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Bezpłatny Samorządowy Kwartalnik Gminy Wyszki

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

składamy Mieszkańcom Gminy Wyszki, 

Gościom odwiedzającym Gminę

najserdeczniejsze życzenia.

Wójt

Mariusz Korzeniewski

z pracownikami Urzędu Gminy Wyszki

Przewodniczący 

Arkadiusz Krasowski

z  radnymi

Niech te Święta trwale zagoszczą we wszystkich sercach 

niosąc wiarę, nadzieję i miłość.

Niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie

wiosenne kwiaty radości, miłości, spokoju i szczęścia.

Gry komputerowe     str. 2

Trwa budowa Gminnego Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Wyszkach,
na którą pozyskaliśmy środki z MKiDN w wysokości ok. 1,8 mln zł.,
połączona z budową OSP Wyszki ze środków własnych Gminy Wyszki.
Więcej informacji o trwającej inwestycji w następnym numerze WG.
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Szanowni Rodzice

https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/category/55-
profilaktyka-agresji-i-przemocy

Stosując się do zaleceń MEN przekazujemy Państwu kilka 
najważniejszych informacji na temat gier komputerowych celem 
zwrócenia Państwa uwagi na ten problem (Zawarte informacje pochodzą 
z listu podsekretarza stanu MEN p. Macieja Kopcia do dyrektorów szkół 
i nauczycieli z dn. 20-03-2017 r.)

Gry komputerowe to bardzo popularna forma rozrywki dla dzieci 
i młodzieży. 60% dzieci w wieku 4-14 lat używa komputera do grania, 
a 94% nastolatków w wieku 12-17 lat gra w gry wideo.
Gry komputerowe mogą wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny 
i społeczny dzieci. Wpływają pozytywnie na: spostrzegawczość, reakcje na 
bodźce, zdolności przestrzenne, procesy myślowe oraz koncentrację uwagi. 
Poprawiają refleks i koordynację wzrokowo-ruchową oraz ćwiczą 
umiejętność współdziałania w grupie. 
Jednak nadmierne granie może powodować problemy z koncentracją uwagi 
przez dłuższy czas, zaniedbywania nauki, aktywności fizycznej, kontaktów 
z rodziną i kolegami. Może ono prowadzić również do rezygnacji z innych 
zainteresowań, a nawet zaniedbywania czynności takich, jak jedzenie czy 
sen. W skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do uzależnienia.
W naszym kraju wiele gier komputerowych oznaczonych jest wg systemu 
PEGI (Pan-European Game Information). Jest to ogólnoeuropejski system 
klasyfikacji gier stworzony przez producentów gier w celu udzielenia 
rodzicom w Europie pomocy w podejmowaniu świadomych decyzji 
o zakupie gier komputerowych. Symbole PEGI znajdują się na opakowaniu 
gry. Wskazują one następujące kategorie wiekowe: 3, 7, 12, 16 i 18 lat, 
nadane zgodnie z zawartością gry i poziomem rozwoju młodego 
użytkownika. Na stronie internetowej www.pegi.info można sprawdzić 
klasyfikację gry i jej kategorię wiekową.
W systemie PEGI poza klasyfikacją wiekową można znaleźć oznaczenia 
informujące o potencjalnie szkodliwych treściach występujących w grze, 
takich jak przemoc, wulgaryzmy czy hazard. Przed zakupem gry warto 
zapoznać się z jej klasyfikacją, aby podjąć przemyślaną decyzję.
Gry zawierające agresję i brutalną przemoc powodują wzrost poziomu 
agresji u dzieci, uczą wrogich zachowań wobec innych ludzi oraz tego, że 
jedynym sposobem na rozwiązywanie problemów jest używanie siły. 
Media donoszą o nowej grze pn. „Blue Whale Challenge” czyli „niebieski 
wieloryb”, która pojawiła się w internecie i zagraża życiu dzieci oraz 
nastolatków. Z doniesień medialnych wynika, że początek gry miał miejsce 
w Rosji, gdzie już ponad setka młodych internautów popełniła 
samobójstwo. 
Ponadto dowiadujemy się też, że gra jest bardzo popularna i wzbudza 
zainteresowanie młodych internautów. Psychologowie ostrzegają, że 
szczególnie narażone na udział w grze są osoby o niskiej samoocenie 
i poczuciu własnej wartości.

Biorąc powyższe pod uwagę bardzo prosimy o rozmowy z dziećmi na 
ten temat oraz o weryfikację sposobu korzystania z Internetu przez 
Państwa dzieci z uwzględnieniem następujących warunków 
(wskazówki pochodzą z broszury pt.: „Zagrożenia w Internecie. 
Zapobieganie-reagowanie. Gry komputerowe”. Broszura dostępna jest pod 
adresem: 

):Określ zasady dotyczące czasu, jaki 
twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.
 Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej 
formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się 
w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie 
żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.
 Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. 
Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może 
się z nich nauczyć.
 Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do 
jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.

GRY  KOMPUTEROWE Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały 
uzależnienia od komputera.Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania 
nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.
 Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.
 Pamiętaj, że istnieją minigry, które nie wymagają instalacji, a zawierają 
treści nieodpowiednie dla dzieci.
 Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami.
Jeśli tak  sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są 
bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym 
źródłem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych 
zachowań.

Gdzie można uzyskać pomoc? (więcej o bezpieczeństwie dzieci 
i młodzieży w Internecie: 

)
W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić pod 
nr telefonu 800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla 
dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów). Dzieci i młodzież, którzy 
potrzebują pomocy, chcą z kimś porozmawiać o swoich problemach mogą 
dzwonić pod nr telefonu 800 121212  (Telefon Zaufania dla Dzieci 
i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka).

www.dyżurnet.pl, www.ore.edu.pl, 
www.akademia.nask.pl, www.kursor.edukator.pl, www.saferinternet.pl, 
www.plikifolder.pl.

INFORMACJE  Z  REFERATU  IGK  URZĘDU  GMINY

Szanowni Państwo
Gmina Wyszki zamierza złożyć wniosek dotyczący budowy instalacji 
kolektorów słonecznych (ciepła woda użytkowa). Projekt ma być 
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, nabór ogłoszony przez LGD 
NAREW (INWESTYCJE NA RZECZ EKOLOGII I OZE W 
GOSPODARSTWACH DOMOWYCH LGD N.A.R.E.W.) Do złożenia 
planowanych jest ok. 35 - 40 budynków mieszkalnych. Złożenie wniosku 
przez Gminę planowane jest na przełomie kwietnia i maja.
Szanowni mieszkańcy informujemy iż, w dalszym ciągu można dokonać 
zgłoszenia się do listy kolejkowej na budowę przydomowych instalacji 
OZE. Po zebraniu kolejnych chętnych będziemy aplikować 
o dofinansowanie w konkursach jakie będą pojawiały się w kolejnych 
miesiącach.
Pragniemy również poinformować iż złożyliśmy wniosek 
o dofinansowanie realizacji projektów współfinansowanych przez Unię 
Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach 
działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, 
podziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 
lub rozbudowa wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji 
w energie odnawialna i w oszczędzanie energii, z zakresu: Gospodarka 
wodno ściekowa (Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wyszkach oraz 
przydomowe
oczyszczalnie ścieków). Po wstępnej weryfikacji wniosków, nasza gmina 
znajduje sie na 4 miejscu w rankingu w kolejności przyznania pomocy przy 
łącznie 80 podmiotach, które złożyły wnioski. Szczegóły znajdują się pod 
adresem:  

Zakaz korzystania z hydrantów
Kara grzywny do 5 tysięcy złotych grozi osobom, które nielegalnie 
podłączą się do gminnego hydrantu. Hydranty przeciwparowe są ważnym 
elementem ochrony ludzi i obiektów. Służą do poboru wody, gaszenia 
pożarów i zaopatrzenia wodnego pojazdów straży pożarnej do celów 
gaśniczych. 
W ostatnich dniach jak i tradycyjnie już na wiosnę, na terenie naszej gminy 
zdarzyły i zdarzają się przypadki nielegalnego (kradzieży) poboru wody 
z hydrantów przeciwpożarowych do rozcieńczania gnojowicy jak 
i tankowania opryskiwaczy ciągnikowych. Nagły pobór wody z hydrantu 
powoduje zrywanie osadu żelaza w rurach co przekłada się na to, iż 
odbiorcy w poszczególnych wsiach otrzymują brudną wodę. 

Wykorzystywanie hydrantów
przez osoby trzecie może być
p o d s t a w ą  d o  w s z c z ę c i a
 postępowania karnego.

