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Dnia 23.11.2007 (piątek) o godz. 9.30 w Ze-
spole Szkół w Wyszkach odbędzie się III Zjazd 
Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

Dyrekcja, Rodzice oraz cała społeczność 
szkolna serdecznie wszystkich zapraszają do 
wzięcia udziału w uroczystościach.
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przypodobać się wyborcom wprowadzają w życie przepisy, które w sposób 
trwały wpływają na wydatki w przyszłych budżetach, przy co najmniej 
niepewnych źródłach ich pokrycia. Wzrost gospodarczy natomiast nie jest 
zjawiskiem trwałym. Na pewno nie będzie trwał wiecznie.

 Nie kwestionuję potrzeby podwyżek płac niektórym grupom 
zawodowym (policji, służbie zdrowia itd.). Nie kwestionuję pomocy dla rodzin 
wielodzietnych, czy pomocy ludziom faktycznie biednym, niezaradnym, 
chorym, czy samotnym. Nie zgadzam się jednak na taką solidarność, w której 
jednym zabiera się bez jakiegokolwiek pytania o zgodę, nierzadko bardzo 
ciężko zapracowane dochody, aby oddać komuś, niekoniecznie biednemu, tylko 
dlatego, że on zdecydował się na kolejne dziecko, albo co jeszcze gorsze, jest na 
tyle cwany, że nie wykazuje swoich dochodów za granicą bądź z pracy na 
czarno. 

Oczywiście rozumiem potrzeby dbania o przyrost naturalny. 
Pomagajmy więc, ale tylko tym, którzy bez tej pomocy być może nigdy nie 
mogliby sobie pozwolić na dzieci. 

Nie bawi mnie również dawanie prezentów w postaci mieszkania za 
symboliczną złotówkę, gdy inni musieli na ich wykup ciężko pracować latami 
w kraju lub za granicą. 

Przykładów podobnych można by jeszcze przytoczyć wiele.
Najgorsze jest jednak to, że w tym wszystkim nikomu nie chodzi 

o faktyczne dobro rodziny, ani obywateli. Tu trzeba po prostu dobrze wypaść. 
Nikt się nie zastanawia nad tym, że rozdęte w ten sposób wydatki załamią 
prędzej czy później budżet państwa i w konsekwencji najbardziej ucierpią na 
tym najbiedniejsi. Tak to się dzieje. Bardzo bogaci i rząd zawsze się wyżywią.

Niepokoi mnie również napuszczanie biednych na bogatych. 
Oczywiście nasz kapitalizm ma jeszcze wiele do życzenia. Wątpliwe 
pochodzenie mają niektóre fortuny. Ale na to jest moim zdaniem prosty sposób. 
Zbadajmy to, ale nie przed kamerami. Gdy faktycznie udowodnimy komuś 
przestępstwo ukarzmy tak surowo, aby nikt następny nie odważył się na 
podobne działania. Ale nie wolno nikogo oskarżać nie mając absolutnej 
pewności.

Powinniśmy jednak przyjąć jedną prawdę funkcjonującą w wielu 
innych krajach. Biedny przy biednym nigdy się nie pożywi, natomiast przy 
bogatym zawsze ma szansę. Może dostanie u niego pracę, bądź pomoc w ramach 
działalności charytatywnej itd. Warto również, więc się i nad tym zastanowić. 

Nie dajmy się zwieść retoryce wyborczej, rzucanym nawzajem 
strachom. Na spokojnie oceńmy plusy i minusy poszczególnych partii, ale 
jeszcze bardziej uważnie przyjrzyjmy się nazwiskom. Niekoniecznie Ci 
najgłośniejsi zadbają najlepiej o nasz wyszkowski interes. Zastanówmy się więc 
kto i po wyborach może choć czasami przypomni, o wyborcach z Gminy 
Wyszki. Dotychczas różnie z tą wdzięcznością bywało. 

Na koniec proszę o jedno. Weźcie Państwo udział w wyborach. 
Apeluję o to również do młodzieży. Nie patrzcie biernie na tworzenie własnego 
losu. Apeluję również byście przy stawianiu krzyżyka nie poddawali się 
bezkrytycznie pędowi popierania tej bądź innej partii. Wykorzystajcie swój 
własny umysł i punkt widzenia, a wtedy będzie najlepiej.

Nie dajmy się zwieść 
wyborczym obietnicom.

Kiełbaska wyborcza jak to zwykle 
w kampaniach wyborczych bywa 
podawana jest od lewa do prawa i na 
odwrót. I jest pół biedy, gdy to są tylko 
obietnice bez pokrycia. Problemem 
wyborcy jest wtedy je wychwycić i nie 
d a ć  s i ę  z w i e ś ć .  C o  p r a w d a  
dotychczasowe wybory częs to  
pokazywały jak liczne grupy obywateli 
dawały się nabrać na czcze obietnice. 
Ale to zupełnie inny problem.
Przeraża mnie natomiast co innego. 
Rządzący chcąc rzutem na taśmę 

 

Podczas pikniku odbył się również konkurs na „Najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy”. Nieopodal sceny można było oglądać 7 wieńców 
przygotowanych przez mieszkańców Gminy Wyszki. Były to misternie uwite 
kompozycje, które zachwycały bogactwem kolorów, kształtów 
i wielkości. Najpiękniejsze wieńce zostały wybrane drogą głosowania przez 
społeczność lokalną biorącą udział w pikniku oraz przez komisję, która miała do 
rozdysponowania pulę punktów. Najwięcej głosów zdobył wieniec z Mie-
rzwina  Małego.  Miejsce  II   zajął  wieniec  z  Wyszek.  Miejsce   III  wieniec 
z Mierzwina Dużego. W gronie laureatów znalazły się również Kalinówka, 
Niewino Borowe,  Szczepany  oraz  Warpechy  Stare.

W dalszej kolejności programu Wójt Gminy Wyszki p. Ryszard Perkowski 
wręczył nagrody uczestnikom organizowanych wcześniej konkursów, 
a mianowicie konkursu „Posesja Twoją wizytówką”, „Najpiękniejsze wieńce 
dożynkowe”, „Latawce górą” oraz  „Naklejka  GMINA  WYSZKI PL”.

Na wszystkich, którzy wybrali się na skwerek przy Urzędzie Gminy czekały 
zabawy i konkursy. Dodatkową atrakcją był dmuchany zamek dla dzieci.

Całość uroczystości zakończyła się zabawą w takt muzyki zespołu 
PLENER. Sądząc po frekwencji impreza podobała się mieszkańcom naszej 
Gminy i nie tylko. Do zobaczenia  - zapraszamy w przyszłym roku.

Zdaniem p. Wójta Ryszarda Perkowskiego

Piknik rodzinny “Pożegnanie wakacji”

W dniu 26.08.2007r. o godz. 16.00 po V Powiatowych Zawodach 
Sportowo  Pożarniczych OSP Powiatu Bielskiego na skwerku przy 
Urzędzie Gminy Wyszki odbył się Piknik Rodzinny „Pożegnanie Wakacji”. 
Imprezę rozpoczął i poprowadził dyr. GOKSiT p. Henryk Zalewski. 
Dużym zainteresowanie cieszyła się grupa taneczna REVOLT & STUDIO 
DANCING STARS wykonując pokazy tańca współczesnego. Następnie 
wystąpił Młodzieżowy Zespół Wokalny ANGEL'S działający przy 
GOKSiT w Wyszkach. Nie zapomniano także o atrakcjach dla młodego 
pokolenia, które licznie skupiał na scenie TEATR KOLIBER, zachęcając do 
wspólnych gier i zabaw

Wymiana dowodów osobistych

Informujemy, że wnioski o nowy dowód osobisty należy nadal 
składać do dnia 31 grudnia 2007 roku! Natomiast do 31 marca 2008 roku 
w myśl nowej ustawy można posługiwać się książeczkowymi dowodami 
osobistymi, w celu poświadczenia tożsamości i obywatelstwa polskiego. 

