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Z dziejów gminy ...
Wyszki pierwotnie zwano Piórkowem ... Nazwa Piórkowo 
została zmieniona przed 1498 r. .... pisze p. Zbigniew Romaniuk

Artykuł w następnym numerze "WG"

www.wyszki.e-bielsk.pl
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Wieści  ze  Strabli
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Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podst. ...     Niezapomniana 
wizyta ...         Mamy laureatkę konkursu recytatorskiego ...          
....  i znów przyszliśmy ....

*
* *

Nie można dać się zwariować ...
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"... Przyrzekłem sobie wcześniej, że w żadną politykę nie będę się 
angażował ani jej komentował. Szkoda czasu i nerwów. 

Zdecydowanie wolę nasze gminne sprawy..."

Harcerskim szlakiem ...
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... my harcerze 77 D.H. im. Józefa Piłsudskiego z Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Wyszkach mamy ciągle w pamięci wspania-
ły biwak zimowy ...

Dwa  konkursy z nagrodami:
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Wójt Gminy Wyszki oraz GOKSiT ogłaszają konkurs na najład-
niejszą posesję roku 2006 pod nazwą: "Posesja Twoją wizytówką" 
oraz konkurs zdrowotny - "Schudnij przez lato" ...

GOKSiT - plany i zamierzenia

str. 5

Rozmowa z Henrykiem Zalewskim, pełniącym obowiązki dyrek-
tora GOKSiT w Wyszkach

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego

str. 5, 6

Kim jesteśmy, w czym możemy pomóc, jakie proponujemy roz-
wiązanie, kontakt z nami i nie tylko ...

Rodzaje przemocy domowej

str. 7

Przemoc w rodzinie ... kolejny artykuł Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych

Uroczystości w SP w Topczewie

str. 8

... pamiętamy i korzystamy z dziedzictwa jakie po sobie zostawił 
Jan Paweł II - uroczystości poświęcone I rocznicy śmierci ...

Egzaminy klas VI w szkołach podst.
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... emocje rosły, jeszcze tydzień, dzień, godzina ...
matura jest niczym w porównaniu z proporcją stresu do wieku ...

www.wyszki.gielda.podlaskie.pl
Internetowa  giełda  rolno - towarowa:

Zainteresowanych umieszczeniem bezpłatnych
ogłoszeń o sprzedaży lub kupnie prosimy o kontakt

z GOKSiT

produkty,
artykuły,
środki,
maszyny,

trzoda,
bydło,
konie,
drób,
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rekreacja,
nauka,
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Dzień  Babci  i  Dziadka

Jest już stałym punktem w Kalendarzu Imprez Szkoły 
Podstawowej w Strabli uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka. Wzorem 
lat ubiegłych także i w tym roku 22 stycznia odbył się uroczysty apel 
przygotowany przez klasy O-III pod opieką wychowawczyń:  K. Filipiuk,  
E. Falkowskiej, I. Tadrzak oraz G. Olszańskiej. Uczniowie w krótkich tek-
stach, wierszach i piosenkach starali się z głębi serca podziękować swoim 
Babciom i Dziadkom.

„Babcia - to znaczy ciepło, dobroć.
Babcia jest sercem domu.
Zawsze ma dla nas czas, uśmiech i dobre słowo.
A Dziadek nic nam nie odmawia.
Babcia i Dziadek wychowali naszych rodziców, 
a teraz są z nami, chociaż czasem mieszkają daleko.
Zawsze o nas myślą - bo nas kochają.”

Nie zabrakło również laurek, drobnych upominków i życzeń:

„Niechaj Dziadzio z Babunią tak nam długo żyją,
póki komar i mucha wody nie wypiją.
A ty mucho, ty komarze, pijcie wodę powoli,
aż się Dziadzio z Babunią nażyją do woli.”

Uroczystość szkolna zakończyła się poczęstunkiem dla Gości. 
Przy gorącej herbatce można było wspomnieć dawne lata i szkołę.

G. Olszańska

Niezapomniana  wizyta

... i  znów  przyszliśmy ...

Dnia 31 marca 2006 r. miało miejsce w Szkole Podstawowej w 
Strabli szczególne wydarzenie: uczniowie i harcerze w uroczystej części 
artystycznej uczcili pamięć naszego kochanego rodaka Jana Pawła II. 
Były wiersze poświęcone Ojcu Świętemu, piosenki, strofy Jego wierszy, 
światełko Papieżowi i oczywiście ukochana „ Barka”.

Dnia 4 kwietnia 2006 r. w I rocznicę śmierci, 16 DH działająca 
przy SP Strabla, zorganizowała i przeprowadziła w Kościele Parafialnym 
koncert, poświęcony umiłowanemu Pasterzowi . Zebrani współtworzyli 
atmosferę biorąc udział w śpiewie.

Jeszcze raz Ojciec Święty zjednoczył nas wszystkich.

Iwona Kondracka

Dnia 24 marca 2006r. w Filii Biblioteki Publicznej w Strabli 
odbyło się uroczyste „Pasowanie na Czytelnika” uczniów kl. I Szkoły 
Podstawowej w Strabli.

O godz. ósmej powitano uczniów w bibliotece wyjaśniając cel 
wizyty. Następnie bibliotekarka wyjaśniła zasady korzystania ze zbiorów 
bibliotecznych w wypożyczalni i czytelni, powołując się na regulamin 
wywieszony w bibliotece. Pod opieką bibliotekarki i krasnali uczniowie 
zwiedzali bibliotekę, zapoznali się z wyposażeniem, sposobem 
ustawienia zbiorów oraz wystawkami książek.

Dalej inicjatywę przejmują krasnale zadając pierwszoklasistom 
zagadki, którym przysłuchuje się „Książka” bo to ona ma zadecydować 
czy przyjąć ich w poczet czytelników biblioteki. Następnie dzieci złożyły 
przyrzeczenie i odbyło się pasowanie

Wręczono uczniom dyplomy i drobne upominki, po czym 
samodzielnie dokonali wyboru i wypożyczali książki.

Pierwszą wizytę w bibliotece pierwszoklasiści zakończyli 
wspólną zabawą, do której zaprosili p. dyrektor Marzenę Marczuk,  
dyrektora GOKSiT Wyszki p. Henryka Zalewskiego i wychowawczynię 
klasy p. Ewę Falkowską.

fot. H.Zalewski

fot. H.Zalewski
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Nie można się dać zwariować.

