
Nr 67 / 3-4 / 2016
ISSN 2353-0650

www.wyszki.pl

Rozpoczęto budowę nowego budynku GCBK - str. 15 Warsztaty kulinarne w Strabli - str. 15

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
życzymy mieszkańcom naszej Gminy radosnego,
świątecznego nastroju, serdecznych spotkań
w gronie rodziny i przyjaciół oraz wszelkiej pomyślności
w życiu zawodowym i prywatnym.
Nowy Rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji 
osobistych  zamierzeń.
Życzą
Wójt  z pracownikami,
Przewodniczący Rady z radnymi
oraz Redakcja WG
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ZDANIEM  WÓJTA

INFORMACJE REFERATU FINANSOWEGO - PODATKI

Szanowni Państwo przypominamy
Urzŕd Gminy Wyszki uprzejmie informuje, iý 15 listopada upůynŕů termin 
půatnoúci IV raty podatku. Wszystkich, którzy z róýnych przyczyn nie 
zapůacili podatku, prosimy o jak najszybsze uregulowanie naleýnoúci. 
Organ podatkowy wysůaů upomnienia dotyczŕce zalegůoúci podatkowych, 
które naleýy wpůacaă na konta bankowe wskazane w upomnieniu 
w terminie 7 dni od daty otrzymania. 
W przypadku nieuregulowania naleýnoúci we wskazanym terminie, 
zostanie wszczćte postćpowanie egzekucyjne w celu przymusowego 
úciŕgnićcia naleýnoúci w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje 
dodatkowe obciŕýenie kosztami egzekucyjnymi, które zaspokajane sŕ 
w pierwszej kolejnoúci.

Opůaty i podatki lokalne na 2017 rok
W dniu 9 listopada 2016 r. Rada Gminy Wyszki podjćůa uchwaůć w sprawie 
wysokoúci stawek podatku od nieruchomoúci obowiŕzujŕcych od 2017 r. 
Porównujŕc stawki z roku 2016 sŕ mniejsze niý na 2017 rok podatkowy 
(porównanie poniýej). 

Okreúla sić nastćpujŕce stawki podatku od nieruchomoúci obowiŕzujŕce na 
terenie Gminy Wyszki: 

1) od gruntów: 
a) zwiŕzanych z prowadzeniem dziaůalnoúci gospodarczej bez wzglćdu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,89 zů od 
1 m² powierzchni (w 2016 - 0,89 zů);
b) pod wodami powierzchniowymi stojŕ cymi lub wodami 
powierzchniowymi půynŕcymi jezior i zbiorników sztucznych 4,54 zů od 
1 ha powierzchni, (w 2016 - 4,58 zů)
c) pozostaůych, w tym zajćtych na prowadzenie odpůatnej statutowej 
dziaůalnoúci poýytku publicznego przez organizacje poýytku publicznego  
0,47 zů od 1 m² powierzchni (w 2016 - 0,47 zů);
d) niezabudowanych objćtych obszarem rewitalizacji, o którym mowa 
w ustawie z dnia 9 paędziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 poz. 
1777) i poůoýonych na terenach, dla których miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod 
zabudowć mieszkaniowŕ, usůugowŕ albo zabudowć o przeznaczeniu 
mieszanym obejmujŕcym wyůŕcznie te rodzaje zabudowy, jeýeli od dnia 
wejúcia w ýycie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upůynŕů okres 
4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego  2,98 zů od m2 powierzchni (w 2016 - 3,00 zů),

2) od budynków lub ich czćúci: 
a) mieszkalnych  0,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (w 2016 - 0,75 zů),
b) zwiŕzanych z prowadzeniem dziaůalnoúci gospodarczej oraz od 
budynków mieszkalnych lub ich czćúci zajćtych na prowadzenie 
dziaůalnoúci gospodarczej 22,66 zů od 1 m² powierzchni użytkowej 
(w 2016 - 22,86 zů);
c) zajćtych na prowadzenie dziaůalnoúci gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiaůem siewnym 10,59 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej (w 2016 - 10,68 zů);

Sokolik, czyli Kazimierz Wyrozębski, żołnierz wyklęty, jest patronem 
jednego z zastępów 6 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej” Brygada” 
z Topczewa. Dowodzi nim zastępowa dh. Gabriela Angielczyk. Oprócz niej 
zastęp tworzą druhny: Karolina Zdrojkowska, Monika Olszewska, Martyna 
Dec, Julia Angielczyk, Kornelia Angielczyk, Julia Karpiesiuk.
Od października 2015 r. do czerwca 2016 r. brałyśmy udział w Turnieju 
Zastępów, organizowanym przez Kwaterę Główną ZHP. Przez ten czas 
ciężko pracowałyśmy nad ciekawymi, choć trochę trudnymi zadaniami. 
Nauczyłyśmy się jak przygotować tradycyjne włoskie danie (spaghetti) 
i amerykańskie śniadanie (pancake). Wiele frajdy miałyśmy podczas 
przygotowanego przez nas pikniku ze zdrową żywnością. Odwiedziłyśmy 
też Urząd Gminy w Wyszkach. Rozmawiając z Panem Wójtem i Panem 
Sekretarzem, dowiedziałyśmy się jak funkcjonuje gmina. Spotykałyśmy się 
także z prawosławnym księdzem, by poznać prawosławie; 
uczestniczyłyśmy w warsztacie psychologicznym, odbywałyśmy 
rowerowe wycieczki, nagrywałyśmy filmik z naszą piosenką. 

SOKOLIK  PATRONEM  ZASTĘPU

W jednym z zadań ułożyłyśmy wierszyk o naszym zastępie:
„Nasz zastęp miano „Sokolika” nosi,
i do dzielnego żołnierza się odnosi,
który walczył za Ojczyznę, 
i nosił na sobie niejedną bliznę. 
 Jesteśmy zastępem drużyny w Topczewie, 
gdzie całego naszego harcerstwa zarzewie. 
Drużynowy ksiądz Mariusz prowadzi nas odważnie,  
i rozwiązuje wszelkie między nami waśnie. 
Naszą zastępową jest Gabrysia, 
którą kochamy jak Krzyś Puchatka Misia, 
mobilizuje nas codziennie do pracy, 
bo bez niej nie ma żadnych kołaczy. 
W zastępie jest jeszcze Monika i Karolina, 
których edukacja w gimnazjum się zaczyna. 
Noszą one chętnie swe szare mundury 
i czekają z niecierpliwością na nowe sznury. 
 Jest także Martynka nasza kochana, 
która na łyżwach prześciga bałwana. 
I najmniejsza Julka uwielbia harcerską robotę, 
chciałaby zbiórki przez całą sobotę.
Są także bliźniaczki dwie małe: 
Julka i Kornelka nie odróżnich ich wcale. 
Ich buzie nie milkną na chwilę, 
ciągle coś mówią i gonią motyle.
Nasze zbiórki co tydzień się odbywają 
i nieraz wcale nie krótko one trwają. 
Wszyscy się razem w domu anielskim spotykamy 
i bardzo mile przy słodkim tam czas spędzamy.”

Po ciężkich wieczorach, pełnych zabawy, ale i nauki, w swojej kategorii 
dostałyśmy się do Złotej Grupy, zajęłyśmy III miejsce w Polsce 
i zyskałyśmy tytuł "Chorągwianego Harcerskiego Zastępu Mistrzów". 
Z tego miejsca chciałybyśmy podziękować wszystkim osobom, które nam 
pomogły w realizacji zadań, a w szczególności naszemu drużynowemu za 
to, że nas mobilizował do pracy i czuwał nad nami przez cały czas. 
Czuwaj!

Zastępowa dh. Gabriela Angielczyk

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszkach 
informuje, że na terenie Gminy Wyszki poruszają się osoby, które 
podszywają się pod Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach 
i próbują wyłudzić pieniądze, proponują kupno różnych przedmiotów lub 
oferują pomoc w formie paczek za odpłatnością.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach takich działań nie 
prowadzi. Nasi pracownicy posiadają zielone legitymacje pracownika 
socjalnego ze zdjęciem opatrzone okrągłą pieczęcią Ośrodka oraz pieczęcią 
i podpisem Kierownika. Poza tym nie zbierają żadnej gotówki od 
mieszkańców i nic nie sprzedają. Pracownicy przed wyjazdem w teren 
wpisują w ewidencję wyjść służbowych do kogo się udają. W przypadku, 
gdy jakaś osoba podaje się za pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wyszkach, należy kategorycznie żądać okazania legitymacji 
służbowej a także numeru telefonu służbowego w celu zweryfikowania 
tożsamości pracownika i jego wizyt u mieszkańców.
Apelujemy do wszystkich mieszkańców Gminy Wyszki, aby o wszelkich 
próbach czy przypadkach oszustw informowali Komendę Powiatową 
Policji w Bielsku Podlaskim oraz Ośrodek Pomocy. Apelujemy też do 
młodszego pokolenia, aby uświadamiali swoich dziadków, rodziców, 
starszych i samotnych sąsiadów o zagrożeniach i przestrzegali 
o zachowaniu ostrożności.

Marzanna Olszewska

APEL  GOPS  w WYSZKACH
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Dnia 05.12.2016 w wyniku otwarcia przetargu pn. „Odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie Gminy Wyszki” wyłoniono wykonawcę realizacji 
przedmiotowego zadania. Firma, która została wybrana w przetargu 
nieograniczonym to: Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne "ASTWA" 
Sp. z o.o. ul. Kombatantów 4, 15-102 Białystok. Usługi będą świadczone 
przez okres od 01.01.2017 do 31.12.2018 roku.