Wnioski na dowód składa się osobiście w Urzędzie Gminy Wyszki 
ul. Piórkowska 2 pokój nr 14.  Do wniosku należy dołączyć:

-  2 aktualne fotografie z całkowicie odsłoniętym lewym uchem,
-  dowód uiszczenia opłaty -  30 zł (opłaty dokonuje się w kasie urzędu),
- odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły 

w związek małżeński,
- odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym 

nazwisku.
Wymianę dowodu osobistego należy zgłosić do urzędu skarbowego. 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie podmiotowej BIP tut. 
Urzędu pod adresem:  lub pod nr telefonu 
(0-85) 730 58 83.

www.ugwyszki.bip.podlaskie.pl
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Opis konkurencji w skrócie:
Pierwszą konkurencją rozgrywaną na zawodach jest sztafeta 
z przeszkodami 7x50m, w której udział bierze siedmiu zawodników. Każdy 
z nich miał do przebiegnięcia odcinek 50m, pokonanie przeszkody (innej dla 
każdego odcinka) i przekazanie prądownicy, która w tym przypadku spełnia rolę 
pałeczki sztafetowej, następnemu zawodnikowi. Drugą konkurencją były 
ćwiczenia bojowe. Konkurencja ta rozgrywana była w składzie 
ośmioosobowym. Zadaniem zawodników w tej konkurencji jest podanie dwóch 
prądów wody na odległość 80m (jeden w celu przewrócenia pachołków, drugi 
w celu obrócenia tarczy).
Zwycięzcy otrzymali puchary i nagrody rzeczowe a wszyscy uczestnicy 
pamiątkowe upominki. W czasie zawodów widzowie mogli skorzystać 
z punktu informacyjnego GOKSiT, firmy Internet Bielski, punktu medycznego. 
Najmłodsi fantastycznie bawili się na miejscowym placu
zabaw oraz dmuchanym zamku.
      O godz. 16.00 impreza przeniosła się na skwerek gminny przy budynku 
urzędu.
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OGŁOSZENIE *

Na płycie boiska Zespołu Szkół w Wyszkach dnia 26 sierpnia 2007r. zostały 
rozegrane V Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP 
powiatu bielskiego zgodnie z Regulaminem Zawodów Sportowo-
P o ż a r n i c z y c h  O c h o t n i c z y c h  S t r a ż y  P o ż a r n y c h  z  d n i a  
11 kwietnia 2006r. W zawodach udział wzięło 9 drużyn, w tym dwie kobiece z 
OSP Boćki i OSP Brańsk.

Organizatorzy imprezy: Zarząd Oddziału  Powiatowego   Związku   OSP RP 
w Bielsku Podlaskim, Komenda Powiatowa PSP w Bielsku Podlaskim, Wójt 
Gminy Wyszki i GOKSiT Wyszki.

Sponsorzy: Starostwo Powiatowe, MLEKOVITA Sp. z o.o., KREX Sp. 
z o.o. i ELEWARR Sp. z o.o. z Bielska Podlaskiego, PRONAR Sp. z o.o. 
z Narwi, Bank Spółdzielczy w Brańsku oraz p.Janusz Wyszkowski - Firma 
"ROLNIK", p.Marcin Tarasiuk - "OGRÓD MARCINA", p.Waldemar 
Piotrowski - SKLEP PULSZE, p.Joanna Paszko-Wojtkowska i p.Bogdan Szorc 
-  N I E P U B L I C Z N Y  Z A K Ł A D  O P I E K I  Z D R O W O T N E J  
w Wyszkach.

Klasyfikacja końcowa zawodów przedstawia się następująco:

1. OSP Rudka - 98,3 pkt
2. OSP Boćki - 101,2 pkt
3. OSP Piliki - 105,6 pkt
4. OSP Brańsk - 113,0 pkt
5. OSP Mulawicze - 120,7 pkt
6. OSP Klichy - 132,9 pkt
7. OSP Orla  zdyskwalifikowana

Kobiece drużyny pożarnicze:
1. OSP Boćki - 124,3 pkt
2. OSP Brańsk - 130,5 pkt 

O godz. 9.00 strażacy  wraz  z rodzinami  uczestniczyli  w uroczystej mszy św. 
w tutejszym kościele. Po czym przy dźwiękach orkiestry dętej pododdziały 
przemaszerowały na miejsce zawodów.

O godz. 10.30  zawody  rozpoczął  kpt.  Marcin  Sawicki  złożeniem meldunku 
o gotowości pododdziałów, następnie Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
z Bociek odegrała hymn państwowy, wciąnięto flagę oraz delegacja złożyła 
kwiaty przy pomniku Jana Pawła II przed budynkiem szkoły a Prezes Zarządu 
Powiatu p. Władysław Jagiełło  powitał  zaproszonych gości  
i oficjalnie "otworzył zawody.”

Medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali:
złoty - Wójt Gminy Wyszki p.Ryszard Perkowski
srebrny - Prezes BS Brańsk p.Zdzisaława Maksymiuk
          - Prezes MPEC p.Mikołaj Samocik
brązowy - Dyrektor O/Wyszki BS Brańsk p.Edward Karpiesiuk
           - Prezes Mlekovita Sp. z o.o. Bielsk Podlaski p.Tadeusz Romańczuk

Część sportową relacjonowali i prowadzili asp.sztab. p.Marek Karpiesiuk 
i Dyrektor GOKSiT p. Henryk Zalewski.

Skład sędziowski:

sędzia główny - st.kpt. Andrzej Sawicki, sędzia rozjemca - p.Michał 
Piotrowski, I z-ca Prezesa Zarządu Powiatowego OSP Bielsk Podlaski,
sędziowie - kpt. Marian Ostrowski, st.kpt. Aleksander Skorbiłowicz, asp.sztab. 
Eugeniusz Sieliwoniuk, asp.sztab. Stefan Szkoda, st.asp. Adam Kuczyński, 
st.asp. Marek Kuczyński, asp. Tomasz Rengajło, ogn. Sławomir Weremiejuk. 
Organizacyjnie wspierała p.Irena Krasowska i p.Ewa Płuciennik.
Zawody rozgrywane były w dwóch konkurencjach zespołowych, z których 
suma czasów decydowała o zajętym miejscu w klasyfikacji ogólnej.

V Powiatowe Zawody OSP Powiatu Bielskiego

Tegoroczna akcja „ Sprzątanie Świata” odbyła się w dniach 
14 - 16 września. Dzieci i młodzież z Zespołu  Szkół im. Jana Pawła II 
w Wyszkach również w tym roku czynnie uczestniczyli akcji. Już 
w piątkowy poranek zaopatrzeni w worki na śmieci i jednorazowe 
rękawiczki ochoczo ruszyli sprzątać boisko szkolne, tereny wokół szkoły 
i okoliczny las. Worki na śmieci szybko wypełniły się odpadami.

Przeprowadzona akcja miała na celu uświadomienie młodzieży, 
że człowiek jest częścią otaczającej go przyrody. Niszcząc ją poprzez 
wyrzucanie śmieci  w nieodpowiednich miejscach przyczynia się do 
„podcinania gałęzi, na której  sam siedzi”, dlatego warto dbać o środowisko 
naturalne nie tylko w czasie akcji „Sprzątanie Świata”, ale i przez cały rok. 
Tym razem hasłem przewodnim było „Oszczędzaj. Wyłączaj. Odzyskuj. 
Świeć przykładem”.
Pamiętajmy! Tylko od nas samych zależy to, w jakim środowisku 
żyjemy

Akcję przygotowały i przeprowadziły: 
Joanna Kuderska i Izabela Rabczuk.