Po raz drugi zasiadłem do pisania artykułu do tego wydania 
Wieści Gminnych. Niestety pierwszy felieton napisany pod wpływem 
impulsu na coraz to nowe wydarzenia polityczne wydał mi się następnego 
dnia zbyt emocjonalny. Przyrzekłem sobie wcześniej, że w żadną politykę 
nie będę się angażował ani jej komentował. Szkoda czasu i nerwów.

Zdecydowanie wolę  nasze gminne sprawy. Tutaj jak na razie 
rzeczy dzieją się przynajmniej w jakimś mniej lub bardziej logicznym 
porządku. Wiemy, czego na gminie najbardziej potrzeba, wiemy jak to 
zrobić i staramy się o pieniądze. Jak je zdobędziemy to po prostu to 
zadanie wykonamy. itd.

Nad czym tutaj debatować? 
Wszystkich od razu nie zadowolimy, ponieważ ktoś mniej lub 

bardziej słusznie będzie pierwszy a ktoś ostatni. Wystarczy to jakoś 
ludziom wytłumaczyć.

Przyszła wreszcie wiosna, ale z nią zaczął się horror na naszych 
żwirowych drogach. Nie są one w żaden sposób przystosowane do 
przenoszenia przy takim uwilgotnieniu tak wielkich obciążeń np. 
samochody wożące  mleko  a  nierzadko  i  Tiry.  O  ile  część  problemów 
w naszej gminie udało się już rozwiązać całkowicie lub w znacznym 
stopniu. To problem dróg jest jeszcze w całej rozciągłości przed nami. 
Niestety, aby go rozwiązać w stopniu podstawowym potrzeba ok. 25 mln 
złotych. Jest to kwota olbrzymia jak na możliwości naszej gminy. 

Cała nadzieja jest w przewidywanych większych środkach 
unijnych na lata 2007 - 2013 dla województwa podlaskiego. Jeśli będą 
dostępne w takich ilościach jak się mówi jest szansa, że ciągu 6 - 7 lat 
najbardziej pilne odcinki dróg uda się zmodernizować. 
Są to jednak wszystko sprawy, na które mamy minimalny wpływ. Jedno, 
co możemy robić to przygotowywanie i składanie wniosków, oraz staranie 
się o uzyskanie dofinansowania. 

Dobiegły końca zebrania informacyjne we wszystkich 
sołectwach.

Zebrania te miały na celu zapoznanie mieszkańców gminy z 
ogólnym obrazem Gminy Wyszki tj. powierzchnią, geografią, liczbą 
ludności i jej strukturą, infrastrukturą np. drogi, wodociągi itp.

Przedstawiona była sytuacja finansowa gminy (dochody, 
wydatki ich struktura) organizacja administracji jej struktura, koszty 
funkcjonowania).
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Wszystkie te informacje o gminie były również porównywane do gmin 
podobnych w kraju oraz powiecie i województwie. 

Informowałem również o wykonywanych inwestycjach w osta-
tnich trzech latach oraz zaplanowanych na rok 2006. Przedstawione 
również były plany inwestycyjne na najbliższe 5 lat. 

Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszył się plan budowy 
przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. 

Rolnicy byli zachęcani również do korzystania z programów 
rolnośrodowiskowych. 

W części miejscowości położonych w tzw. strefie priorytetowej 
temat ten szeroko był omawiany przez uczestniczących w zebraniach 
pracowników PZDR w Bielsku Podlaskim. 
Prezentowane były również projekty herbu i flagi Gminy Wyszki. 
Mieszkańcy otrzymali również szczegółowe informacje na temat 
sprzedaży budynków ośrodka zdrowia i lecznicy dla zwierząt w 
Wyszkach. 

Poinformowano o procedurach, uzyskanych cenach oraz 
nabywcach w/w obiektów. Na wszystkich zebraniach był poruszany temat 
ptasiej grypy. Omówiono zagrożenia, jakie ona niesie, sposoby 
zabezpieczenia przed zarażeniem drobiu oraz ludzi. Bardzo jestem 
zadowolony z przebiegu zebrań. Wzięło w nich udział w 50 sołectwach 
664 osóby. Daje to w sytuacji gdzie zwyczajowo w zebraniu uczestniczy 
jeden przedstawiciel z rodzinny (w gminie jest 1386 rodzin) frekwencję w 
48% 

Zebrania miały przebieg bardzo rzeczowy, choć nierzadko dosyć 
gorący. 

Uzyskałem bardzo dużo informacji na temat potrzeb i problemów 
w poszczególnych miejscowościach. Posłuży to jako materiał do 
planowania zadań na najbliższe lata.

Na zakończenie z okazji Świąt Wielkanocnych życzę wszystkim 
mieszkańcom Gminy Wyszki, ich rodzinom i przyjaciołom dużo zdrowia, 
radości i pomyślności.
Niech Zmartwychwstały Chrystus ześle na Was wiele łask bożych.

Ryszard Perkowski
Wójt

Mamy  laureatkę

W XIII Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim „Strofy o 
Ojczyźnie” na szczeblu  ZHP  Bielsku  Podlaskim brało  udział 6 
harcerek - 16 DH im. Ułanów Grodzieńskich i 2 zuchów z Gromady 
Zuchowej „Strabelskie Gumisie”, działających przy SP Strabla.
 Dh. Urszula Tarasiuk - zdobyła wyróżnienie, a zuch Kinga 
Kondracka już po raz drugi z rzędu, zajęła I miejsce i będzie 
reprezentować nas, w dniach 6 -7 maja, na ogólnopolskich przesłu-
chaniach recytatorskich, które odbędą się przy Komendzie Chorągwi ZHP 
w Łodzi.

Gratulujemy! Życzymy powodzenia.

Właściciele drobiu (kur, kaczek, gęsi, indyków itp.) zobowiązani są do zgłoszenia 
posiadanego drobiu w urzędzie gminy bądź za pośrednictwem sołtysa o ilości i miejscu 
przebywania drobiu w terminie do dnia 15 kwietnia 2006 r. (sobota).

Za nie wypełnienie obowiązku zgłoszenia posiadanego drobiu grozi kara grzywny 
wymierzona na zasadzie i trybie określonym w kodeksie wykroczeń i w kodeksie postępowania w 
sprawach o wykroczenia.

WÓJT GMINY WYSZKI

mgr inż. Ryszard Perkowski

OGŁOSZENIEOGŁOSZENIE *

Projekt herbu i flagi Wyszek



Harcerski biwak zimowy w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w 
Wyszkach

Już mamy wiosnę, a my harcerze 77 DH im. Józefa Pił-
sudskiego z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach mamy ciągle 
w  pamięci  wspaniały  biwak  zimowy.  Rozpoczął  się  on  w  sobotę 
28 stycznia 2006 roku i trwał przez kolejne 5 dni. Uczestniczyło  w  nim  
18 harcerzy  77  DH i harcerze 94  BDSk z Białegostoku. Razem była 
nas spora gromadka. Funkcję komendanta biwaku pełniła dh phm 
Karolina Sarosiek, zaś opiekunkę nad harcerzami z Wyszek 
sprawowała dh phm Elżbieta Orbik.

