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Kolejny mini festyn zatytułowany: 
„Żegnaj szkoło” miał miejsce 29 czerwca 
bieżącego roku, na terenie Szkoły Podstawowej w 
Strabli. Organizatorami  imprezy  byli: Wójt 
Gminy Wyszki  oraz GOKSiT.

Dziękujemy Dyrektor Szkoły Pani 
Marzannie Marczuk za pomoc w organizacji 
imprezy i udostępnienie placówki.

„Powitanie wakacji” miało rozpocząć 
się o godzinie 14.00, niestety pogoda spłatała nam 
niewielkiego figla i przesunęła je o godzinę. Kiedy 
już ostatnie krople deszczu spadły na ziemię 
wszystko powróciło na dobre tory i rozpoczął się 
turniej „dzikich drużyn” w piłce nożnej. W tej 
części imprezy brały udział 2 drużyny Ucznio-
wskiego Klubu Sportowego ze Strabli, którego 
prezesem jest p. Jarosław Wysocki. Drużyny 
„Młodzików” i „Juniorów” stoczyły ze sobą 
zaciętą grę, a jej końcowy wynik stanowił remis 
6:6. Dopiero w rzutach karnych drużyna 
„Juniorów” wykazała swój profesjonalizm, co 
oznaczało zasłużoną wygraną.
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Przypominamy, że wciąż trwa konkurs:

 "Najładniejsza posesja' 2008"
zapisy i szczegóły w  GOKSiT. (zmiana w regulaminie - wyrównanie  szans  dla  nowych  uczestników)
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Wieści Gminne 2/2008

Problem, który chciałbym tutaj poruszyć nie 
jest czymś nowym ani dotyczącym tylko naszej gminy. 
Ma raczej charakter socjologiczno - psychologiczny. 

Chodzi mi o postawy wielu obywateli w 
sytuacjach, gdy trzeba dać coś od siebie na rzecz ogółu 
społeczeństwa. Nie chodzi mi w tym momencie, o 
jakieś jednorazowe datki lub ofiary dla potrzebujących. 
Chodzi o postawę niektórych ludzi w sytuacji, gdy 
trzeba wyrazić zgodę na udostępnienie własnej działki 
na przeprowadzenie inwestycji liniowej np. wodociąg, 
kanalizacja, droga itp. 

Ale zanim zacznę dalszą analizę tego 
zjawiska muszę jeszcze kilka zdań powiedzieć 
o innej części tego problemu. Nadal panuje u nas 
podział na „my mieszkańcy i oni władza”. Jest to, co 
najmniej, trudne do zrozumienia w sytuacji, że 
wybieramy ich w wolnych demokratycznych 
wyborach. 

cd na str. 3

   W związku z przystąpieniem do opracowania 
historii Gminy Wyszki i poszczególnych jej 
miejscowości zwracamy się z gorącą prośbą o 
udostępnienie swoich rodzinnych zbiorów zdjęć, na 
których uwidocznione zostały dawne budynki, stroje, 
narzędzia pracy, inne, jak również zdjęcia ukazujące 
dawne życie mieszkańców, dokumenty z dawnych lat, 
druki itp.
       Osoby mające takie zdjęcia zapraszamy do 
sekretariatu Urzędu Gminy Wyszki lub GOKSiT, 
gdzie zdjęcia zostaną zeskanowane, po czym oddane 
właścicielom.
W ramach podziękowania, w wydaniu książkowym 
historii będzie zamieszczona informacja o osobach, 
których zdjęcia zostały zamieszczone w publikacji.
       Z góry serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc

Wójt  Gmin
Ryszard Perkowski

Kolejny miesiąc i kolejne spotkanie członków Klubu Seniora 
"Razem". Pani Eugenia Gromada zaprosiła przewodniczącego Związku 
Emerytów i Rencistów O/Bielsk Podlaski p.Stefana Iwaniuka oraz  p.Cecylię 
Łozińską - Grzywacz, autorkę wspomnień "Oczami dziecka". Pani Lila (bo 
tak się do niej zwracaliśmy) pochodzi z Wyszek a obecnie na stałe mieszka w 
USA 