Tomasz Karpiesiuk 
- Urząd Gminy Wyszki

ht tps : / /prow.wrotapodlas ia .p l /p l / l i s ty-operacj i - - -
gospodarkawodno-sciekowa.html
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW  c. d. ze str. 3

Informacje dodatkowe
 Zasady segregacji odpadów:
Odpady zbierane selektywnie należy gromadzić w następujących 
workach:
-worek żółty  - na PLASTIK, opakowania wielomateriałowe 
i metale
-worek niebieski  - na PAPIER
-worek zielony  - na SZKŁO

WAŻNE! 
Prosimy przestrzegać zasad segregacji  co można zbierać 
w poszczególnych workach i czego nie można do nich wrzucać.
Informacje na ten temat znajdą Państwo na naszej stronie

Worki należy wystawiać w podanych terminach dopiero po ich 
całkowitym zapełnieniu. Przy odbiorze worków z surowcami 
zostawimy na posesji taką samą ilość worków pustych.
Można wystawiać w/w odpady we własnych workach, pod 
warunkiem, że worki są przejrzyste, aby ich zawartość była 
widoczna przy odbiorze. Za odebrane worki własne mieszkańców 
nie są zostawiane na wymianę worki ASTWY. Jeśli potrzebują 
Państwo większą ilość worków, prosimy się po nie zgłaszać do 
naszych pracowników zbierających worki lub do biura ASTWY.
Worki należy zawiązywać aby ich zawartość nie rozsypywała się. 
Niektóre worki mogą mieć załączoną taśmę do zawiązania lub 
wbudowaną taśmę ściągającą.

Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz 
zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Odpady przeznaczone do odbioru należy wystawić przed posesję 
najpóźniej do dnia 3 KWIETNIA (poniedziałek) i 4 WRZEŚNIA 
(poniedziałek). Zbiórka odpadów zacznie się następnego dnia od 
godz. 6:00 (nie wiemy ile odpadów wystawią mieszkańcy, więc 
zbiórka może trwać więcej niż jeden dzień).

UWAGA
W celu szybkiego i sprawnego zabrania tych odpadów z Państwa 
posesji uprzejmie prosimy o zgłaszanie adresów (do biura ASTWY, 
pod nr tel. 85 676 05 23), z których mają być zabrane odpady. 
Dziękujemy

Nie będą zabierane odpady ustawione w miejscu niedostępnym dla 
samochodu zbierającego te odpady oraz wystawione już po 
przejechaniu tego samochodu przez daną miejscowość.
Odbierane będą następujące rodzaje odpadów:
- odpady wielkogabarytowe  to odpady o dużych lub nietypowych 
rozmiarach, takie jak: meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, łóżka, 
komody), dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, 
zabawki dużych rozmiarów,
-zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzęt AGD wszelkiego 
typu (np. lodówki, pralki, suszarki, kuchenki gazowe i mikrofalowe, 
itp.), sprzęt RTV (np. telewizory, monitory, radioodbiorniki, itp.), 
komputery, notebooki, drukarki, telefony, elektronarzędzia, itp.

Zbiórką nie są objęte takie odpady jak:
- odpady powstałe z prowadzenia działalności gospodarczej, także 
z działalności  rolniczej (np. opony do ciągników i maszyn 
rolniczych, części od maszyn i urządzeń rolniczych)
- odpady budowlano-remontowe (np. okna, drzwi, gruz, papa, 
eternit, wanny, umywalki itp.)
- zderzaki samochodowe i inne części motoryzacyjne, w tym opony 
samochodowe,
- szkło, ziemia, odpady ogrodowe,
- stara odzież,
- odpady,  które powinny być umieszczane w pojemnikach 
i workach na odpady zmieszane i na odpady segregowane.

Martyna Kalinowska - Urząd Gminy Wyszki

www.astwa.pl

WAŻNOŚĆ  DOWODÓW  OSOBISTYCH

W 2017 roku tracą ważność dowody osobiste, które zostały wydane 
w 2007 r. z okresem ważności 10 lat oraz dowody osobiste wydane osobom 
niepełnoletnim w 2012 r. na okres 5 lat. Nie podlegają wymianie dowody 
osobiste z „nieoznaczonym” terminem ważności. Termin ważności 
znajduje się w prawym dolnym rogu na awersie dowodu osobistego.

Osoby posiadające nieważny dowód osobisty będą miały trudności 
z załatwianiem spraw w urzędach, bankach czy sądach. W celu otrzymania 
nowego dokumentu tożsamości należy złożyć w dowolnym urzędzie 
gminy/miasta na terytorium kraju wniosek o wydanie dowodu osobistego 
wraz z aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm. Wyrobienie 
dowodu jest bezpłatne i trwa do 30 dni. Więcej informacji dot. uzyskania 
dowodu osobistego znajduje na stronie 

Przypominamy, że utratę dowodu osobistego należy niezwłocznie zgłosić 
w dowolnym urzędzie gminy/miasta na terytorium kraju w celu jego 
unieważnienia.

Zdzisława Jabłońska - Urząd Gminy Wyszki

www.obywatel.gov.pl

FLORIANY  2017

28 lutego minął termin nadsyłania zgłoszeń do 
konkursu adresowanego do Ochotniczych Straży 
Pożarnych, które wspólnie z innymi organizacjami 
i instytucjami realizują ciekawe przedsięwzięcia na 
rzecz swoich społeczności lokalnych. Głównym 
przesłaniem tego konkursu jest prezentowanie 
i premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego 
bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia 
pomocy, eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości 
życia oraz integracji lokalnych środowisk.
Pomysłodawcą i organizatorem tego konkursu jest 
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz miesięcznik "Strażak". 
Stosując się do wymogów regulaminu konkursu 
Ochotnicza Straż Pożarna w Niewinie Borowym wraz 
z e  S t o w a r z y s z e n i e m  A k t y w n a  W i e ś  
i przy technicznej pomocy Związku Oddz. Gminnego

ZOSP RP w Wyszkach zgłosiły wspólnie realizowany w 2015 roku projekt 
"Uczymy się ratować życie ludzkie".
Na najlepszych czekają oryginalne STATUETKI "FLORIANY 2017", 
które będą wręczone podczas uroczystej Gali Finałowej 4 maja w Karolinie.

Eugenia Gromada
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Z  ŻYCIA  ZESPOŁU  SZKÓŁ w WYSZKACH

„LOLEK” - szkolny konkurs na najlepszego kolegę 
i naśladowcę Jana Pawła II - III edycja

Wzorem ubiegłego roku szkolnego, po 
p ó ł r o c z n e j  k l a s y f i k a c j i  
i podsumowaniach, nadchodzi czas 
wyło-nienia wśród uczniów naszej 
szkoły naśla-dowcy Karola Wojtyły. 
Ferie zimowe już za nami, a co za tym

Zgłoszeni kandydaci godnie reprezentują naszą szkołę na wielu imprezach 
i uroczystościach, działają w wielu organizacjach szkolnych 
i pozaszkolnych. Są dobrymi uczniami, wspaniałymi i uczynnymi 
kolegami, i koleżankami. Jednym słowem są wzorem do naśladowania, tak 
jak św. Jan Paweł II jest dla nas wielkim wzorem i autorytetem. 
Nominowani uczniowie żyją zgodnie z prawdą, a w swoim życiu 
i postępowaniu kierują się najwyższymi wartościami. Jak napisał, w swojej 
encyklice Fides et ratio Jan Paweł II, „tylko dzięki prawdziwym wartościom 
człowiek może stawać się lepszy, rozwijać w pełni swoją naturę. Człowiek 
nie znajduje prawdziwych wartości zamykając się w sobie, ale otwierając 
i poszukując ich także w wymiarach transcendentnych wobec niego 
samego. Jest to konieczny warunek, który każdy musi spełnić , aby stać się 
i wzrastać jako osoba dojrzała.” Mając na uwadze słowa Wielkiego Patrona 
kapituła konkursu, w której skład wchodzą przedstawiciele Rady 
Pedagogicznej, uczniowie, rodzice, Dyrektor Banku Spółdzielczego 
w Brańsku o/ Wyszki p. Barbara Wyszkowska-Perkowska oraz 
reprezentanci innych instytucji z lokalnego środowiska, wyłoniła dwóch 
laureatów:
Paulina Baranowska  kl. VI szkoła podstawowa
Beata Kardaszewicz  kl. III gimnazjum
Wśród nominowanych byli również wspaniali uczniowie, a właściwie 
uczennice, które mogą być wzorem do naśladowania:
Patrycja Falkowska  kl. VI szkoła podstawowa
Karolina Borowska  kl. VI szkoła podstawowa
Gabriela Wyszkowska  kl. III gimnazjum
Karolina Pierzchało  kl. IIA gimnazjum
Na zebraniu rodziców, dnia 08.02.2017r. Laureaci oraz Nominowani, z rąk 
Dyrektor Banku p. Barbary Wyszkowskiej - Perkowskiej, pana Dyrektora 
szkoły Jana Falkowskiego i pani wicedyrektor Marty Warpechowskiej, 
zostali nagrodzeni, przed szerszą publicznością. Rodzice, dumni ze swoich 
dzieci, odebrali Listy Gratulacyjne. Wszystkim wyróżnionym było bardzo 
miło, a wśród rodziców dały się zauważyć łzy wzruszenia. Mamy nadzieję, 
że w kolejnych edycjach kapituła konkursu będzie miała jeszcze większy 
problem z wyłonieniem laureatów, bo oznaczałoby to, że uczniowie naszej 
szkoły biorą przykład z najlepszych i chcą być dobrymi ludźmi o wielkim 
sercu, przez które będą widzieć bliźniego w drugim człowieku.