Już w sobotę 28 stycznia, po przyjeździe harcerzy z Bia-
łegostoku budowaliśmy z dostępnych materiałów kawałków folii, 
desek, koców, prześcieradeł „wehikuł czasu”, który wiele razy 
przenosił nas to w przeszłość, pozostawiał w teraźniejszości, czy też 
przenosił nas w XXII wiek. Tego dnia wieczorem mieliśmy 
świeczkowisko integrujące nasz biwak. Bawiliśmy się świetnie. Już po 
kilkunastu minutach byliśmy z białostockimi harcerzami jedną wielką 
„paką”.

Niedziela, która przebiegała pod hasłem „Wczoraj”, 
rozpoczęła się Mszą Świętą w pobliskim kościele. Popołudnie upłynęło 
nam na biegu patrolowym „Na średniowiecznym zamku”. 
Pogłębiliśmy swoją wiedzę z historii, szukaliśmy także związków 
między średniowiecznym rycerzem a współczesnym harcerzem. 
Uczyliśmy się też piosenek harcerskich. Poznaliśmy  w grze z fabułą 
„Poczta harcerska” losy najmłodszej grupy harcerzy „Szarych 
Szeregów”  Zawiszaków w czasie Powstania Warszawskiego. 
Niedzielny wieczór, to zajęcia integracyjno-poznawcze pod nazwą 
„Wioska Indiańska”. Każdy z zastępów przygotował prezentację 
swojego plemienia  taniec, totem, wodza i zwyczaje.

 Poniedziałek na naszym biwaku upłynął pod hasłem 
„Dziś”. Przed południem mieliśmy gry i zabawy, których idea 
przewodnia brzmiała "Pod namiotem prawa jakie ty masz 
prawa i obowiązki wobec świata”.

Poznaliśmy  treść  Konwencji  P r a w  Dziecka,  swoje prawa 
i obowiązki, ale też globalne problemy współczesnego świata, jak 
głód czy wojny. Wczesnym popołudniem śpiewaliśmy piosenki 
harcerskie, a potem był kolejny bieg patrolowy "Elu, czy Ty znasz 
mnie?"

Na każdym punkcie (z kilku punktów patrolowych) 
spotykaliśmy przedstawiciela innej subkultury i staraliśmy się mu 
pomóc. Wieczór tego dnia był na „luzie”.

Przygotowaliśmy kabaret „Świat w krzywym zwierciad-
le”. Była też dyskoteka.

str. 4 Wieści Gminne 1/2006

Harcerstwo

 Poniedziałek na naszym biwaku upłynął pod has-łem 
„Dziś”. Przed południem mieliśmy gry i zabawy, których idea 
przewodnia brzmiała "Pod namiotem prawa jakie ty masz 
prawa i obowiązki wobec świata”.

Poznaliśmy treść Konwencji P r a w Dziecka, swoje prawa i 
obowiązki, ale też globalne problemy współczes-nego świata, jak 
głód czy wojny. Wczesnym popołudniem śpiewaliśmy piosenki 
harcerskie, a potem był kolejny bieg patrolowy "Elu, czy Ty znasz 
mnie?"

Na każdym punkcie (z kilku punktów patrolowych) 
spotykaliśmy przedstawiciela innej subkultury i staraliśmy się mu 
pomóc. Wieczór tego dnia był na „luzie”.

Przygotowaliśmy kabaret „Świat w krzywym zwierciad-
le”. Była też dyskoteka. 

Wtorek. Temu dniu towarzyszyło hasło „Ju t ro . 
Harcerstwo w przyszłości”. Przed południem odbyła się 
„Olimpiada Futurystyczna”. Rywalizowaliśmy w trzech 
zespołach: „Robotów”, „Ufoludków” i „Astrona-utów”. 
Popołudnie upłynęło nam za zajęciach plas-tycznych „Za 100 lat 
na obozie”. Było świetnie, mogliśmy się wykazać swoją inwencją 
twórczą.

Wieczorne świeczkowisko  „Czy ogień będzie istniał za 
100 lat” zakończyło nasze biwakowanie .

Środa 1 lutego 2006 roku. Śniadanie. Sprzątanie szkoły. 
Apel końcowy. Po wspaniałym biwaku pozostały tylko 
wspomnienia.

Nie przeżylibyśmy kolejnej , cudownej Wielk ie j 
Przygody na Harcerskim Szlaku, gdyby nie Finansowa dotacja 
Wójta Gminy Wyszki  Pana mgr inż. Ryszarda Perkowskiego. 
Cieszy nas bardzo, że są jeszcze ludzie dobrej woli, ludzie 
wielkiego serca, którzy rozumieją czym jest harcerstwo, jakie 
niesie ze sobą wartości i ideały. Dziękujemy Panu Wójtowi za 
pomoc i wsparcie z całego serca harcerskiego i duszy, 
przesyłamy pozdrowienie

C z u w a j  ! ! !
hm  Elżbieta Orbik
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Kunkursy ... konkursy ...

Nadwaga i otyłość to niemalże choroba cywilizacyjna, na którą 
cierpi ponad 60% Polaków. Jej powodem może być obciążenie 
dziedziczne, siedzący tryb życia czy też złe nawyki żywieniowe. Kłopoty 
z wagą negatywnie wpływają na nasze zdrowie, kondycję fizyczną i 
samopoczucie.

Dlatego też wychodzimy z propozycją walki z tą przy-padłością 
ogłaszając konkurs: "Schudnij przez lato". 

Założenia i regulamin konkursu:
1. Termin trwania: maj - wrzesień 2006
2. Decyduje największy ubytek masy ciała.
3. Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
4. Komisyjne ważenie zawodników w czasie imprez plenero- wych
5. Zostaje powołane Jury.
6. Nagrody dla zwycięzców.

str. 5

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki
w  Wyszkach - plany  i  zamierzenia

Wieści Gminne - Pełni Pan obowiązki dyrektora GOKSiT od 1 marca, 
może kilka słów o sobie?