Sprzątanie świata
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II miejsce w konkursie zostało przyznane równie pięknej posesji Pani 
Chatkowskiej - Hurtig Iwony z Gawin. Jest to ogród o zupełnie innym 
charakterze niż poprzedni - dużym stawem i  przestrzenią zadbanej  zieleni.
III miejsce zostało przyznane posesji Państwa Teresy i Andrzeja 
Kuźmickich  ze  Strabli.
Pozostałe osoby, a mianowicie:

- Kondracka Iwona
- Łaszczuk Ewa
- Trzeszczkowska Maria
- Mitura Beata
otrzymują wyróżnienia.

Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się  
26 sierpnia 2007r. w trakcie Pikniku rodzinnego “Pożegnanie wakacji” , 
które odbyły się na skwerku przy Urzędzie Gminy.

Ogłaszając tenże konkurs chcieliśmy wyeksponować i docenić 
pracowitość właścicieli posesji oraz podkreślić uroki i piękno Gminy 
Wyszki. Niezmiernie cieszymy się, że w Gminie Wyszki przybywa 
eksponowanych posesji, a to wszystko składa się na wizerunek naszej 
gminy, dlatego wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy 
i gratulujemy wygranych.

Nasze wsie stają się coraz ładniejsze, bardziej kolorowe, lepiej 
gospodarowane. Na terenie gminy jest bardzo wiele posesji mogących 
startować w konkursie „Posesja Twoją wizytówką”. Niestety właściciele 
nie zgłaszają ich do oceny, często sądząc, że nie mają szans. A szkoda, bo 
każde zadbane gospodarstwo zgłoszone do konkursu zostanie nagrodzone 
przynajmniej wyróżnieniem. 

Na fotografii prezentujemy jedną z takich nie zgłoszonych posesji 
z gminy, którą zauważył fotoreporter WG. Naszym zdaniem mogła ona 
otrzymać jedno z czołowych miejsc.

Mamy nadzieję, iż w przyszłej edycji konkursu zgłoszeń będzie 
wielokrotnie więcej, do czego serdecznie zapraszamy.

Dzieci z Niewina Borowego w GOKSiT

W dniu 09.08.2007r. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki 
z Wyszek zaprosił niezwykle miłych i sympatycznych gości, aby 
przeprowadzić z nimi zajęcia opiekuńczo  wychowawcze. Uczestniczyły 
w nich dzieci w wieku od 4 do 14 lat.
Zajęcia miały na celu:
- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań twórczych
- ukazanie dzieciom zalet wsi i możliwości spędzania wolnego czasu
- propagowanie kultury fizycznej i sportu oraz zdrowego stylu życia

Zajęcia miały rozpocząć się od gier i zabaw na świeżym powietrzu, 
jednak pogoda pokrzyżowała nam plany. W tym celu zaprosiliśmy dzieci do 
wspólnego malowania. Maluchy kolorowały kredkami i mazakami 
przygotowane wcześniej postaci z bajek. Natomiast dzieci starsze za 
pomocą bibuły robiły różne wyklejanki i wydzieranki. Wszystkie prace 
były niezwykle piękne i kolorowe, dlatego też zorganizowaliśmy wystawę, 
co sprawiło dzieciom wiele radości i satysfakcji.

Następnie dzięki p. Eugenii Gromada zorganizowany był mały 
posiłek, po czym przystąpiliśmy do wcześniej zaplanowanych wspólnych 
zabaw. W tym celu udaliśmy się na halę sportową Zespołu Szkół 
w Wyszkach. Przystępując do konkurencji sportowych utworzyliśmy dwie  
równe sobie drużyny.

Dzieci rywalizowały ze sobą w następujących kategoriach:
- slalom z piłką
- rzut do celu
- bieg ze skakanką
- przekładanie hula  hop i szarf
- bieg z balonem
- zbijanie kręgli

Dzieci chętni brały udział we wszystkich grach i zabawach. Zajęcia 
przebiegały w miłej i sympatycznej atmosferze.

Na zakończenie dnia dzieci wraz z opiekunem p. Eugenią Gromada 
zebrały się pod pomnikiem Papieża Jana Pawła II aby zapalić znicz 
i pomodlić się za tragicznie  kilka lat temu  zmarłego kolegę.

Na zakończenie chcielibyśmy podziękować p. Eugenii Gromada, 
dzieciom oraz obecnym rodzicom za odwiedzenie naszej placówki 
i wspólną zabawę.

Wzorem roku ubiegłego Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki oraz 
Wójt Gminy Wyszki zorganizowali konkurs „Posesja Twoją wizytówką”. 
W konkursie udział swój zadeklarowało 7 osób. Wszystkie zgłoszone 
posesje były zadbane, starannie wypielęgnowane i atrakcyjne. 
Prezentowane ogrody miały bardzo różnorodne charaktery. Nie mniej 
jednak każdy jest powodem dumy swych właścicieli, sprawiając im 
jednocześnie wiele radości i satysfakcji.
Spośród zgłoszonych posesji za najpiękniejsze jury konkursu w składzie:
 - Przewodniczący -  Zalewski Henryk
 - Z -  ca Przewodniczącego -  Korzeniewska Renata
 - Członek -  Baranowski Franciszek
 - Członek -  Krasowska Helena
uznało posesję Pani Falkowskiej Zenobii z Wyszek. Starannie 
zakomponowana ogromna przestrzeń, interesujący dobór różnorodnych 
roślin, jak również konsekwencja w realizacji zamierzeń i koncepcji 
wyróżniają powyższy ogród na tle pozostałych.

“Posesja Twoją Wizytówką 2007”



Dnia 27 września 2007r. o godz. 11.00  w Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy 
Wyszki odbyła się V sesja Młodzieżowej Rady Gminy.

W sesji uczestniczyli: pan wójt - Ryszard Perkowski, sekretarz i opiekun Rady- pan 
Tadeusz  Wielanowski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu - pan  Henryk  
Zalewski,  opiekun MRG - pani   Agnieszka   Wasilewska   oraz 10  radnych.

Sesje otworzyła wiceprzewodnicząca MRG Anna Marczyńska. Powitała gości 
oraz radnych.

Następnie odczytała porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.
Protokół z IV sesji został przyjęty przez wszystkich radnych.

Kolejnym punktem zrealizowanym na sesji było wybranie przewodniczącej Rady. 
Została wybrana komisja skrutacyjna , w której skład weszła: Martyna Olendzka, Elwira 
Ryszt i Julita Olszewska. Na przewodniczącego zostały zgłoszone dwie kandydatury: 
Anna Marczyńska i Elżbieta Sokołowska.

Po tajnym głosowaniu przewodnicząca komisji Martyna Olendzka ogłosiła że 
liczba 7 głosów przewodniczącą Rady została Anna Marczyńska.

Następnie głos zabrał pan Tadeusz Wielanowski poruszając sprawy związane  z 
przeprowadzeniem wyborów uzupełniających.

Skład Rady jest niepełny ze względu na to iż swoja kadencję zakończyli uczniowie 
z III klas gimnazjum: Agnieszka Falkowska, Agata Zawadzka, Natalia Kiełkucka, 
Adam Zalewski, Zdzisław Drozdowski. Nie została ustalona dokładna data wyborów, 
ale  prawdopodobnie odbędą się one jeszcze w październiku.
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„To, co otrzymałem w latach szkolnych, do dzisiaj owocuje w moim życiu”

Jan Paweł II



W dalszej czesci sesji Radna Magdalena Falkowska odczytala informacje na 
temat zakupu laweczek do Zespolu Szkól w Wyszkach.

