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str. 2

z życia pokazuje pewne zjawisko. Polacy uważają, że inni myślą tylko 
o tym jak nas oszukać, wykiwać, wziąć łapówkę, nadużyć naszego zaufania.
Wpadliśmy w swego rodzaju panikę moralną. Przekonanie, że wszyscy to 
agenci, złodzieje, że lekarze biorą, adwokaci oszukują i tak dalej... 
Spowodowało to, że ludzie ustawiają się w pozycji obronnej. Patrzą innym 
na ręce. Zabezpieczają się podpisując idiotycznie rozbudowane o wszelkie 
możliwe zabezpieczenia umowy, aby nie zostać oszukanymi. 

Człowiek, który zachowuje się uczciwie staje się dewiantem. 
Często inni o nim myślą „Znalazł się naiwniak”, albo „Młody idealista, nie 
zna jeszcze prawdziwego życia”.

Jestem z natury człowiekiem obdarzającym innych bardzo dużym 
zaufaniem. Do tej pory w swoim życiu, zarówno zawodowym jak 
i prywatnym, nie spotkałem się z zawodem o istotnym znaczeniu. Zdarzyło 
się zaledwie parę przypadków, że ktoś zachował się względem mnie 
nieuczciwie. 

Zaintrygowały, więc mnie liczby jakie przeczytałem w jakiejś 
gazecie. W Szwecji zaufanie do drugiej osoby przejawia 81% Szwedów. 
W Polsce  przed rządami PiS wskaźnik ten wynosił 20%, by już po roku 
spaść do 13%. Co z tego wynika? Atmosfera wytwarzana w kręgach władzy 
bardzo szybko przenosi się na obywateli. To natomiast, co działo się w tym 
zakresie w poprzednim rządzie przekraczało już wszelkie granice zdrowego 
rozsądku. 

Gdy wyobraziłem sobie sytuację, że każdą rozmowę 
z kimkolwiek prowadzoną w cztery oczy bym nagrywał i być może byłbym 
nagrywany przez drugą stronę, ponieważ jutro ktoś mnie może posądzić 
o jakąś korupcję bądź inne złe zamiary resztki włosów mi się na głowie 
zjeżyły. 

Przecież to jakaś paranoja. A to wszystko zaczęło coraz bardziej 
iść w tym kierunku.

My w ogóle lubimy wszelkie trudności napotykane w życiu 
składać na karb czegoś lub kogoś. Nigdy natomiast na swoją może 
niezaradność, czy brak wiedzy. Jeśli natomiast komuś się udało to tylko 
dlatego, że albo zapłacił, oszukał, nabrał itp. Rzeczywistość jest jak zawsze 
po środku. Oczywiście jestem daleki od stwierdzenia że nie ma u nas 
korupcji, nieuczciwości itp. Ale jestem pewien, że nie ma jej u nas więcej 
niż u innych podobnych nam narodów. 

Brak zaufania wywołuje korupcję. Co mogę zrobić nie mając 
zaufania do innych. Przeciętny człowiek znajduje przeważnie praktyczne 
rozwiązanie  mogę kupić drugiego, skoro nie mogę mu zaufać. 

Najgorsze jednak w tym powszechnym olbrzymim braku 
wzajemnego zaufania jest fakt, że to kosztuje. Kosztuje ogromne pieniądze. 
Hamuje rozwój gospodarczy, zwiększa koszty operacji handlowych, 
finansowych. Spowalnia procesy decyzyjne, rodzi niechęć do działania. 

Należałoby na koniec zadać pytanie „Czy tą nakręcającą się 
spiralę braku zaufania można przerwać?”. Najlepszą recepta zawarta jest 
w mądrości chrześcijańskiej. Trzeba innych obdarzyć zaufaniem  nawet na 
wyrost i wbrew rozumowi. 

To przynosi dobre efekty bo zobowiązuje tych, których 
obdarzyliśmy zaufaniem. Choć czasami można się na tym zawieść. Ale od 
czegoś powinniśmy zacząć, aby całkowicie nie zapędzić się w ślepą ulicę. 

  Dlaczego tak mało
  ufamy innym ludziom
Przypomniała mi się przeczytana 
gdzieś historyjka. 

„Do chirurga przed operacją 
przychodzi rodzina chorego z kopertą 
i prezentami. Chirurg nie bierze. 
Rodzina wpada w rozpacz. Znajduje 
tylko jedno wytłumaczenie - lekarz 
nie chce przyjąć pieniędzy bo 
sytuacja jest beznadziejna, czyli 
dziadek na pewno umrze.”

Ten przykład jak i szereg 
podobnych, które można wziąć 

Ich zadaniem jest mądre wychowanie młodzieży poprzez praktyczne 
działania. Raz w roku szkoły uczestniczą w Wielkim Zjeździe Szkół 
im. Jana Pawła II. 

Pierwszy Zjazd Szkół im. Jana Pawła II odbył się w 2005r. w Zespole 
Szkół w Drohiczynie. Organizatorem II Zjazdu w 2006r. była Szkoła 
Podstawowa Nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Łapach. 

00Dnia 23.11.2007r. (piątek) o godz. 10  w Dniu Święta Szkoły w Zespole 
Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach odbył się III Zjazd Podlaskiej 
Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, którego piękne i wymowne motto: 
„Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg 
pokoleń by przekazać następnym wspólne dobro  Ojczyznę”, przyciągnęło 
licznych dostojnych gości i uczestników. 

Wszystkich przybyłych na uroczystość powitał Wójt Gminy Wyszki 
Pan Ryszard Perkowski. Oficjalnego otwarcia III Zjazdu dokonała 
Podlaski Kurator Oświaty Pani Jadwiga Mariola Szczypiń. Następnie 
przed Pomnikiem Jana Pawła II złożono kwiaty i zapalono znicze. Po czym 
wszyscy wzięli udział w uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem 
Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza  Biskupa 
Drohiczyńskiego. 

Zdaniem P. Wójta Ryszarda PerkowskiegoZdaniem P. Wójta Ryszarda Perkowskiego

Rodzinny Zjazd Podlaskich Szkół im. Jana Pawła IIRodzinny Zjazd Podlaskich Szkół im. Jana Pawła II

Wśród licznych szkół województwa podlaskiego szczególną grupę 
stanowią szkoły, których wspólnym Patronem jest Jan Paweł II. Placówki 
te i ich społeczności tworzą Podlaską Rodzinę Szkół im. Jana Pawła II. 
W ramach rodzinnych spotkań w ciągu roku w celu uczczenia 
i upamiętnienia różnych wydarzeń podejmowane i realizowane są liczne 
przedsięwzięcia wokół Wielkiego Polaka Jana Pawła II. 