Dyrektor - Nazywam się Henryk Zalewski, pochodzę z Moniek gdzie 
przez 10 lat pracowałem w Monieckim Ośrodku Kultury jako instruktor 
fotografii i filmu. Później prowadziłem działalność gospodarczą zwią-
zaną z rozrywką i reklamą.  Od  3  lat  mieszkam  w  Bielsku  Podlaskim 
i planuję osiąść tu na stałe a w zasadzie już podjąłem taką decyzję.

W.G. - Mija miesiąc Pańskiej pracy, jakie są wrażenia i odczucia po 
tym krótkim okresie?

D. Jestem zaskoczony, oczywiście bardzo pozytywnie, środowiskiem, 
dotychczasową działalnością gminnej społeczności, oddziałów OSP, 
staraniami i osiągnięciami Pana Wójta, dyrektorów szkół i innych 
instytucji. To wszystko naprawdę "żyje". Moim zdaniem brak jest tylko 
wystarczającej informacji w mediach.

W.G. - Jakie ma Pan plany odnośnie funkcjonowania placówki?
D. Trudno mówić o planach bo zależne one są od zapotrzebowania 

środowiska, którego jeszcze nie zdążyłem poznać przez te kilkanaście 
dni. Na dzień dzisiejszy spróbuję ująć te plany w punkty:

1. Ośrodek nie powinien funkcjonować jedynie jako "biuro" w godzinach 
rannych lecz musi wychodzić z propozycją spędzania wolnego czasu 
popołudniami.

2. Mam zamiar włączyć się do organizowanego już cyklu imprez, 
poszerzając ich ofertę.

3. Kontynuacja wydawanych "Wieści Gminnych" ze zmianą szaty 
graficznej, może też formy biuletynu, zwiększenie liczby odbiorców.

4. Utworzenie strony internetowej gminy (małego portalu) z podstronami 
poszczególnych instytucji, szkół, innych zainteresowanych.

5. Reklama  poprzez  internet  imprez, wydarzeń  w  regionie, zapowiedzi  
i  relacje.

6. Stała współpraca ze szkołami, organizowanie różnych form dzia-
łalności  w  terenie, typu  rozgrywki sportowe, mini festyny itp.

7. Stworzenie kółek zainteresowań np: fotograficzne, informatyczne, pla-
styczne, może drużyny sportowe, jakiś zespół muzyczny lub wokalny. 
Jednak zależne jest to od  zaangażowania  społeczności  i  drzemiących 
w niej talentach, zainteresowaniach.

Wieści Gminne 1/2006

"Schudnij  przez  lato"

XXI wiek zobowiązuje nas nie tylko do korzystania ze 
zdobyczy cywilizacyjnych ale również do dbania o czystość środowiska, 
ekologię, estetykę. 

Bo bardziej zmobilizować mieszkańców gminy do i tak 
oczywistych kroków, wójt gminy wychodzi z propozycją nagrodzenia 
właścicieli najładniejszych posesji i gospodarstw. 

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony konkurs pod nazwą 
jw. Przewidywana jest dość spora pula nagród zwycięzcom aby w 
kolejnych latach bardziej zmobilizować wszystkich mieszkańców gminy.

Szczegółowe regulaminy już wkrótce w GOKSiT i na www.
     "W.G."

"Posesja Twoją wizytówką"

wszystkim mieszkańcom gminy Wyszki

i czytelnikom "W.G."

z okazji Świąt Wielkanocnych

życzą:

Dyrektor i pracownicy GOKSiT

Mazurków 
dwie tony,

jajek jak balony,
kiełbasy wędzonej,

dużo chrzanu 
do niej,

słońca wiosennego,
uśmiechu

promiennego.

W.G. - A  jeśli  chodzi  o  lato, wakacje?
D. Jak już wspomniałem, planuję kilka festynów zarówno tu w Wyszkach 

jak i w terenie, rozgrywki piłki nożnej, badmintona, może rajdy rowe-
rowe. Chciałbym aby z czasem oferta skierowana była również do 
turystów. Sądzę, że w najbliższym czasie może rozwinąć się tutaj jakże 
popularna agroturystyka. Ewentualnie jakieś imprezy integracyjne dla 
firm, biznesmenów. Tereny naprawdę są piękne i zdrowe ekologicznie. 
Trzeba tylko czasu i mam nadzieję, że uda mi się bardziej wypromować 
te okolice.

W.G. - Plany  rzeczywiście  dalekosiężne, a  jakie  widzi  Pan trudności  
w  ich  realizacji?

D. Chyba za wcześnie na odpowiedź. Nie znam jeszcze dobrze środowi-
ska, mieszkańców. Ale wierzę, że to zrealizuję. Kwestia  przekonania 
innych, że w Wyszkach  jest to możliwe! Co już wiem, to tak jak chyba 
wszędzie - brak funduszy gminnych ale mam nadzieję, że uda się je po-
zyskać z różnych źródeł, kogoś przekonać do słuszności tych idei.

W.G. - Cóż  warto tylko życzyć powodzenia i wytrwałości w  realizacji  
tych  planów.

D. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że spełnią się te życzenia.

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego

Kim jesteśmy?
Jesteśmy państwowa jednostką doradczą posiadającą, statut, podległa 
Wojewodzie Podlaskiemu. Terenem naszego działania jest obszar 
województwa podlaskiego. Dyrekcja Ośrodka mieści się w Szepietowie a 
placówki terenowe zwane Powiatowymi Zespołami Doradztwa 
Rolniczego posiadają swoje siedziby w miastach powiatowych. Jedną z 
nich stanowi Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Bielsku 
Podlaskim mieszczący się przy ulicy Studziwodzkiej 37.
Jak można skontaktować się z nami?

00 00 bezpośrednio w siedzibie Zespołu w godzinach 7  15 ,
 dzwoniąc na telefon i fax  085/730  28  91 lub 085/ 730  46  83,
 posiadacze komputera  email:  
 podczas dyżurów w siedzibie Urzędu Gminy Wyszki w każdy ponie- 

działek miesiąca,
 podczas bezpośredniego pobytu w gospodarstwach z którymi współ-

pracujemy oraz podczas organizowanych szkoleń we wsiach i gminie,
 dzwoniąc do siedziby Dyrekcji Ośrodka tel. 086/275  89  90 i prosząc 

odpowiedni  dział,
 pytając rolników, którzy z nami współpracują od lat,

bpododr@zetobi.com.pl
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Czego można od nas się dowiedzieć?
 jak prowadzić gospodarstwo wykorzystując możliwości tworzone 

przez Państwo,
 jak dokonać analizy gospodarstwa i podjąć stosowne decyzje mające 
wpływ na dalszą przyszłość rodziny rolnika,
 jak wykonać stosowne dokumenty wymagane przy ubieganiu się o 
kredyty preferencyjne, dotacje i dofinansowania,
 uzyskać informacje z zakresu uwarunkowań rynkowych i otoczenia 
rolnictwa,
 informacje związane z technologiami produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 jak dokonywać zmian na wsi, kierunki tych zmian oraz wykorzys-
tywania możliwości,
 otrzymać stosowne informacje, materiały i opracowania pomocowe w 
prowadzeniu gospodarstwa niezbędne w podejmowaniu decyzji 
gospodarczych,
 jak uzyskać kwalifikacje rolnicze wymagane do przejęcia gospo-
darstwa i uzyskania dofinansowania do poszczególnych działań,