Spotkanie rozpoczął dyr. GOKSiT p.Henryk Zalewski witając gości 
i wszystkich członków koła. Następnie głos zabrała przewodnicząca klubu 
p.Gromada. Powiedziała co było powodem i inspiracją do zaproszenia 
właśnie tych osób na nasze spotkanie.
Od samego początku spotkania była miła, wręcz rodzinna atmosfera.
      Pani Lila opowiadała o swoich przeżyciach, o książce, o "okrzyczanej 
ameryce". Do rozmowy włączyli się inni, podzielili wspomnieniami dawnych 
czasów w Wyszkach. Zaczęto porównywać warunki bytowe emerytów w 
kraju i za granicą. "Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma"...
      Podarowała każdemu uczestnikowi tomik wierszy "Moje tęsknoty" oraz 
wspomnienia z lat dziecięcych "Oczami dziecka". Wszyscy otrzymali 
autograf Pani Cecylii, która to z nieukrywaną przyjemnością podpisywała 
własne książki.
    Z nieukrywaną przyjemnością, ponieważ mogła spotkać się z dawnymi 
znajomymi i  przyjaciółmi z Wyszek.
     Rozmawiano również o Związku Sybiraków. Jeden z emerytów pokazał 
pamiątkową monetę(fot) z 2008r. wybitą właśnie na cześć wszystkich 
męczenników tamtych lat.
     Następnie p.Stefan Iwaniuk przedstawił korzyści z przynależności do Koła 
Emerytów przy symbolicznej składce rocznej 18zł. W ten sposób dopisało się 
jeszcze kilka osób z Klubu Seniora "Razem", twierdząc, że "Biała Pani" i tak 
przyjdzie, a nie można biernie na nią czekać.
     Kilkugodzinne spotkanie zakończyło się wspólnym pamiątkowym 
zdjeciem i podziękowaniem zaproszonym gościom za przybycie. 

(hz)

Spotkanie autorskie z p.Cecylią Łozińską-GrzywaczSpotkanie autorskie z p.Cecylią Łozińską-Grzywacz

Złote  Gody  w  UG  WyszkiZłote  Gody  w  UG  Wyszki W dniu 27 kwietnia br. w naszej gminie obchodziliśmy 
uroczystość Złotych Godów. Jest to wyjątkowe święto, 50 wspólnie prze-
żytych lat to symbol wzajemnej miłości i wierności. 

Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla 
dobra swych rodzin założonych przed pół wiekiem Jubilaci zostali odzna-
czeni medalami przyznanymi przez Prezydenta RP. Aktu dekoracji dokonał 
Wójt Gminy Wyszki Pan Ryszard Perkowski. Na uroczystość przybyły 
również rodziny Jubilatów, ks. proboszcz parafii Wyszki Andrzej Ulaczyk 
i Skarbnik Gminy Pani Stanisława  Ryczkowska.  Spotkanie  odbyło się 
w sympatycznej atmosferze. Były gratulacje, życzenia, pamiątkowe 
dyplomy i zdjęcie oraz wspólny poczęstunek. Uroczystość uświetnił 
występ mło-dzieżowego zespołu wokalnego "ANGELS" z miejscowego 
GOKSiT-u.

Medale zostały przyznane następującym parom,  które przeżyły 
w związku małżeńskim  50  lat:  Helena  i  Tadeusz  Chomiccy,   Eugenia 
i Czesław Falkowscy, Genowefa i Wacław Falkowscy, Zofia i Kazimierz 
Falkowscy, Zofia i Eugeniusz Godlewscy, Anna i Mieczysław Kar-
piesiuk, Halina i Henryk Kowalewscy, Teresa i Stanisław Kowalewscy, 
Weronika i Eugeniusz Malinowscy, Halina i Kazimierz Markowscy, 
Janina i Antoni Odachowscy, Danuta i Zygmunt Olędzcy, Janina i Hen-
ryk Olszańscy, Danuta i Zygmunt Olszewscy, Jadwiga i Zbigniew Ro-
mańczuk, Janina i Stanisław Sienkiewicz, Edyta i Mieczysław Warpe-
chowscy, Edyta i Mieczysław Wyszyńscy.
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OGŁOSZENIE *

Przynajmniej  w  moim  przypadku, ale  jestem  przekonany,  że 
w zdecydowanej większości samorządów, wójt nie ustawia się w pozycji „ja 
władza”. Zawsze leży mi na sercu zapewnienie mieszkańcom tej gminy, bez 
względu na ich preferencje wyborcze, możliwie najlepszych warunków do 
życia leżących w zadaniach gminy.

Z oczywistych względów (możliwości finansowe) jest to jeden 
wielki ciąg wyborów: co, gdzie, ile, kiedy?
               Wypracowuje się te decyzje wspólnie z Radą Gminy na podstawie 
zgromadzonej z różnych źródeł wiedzy. Występuje tutaj wielka analogia do 
funkcjonowania każdego gospodarstwa rodzinnego, gdzie też pierwszym 
podstawowym czynnikiem ograniczającym zakres wstępnych działań są 
możliwości finansowe. Następnym elementem jest rodzinna dyskusja, na 
co te ograniczone środki przeznaczamy i w jakiej kolejności. 

Praktyczna realizacja wypracowanych planów z kolei jest 
uzależniona w największym stopniu od finansów, z których pozyskiwaniem 
zwłaszcza w ostatnim czasie jest dużo problemów, ale do tego wrócę 
później.