Anna Wyszkowska - Kondraciuk

"Czytamy bez mamy" - projekt czytelniczy kl. IIIA i IIIB SP 

„Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy. 
Puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem.” 

[Kornel Makuszyński]

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klasy IIIA i klasy IIIB szkoły 
podstawowej uczestniczą w projekcie czytelniczym „Czytamy bez mamy”  
pod kierunkiem swoich wychowawczyń. Celem projektu jest rozwijanie 
zainteresowań czytelniczych, poszerzanie ogólnej wiedzy uczniów, 
rozwijanie pamięci, koncentracji i wyobraźni, kształtowanie nawyku 
czytania i kultury czytelniczej oraz doskonalenie techniki czytania.
Działania podejmowane w ramach projektu nie ograniczają się do biernego 
czytania, ale obejmują wielostronną aktywność uczniów. 
We wrześniu naszym projektowym poczynaniom przyświecał cel 
historyczno  patriotyczny. W oparciu o samodzielnie przeczytaną przez 
uczniów „Asiunię” Joanny Papuzińskiej oraz wspólne głośne czytanie 
„Pamiętnika Blumki” Iwony Chmielewskiej, uczniowie poznali problem 
wojny widziany oczami małych dzieci. Książka Papuzińskiej to historia 
małej Asiuni, dla której wojna zaczęła się tuż po jej piątych urodzinach, gdy 
pewnej nocy znikła mama i cały dom. Trzeba było iść spać do cudzego 
domu, gdzie zamiast mamy była obca pani, obce meble i trzeba było pić 
mleko z cudzego kubeczka. Asiunia bardzo uważnie obserwuje świat i stara 
się jak najwięcej zrozumieć, choć przecież dla tak małej dziewczynki jest to 
strasznie trudne. 

W "Pamiętniku Blumki" poznajemy kolejno dwanaścioro dzieci z domu 
sierot doktora Korczaka, widzimy ich krótkie, ale jakże przejmujące 
historie życia, ale także ich radości, sukcesy, małe wielkie zwycięstwa. 
Młody odbiorca wolno i dokładnie wnikając w treść słowno-obrazową 
przekazu Chmielewskiej zrozumie, odczuje wszystkimi zmysłami, 
przeżyje, doświadczy i utożsami się ze światem swych rówieśników, 
którym przyszło żyć w okrutnych czasach II wojny światowej.
W tę historyczną nutę naszego projektu wpisuje się też zwiedzanie szkolnej 
Izby Pamięci Narodowej, gdzie opiekun izby p. Bożena Pierzchało 
przybliżyła nam przebieg bitwy pod Olszewem w czasie kampanii 
wrześniowej.  
Etymologia słowa październik pomogła w doborze lektury na ten miesiąc. 
Była nią książka autorstwa Marii Konopnickiej „Jak to ze lnem było”. 
Oprócz wzorcowego czytania lektury przez nauczycieli, znalazło się też 
pięknie wyuczone czytanie fragmentów książki przez uczniów. Zajęcia 
projektowe w październiku wzbogacone były projekcją filmu „Len” oraz 
tworzeniem w grupach historyjki obrazkowej pod hasłem „Od ziarenka do 
płócienka”.
Wiele radości dostarczyły uczniom zajęcia techniczne z prawdziwym 
płótnem lnianym, które w ich sprytnych rękach przeobraziło się w urocze 
serwetki wykonane techniką mereżkowania. Prace plastyczno  techniczne 
uczniów okazały się doskonałym materiałem na wystawkę, która została 
przygotowana na szkolnym korytarzu.

str. 5
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idzie kapituła konkursu, dnia 06.02.2017 r. nominowała laureatów konkur-
su „Lolek”. Rozstrzygnięcie i wyłonienie zwycięzców nie było proste, 
ponieważ zgłoszono wielu wspaniałych kandydatów. Każdy ze 
zgłoszonych uczniów ma w sobie to „coś”, co zauważają nauczyciele 
i uczniowie, czym wyróżnia się spośród społeczności szkolnej, spośród 
swoich koleżanek i kolegów w klasie.

a
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„Patyki i patyczki” ks. Jana Twardowskiego to pozycja,
z którą pracowaliśmy w listopadzie. Spotkanie 

z twórczością ks. Jana rozpoczęliśmy od wysłuchania nagrań wierszy 
i opowiadań tegoż autora. Nagrania te były inspiracją do przygotowania 
w grupach konkursu pięknego recytowania wierszy. Okazało się, że tym co 
przyciąga czytelników Jego twórczości jest prostota, humor, umiejętność 
pochylenia się nad typowo ziemskimi sprawami, a także znakomita 
znajomość charakterów ludzkich. Ksiądz Twardowski rozumie każdego 
z nas - dzieci i dorosłych.
Uczniowie pięknie recytowali wiersze, w których obecny jest Bóg 
i człowiek, święci i ludzie żyjący współcześnie, niebo i piękny świat 
otaczającej nas przyrody. Wszyscy zostali nagrodzeni dyplomami 
i drobnymi upominkami. 
Grudzień, to czas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. Najwięcej 
pracy w tym czasie ma Święty Mikołaj, który zawitał do nas na zajęcia 
projektowe 7 grudnia 2016 r. Obdarował wszystkie dzieci upominkami,
 a w nich oprócz słodyczy były oczywiście  książki. 
W tę świąteczną atmosferę wpisały się fragmenty książki Astrid Lindgren 
„Dzieci z Bullerbyn”, która była naszą kolejną lekturą projektową. W tym 
miesiącu również nie zabrakło czytania  dzieci poznały mieszkańców 
wioski, ich życie codzienne oraz przygotowania do świąt. Były też inne 
formy aktywności uczestników projektu, a wśród nich najwięcej emocji 
dostarczyło na wzór dzieci z Bullerbyn pieczenie świątecznych 
pierniczków. Za ich sprawą zapach rozchodzący się po całej szkole, 
przypominał wszystkim o zbliżających się pięknych, rodzinnych świętach. 
Ze szkolnej kuchni, z pachnącymi piernikami, przeszliśmy do klasy, gdzie 
nastąpił przyjemny moment dekorowania wypieków, a następnie ich 
degustacji. 
W styczniu kontynuowaliśmy pracę z lekturą były karty pracy, makiety 
wioski Bullerbyn oraz piękne czytanie przez uczniów wybranych 
fragmentów. 
Mamy nadzieję, że serce każdego uczestnika projektu chociaż raz napełniło 
się wzruszeniem, bo przecież książka to „mędrzec łagodny i pełen 
słodyczy”.

Agata Falkowska , Agata Wyszkowska

cd. ze str. 5
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Koncert kolęd 2017

Spotkanie rozpoczął  dyrektor szkoły pan Jan Falkowski, który powitał 
zebranych gości. Swoją obecnością nas zaszczycili: pan Mariusz 
Korzeniewski - wójt Gminy Wyszki, pani Barbara Wyszkowska-Perkowska 
- dyrektor Banku Spółdzielczego w Brańsku oddział w Wyszkach, pan 
Tadeusz Wielanowski - sekretarz Gminy Wyszki, pani Teresa Falkowska - 
skarbnik Gminy Wyszki, pani Agnieszka Piotrowska – inspektor oświaty, 
pani Marzanna Olszewska  - dyrektor GOPS, pani Zdzisława Maksimiuk - 
była prezes Banku Spółdzielczego w Brańsku, pan Andrzej Karpiesiuk - 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Topczewie, pan Janusz Wyszyński - 
przyjaciel szkoły, pani Beata Kalinowska i  pani Iwona Krysiuk – 
przedstawicielki Rady Rodziców. Ponadto mieliśmy zaszczyt gościć 
uczniów i opiekunów z następujących szkół: ze Szkoły Podstawowej 
im. ks. J. F. Falkowskiego w Topczewie, z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Boćkach, ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łubinie 
Kościelnym oraz uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum naszej szkoły. 
Po raz pierwszy w Koncercie Kolęd zaśpiewali uczniowie  ZS w Boćkach 
i SP w Łubinie Kościelnym.
Program Koncertu Kolęd, zawierający ponad dwadzieścia utworów, był 