Jak uzyskać informacje typu ogólnego?
 prenumerując miesięcznik „Wiadomości Rolnicze” u naszych 

pracowników,
 czytając stronę internetową PODR   http://odr.zetobi.com.pl 
 korzystając z biblioteki Ośrodka i wydawnictw dostępnych biurze 

PZDR typu: ulotki i wydawnictwa nieperiodyczne,
 czytając   tablice   informacyjną  PZDR  w  siedzibie  Urzędu  Gminy 

w  Wyszkach,

Począwszy od czerwca 1994 roku Ośrodek nasz rozpoczął współdziałanie 
z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie 
sporządzania i opiniowania planów przedsięwzięć na kredyty 
preferencyjne z dofinansowaniem przez ARiMR odsetek  do  kredytów. 

W chwili obecnej opracowujemy już całość dokumentacji 
związanej z kredytowaniem inwestycji w gospodarstwach rolnych oraz 
realizacją wszelkich programów unijnych w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego (SOP) i Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich (PROW). Pracę naszego Zespołu można ocenić poprzez 
ukazanie wsparcia finansowego i uzyskanej pomocy przez rolników z 
terenu Gminy Wyszki w 2005 roku. Podam tylko ważniejsze 
propozycje:

 Opracowaliśmy dokumentację 13 młodym rolnikom, którzy przejęli 
gospodarstwa rolne, pozwalające na otrzymanie 50000 zł dotacji na jedno 
gospodarstwo. 

 W ramach SOP „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”  15 rolników 
uzyska dofinansowanie do realizowanych przez nich inwestycji na kwotę 
1316909 zł. 

 Opracowaliśmy 21 wniosków na kredyty preferencyjne w wyniku 
czego rolnicy uzyskali kredyty preferencyjne na inwestycje w wysokości 
2189600 zł. Kredyt ten może stanowić do 80% wartości realizowanych 
inwestycji.

 Opracowaliśmy 24 wnioski  na  dofinansowanie  budowy  zbiorników 
i płyt obornikowych w ramach PROW. Dofinansowanie wyniesie 
1093176 zł.

Należy  odnotować  dużą  aktywność rolników Gminy Wyszki 
w modernizowaniu swoich gospodarstw w kierunku chowu bydła 
mlecznego. Obecnie obsady bydła na 100 ha użytków rolnych wynosi 
65,71 sztuk.

Jakiego rodzaju pomoc można uzyskać w PZDR w bieżącym roku?
W porozumieniu z Wójtem Ryszardem Perkowskim 

uzgodniono,  że  w  siedzibie  Urzędu  Gminy  w  Wyszkach  w okresie od 
15 marca do 15 maja będzie funkcjonował punkt wypełniania  wniosków 
o płatności bezpośrednie. Pomoc będzie świadczyć oddelegowany tu 
pracownik z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego oraz 
pracownicy zatrudnieni przez Urząd Gminy. Usługa wypełniania 
wniosków będzie świadczona nieodpłatnie. 

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i 
Podlaska Izba Rolnicza aby pomóc rolnikom w maksymalnym stopniu 
wykorzystać środki finansowe z Unii Europejskiej utworzyło 
Konsorcjum Instytucji Doradztwa Rolniczego.

W ramach realizowanego programu przez Konsorcjum rolnicy 
mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc na te działania, na które jeszcze nie 
wykorzystano pieniędzy z przyznanych limitów na lata 2005  2006.

 W ramach SOP „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” 15 rolników 
uzyska dofinansowanie do realizowanych przez nich inwestycji na kwotę 
1316909 zł. 

 Opracowaliśmy 21 wniosków na kredyty preferencyjne w wyniku 
czego rolnicy uzyskali kredyty preferencyjne na inwestycje w wysokości 
2189600 zł. Kredyt ten może stanowić do 80% wartości realizowanych 
inwestycji.

 Opracowaliśmy 24 wnioski  na  dofinansowanie  budowy  zbiorników 
i płyt obornikowych w ramach PROW. Dofinansowanie wyniesie 
1093176 zł.

Należy  odnotować  dużą  aktywność rolników Gminy Wyszki 
w modernizowaniu swoich gospodarstw w kierunku chowu bydła 
mlecznego. Obecnie obsady bydła na 100 ha użytków rolnych wynosi 
65,71 sztuk. 

Jakiego rodzaju pomoc można uzyskać w PZDR w bieżącym roku?
W porozumieniu z Wójtem Ryszardem Perkowskim 

uzgodniono, że w siedzibie Urzędu Gminy w Wyszkach w okresie od 15 
marca  do  15  maja  będzie  funkcjonował  punkt wypełniania wniosków 
o płatności bezpośrednie. Pomoc będzie świadczyć oddelegowany tu 
pracownik z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego oraz 
pracownicy zatrudnieni przez Urząd Gminy. Usługa wypełniania 
wniosków będzie świadczona nieodpłatnie. 

Podlaski   Ośrodek   Doradztwa   Rolniczego   w   Szepietowie 
i Podlaska Izba Rolnicza aby pomóc rolnikom w maksymalnym stopniu 
wykorzystać środki finansowe z Unii Europejskiej utworzyło 
Konsorcjum Instytucji Doradztwa Rolniczego.

W ramach realizowanego programu przez Konsorcjum rolnicy 
mogą nieodpłatnie uzyskać pomoc na te działania, na które jeszcze nie 
wykorzystano pieniędzy z przyznanych limitów na lata 2005  2006.

