dofinansowania.
Został już wykonany projekt inwestycji, otrzymaliśmy warunki zabudowy. 
Następny etap, to pozwolenie na budowę, przetarg na wyłonienie 
wykonawcy i budowa. Ostateczny termin zakończenia inwestycji i oddania 
obiektu do użytku, to listopad 2017 r.
Wielofunkcyjny obiekt będzie służył wszystkim mieszkańcom Wyszek, 
gminy a nawet szerszemu gronu społeczności.

(hz)

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE ...

NOWE FORMY DZIAŁAŃ BIBLIOTECZNYCH

Działania mające na celu poprawę czytelnictwa i uatrakcyjnienie oferty to 
nie tylko praca w bibliotece i z książką, to szukanie innych form dotarcia do 
potencjalnego czytelnika.
30 lipca zorganizowaliśmy spotkanie Klubu Koderów „Orla” Grupy Senior 
z rówieśnikami z Wyszek, Pulsz i Niewina Borowego. Pracownik Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Orli p. Karina Struczyk przedstawiła prezentację 
ukazującą ostatnie działania tamtejszej placówki a w szczególności grupy 
sympatyków nowych technologii, wspomnianego Klubu Koderów, których 
przygoda z komputerem zaczęła się dawno temu a rozwinęła po szkoleniach 
Latarnika Polski Cyfrowej Henryka Zalewskiego.
Spotkanie z formy edukacyjnej przyjęło formułę rozrywkowo - biesiadną 
w oparciu o tzw. "własny koszyczek". Dominowały wspomnienia 
dotyczące zarówno spraw zawodowych jak i życia prywatnego. Jak zwykle 
okazało się, że grupy miały wspólnych znajomych a nawet zebrani 
doszukali się różnych dalszych pokrewieństw.
Nie dziwnym więc jest, że uczestnicy umawiali się na kolejne spotkanie, 
ustalając termin i szczegóły. Goście nie ukrywali, że zazdroszczą nam altan 
i plenerowych warunków do organizacji wszelkich tego typu działań.

(hz)

Pani Maria Szmurło w kategorii "Inne produkty regionalne 
w szczególności łączące produkty roślinne ze zwierzęcymi" otrzymała 
Wyróżnienie za Kokory.
Pozostałe panie również nie musiały wstydzić się swoich autorskich 
propozycji. Panie prezentowały: Wiesława Lachowska - ciasto 
"Mazowsze", Wacława Leszczyńska - Salceson domowy, Anna Miluska - 
Palcówka z gorczycą, Magda Oksiuta - Królik w pasztecie, Zofia Oksiuta - 
Grzybki Zosi, Stanisława Popławska - Koszyczek Weselny, Katarzyna 
Radkiewicz - Orzechy Katarzyny oraz Słoninka swojska, Bożena  Wilczek - 
Pierogi z serem.
Serdecznie gratulujemy zwyciężczyni oraz dziękujemy wszystkim paniom 
reprezentującym naszą gminę.

Szczególnie jesteśmy dumni z mieszkańców, którzy wbrew pomówieniom, 
skandalicznym oszczerstwom na ich temat przez pojedyncze osoby, często 
nie licząc własnych kosztów, zysków, nie analizując zarobków innych, 
nadal chcą działać wspólnie dla dobra całej społeczności, budują 
pozytywny wizerunek lokalny i całej Gminy Wyszki.

(hz)

W środę 15 czerwca w białostockich "Spodkach" w czasie XVI edycji 
konkursu „Nasze regionalne dziedzictwo – Smaki Regionów” ponad stu 
regionalnych producentów do degustacji wystawiło ponad 
140 przepysznych produktów.
Dzięki zaangażowaniu Gminnego Centrum Biblioteczno - Kulturalnego 
a w szczególności p. Katarzyny Borowskiej i p. Zofii Oksiuty, przy 
współpracy z ODR O/Bielsk Podlaski przedstawiciele naszej gminy już po 
raz drugi wzięli udział w ww. konkursie.
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dobór ubezpieczenia 
do potrzeb Klienta

UBEZPIECZENIA
dla osób
prywatnych: dla firm:

- komunikacyjne
  (OC, AC,
  Assistance, NNW)
- domy, domki letniskowe
- domy w budowie
- na życie
- zdrowotne
- turystyczne
- rolne

- komunikacyjne
  (OC, AC,
  Assistance, NNW)
- pakiety majątkowe
- odpowiedzialności cywilnej
- OC zawodowe
  (np.: lekarzy, pielęgniarki,
  biura rachunkowe, inne)

Białystok, ul. Krakowska 5 lok. 309
tel. 85 742 30 71, 85 744 55 98
kom. 509-453-445

Przedstawicielstwo:
Strabla, ul. Nowa 1

REKLAMA  PŁATNA