W dalszej części Dyrektor Wydziału Katechezy i Szkolnictwa 
Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie ks. Krzysztof Mielnicki 
w swoim wystąpieniu rozwinął i przybliżył kluczowe motto zjazdu. 
Kolejnym punktem uroczystości była prezentacja multimedialna 
„Rodzinne Spotkania”, która pokrótce sygnalizowała podejmowane 
działania zaprzyjaźnionych szkół w ciągu roku. Następnie Medalem „PRO 
MEMORIA” udekorowano sztandar Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Wyszkach. Wyróżnienia w postaci medali otrzymali też licznie przybyli 
kombatanci. Następnie wysłuchano części artystycznej w wykonaniu 
uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach. Po czym głos 
zabrali dostojni goście: Podlaski Kurator Oświaty Pani Jadwiga Mariola 
Szczypiń, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Pan Marek 
Olbryś, Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski Pan Eugeniusz Berezowiec, 
Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej 
Białostockiej Ks. Józef Grygotowicz i inni. 

Na zakończenie uroczystości głos zabrała Dyrektor Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Wyszkach Pani Alina Baranowska. W swoim 
wystąpieniu serdecznie podziękowała wszystkim za przybycie.

Ze szczególną wdzięcznością i serdecznością zwróciła się do Jego 
Ekscelencji Ks. Biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza. Gorąco też 
podziękowała Podlaskiemu Kuratorowi Oświaty Pani Jadwidze Marioli 
Szczypiń ,Dyrekcji  Wydziału Szkolnictwa Podstawowego 
i Gimnazjalnego oraz przybyłym wizytatorom. Słowa podziękowania 
skierowała też do dyrektorów szkół, opiekunów, pocztów sztandarowych, 
dzieci i młodzieży. Niezwykle gorąco dziękowała też Wójtowi Gminy 
Wyszki Panu Ryszardowi Perkowskiemu i współpracownikom. 
Szczególnie gorąco podziękowała Orkiestrze Dętej Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Boćkach pod batutą Pana Józefa Deniziaka oraz Wójtowi 
Gminy Boćki Panu Stanisławowi Derehajło za umożliwienie jej 
przybycia. Podziękowała również swoim koleżankom i kolegom z rady 
pedagogicznej, pracownikom administracji i obsługi oraz rodzicom, którzy 
aktywnie uczestniczyli w przygotowaniach do uroczystości. 

Z ogromną wdzięcznością i uznaniem zwróciła się do szczególnej 
grupy gości, dzięki którym organizacja zjazdu stała się dużo łatwiejsza. 
Gorąco podziękowała następującym firmom: 
SUEMPOL Bielsk Podlaski - Monika i Arkadiusz Jaworowscy,

        cd. str.3

Wieści Gminne 4/2007



str. 3Wieści Gminne 4/2007

OGŁOSZENIE *

MLEKOVITA  BIELMLEK Bielsk Podlaski - Prezes Tadeusz 
Romańczuk, PZU S.A. Inspektorat Bielsk Podlaski - Dyrektor Mirosław 
Chilimoniuk, MAKSBUD Bielsk Podlaski - Dyrektor Jan Miniuk,  Urząd 
Gminy Wyszki - Wójt Ryszard Perkowski, Bank Spółdzielczy w Brańsku 
- Prezes Zdzisława Maksymiuk, Kancelaria Prawnicza Białystok- 
Mecenas Marek Kozłowski, VEOLIA Transport Bielsk Podlaski - 
Zastępca Dyrektora Generalnego  Grażyna Fałdyga - Król, NETTER 
Zakłady Mięsne w Bielsku Podlaskim - Dyrektor Władysław Kołos, 
GLAZUR w Bielsku Podlaskim - Janusz Marian Łuczaj, Sklep  
„ROLNIK” Wyszki - Janusz Wyszkowski, HOOP w Bielsku Podlaskim - 
Dyrektor Wojciech Górski, Hurtownia Sportowa KAJA Białystok - 
Przedstawiciel Agnieszka Sawicka, GS Wyszki - Prezes Danuta 
Wyszkowska,  „OGRÓD MARCINA” Wyszki - Marcin Tarasiuk,  
BIUROLAND - Igor Murawka, Przedsiębiorstwo Handlowe - Waldemar 
Piotrowski, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w 
Wyszkach, Zakład AUTO- CZĘŚCI  Bielsk Podlaski - Tadeusz Pęski, 
Blachy „PRUSZYŃSKI” Bielsk Podlaski - Henryk Pruszyński 

Podziękowała też za przybycie TVP Białystok i przedstawicielom 
prasy. Następnie oficjalnie zamknęła III Zjazd Podlaskiej Rodziny Szkół 
i zaprosiła wszystkich na spotkanie przy wspólnym stole. Po czym chętni 
i wytrwali goście mieli możliwość zwiedzania Regionalnej Sali Papieskiej 
oraz Izby Pamięci Narodowej mieszczących się w Zespole Szkół 
w Wyszkach. 

Uroczystość III Zjazdu Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II 
zaszczycili dostojni goście:

-  Ks. Biskup Antoni Pacyfik Dydycz  Biskup Drohiczyński
-   Sekretarz Biskupa Drohiczyńskiego  Ks. Jarosław Redosz
-   Dyrektor Wydziału Katechetycznego - Ks. Krzysztof Mielnicki
-  Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej Białostockiej
   Ks. Józef Grygorowicz
-   Ks. prałat Kazimierz Wołpiuk  przedstawiciel Biskupa Łomżyńskiego
-   Wicemarszałek Województwa Podlaskiego  Marek Olbryś
-   Podlaski Kurator Oświaty  Jadwiga Mariola Szczypiń
-  Dyrektor Wydziału Szkolnictwa Podstawowego i Gimnazjalnego Bożena 

Dzikowska
-   Wizytator  Bożena Chomicka
-   Wizytator  Wiesława Ćwiklińska
-   Wiceprezydent Miasta Białystok  Tadeusz Arłukowicz
-   Starosta bielski  Sławomir Jerzy Snarski
-   Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski  Eugeniusz Berezowiec
-   Burmistrz Miasta  Łapy  Roman Czepe
-   Burmistrz Miasta Brańsk  Daniel Antoni Bańkowski
-   Wójt Gminy Bielsk Podlaski  Raisa Rajecka
-   Wójt Gminy Brańsk  Krzysztof Jaworowski
-   Wójt Gminy Boćki  Stanisław Derehajło
-   Wójt Gminy Jabłonka Kościelna  Henryk Wyszyński
-   Wójt Gminy Bielsk Podlaski  Raisa Rojecka
-   Wójt Gminy Wyszki  Ryszard Perkowski
-  Przewodniczący Rady Gminy Wyszki - Mieczysław Warpechowski wraz 
     z radnymi
-  Ks. Prob. Jan Komosa  Parafia Rzymskokatolicka w Strabli
-  Ks. Prob. Roman Kosk  Parafia Rzymskokatolicka w Łubinie Kościelnym
-  Ks. Prob. Jerzy Charytoniuk  Parafia Prawosławna w Maleszach
- Ks. Senior Henryk Filipowicz  Parafia Rzymskokatolicka w Bielsku  