Pomysl zakupu lawek z funduszy Mlodziezowej Rady Gminy znalazl sie juz w pla-
nie pracy Rady I kadencji. Pisma do sponsorów zaowocowaly duzymi dotacjami. Pomoca 
w realizacji inwestycji sluzyl równiez Ksiadz Piotr Klejzerowicz, który pozyskal 
sponsora drewna. Wsród sponsorów znalezli sie m.in.:

? Henryk Prajs  uczestnik bitwy o Olszewo w 1939r.
? Wladyslaw Zero „Tarpol” Poplawy, który przekazal nieodplatnie drewno

 na wykonanie lawek
? Jan Pietrzykowski „Drewestol” Bransk  nieodplatnie wysuszyl material
? Zygmunt i Wojciech Hofman  wykonawcy lawek
Pieniadze na inwestycje czlonkowie Mlodziezowej Rady zdobywali tez we 

wlasnym zakresie, m.in. poprzez organizacje platnych zabaw dyskotekowych, 
koledowanie i zaprezentowanie Misterium Wielkanocnego w Kosciele w Wyszkach. 
Lacznie na koncie MRG zebrana kwote ponad  3.700,00 zl. 

W czerwcu 2007 roku zakup zostal sfinalizowany, a od 15 czerwca przepiekne 
nowe lawki sluza uczniom Zespolu Szkól.

Pragniemy podziekowac wszystkim, którzy okazali nam swoja pomoc, zwlaszcza 
panu Wójtowi, pani Skarbnik, panu Sekretarzowi, pani Dyrektor Alinie Baranowskiej, pani 
Wicedyrektor i Ksiedzu Piotrowi Klejzerowiczowi oraz wszystkim sponsorom.

W najblizszym czasie chcielibysmy zlozyc oficjalne podziekowania w formie 
pisemnej.

Nastepnie glos zabral wójt, gratulowal przewodniczacej, poruszyl sprawe 
mundurków, dojazdów szkolnych. Pytal  równiez jak minely nam wakacje.

Po panu wójcie glos zabral pan Henryk Zalewski oferowal nam swoja pomoc. 
Zostala równiez poruszona sprawa dyskoteki.

Pan Sekretarz wysunal pomysl aby kolejnym celem Mlodziezowej Rady byl zakup 
pamiatki do Izby Pamieci Narodowej za pieniadze które zbierze Rada. Oczywiscie 
pomysl zostal poparty przez radnych.
Na zakonczenie przewodniczaca Anna Marczynska  zamknela  V sesje.

Redakcja Glosu Mlodych.
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Alkohol i narkotyki, dwie rzeczy, które razem lub z osobna potrafią 
zniszczyć życie każdemu. Bardzo dużo mówimy na temat zagrożeń, jakie stanowią 
używki dla każdego młodego człowieka. Wiemy, że uzależniają, rujnują zdrowie, 
rozbijają rodzinę, lecz wielu z nas nie zgodzi się z taką opinią. Wypicie kilku piw, 
zapalenie trawki czy wzięcie amfetaminy nie wpłynęło negatywnie na 
samopoczucie, nie spowodowało uzależnienia. Słyszymy: "marihuana nie 
uzależnia" , "alkohol pije każdy", "ja mam swój rozum i wiem, kiedy przestać".

Na czym więc polega problem? Czemu tak się dzieje, że dorośli mówią 
jedno, a mlodzi drugie?Możemy sie zastanawiać nad różnicami między osobami 
dojrzałymi a nastolatkami. Różnica jest jednak zasadnicza - wiek w znacznym 
stopniu wpływa na naszą świadomość poprzez wiedzę połączoną z doś-
wiadczeniem życiowym.

Wiedza taka jest jak mapa drogowa, nie musimy błądzić, pytać, by 
dotrzeć do celu. Wielu przed nami miało podobne problemy i dylematy, ich 
również nikt nie rozumiał. Chcieli się bawić i szaleć. Wielu poszło drogą  alkoholu 
i narkotyków. Gdzie teraz są? Gdzie są Rysiek Riedel z Dżemu, Bob Marly, Jimmy 
Hendrix, River Phoenixs i wielu innych? Dlaczego ci, którzy wyszli z nałogu 
stanowczo stwierdzają, że alkohol i narkotyki to śmierć? Przez co przeszli, że tak 
diametralnie zmienili zdanie?

Na koniec ciekawostka. Prawie 100% alkoholików przyznaje, że ich 
pierwszym alkoholem było piwo, 85% narkomanów zaczynało od marihuany. 
Wiesz jak zaczynają się ich opowieści? "Kiedyś z kumplami wypaliliśmy skręta, 
myśleliśmy, że marihuana nie uzależnia", "Myślałem, że kilka piw co sobota na 
dyskotece to nic złego" , "Byłem młody, zdrowy i myślałem, że jak sobie 
postanowię, to się nie wciągnę".

DLACZEGO SIĘGAMY PO UŻYWKI?

Przyczyny, z których sięgamy po używki możemy podzielić na kilka grup, które są 
charakterystyczne dla wieku dojrzewania i specyfiki problemu. Będą to:

1. Eksperyment, ciekawość - nikt tak pięknie nie opowiada 
o narkotykach, jak diler czy ktoś, kto usłyszał od innych "jak to jest fajnie". To 
wzbudza naszą ciekawość, intryguje nas. Potrzeba nowych wrażeń może być 
jednak zgubna, gdyż koncentrujemy się na krótkotrwałych doznaniach nie myśląc 
o konsekwencjach. Alkohol czy narkotyki są dla nas zakazanym owocem, a jeśli 
czegoś nie wolno, to musi to być atrakcyjne. To błędne myślenie prowadzi nad 
przepaść, dowiemy się, że z używkami naprawdę nie ma żartów.

2. Nacisk grupy, kolegów i koleżanek - bycie w grupie ma dla nas duże 
znaczenie, dlatego opinie koleżanek i kolegów sa bardzo ważne. Niestety często 
padamy ofiarą prowokacji typu, "co, nie napijesz się?" czy "nie bądź frajerem, 
zapal!". W ten sposób jesteśmy postawieni w sytuacji, wydawałoby się, 
niewinnego szantażu. Odmówić potrafią jedynie osoby o silnym charakterze.

3. Muzyka techno, rave - tak jak 30, 40 lat temu hippisi kojarzyli się 
z narkotykami (i niestety nie tylko kojarzyli), w dzisiejszych czasach słuchanie 
muzyki techno i rave często jest łączone z używkami - na imprezach tego typu 
narkotyki są łatwo dostępne. Środki odurzające są tu powszechnie używane 
również ze względu na konieczność przetrwania długiego czasu zabawy.

4. Reklamy - tu używki często przedstawione są jako sposób na dobrą 
zabawę, jak coś odlotowego i nieszkodliwego. Pamiętajmy jednak, że nad 
reklamami pracuje sztab fachowców, którzy doskonale znają nasze potrzeby 
i wiedzą, jak nas zainteresować. W większości reklam alkoholu jest zawarta idea 
dobrej zabawy w grupie, a to jest przecież ważne dla niejednego młodego 
człowieka.

5. Dostępność używek - narkotyki i alkohol można dziś kupić wszędzie, 
nie ma osiedla czy szkoły bez używek. Nawet, jeśli nie chcemy pić alkoholu czy 
brać narkotyków, to często się z nimi spotykamy. Na imprezie, dyskotece, osiedlu. 
Oswajamy się z nimi i zaczynamy traktować jako rzecz naturalną.

6. Ciche przyzwolenie rodziców - "lepiej niech pije, niż ma ćpać", "piwo 
mu nie zaszkodzi" - błędne myślenie dorosłych, że alkohol jest "bezpieczniejszy" 
dla nas niż narkotyki. Zdarza się nawet, że to rodzice kupują nam pierwszą butelkę 
piwa.