Niestety realizacja przedsięwzięć uzależniona jest także, i to w 
stopniu znacznym od innego czynnika, o którym wspomniałem wcześniej, 
tj. postawy niektórych zainteresowanych. Wygląda to podobnie przy 
każdym nowym przedsięwzięciu: najpierw są głosy, sugestie lub wręcz 
żądania, że trzeba wybudować wodociąg, drogę itp.; że “gmina nie robi nic 
w tym kierunku”, itd. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom uruchamia się 
procedurę realizacyjną. Pierwsze schody pojawiają się, gdy występujemy z 
umowami na zgodę na wejście na działkę. Większość zwykle wyraża taką 
zgodę. Pojawiają się jednak osoby, które żądają pieniędzy, albo po prostu 
nie pozwalają bez żadnych argumentów. 

Kolejną trudnością jest dotarcie do osób, które przebywają za 
granicą i nie zawsze daje się ustalić z nimi kontakt.
 Kiedy jednak przebrnie się przez ten etap i już ma się pozwolenie na 
budowę, zaczyna się kolejny etap problemów utrudniających realizację, 
nowe protesty. Najbardziej mnie rozbraja fachowość znawców, co do 
projektu. “Ta średnica przepustu jest za mała, ta rura za cienka, a asfalt nie 
taki” itd. Jakoś dziwnie nie możemy nadal przestawić się na obdarzenie 
większym zaufaniem innych ludzi, w tym też fachowców od projektowania. 
Oczywiście jak to w życiu i najlepszy specjalista może czasami popełnić 
błąd, ale to są jednostkowe przypadki. Chyba jednak coś potrafią skoro tyle 
się buduje. 

Bardzo częstym problemem, w jakości wykonawstwa jest fakt 
dążenia do jak najniższych kosztów (znów te nieszczęsne, ograniczone 
pieniądze). Niestety, zawsze jest coś za coś. Buduje się więc drogę i zamiast 
2 razy po 4-5 cm asfaltu, kładzie się jedną warstwę, ponieważ kolejna 
miejscowość też tonie w błocie. 

To są te kompromisy. Czy zrobić coś w stopniu ograniczonym 
dziś, co jednak ułatwi zdecydowanie ludziom życie przez najbliższych 10 
lat, czy zrobić na tzw. „full”, ale w ilościach mniejszych i Ci ostatni na tą 
przykładową drogę będą czekać jeszcze 10 lat.
 Taką decyzję podjęliśmy w przypadku dróg mając na uwadze, że 
rozwiązanie problemu w „pełnej opcji” ciągnęłoby się jeszcze wiele lat. 
Postanowiliśmy przyspieszyć stosując metodę etapową. Gospodarczym 
sposobem podbudowa, do tego podstawowa warstwa bitumiczna. Ułatwi to 
na pewno znacznie życie mieszkańcom na kilka lub kilkanaście lat, jednak z 
perspektywą powrotu w przyszłości do uzupełniania kolejną warstwą 
nawierzchni z poprawieniem poboczy, rowów. Nie jest to sposób, który 
pochwalam, ale w naszej sytuacji chyba jedyny, aby w możliwie szybkim 
czasie problem dróg przynajmniej w stopniu podstawowym rozwiązać. 
Trochę szerzej o tym piszę, aby uprzedzić ewentualnych malkontentów 
przed totalną krytyką realizacji tych przedsięwzięć. 

Kolejna sprawa to opóźnienia w dostępie do środków unijnych. 
Obawiam się, że nasz rząd, i to nie chodzi bynajmniej o aktualny, zawalił 
sprawy związane ze środkami z Unii Europejskiej na lata 2007-2013. 
Mamy, więc drugi z kolei rok zastoju w tym zakresie. 

Nie wiadomo, co robić. Rozpoczynać we własnym zakresie 
realizację inwestycji, na którą potencjalnie będzie można otrzymać 
dofinansowanie nawet w 85% z Unii byłoby nierozsądne, a poza tym takich 
kwot nasz budżet nie ma. 

Kolejnym nieszczęściem związanym z pieniędzmi unijnymi są 
ciągle zmieniane zasady ich przyznawania i co najgorsze, że nie koniecznie 
przez Unię. Wszystko, więc się przeciąga w czasie, my ponosimy koszty 
przygotowania dokumentów by po jakimś czasie dowiedzieć się, że trzeba 
czegoś zupełnie innego.

Nie piszę o tym, aby się żalić i usprawiedliwiać. Ale chcę 
uświadomić czytelników, jak wiele trudności sami sobie nawzajem 
stwarzamy mając potem pretensje, że coś się długo robi lub nie robi wcale. 