W śnieżny  i chłodny czwartek 12 stycznia 2017 r.  Zespół Szkół im. Jana 
Pawła II w Wyszkach  rozbrzmiewał pięknymi kolędami, pastorałkami 
i świątecznymi piosenkami. Tradycję  organizowania koncertu 
podtrzymujemy od 9 lat i nadal ta inicjatywa cieszy się zainteresowaniem. 
Głównym celem tego przedsięwzięcia jest poznawanie dawnych, jak 
i współczesnych kolęd, pastorałek oraz ich prezentacja na forum większej 
widowni.

okazją do tego, by  pokazać, jak wiele tradycji związanych jest ze  świętami 
Bożego Narodzenia.
Na tle pięknej dekoracji swoje talenty wokalne zaprezentowali uczniowie 
w różnych utworach, m.in. „Siadła Maryja”, „Spójrz na Jezusa”, „Kto wie”, 
„Przybieżeli do Betlejem”, „Pastuszek bosy” i wiele innych. Niektórzy 
wykonawcy przebrani byli za postacie kojarzące się z szopką betlejemską 
i składali staropolskie życzenia.
Niezwykłą niespodziankę przygotował sekretarz Gminy Wyszki pan 
Tadeusz Wielanowski, który z Aniołkiem – panią Marzanną Olszewską, 
panią Joanną Warpechowską i  grupą uczniów w różnym wieku, 
przygrywając na gitarach, zaśpiewali utwór "Skaldów" pt: ”Złota 
Jerozolima i biedne Betlejem”. Następnie razem z panem wójtem 
częstowali uczestników i uczniów naszej szkoły słodyczami. Do zespołu 
dołączył pan Janusz Wyszyński, który zaintonował kolędę „Oj Maluśki, 
Maluśki”, której refren śpiewali wszyscy.
Podsumowując IX Koncert Kolęd, swoje zadowolenie wyraziła pani 
Zdzisława Maksimiuk, która wspiera nas od dziewięciu lat. Słowa 
podziękowania skierowali również pani Barbara Wyszkowska - Perkowska 
oraz pan Mariusz Korzeniewski.
Na zakończenie dyrektor BS w Wyszkach podarowała uczestnikom 
upominki. Natomiast dyrektor szkoły podziękował wszystkim za przybycie 
i razem z panią dyrektor Martą Warpechowską wręczyli pamiątkowe 
dyplomy. Goście i wykonawcy zostali zaproszeni na karnawałowy 
poczęstunek.
Dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji koncertu, a są nimi BS 
w Brańsku, BS w Brańsku odział w Wyszkach, państwu Joannie 
i Marcinowi Tarasiuk oraz Spółdzielni Uczniowskiej „Pszczółka” z naszej 
szkoły.
Podziękowania należą się koleżance Renacie Żukowskiej za wykonanie 
dekoracji.
Do zobaczenia za rok...

Renata Olszańska

"Są takie dni..." - Święto Babci i Dziadka w szkole

„Są takie dni, Jedyne dla nas dni w roku.
To święto Babci i Dziadka. Ach! Łza się kręci w oku.”

20 stycznia 2017 r. w naszej szkole odbyła się wyjątkowa uroczystość, na 
którą zaproszeni zostali Babcie i Dziadkowie przedszkolaków oraz uczniów 
klas 0  III. Wyjątkowa, bo po raz pierwszy w historii naszej szkoły to zacne 
grono poszerzyliśmy o tutejszy Klub Seniora.

Na wspólne świętowanie przybył do nas Dyrektor Gminnego Centrum 
Biblioteczno  Kulturalnego p. Henryk Zalewski oraz gospodarze naszej 
placówki dyrektor p. Jan Falkowski oraz dyrektor p. Marta Warpechowska. 
Goście, którym poświęcone było obecne święto nie zawiedli i przybyli 
bardzo licznie.  Dzieci  natomiast zaprezentowały bogaty program słowno  
muzyczny. Przedszkolaki wprowadziły gości w zimowy świat. Nie obyło 
się również bez tańca śnieżynek. Kolejna grupa zaprosiła na spotkanie 
z bohaterami znanych baśni. Pojawiły się tu także dyskotekowe rytmy 
w wykonaniu uczennic z naszego gimnazjum. W końcowej części 
trzecioklasiści zaprezentowali Familiadę, gdzie o zwycięstwo zawalczyły 
babcie i dziadkowie z klas trzecich.  Jako wprowadzenie i przerywniki 
pojawiły się tu żarty, dowcipy oraz taniec   Hip  Hop. Nie obyło się bez 
braw, uśmiechów i ukradkiem ocieranych łez. Część artystyczna  
zakończyła się plejadą życzeń płynących prosto z serc, odśpiewaniem stu 
lat, no i wreszcie wręczeniem Babciom i Dziadkom drobnych upominków.
Podczas występów goście zostali podjęci słodkim poczęstunkiem 
przygotowanym przez zaangażowane mamy.
W końcowej części dyrekcja naszej szkoły - p. Jan Falkowski wraz  p. Martą 
Warpechowską do zgromadzonych gości skierowali ciepłe słowa 
z najlepszymi życzeniami.

cd. na str. 7
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cd. ze str. 6 Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.
Zaproszeni Dziadkowie i Babcie opuszczali naszą 

szkołę ze wzruszeniem, dziękując za miło spędzone chwile.
Wspólne świętowanie przebiegało na tle dekoracji, którą wykonałyśmy 
wspólnie z p. Emilią Falkowską. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się 
w zorganizowanie tego święta, a w szczególności mamom, które 
przygotowały słodki poczęstunek.

Bożena Trzeszczkowska

Spotkanie opłatkowe szkół im. Jana Pawła II w Drohiczynie 

Po Eucharystii wszyscy udaliśmy się do auli, gdzie mieliśmy okazję 
przeżyć narodziny Bożego Dzieciątka, poprzez Jasełka wystawione przez 
uczniów Szkoły Podstawowej im. kar. Stefana Wyszyńskiego w Kosowie 
Lackim. Przedstawiciele tej szkoły, w imieniu zebranych gości, złożyli 
życzenia noworoczne ks. Biskupowi. Następnie wszyscy uczestnicy, mieli 
okazję przełamać się opłatkiem i złożyć świąteczno-noworoczne życzenia 
Ordynariuszowi naszej Diecezji. Na zakończenie spotkania organizator 
ks. dr Krzysztof Mielnicki zaprosił wszystkich na poczęstunek, nakazując 
kierować się zapachem mandarynek i świeżo pieczonych pączków.

Anna Wyszkowska-Kondraciuk; ks. Marcin Łyczewski

Aktywne ferie w szkole - „SZLiF 2017”

27 stycznia b.r. na hali sportowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Wyszkach odbył się Turniej Szkolnej Zimowej Ligi Futsalu „SZLiF 
2017”, w którym wzięło udział cztery drużyny. Dwie zostały wystawione 
przez Gimnazjum, zaś w składzie pozostałych znaleźli się absolwenci 
naszej szkoły. 
Turniej został rozegrany na zasadzie "każdy z każdym" 2 x 15 min.
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali nauczyciele w-f naszej 
szkoły. Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali medale, a najlepsi 
zawodnicy pamiątkowe statuetki. Zawody przebiegły w atmosferze 
uczciwej rywalizacji, po której młodzież mogła pokrzepić się przy 
wspólnym posiłku.
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce - "Zawodowcy"; II miejsce - "FC Pralka"; 
III miejsce - "B.B.K.K.L.Ł.F. Wyszki"; IV miejsce - "TTS Wyszki".
Najlepszy zawodnik Turnieju - Kiszko Daniel; "Król Strzelców" Turnieju - 
Falkowski Kacper; Najlepszy bramkarz Turnieju - Lementowski Andrzej
Dziękujemy wszystkim uczestnikom Turnieju oraz zachęcamy do brania 
udziału w kolejnych organizowanych przez Zespół Szkól im. JPII.

Więcej na

Opracował:
Jacek Falkowski

szkola.wyszki.pl

W odpowiedzi na zaproszenie do wspólnego kolędowania, dnia 11 stycznia, 
delegacja naszej szkoły udała się na spotkanie opłatkowe przedstawicieli 
szkół im. Jana Pawła II i kar. Stefana Wyszyńskiego z Biskupem 
Drohiczyńskim jego Ekscelencją Tadeuszem Pikusem. W spotkaniu wzięło 
udział ok. 150 osób z 23 szkół. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św., której 
przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. Biskup.