Martyna Kalinowska

ODPADY  KOMUNALNE

Gmina Wyszki przypomina o zakazie wywożenia odpadów na 
tzw. „dzikie wysypiska śmieci”

Pragniemy przypomnieć, iż w przydrożnych rowach, lasach, wyrobiskach 
itp. często spotyka się pryzmy wysypywanych śmieci. Często musimy 
uprzątać takie miejsca na własny koszt, a to może skutkować podniesieniem 
opłat za wywóz nieczystości. W związku z tym informujemy o zakazie 
wywożeniu odpadów na miejsca do tego nie przeznaczone.
W takich miejscach na terenie naszej gminy sukcesywnie umieszczamy 
tabliczki informacyjne o zakazie wyrzucania śmieci oraz instalujemy 
kamery foto pułapki celem wskazania i ukarania sprawcy wykroczenia.
Za wywożenie śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych, 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 w/w ustawy 
podlega karze grzywny do 500,00 zł. 

USUWANIE  AZBESTU

W roku 2016 po złożonym wniosku  do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki wodnej w Białymstoku o dofinansowanie 
w formie dotacji kosztów związanych z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest, w naszym przypadku pokryć dachowych z eternitu  
otrzymaliśmy dotację w wysokości 31808,80 zł. 
Wnioskowana przez Gminę Wyszki kwota która zabezpieczałaby w całości 
koszty związane z usuwaniem eterniu z posesji zgłoszonych wynosiła 
90248,65 zł. 
Po przeprowadzonym przetargu związanym z wyłonieniem wykonawcy 
prac związanym z odbiorem i utylizacja odebranego z terenu gminy azbestu, 
ostatecznie w dniach 31 sierpień  07 wrzesień 2016 r. dokonana została 
zbiórka azbestu z terenu Gminy Wyszki z 37 gospodarstw.
Z racji na otrzymaną dużo niższą kwotę na usuwanie wyrobów, niż ta o którą 
gmina wnioskowała musieliśmy ograniczyć się co do ilości odebranego 
azbestu. W związku z tym w pierwszej kolejności azbest został odebrany 
z gospodarstw, w których był on zdjęty z dachów. W wyniku przeprowadzo-
nej zbiórki z terenu w ramach dotacji odebranych zostało 107,36 tony 
eternitu. 
W większości gospodarstw poza nielicznymi wyjątkami, eternit 
przygotowany został do odbioru w sposób prawidłowy t. j. złożony na 
palecie w miejscu pozwalającym na dojazd z załadunek na samochód.  
Kwota przydzielanej dotacji związanej z odbiorem i utylizacją azbestu 
obejmuje jedynie odbiór eternitu z gospodarstwa nie obejmuje kosztów 
nowego pokrycia, którego koszt każdy właściciel budynku ponosi we 
własnym zakresie.
W tym miejscu apelujemy do wszystkich właścicieli pokryć dachowych 
z eternitu który zalicza się do odpadu niebezpiecznego przy usuwaniu 
którego należy zachować szczególne środki ostrożności głownie dróg 
oddechowych,  którzy wymieniają je na inny rodzaj pokrycia aby eternit był 
g r o m a d z o n y c h  n a  w c z e ś n i e j  p r z y g o t o w a n y c h  p a l e t a c h  
i składany w miejscach umożliwiających dojazd i jego załadunek. Pokrycia 
dachowe z azbestu na terenie gminy Wyszki zostały zinwentaryzowane 
w roku 2013 i wprowadzone do ogólnopolskiej bazy azbestowej.
Zgodnie z zapisami „ Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-
2032” całkowite oczyszczenie kraju z wyrobów azbestowych powinno 
nastąpić do roku 2032.
W przypadku pojawienia się możliwości pozyskania środków na usuwanie 
azbestu w latach przyszłych gmina będzie występowała o ich  pozyskanie 
i sukcesywny odbiór azbestu z gospodarstw zgłoszonych.

Tymosiak Kazimierz

Miło nam poinformować, że 
nowym Prezesem Zarządu 
Oddz. Powiatowego ZOSP 
RP w Bielsku Podlaskim 
został wybrany Arkadiusz 
Krasowski. 
W dniu 27 listopada 2016 r. 
odbył się Zjazd Oddziału 
Powiatowego Związku 
O c h o t n i c z y c h  S t r a ż y  
Pożarnych Rzeczypospolitej 
P o l s k i e j  w  B i e l s k u  
Pod lask im,  w t rakc ie  
którego podsumowano 
pięcioletnią działalność 
ochotników na terenie 
powiatu oraz wybrano nowe 
władze na kolejną kadencję. 
Drugim przedstawicielem 
z terenu gminy Wyszki 
wybranym do prezydium 
zarządu jest Marcin Lasota

NOWY  PREZES  ZARZĄDU  ODDZ.  POW.  ZOSP RP

z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu. W składzie piętnastoosobowego 
zarządu znajdują się również wójtowie gmin z terenu powiatu bielskiego 
w tym Mariusz Korzeniewski - Wójt Gminy Wyszki.
Arkadiusz Krasowski obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady 
Gminy Wyszki. Nieprzerwanie od 2001 r. jest Prezesem Zarządu Oddz. 
Gminnego ZOSP RP w Wyszkach oraz naczelnikiem w jednostce OSP 
w Topczewie. Za swoją wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony 
ppoż. został odznaczony m.. in. Złotym Medalem „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” oraz Odznaką Podlaski Krzyż Floriański.

Andrzej Niewiński

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające 
tych świadczeń  4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2016 - 4,65 zł);
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  
7,62 zł od 1 m2 powierzchni uæytkowej (w 2016 - 7,68 zł);

3) od budowli  
- 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 - 7. 

Podatek rolny i leśny
- ponadto informuje się, iż średnia cena skupu żyta na rok podatkowy 2017 
wynosi 131,10 zł z 1 ha przeliczeniowego (w roku 2016  134,375 zł),
- natomiast średnia cena sprzedaży drewna do podatku leśnego na następny 
rok podatkowy będzie wynosić 42,0222 zł (w roku 2016 cena ta wynosi 
42,1894 zł z 1 ha lasu). 

Podatek od środków transportowych obowiązujący od 2017 r.
Rada Gminy Wyszki w dniu 9 listopada 2016 r. podjęła  uchwałę w sprawie 
wysokości stawek podatku od środków transportowych. Zostały one 
obniżone w stosunku do poprzedniego roku. Związane jest to z inicjatywą 
zmierzającą do aktywizacji przedsiębiorców lokalnych, jak i tych spoza 
terenu Gminy Wyszki. Zachęcamy przedsiębiorców do rejestrowania 
nowych pojazdów na terenie naszej Gminy. 
Tekst uchwały dostępny jest pod adresem www.wyszki.pl w zakładce Baza 
Aktów Własnych. Zapraszamy do zapoznania się z obniżonymi stawkami 
podatku.

Ref. finansowy UG w Wyszkach
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Z  ŻYCIA  ZESPOŁU  SZKÓŁ w WYSZKACH

str. 4

„Nie bój się, nie lękaj się, przyszłość zaczyna się dziś nie jutro!” - JP II
Są w życiu lokalnych społeczności takie chwile, które przeżywa się 
w sposób szczególny, które przeżywa się tylko raz, a mimo to zapamiętuje 
się je na wieki. Tak właśnie zapisał się dzień 24 listopada w dziejach 
wyszkowskiej szkoły, która otrzymała imię wielkiego Polaka, Papieża JP II.

OD 25 LAT WSKAZUJE NAM DROGĘ

Młodzież i dzieci Zespołu Szkół im. Jana Pawła II już od 2007 roku wędrują 
ścieżkami misyjnych dróg, które wiodą na afrykański kontynent do Kenii 
i Zambii. Regularnie od dziewięciu lat odbywają się w naszej szkole 
misyjne spotkania z udziałem Sióstr Misjonarek św. Rodziny.

NA  MISYJNYM  SZLAKU:  WYSZKI - AFRYKA !!!

potrzebującymi. Każde spotkanie z misjonarzami dostarcza nam nowych 
wrażeń, niezapomnianych przeżyć wewnętrznych, wzruszeń i cennej 
wiedzy na temat warunków życia i pracy w ośrodkach misyjnych w Afryce.
Tegoroczne spotkanie misyjne miało miejsce dn. 19.10.2016. Gościem była 
s. Dawida, która przeprowadziła niezwykle interesujące prelekcje 
z wykorzystaniem filmików, prezentacji, oryginalnych afrykańskich 
gadżetów oraz podzieliła się osobistymi wrażeniami i przeżyciami z pobytu 
na misjach w Afryce. 
Wszystkim uczestnikom spotkania udzieliła się radosna, serdeczna  
atmosfera. Każdy miał również poczucie, że jest uczestnikiem wielkiego 
dzieła - dzieła miłości, które z naszej małej podlaskiej miejscowości dociera 
do odległej Kenii i Zambii.
W imieniu s. Dawidy dziękujemy wszystkim za złożone ofiary na cele 
misyjne  Bóg zapłać!