Pomoc rolnikom obejmować będzie przygotowanie wniosków, 
planów przedsięwzięć, wniosków o refundację oraz doradztwo podczas 
realizacji przedsięwzięć z następujących działań:

 płatności bezpośrednie oraz wspieranie dzia łalności rolniczej na 
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)  
wnioski, 
 renty strukturalne  wnioski,
 wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych  wnioski i plany,
 wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych  realizacja,
 grupy producentów rolnych  wnioski i plany,
 inwestycje w gospodarstwach rolnych  wnioski o płatność,
 różnicowanie działalności rolniczej  wnioski i plany,
 różnicowanie działalności rolniczej  wnioski o płatność,

Będziemy prowadzić za odpłatnością kursy z zakresu 
„Stosowanie  środków ochrony roślin sprzętem naziemnym”. Informacja 
i zapisy z tego zakresu pod nr. telefonu 85/730  46  83. Ukończenie tego 
typu kursu jest jednym z warunków spełnienia wymogów zwykłej dobrej 
praktyki rolniczej, a w ślad za tym  uzyskanie dopłaty ONW. 

Rolnicy nie posiadający wykształcenia rolniczego mogą je 
uzyskać zdając egzamin eksternistyczny przed Komisją Egzaminacyjną 
przy PODR w Szepietowie przez co nabywają tytuł „Wykwalifikowany 
Rolnik” lub Ogrodnik, dający uprawnienia na poziomie szkoły 
zawodowej.  Pomyślne  zdanie  tego egzaminu  umożliwia  ubieganie  się 
o przyjęcie do 3  letniego Technikum Rolniczego. Jest to więc najkrótsza 
droga do uzyskania wykształcenia na poziomie szkoły średniej. 

Zainteresowani mogą uzyskać szczegółowe informacje na ten 
temat w PODR Szepietowo w Dziale Metodyki i Doradztwa  telefon 
086/275  89  40. 

Informując o prowadzonych przez nas formach pomocy 
serdecznie  zapraszamy   do   naszego   Zespołu   oraz   siedziby  PODR 
w Szepietowie. Możemy tylko pomóc tym, którzy sami chcą dokonywać 
zmian w swoich gospodarstwach.

Aleksander Bondaruk
          Kierownik 

         Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego
 w Bielsku Podlaskim

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego - cd ze str. 5
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Rodzaje przemocy domowej

Przemoc  w  rodzinie  to  trudny  problem.  Często  nie mieści 
się w wyobrażeniu o tym co normalne i słuszne. Bardzo często jest 
wstydliwie ukrywaną tajemnicą. Aby podnieść świadomość społeczną 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych drukuje 
kolejny artykuł z cyklu artykułów dotyczących charakterystyki zjawiska 
przemocy w rodzinie.

Przedruk za państwową Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych www.parpa.pl „Rodzaje przemocy domowej -  gorąca i chłodna”

Przemoc domowa miewa różna temperaturę, może być gorąca i 
chłodna. U podstaw gorącej przemocy znajdujemy furię czyli dynamiczne 
i naładowane gniewem zjawisko pękania tamy emocjonalnej, 
uruchamiające agresywne zachowanie. Furia jest wybuchem skumu-
lowanym i niemożliwym do powstrzymania uczuć złości lub wściekłości. 
Jest to nie tylko groźne, ale również wstydliwe doznanie. Niektórzy 
uważają, że doświadczenie furii uruchamiającej akt przemocy miewa 
charakter ekstatyczny i że sprawcy „upajają się”  stanem zmienionej 
świadomości, który temu towarzyszy. Furia najczęściej rozładowuje się w 
aktach bezpośredniej agresji fizycznej i psychicznej. Towarzyszy jej 
pragnienie wywołania cierpienia i spowodowania jakichś szkód.

Gorącą przemoc mogą powodować negatywne i intensywne 
przeżycia związane z frustracją, zablokowaniem jakichś dążeń, z niespeł-
nieniem pragnień i oczekiwań. Pojawia się agresywna reakcja na stres, 
która nie zostaje powstrzymana i kieruje się przeciw członkom rodziny. 
Istotnym czynnikiem bywa przekonanie sprawcy o niezdolności ofiary do 
obrony i poczucia  własnej bezkarności. Słabość ofiary wynika z przewagi 
fizycznej sprawcy lub okoliczności, w których sprawca uzyskuje władzę 
psychiczna. Towarzyszy mu wtedy poczucie, że „może sobie na wiele 
pozwolić”.

Przemoc chłodna wydaje się znacznie spokojniejsza, choć 
czasem jest to spokój pozorny, skrywający silne emocje, ale skutecznie 
tłumione i kontrolowane. Polega na realizowaniu przez sprawce 
specyficznego  scenariusza  zapisane  w  jego  umyśle,  a  czasem również 
w obyczajach i środowiskowej kulturze. Człowiek realizujący taki scenar-
iusz przemocy, zmierzając do jakiegoś celu jest gotowy do wtargnięcia na 
wewnętrzne terytorium psychiczne swego dziecka lub współmałżonka. 
Znajduje dla tego usprawiedliwienie nawet wtedy, gdy jest świadomy 
cierpienia, które spowodował. Przemoc taka jest narzędziem oddziały-
wania zmierzającego nieraz do wzniosłych celów, które uzasadniają 
bolesne dla bliskiej osoby środki.

Jednym ze szczególnie ważnych źródeł przemocy jest skrywane 
i dotkliwe poczucie niemocy fizycznej lub psychicznej, które sprawca 
stara się zagłuszyć, a czasem zanegować przez akty przemocy.

Czasem sprawcy w ogóle nie podejmują próby kontrolowania 
swego gniewu, a nawet go potęgują. Czasem próby kontroli są podej-
mowane, ale okazują się nieskuteczne na skutek zawężenia lub znie-
kształcenia świadomości w trakcie rozwijającej się reakcji emocjonalnej 
oraz braku umiejętności samokontroli. 

W wielu przypadkach przemoc jest związana z nietrzeźwością 
sprawców, ale alkohol nie powinien być obarczony bezpośrednią i wy-
łączna odpowiedzialnością za przemoc. Niewątpliwie osłabia on racjo-
nalną kontrolę nad zachowaniem nasila gotowość do reagowania złością 
oraz przyczynia się do zwiększenia ilości niepowodzeń życiowych 
stanowiących źródła stresu i frustracji.

Sprawca  gorącej  przemocy  przeżywa  chwile  poczucia  winy 
i może angażować się w doraźne próby naprawiania szkód. Jednak 
przemoc domowa bardzo rzadko jest jednorazowym wydarzeniem, 
sprawcy wielokrotnie powtarzają akty przemocy.

W wielu przypadkach wydaje się, że możemy rozpoznać 
zjawisko trwałej utraty kontroli osobistej nad własnymi zachowaniami 
agresywnymi, które przypominają zachowania nałogowe. Nie oznacza to, 
że człowieka, który „nałogowo" dokonuje aktów przemocy, możemy 
uznać za osobę chorą i niewinną.