 „Brudne dziecko to szczęśliwe dziecko”

KRASNAL  CUP 2017

Wyniki sześciu rozegranych meczów:
Klasa I x klasa II - 0:2
Klasa IIIA x klasa IIIB - 0:1
Klasa IIIB x klasa II - 5:0
Klasa IIIA x klasa I - 3:0
Klasa II x klasa IIIA - 0:7
Klasa IIIB x klasa I - 8:0
Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Krystian Pietraszko 
z kl. I, najlepszym strzelcem został Ksawery Onopa z klasy IIIA (7 goli), 
a najlepszym bramkarzem Karol Oksiuta (0 puszczonych goli).
Sędzią głównym zawodów był (np.) nauczyciel wychowania fizycznego  
Wiesław Tyszkiewicz. Uroczystego otwarcia i zamknięcia turnieju dokonał 
Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach  p. Jan Falkowski. 
Wszystkie drużyny otrzymały puchary, zawodnicy pamiątkowe medale, a 
wyróżnieni piłkarze statuetki.

Wiesław Tyszkiewicz

9 marca 2017 r. w hali sportowej z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Wyszkach odbył się II Turniej Piłki Nożnej Halowej Klas I - III szkoły 
podstawowej  „KRASNAL  CUP 2017”. W turnieju wzięły udział cztery 
klasy: IIIA, IIIB, II i I w 10 osobowych zespołach. Mecze były rozgrywane 
systemem „każdy z każdym” (2x7 minut). Rozgrywki były jak zawsze 
zacięte, ale w duchu fair play.

Końcowa klasyfikacja turnieju:
I miejsce  klasa IIIB (3 zwycięstwa)
II miejsce  klasa IIIA (2 zwycięstwa)
III miejsce  klasa II (1 zwycięstwo)
IV miejsce  klasa I (bez zwycięstwa)

wszystko w miłej atmosferze, bez ograniczeń i  z możliwością ubrudzenia 
się od stóp do głów. Właśnie na tym polega sensoplastyka  poznawanie i 
doświadczanie czyli rozwój kreatywności oraz twórczego myślenia. 

Elżbieta Ułaszonek; Anna Wyszkowska-Kondraciuk

Dzieciństwo jest najlepszym czasem na chodzenie w brudnym ubraniu 
i z resztkami farby czy kleju we włosach. Podobno właśnie tak dorastają 
optymiści i geniusze. Tylko dzieci mają możliwość chodzenia 
„zaklejonym” od stóp do głów bez większych konsekwencji. Nie dlatego, 
że nam dorosłym już nie wypada, tylko dlatego, że sensomotoryczny 
rozwój wymaga ubrudzenia sobie rąk. Sensoplastyka korzystnie wpływa na 
stymulację wszystkich zmysłów - węchu, wzroku, dotyku, słuchu i smaku 
oraz na optymalny rozwój całego organizmu. Połączenie kolorów, suchych 
i mokrych produktów spożywczych, w 100% bezpiecznych dla dziecka, 
wpływa na rozwój połączeń nerwowych w mózgu, a co za tym idzie rozwija 
procesy analizy i syntezy myślowej.
Korzystając z uprzejmości pani Katarzyny Kristosiuk, w oddziale 
przedszkolnym 3,5-latków oraz „O”a zorganizowałyśmy zajęcia 
z elementami sensoplastyki, które prowadziła pani pedagog. Dzieci miały 
możliwość wykonania eksperymentów z mieszaniem kolorów, wyrabiania 
różnych mas plastycznych, zabawy w gotowanie, pieczenie itp., a to
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1 III- Dzień Żołnierza Wyklętego

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w TOPCZEWIE

W Szkole Podstawowej  im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie uczniowie  
kl. IV- VI przygotowali uroczysty apel, aby uczcić pamięć prawdziwych 
bohaterów, gorących patriotów - Żołnierzy Wyklętych.
Uroczystość rozpoczęli od inscenizacji, do której scenariusz napisali 
samodzielnie, a wątek do niego zaczerpnęli z autentycznych wydarzeń, 
które rozegrały się w czasie II wojny światowej niedaleko Domanowa.
Następnie uczniowie przypomnieli heroiczną postawę „Inki” - Danuty 
Siedzikówny, zamordowanej przez komunistycznych oprawców. 
Uroczystość zakończyli montażem poetyckim.

Barbara Ryszt

Konkurs Recytatorski „Las uczy nas”

4 III 2017r. Uczniowie SP w Topczewie wzięli udział w Konkursie 
Recytatorskim pt.: „Las uczy nas” organizowanym przez Dom Dziecka 
w Białowieży pod Honorowym Patronatem Dyrektora Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Była to już VI edycja, 
w której uczestniczyło 40 osób z siedmiu szkół. Uczniowie z naszej szkoły 
zaprezentowali się bardzo dobrze, wykazali się prezencją oraz 
umiejętnościami aktorskimi. Natalia Zakrzewska z kl. III zajęła II miejsce, 
Kacper Odachowski z kl. IV i Michał Krysiuk z kl. IV otrzymali 
wyróżnienie. Hubert Krysiuk- absolwent naszej szkoły zajął II miejsce. 
Wszyscy otrzymali cenne nagrody.

Barbara Ryszt

W lutym 2017r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego 
w Topczewie wraz z nauczycielką J. Mironczuk odwiedzili Dom Dziecka 
w Białowieży. Wizyta była zaplanowana od dłuższego czasu, gdyż ściśle 
współpracujemy z tym ośrodkiem. Zostały zawiezione produkty 
żywnościowe oraz płody rolne i przetwory z własnej spiżarni podarowane 
przez rodziców i pracowników SP w Topczewie.
W Domu Dziecka zostaliśmy serdecznie przywitani i przyjęci przez Panią 
Dyrektor, która wraz z podopiecznymi oprowadziła nas po swojej 
placówce.
Mile i pracowicie spędziliśmy czas. Zaproszono nas do wykonania 
„Laleczek Nierozłączek” pod kierunkiem pani Natalii. Zabawa była udana, 
a prace zabraliśmy ze sobą.
Zaproszono nas na skromny poczęstunek. Zapoznaliśmy się 
z harmonogramem zajęć dzieci i młodzieży mieszkających w tym domu. 
Dowiedzieliśmy się , że tamtejsza młodzież bierze udział  w projektach 
unijnych oraz w sztukach teatralnych, które wystawia w różnych 
placówkach kulturalnych nie tylko w Białowieży, ale również w innych 
miastach, także za granicą. 

Julia Mironczuk

Projekt „Naukobus”

Uczniowie mogli pogłębić swoją wiedzę dzięki następującym eksponatom: 
Dowód na twierdzenie Pitagorasa, Tablica Galtona, Łamigłówki, Wirujące 
krzesełko, Dziwne walce, Uwięziona piłka, Silny jak serce, Kula 
plazmowa, Stanowisko próżniowe, plazmowa, Stanowisko próżniowe, 
Znikające barwy, Ludzkie ciało - trójwymiarowa układanka, Oszukaj swój 
wzrok, Sprawdź swoją pamięć, Szybkość reakcji.
Dzięki eksperymentom z projektu „Naukobus” uczniowie mogli  w sposób 
ciekawy i odkrywczy spotkać się z naukami ścisłymi.

Marek Wyłucki

Dzięki uprzejmości Pani Doroty Kędry Ptaszyńskiej Radnej Województwa 
Podlaskiego, projekt „Naukobus” realizowany przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, 
zagościł w Topczewie w dniu 7 marca 2017 roku z wystawą objazdową 
„Eksperymentuj”. Wystawa składała się z 14 interaktywnych eksponatów, 
których działanie przybliżało trzech animatorów.  Bawiąc się i ucząc 
eksperymentowali uczniowie ze wszystkich szkół naszej gminy oraz goście 
honorowi: Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski, Sekretarz Gminy 
Tadeusz Wielanowski oraz gospodarz wystawy Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Topczewie Andrzej Karpiesiuk.
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redakcji: Gminne Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Wyszkach;
ul. Szkolna 17, tel. 601 483 999. Materiały zeskanujemy i zwrócimy 
Państwu, a skany umieścimy na stronie internetowej wraz z podaniem 
źródła pochodzenia.
Na adres  można wysyłać uwagi, korekty oraz 
uzupełnienie informacji dotyczące zamieszczanych artykułów. Życzymy 
przyjemnej lektury.