Podlaskim
-  Ks. Wikariusz Piotr Klejzerowicz - Parafia Rzymskokatolicka w Bielsku

Podlaskim
- Ks. Wikariusz Roman Smuniewski - Parafia Rzymskokatolicka 

w Wyszkach
-   Ks. Wikariusz Piotr Wróblewski Parafia Rzymskokatolicka w Topczewie
- Wicedyrektor Departamentu Wojskowego Urzędu do Spraw Kombatantów 

i Osób Represjonowanych  Pułkownik Mirosław Sulej
-  Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego AK Major Zbigniew Grap
- Zastępca Powiatowego Komendanta Straży Pożarnej w Bielsku 

Podlaskim Jan Szkoda
-  Powiatowy Komendant Policji w Bielsku Podlaskim  Mirosław Zwada
-  Dyrektor ZOZ w Bielsku Podlaskim -  Bożena Grotowicz
-  liczni kombatanci, emeryci oraz sympatycy Zespołu Szkół w Wyszkach
-  TVP Białystok  Red. Anna Kowalska
-  Kurier Poranny

cd. Rodzinny Zjazd Podlaskich Szkół im. Jana Pawła IIcd. Rodzinny Zjazd Podlaskich Szkół im. Jana Pawła II
W III Zjeździe Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, który odbył 
się 23.11.2007r. w Zespole Szkół w Wyszkach uczestniczyli dyrektorzy, 
opiekunowie, poczty sztandarowe lub reprezentacje uczniów 
następujących szkół:
-   ZS w Kleosinie  dyr Bożena Niedałtowska
-   ZS Integracyjnych Nr 1 w Białymstoku   dyr Piotr Górski 
-   ZS w Boćkach  dyr Hanna Puchalska 
-   SP w Holonkach  dyr Jacław Torczyński 
-   ZS w Jaświłach  dyr Mirosław Pycz 
-   SP w Płaskiej  dyr Czesław Warakomski 
-   Przedszkole Samorządowe w Białymstoku dyr Małgorzata Maksim
-   SP w Krasnopolu  dyr Grażyna Ogóris
-   SP Falki  dyr  Jan Falkowski
-   Gimnazjum w Białymstoku  dyr Maria Pawełko 
-   ZS w Rudce  dyr Danuta Elżbieta Kresso
-   SP w Łapach  dyr Andrzej Rogowski  
-   Gimnazjum w Sokołach  dyr Waldemar Kikolski 
-   Gimnazjum w Gliniku  dyr Zdzisław Gąsowski 
-   SP w Przytułach  dyr Waldemar Wiśniewski 
-   SP w Łomży  dyr Hanka Gałązka
-   Gimnazjum w Małym Płocku  dyr Lucyna Dymerska 
-   Gimnazjum w Zespole Szkół w Drohiczynie dyr Dorota Kowalczuk 
-   ZS w Dziadkowicach  dyr Robert Zalewski 
-   Gimnazjum w Zespole Szkół Samorządowych w Nowogrodzie  dyr Celina 

Witkowska  
-    Gimnazjum w Sokółce dyr  Bożena Łazarewicz 
-    ZS z Oddziałami Integracyjnymi w Siemiatyczach  dyr Alfred Bajena 
-  Zespół Szkół w Wyszkach  dyr. Alina Baranowska  gospodarz 

uroczystości 

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 
w imieniu własnym i wszystkich pracowników Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Wyszkach wszystkim mieszkańcom Gminy Wyszki składam 
serdeczne życzenia życzliwości we wszystkich rodzinach, zrozumienia 
problemów najbliższych oraz radości z przyjścia na świat Dzieciątka 

Jezus.
Niech Nowy Rok przyniesie Państwu dużo zdrowia pogody ducha oraz 

nadziei na lepsze jutro.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach
Alina Baranowska

Informujemy, że termin składania wniosków o wymianę starego 
dowodu osobistego (zielone książeczki) mija w  dniu 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

Już dziś wymień dowód osobisty!!Już dziś wymień dowód osobisty!!
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Oczyszczalnia z filtrem roślinnym 
przy Szkole Podstawowej  w Falkach

5 grudnia zakończyło się szkolenie zorganizowane przez Podlaską 
Stację Przyrodniczą „Narew” w ramach projektu „Centrum Zielonych 
Technologii”. 

W szkoleniu wzięło udział 16 osób z terenu Gminy Wyszki. Szkolenie 
składało się z trzech etapów.
I. Zajęcia teoretyczne na których zostały omówione różne typy 

przyzagrodowych oczyszczalni ścieków, ich zasady działania oraz 
zastosowanie. Ponadto omówione były aspekty prawne dotyczące 
pozwoleń na budowę, bądź procedury zgłoszeniowe. Omówione były 
także ekonomiczne zalety bądź wady poszczególnych rozwiązań. 
Porównane były oczyszczalnie z filtrem roślinnym, z drenażem 
rozsączającym, oraz różne rodzaje z wsadem czynnym.

II. Kolejnym etapem była wycieczka i oglądanie różnego rodzaju 
oczyszczalni funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego.

III. Szkolenie zakończyło się zajęciami praktycznymi polegającymi na 
wybudowaniu filtra roślinnego. Stowarzyszenie Narew dało materiały 
na budowę filtra i nadzór techniczny, a uczestnicy kursu robociznę. 
Gmina zakupiła osadnik i zabezpieczyła sprzęt oraz transport. 
W wyniku tego powstała przy szkole oczyszczalnia. 

Uczestnicy kursu otrzymali świadectwa jego ukończenia oraz 
dokumentacje techniczną tego typu oczyszczalni.

Mam nadzieję, że szkolenie to przyczyni się do jeszcze większego 
rozpropagowania wśród mieszkańców naszej gminy idei budowy tego typu 
oczyszczalni. 

Przy okazji chcę podziękować za szczególne zaangażowanie przy 
budowie oczyszczalni w Falkach uczestnikom szkolenia:

?    Panu Marcinowi Lasocie z Zalesia który z własnym ciągnikiem 
pracował przy budowie

?      Panom Arkadiuszowi Krasowskiemu, Józefowi Maksimiukowi, 
Walentemu Olszańskiemu

Dzielnie wspierały nas w pracy Panie Agnieszka Łuczaj oraz Marta 
Bębenek.