 S U  koordynator Akcji ,,Adopcja na odległość”
Op. Maria Porucznik

BO  NAUCZYCIEL  JEST  KAPITANEM…
Dnia 13 października 2016 roku obchodziliśmy Dzień KEN, czyli święto 
wszystkich ludzi bezpośrednio i pośrednio związanych z oświatą  
tradycyjnie zwane Dniem Nauczyciela. W naszych szkolnych obchodach 
udział wzięli zaproszeni goście, a wśród nich: przedstawiciele UG, BS, 
nauczyciele emeryci, pracownicy administracji i obsługi oraz rodzice.
Scenariusz uroczystości szkolnej i środowiskowej zarazem przygotował, 
i koordynował jej przebieg Samorząd Uczniowski. Uczniowie 
zaprojektowali oryginalną dekorację okolicznościowa oraz przygotowali 
pomysłową niespodziankę swoim nauczycielom i wszystkim gościom,

Na przestrzeni lat gościliśmy w naszych progach misjonarki, wolontariuszy 
świeckich, którzy pracowali (i nadal przebywają) w placówkach na 
Czarnym Lądzie. 
Prowadzona przez nas akcja ,,Adopcja na odległość” przynosi wymierne 
korzyści naszym podopiecznym z Afryki, którzy dzięki finansowemu 
wsparciu mogą uczyć się, dorastać, poznawać Boga i żyć godnie. Dzięki 
relacjom i świadectwom sióstr wiemy, że nasze symboliczne złotówki 
przyczyniają się do szczęścia naszych czarnoskórych bliźnich.
My  uczniowie, grono pedagogiczne i rodzice - również możemy mówić 
o wielkiej radości i bezcennych duchowych korzyściach, jakie osiągamy 
dzięki temu, iż dzielimy się ,,chlebem i miłością” z najbardziej

24 listopada 1991 roku staliśmy się pierwszą szkołą w diecezji 
drohiczyńskiej i dziesiątą w kraju, która otrzymała imię Jana Pawła II. 
W tym roku obchodzimy dwudziestą piątą rocznicę nadania naszej szkole 
imienia. Obraliśmy sobie Patrona, który służy nam za wzór, który wciąż 
pozostaje niedościgłym ideałem.
Cała społeczność szkolna dołożyła wszelkich starań, aby ten dzień był 
wyjątkowy. Uczniowie pięknie śpiewali piosenki, nauczyciele recytowali 
wiersze wskazujące, a zarazem przypominające nam drogowskazy 
i wartości, którymi powinniśmy kierować się w naszym życiu. Na 
zakończenie uroczystości, trzymając się za ręce, odśpiewaliśmy ulubioną 
pieśń Jana Pawła II - „Barkę”; pozwoliło nam to poczuć, że jesteśmy jedną 
wielką rodziną i tworzymy wspólnotę. Cieszymy się, że w tak ważnym dla 
nas dniu nie zabrakło naszych przyjaciół. Dziękujemy za obecność 
pracownikom Urzędu Gminy na czele z Panem Wójtem Mariuszem 
Korzeniewskim, przedstawicielom Rady Gminy, Pani dyrektor Banku 
Barbarze Wyszkowskiej - Perkowskiej, księdzu Proboszczowi Andrzejowi 
Ulaczykowi, nauczycielom - emerytom oraz rodzicom. Ten dzień był 
wyjątkową okazją, do wspomnień, refleksji oraz rozmowy. 
Szkoła jest miejscem, gdzie zdobywamy nie tylko umiejętności i wiedzę. Są 
też wartości, które tak naprawdę sprawiają, że - jak nauczał nasz Patron - 
stajemy się coraz bardziej ludzcy. A prawdziwa wiedza może być potężną 
i dobrą siłą, ale pod warunkiem, że przynosi prawdziwe owoce - gdy 
połączona jest z poznawaniem i zastosowaniem wartości i zasad, które 
sprawiają, że stajemy się wspólnotą, że chcemy być pośród ludzi i żyć z nimi 
w określonym miejscu i czasie.
Warto jeszcze dodać, że szkolne święto nie zakończyło się wraz 
z uroczystością oficjalną. Po lekcjach odbyła się druga część 
zorganizowana przez Samorząd Uczniowski z pomocą rodziców 
i nauczycieli. Odbyła się dyskoteka, która zgromadziła całkiem spore grono 
uczniów. Tu wszyscy nie tylko wspaniale się bawili, ale wzięli też udział 
w akcji Samorządu Uczniowskiego w ramach „Adopcji na odległość”. 
Zorganizowano kiermasz ciast i słodyczy, z którego dochód w całości 
przeznaczono na ww akcję. Koordynatorem akcji od lat jest pani Maria 
Porucznik  opiekun samorządu i jej pomysłodawca.

Joanna Warpechowska 
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W trakcie uroczystości mieliśmy także niepowtarzalną okazję, by „zajrzeć” 
do pokoju nauczycielskiego i przekonać się, jak spędzają przerwy 
"nauczyciele” - o czym rozmawiają, na co narzekają, czym się cieszą, co 
zaprząta ich myśli… A wszystko to dzięki grupie uczennic klas drugich 
i trzecich gimnazjum, które perfekcyjnie wcieliły się w role przedstawicieli 
grona pedagogicznego w przygotowanej na ten dzień części artystycznej.
Życzeniom, podziękowaniom i uśmiechom nie było końca. Uroczystość 
upłynęła w radosnej i przyjaznej atmosferze. Chciałoby się z wszystkich sił 
zakrzyknąć: ,,Chwilo trwaj…jesteś piękna”!!!

NARODOWE  ŚWIĘTO  NIEPODLEGŁOŚCI w WYSZKACH

„Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. 
Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę.” - Jan Paweł II

11 listopada to data bliska sercu każdego Polaka. Tego dnia 1918 roku nasza 
Ojczyzna po wieloletniej niewoli nareszcie stała się wolna. Dla uczczenia 
tej ważnej rocznicy zarówno w miastach, jak i wsiach Polacy uczestniczą 
w obchodach Święta Niepodległości. W Wyszkach także odbyły się 
uroczystości związane z 98 rocznicą odzyskania niepodległości. 
Rozpoczęły się one Mszą Św. odprawioną w kościele parafialnym pod 
wezwaniem św. Andrzeja Apostoła. Eucharystię sprawował ks. proboszcz 
dr Andrzej Ulaczyk. W świątyni zebrali się liczni wierni. Wśród nich byli 
także przedstawiciele Urzędu Gminy, Rady Gminy, Banku Spółdzielczego 
oraz Zespołu Szkół. Powagę święta podkreślała obecność pocztów 
sztandarowych szkoły podstawowej, zespołu szkół oraz Ochotniczej Straży 
Pożarnej. W wygłoszonej homilii ks. proboszcz odwołał się do trudnych 
wydarzeń z historii Polski. Jednocześnie podkreślił, że bez względu na czas 
i okoliczności wartościami najważniejszymi w życiu każdego człowieka

którzy to zostali udekorowani orderami za wszelkie zasługi i osiągnięcia 
w pracy z dziećmi i młodzieżą. Nagrodzeni mieli, prawdopodobnie, jedyną 
w życiu okazję pojawić się w blasku świetlnych fontann na czerwonym 
dywanie, by odebrać niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju odznaczenia 
przyznane przez Kapitułę Uczniowską. I tak na dumnie wypiętych piersiach 
zawisły między innymi ordery: ,, salomonowej mądrości”, ,,słońca”, ,,wąsa 
i melonika”, ,,uśmiechniętych ust'', ,,żabotu” czy też ,,zaczarowanych  
okularów” i ,,kolorowej kokardy”. Oczywiście wszystko to w ramach 
dobrej zabawy i jako wyraz niepospolitego poczucia humoru dorosłych 
i uczniów… ale Szanowni Nagrodzeni odznaczenia zobowiązują !!!!

powinny być uczciwość, prawda i miłość. Często dziś niestety zapominane 
lub wypaczane. Po mszy uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Wyszkach przedstawili montaż słowno  muzyczny ukazujący bolesną 
i krwawą drogę Polaków do niepodległości. Wzruszające wiersze i piosenki 
pozwoliły oddać się zadumie nad historią ziemi ojczystej. Występom 
uczniów towarzyszyła prezentacja multimedialna. Kolejne slajdy niczym 
karty historii ukazywały heroizm i poświęcenie naszych przodków.

MISIOWE PASOWANIE W PRZEDSZKOLU ZS

 „Miś ma uszy do targania po to misiem jest, 
żeby mieć coś do kochania i wytarcia łez…”

25 listopada Przedszkolaki, Dyrekcja szkoły, zaproszeni goście oraz 
Rodzice uczestniczyli w „Misiowym Pasowaniu”. Misiowym dlatego, że 
tegoroczne „Pasowanie na Przedszkolaka” połączyliśmy z uroczystym 
„Dniem Pluszowego Misia”. Dzieci z najmłodszej grupy przedszkolnej 3-5-
latków, aby stać się „prawdziwymi” przedszkolakami musiały 
zaprezentować misiom, które bacznie obserwowały dzieci z widowni, 
poznane w przedszkolu wiersze i piosenki. Były również pląsy i zabawy 
z pokazywaniem, w których uczestniczyły zaproszone dzieci z oddziałów 
„0a”, „0b” oraz klasy I. Warunkiem dobrej zabawy na „Misiowym 
Pasowaniu” było zabranie ze sobą pluszowego misia. Emocji było co nie 
miara, nie wszystkim udało się pokonać tremę przed swoim pierwszym 
publicznym wystąpieniem, ale pluszowe misie wcale się za to nie obraziły 
i z miłą chęcią, po złożeniu przez dzieci uroczystej przysięgi, stały się 
prawdziwymi przyjaciółmi przedszkolaków.

cd. na str. 12

W murach wyszkowskiej świątyni echem rozbrzmiewały słowa recytacji:
„ O Panie, któryś jest na niebie
Wyciągnij sprawiedliwą dłoń
Wołamy z cudzych stron do Ciebie
O polski dach, o polską broń”

Niejednemu z obecnych łza zakręciła się w oku słuchając wzruszających 
piosenek wykonywanych przez uczennice gimnazjum.
Następnie zebrani udali się pod Pomnik Pamięci i Tożsamości Narodowej, 
gdzie odśpiewano hymn państwowy i złożono kwiaty. Święto Odzyskania 
Niepodległości jest doskonałą okazją, aby docenić patriotyzm i przelaną 
krew naszych przodków. Aby człowiek wiedział, dokąd zmierza, musi 
wiedzieć, skąd pochodzi. Naród bez historii błądzi jak człowiek bez 
pamięci.