Na zakończenie najbliższe plany:

Budowa dróg: 
- droga Mierzwin  Olszewek 660 m,
- droga Górskie  Bogusze    1530 m,
- droga Stacewicze  Warpechy Nowe 1000 m,
- droga Samułki Duże  Strabla (wspólnie z powiatem) 3300 m,
- przebudowa chodnika przy ul.Piórkowskiej,
  (od urzędu gminy do ul.Kościelnej),

Wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych:
- Droga ( Samułki, Łapcie, Malawicze) - złożony,
- Kanalizacja (Wólka P.  Topczewo) - przygotowywany,
- Wodociąg ( Łubice, Warzechy St., Łuczaje)  - przygotowywany,
- Świetlica wiejska ( Topczewo)  - przygotowywany,

Rozpoczęte prace projektowe:
- ulica Kolejowa, Łyse,
- kanalizacja Strabla, Łyse,
- droga Warpechy N.  Mulawicze,

Projekty do przygotowania:
- ulica w Maleszach,
- droga (Niewino P., Niewino St., Niewino K.),
- droga ( Bogusze- Bagińskie)

 Jak i kiedy to zrealizujemy, będzie zależało od czynników, o któ- 
rych pisałem wyżej. Miejmy nadzieję że przynajmniej od strony mieszkań- 
ców przeszkód nie będzie.

Ryszard  Perkowski
Wójt Gminy Wyszki
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� � �n�y�c�h�,� �w� �t�y�m� �e�n�c�y�k�l�o�p�e�d�i�i�,� �s�B�o�w�n�i�k�ó�w� �i� �a�t�l�a�s�ó�w�,
�-� �k�o�r�z�y�s�t�a�n�i�e� �z�e� �s�t�w�o�r�z�o�n�e�j� �n�a� �p�o�t�r�z�e�b�y� �p�r�o�j�e�k�t�u� �p�l�a�t�f�o�r�m�y� �e�-�e�d�u�k�a�c�y�j�n�e�j

�C�e�n�t�r�u�m� �k�s�z�t�a�B�c�e�n�i�a� �w� �S�z�k�o�l�e� �P�o�d�s�t�a�w�o�w�e�j� �i�m�.� �k�s�.� �F�.� �J�.� �F�a�l�k�o�w�s�k�i�e�g�o� 
�w� �F�a�l�k�a�c�h� �j�e�s�t� �c�z�y�n�n�e� �w� �g�o�d�z�i�n�a�c�h�:

�P�o�n�i�e�d�z�i�a�B�e�k� �-� �p�i���t�e�k� �-� �1�1�.�0�0�-�1�9�.�0�0
�S�o�b�o�t�a� �-� �n�i�e�d�z�i�e�l�a� �-� �1�1�.�0�0� �-� �1�5�.�0�0

�W�s�z�y�s�t�k�i�c�h� �z�a�i�n�t�e�r�e�s�o�w�a�n�y�c�h� �z�a�p�r�a�s�z�a�m�y� �d�o� �o�d�w�i�e�d�z�e�n�i�a� �C�K�!

�P�r�z�y�j�d�z� �i� �s�p�r�a�w�d�z�!�!�!

�J�e�|�e�l�i� �o�b�s�B�u�g�a� �k�o�m�p�u�t�e�r�a� �j�e�s�t� �C�i� �o�b�c�a� �-� �n�i�e� �p�r�z�e�j�m�u�j� �s�i���!� �W�e� �w�s�z�y�s�t�k�i�m� 
�p�o�m�o�|�e�m�y�!

�W�i���c�e�j� �i�n�f�o�m�a�c�j�i� �n�a� �t�e�m�a�t� �C�e�n�t�r�ó�w� �K�s�z�t�a�B�c�e�n�i�a� �n�a� �o�d�l�e�g�B�o�[��� �n�a� 
�t�e�r�e�n�a�c�h� �w�i�e�j�s�k�i�c�h� �z�n�a�j�d�z�i�e�s�z� �n�a� �s�t�r�o�n�i�e� �i�n�t�e�r�n�e�t�o�w�e�j�:

�*� �D�o� �z�r�e�d�a�g�o�w�a�n�i�a� �a�r�t�y�k�u�B�u� �w�y�k�o�r�z�y�s�t�a�n�o� �m�a�t�e�r�i�a�B�y� �p�r�o�m�o�c�y�j�n�e� �p�r�o�j�e�k�t�u� 
�"�W�i�o�s�k�a� �i�n�t�e�r�n�e�t�o�w�a� �-� �k�s�z�t�a�B�c�e�n�i�e� �n�a� �o�d�l�e�g�B�o�[��� �n�a� �t�e�r�e�n�a�c�h� �w�i�e�j�s�k�i�c�h�"

�J�.� �F�a�l�k�o�w�s�k�i
�D�y�r�e�k�t�o�r� �S�P� �F�a�l�k�i

 www.wioskainternetowa.pl
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GRKPA o przemocyGRKPA o przemocy

MITY I STEREOTYPY NA TEMAT PRZEMOCY

Wiele społeczeństw aprobuje przemoc w domu. Świadczą o tym, 
chociażby powszechnie panujące mity, stereotypy, przysłowia i 
porzekadła utrudniające prawidłowe reagowanie na akty 
brutalności czy okrucieństwa wobec bliskich.
Wszystkie mity przekonują o słuszności braku reakcji ze strony 
świadków przemocy, ofiary zmuszają do milczenia, a sprawców 
utwierdzają w przekonaniu o bezkarności ich czynów.