Wójt Gminy
Ryszard Perkowski

Oczyszczalnia z filtrem roślinnymOczyszczalnia z filtrem roślinnym

GKRPA o uzależnieniachGKRPA o uzależnieniach

SPECYFIKA CZASU DOJRZEWANIA
Starając się zrozumieć nasze dzieci musimy uświadomić sobie, że 

czas dojrzewania jest specyficznym czasem w życiu człowieka i rządzi się 
swoimi prawami. Gdy wspominamy go jako dorośli często pamiętamy 
najlepsze chwile, myślimy o dobrej zabawie, przyjaciołach, braku 
obowiązków. Przy głębszej refleksji przypominamy sobie jednak różnego 
rodzaju kłopoty czy wręcz małe tragedie, czasami kwitujemy to 
stwierdzeniem „ale człowiek kiedyś był głupi”...

Z pewnością trzeba tutaj wskazać, że młody człowiek jest 
poniekąd „zawieszony” pomiędzy dzieciństwem a dorosłością, chce się 
zachowywać jak dorosły, ale przecież pozostaje dzieckiem. Do około 10-11 
roku życia cały świat dziecka to rodzina. Rodzice są najważniejsi i to od 
nich czerpie ono wiedzę i zasady. Należy dodać, że dziecko akceptuje 
rodziców i to, co mu przekazuje w sposób bezwarunkowy i bezkrytyczny. 
W wieku dorastania rodzice stopniowo tracą na znaczeniu na rzecz grupy 
rówieśniczej, czyli kolegów i koleżanek. Dzieci zaczynają postrzegać ich 
w sposób nadmiernie krytyczny. Rówieśnicy i ich poglądy na różne tematy 
stają się najważniejsze dla nastolatka. Ich opinie wpływaja na to, co myśli 

o sobie. Nastolatek uważa się za atrakcyjnego i ciekawego, jeśli tak 
postrzega go grupa. Podobnie, bezkrytycznie opinię na swój temat 
przyjmują osoby uznawane przez rówieśników za nudne, mało atrakcyjne, 
często określane jako 'maminsynki” czy „ciamajdy”.

Dlatego właśnie bycie akceptowanym i popularnym w grupie jest chyba 
najważniejsze dla nastolatka. Jest on w stanie zrobić naprawdę dużo, żeby 
być w pełni akceptowanym. Można to zauważyć obserwując strój i fryzury 
współczesnej młodzież  zwykle w danej grupie znajomych wszyscy 
wyglądają podobnie. Ta chęć nie odróżniania się, bycia takim, jak wszyscy, 
może mieć niestety również negatywne skutki. Gdy w danej grupie pojawia 
się alkohol, narkotyki  nastolatek może zacząć ich używać tylko po to, by 
nie odstawać od innych.

Charakterystyczną cechą wieku dojrzewania są również skrajne 
emocje, co może objawić się np. naprzemiennymi wybuchami szczęścia 
i wielkimi dramatami.Należy pamiętać, że u nastolatków hormony 
odpowiedzialne za to, jak się czuja, pracują inaczej niż u dorosłych, można 
powiedzieć, że panuje tam straszny chaos! Dlatego też drobna rzecz może 
być dla naszego dziecka powodem do płaczu lub wściekłości, dodatkowo 
stany takie mogą utrzymywać się znacznie dłużej, niż u osoby dojrzałej.
Każdy wiek ma swoje bardzo ważne potrzeby, dla nastolatków są nimi:
? potrzeba stworzenia swojej odrębności, kogoś innego, niż tylko 
dziecka swoich rodziców, stąd często buntowanie się przeciwko panującym 
w rodzinie zasadom, poglądom, gustom
? potrzeba oderwania się od rodziców „przecięcia pępowiny”, bycia 
sobą, robienia różnych rzeczy „po swojemu”
? potrzeba zaistnienia w grupie rówiesniczej, wywalczenia sobie 
odpowiedniej, najlepiej ważnej roli.

JAK TO SIĘ NIEWINNIE ZACZYNA
My, rodzice, stanowimy dla naszych dzieci wzór. Z naszego 

codziennego zachowania czerpią dla siebie przykład i dlatego powinniśmy 
kształtować je nie tylko słowem, lecz przede wszystkim swym 
postępowaniem. Uleganie mitom jest szkodliwe. Jeśli uważamy, że alkohol 
pobudza apetyt, rozgrzewa i jest dobrym środkiem na przeziębienie, to 
weźmy pod uwagę, fakt, że takie podejście może stanowić zachętę dla 
naszego dziecka. Skoro my nie widzimy problemu, to dlaczego ma go 
widzieć dziecko? Tolerancyjne stosunek rodziców do używek stanowi 
jeden z czynników zwiększających prawdopodobieństwo zainteresowanie 
się dziecka alkoholem czy narkotykami. Częste jest też pozwalanie dziecku 
na picie szampana, piwa czy wina przy różnych okazjach. Tymczasem nie 
jest to nic innego, jak inicjacja alkoholowa  pierwszy krok. Możemy potem 
uświadamiać dziecko, że alkohol to nic dobrego, ale jeśli już czegoś 
posmakowało, to będzie chciało więcej, a nic tak dobrze nie smakuje, jak 
„zakazany owoc”.Kolejnymi groźnymi mitami są: niech lepiej pije 
w domu” i „lepiej niech wypije niż ćpa”. To przekonanie jest niestety dość 
powszechne. Pierwszy przypadek  picie w domu  jest przykładem 
zachowania modelującego dalsze życie naszego dziecka w negatywny 
sposób  dom  alkohol, alkohol  dom. Nie mamy żadnej gwarancji, że poza 
domem młody człowiek nie będzie pić. Dla procesu uzależnienia nie ma 
znaczenia, gdzie się pije, ważne, że się pije, a alkohol to dla naszego 
organizmu trucizna.. Drugi mit jest tylko pobożnym życzeniem „lepiej 
niech będzie alkoholikiem niż narkomanem”. Przy powszechności 
narkotyków to właśnie alkohol jest tym czynnikiem, pod wpływem którego 
młodzież sięga po raz pierwszy po trawkę, amfetaminę czy LSD. 
Po alkoholu puszczają wszelkie hamulce,ograniczona jest świadomość. 
Alkohol nie uchroni nastolatków przed narkotykami, gdyż jest równie 
szkodliwy i niebezpieczny. Ponadto, jak wynika z badań, dzieci które mają 
kontakt z alkoholem znacznie częściej sięgają też po narkotyki .