Marta Warpechowska
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Dnia 15 listopada 2016 r. w Szkole Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego 
w Topczewie odbył się konkurs recytatorski „Henryk Sienkiewicz żywy 
w naszej pamięci” z okazji 100 rocznicy śmierci pisarza. Uroczystość 
została przygotowana przez p. Alfredę Zawadzką i Barbarę Ryszt.
Honorowy patronat nad uroczystością objął Marszałek Wojew. Podl.
Na początku zabrał głos Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. 
Falkowskiego w Topczewie Pan Andrzej Karpiesiuk. Serdecznie powitał 
przybyłych gości: Marszałka Województwa Podlaskiego- Pana Jerzego 
Leszczyńskiego, Z-ce dyrektora finansów Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podlaskiego- Pan Bogdana Olszewskiego, Wójta Gminy 
Wyszki- Pana Mariusza Korzeniewskiego, Dyrektor BS w Brańsku oddział 
Wyszki- Panią Barbarę Wyszkowską- Perkowską, Dyrektora Gminnego 
Centrum Biblioteczno- Kulturalnego Pana Henryka Zalewskiego, 
Przewodniczącą Rady Rodziców- Panią Annę Olejnik.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie Pan 
Andrzej Karpiesiuk stwierdził, że jest zaszczycony, iż w naszej szkole 
oddajemy hołd Wielkiemu Polakowi i przyczyniamy się do popularyzacji 
jego twórczości oraz idei zawartych w jego książkach przede wszystkim 
patriotyzmu i przywiązania do tradycji. Poprzez ten konkurs dziękujemy 
pisarzowi za wspaniałe książki, dbałość o polszczyznę narodu bez państwa, 
niezapomnianych bohaterów, da których hasło: Bóg- Honor- Ojczyzna było 
sensem życia, fantazję, humor i optymizm, wiarę w wolną ojczyznę 
i wolność Polaków, sławienie Polski, polskiej literatury i historii w świecie, 
serce oddane Polsce.
Dyrektor Andrzej Karpiesiuk słowa podziękowania skierował do Pani 
Alfredy Zawadzkiej i Pani Barbary Ryszt za pomysł i przygotowanie 
uroczystości. Ponadto zwrócił się do dzieci recytujących prozę 
H. Sienkiewicza i ich opiekunów. Wyraził swoje zadowolenie z licznego 
udziału w konkursie. Podziękował Marszałkowi Województwa

Podlaskiego Panu Jerzemu Leszczyńskiemu za Honorowy Patronat, Panu 
Wójtowi Mariuszowi Korzeniewskiemu i sponsorom za wsparcie 
finansowe. Rodzicom za przygotowanie poczęstunku. Na zakończenie 
życzył wszystkim I miejsc i zdrowej rywalizacji.
Następnie zabrał głos Marszałek Województwa Podlaskiego Pan Jerzy 
Leszczyński. Powitał wszystkich zebranych, podziękował za zaproszenie, 
a uczestnikom konkursu gratulował sukcesu w recytacji. Zwrócił uwagę, że 
rok 2016 jest rokiem Henryka Sienkiewicza, który był wybitnym pisarzem 
i gorącym patriotą. Pisał utwory „ku pokrzepieniu serc” co między innymi 
przyczyniło się, że Polacy przetrwali ciężkie chwile rozbiorów i nie utracili 
świadomości narodowej.
Po tych budujących słowach uczennica Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. 
Falkowskiego w Topczewie Daria Matczenia krótko przypomniała 
biografię i twórczość H. Sienkiewicza.
Atrakcją uroczystości była inscenizacja fragmentów powieści 
H. Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”, której towarzyszyła piękna 
scenografia wprowadzająca w miejsce wydarzeń. W rolę bohaterów 
wcielili się uczniowie naszej szkoły. Na zakończenie przedstawienia 
wystąpiły dziewczynki z kółka gimnastycznego i zatańczyły barwny taniec 
plemienia Wa - hima, w rytm afrykańskiej muzyki.
Pani Barbara Ryszt zapoznała uczestników z przebiegiem konkursu 
recytatorskiego. Przedstawiła również jury oceniające recytację: 
Przewodnicząca Pani Barbara Wyszkowska - Perkowska, Pani Anna 
Olejnik, Pan Bogdan Olszewski, Pan Henryk Zalewski.
Uczniowie kl. III i IV zaprezentowali fragmenty prozy z noweli 
H. Sienkiewicza „Janko Muzykant”. Natomiast uczniowie kl. V i VI 
recytowali fragmenty prozy z powieści H. Sienkiewicza „W pustyni 
i w puszczy”.
Po wysłuchaniu wszystkich uczestników jury udało się na krótką naradę, 
zaś recytatorzy i ich opiekunowie na słodki poczęstunek.

str. 7Wieści Gminne   67/2016

H. SIENKIEWICZ  ŻYWY  w  NASZEJ  PAMIĘCI

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w TOPCZEWIE
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Dnia 22.09.2016 r. odbyły się Igrzyska Powiatu Bielskiego w Sztafetowych 
Biegach Przełajowych. Drużyna dziewcząt i chłopców zajęła III miejsce. 
Dzięki temu zakwalifikowali się do półfinału wojewódzkiego. Dziewczęta 
zajęły X miejsce, a chłopcy XVII.

ZAWODY  SPORTOWE

Następnymi zawodami, w których uczestniczyli uczniowie naszej szkoły, 
były Igrzyska Powiatu Bielskiego w Drużynowych Biegach Przełajowych. 
Drużyny dziewcząt i chłopców zajęły III miejsce i tym samym uzyskali 
awans do finału Grupy Południowej. 
Indywidualnie:
I miejsce zajęła Klaudia Boguszewska, II miejsce zajęła Natalia 
Poniatowska, III miejsce zajęła Daria Matczenia;
I miejsce zajął Kacper Pruszyński, IV miejsce zajął Wojciech Łuczaj

30 września 2016 r. zostały zorganizowane Igrzyska Powiatu Bielskiego 
w Piłce Nożnej. Drużyna chłopców z naszej szkoły pod opieką Dyrektora 
Pana Andrzeja Karpiesiuka zajęła IV miejsce.

28 października 2016 r. sportowcy naszej szkoły uczestniczyli w turnieju 
„Z Podwórka na Stadiony” - O Puchar Tymbarka. W kategorii U-12 chłopcy 
zajęli I miejsce i awansowali do finału wojewódzkiego. 
Skład drużyny: Ostrowski Sebastian, Łuczaj Wojciech, Poniatowski Daniel
Falkowski Przemysław, Pruszyński Kacper, Moczydłowski Kacper, 
Kamiński Damian, Grygoruk Karol, Kuryś Michał, Idźkowski Konrad.

W kategorii U-12 drużyna 
dziewcząt zajęła III miejsce, 
a w kategorii U-10 drużyna 
chłopców zajęła IV miejsce.

Wielki sukces odniosła ucz. klasy 
VI Klaudia Boguszewska , która
z  k a d r ą  l e k k o a t l e t ó w  
województwa podlaskiego 
startowała w Mistrzostwach 
Polski. Odbyły się one w Spale 
dnia 27.11.2016 r. 

Alfreda Zawadzka

LOTERIA 
MIKOŁAJKOWA

Biblioteka z okazji Mikołajek 
z o r g a n i z o w a ł a  „ L o t e r i ę  
Mikołajkową”, która cieszyła się 
wielką popularnością. Dochód 
został przeznaczony na zakup 
k s i ą ż e k ,  u z u p e ł n i a j ą c y c h  
księgozbiór.

Alfreda Zawadzka

ŚLUBOWANIE  PIERWSZOKLASISTÓW

Dnia 4 października w Szkole Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego 
w Topczewie odbyło się uroczyste ślubowanie, pasowanie i przyjęcie 
w poczet uczniów - pierwszoklasistów. Zaszczycili nas swoją obecnością 
pracownicy Urzędu Gminy w Wyszkach: Pan Wójt M. Korzeniewski, Pani  
A. Piotrowska oraz Pani A. Olszańska - pracownik BS w Wyszkach. 
Zebranych powitali: Pan  A. Karpiesiuk - dyrektor szkoły i wychowawczyni 
klasy pierwszej Pani B. Karpiesiuk. Trochę speszone, ale uśmiechnięte 
pierwszaki wraz ze swoimi rodzicami oczekiwali na tę uroczystość od 
samego rana. W odświętnych strojach, przebrane, z pomocą uczniów klasy 
trzeciej dały popis swoich umiejętności, odważnie występując przed 
zgromadzoną publicznością. Kolejny zdany pozytywnie egzamin 
przeprowadził pan dyrektor. Po tym, pierwszoklasiści złożyli uroczyste 
ślubowanie na sztandar szkoły. Następnie pan dyrektor przy pomocy 
"wielkiego rekwizytu" - ołówka, oficjalnie pasował każde dziecko na 
ucznia. Starsi koledzy z Samorządu Uczniowskiego też przygotowali 
konkurencję, w której można było połamać język. Dzieci zdały ją 
pomyślnie i zostały przyjęte w poczet uczniów naszej szkoły. Oczywiście 
nie zabrakło przemówień, kwiatów i wielu prezentów dla 
pierwszoklasistów. Było wesoło. Gdy emocje zaczęły opadać, wszyscy 
udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Barbara Karpiesiuk
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DZIEŃ  NAUCZYCIELA  2016

W dniu 12 października 2016 roku obchodziliśmy w naszej szkole "Dzień 
Nauczyciela". Na pierwszych 4 godzinach lekcyjnych dokonała się swoista 
zmiana pokoleniowa, a mianowicie, uczniowie z Samorządu 
Uczniowskiego zastąpili nauczycieli i dyrektora w ich codziennych 
obowiązkach. Następnie była uroczysta akademia, na którą przybyli 
dostojni goście: Wójt Gminy Wyszki - Mariusz Korzeniewski, Pani 
Agnieszka Piotrowska, nauczyciele emeryci, kadra pedagogiczna, obsługa 
administracyjna, woźni, kierowcy z dowożącymi, rodzice oraz uczniowie 
naszej szkoły. Dyrektor Andrzej Karpiesiuk w pięknych słowach podkreślił 
znaczenie wychowania i wykształcenia młodego pokolenia dla dobra naszej 
ojczyzny oraz podziękował pedagogom i wszystkim, którzy są związani 
z edukacją i szkolnictwem. Następnie uczniowie klas IV, V i VI, pod 
kierunkiem Katarzyny Górskiej i Natalii Tyszuk, wierszem, skeczem 
i piosenką oraz kwiatami i "Oskarowymi" jabłkami podziękowali 
wszystkim nauczycielom oraz pracownikom naszej szkoły za trud 
i poświęcenie włożone w wychowanie i wykształcenie dzieci. Po uroczystej 
akademii, rodzice zaprosili wszystkich pedagogów, pracowników szkoły 
i gości na wspólny poczęstunek.