7. Używki sprawiają przyjemność - szybko i niezawodnie (efekt 
murowany, ale za jaką cenę?!). A o konsekwencjachtych "przyjemności" nie 
wiemy albo nie chcemy wiedzieć.

8. Pozwalają chwilowo przełamać nieśmiałość i kompleksy - jesteśmy 
bardzo wrażliwi, jeśli chodzi o wygląd i to, jak inni nas postrzegają, często mamy 
różnego rodzaju kompleksy i brakuje nam dystansu do siebie. Zahamowania takie 
są najsilniejsze w kontaktach z płcią przeciwną. (Przykład: osoby mające problem 
z alkoholem nie wyobrażają sobie, że można na trzeźwo poprosić dziewczynę do 
tańca czy rozpocząć rozmowę!). Pod wpływem alkoholu czy narkotyków zwykle 
nie zachowujemy się rozsądnie, ale mamy doskonałą wymówkę - "byłem pijany".

9. Brak asertywności - nie potrafimy odmówić grupie różnych zachowań, 
często zachowujemy się tak, jak inni tego oczekują, robimy to, co rówieśnicy, nie 
przeciwstawiamy się, aby nie wykluczono nas z grupy.

10. Nieumiejętność spędzania wolnego czasu, nuda - żeby dobrze się 
bawić, trzeba mieć zainteresowania, pomysł na spędzenie wolnego czasu. Często 
wymaga to planowania i przygotowań. Brak nam cierpliwości, zdolności 
organizacyjnych i często dobrych chęci. Wolimy niestety iść na "łatwiznę".

GKRPA o uzależnieniach
MITY O ALKOHOLU

Mity to nieprawdziwe informacje, które krążą przekazywane z ust do ust. Nie mają 
one nic wspólnego z wiedzą naukową, często mijają się z prawdą lub ją 
przemilczają. Oto kilka z opinii dotyczących alkoholu:

alkohol pobudza apetyt, ułatwia trawienie, rozgrzewa,
alkohol jest dobrym środkiem na przeziębienie,
piwo, wino i szampan to nie alkohol,
alkohol to problem ludzi prostych i bez silnej woli,
lepiej niech młody wypije w domu niż na ulicy,
lepszy alkohol niż narkotyki.

Alkohol jest równie niebezpieczny i szkodliwy, jak narkotyki. Działa 
bardziej podstępnie. Stereotypowy alkoholik to ktoś, kto pije kilkanaście lat 
nieustannie. W rzeczywistości, by się uzależnić wystarczy przez okres od 
6 miesięcy do 3 lat regularnie pić na przykład co sobotę na dyskotece, trochę 
zwiększać dawkę i "poprawiać" w niedzielę. Po tym okresie nie staniesz się 
oczywiście"menelem", ale wejdziesz na drogę, która do nieczego nie prowadzi. 
To, że chodzisz ładnie i czysto ubrany nie oznacza, że nie jesteś uzależniony. 
Alkoholizm to choroba postępująca wolno, systematycznie i co najgorsze, w 
sposób niezauważalny dla pijącego. Nie da się jej wyleczyć, można ją jedynie 
uśpić.

Kiedy się uzależnisz, będziesz alkoholikiem przez całe życie i przez 
cały czas będziesz musiał nad sobą pracować, żeby nie wrócić do nałogu.

MITY O NARKOTYKACH

Marihuana jest całkowicie bezpiecznym narkotykiem, nie można się od niej 
uzależnić - jest to nieprawda bardzo popularna wśród nastolatków, którzy z 
powodu tego "bezpiecznego" narkotyku mają coraz większe kłopoty. Marihuana 
nie uzależnia fizycznie, tzn. nie wywołuje bólów, nudności czy skurczy mięśni, 
powoduje jednak bardzo silne uzależnienie psychiczne - gdy jej brak czujesz się 
źle, jest ci smutno, nie masz motywacji do żadnego działania. O sile uzależnienia 
od marihuany świadczy fakt, że znaczna część nastolatków, którzy nie uważają się 
za narkomanów, sprzedaje swoje rzeczy, a nawet przedmioty należące do rodziny, 
byle tylko zdobyć pieniądze na działkę! Jeśli jest to tak "bezpieczny" narkotyk, od 
którego nie można się uzależnić, to dlaczego ludzie posuwają się do takich działań, 
żeby go zdobyć?
Amfetamina pomaga się uczyć  -  faktem jest,  że  po użyciu amfetaminy można 
w ciągu jednej nocy opanować bardzo duży materiał. Dzieje się to jednak z dużą 
szkodą dla naszego organizmu, ponieważ wykorzystuje on wówczas rezery 
energetyczne. Wiedza przyswojona dzięki narkotykowi w ciągu jednego, dwóch 
dni calkowicie zanika, pozostawia nasz organizm wyczerpany i ogłuszony.
Jeżeli ktoś potrafi przez kilka dni nie palić marihuany, to znaczy, że nie jest 
uzależniony - wyraża się to często w pytaniu, które ma na celu uspokojenie 
samego siebie: Jaki ze mnie narkoman, skoro od pięciu dni nie palę? Osoby 
uzależnione od marihuany potrafią wytrzymać kilka dni a nawet tygodni bez 
środka (nie ma przymusu fizycznego), odczuwają jednak jego brak, są 
rozdrażnione albo nie mają chęci do działania. Żeby przetrwać zwykle dużo piją 
albo biorą leki uspokajające. Zazwyczaj nie są świadomi, że to, jak okropnie się 
czują, związane jest z wcześniejszym paleniem "trawki". Bardzo często ponownie 
sięgają po narkotyk i błędne kolo się zamyka: złe samopoczucie - trzeba przypalić - 
jescze gorsze samopoczucie - znowu trzeba przypalić i tak aż... do uzależnienia.
Możliwe jest tak zwane "branie kontrolowane" - kolejne kłamstwo! Nie 
można kontrolować brania narkotyków. Nie jest to możliwe, ani w przypadku 
dorosłych, ani mlodych, niedoświadczonych ludzi, którym może się jedynie 
wydawać, że kontrolują to, co robią.
Miękkie narkotyki nie uzależniają, tylko te twarde - miękkie narkotyki silnie 
uzależniają psychicznie a to prowadzi do częstszego używania i zwiększania 
dawek. Różnica jest taka, że twarde narkotyki bierzesz, bo musisz, wszystko cię 
boli, swędzi, czujesz, że oszalejesz i nie widzisz wyjścia. Natomiast miękkie 
narkotyki bierzesz, bo czujesz, że ich potrzebujesz, masz fatalne samopoczucie, 
bez nich nie ma zabawy i jest szaro. Wydaje ci się, że nie jesteś uzależniony, bo nic 
cię nie boli i nie prosisz o działkę, ale coraz częściej bierzesz albo palisz, coraz 
więcej rzeczy zaniedbujesz, tracisz przyjaciół, rodzina ma cię dość i nie możesz się 
wciąż pozbierać, więc dalej bierzesz i dalej uważasz, że uzależniony nie jesteś.

Z tego typu stwierdzeniami spotykasz się często, ale o 
skutkach nikt rozmawiać  nie  chce.  Większość  zadowala  się  niesprawdzonymi  
historyjkami o doznaniach, o konsekwencjach niestety nie ma pojęcia.