DLACZEGO ALKOHOL I NARKOTYKI SĄ TAK NIEBEZPIECZNE DLA 
NASTOLATKÓW

Narkotyki to chyba najlepszy sposób na zniszczenie swojego życia. 
Alkohol i narkotyki to używki, które maja negatywny wpływ i na dziecko 
i na jego rodzinę. Przede wszystkim uzależniają, wyrządzają ogromne 
szkody nie tylko na zdrowiu i psychice dziecka, lecz także niszczą uczucia 
między nim a rodzicami. Używki znacznie silniej działąją na dzieci 
i młodzież, niż na dorosłych, silniej zaburzają koordynacje ruchową, refleks 
czy zdolność oceny swoich możliwości. To, co dla nas może być tylko 
piwem, które łagodzi pragnienie, nastolatka może wprowadzić w niezły 
rausz. Młodzież pod wpływem alkoholu lub narkotyków wykazuje się 
niebywałym brakiem wyobraźni i brawurą. Szybka jazda samochodem, 
bójki, zakłady typu „kto więcej wypije lub weźmie” i inne różnego rodzaju 
zabawy mogące zakończyć się tragicznie. Dodajmy, że używki wyniszczają 
organizm,uszkadzaja wewnętrzne organy i mózg, co jest przyczyną słabego 
rozwoju, kłopotów z nauką, zmian zachowania, uczuć i myśli. Młodzież 
znacznie szybciej się uzależnia! Uzależnienie następuje tym szybciej, im 
młodszy jest zażywający.       cd. str. 5



    Serdecznie witamy Czytelników „Głosu Młodych” i zachęcamy do lektury naszego 
pisma. 
    Pragniemy poinformować Państwa o najważniejszych wydarzeniach związanych 
z Młodzieżową Radą Gminy II kadencji.
    W związku z odejściem radnych z klasy III c dnia 14 października odbyły się 
wybory uzupełniające do Rady. Kampania wyborcza trwała 10 dni. Każdy kandydat 
przygotował plakat, wiersz, ulotkę reklamującą swoją osobę. 
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Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest 
zarazem w jakiś sposób twórcą siebie samego.

 JAN PAWEŁ II

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenie

redakcja ,,Głosu Młodych” składa
najserdeczniejsze życzenia.

Wielu łask od Dzieciątka Jezus;
zdrowia i błogosławieństwa Bożego

Władzom Gminy Wyszki, 
Dyrekcji Zespołu Szkół im. Jana Pawła II

 w Wyszkach, Radzie Pedagogicznej, 
Koleżankom i Kolegom naszej szkoły
oraz wszystkim Mieszkańcom Gminy 

Wyszki.



Wybrani zostali następujący uczniowie z klas pierwszych gimnazjum: Rafał 
Dąbrowski kl. Ic, Arkadiusz Kowalewski kl. Ia, Aneta Marczuk kl. Ic, Michał 
Odachowski kl. Ia i Adrian Pasiński kl. Ia.

Dnia 15 listopada br. odbyła się VI sesja Rady w Urzędzie Gminy Wyszki. 
Prowadziła ją przewodnicząca Anna Marczyńska, która na wstępie powitała gości: 
Pana Wójta Gminy Wyszki Ryszarda Perkowskiego, Pana Tadeusza 
Wielanowskiego - sekretarza i opiekuna Rady, Panią skarbnik Stanisławę 
Ryczkowską, Dyrektor Zespołu Szkół w Wyszkach - Panią Alinę Baranowską 
oraz opiekunki Rady Panie Agnieszkę Twarowską i Bożenę Pierzchało.

    Następnie nowi radni złożyli ślubowanie i przyjęty został porządek obrad. 
Podczas sesji uzupełniono także skład Prezydium Rady. Wiceprzewodniczącymi 
zostali Arkadiusz Kowalewski i Aneta Marczuk. Wybrano także skarbnika. Został 
nim Adrian Pasiński. 

    W miarę swoich sił i możliwości MRG stara się realizować swoje obietnice 
wyborcze. Dnia 19 listopada zorganizowała płatną dyskotekę szkolną, zebrano 
180 złotych. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup gobelinu z wizerunkiem 
Jana Pawła II. Podczas święta szkoły dnia 23 listopada br. Przewodnicząca Rady 
wręczyła go na ręce Pani Dyrektor Aliny Baranowskiej. Gobelin powiększył 
zbiory Regionalnej Sali Papieskiej, która od kilku lat znajduje się w naszej szkole.

Redakcja “Głosu Młodych”
                                                                                             

      



Rodzina zostaje narazona na trudne sytuacje. Klótnie, konflikty, 
to codziennosc w srodowisku, w którym jest alkohol i narkotyki. Jesli 
dziecko zaczyna pic lub brac narkotyki, rodzice czesto próbuja przerzucac 
odpowiedzialnosc za to, co sie stalo, na siebie nawzajem. Narasta napiecie, 
nieufnosc i niesnaski, które regularnie sa podsycane przez dziecko. 
Spokojny dom moze zamienic sie w pole bitwy. Dochodzi do tego, ze 
ogarnia nas poczucie bezradnosci i agresji. Zaczynamy sami ranic swoich 
bliskich.

 Przedruk za „Profilaktyka uzaleznien dla rodziców” 
Wydawnictwo  PROJEKT-KOM 2007R.

WYNIKI ANKIETY PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKÓL 
im. JANA PAWLA II DOTYCZACEJ KONTAKTÓW Z ALKOHOLEM 

UCZNIÓW GIMNAZJUM W WYSZKACH KL. I - III W DNIU 29.11.2007R.

W ankiecie wzielo udzial 173 uczniów:
? kontakt z alkoholem mialo 83 uczniów tj. 48% badanych
? kontakt z alkoholem wiecej niz jeden raz w zyciu mialo 

43 uczniów tj.25% wszystkich badanych
? 6 uczniów którzy pili alkohol mialo problemy z rodzicami 

z powodu picia 9 mozna przypuszczac ze rodzice byli swiadomi 
picia ich dzieci)

? 8 uczniów pilo alkohol w ciagu ostatnich 40 dni, czyli w czasie 
trwania roku szkolnego, 4 z nich upilo sie

? 16 uczniów tj. 9% ze wszystkich badanych kupowalo alkohol na 
terenie gminy

? 2 uczniów zglosilo zazywanie narkotyków, a 4 proponowano 
je na terenie szkoly

Wyniki ankiety pokazuja, iz problem uzywania alkoholu i narkotyków 
nie jest obcy uczniom z naszej gminy. Rodzice musza uswiadomic sobie 
zagrozenie. Musza dopuszczac do siebie mysl ze ich dzieci tez moga tak 
postapic. Nie moga tlumaczyc sobie ze moje dziecko nie siegna po alkohol 
i narkotyki bo:

? jest zbyt madre aby siegnac po uzywki
? po co mialoby sie truc
? niczego mu nie brakuje, ma wszystko
? nie jestesmy rodzina patologiczna, w naszej rodzinie to sie nie 

zdarzy
? w takiej gminie jak nasza nie ma narkotyków

Rodzice powinni zdobywac rzetelna wiedze na temat uzaleznien.  
Im wiecej wiemy na dany temat tym mniej sie go boimy i mozemy 
skutecznie radzic sobie z nim.