Marek Wyłucki

ŚWIĘTO  PIECZONEGO  ZIEMNIAKA

Samorząd Szkolny Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego 
w Topczewie przygotował „Święto pieczonego ziemniaka”. Uroczystość 
miała na celu kultywowanie tradycji, jakie towarzyszyły wykopkom 
ziemniaków. Były to ogniska, w których rolnicy piekli ziemniaki. Obyczaj 
ten jest podtrzymywany przez społeczność naszej szkoły.
9.11.2016 r. odbyła się degustacja dań z ziemniaków. Mamy z Rady 
Rodziców przygotowały babkę i kiszkę ziemniaczaną. Były też frytki, 
kluski i pyzy.
Uroczystości towarzyszył konkurs pt. „Śmieszny ludzik”. Uczniowie 
wykonali prace z ziemniaka i darów jesieni. Największego 
i najśmieszniejszego ludzika zrobiła Zuzanna Pasińska z kl. II. Pozostałe 
były równie piękne i zostały nagrodzone. 

Barbara  Ryszt

DZIEŃ  NIEPODLEGŁOŚCI  w  SZKOLE w  TOPCZEWIE

10 listopada 2016 r. w Szkole Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego 
w Topczewie odbyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Dnia 
Niepodległości. W tym roku przypada 98 rocznica odzyskania 
niepodległości przez naszą Ojczyznę po 123 latach zaborów.
Uczniowie klasy III recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, które 
pozwoliły lepiej zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość.
Po zakończeniu akademii odbyły się Patriotyczne Biegi Przełajowe, 
w których brali udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.
Uczestnictwo w obchodach Dnia Niepodległości i Biegach Patriotycznych  
było wyrazem naszej pamięci i wdzięczności wszystkim, dzięki którym 
żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.
Montaż słowno - muzyczny przygotowany został przez klasę trzecią pod 
kierunkiem p. Krystyny Łuczaj. Za przebieg i organizację biegów 
odpowiadała p. Alfreda Zawadzka wraz  z wychowawcami.

Krystyna Łuczaj

H. SIENKIEWICZ  ŻYWY  w  NASZEJ  PAMIĘCI  cd. ze str. 7

Przed ogłoszeniem wyników p. B. Ryszt podziękowała wszystkim 
sponsorom, którzy przygotowali wspaniałe nagrody. Sponsorami byli: 
Marszałek Województwa Podlaskiego, Wójt Gminy Wyszki, Bank 
Spółdzielczy w Brańsku o/ Wyszki, Rada Rodziców SP w Topczewie, Sklep 
„Chorten” Łucja Warpechowska, Sklep Spożywczy D. Pasiński.
Przewodnicząca jury Pani Barbara Wyszkowska - Perkowska przeczytała 
wyniki konkursu recytatorskiego.
W kategorii kl. III-IV: 
I miejsce - Zakrzewska Natalia SP Topczewo, II miejsce - Krysiuk Michał 
SP Topczewo, Ines Matczenia SP Topczewo, III miejsce - Truskolawska 
Marta SP Łubin Kościelny, Odachowski Kacper SP Topczewo.
Wyróżnieni: Dziemian Karolina SP Topczewo, Falkowska Monika SP 
Wyszki, Trzeszczkowska Zuzanna SP Wyszki.
W kategorii klas V- VI: 
I miejsce - Daria Matczenia SP Topczewo, II miejsce - Patrycja Falkowska 
SP Wyszki, III miejsce - Maria Topczewska SP Łubin Kościelny.
Wyróżnieni: Boguszewska Klaudia SP Topczewo, Drozdowska Magdalena 
SP Wyszki, Karpiesiuk Natalia SP Topczewo.
Wszyscy uczestnicy niezmiernie cieszyli się z ogromnej ilość prezentów 
i upominków.

Alfreda Zawadzka, Barbara Ryszt
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Z okazji Święta Edukacji Narodowej gościliśmy w SP im. Prezydenta 
Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli pana Wójta Gminy Wyszki, członków 
zarządy Stowarzyszenia Lokalnego Bona, rodziców. 
Uczniowie w ciepłych słowach wyrazili wdzięczność swoim nauczycielom 
za codzienną pracę i trud. Poetycko - muzyczny występ wzbudził podziw 
i zachwyt zebranych gości dla możliwości wokalnych i interpretacyjnych 
uczniów.

ŚLUBOWANIE  KLASY  I

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w STRABLI

DZIEŃ  NAUCZYCIELA

27. 11. 2016 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste Ślubowanie klasy I. Do 
grona braci uczniowskiej dołączyło 5 uczniów. Młodzi adepci szkolnego 
życia popisali się znajomością symboli narodowych, zasad poruszania się 
na drodze publicznej, zachwycili umiejętnościami tańca, śpiewu i recytacji.
Z wielką powagą i przejęciem złożyli ślubowanie na ucznia kl. I Szkoły 
Podstawowej im. Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli.

6 grudnia to przesympatyczny dzień mikołajkowych prezentów. Daniel 
z kl. V stwierdził, że ,,miło jest sprawiać innym przyjemność”. 
W wesołej atmosferze uczniowie rozwiązywali tematyczne quizy spod 
znaku zimy i bawiliśmy się w wesołych pląsach. Na zakończenie każdy 
uczeń otrzymał słodki upominek.

MIKOŁAJKI

11  LISTOPADA

Artykuły i zdjęcia nadesłane przez SP Strabla

.ZJAZD  KÓŁ  GOSPODYŃ  WIEJSKICH

W dniach 10 - 11 września br. w Licheniu miał 
miejsce VI Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń 
Wiejskich i Innych Organizacji Kobiecych 
z Terenów Wiejskich, zorganizowany z inicjatywy 
Stowarzyszenia Kobiet na Rzecz Promocji 
i Rozwoju Gminy Ślesin. Patronat honorowy nad 
wydarzeniem objęli: przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki oraz 
prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką.
Gminę Wyszki na zjeździe reprezentowała silna 
grupa złożona z przedstawicieli gminnych

stowarzyszeń: Koła Gospodyń Wiejskich "Pulszewianki" w Pulszach, 
Stowarzyszenia "Młodzi Duchem" w Strabli, Koła Gospodyń Wiejskich 
"Topczewianki" w Topczewie oraz Stowarzyszenia "Aktywna Wieś" 
w Niewinie Borowym.
    Tradycyjnie zjazd kobiet zrzeszonych w Kołach Gospodyń Wiejskich 
trwał dwa dni. Spotkanie było skupione wokół dwóch aspektów - 
kulturowego oraz sakralnego. W sobotę gospodynie wzięły udział 
w Jarmarku Kulturowym na skwerze nad Jeziorem Licheńskim. W trakcie 
popołudniowego spotkania można było skosztować specjałów kulinarnych 
oraz podziwiać występy zespołów folklorystycznych. Dzień zakończył się 
koncertem Eleni.

cd. na str. 13
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PRZYGODA  z  SURVIVALEM

Na początku roku szkolnego, dzięki inicjatywie grupy nieformalnej z terenu 
naszej gminy i wsparciu Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich 
„Topczewianki” z Topczewa, w ramach projektu dofinansowanego ze 
środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich grupa młodych 
mieszkańców naszej gminy mogła dowiedzieć się, czym jest sztuka 
przetrwania zwana survivalem. Nasza przygoda rozpoczęła się w Wólce 
Pietkowskiej, do której przybyło dwóch instruktorów survivalu, z którymi 
udaliśmy się do lasu. Nasi nietypowi nauczyciele pokazali nam, jak 
wybierać miejsce na biwak, jak wybudować szałas, jak rozpalić ognisko. 

Dzieci, podzielone na grupy, same następnie budowały schronienia na 
najbliższą noc. Nie zabrakło też zabaw terenowych w lesie. Kiedy się 
ściemniło, uczestnicy udali się na spoczynek, pod baczną kontrolą 
opiekunów. Następnego dnia odbyły się zajęcia z nauki budowania filtrów 
do wody, zajęcia z pozyskiwania pokarmu w lesie, uczestnicy uczyli się też, 
jak zachować się w ekstremalnych sytuacjach (kiedy np. zgubią się w lesie). 

Instruktorzy opowiadali także o życiu żołnierzy, mówili i pokazywali 
obecnym racje żywnościowe, które otrzymuje polskie wojsko. Uczyli się 
także, co zabrać ze sobą, kiedy idziemy na wycieczkę czy na biwak do lasu. 
Nie zabrakło też gier i zabaw w plenerze. Na koniec każdy z uczestników 
otrzymał na pamiątkę kompas. Przygoda z survivalem pozostanie na długo 
w pamięci uczestników. Kiedy dobiegała końca, wciąż było słychać 
powtarzane przez uczestników pytanie: „kiedy znowu pójdziemy na noc do 
lasu?” Miejmy nadzieję, że dzięki inicjatywom mieszkańców naszej gminy, 
nie zabraknie takich propozycji dla naszych najmłodszych.