Coraz częściej podejmowane są próby oddziaływania na 
sprawców, które zmierzają do nauczenia ich samokontroli i wyzwolenia 
spod wpływu nałogowej agresywności. Przypominają one trochę terapię 
choroby alkoholowej i mają na celu zapobieganie nawrotom agresji.

Sprawca chłodnej przemocy na ogół pozostaje nieświadomy 
szkodliwości swego zachowania, ponieważ znajduje uzasadnienie nawet 
dla okrucieństwa. Chłodna przemoc wobec dzieci przybiera często formę 
„surowych i konsekwentnych” metod wychowawczych lub „spra-
wiedliwego karania”. Czasem krzywdzenie dzieci dokonuje się w trakcie 
prób kształtowania  u nich pożądanych cech charakteru, a czasem jest 

tylko rezultatem mechanicznego powtarzania metod 
wychowawczych, których rodzice doświadczyli w dzieciństwie gdy sami 
byli ofiarami przemocy wychowawczej. Zdumiewającym zjawiskiem są 
nierzadkie wyznania:”mój ojciec nie żałował pasa, ale jestem mu 
wdzięczny, bo wyrosłem na porządnego człowieka”, dostarczające 
usprawiedliwienia dla okrucieństwa kochanego rodzica.

Postępowanie sprawców często bywa wspierane przez czynniki 
kulturowe. Przez wieki przemoc w stosunku do kobiet i dzieci była 
akceptowana nie tylko obyczajowo ale i prawnie.

Na początku XXI wieku nie istnieją przepisy określające 
dopuszczalne rozmiary narzędzi do bicia, ale wielu mężczyzn nadal sądzi, 
że istnieją takie okoliczności, które usprawiedliwiają uderzenie żony.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Egzaminy klas VI
00Dnia 04.04.2006 o godz. 9  w szkołach podstawowych naszej 

gminy tj. Wyszki, Falki, Topczewo, Strabla i Niewino B., rozpoczęły się 
egzaminy klas VI. Po przedstawieniu zasad  i instrukcji uczniowie mieli 
60 min na zmagania z pierwszym, jakże stresującym  życiowym testem.

Redakcja "WG"  udała  się do SP imienia  ks. J. F. Falkowskiego 
w Falkach. Niestety, zgodnie z regulaminem nie została wpuszczona na 
salę. Udało się jedynie wykonać zdjęcia po zakończeniu obrad komisji i 
zaklejeniu kopert.

Do sesji foto poproszono uczniów, którzy po napisaniu eg-
zaminu czekali na szkolny autobus i byli już całkowicie odstresowani. 
Siedząc przy czystych kartach mają skupione twarze, więc możemy sobie 
wyobrazić co przeżywali w czasie owej GODZINY. Przeżywali 
uczniowie, rodzice i rodziny uczniów. W sposób szczególny przeżywali 
nauczyciele, ponieważ wyniki tego egzaminu są poniekąd "miernikiem" 
umiejętności i zdolności uczniów oraz pracy właśnie nauczycieli.

"WG"

fot. H.Zalewski

fot. H.Zalewski
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Uroczystość w Szkole Podst. w Topczewie

Dzień 5 kwietnia 2006r. zapisze się w naszej pamięci jako dzień 
szczególny . Wtedy to z inicjatywy nauczycielki kształcenia zintegro-
wanego Barbary Karpiesiuk odbyły się uroczystości poświęcone pierw-
szej rocznicy śmierci wielkiego Polaka papieża Jana Pawła  II . W ten spo-
sób chcieliśmy pokazać, że pamiętamy i korzystamy z dziedzictwa jakie 
po sobie zostawił  Rozpoczęliśmy Mszą świętą, którą odprawił ks. pre-
fekt Mirosław Połok. Złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze pod  
krzyżem, poświęconym podczas wizyty Jana Pawła II w Drohiczynie.

Następnie wróciliśmy do szkoły. W tle wymownej dekoracji  wy-
słuchaliśmy pięknego montażu słowno-muzycznego przygotowanego 
przez klasę I i IV pod kierunkiem w/w nauczycielki. W telegraficznym 
skrócie przedstawione zostało życie, praca i działania naszego rodaka. 
Został nazwany: "proboszczem pięciu kontynentów", papieżem ciągle 
młodym, papieżem niespodzianek. Nie odbyło się też bez wspólnego śpie-
wu ulubionej pieśni „Barki”.

Po krótkiej przerwie odbył się konkurs wiedzowy z życia i dzia-
łalności papieża Jana Pawła II. Barbara Karpiesiuk zaprosiła na uroczys-
tość miłych gości , którzy wspólnie z naszą szkołą przeżywali ten dzień 
oraz weszli w skład komisji konkursowej.
Byli to: dziekan brański ks.dr Janusz Łoniewski, proboszcz tutejszej pa-
rafii - ks. mgr Tadeusz Kocuk, dyrektor GOKSiT w Wyszkach p. Henryk 
Zalewski oraz pani Helena Falkowska  nauczycielka SP w Topczewie .

Uczniowie świetnie przygotowani w  temacie  utworzyli  cztery 
4-osobowe zespoły. Jury miało wiele pracy, a pozostali uczniowie dopin-
gowali swoich kolegów i koleżanki gorącymi brawami. Po trudniejszej 
dogrywce wyłoniono zwycięzców:

I  miejsce - grupa z klasy IV - 32 pkt
II  miejsce - grupa z klasy III - 30 pkt
III  miejsce - grupa z klasy VI - 26 pkt
IV  miejsce - grupa z klasy V - 22 pkt

Uczniowie otrzymali nagrody w postaci albumów, egzemplarzy 
Pisma Świętego , rozważania ks. Jana Twardowskiego oraz  różańce .

Organizatorka podziękowała za pomoc w przygotowaniach dy-
rektorowi szkoły panu Andrzejowi Karpiesiuk oraz ks. prefektowi Miro-
sławowi Połok.

Ks. dr Janusz Łoniewski podziękował za trud i pracę organizatorom 
i  uczniom.  Podkreślił,  iż  powinniśmy  cieszyć się, że przyszło nam żyć 
w takich czasach, widzieć Wspaniałego Następcę Chrystusa.

Zwrócił się do dzieci, aby pamiętały i nie zapomniały przekazywać 
tego następnym pokoleniom.