KONSEKWENCJE PICIA ALKOHOLU I ZAŻYWANIA 
NARKOTYKÓW

Młodym ludziom często wydaje się, że są nieśmiertelni i nic złego nie może im się 
stać. Skacza do płytkiej wody, biorą udział w bójkach, spożywają alkohol i próbują 
narkotyków. Przed takimi zachowaniami rzadko myślą, że coś im się stanie, po 
zdarzeniu często jest już za późno. Więzienia są pełne mlodych ludzi, którzy pod 
wpływem alkoholu dokonali kradzieży, rozboju, wdali się w bójki, w których ktoś 
zginął i to nie tylko młodzież z patologicznych rodzin (ok. 90% pierwszych 
przestępstw popełnionych przez nieletnich zdarza się pod wpływem alkoholu). 
Wypadki te zdarzają się bardzo często.

Są też rzeczy, które pojawiają się zawsze, jeśli zaczynasz pić lub ćpać, 
tu nie ma żadnego przypadku i żadnych wyjątków.

Przedruk za "Profilaktyka uzależnień - dla młodzieży" Wydawnictwo PROJEKT-KOM 
2007r.
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/imię  i  nazwisko/

/adres  zamieszkania/
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        Prosimy  bardzo  o  wypelnienie kuponu i dostarczenie go osobiscie lub 
poczta do 30.11.2007 na adres:
 GOKSiT;  17-132 Wyszki,   ul. Szkolna 17. 
      Wsród uczestników zostanie rozlosowana nagroda, zwyciezca bedzie 
powiadomiony listownie lub telefonicznie.
Uwaga:
1. W losowaniu biora udzial jedynie oryginalne kupony.
2. Przez jedna osobe moze byc wyslany tylko jeden kupon.
3. W "Krzyzówce" moga brac udzial jedynie osoby pelnoletnie.
4. Szczególowy regulamin znajduje sie w GOKSiT
      Podpis oznacza akceptacje regulaminu i zgode na przetwarzanie danych 
osobowych przez GOKSiT na potrzeby funkcjonowania placówki stosownie do 
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U.z 1997r., Nr133, poz. 883 ze zm.)
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*3/1/07Krzyżówka z hasłem

PIONOWO:
  1. "Król ... " Szekspira
  2. Śpiewali "Dorosłe dzieci"
  4. Czterokołowy pojazd
  5. Postawi go zdun
  7. Włoszka ze stolicy
  8. Chłód
12. Słoik
13. Drapieżnik z rodziny kotów
15. Jabłko Adama
17. Staroskandynawski poeta
19. Epoka po renesansie
21. Narzędzie walki
22. Próg rzeczny

POZIOMO:
  3. Kuzyn żyrafy
  6. Bogacz
  9. "... z Zielonego Wzgórza"
10. Dawna republika Konga
11. Wycinka drzew
12. Utwór na 3/4
14. Cyganeria
16. Piosenka po owacji
18. Okres paleozoiku
20. Płaca od sztuki
23. Lobo pod drzewem
24. Dawna stolica Japonii
25. Domena wiedźmy
26. Samica łosia
27. Milowy
28. Indyjski książę
29. Do przypięcia bliźniemu

Rzeczywistość inwestycyjna
Rozbudzone zostały oczekiwania inwestycyjne społeczeństwa rzekomo 
gigantycznymi pieniędzmi z Unii Europejskiej.

Faktycznie są one niemałe, ale przy systemie podziału, który został 
przyjęty okaże się, że samorządy, które złożyły zapotrzebowania na lata 2007-
2010 otrzymają zaledwie dofinansowanie, na co czwarty wniosek. Po tym 
wszystkim, znowu się okaże się, że samorządy mogły by wykorzystać jeszcze 
więcej. Natomiast wykorzystane ogółem będzie bardzo niskie, ponieważ 
sektor państwowy wykorzystał zaledwie kilka albo kilkanaście procent, jak to 
miało miejsce w finansowaniu w latach 2004 -  2006.

Niestety plany na rok 2007 zostały mocno okrojone z racji, że nie 
mogliśmy się ubiegać o unijne dotacje, bo rządzący nie zadbali, aby na czas 
złożyć w Brukseli stosowne dokumenty. Mimo to przygotowujemy się do 
aplikowania o te środki w najbliższym okresie.

Plany inwestycyjne Gminy Wyszki na lata 2007-2010.
- Budowa wodociągu Wyszki-Zdrojki, Kowale - Łubice, Warpechy Stare  
Łuczaje i odcinek w Warpechach Starych. 
Koszt ogółem 330 tys.zł. Okres realizacji 2007 -  2008r.
- Modernizacja drogi Samułki, Łapcie, Mulawicze. 
Koszt ogółem 2.606 tys.zł.  Okres realizacji -  2008r.
- Modernizacja drogi Mierzwin - Olszewo.
Koszt ogółem 168 tys.zł. Okres realizacji -  2008r.
- Współfinansowanie projektu „Szlak wodny Górnej Narwi”.
Koszt ogółem 309 tys.zł.  Okres realizacji 2007 -  2008r.
- Kanalizacja wsi Wólka Pietkowska, Topczewo.
Koszt ogółem 2.500 tys.zł Okres realizacji  2007 -  2009r.
- Budowa ulicy we wsi Malesze.
Koszt ogółem 510 tys.zł   Okres realizacji 2007 -  2009r. 
- Przebudowa ulicy Kolejowej w Strabli i Strabla Łyse.
Koszt ogółem ok.715 tys.zł.  Okres realizacji 2008 -  2009r.
- Modernizacja drogi Górskie, Bogusze Bagińskie.
Koszt ogółem 698 tys.zł  Okres realizacji  2008 -  2009r.
- Modernizacja drogi Mulawicze, Olszanica, Warpechy N., Stacewicze. 
Koszt ogółem 1.134 tys.zł.  Okres realizacji 2008 -  2010r.
- Modernizacja drogi Niewino P. Niewino St., Niewino Kam. Niewino Bor.. 
Koszt ogółem 2.041tys.zł.  Okres realizacji 2009 -  2011r.
- Budowa kanalizacji we wsi Strabla.
Koszt ogółem 2.000 tys.zł.  Okres realizacji 2010 - 2011r.
- Budowa kanalizacji we wsiach Wyszki i Pulsze wraz z oczyszczalnią 
ścieków. Koszt ogółem ok. 2.000 tys.zł.  Okres realizacji 2010 - 2011r.

Łączny koszt tych inwestycji wynosi astronomiczną jak na nasze 
możliwości sumę ok.15 mln.zł. Czyli średnio blisko 4 mln.zł. rocznie. Jest to 
teoretycznie przy pełnym możliwym dofinansowaniu realne, aczkolwiek 
arcytrudne. Ale oczywiście próbować trzeba.

Jakiekolwiek trudności w pozyskaniu tych pieniędzy, a mówi się 
o tym coraz częściej na pewno realizację tych planów przesuną w czasie. 

Na razie przygotowujemy dokumentację, aby złożyć możliwie dużo 
wniosków, gdy ogłoszone zostaną konkursy. 

Potrzeba na pewno będzie wiele cierpliwości i zrozumienia. 

Zdaniem p. Wójta Ryszarda Perkowskiego
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Dnia 30.09.2007r. (niedziela) panie w wieku 50 - 69 lat mogły bezpłatnie 
wykonać badanie mammograficzne oraz panie i panowie powyżej 35 roku 
życia -  pełne badania okulistyczne.

Specjalistyczny ambulans medyczny był ustawiony przed budynkiem 
Urzędu Gminy w Wyszkach w godz. 8.30 -  19.00. Akcja była sponsorowana 
przez Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ. Ze względu na duże 
zapotrzebowanie nie wszyscy mieszkańcy mogli być zbadani.

 Gdyby zainteresowani dokonali wcześniejszej rejestracji „mammobus” 
mógł również pracować dnia następnego. Niestety zgodnie z grafikiem musiał 
jechać do kolejnej gminy.

Mamy nadzieję, iż przy następnej tego typu akcji mieszkańcy 
odpowiednio wcześnie zgłoszą chęć uczestnictwa i wszyscy będą przebadani.