Lider Grupy

INFORMACJE  DZIELNICOWEJ  GMINY  WYSZKI

Bielska Policja w os-
tatnim okresie czasu 
odnotowała próby 
oszustwa na szkodę 
osób starszych metodą 
" n a  p o l i c j a n t a " .  
Policjanci ostrzegają 
p r z e d  o s z u s t a m i  
w y ł u d z a j ą c y m i  
pieniądze od osób 
starszych.
Starsze osoby bardzo 
często są narażone na 
oszustwa lub kradzieże

ze strony osób szukających "łatwego zarobku". Ufają nieznajomym 
podającym się za pracowników instytucji pomocowych, spółdzielni 
mieszkaniowych czy za członków rodziny. Sposobem często 
wykorzystywanym przez oszustów jest metoda „na wnuczka” i „na 
policjanta”. W październiku do bielskiej policji wpłynęły aż trzy zgłoszenia 
o próbie wyłudzenia pieniędzy tym ostatnim sposobem. Jedna ze 
zgłaszających osób wykazała się czujnością. Niestety dwoje 
pokrzywdzonych straciło swoje oszczędności.
Podczas pierwszego zdarzenia do 70-letniej bielszczanki zadzwonił 
mężczyzna podający się za policjanta. Rozmówca powiedział, że jej syn 
miał wypadek na terenie Szwecji i potrzebne są pieniądze w kwocie 
12 tysięcy złotych. Poinformował też kobietę, że zgłosi się do niej biegła 
sądowa po pieniądze, a po dwóch godzinach policjanci przywiozą 
dokumenty. 70-latka wydała pieniądze oszustce, która przyszła do jej 
mieszkania.
Mechanizm działania w drugim przypadku był podobny. 66-latka 
otrzymała telefon od kobiety podającej się za policjantkę. Dzwoniąca 
powiedziała, że krewny kobiety miał wypadek. Na prośbę nieznajomej 
pokrzywdzona wydała jej złotą biżuterię, którą posiadała w domu.
Bielska policja ostrzega przed osobami podającymi się za fałszywych 
wnuczków bądź policjantów. 
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców apelujemy o czujność i rozwagę, 
które mogą uchronić przed konsekwencjami poważnych strat finansowych. 
Pod żadnym pozorem nie przekazujcie Państwo pieniędzy osobom obcym. 
Jeśli mamy wątpliwości co do osoby dzwoniącej, potwierdźmy podaną nam  
informację oddzwaniając do osoby proszącej o pomoc i sprawdźmy, czy 
rzeczywiście jej potrzebuje. Nie ulegajmy presji czasu wywieranej przez 
oszustów. W szczególności pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze Policji 
nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie lub 
przelaniu ich na konto bankowe. 
W momencie, kiedy ktoś będzie chciał nas oszukać, podając się przez 
telefon, za policjanta zakończmy rozmowę telefoniczną! Nie wdawajmy się 
w rozmowę z oszustem. Jeżeli nie wiemy jak zareagować powiedzmy 
o podejrzanym telefonie komuś z bliskich bądź zadzwońmy na telefon 
alarmowy Policji.

Każdy kto zetknie się z opisanym sposobem działania przestępców 
powinien natychmiast skontaktować się z dyżurnym Policji tel. 997 
lub 112
  
KOALICJA MIESZKAŃCÓW WSI STRABLA
Drodzy mieszkańcy ulicy Wesołej w Strabli oraz wszyscy mieszkańcy, 
którym przeszkadza spożywanie alkoholu w okolicy sklepu Lewiatan 
oraz zaśmiecanie jego rejonu. 
Włączcie się do akcji mającej na celu wyeliminowanie tych zjawisk.
Razem możemy zdziałać więcej!!!!!
Jeśli zauważycie, że w rejonie sklepu Lewiatan w Strabli przy ul. Wesołej 2, 
ktokolwiek spożywa alkohol lub zaśmieca to miejsce zawiadomcie 
telefonicznie Dyżurnego Policji nr 997, lub swojego dzielnicowego 
mł. asp. Bernadettę Niemyńską tel. 885 997 239.
Działanie będzie bardziej skuteczne jeśli jednoczesnego zgłaszania 
dokonywać będzie więcej osób. Dlatego zorganizujcie się w sąsiedztwie.
W pojedynkę jest trudno - w zespole łatwiej! 
Do współpracy zaproście sąsiadów lub współmieszkańców, z którymi 
podzielicie czas i starania. Traktujcie funkcjonariuszy jak partnerów, a nie 
jak „szeryfów”, którzy od razu mają zapewnić Ci spokój i porządek. 
Funkcjonariusze są na służbie i chcą swą misję wykonywać profesjonalnie.
Zapewniam, że Policjanci dołożą wszelkich starań, aby w okolicy sklepu 
Lewiatan przywrócić ład i porządek!

Dzielnicowa
mł. asp. Bernadetta Niemyńska

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

na stanowisko: kierowca - ładowacz 
pow. 3,5 tony 

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

badaniami psychotechnicznymi 
Kontakt tel. 509 959 558 lub 85 737 10 88
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Skoro pluszowy Miś obchodził tego dnia swoje urodziny nie mogło 
zabraknąć urodzinowego tortu oraz życzeń dla Misia. Po odśpiewaniu 
„100 lat” dzieci mogły skosztować pysznego tortu, który był oczywiście 
w kształcie misia. Na zakończenie była „misiowa dyskoteka”, na której 
dzieci mogły przytulać, głaskać, tarmosić i tańczyć ze swoim najlepszym 
przyjacielem - Pluszowym Misiem.
Serdecznie dziękuję Rodzicom za pomoc w zorganizowaniu uroczystości, 
jest mi bardzo miło, że zawsze mogę na Państwa liczyć.

wychowawca:
Anna Wyszkowska-Kondraciuk

Z  ŻYCIA  ZESPOŁU  SZKÓŁ w WYSZKACH          cd. ze str. 5

Coraz ciekawsze zajęcia techniczne metodą projektów! Uczniowie klas 
I i III gimnazjum solidnie pracowali w dniach 08 i 15 listopada w szkolnej 
kuchni. Przygotowywali niezwykle kolorowe, odświeżające sałatki 
owocowe, koktajle, szaszłyki oraz surówki warzywne.  
Spośród sprawdzonych przepisów, każdy może wybrać swój ulubiony. Są 
łatwe w przygotowaniu i mają wartości odżywcze.

Mateusz Sadowski

MISIOWE PASOWANIE W PRZEDSZKOLU ZS

KULINARNE  ZAJĘCIA  PRAKTYCZNE

MIĘDZYNARODOWY  MIESIĄC  BIBLIOTEK  SZKOLNYCH

Hasło tegorocznego Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych 
brzmiało: „KSIĄŻKA to dopiero początek…” i w naszej szkole 
obchodzone było już po raz kolejny. W ramach obchodów święta 
w bibliotece szkolnej przygotowaliśmy następujące działania, których 
celem było propagowanie czytelnictwa wśród uczniów naszej szkoły:

- Konkurs pt. "Laurka dla biblioteki" dla kl. I-III szkoły podstawowej.
- Konkurs  pt. „Hasło promujące czytanie” dla kl. IV-VI i I-III gimnazjum.
- Akcja „Podaruj książkę bibliotece”- została przedłużona do końca grudnia 
2016 r. -  Kiermasz Taniej Książki, - Wystawka nowości książkowych.

Prace nagrodzone w konkursie plastycznym pt. „Laurka dla biblioteki”: 
Zuzanna Trzeszczkowska, kl. IIIb, Otylia Miluska, kl. IIIb, Kinga 
Sacharzewska, kl. IIIb.
Uczniowie i uczennice nagrodzone w konkursie „Hasło promujące 
czytanie”: Natalia Miluska, kl. V, Dawid Borowski, kl. IV, Kacper 
Kamiński, kl. V, Agata Falkowska, kl. IV.
Nagrody za udział w konkursie otrzymali również: Tomek Łuczaj, Jacek 
Łuczaj, Patryk Niewiński, Dawid Twarowski, Maciej Twarowski, Patrycja 
Falkowska, Natalia Falkowska, Ewelina Trzeszczkowska, Ewelina 
Zdrojkowska - kl. VI.
Serdecznie gratulujemy!
Wszystkim uczniom dziękujemy za udział  w obchodach 
Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, a nauczycielom za 
motywowanie uczniów do wzięcia udziału w konkursach. Szczególne 
podziękowanie kierujemy do Spółdzielni Uczniowskiej „Pszczółka”  - 
sponsora nagród.

Nauczyciel bibliotekarz
Agnieszka Twarowska

JAK  TO  Z  CHLEBEM  BYŁO?

W poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie uczniowie kl. III A i III B sp udali 
się w dniu 29 września 2016 r. do miejscowej piekarni. 
Dzięki uprzejmości p. Marcina Tarasiuka - właściciela, dzieci mogły się 
przekonać, jak wielu ludzi musi się natrudzić, zanim pachnący bochen 
chleba trafi na stół. Z wielkim zainteresowaniem uczniowie wysłuchali 
p. Urszuli, która opowiedziała o pracy piekarza, o kolejnych etapach 
powstania chleba oraz o produktach potrzebnych do jego wypieku. 
A w piekarni wszystko było ciekawe: magazyn  wypełniony workami mąki, 
olbrzymie misy i miksery do ciasta, wielkie łopaty do wyciągania chleba 
i ogromny piec. Uczestników wycieczki zachwycił też widok wózków 
wypełnionych mnóstwem kruchych ciasteczek. 
Na koniec dzieci zostały obdarowane słodkimi wypiekami.
Dziękujemy p. Marcinowi Tarasiukowi, p. Urszuli Wappa i pracownikom 
piekarni za życzliwe przyjęcie oraz za informacje o tajnikach piekarskiego 
rzemiosła.

Agata Falkowska, Agata Wyszkowska
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.ZJAZD  KÓŁ  GOSPODYŃ  WIEJSKICH              cd. ze str. 10

S t o w a r z y s z e n i e  K o ł o  
G o s p o d y ń  Wi e j s k i c h  
"Pulszewianki" w Pulszach 
w ramach działalności 
s ta tu towej  o rgan izu je  
w y j a z d y  t u r y s t y c z n e  
i krajoznawcze. Jednym z 
naszych celów jest poznanie 
ciekawych miejsc Podlasia.
W niedzielę,  16 paź-
dziernika 2016 r. ponad 40-
osobowa grupa zrzeszonych 
w stowarzyszeniach oraz 
m i e s z k a ń c ó w  G m i n y  
Wyszki udała się w półno-
cną część Niziny Podlaskiej. 
Zwiedzanie rozpoczęliśmy 
od miasta Sokółka położo-
nego na obszarze Wzgórz 
Sokólskich. W pierwszej 
kolejności udaliśmy się do 
Kościoła św. Antoniego

POZNAJEMY  CIEKAWE  MIEJSCA  PODLASIA

Po tych niecodziennych przeżyciach reprezentacja gminy zapowiedziała 
swój pobyt w Licheniu za rok. Mamy nadzieję, że licheński zjazd zapisze się 
w kalendarz imprez Gminy Wyszki.