GKRPA o uzależnieniach cd.GKRPA o uzależnieniach cd.

Zasada wzajemnej zgodnościZasada wzajemnej zgodności

Zasada wzajemnej zgodności -  cross compliance. Szkolenia dla 
rolników z gminy Wyszki.

Nowa Wspólna Polityka Rolna, dotycząca kierunków wsparcia 
rolnictwa do 2013 roku, w większym niż do tej pory stopniu daje rolnikom 
swobodę wyboru kierunku produkcji, w zależności od oczekiwań rynku. 
Zasadniczym elementem reformy jest fakt, że rolnik otrzyma określoną 
dopłatę w przeliczeniu na hektar użytków rolnych lub gospodarstwo, 
niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. 

Uruchomienie nowego systemu płatności planowane jest 
w 2009 roku, a płatności bezpośrednie zostaną powiązane 
z przestrzeganiem zasad wzajemnej zgodności, czyli m.in. szeregu norm 
środowiskowych, dobrej kultury rolnej, zdrowia publicznego ludzi, 
zwierząt i roślin, dobrostanu zwierząt, bezpieczeństwa pasz i żywności. 
Przestrzeganie cross-compliance będzie decydowało nie tylko 
o wysokości dopłat bezpośrednich, ale również o możliwości uzyskania 
niektórych płatności w ramach PROW 2007-2013. 

Aby upowszechnić konieczność stosowania zasady wzajemnej 
zgodności wśród rolników gminy Wyszki, Powiatowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego w Bielsku Podlaskim przeprowadza obecnie szkolenia z tego 
zakresu. Szkolenie jest bezpłatne i trwa 4 dni. Ostatni dzień to praktyczne 
zajęcia w gospodarstwie rolnym, w którym słuchacze są zapoznawani 
z urządzeniami pomiarowymi, mi.in. GPS, czujnik wielogazowy, 
światłomierz, pH-metr. Poznanie wymagań wzajemnej zgodności ma 
pomóc rolnikom w ocenie potrzeb własnych gospodarstw. 

W całym powiecie bielskim zaplanowano 16 szkoleń dla 432 osób 
z tego zakresu. Na terenie gminy Wyszki zainteresowanie tematem jest na 
tyle duże, że przed szkoleniami chęć uczestnictwa zgłosiło ponad 130 osób. 
Do tej pory odbyły się 2 szkolenia w Urzędzie Gminy, w których 
uczestniczyło 60 osób, ale bardzo duża frekwencja sprawia, że po Nowym 
Roku będą organizowane kolejne szkolenia z zakresu zasady wzajemnej 
zgodności.

Wawrzyniec Wichrowski

Nowe stawki podatkoweNowe stawki podatkowe

Podczas IX sesji Rady Gminy Wyszki  w dniu  30 listopada  2007 
r. radni uchwalili stawki podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od 
środków transportowych.

PODATEK  ROLNY
Rada Gminy Wyszki uchwałą Nr IX/56/07 obniżyła cenę 1 kwintala 

żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszona w Komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie 
średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów  2007r. 
(M.P. Nr 77, poz. 831) z kwoty 58,29 zł.  do kwoty 50,00 zł. za 1 kwintal . 
W związku z powyższym stawka podatku rolnego z  1 ha  przeliczeniowego 
wyniesie -125,00 zł.

PODATEK  LEŚNY
Radni przyjęli cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny 

drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2007r. 
która wyniosła 147,28 zł., ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego. Podatek z 1 ha fizycznego wyniesie  32,4016 zł.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Rada Gminy Wyszki uchwałą Nr IX/57/07 przyjęła stawki podatku od 

nieruchomości, które będą obowiązywać na terenie Gminy Wyszki od 
1 stycznia 2008 i wynoszą one:

2 od budynków mieszkalnych  0,59 zł. od 1 m powierzchni 
użytkowej,
od budynków związanych z działalnością gospodarczą  17,50 zł. 

2 od 1 m powierzchni użytkowej,
2od budynków pozostałych  - 6,00 zł. od 1 m  powierzchni 

użytkowej,
od budowli  2% ich wartości,
od gruntów związanych z prowadzeniem działalności 

2 gospodarczej  0,71 zł. od 1 m powierzchni użytkowej,
2od gruntów pozostałych  0,35 zł. os 1 m  powierzchni użytkowej,

od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
2w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  - 3,84 zł. od 1 m  

powierzchni użytkowej.

Zgodnie z uchwałą Nr XIX/185/04 Rady Gminy Wyszki z dnia 
2 grudnia 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości, która 
mówi:
1. Zwolnione od podatku od nieruchomości są budynki mieszkalne osób 
prowadzących gospodarstwa rolne, przy czym zwolnieniu nie podlegają 
budynki i grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
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fot. GOKSiT

................................................................................

................................................................................

................................................................................

/imię  i  nazwisko/

/adres  zamieszkania/

/telefon/ /podpis/

        Prosimy  bardzo  o  wypelnienie kuponu i dostarczenie go osobiscie lub 
poczta do 10.03.2008 na adres:
 GOKSiT;  17-132 Wyszki, ul. Szkolna 17 lub Biblioteka Publiczna / Filia 
Strabla,  ul.Wesola 2A 
      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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Krzyżówka z hasłemKrzyżówka z hasłem Tradycja na polskim stoleTradycja na polskim stole

Pierogi z kapustą i grzybami

Sposób wykonania:

CIASTO: FARSZ:
 1 kg.mąki 1 kg.kapusty kiszonej
 2 łyżki oleju 10 dag.suszonych grzybów
 woda 20 dag.pieczarek

cebula
sól
pieprz 

Ciasto: wsypać mąkę do miski i wlewać małym strumieniem gorącą wodę 
stale mieszając, najlepiej ręką. Dodać olej i wyrobić gładkie ciasto. 
Rozwałkować na stole dość cienko i wycinać krążki. Do każdego krążka 
nałożyć farsz i zlepić. Gotować (po wypłynięciu na wierzch) 2 minuty.