MITY O PRZEMOCY W RODZINIE:
Przemoc w rodzinie to prywatna sprawa nikt nie powinien się 
wtrącać
Nieprawda
Przemoc, wykorzystywanie, bicie, krzywdzenie osób bliskich jest 
przestępstwem, tak samo groźnym i podlegającym karze jak 
przemoc wobec obcych. Fakt zawarcia małżeństwa czy 
mieszkanie pod jednym dachem nie stanowi okoliczności 
zezwalającej na przemoc ani nie znosi odpowiedzialności za 
popełnienie czynów karanych przez prawo.

Przemoc zdarza się tylko w rodzinach z marginesu społecznego   
Nieprawda
Przemoc w rodzinie występuje we wszystkich grupach 
społecznych, niezależnie od poziomu wykształcenia czy sytuacji 
materialnej.

Przemoc jest wtedy, gdy są widoczne ślady na ciele ofiar
Nieprawda
Przemoc to nie tylko działanie pozostawiające siniaki, złamania 
czy oparzenia, to także poniżanie, obelgi, zmuszanie do 
określonych zachowań, grożenie, zastraszanie.

Jeśli ktoś jest bity to znaczy że na to zasłużył
Nieprawda
Nikt nie zasługuje na bicie, krzywdzenie, maltretowanie bez 
względu na to co zrobił czy powiedział. Nikt nie ma prawa znęcać 
się, poniżać, bić innych.

Policja nie powinna interweniować w sprawach rodzinnych.
Nieprawda
Przemoc domowa nie jest sprawą rodzinną, jest przestępstwem 
ściganym przez prawo. Policja jest powołana do ochrony 
bezpieczeństwa osób, zapobiegania popełnianiu przestępstw i 
ścigania sprawców przestępstw bez względu na to czy ofiara 
należy do rodziny sprawcy czy nie. Blisko 90% badanych uważa, 
że w przypadku przemocy w rodzinie ktoś powinien interweniować, 
a 80% badanych uważa, że powinna to robić policja. Pozostali 
wskazują na innych członków rodzin i sąsiadów (OBOP, grudzień 
1997)

Ofiary przemocy w rodzinie akceptują przemoc
Nieprawda
Ofiary przemocy domowej zawsze próbują się bronić, ich działania 
są jednak mało skuteczne. Wypróbowują różne, często 
nieracjonalne strategie obronne, które w konsekwencji powodują 
nasilenie przemocy.

To był jednorazowy incydent, który się nie powtórzy
Nieprawda
Przemoc domowa rzadko jest jednorazowym incydentem. Jeżeli 
nie zostaną podjęte stanowcze działania wobec sprawcy - 
przemoc się powtórzy. Policja zwykle jest wzywana w 
ekstremalnych sytuacjach, gdy przemoc ma długa historię.

Gdyby ofiara naprawdę cierpiała odeszłaby od sprawcy
Nieprawda
Ofiary naprawdę cierpią, nikt nie lubi być bitym i  poniżanym. To, 
że ofiary nie odchodzą od sprawcy wynika zwykle z ich zależności 
od sprawcy, z trudności mieszkaniowych, z przekonań odnośnie 
małżeństwa, z nacisków jakimi są poddawane ofiary ze strony 
sprawcy, a także rodziny, kolegów, sąsiadów.

Przyczyną przemocy w rodzinie jest alkohol.
Nieprawda
Nawet uzależnienie od alkoholu nie zwalnia od odpowiedzialności 
za czyny dokonywane pod jego wpływem. Alkohol jedynie ułatwia 
stosowanie przemocy, sprawcy często piją po to, by znęcać się i 
bić swoich bliskich, a stanem nietrzeźwości próbują usprawiedliwić 
swoje zachowania, by uniknąć odpowiedzialności. 

Gwałt w małżeństwie nie istnieje
Nieprawda
Gwałtem jest doprowadzenie innej osoby do poddania się czynowi 
nierządnemu lub do wykonania takiego czynu, stosując przemoc, 
groźbę bezprawną lub podstęp (patrz art.168 k.k.) i nigdzie nie jest 
napisane, że nie dotyczy to osób bliskich napastnika. Każdy ma 
prawo do decydowania o swoim życiu intymnym, akt ślubu nie 
odbiera tego prawa. 

Osoby używające przemocy muszą być chore psychicznie
Nieprawda
Nie ma bezpośredniego związku między przemocą a choroba 
psychiczną. Przemoc jest demonstracja siły i chęcią przejęcia 
całkowitej kontroli i władzy nad drugą osobą.