Henryk Zalewski
Redaktor Naczelny „WG”

redakcja@gminawyszki.pl

Zbliżamy się do końca prezentacji historii powstania 
kolejnych miejscowości Gminy Wyszki. Fragmenty 
dziejów wsi Zakrzewo i Zalesie pochodzą ze zbiorów 
"Historia Gminy Wyszki", opracowanej przez 
Leszka Zugaja. 
Przypominamy o akcji „Razem tworzymy historię 
gminy”. Jeżeli Państwo posiadają w swoich
prywatnych zbiorach archiwalne fotografie lub 
dokumenty, prosimy o dostarczenie ich do naszej

Zakrzewo:
Okolica szlachecka Niewino obejmowała wiele wsi. Niektóre z nich 
zachowały do tej pory jeden z członów nazwy wskazujące na wspólne 
pochodzenie, lecz niektóre z nich w ciągu wieków straciły człon „Niewino”. 
Tak właśnie jest z tą wsią, ale też z Malinowem w sąsiedniej gminie.
W ciągu wieków pojawiały się też osiedla Niwino Spaszy, Mruczki 
i Niwino Janowiata, które zaginęły lub też zostały wchłonięte przez 
sąsiednie wsie. Trudno to teraz ustalić, ponieważ takie osiedla czasem 
liczyły tylko po kilka domów.
Być może któreś z wyżej wymienionych osiedli istniejących w XVI wieku 
było początkiem osadnictwa w tym rejonie? Nazwa Zakrzewo pojawia się 
na mapach z końca XVIII wieku. Opis z końca XIX wieku wspomina, że 
była to wieś szlachecka w powiecie bielskim i guberni grodzieńskiej. 
Należała do gminy Malesze, liczyła 54 desiat (4 łąk i pastwisk, 11 lasu 
i 1 nieużytków). W 1921 roku Zakrzewo liczyło 10 domów 
i 61 mieszkańców. Należało do gminy Wyszki.

Zalesie:
Zalesie było notowane już w początkach XVI wieku, jako Seło Zalese 
zemiane. W tym czasie była to już całkiem spora osada, w której żyli 
również bogatsi ziemianie. W 1569 roku w Bielsku stawili się Valentinus 
olim Stanislai Jacubaszik de Zaleszie, Jacubus filius Venceslai de Zaleszie. 
Obszar należący do Zalesie był dość duży i oprócz rycerzy, którzy sami 
uprawiali swoje grunty notowano też szlachtę, która posiadała własnych 
chłopów. W końcu XVI wieku notowano w tej okolicy 2 włóki zasiedlone 
przez chłopów, 2 zagrodników i 2 komornice.
Wywodził się stąd ród Zaleskich, który używał herbu Dąbrowa oraz Lubicz. 
Wśród nich notowano również średniozamożnych szlachciców.
Zalesie było przez wieki osadą drobnoszlachecką, jednak na południowych 
krańcach wsi wykształcił się większy majątek ziemski, z którego w XIX 
wieku wykształciła się nowa wieś Wólka Zaleska. Z tego powodu Zalesie 
zaczęto nazywać Zalesie Stare, tak właśnie było w drugiej połowie XIX 
wieku. W tym czasie wioska należała do gminy Malesze. Mieszkała tu 
zarówno drobna szlachta, jak i więksi właściciele ziemscy. Chłopi uprawiali 
36 desiat (ok. 36 ha). Reszta ziemi należała do szlachty Zdanowskich 
(152 desiat), Bojków (50 desiat), Zaleskich (48 desiat) i Radlewskich 
(52 desiat). Do wsi należało też 18 desiat łąk, 50 desiat lasu i 7 desiat 
nieużytków (dane na rok 1895).
W 1921 roku miejscowość liczyła 53 domy i 283 mieszkańców, w tym, 
2 prawosławnych i 4 Żydów. Należała ówcześnie do gminy Topczewo.

Więcej informacji o wsiach - na stronie: 
W następnym numerze przedstawimy historię Zdrojek, której autorem jest 
p. Jan Mamaj.

www.historia.gminawyszki.pl

Od dłuższego czasu w mediach dużo mówi się i pisze o Internecie 
światłowodowym. Reklamy przekonują użytkowników, że „stara 
technologia kablowa” jest niemodna i powinna odejść już do 
przysłowiowego lamusa. 
Dbając o dostęp mieszkańców gminy do najnowszych technologii 
i szybkiego Internetu, nawiązaliśmy współpracę z inwestorem, firmą JMDI, 
która przy udziale programów unijnych oraz z wykorzystaniem własnych 
środków finansowych, wybuduje na terenie naszej gminy do końca 
trzeciego kwartału 2018 roku sieć światłowodową. 
Zanim opowiemy więcej o planowanej inwestycji, chcemy najpierw

ŚWIATŁOWÓD  przyszłość technologiczna naszej gminy 

wyjaśnić, o co tak naprawdę z tym światłowodem chodzi? Jakie korzyści 
taka technologia może dać użytkownikowi? Postaramy się to w niniejszym 
artykule opisać i wyjaśnić.
Firmy telekomunikacyjne działające w „tradycyjnej” technologii, aby 
dostarczyć użytkownikowi Internet i telefon, pomiędzy sobą a domem 
Klienta, instalują wieloparowy kabel telefoniczny. Telewizję natomiast 
uruchamiają bez kabla, z wykorzystaniem satelity. Poszczególne usługi 
działają, ale możliwości technologiczne są ograniczone a awaryjność 
rozwiązań wysoka. Inną opcją, również niedoskonałą, są rozwiązania LTE 
(komórkowe). We wszystkich tych przypadkach użytkownikowi 
najbardziej doskwierać mogą dwa aspekty: wysoka awaryjność łącza 
i niska odporność na wszelkie warunki pogodowe.
Każdy, kto miał okazję korzystać lub wciąż korzysta w swoim domu ze 
starej technologii kablowej lub z technologii LTE, zna z pewnością podobne 
sytuacje: burza, wiatr, śnieg- Internet, telewizja, telefon nie działają.
I tu dochodzimy do nowej ery - ery światłowodu.  Aby obrazowo wyjaśnić 
różnicę pomiędzy rozwiązaniami z kablem telefonicznym, lub z usługami 
LTE, a technologią światłowodową, można użyć porównania polnej drogi 
na Mazurach do trzypasmowej autostrady Warszawa- Łódź. Na tak dużą 
różnicę technologiczną wpływ ma kilka kluczowych przewag światłowodu. 
Przede wszystkim- pomiędzy dostawcą i domem Klienta nie instaluje się 
żadnych aktywnych urządzeń. Co to oznacza? Brak urządzeń to 
bezawaryjność- po prostu nie ma się co psuć. Wracając do metafory 
autostrady: światłowód to taka droga, na której nie ma przejazdów 
kolejowych, nie ma przejść dla pieszych i rond- tylko prosta, szeroka trasa. 
Brak urządzeń to również całkowita odporność na warunki pogodowe- 
burze, deszcz, mróz czy upały nie wpływają na działanie usług. 
Idąc dalej, światłowód  daje wręcz nieograniczone możliwości co do 
przepustowości i transferu usług. Jak wspomniano wcześniej, 
w dotychczasowych technologiach, z kablem telefonicznym lub po LTE da 
się udostępnić Internet o przepustowości na poziomie 4-10 Mb/s. 
Światłowód jest praktycznie bez ograniczeń- 100, 300, 600 a nawet 1000 
Mb/s nie stanowi problemu. Jak na autostradzie mieści się mnóstwo aut 
jadących równocześnie z bardzo dużą prędkością, tak przy światłowodzie 
użytkownik swobodnie może odbierać i wysyłać duże ilości danych, bez 
żadnych limitów transferu i na wielu różnych urządzeniach w domu 
(laptopy, tablety, smartfony).
Po zainstalowaniu technologii światłowodowej możliwy staje się także 
dostęp do szeregu usług dodatkowych. Przede wszystkim na jednym kablu 
światłowodowym uruchomić można nie tylko Internet, ale również 
telewizję i telefon stacjonarny. Użytkownik może wykorzystać 
nowoczesność rozwiązania, podłączając w domu kilka telewizorów 
(multiroom) czy Internet do telewizora  (smart TV) i cieszyć się usługami, 
jakie oferują aktualnie producenci telewizorów, czyli np.  (serwisy 
z filmami, platformy newsowe, dostęp do przeglądarki internetowej, You 
Tube itp.). 
Firma JMDI, która planuje inwestycję na terenie naszej gminy, dostarcza 
usługi telekomunikacyjne w technologii światłowodowej od 15 lat. 
Dotychczas w ramach projektów dofinansowanych z budżetu UE 
zrealizowała łącznie inwestycje o wartości 19,5 mln zł netto. 
W ramach wcześniej wspomnianego projektu unijnego w naszej gminie 
firma JMDI planuje do końca sierpnia 2018 roku wybudować na terenie 
gminy sieć internetową o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. W efekcie 
projektem zostaną objęte obszary w większości w zabudowie 
jednorodzinnej  w miejscowościach: Brańsk, Bronka, Brześcianka, 
Budlewo, Bujnowo, Falki, Filipy, Godzieby, Grabowiec, Ignatki, 
Jarmarkowszczyzna, Kalinówka, Kalnica, Kamienny Dwór, Koćmiery, 
Kowale, Kożuszki, Krupice, Łapice, Łubice, Łubin Kościelny, Łubin 
Rudołty, Łuczaje, Malesze, Mieszuki, Nowe Bagińskie, Osówka, 
Pierzchały, Poletyły, Puchacze, Pulsze, Samułki Duże, Samułki Małe, 
Sasiny, Stare Bagińskie, Stryki, Szastały, Szczepany, Szpaki, Warpechy 
Stare, Wiktorzyn, Wólka Pietkowska, Wypychy, Wyszki, Zakrzewo, 
Załuski Koronne, Załuski Kościelne, Zdrojki.
Nie oznacza to jednak wykluczenia innych punktów gminy z  infrastruktury   
światłowodowej. Jeśli projekt będzie się cieszył dużym zainteresowaniem 
wśród mieszkańców w pozostałej części gminy, planowane jest 
zainstalowanie technologii światłowodowej również w tych obszarach.
O postępie prac oraz możliwości przyłączenia się do sieci światłowodowej 
będziemy Państwa informować na łamach naszej prasy. Informacje 
bezpośrednio z firmy JMDI będą Państwu przekazywane w postaci 
materiałów reklamowych i kontaktu od osób odpowiedzialnych za kontakt 
z klientami firmy.
Jeśli zainteresowała Cię ta technologia i chciałbyś porozmawiać na jej 
temat, więcej informacji uzyskasz bezpośrednio u opiekuna regionu: 
Magdaleny Angielczyk. 519 302 390. Możesz również sprawdzić 
możl iwośc i  ins ta lac j i  us ług  JMDI  pod  swoim adresem 