Serdecznie dziękuję tym, którzy podjęli trud przygotowania tej uro-
czystości oraz wszystkim, którzy wzięli w niej udział.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Topczewie 
Andrzej Karpiesiuk

1. Paulina Dec
2. Martyna Topczewska
3. Monika Krasowska 
4. Natalia Olszewska 

1. Jakub Wyłucki
2. Kinga Wesołowska
3. Patrycja Chomicka
4. Jan Suter

kl. III kl. IV

1. Rafał Górski 
2. Patrycja Budlewska 
3. Eliza Zakrzewska 
4. Tomasz Olszewski

1. Emilia Krasowska 
2. Diana Kropiewnicka 
3. Martyna Olendzka 
4. Julita Olszewska 

kl. V kl. VI

Skład drużyn:

Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki przy współudziale Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

Kontakt: 17-132 Wyszki;  ul. Szkolna 17;   tel./fax (085) 737 11 15,   tel. (085) 737 11 21 w. 22
mail: goksit@wyszki.e-bielsk.pl

fot. H.Zalewski

Na wesoło:

U lekarza:
- Jak się objawiają pana zaniki pamięci?
- Notorycznie zapominam, że mam żonę...

- Jaki jest skład chemiczny małżeństwa?
- Mało zasad, dużo kwasów.

Jeśli masz przepiękną żonę, odlotową kochankę, 
super brykę, nie masz kłopotów z urzędem podat-
kowym i prokuratorem, a gdy wychodzisz na ulicę 
świeci słońce i wszyscy się do ciebie uśmiechają
- alkoholowi powiedz NIE!

Zięć po wizycie teściowej pyta lekarza:
- Panie doktorze czy jest jakaś nadzieja?
- Niestety, to tylko zwykłe przeziębienie.

- Skąd wracasz taki wesoły?
- Z dworca, odprowadzałem teściową...
- A dlaczego masz takie brudne ręce?
- Bo z radości aż poklepałem lokomotywę!

Jasiu wykopał z piaskownicy granat i pokazuje go 
mamie. A mama na to:
- Wyrzuć to cholerstwo do pieca, bo nas pozabija!

Po czym poznać, że blondynka 
używała komputera?
- Po śladach korektora na moni-

torze.

Dzwoni jegomość do akademika:
- Czy można ze studentką Anią?
- Z nimi wszystkimi można.

Przychodzi baba do lekarza:
- Dziś kaszle pani o wiele lepiej niż 

wczoraj...
- Tak, panie doktorze, bo ja przez 

całą noc trenowałam!
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 GŁOS
MŁODYCH

,,Człowieka trzeba mierzyć miarą serca- sercem”
 Jan Paweł II

Serdecznie pozdrawiamy Czytelników ,,Głosu Młodych” i zachęcamy do lek-
tury naszej gazety. W  tym numerze przed

Dnia 21 lutego 2006r. odbyła się w naszej szkole VII Sesja Młodzieżowej Rady. 
Obecnością swą zaszczycili nas Pan Wójt Gminy Wyszki Ryszard Perkowski, Sekretarz 
Gminy Pan Tadeusz Wielanowski, ksiądz Proboszcz Parafii Wyszki Zygmunt 
Niewiarowski i Pani Dyrektor Zespołu Szkół Alina Baranowska. Na początku Pan Wójt 
przybliżył nam ogólną sytuację Gminy, która wygląda dość optymistycznie. Następnie 
Skarbnik Rady Diana Kowalewska przedstawiła informację o stanie środków 
finansowych zgromadzonych przez radnych w związku z planowaną inwestycją 
wykonania ławeczek na korytarze szkoły. 

Pieniądze pochodzą z następujących źródeł:

     1. W listopadzie 2005r. zorganizowano płatną dyskotekę dla uczniów ZS w Wy-
szkach, zebrano 191zł.

2. W  grudniu  2005 r.  Młodzieżowa  Rada  wystosowała  pisma  do  sponsorów
z prośbą o wsparcie finansowe. Dotychczas otrzymaliśmy odpowiedź od Pana 
Henryka Prajsa  uczestnika bitwy pod Olszewem, który przekazał nam 650zł.

3. Dn. 27 grudnia 2005r. radni kolędowali w miejscowości Wyszki, zebrali 564zł.
    
Łącznie zgromadziliśmy już 1405zł. Pieniądze zostały wpłacone na specjalnie 
założone konto Rady w Banku Spółdzielczym w Wyszkach.

Podajemy numer konta Młodzieżowej Rady Gminy:

BS Brańsk O/Wyszki  24 80630001 0040 0400 0420 0001
 

Jeśli ktoś z Państwa chciałby wesprzeć finansowo nasz projekt z góry 
dziękujemy.

stawimy  Państwu  najważniejsze  wydarzenia
z życia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach i Młodzieżowej Rady Gminy. 

Gazetka Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki Nr 4/ 2006

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych redakcja ,,Głosu Młodych” 
składa najserdeczniejsze życzenia. Wielu łask od Zmartwychwstałego Chrystusa, 
zdrowia i błogosławieństwa Bożego: władzom Gminy Wyszki, Dyrekcji Zespołu Szkół, 
Radzie Pedagogicznej, koleżankom i kolegom naszej szkoły oraz Wszystkim 
mieszkańcom Gminy Wyszki. 



Dnia 31 marca 2006 r. społeczność na-
szej szkoły uroczyście obchodziła I rocznicę 
śmierci Wielkiego Polaka Jana Pawła II

Obchody rozpoczęto Mszą Świętą o godz. 
30

8  w Kościele Parafialnym w Wyszkach, gdzie 
modlono się o rychłą beatyfikację nasze-go 
Patrona.

W drodze powrotnej z Kościoła przed 
pomnikiem Jana Pawła II przy Zespole Szkół 
złożono kwiaty i zapalono znicze. Hołd Ojcu Św. 
złożyli: władze Gminy Wyszki, radni, 
przedstawiciele instytucji i firm działających na 
terenie gminy, dyrektorzy i uczniowie z sąsie-
dnich szkół, radni Młodzieżowej Rady Gminy 
Wyszki i cała społeczność Zespołu Szkół w 
Wyszkach.

Następnie odbyła się uroczysta sesja 
Młodzieżowej Rady, podczas której przewodni-
cząca ucz. Justyna Tworkowska odczytała rezo-
lucję na okoliczność I rocznicy śmierci Ojca 
Świętego. Przyjęto ją przez aklamację.
      Uroczystości związane z I rocznicą śmierci 
Jana Pawła II uświetniła część artystyczna przy-
gotowana przez radnych MRG.

Minutą ciszy, w zadumie i skupieniu, 
zakończono obchody I rocznicy śmierci Piotra 
naszych czasów -Jana Pawła II.   

Fotoreportaż z uroczystości
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