POLSKA DELKLARACJA W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA 
PRZEMOCY W RODZINIE

Przemoc w rodzinie jest szczególnie drastycznym problemem w 
naszym kraju. Sprzyja jej bierność obywatelii bezsilność służb 
publicznych. Dlatego wzywamy parlament, administrację rządową i 
samorządową, sądownictwo, prokuraturę, massmedia oraz 
wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Polskiej do przeciwdziałania 
przemocy i postępowania zgodnie z następującymi zasadami 
etycznymi:
1. Każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku 
rodzinnym wolnym od przemocy, która jest naruszeniem praw i 
dóbr osobistych
2. Człowiek doświadczający przemocy nie może być za nią 
obwiniany
3. Dzieci i młodzież maja prawo do wzrastania w 
bezpiecznym środowisku wolnym od przemocy, a obowiązkiem 
dorosłych jest im to zapewnić
4. Każdy człowiek doświadczający przemocy ma prawo do 
pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej i medycznej, bez 
naruszania jego godności osobistej
5. Każdy człowiek ma prawo do wiedzy potrzebnej do 
radzenia sobie z przemocą
6. Każdy człowiek ma prawo do przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie
7. Każdy człowiek ma obowiązek udzielania pomocy 
ofiarom przemocy w rodzinie
Deklaracja przyjęta w grudniu 1995 roku na II Ogólnopolskiej 
Konferencji na temat Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Przedruk za „www.parpa.pl”
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Stawka  zasiłku  chorobowegoStawka  zasiłku  chorobowego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział 
Regionalny w Białymstoku informuje o podwyższeniu 
wysokości zasiłku chorobowego przysługującego
osobom podlegającym ubezpieczeniu społecznemu 
rolników.
Od dnia 12 czerwca 2008 r. zasiłek chorobowy wynosi 
9 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy

trwającej nieprzerwanie co najmniej 30 dni.
Powyższa  zmiana  wynika z rozporządzenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 14 maja 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w spra-
wie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku 
przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku 
chorobowego, ogłoszonego w Dzienniku Ustaw nr 91, poz. 570.

    DYREKTOR 

mgr Barbara Sołomiewicz
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Gazetka Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki Nr 12/ 2008Gazetka Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki Nr 12/ 2008

„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”

Cyprian Norwid

Witamy i pozdrawiamy wszystkich czytelników naszej gazety. W numerze przedsta-
wiamy najważniejsze wydarzenia z życia Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki. 

Wraz  z końcem roku szk. 2007/08 kończy się już druga kadencja Rady. Przez dwa lata 
w miarę naszych możliwości realizowaliśmy zadania wynikające z planu pracy. Staraliśmy się 
stworzyć zgrany i zintegrowany zespół.

Dnia 3 kwietnia br. wspólnie z uczen-
nicami klasy IV szkoły podst.: Martą Boro-
wską, Anitą Olędzką i Ewą Niewińską 
przygotowaliśmy część artystyczną i deko-
rację w związku z 3 rocznicą śmierci Jana 
Pawła   II   Patrona  naszej   szkoły.  Także  
w kwietniu odwiedziliśmy Miejsca Pamięci 
Narodowej w Olszewie, Wyszkach, Mu-
lawiczach i Strabli. Złożyliśmy kwiaty i za-
paliliśmy znicze. Wzięliśmy udział w po-
wiatowych obchodach 217 rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 maja. Uroczystość odbyła 
się w Bielsku Podlaskim. Radę repre-
zentowali  Aneta Marczuk i Adrian Pasiński.

Dzięki uprzejmości i pomocy finan-
sowej władz gminy dnia 20 maja wyjecha-
liśmy na wycieczkę do szkółki w Grabowcu 
należącej do Nadleśnictwa Bielsk Podlaski. 

W programie znalazło się zwiedzanie 
szkółki leśnej, poznawanie drzew i roślin.

18 maja w rocznicę urodzin Jana 
Pawła II został rozstrzygnięty Gminny 
Konkurs Plastyczny pod hasłem „ Jan Paweł 
II w mojej pamięci i sercu”. Został 
zorganizowany z inicjatywy Rady. 

I  miejsce  zajął  Adam  Tworkowski  
kl. VI, II m-ce  - Małgorzata Marczuk kl. VI,
III m-ce - Paweł Tworkowski kl. IV

Wszyscy biorący udział w konkursie otrzymali nagrody książkowe, których sponsorem był 
Pan Wójt Ryszard Perkowski.



Redakcja Głosu Młodych.

rektor Zespołu Szkół w Wyszkach Alinie Baranowskiej, Pani wicedyrektor Filomenie Rabczuk 
oraz opiekunce rady Pani Bożenie Pierzchało za pomoc w realizacji naszych planów, 
wsparcie i wyrozumiałość.

Na zakończenie przedstawiamy skład rady oraz życzymy słonecznych i beztroskich 
wakacji. Mamy nadzieje że rada III kadencji dołoży jeszcze większych starań, aby dbać o do-
bre imię naszej szkoły i gminy.