. Polecamy skorzystanie 
z możliwości, jakie daje sieć światłowodowa JMDI.

Materiał nadesłała Radna Gminy Wyszki Magdalena Angielczyk

http://jmdi.pl/powiat-bielski-sprawdz-dostepnosc/
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Miejscowości objęte projektem budowy sieci światłowodowej

Procedura „Niebieskie Karty” to skoordynowany system pomocy osobom, 
które doznają przemocy domowej. Dzięki wsparciu różnych służb 
i instytucji współdziałających w ramach procedury „Niebieskie Karty” 
możesz zyskać: pomoc w zapewnieniu Ci bezpieczeństwa, wsparcie 
w rozwiązaniu trudnej sytuacji, nie tylko związanej z przemocą, monitoring 
zmieniającej się sytuacji, pomoc specjalistów  psychologiczną, prawną, 
pedagogiczną
Jeśli jesteś osobą dorosłą uczestniczysz w procedurze osobiście. Osobę 
niepełnoletnią reprezentuje rodzic, opiekun faktyczny, pedagog lub kurator 
rodzinny.
Procedura prowadzona jest przez Zespół Interdyscyplinarny składający się 
z przedstawicieli różnych instytucji. Zespół dla każdej osoby powołuje 
grupę roboczą. Wszystkie osoby udzielające Ci pomocy zobowiązane są do 
zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które im 
przekazujesz.
Procedura „Niebieskie Karty” przebiega w sześciu krokach: wszczęcie 
procedury, opracowanie indywidualnego planu pomocy, oddziaływanie na 
sprawcę przemocy, realizacja indywidualnego planu pomocy, ewentualne 
zdarzenia niebezpieczne w trakcie procedury, zakończenie procedury.
Procedurę wszczyna Karta A, którą może wypełnić: policjant, pracownik 
socjalny, pracownik oświaty, przedstawiciel służby zdrowia, członek 
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Następnie 
Karta A zostaje przekazana do Zespołu Interdyscyplinarnego. Od osoby 
wypełniającej Kartę A lub na spotkaniu grupy roboczej otrzymasz Kartę B, 
która zawiera informacje prawne i praktyczne dla osoby doznającej 
przemocy domowej. Spotkanie grupy roboczej, na które zostaniesz 
zaproszony, ma na celu ocenę Twojej sytuacji, zapoznanie się z Twoimi 
potrzebami i oczekiwaniami w związku z doświadczaną przemocą. Na 
podstawie diagnozy Twojej sytuacji zostanie opracowany indywidualny 
plan pomocy, spisany w Karcie C. Grupa robocza będzie wspierać Cię 
w realizacji działań wspólnie zaplanowanych  np. praca socjalna, 
konsultacje psychologiczne, powiadomienie sądu, objęcie dziecka pomocą

Co warto wiedzieć o procedurze „Niebieskie Karty” pedagogiczną i psychologiczną. Członkowie grupy będą monitorować 
Twoje środowisko domowe. 
Zakończenie procedury następuje najczęściej z powodu „ustania przemocy 
i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania 
przemocy”. Po zamknięciu procedury na Twoje życzenie lub z powodu 
oceny ryzyka wzmocnienia się przemocy przedstawiciele ZI mogą nadal 
pracować z Twoimi bliskimi w ramach ustawowych kompetencji.

Osoba doznająca przemocy ma prawo do uzyskania bezpłatnej pomocy ze 
strony właściwych służb i instytucji:

997 - policja
112 - telefon alarmowy
85 192 88 - miejski telefon zaufania w Białymstoku
0 801 120 002 - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy 

w Rodzinie „Niebieska Linia”
0 800 120 226 - Policyjny Telefon Zaufania
85 730 58 81 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach
85 730 58 81 - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów

 Alkoholowych w Wyszkach
85 833 33 33 - Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim
855 997 239 - dzielnicowa Gminy Wyszki
85 737 11 21 - pedagog Zespół Szkół w Wyszkach
85 833 26 76 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku

 Podlaskim 
698 920 910 - Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie „Fundament”

Marzanna Olszewska
- Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
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"Tłusty Czwartek" pod znakiem pączka domowego

W tradycyjny tłusty czwartek "gosposie" ze Stowarzyszenia Koło 
Gospodyń Wiejskich "Pulszewianki" w Pulszach wraz z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wyszkach, korzystając z zaproszenia, 
odwiedziły Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim. Wspólnie 
z podopiecznymi Warsztatów przygotowaliśmy danie główne dnia, czyli 
pączki i inne smakołyki. Praca szła szybko i sprawnie, bo nie brakowało rąk 
do pracy. A potem .... pamiętaliśmy, że w ten jeden czwartek w roku nie 
liczymy kalorii i skorzystaliśmy z królewskiej uczty. Nie wiemy, ile prawdy 
jest w staropolskim powiedzeniu, że zjedzenie pączka w tłusty czwartek 
zapewni szczęście na przyszłość, ale wszyscy byli szczęśliwi już po 
spożyciu pączka.

Serdecznie dziękujemy kierownictwu WTZ za zaproszenie, a uczestnikom 
i ich opiekunom za miłą atmosferę.

Marzanna Olszewska 

 

PO PŻ Podprogram 2016

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 (PO PŻ) 
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu 
niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich 
produktów żywnościowych. Z Programu mogą korzystać osoby znajdujące 
się w najtrudniejszej sytuacji określonej przesłankami z art. 7 ustawy 
o pomocy społecznej (w szczególności: bezdomność, bezrobocie, 
niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony 
macierzyństwa, wielodzietność, alkoholizm, przemoc) oraz poziomem 
dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego 
kryterium dochodowego określonego w tej ustawie.
PODPROGRAM 2016
Kryteria kwalifikalności i sposób kwalifikacji:
1. Najtrudniejsza sytuacja życiowa określona przesłankami z art. 7 ustawy 
o pomocy społecznej
2. Dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego 
uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj. 1.268 zł - dla 
osoby samotnie gospodarującej, 1.028 zł - dla osoby w rodzinie
Sposób kwalifikacji:
1. GOPS wydaje osobom potrzebującym skierowania do otrzymania 
pomocy żywnościowej,
2. GOPS przyjmuje oświadczenia i tworzy listy zakwalifikowanych, które 
są przekazywane do OPL (organizacji wydajacej żywność)
Pomoc żywnościowa przekazywana jest w formie paczek żywnościowych. 
Paczka żywnościowa składa się z co najmniej trzech artykułów 
spożywczych z różnych grup towarowych, wydawanych jednorazowo. 
Paczki wydawane są równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji.
Żywność wydawana jest nieodpłatnie.
Działania towarzyszące:
- zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności loklanej, 
zmierzajace do wyjścia z ubóstwa,
- pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokojenia podstawowych potrzeb 
życiowych,
- wsparcie psychologiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- warsztaty kulinarne, edukacji ekonomicznej, dietetyczne, niemarnowania 
żywności
Na terenie Gminy Wyszki dystrybucją żywności zajmują się:
1. Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Wyszkach - umowa z Caritas
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach - umowa 
z Bankiem Żywności Suwałki  Białystok

Marzanna Olszewska

 

Jeżeli nie masz pomysłu na świąteczny 
prezent tzw. "Zajączka" zgłoś się do 
b i b l i o t e k i  G m i n n e g o  C e n t r u m  
Biblioteczno - Kulturalnego w Wysz-
kach. Czekają tu książki z różnych 
dziedzin, od popularno - naukowych po 
literaturę piękną dla dzieci, jak również 
inne np. książki kucharskie.
Wszystkie tytuły są w bardzo atrakcyj-
nych cenach od 1.00 zł do 14.99 zł.
Poniżej kilka wybranych tytułów:
"Monster High" (mix tytułów, oprawa 
miękka) - każda za 1,00 zł
"Sprawdzian szóstoklasisty. -  za 1,00 zł
"Angielski z Hello Kitty...” - po 3 zł
"Gry zespołowe" - 7,00 zł i inne.