(hz)

Bezpłatne badania dla mieszkańców Gminy Wyszki
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      W dniu 23.06.2007 roku na boisku szkolnym w Strabli odbył się Mini Festyn 
Gminny pt. "Latawce górą - rodzinne puszczanie latawców".
     Organizatorami festynu byli Wójt Gminy Wyszki, Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Turystyki oraz Szkoła Podstawowa w Strabli.
    Imprezę uroczyście rozpoczął i poprowadził dyrektor GOKSiT - 
p. Henryk Zalewski.
      Na początku festynu rozegrany został turniej piłki nożnej "dzikich drużyn". 
I miejsce zajęła drużyna z Wyszek, II miejsce - drużyna ze Strabli, natomiast 
III drużyna z Doktorc.
     Ponadto zorganizowane były różne konkurencje rekreacyjno - sportowe, jak 
bieg na  300 m dziewczyn i chłopców ze Szkół Podstawowych 
i Gimnazjum.
Wśród najmłodszej widowni duże zainteresowanie wzbudził występ duetu 
iluzjonistów "KEMO" z Białegostoku, którzy wciągali do wspólnej zabawy, 
zarówno młodszych, jak i tych starszych uczestników festynu.
     Kolejnym punktem imprezy był pokaz jednostek OSP Mulawicze i OSP 
Wyszki.  Następnie koncert dał Młodzieżowy Zespół Wokalny ANGEL'S 
działający przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki 
w Wyszkach.
     Wielki aplauz zdobyła grupa taneczna REVOLT & STUDIO DANCING 
STARS wykonując pokaz tańca współczesnego.

      

Duże zainteresowanie wzbudził konkurs "Latawce górą", gdzie dzieci wraz z 
rodzicami mogły zaprezentować własnoręcznie wykonane latawce, dobrze się 
p rzy  tym bawiąc .  I  mie j sce  zdoby ła  Mucha  Magda lena ,  
II miejsce - Marczuk Kamil, III miejsce - Olszański Arkadiusz.
Imprezę dodatkowo wzbogaciła obecność dmuchanego zamku, loterii fantowej 
oraz lodów.
      Festyn cieszył się dość dużym zainteresowaniem. Jednak zła pogoda 
"pokrzyżowała plany" i nie odbyła się zabawa taneczna "pod chmurką".  

Dnia 16 września br. Odbyły się uroczystości związane z 68 
rocznicą bitwy o Olszewo. W nocy z 12 na 13 września 1939r. wieś ta stała się 
miejscem starcia 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich z niemiecką jednostką 
zmotoryzowaną. Bitwa trwała 5 godzin i nie przyniosła zwycięstwa żadnej ze 
stron. Polacy stracili 31 żołnierzy, zaś po stronie hitlerowskiej było ok. 70 
zabitych. W odwecie Niemcy spalili wieś Olszewo i rozstrzelali część 
mieszkańców. 

Jak co roku, w rocznicę tych tragicznych wydarzeń, przy pomniku 
zebrali się przedstawiciele władz samorządowych  samorządowych m.in. 
Starosta Bielski p. Sławomir Snarski, Wójt Gminy Wyszki p. Ryszard 
Perkowski, Wójt Gminy Brańsk p. Krzysztof Jaworowski, kombatanci (wśród 
nich jeden z ostatnich żyjących uczestników bitwy p. Henryk Prajs) oraz 
okoliczni mieszkańcy.

Gro zebranych stanowiła młodzież i nauczyciele Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Wyszkach oraz szkół Gminy Brańsk.

Wśród głównych punktów uroczystości znalazły się:
- wprowadzenie pocztów sztandarowych i flagowych
- powitanie zgromadzonych na uroczystości
- przypomnienie rysu historycznego wydarzeń z września 1939r.
- apel poległych
- montaż słowno  muzyczny przygotowany przez uczniów SP w Glinniku
- złożenie pod pomnikiem kwiatów i zniczy
-Msza św. odprawiona przez Rektora Seminarium Duchownego 
w Drohiczynie dr Tadeusza Syczewskiego

Od wybuchu II wojny światowej minęło już 68 lat i z każdym rokiem ubywa 
tych tragicznych wydarzeń. Jednak uroczystość pod Olszewem daje 
gwarancję, że przesłanie założycieli Izby Pamięci Narodowej „Pamiętajcie 
imiona tych, którzy za waszą wolność oddali swą krew i życie” będzie 
z dumą realizowane.

Agnieszka Wasilewska
n- l historii w Zespole Szkół  im. Jana Pawła II w Wyszkach

Uroczystości rocznicowe w Olszewie

Festyn w Strabli “Latawce górą”

Parafia Rzymskokatolicka w Wyszkach istnieje już 550 lat. Czy jest 
możliwe dzisiaj podsumowanie wielowiekowego parafialnego dorobku? Jest to 
zamierzenie bardzo skomplikowane, jak złożone były dzieje parafii 
w Wyszkach. Podejął to wyzwanie ks. inf. dr Eugeniusz Borowski, który 
w dniach 30 września i 1 października  przygotowywał nas do nawiedzenia 
parafii przez figurę Matki Bożej Fatimskiej. W tym miejscu wystarczy choćby 
wspomnieć o różnorodności funkcji pełnionych przez parafię. U początku 
bowiem parafia była nie tylko jedną z instytucji kościelnych, ale też pełniła 
ważne zadania w strukturach administracji państwowej. Funkcje religijne 
zawsze jednak traktowane były priorytetowo. Dlatego dzisiaj obchody 
jubileuszowe mają głównie charakter kościelny, choć uczestniczą w nich 
instytucje świeckie.

Rys historyczny
Kościół parafialny pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła został 

ufundowany przez ówczesnego właściciela Wyszek (zwanych jeszcze wtedy 
Piórkowem) w roku 1457. W tym też czasie zbudowano pierwszy kościół 
drewniany, który stał się kościołem parafialnym na początku wieku XVI. 
Fundacja kościoła, w czasie tworzenia się struktury kościelnej na Podlasiu, 
oznaczała od początku funkcjonowanie nowej wspólnoty wiernych, którzy 
mogli otrzymywać dzięki duszpasterzom pełną posługę sakramentalną 
i pogłębiać życie ewangeliczne. Późniejsze erygowanie parafii było więc tylko 
aktem formalnym.

Pierwsza świątynia, jako miejsce zgromadzenia wiernych i kultu 
Bożego, dotrwała do połowy XIX wieku. W latach 1857 - 1858 dokonano 
gruntownej przebudowy kościoła. Budowę nowego kościoła murowanego 
w stylu neogotyckim rozpoczął w 1901r. ks. proboszcz Wincenty Wojtekunas 
i prowadził ją z pomocą parafian przez cztery lata. Konsekracji nowo 
zbudowanej świątyni dokonał w 1905r. biskup wileński Edward Ropp, dodając 
mu nowe wezwanie  św. Anny. W roku 1944 wycofujące się oddziały 
niemieckie wysadziły wieże kościelne i zburzyły fronton, uszkadzając 
jednocześnie w znacznej mierze sklepienie i ściany. Odbudowa trwała kilka lat 
i zakończono ją w 1961r., kiedy odmalowano jego wnętrze (źródło: Rocznik 
Diecezji Drohiczyńskiej 1999).

Jubileusz razem z Maryją
Naśladując św. Elżbietę, która witała w swoich progach Maryję, 

chciałoby się zawołać: “A skądże nam to, że Matka naszego Pana przychodzi 
do nas!” Trzeba nam jako pewien znak odczytać zbieżność rocznicy objawień 
fatimskich z jubileuszem parafii. Bo to przecież z Maryją łatwiej nam będzie 
uwielbić Boga i wypowiedzieć Mu słowa dziękczynienia. Razem z Nią 
wyśpiewamy radosny hymn “Magnifikat”.