Przewodnicząca Anna Marczyńska, wiceprzewodniczący Aneta Marczuk i Arkadiusz 
Kowalewski, sekretarz Magdalena Falkowska, skarbnik Adrian Pasiński, kronikarze Diana 
Kropiewnicka i Elżbieta Sokołowska oraz pozostali radni: Anna Hryniewicka, Justyna 
Falkowska, Sylwia Dąbrowska, Rafał Dąbrowski, Michał Odachowski, Martyna Olendzka, 
Elwira Ryszt, Julita Olszewska.

Do zobaczenia w III kadencji. 

Ostania, VIII sesja rady, odbyła się 10 
czerwca br. w Urzędzie Gminy Wyszki. 
Podsumowaliśmy działalność Rady, a od 
władz otrzymaliśmy podziękowanie, pa-
miątkowe zdjęcia i książki.

 Na łamach „Głosu Młodych” serde-
cznie dziękujemy Panu Wójtowi Gminy 
Ryszardowi Perkowskiemu, sekretarzowi 
Panu Tadeuszowi Wielanowskiemu, Pani 
skarbnik Stanisławie Ryczkowskiej, Pani Dy-



str. 5Wieści Gminne 2/2008

Zawody sportowo-pożarnicze - Topczewo`15 - VIZawody sportowo-pożarnicze - Topczewo`15 - VI

Niedziela 15.06.2008 w Topczewie składała się jakby z dwóch 
bloków: zawodów sportowo-pożarniczych i "Popołudnia z rozrywką".

O godz. 9.00 w  kościele  parafialnym,  odbyła  się msza  święta 
w intencji strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Wyszki. 

Następnie, drużyny zwartym szykiem, z pocztem sztandarowym 
na czele, przemaszerowały na plac ćwiczeń

Zawody rozpoczął prezes Gminnej OSP, p. Arkadiusz 
Krasowski, złożeniem meldunku.Po odegraniu hymnu, głos zabrał wójt 
Gminy Wyszki p. Ryszard Perkowski. Po czym nastąpiło honorowe 
odznaczenie strażaków.

 O godz 11.00 rozpoczęły się zawody, składające się ze sztafety pożarniczej 
i ćwiczenia bojowego.
Zawody prowadził dyrektor GOKSiT Henryk Zalewski
Całość sędziowali:
Sędzia główny- kpt. Marian Ostrowski z PSP Bielsk Podlaski;
Sędzia stratowy-strażak Paweł Kujawski,
Mierzący czas: kpt.Marian Ostrowski i Franciszek Baranowski- 
Komendant gminny.
Uzyskane wyniki(czas łączny) i zajęte miejsca przedstawiamy poniżej. 
Drużyny umieszczone zostały w wylosowanej kolejności startu:

Pulsze -  135,0 s.    V  
Topczewo -  129,9 s.    III
Zalesie -  172,5 s.   VII
Niewino Borowe -  132,4 s.   IV
Godzieby -  162,0 s.    VI
Mulawicze -  127,2 s.   I 
Samułki Duże -  128,9 s.   II
Wyszki -  191,2 s.    VIII

    cd na str. 7

Odznakę za "Wysługę Lat" otrzymali:
1) Niewiński Edward-15 lat- OSP w Niewinie Borowym;
2) Falkowski Eugeniusz-25 lat- OSP w Godziebach;
3) Trzeszczkowski Ryszard-25 lat- OSP w Godziebach;
4) Łuczaj Andrzej-25 lat- OSP w Godziebach;
5) Sidz Antoni-25 lat- OSP w Godziebach;
6) Borowski Tadeusz-25 lat- OSP w Niewinie Borowym;
7) Niewiński Krzysztof-25 lat-OSP w Niewinie Borowym;
8) Sygocki Leszek-25 lat-OSP w Niewinie Borowym;
9) Pietraszko Stanisław-25 lat- OSP w Niewinie Borowym;
10) Wiktoruk Stanisław-25 lat- OSP w Mulawiczach;
11) Nowicki Stanisław-25 lat- OSP w Mulawiczach;
12) Kadłubowski Józef-30 lat- OSP w Niewinie Borowym;
13) Malinowski Tadeusz-30 lat- OSP w Niewinie Borowym;
14) Falkowski Stanisław-35 lat- OSP w Godziebach;
15) Wyszkowski Marian-35 lat- OSP w Wyszkach;
16) Twarowski Tadeusz-35 lat- OSP w Godziebach;
17) Falkowski Edward-40 lat- OSPw Godziebach;
18) Kruszewski Andrzej-40 lat- OSP w Pulszach;
19) Sacharzewski Tadeusz-45 lat- OSP w Pulszach;
20) Falkowski Stanisław-60 lat- OSP w Godziebach;  
Odznakę "Strażak Wzorowy" otrzymali:
1) Oksiuta Waldemar-OSP w Mulawiczach;
2) Oksiuta Łukasz-OSP w Mulawiczach;
3) Sygocki Mariusz-OSP w Niewinie Borowym;
4) Młodzianowski Grzegorz-OSP w Pulszach;
5) Kamiński Jan-OSP w Pulszach;
6) Kamiński Łukasz-OSP w Pulszach;
7) Łubiński Czesław-OSP w Samułkach Dużych;
8) Sielewończuk Marek-OSP w Zalesiu;
9) Olędzki Stanisław-OSP w Zalesiu;
10) Korzeniewski Radosław-OSP w Zalesiu;
11) Jabłoński Szczepan-OSP w Topczewie;
12) Pasiński Kazimierz-OSP w Topczewie;
13) Puchalski Krzysztof-OSP w Topczewie;
14) Sadowski Marcin-OSP w Pulszach;
Medal Brązowy " Za Zasługi dla Pożarnictwa" otrzymali:
1) Oksiuta Leszek-OSP w Mulawiczach;
2) Busłowski Marek-OSP w Samułkach Dużych;
3)  Łochnicki Krzysztof-OSP w Samułkach Dużych;
Medal Srebrny "Za Zasługi dla Pożarnictwa" otrzymali:
1) Kalinowski Tomasz-OSP w Wyszkach;
2) Niewiński Stanisław-OSP w Wyszkach;
3) Wyszkowski Jan-OSP w Wyszkach;
4) Wyszkowski Janusz-OSP w Wyszkach.