Farsz: kapustę kiszoną pokroić drobno, dodać kostkę rosołową 
i podgotować, aby kapusta troszkę zmiękła. Gdy już zmięknie odparować 
nadmiar wody. Pieczarki pokrojone drobno podsmażyć. Cebulkę również 
pokroić w drobną kosteczkę i podsmażyć. Grzyby suszone zalać wrzątkiem 
i zostawić na  godzinę, potem bardzo drobno je pokroić. Kapustę połączyć 
z pieczarkami, grzybkami i cebulką. Doprawić do smaku solą i pieprzem

 

Sernik z czekoladą

Ciasto: Masa serowa:
0,5 kostki margaryny 1,5 kg twarogu
250 g kg mąki kostka margaryny 
2 żółtka 6 jaj
0,2 szklanki śmietany 2 budynie śmietankowe
 0,5 łyżeczki proszku do piecznia szklanka mleka
0,5 szkl. cukru pudru 1,5 szklanki cukru

Wykonanie cista:
Ze składników zagnieść kruche ciasto. Schłodzić przez około 30 minut. 

Wyłożyć blachę ciastem. Podpiec w nagrzanym piekarniku w temp. 
180 stopni przez 15 minut. W między czasie przygotować masę serową. 
Jeżeli posiadamy malakser, który równocześnie potrafi zmielić należy 
wrzucić wszystkie składniki (w przypadku za małej pojemności składniki 
podzielić na dwie porcje, potem wlać do jednej miski i wymieszać).
Jeżeli robimy tradycyjnie to: twaróg zmielić przez maszynkę (dwa lub trzy 
razy, wszystko zależy od tego jaki sernik lubimy - czy jednolity 
o konsystencji rozpływającej się w ustach czy taki, gdzie twaróg jest 
wyczuwalny.

Żółtka utrzeć z cukrem. Dodać margarynę, powoli dodawać twaróg, 
wlać mleko, wsypać budynie. Na koniec dodać ubitą pianę z białek. Jeśli 
ktoś lubi można dodać opruszone w mące rodzynki. Wyłożyć na 
podpieczone ciasto i piec ok. 1 godziny, po czym, po wyłączeniu, bez 
otwierania piekarnika zostawić na 10 minut. Dalej zostawić na następne 
10 minut przy uchylonych drzwiczkach i dopiero wtedy wyjąć.
Po ostygnięciu polać przygotowaną polewą. 

Życzymy SMACZNEGO!!!
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PIONOWO:
  1. Instrument z suwakiem,
  2. Filmu przez reżysera,
  3. Tlenek węgla,
  4. Choroba np. drobiu,
  5. Dzika forma karpia,
  7. Uczucie przerażenia,
  8. Grecki bajkopisarz,
13. Akompaniament,
14. Członek zakonu,
18. Pierwsze za płoty,
19. W składzie dywizji,
20. Szlachecki “Pan”,
21. Ćwiczenie na drążku,
22. Belka główna dachu.

POZIOMO:
  6. Marcin, reformator religijny,
  9. Widmo, zjawa,
10. Ciągle narzeka,
11. Dojrzewa na drzewie,
12. Ocena mierna,
15. Wiązka zżętego zboża,
16. Ogon sukni,
17. Kuzyn żyrafy,
20. ... z autu na pole gry,
23. Patronuje lidze mistrzów,
24. Niebezpieczny w wodzie,
25. W jadalni,
26. Towarzyszy królowi,
27. Wiązka owoców,
28. Sklep z koszykami.



190 lat Instytutu Głuchoniemych190 lat Instytutu Głuchoniemych

W ramach długoletniej współpracy Szkoły Podstawowej im. 
ks. J. Falkowskiego w Falkach (od 1997 r.) z Instytutem Głuchoniemych 
im. ks. J. Falkowskiego w Warszawie przedstawiciele szkoły zastali 
zaproszeni na uroczyste obchody 190 rocznicy utworzenia Instytutu przez 
księdza Falkowskiego  patrona szkoły w Falkach.

Uroczystość ta została połączona z odsłonięciem pomnika Wandy 
Tazbirówny - nauczycielki, wychowawczyni i harcerki Instytutu. 

Na tę uroczystość z dyr. szkoły podstawowej w Falkach p. Janem 
Falkowskim  udał się w imieniu Wójta Gminy Wyszki także dyr. GOKSiT 
p. Henryk Zalewski. 
      Obaj panowie zastali przyjęci „ciepło” i serdecznie przez gospodarzy 
uroczystości, mogli też być świadkami bardzo wzniosłych wydarzeń 
w życiu Instytutu. Wzięli udział wraz z licznymi i dostojnymi gośćmi 
w uroczystej Mszy św. celebrowanej przez kardynała Józefa Glempa  
prymasa Polski, złożyli kwiaty przy pomniku Wandy Tazbirówny 
i ks. J. Falkowskiego, oglądali też wystawę zorganizowaną z okazji 190 lat 
nauczania głuchoniemych w Instytucie. Szczególnie utkwiła w pamięci 
akademia, która odbyła się w Teatrze Polskim. Tam wręczono „Jubilatom” 
pamiątki, a wychowankowie Instytutu przedstawili przygotowaną pod 
okiem swoich nauczycieli część artystyczną. Gratulacji i życzeniom 
składanym na ręce dyrektora Instytutu  doktora Tadeusza Adamca, wprost 
nie było końca. 
       Jesteśmy bardzo wdzięczni Panu dyrektorowi, że zechciał nas gościć, 
dołączamy się do życzeń składanych dyrektorowi i liczymy na dalszą 
współpracę. Teraz na pewno zaprosimy do nas z rewizytą przedstawicieli 
Instytutu.

Konkurs recytatorski “Brzechwa dzieciom”Konkurs recytatorski “Brzechwa dzieciom”

W Filii Biblioteki Publicznej w Strabli w dzień św. Andrzeja odbył 
się konkurs recytatorski adresowany do uczniów klasy III i IV Szkoły 
Podstawowej  w Strabli. 

Każdy uczestnik przedstawił własna interpratcję dowolnie wybranego 
wiersza ze zbioru "Brzechwa dzieciom". Uczniowie, którzy otrzymali 
najwyższa liczbę punktów zostali nagrodzeni.

                      Biblioteka w Strabli

Andrzejki w SP w StrabliAndrzejki w SP w Strabli

Dnia 29.11.07r. w Szkole Podstawowej w Strabli odbyły się 
Andrzejki. Samorząd Uczniowski przypomniał tradycję i znaczenie wróżb 
andrzejkowych: lanie wosku, przebijanie serca wybrakowi, losy 
przyszłości itp. Następnie obył się konkurs piosenki szkolnej. Najlepsi 
wykonawcy zostali nagrodzeni.

SP Strabla

W związku z wystąpieniem grypy ptaków na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej został wprowadzony przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi zakaz dotyczący:

1. Utrzymywania kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi 
oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw na otwartej 
przestrzeni.

2. Przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do 
sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia 
żywych ptaków, na targowiskach, o których mowa w punkcie 1 na 
targowiskach oraz organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów 
z udziałem żywych ptaków.

3. Pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników, do których maja 
dostęp dzikie ptaki.

Proszę o bardzo poważne potraktowanie powyższego zakazu dla 
naszego wspólnego bezpieczeństwa. 

Wójt Gminy Wyszki
/-/ mgr inż. Ryszard Perkowski

Ptasia grypaPtasia grypa

Konkurs “Baśniowy Świat Pana Kleksa”Konkurs “Baśniowy Świat Pana Kleksa”

KONKURSY CZYTELNICZE  JAKO FORMA ROZWIJANIA  
ZAINTERESOWAŃ CZYTELNICZYCH

W Filii Biblioteki Publicznej w Strabli w miesiącu grudniu odbył się 
konkurs czytelniczy pt.„Baśniowy Świat Pana Kleksa”. Konkurs 
skierowany był do uczniów kl. IV Szkoły Podstawowej w Strabli. 
Uczestników konkursu obowiązywała znajomość książki Jana Brzechwy 
pt. „Akademia Pana Kleksa”. Nagrodzone zostały najlepsze prace.

Laureaci konkursu                 
I miejsce - Anna  Kondraciuk                                                           
II miejsce - Maciej  Odachowski                                                                                                                    
III miejsce - Małgorzata Onopa  

Biblioteka w Strabli

OGŁOSZENIE
Sprzedam:
- opryskiwacz do zboża
- siewnik zbożowy Poznaniak Szerokość 3m
- rozrzutnik do obornika jednoosiowy
- prasa zbierająca wysokiego zgniotu - Polska Z - 224/1

Kontakt (085) 737 12 78
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Rozstrzygnięcie konkursu „Krzyżówka z hasłem” z n-ru WG 3/07.
W dniu 10 grudnia 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 wylosował p.Franciszek 
Baranowski zamieszkały w Pulszach. Zwycięzca o wygranej został 
powiadomiony telefonicznie. Nagroda została przekazana przez 
pracownice  GOKSiT.

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

Kolejna nasza akcja...Tym razem wyjazd w teren.
       W przeddzień Wszystkich Świętych tj.31.10.2007 wraz z p. Barbarą 
Porowską, pracownikiem Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Szepietowie, udaliśmy się  do Szkoły Podstawowej w Falkach.
Pani Barbara pokazała grupie 15 uczniów, jak robi się stroiki żałobne 
(pogrzebowe) z wykorzystaniem naturalnych roślin jako materiału 
podstawowego. Za konstrukcję nośną posłużyła pianka. Dla urozmaicenia 
ozdób można było użyć sztucznych elementów np. kwiatów. Dzieci we 
własnym zakresie zorganizowały i przyniosły do szkoły gałązki iglastych 
drzewek i krzewów oraz z ogródków inne rośliny . Był to czas nauki 
połączony z zabawą. Całość "otoczył opieką" dyr. szkoły p. Jan Falkowski 
oraz wychowawcy klas.
       Po 2 godz. wysiłku i śmiechu "ukazały się" naszym oczom wspaniałe 
stroiki, które jakością i pomysłowością nie ustępowały tym oferowanym 
w handlu.

Po zajęciach dzieci szybciutko sprzątnęły klasę, pozostałe materiały 
zabrały do domów mówiąc, że tam będą samodzielnie lub z rodzeństwem 
robić kolejne stroiki. Dzieci dopytywały się, kiedy będzie kolejne tego typu 
spotkanie?
       Następnie delegacja uczniów wraz z dyr. GOKSiT p. Henrykiem 
Zalewskim złożyła stroiki przed pomnikiem na Cmentarzu Wojennym 
I Wojny Światowej w Falkach oraz pomnikiem zabitych 
w 1943r mieszkańców wsi Godzieby.

(hz)

6 grudnia - jak dobrze wiecie, 
Święty Mikołaj chodzi po świecie. 
Dźwiga swój worek niezmordowanie 
I każde dziecko prezent dostanie.
A kiedy rozda już prezenty,
Wraca do nieba uśmiechnięty.
Choć może czasem przykro świętemu,
Ze nikt prezentów nie daje jemu.

Każdy z nas lubi, gdy Mikołaj przynosi prezent. Dlatego też Gminny 
Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach pamiętał o grzecznych 
dzieciach i przygotował im sympatyczna niespodziankę… pracownice 
GOKSiT wraz z Mikołajem odwiedziły Szkołę Podstawową w Falkach 
oraz w Niewinie Borowym i wręczyły dzieciom słodkie prezenciki. Ileż 
radości Święty sprawił maluchom, a i strach ogarnął niektórych, gdy trzeba 
było wykazać się znajomością tabliczki mnożenia aby otrzymać 
upominek…

Jak zrobić stroik żałobny?Jak zrobić stroik żałobny?

Wspominaliśmy pamięć naszych najbliższychWspominaliśmy pamięć naszych najbliższych

12 listopada wraz z uczestnikami Klubu Seniora udaliśmy się na 
pobliski cmentarz grzebalny w Wyszkach, aby uczcić pamięć zmarłych. 
Zapaliliśmy znicze na grobach zmarłych ze swoich rodzin oraz na grobach 
przyjaciół, koleżanek i kolegów z pracy:

Śp. Henryk Łoziński -  nauczyciel SP w Niewinie Borowym
Śp. Irena Niewińska (siostra p.Łozińskiego) - nauczyciel SP w Falkach

Śp. Maria Sakowska i jej syn Tadeusz -  nauczyciel SP w Wyszkach
Śp. Elżbieta Wyszkowska -  nauczyciel SP w Wyszkach

Pomodliliśmy się za ich dusze oraz wspominaliśmy chwile spędzone 
razem. Mroźny wiatr nie pozwolił nam dłużej spacerować, udaliśmy się 
więc do Małej Sali Urzędu Gminy na ciepła herbatkę.

W związku z tym, iż 11 listopada obchodziliśmy Święto 
Niepodległości Polski nasze spotkanie wzbogaciliśmy śpiewaniem 
patriotyczno - narodowych pieśni.

MikołajkiMikołajki

NAJNOWSZE  INFORMACJE !!!NAJNOWSZE  INFORMACJE !!!

Zajęcia młodzieżowych zespołów tanecznych rozpoczynają się 4 stycznia 2008 r o godz. 18.30. 
Można zapisać się do jednej z trzech grup wiekowych: klasy 0 - 3;  4 - 6 szkół podstaw. oraz młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna. 
Wciąż trwa nabór do młodzieżowego zespołu wokalnego , istnieje możliwość nauki gry na keyboardzie. tworzymy grupę chętnych nauki 
gry na gitarze  i dla dorosłych - kursu tańca towarzyskiego. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Szczegóły w naszej placówce.