Orędzie fatimskie ma jednak jeszcze głębsze przesłanie. Wzbudza 
w wierzących ducha pokuty, wyrzeczenia, ofiary, nieustannie wzywa do 
nawrócenia. To jest codzienna droga życia chrześcijanina. Parafia jest właśnie 
po to, żeby tworzyć środowisko przyjazne krzewieniu cnót niezbędnych 
w całożyciowym procesie duchowego doskonalenia się. Trzeba nam zawsze 
mieć jak najpełniejszą świadomość grzechu, szczerą wolę pokuty i gorące 
pragnienie świętości. W ten sposób parafia ukształtuje piękne oblicze, które 
będzie zachwycać i zbliżać do Boga.

Ks. Andrzej Ulaczyk 

Jubileuszowe nawiedzenie



Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki, przy współudziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                     
Redakcja: H. Zalewski, A. Olszańska, R. Korzeniewska

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

fot. GOKSiT

GOKSiT  zaprasza: - 7.30 - 15.30
pon., pt - 7.30 - 20.30

fot. GOKSiT

2 sierpnia Klub Seniora 
oraz emeryci z terenu 
G m i n y  W y s z k i  
uczestniczyli w pielgrzym-
ce autokarowej do Sanktu-
arium Matki Bożej Bole-
snej w Świętej Wodzie oraz 
Monasteru Zwiastowania 
Najświętszej Marii Panny 
w Supraślu.
Wyjechaliśmy o godz. 7.30 
spod Urzędu Gminy Wy-
szki, grupa pielgrzymów 
liczyła 38 osób, podróż 
mijała nam miło i szybko: 
wspólnie   modliliśmy   się 
i śpiewaliśmy pieśni. Po 
przybyciu do Sanktuarium 
zostaliśmy powitani przez 
sympatycznego diakona 
Filipa, który przybliżył 
nam historię ”cudownego 
źródełka”, opowiedział o cu

fot. H.Zalewski

Rozstrzygnięcie konkursu „Krzyżówka z hasłem” z n-ru WG 2/07.
W dniu 26 sierpnia 2007 roku została wylosowana nagroda główna 

w konkursie „Krzyżówka z hasłem” ogłoszonym w „Wieściach Gminnych” 
przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach. 

Nagrodę główną w postaci radiobudzika Watson wylosowała 
p.Teresa Młodzianowska zamieszkała w Pulszach. Zwyciężczyni 
o wygranej została powiadomiona telefonicznie. Nagroda została 
przekazana osobiście przez dyr. GOKSiT  p. Henryka Zalewskiego. 

GOKSiT  ***  GOKSiT  ***  GOKSiT  ***  GOKSiT  ***  GOKSiT  ***  GOKSiT  ***  GOKSiT

dach i uzdrowieniach, jakie tam miały miejsce oraz o rzeszach wiernych 
przybywających z różnych stron świata. Po czym odbyła się msza święta 
oraz poświęcenie pamiątek i obrazków, które otrzymaliśmy od księży. 
Następnie pielgrzymi udali się do źródełka, aby zaczerpnąć uzdrawiającej 
wody oraz na górę krzyży - miejsca modłów i medytacji. Zwiedzanie 
odbywało się w niezwykle sympatycznej atmosferze, przez cały czas 
towarzyszył nam Diakon Filip.  Kolejnym punktem pielgrzymki był 
Supraśl i Monaster  Klasztor Męski Zwiastowania NMP, który wywarł na 
zwiedzających ogromne wrażenie. Historię niezwykle pięknej cerkwi, 
monasteru i drukarni opowiedział nam młody przewodnik. Po czym 
udaliśmy się do muzeum, aby obejrzeć wystawę Ikon. Zwiedzaliśmy piękne 
ogrody oraz drukarnię Monasteru. Pomimo zmęczenia wszyscy uczestnicy 
pielgrzymki byli zachwyceni. Padały prośby i propozycje kolejnych 
wyjazdów.

Dnia 07.09.2007r kolejny raz spotkali się miłośnicy dużego ekranu 
a mianowicie członkowie i sympatycy DKF "KRĄG", działajacego przy 
GOKSiT na projekcji filmu "Czarna Księga", z cyklu kina ambitnego. 
Tradycyjnie już przybyłych widzów i zaproszonych gosci powitał dyrektor 
GOKSiT p. Henryk Zalewski i oddał głos prelegentowi - pracownikowi 
Centrum Filmowego "Helios" S.A. Łódź p. Adamowi Radziszewskiemu. 
Zaproszony gość opowiedział o historii powstania filmu, innych dziełach 
reżysera oraz po krótce przedstawił najważniejsze wątki filmu.

Po skończonej projekcji rozpoczęła się żywa dyskusja na temat filmu, 
poszczególnych scen i gry aktorów. Uwagę widzów zwróciło szereg 
charakterystycznych detali, które odegrały ważną rolę w akcji filmu.

Następnie zebrani zaczęli opowiadać zasłyszane historie z okresu 
II wojny światowej, porównywać różne okresy historyczne do siebie.

W tak ożywionej atmosferze mało kto zwrócił uwagę, że minęła północ. 
Wówczas zaczęto zastanawiać się nad datą i tytułem kolejnej projekcji. 
Decyzję pozostawiono dla Rady DKF.

 Wszyscy stwierdzili, iż należy kontynuować owe spotkania 
i propagować idę wspólnego spędzenia czasu na kolejnych projekcjach.

DKF “KRĄG”

Dnia 10 września 2007r. odbyło się piąte spotkanie Klubu Seniora. 
Gościem specjalnym, zaproszonym na to spotkanie była Pani Małgorzata 
Sikorska - Kanclerz Wyższej Szkoły Współpracy Międzynarodowej 
i Regionalnej im. Zygmunta Glogera w Bielsku Podlaskim, prezes 
stowarzyszenia „Bielski Uniwersytet III Wieku”.

Tematem przewodnim spotkania było przedstawienie Seniorom zasad 
funkcjonowania świeżo powołanego Uniwersytetu III wieku, na którym 
studiować mogą osoby starsze. Bielska placówka proponuje swoim 
podopiecznym wykłady specjalistów od polityki społecznej, emerytalnej, 
medycyny, oświaty, kultury i sztuki, a nawet politologii i mediów. 
Organizuje tez warsztaty zgodne z zainteresowaniami słuchaczy, między 
innymi artystyczne, językowe, basen, szachowo  brydżowe, wspólne 
wyjścia do muzeum czy teatru. Pani Sikorska przedstawiła również bogatą 
ofertę edukacyjną WSWMiR: kierunki kształcenia, kursy zawodowe, 
językowe, a także propozycje dla maturzystów  przygotowanie do 
egzaminu maturalnego z kilku przedmiotów. Seniorzy aktywnie włączyli 
się w dyskusję, zadeklarowali również chęć uczestnictwa w zajęciach 
„Bielskiego Uniwersytetu III wieku”. Następnie dyskusja potoczyła się 
w kierunku ustalenia terminu wycieczki „szlakiem nadbużańskim”. Grupa 
Seniorów wraz z innymi mieszkańcami gminy odbyła ją 22 wrzesień 2007r. 

Wszystkich zainteresowanych Klubem Seniora serdecznie zapraszamy.
Szczegółowe informacje w GOKSiT, -   tel./fax 085 737 11 15

“Uniwersytet III Wieku” w Klubie Seniora

OGŁOSZENIA:

Pielgrzymka do Świętej Wody

Sprzedam prasę zbierającą Z - 224/1.   tel.: 085 737 12 78
Część pasieki - 20 uli z pszczołami.          tel.: 085 730 26