Katarzyna Borowska
- Starszy Bibliotekarz GCBK

Od listopada ubiegłego roku w GCBK 
w Wyszkach odbywają się zajęcia nauki 
gry na instrumentach muzycznych. 
Prowadzi je p. Tomasz Trojanowski 
z Białegostoku.
Rodzice ponoszą mniejszy koszt, 
ponieważ lekcje częściowo finansowane 
są ze środków placówki
Uczniowie uczą się grać na gitarze, 
keyboardzie,  akordeonie oraz perkusji.
Zajęcia indywidualne odbywają się 
w dwóch grupach: w czwartki 
i w soboty W sumie korzysta z nich 
16 osób.
Już teraz zapraszamy wszystkich 
chętnych na przyszły sezon, który 
rozpoczniemy we wrześniu lub 
w październiku br.

Z życia GCBK

X Gminne Spotkanie Seniorów

31.01.2017 r. już po raz dziesiąty spotkali się seniorzy Gminy Wyszki na 
corocznej imprezie karnawałowej, tym razem zorganizowanej w świetlicy 
w Pulszach.
Z zaproszenia skorzystał Wójt Gminy Wyszki p. Mariusz Korzeniewski, 
radny i zarazem sołtys Pulsz p. Wojciech Radkiewicz, przedstawiciele KPP 
z Bielska Podlaskiego, przedstawiciele seniorów Gminy Brańsk oraz 
seniorzy z naszej gminy.
Przy "własnych koszyczkach" i dźwiękach harmonii p. Wojtka 
oraz p. Tomka Kalinowskiego uczestnicy spotkania rozpoczęli 
biesiadowanie. Organizatorzy poczęstowali zebranych gorącym daniem 
przygotowanym podczas wcześniejszych warsztatów kulinarnych.
Niemałą niespodziankę sprawiła miejscowa grupa, która zaśpiewała 
autorską piosenkę o Pulszach. Spotkanie trwało do późnych godzin 
wieczornych. Na koniec prowadzący imprezę Dyrektor GCBK p. Henryk 
Zalewski rozdał zebranym pamiątkowe, symboliczne "serduszka".

Nauka gry na instrumentach muzycznych

Książka prezentem wielkanocnym - zapraszamy
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GCBK zaprasza:

pon. - środa,piątek
czwartek
sobota
niedziela

- 07.30 - 15.30
- 13.00 - 21.00
- 10.00 - 15.00

- nieczynne

Porównujemy zakres i składki 
we wszystkich Towarzystwach Ubezpieczeniowych

www.wena.bialystok.pl
ubezpieczenia@wena.bialystok.pl

25 lat 
na 

rynku 
ubezpieczeń

dobór ubezpieczenia 
do potrzeb Klienta

UBEZPIECZENIA
dla osób
prywatnych:

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

dla firm:

- 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 Wielkanocnych

niech radosne Alleluja 

będzie dla Was ostoją zwycięskiej miłości 

i niezłomnej wiary. 

Zdrowia, pomyślności i przyjaźni i radości.

Spokoju i miłości, 

w każdym czynie przyjemności.

Życzy Wszystkim Czytelnikom

naszej gazetki

Młodzieżowa Rada Gminy 

Wyszki
"Nie ma większego bogactwa w narodzie 
nad światłych obywateli.”

Św. Jan Pawel II

Wiosennie, ciepło i optymistycznie witamy w kolejnym numerze 
,,Głosu Młodych”. Wiosna budzi się do życia, więc my także 
jesteśmy pozytywnie nastawieni do ludzi i świata. Tradycyjnie już 
dzielimy się naszymi działaniami i planami do końca czerwca 2017r.
Przypominamy, że działamy jako Młodzieżowa Rada Gminy, już 
VII kadencji. Uczymy się demokracji w praktyce, samodzielności 
i kreatywności. Przyznajemy, że nawet to nam,  czasami wychodzi. 
Oczywiście z pomocą opiekunów, przy wsparciu Dyrekcji naszej 
szkoły i Pana Wójta.  
A teraz przedstawimy krótką relację z tego, co udało się nam 
zrealizować w I semestrze roku szkolnego 2016/ 2017.

19 grudnia 2016r. Młodzieżowa Rada Gminy 
Wyszki wspólnie z opiekunami i Panem 
Dyrektorem Zespołu Szkół w Wyszkach udała się 
do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Na 
początku zostaliśmy przyjęci przez Dyrektora 
Finansów Urzędu Pana Bogdana Olszewskiego, 
k tó ry  op rowadz i ł  na s  po  wszys tk i ch  
depar tamentach ,  opowiedz ia ł  o  p racy  
i kompetencjach urzędników. Gościliśmy także 
u Marszałka Województwa Podlaskiego Pana 
Jerzego Leszczyńskiego.
Złożyliśmy życzenia świąteczne i przekazaliśmy 
własnoręcznie wykonane stroiki, zarówno Panu 
Marszałkowi, jak i całemu zarządowi. W gabinecie 
marszałka zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie. 
Nowym doświadczeniem i lekcją demokracji był  
nasz udział w sesji Sejmiku Województwa 
Podlaskiego, podczas której był m.in. uchwalony 
budżet woj. podlaskiego na rok 2017. 
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Przewodniczący Sejmiku Pan Jarosław Dworzański uroczyście nas 
powitał. Mogliśmy posłuchać o czym dyskutują radni, zobaczyć, jak 
odbywają się sesje i w jaki sposób się je prowadzi. Przyjęto nas 
ciepło, miło i życzliwie.

Podczas ferii zimowych 1 lutego  udało się nam zorganizować 
wspólny wyjazd całej rady do kina w Białymstoku na film ,, La La 
Land''. Zwiedziliśmy także bardzo ciekawe Muzeum Przyrodnicze.  
Zachęcamy gorąco tych, którzy interesują się przyrodą, ekologią 
etc. do odwiedzenia tej placówki. Można dużo zobaczyć i wiele się 
nauczyć. Uważamy, że warto tam się wybrać. 

15 lutego b.r. odbyła się w naszej szkole dyskoteka walentynkowa. 
Zorganizowaliśmy kawiarenkę i całej społeczności szkolnej świetną 
zabawę.  Radni i chętni uczniowie upiekli przepyszne ciasta, które 
osłodziły wszystkim ten karnawałowy czas. Z inicjatywy kilku 
uczennic  wybrano królową i króla balu. Zostali nimi; Natalia 
Trzeszczkowska z kl. I a gimnazjum i Marcin Bazylewski z kl. VI 
szkoły podstawowej. 
Oprócz powyższych działań odbyliśmy kilka sesji roboczych 
w naszej szkole podczas, których obecni byli nasi opiekunowie 
Panie: Bożena Pierzchało i Anna Twarowska, a także Pan Tadeusz

Wielanowski. 
Wykonywaliśmy gazetki ścienne, prowadziliśmy 
kronikę oraz omawialiśmy bieżące sprawy. 
W najbliższym czasie czekają nas wyjazdy; w kwietniu 
do Miejsc Pamięci Narodowej i do Bielska Podlaskiego 
na uroczystości majowe. 
Ważnym dla nas i opiekunów jest konkurs 
samorządowy, który odbędzie się pod koniec maja 
lub na początku czerwca. Będzie to już IX konkurs  
przeznaczony dla uczniów klas I  III gimnazjum. 
Zespoły klasowe już dziś gorąco zachęcamy do 
udziału. 

Na zakończenie serdecznie pozdrawiamy i jeszcze raz 
życzymy Świąt Wielkanocnych spędzonych w gronie 
najbliższych i serdecznych osób. Do zobaczenia 
w czerwcu, kiedy to przedstawimy nasze plany na 
następny rok szkolny.

Młodzieżowa Rada Gminy 
wspólnie z opiekunami.