Marzanna Olszewska

W niedzielę, 11 września, przy dźwiękach orkiestry dętej, Koła Gospodyń 
Wiejskich i przybyłe delegacje przeszły w barwnym korowodzie do 
licheńskiej bazyliki, gdzie o godz. 12.00 modlono się podczas uroczystej 
Mszy św. w intencji ludzi polskiej wsi. Po Eucharystii zwiedzaliśmy 
Sanktuarium w towarzystwie przewodnika. Spotkanie zakończyło się 
wspólnym odmówieniem Koronki do Miłosierdzia Bożego w kaplicy 
Trójcy Św. oraz odśpiewaniem "Barki" oraz pieśni "Baca z Wadowic" przy 
pomniku św. Jana Pawła II.

Padewskiego, gdzie uczestniczyliśmy we Mszy Św. W Domu Pielgrzyma 
mieliśmy możliwość, z pożytkiem duchowym, obejrzeć film o przebiegu 
i okolicznościach towarzyszących wydarzeniu eucharystycznemu, które 
miało miejsce 12 października 2008 r. Będąc w Sokółce wstąpiliśmy 
również do prawosławnej cerkwi św. Antoniego Newskiego  świątyni, którą 
wpisano do rejestru zabytków. We wnętrzu cerkwi obejrzeliśmy ikonostas 
z 1905 r. oraz ikony stanowiące dar Mikołaja II.

Z Sokółki udaliśmy się do Bohonik, miejscowości zamieszkiwanej przez 
mniejszość tatarską, gdzie znajduje się meczet i mizar (cmentarz 
muzułmański). Meczet w Bohonikach jest jednym z pięciu czynnych 
meczetów w Polsce i został uznany za pomnik historii Polski.
Znajdując się na terenie Puszczy Knyszyńskiej skierowaliśmy się do 
Nadleśnictwa Krynki, gdzie w miejscowości Poczopek zorganizowano 
wyspecjalizowany ogród leśny -  Silvarium. Na terenie ogrodu widzieliśmy 
m. in. jedyny w Europie pionowy zegar słoneczny, poromierz, w którym za 
wskazówkę służy cień człowieka. Sprawdzaliśmy  działa. Zachwyciły nas 
mieszkające w wolierach sowy, liczne rzeźby z drewna i kamienia oraz 
ogromne głazy narzutowe tworzące Park Megalitów. Po zwiedzaniu 
Silvarium przejechaliśmy do Supraśla, gdzie czekało na nas ognisko. 
Pieczeniem kiełbasek i wspólnymi śpiewami zakończyliśmy dzień, który 
dostarczył wielu wrażeń i przeżyć duchowych. Zapraszamy na kolejne 
podlaskie szlaki.

Marzanna Olszewska

Na wrześniowym spotkaniu Klubu Seniora RAZEM z Wyszek padła 
propozycja zorganizowania wyjazdu. Po krótkiej dyskusji ustaliliśmy, że 
udamy się do Ziołowego Zakątka w Korycinach i w październiku 
zaczęliśmy realizować nasz plan.

SENIORZY w  ZIOŁOWYM  ZAKĄTKU

Po przyjeździe przywitała nas p. przewodnik i w kilku słowach 
opowiedziała o "zakątku". Następnie oprowadziła nas po ogrodzie, 
omawiając pochodzenie i sposoby wykorzystania poszczególnych roślin.
Ku zdziwieniu niektórych osób część z roślin jest nam dobrze znana i często 
traktowana jako chwasty, które należy wyplenić z naszych ogródków.
Po godzinnej przechadzce udaliśmy się na warsztaty nalewkowe, gdzie 
dowiedzieliśmy się o właściwościach wybranych ziół, owoców itp.
W ramach samodzielnej pracy każdy z uczestników mógł skomponować 
własną zaprawkę a dodatkowo mógł zrobić zakupy w miejscowym 
sklepiku. Potem obejrzeliśmy zabytkowy drewniany kościół Matki Boskiej 
Jagodnej po czym udaliśmy się na obiad, który zakończył miłą wizytę 
w Korycinach. Od wycieczkowiczów padł postulat, aby wrócić do 
Ziołowego Zakątka w sezonie letnim.
Dziękujemy bardzo dla niezawodnego kierowcy p. Stanisława 
Krasowskiego za bezpieczny przejazd i wspólnie spędzony czas.

Katarzyna Borowska

POKAZ  "SEZONOWE  DEKORACJE  DOMU  I  ZAGRODY"

W ramach stałej współpracy naszej placówki z Powiatowym Zespołem 
Doradztwa Rolniczego w Bielsku Podlaskim zorganizowaliśmy pokaz 
pn.: "Sezonowe dekoracje domu i zagrody" a następnie krótki wykład 
nt.: "Zagospodarowanie zagrody wiejskiej zgodnie z Kodeksem Dobrej 
Praktyki Rolniczej".
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W tym roku Międzynarodowy 
Dzień Postaci z Bajek przypadał 
w sobotę 5 listopada. Praktycznie 
każdy z nas, niezależnie od wieku, 
ma swoją ulubioną bajkową 
postać. Być może jest nią Kaczor 
Donald, Myszka Miki, pies Pluto, 
Reksio, Scooby Doo, Shrek lub 
któraś postać z wioski Smerfów, 
Doliny Muminków czy też osady 
Galów, w której mieszkają Asterix 
i Obelix. Może tą ukochaną 
bajkową albo baśniową postacią 
jest zupełnie ktoś inny, przecież 
jest ich bardzo dużo zarówno 
w świecie filmowym jak też 
i książkowym. Dlatego naprawdę 
warto, bez względu na wiek, 
wybrać s ię  do bibl ioteki ,  
wypożyczyć książkę i na przykład 
przypomnieć sobie ukochane 
bajkowe postacie z dzieciństwa.
W bibliotece Gminnego Centrum 
Biblioteczno - Kulturalnego 
4  l i s t opada  na jmłodszym 
czytelnikom przygotowano kilka

DZIEŃ  POSTACI  Z  BAJEK w GCBK

niespodzianek związanych z najbardziej znanymi bajkowymi postaciami. 
Można było m. in. ułożyć puzzle, sprawdzić swoja wiedzę z treści bajek, 
udzielając odpowiedzi na pytania dotyczące ich bohaterów. Można było 
również przekonać się jak trudne zadanie miał Kopciuszek oddzielając mak 
od popiołu. Nasza wersja była o wiele łatwiejsza bowiem kto chciał, 
głównie dziewczynki, mogły spróbować swoich sił oddzielając groch od 
ryżu. Ta zabawa najbardziej przypadła do gustu, do tego stopnia, iż 
w poniedziałek byli jeszcze chętni do zabawy.

Katarzyna Borowska

Tradycją stało się już, że grudniowe spotkania Seniorów w Wyszkach mają 
charakter spotkań opłatkowych. W tym roku odbyło się ono 8 grudnia 
w czytelni Gminnego Centrum Biblioteczno - Kulturalnego, na które, 
oprócz seniorów, przybyli: ks. wikariusz Marcin Łyczewski, Dyrektor ZS 
im. Jana Pawła II p. Jan Falkowski oraz Wicedyrektor p. Marta 
Warpechowska.

SPOTKANIE  WIGILINE  U  SENIORÓW  W  WYSZKACH

Po krótkiej modlitwie i powitaniu wszystkich zebranych oraz przybyłych 
gości przyszedł czas na łamanie się opłatkiem i składanie życzeń. Dalsza 
część spotkania przebiegała przy suto zastawionym stole, przygotowanym 
przez seniorów. Był tradycyjny barszczyk z uszkami, ryba w kilku 
odsłonach, placki, pierogi, kutia itd. Jak zawsze małą niespodziankę 
przygotował nam Święty Mikołaj, który za pośrednictwem Dyrektora 
GCBK p. Henryka Zalewskiego wszystkim zebranym przekazał skromne 
świąteczne upominki. Ponadto wszyscy otrzymali również bombki, 
zrobione przez jedną z naszych pań z klubu - Zuzannę Maksimiuk. Ta mała 
ozdoba choinkowa w okresie świąt będzie przypominać nam o naszej 
drugiej "małej rodzinie".

Katarzyna Borowska

Zajęcia te odbyły się 28 października w czytelni Gminnego Centrum 
Biblioteczno - Kulturalnego w Wyszkach. Całość poprowadziła p. Barbara 
Porowska pracownik PZDR Bielsk Podlaski. Z uwagi na fakt, iż zbliżało się 
Święto Zmarłych w ramach zajęć dekoracyjnych robiliśmy stroiki na groby 
naszych bliskich a efekty pracy można obejrzeć w naszej galerii.
Dziękujemy p. Basi za podzielenie się z nami posiadaną wiedzą 
a wszystkim uczestnikom za zainteresowanie i wspólnie spędzony czas.
Oczywiście, zapraszamy do korzystania z naszych kolejnych propozycji.

Katarzyna Borowska

NOWOŚCI  WYDAWNICZE

Nasza biblioteka od kilku już lat uczestniczy w Narodowym Programie 
Rozwoju Czytelnictwa prowadzonym przez Bibliotekę Narodową.
Właśnie zakupiliśmy kolejne nowości wydawnicze ze środków 
finansowych ww. programu Priorytet 1 - "Zakup nowości wydawniczych do 
bibliotek publicznych".
Szczegóły na naszej stronie internetowej: 
w zakładce Biblioteka Publiczna - Katalog on-line.
Zapraszamy po książki do naszej placówki w Wyszkach oraz do Filii 
w Strabli i Topczewie.
Również u nas, po raz kolejny, we współpracy z Hurtownią i Wydawnic-
twem "Drugi Tom" został zorganizowany Kiermasz Taniej Książki.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do placówki w godz. 8.00-15.00
czekają książki popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy np. z historii, 
geografii, biologii. Ponadto w ofercie znajdują się również lektury i książki 
dla najmłodszych. Wszystkie tytuły są w atrakcyjnych cenach (1,00 - 24,00 
zł). Można więc skorzystać z okazji i zakupić książki dziecku, mamie, 
wnukowi jako np.. prezent pod choinkę. Oto kilka wybranych tytułów: 
"Monster High" (mix tytułów, oprawa miękka) - każda za 1,00 zł, M. Twain 
„Przygody Tomka Sawyera” - 5,00 zł, J. I. Kraszewski „Stara baśń” - 5,00 
zł, F. Dostojewski "Zbrodnia i kara" - 5,00 zł, E. de Amicis "Serce"- 3,00 zł, 
K. Littlewood "Magiczna cukiernia. Szczypta magii" - 7,00 zł, "Maszyny i 
pojazdy" (książka z naklejkami) -  5,00 zł, "Zabawy ortograficzne" cz. 1 i 2 - 
2,99 zł, "Szkolny słownik ortograficzny" - 12,49 zł
"Samouczek języka angielskiego ..." + CD - 10,00 zł i inne.

SERDECZNIE 
ZAPRASZAMY!!!

centrumkultury.gminawyszki.pl 



 
str. 15Wieści Gminne   67/2016

ROZPOCZĘTO  BUDOWĘ  NOWEGO  BUDYNKU  GCBK

Przypominamy, że w styczniu br. przez dyrektora GCBK w Wyszkach 
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 w maju. Na 
budowę nowego obiektu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego otrzymamy dofinansowanie w kwocie 1 819 500 zł brutto.
Razem z wójtem rozpoczęliśmy prace proceduralne: opracowanie projektu, 
załatwianie stosownych pozwoleń itd. 
We wrześniu odbył się I przetarg nieograniczony na wyłonienie 
wykonawcy, który został unieważniony - najniższa oferta przewyższała 
o ok. 200 tys. zł kwotę kosztorysową, co znacznie przekraczało możliwości 
gminnego budżetu.
Po znacznym okrojeniu kosztorysu w listopadzie ogłosiliśmy II przetarg. 
Tu również oferty przewyższały kwotę kosztorysu. Niemniej jednak, ze 
względu na wagę społeczną przedsięwzięcia i terminy wniosku została 
podjęta decyzja o wyłonieniu wykonawcy i rozpoczęciu budowy.
7 grudnia została podpisana umowa z firmą DARTOM z Białegostoku i już 
11.bm. został przekazany plac budowy i rozpoczęto pierwsze prace - 
rozbiórka starej remizy. 

(hz)

DZIEŃ  SENIORA w STRABLI

Wzorem lat ubiegłych dn.17.11.2016 r. Seniorzy strabelscy licznie przybli 
na spotkanie aby uczcić Dzień Seniora. Swoją obecnością zaszczycili: Wójt 
Gminy pan Mariusz Korzeniewski, Dyrektor GCBK pan Henryk Zalewski, 
radna Strabli p. Elżbieta Mieszczyńska oraz nauczyciele SP w Strabli.
Na tę okazję pani Z. Oksiuta z uczniami kl. V i VI przygotowała  
inscenizację o tematyce poświęconej seniorom. Występ uczniów został 
nagrodzony gromkimi brawami.

Następnie zaproszeni goście złożyli seniorom życzenia.
Dalsza część spotkania przebiegała przy suto zastawionym stole 
przygotowanym przez seniorów.
W bardzo miłej i przyjaznej atmosferze upływały chwile, którym 
towarzyszył przepiękny śpiew i niecodzienna radość, która płynęła 
z seniorskich serc. Zapewne na długo zapadną w pamięć te niezwykłe 
chwile. To jest czas kiedy zapominamy o prozie życia, codziennych 
troskach i dolegliwościach dnia codziennego.
Drodzy seniorzy pogody ducha, wewnętrznej młodości, niezależnie od 
wieku i okoliczności!

Zofia Oksiuta

14 grudnia w Filii GCBK w Strabli odbyły się warsztaty kulinarne potraw 
wigilijnych pn. "Smaczne, zdrowe, bo nasze" wspóůorganizowane 
i wspóůfinansowane przez czůonków Klubu Seniora, Stowarzyszenie 
Můodzi Duchem" oraz Urzŕd Marszaůkowski Województwa Podlaskiego.
Dzień póęniej zostaůo zorganizowane podsumowanie ww. warsztatów, 
poůŕczone z degustacjŕ potraw. A degustacja miaůa szczególny charakter,

WIGILIA w STRABLI  PODSUMOWANIEM  WARSZTATÓW

 ponieważ odbywała się podczas wieczoru wigilijnego.
Uczestnikami spotkania, oprócz miejscowych seniorów i przedstawicieli 
klubu z Wyszek, byli: Marszałek Województwa Podlaskiego p. Jerzy 
Leszczyński, Radny Sejmiku Wojewódzkiego p. Walenty Korycki, Wójt 
Gminy Wyszki p. Mariusz Korzeniewski, Radna p. Elżbieta Mieszczyńska, 
Sołtys Strabli p. Stanisław Radziwon, Prezes Stowarzyszenia Młodzi 
Duchem p. Janusz Wyszyński.
Łamanie się opłatkiem, świąteczno - noworoczne życzenia i śpiewanie 
kolęd, to standard takiego okazjonalnego spotkania. W tym roku można 
było spróbować nie 12 ale aż 32 tradycyjne potrawy, czemu podziw dał 
Marszałek podczas swojego wystąpienia. Zaznaczył, jak ważną 
i szczególną rolę w kultywowaniu tradycji staropolskiej odgrywają 
seniorzy wraz z placówką kultury jako opiekunem i mentorem niniejszych 
działań.
Na koniec spotkania dyrektor GCBK p. H. Zalewski podziękował 
strabelskim seniorom za ogromny trud włożony w przygotowanie potraw 
i życząc wesołych świąt wręczył wszystkim drobne upominki.

(hz)
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Porównujemy zakres i składki 
we wszystkich Towarzystwach Ubezpieczeniowych

www.wena.bialystok.pl
ubezpieczenia@wena.bialystok.pl
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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
misiuk@wena.bialystok.pl
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
składamy najlepsze życzenia;
Władzom naszej gminy, 
Dyrekcji Zespołu Szkół, 
Nauczycielom, koleżankom i kolegom
oraz całej społeczności lokalnej. 
Życzymy głębokiego przeżywania Bożej Miłości 
oraz radosnego spotkania z Jezusem. 
Niech miłość promieniująca z tajemnicy Nocy 
Betlejemskiej 
będzie źródłem Waszej mocy w pokonywaniu 
codziennych życiowych spraw.

Młodzieżowa Rada Gminy Wyszki 
wspólnie z opiekunami

Serdecznie witamy i pozdrawiamy w kolejnym numerze naszej 
gazetki. Idą święta, za nimi kolejny rok. To czas podsumowań, 
refleksji i nowych postanowień. Nowa kadencja, nowi radni i nowe 
wyzwania, praca, nauka…

Po kampanii i wyborach, które to odbyły się we wrześniu 2016 r. 
przystąpiliśmy do działania. Sesje robocze odbywają się w szkole 
wspólnie z opiekunami, a oficjalna miała miejsce w Urzędzie 
Gminy Wyszki, dnia 25 października br. Młodzieżowa Rada 
w pełnym składzie 15. uczniów obradowała pod przewodnictwem 
Gabrieli Wyszkowskiej. Gośćmi specjalnymi byli uczniowie, którzy 
kandydowali do rady.

Na początku sesji prowadząca powitała przybyłych gości:  
Dyrektora Finansów Urzędu Marszałkowskiego Pana Bogdana 
Olszewskiego, Pana wójta Mariusza Korzeniewskiego, Panią 
skarbnik  Teresę Falkowską, Sekretarza, zastępcę wójta i opiekuna 
rady Pana Tadeusza Wielanowskiego, Pana Dyrektora ZS 
w Wyszkach  Jana Falkowskiego, Panią Magdalenę Karpiesiuk oraz 
opiekunki rady: Panią Bożenę Pierzchało i Panią Annę Twarowską.
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W dalszej kolejności nowo wybrani radni złożyli ślubowanie aby 
w pełni i zgodnie z prawem wykonywać swój mandat.  
Następnie w demokratycznych wyborach na  przewodniczącą rady 
wybrano  Gabrielę Wyszkowską. Wiceprzewodniczącymi zostały: 
Beata Kardaszewicz i Emilia Filipczuk. Sekretarzem została  
Karolina Karpiesiuk. Na skarbnika powołano Piotra Topczew-
skiego, zaś do prowadzenia kroniki zgłosiły się Emilia Filipczuk 
i Natalia Trzeszczkowska.

Podczas tej oficjalnej  sesji  głos zabrał Pan Bogdan Olszewski. 
Podzielił się wiedzą na temat pracy w Urzędzie Marszałkowskim 
i odbywających się sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego.  
Przekazał życzenia i pozdrowienia od Marszałka Województwa 
Podlaskiego Pana Jerzego Leszczyńskiego. Wszyscy uczniowie  
otrzymali płytę z Hymnami Papieskimi wydanymi z okazji 
Światowych Dni Młodzieży. Pan Wójt pogratulował wyboru 
radnym i życzył owocnej pracy. Zamiary jak zawsze mamy

Komisja Skrutacyjna w składzie: Urszula Kołos, Gabriela 
Angielczyk, Ewa Puchalska liczyła głosy.

ambitne. Będziemy pracować zgodnie z Planem Pracy, który 
przyjęliśmy podczas sesji roboczej. 

Pod koniec grudnia chcemy wykonać własnoręcznie stroiki 
świąteczne i udać się z nimi do zaprzyjaźnionych nam osób 
i instytucji. Będziemy włączać się w różne akcje, które  
podejmowane są w Zespole Szkół w Wyszkach. Pragniemy aby ten 
Nowy Rok 2017 był dla nas wszystkich spełnieniem planów 
i oczekiwań.

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy 
wspólnie z radnymi 

i opiekunami