Sztandar  szkoły  w  FalkachSztandar  szkoły  w  Falkach

Nasza szkoła zapewne nie długo się utrzyma z powodu ciągle 
malejącej liczby uczniów. Aby nie umarła w naszej pamięci, abyśmy mieli 
do czego się odwoływać, zrodził się pomysł, by szkole sprawić sztandar. 
Mamy przecież wspaniałego patrona, świetne tradycje i wielu wspaniałych 
absolwentów.

Dlatego też zwracam się do Was jako absolwent i nauczyciel tej 
szkoły z prośbą o sponsorowanie takiego sztandaru. Na uroczystość 
poświęcenia, która mogłaby odbyć się 24 listopada 2008 roku, wszyscy 
absolwenci wpłacający na rzecz sztandaru byliby zaproszeni. Byłaby to 
wspaniała pamiątka od nas i zarazem coś, co przetrwałoby nas i nasze czasy. 

Nasze dzieci i wnuki miałyby widzialny dowód istnienia tej 
szkoły i jej tradycji. Każda wpłata byłaby czymś nieocenionym. Dodam, że 
wszyscy nauczyciele obecnie tu pracujący również gotowi są wpłacać datki 
na sztandar. Myślę, że także niektórzy rodzice by nas wsparli.

Bardzo proszę wszystkich, którzy dotrą do tej wiadomości o roz-
powszechnienie jej wśród swoich znajomych absolwentów, aby było nas 
jak najwięcej. Byłaby tez okazja spotkać się w gronie wielu przyjaciół i ucz-
niów tej szkoły w czasie uroczystości poświęcenia sztandaru. Tych, którzy 
zdecydują się poprzeć tę inicjatywę, proszę o wysyłanie maili na mój adres, 
adres szkoły lub dopisywanie się na forum naszej klasy!
Link do forum naszej klasy: http://nasza-klasa.pl/school/4539/forum  
Mam już konkretne informacje o kosztach sztandaru.

Sztandar będzie kosztował ok. 4500 zł. Do tego dochodzi jeszcze 
koszt gabloty na sztandar. Myślę, że całość przedsięwzięcia zamknie się w 
granicach 6000 zł.
Rachunek jest prosty. 60 osób wpłaca po 100 zł i mamy 6000 zł.
Wszyscy chętni do wpłaty mogą to zrobić na konto:
BS Brańsk O/Wyszki
36 80630001 0040 0400 1560 0001
z dopiskiem w tytule przelewu "Sztandar szkoły".

Proszę o podawanie także swoich adresów, abyśmy mogli później 
wysłać podziękowania i zaproszenia na uroczystość poświęcenia sztandaru. 
Gwarantuję ochronę danych osobowych i nieudostępnianie tych adresów 
osobom trzecim (zg. z ustawą)!

J. Falkowski
Dyrektor SP Falki



fot. GOKSiT

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

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

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

/imię  i  nazwisko/

/adres  zamieszkania/

/telefon/ /podpis/

           Prosimy  bardzo  o  wypelnienie kuponu i dostarczenie go osobiscie lub 
poczta do 25.08.2008 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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Chłodnik błyskawiczny
Składniki:

- 1 l soku pomidorowego z kartonu 
- 1.5 l kefiru 
- 2 pęczki rzodkiewek 
- 1 pęczek koperku 
- 1 pęczek szczypiorku 
- 1 świeży ogórek (20 dag) 
- 2 łyżki sosu sojowego 
- 8 jajek gotowanych na twardo 
- cukier 
- pieprz 
- sól

Sposób przyrządzania:
Szczypiorek i koperek opłukać, osuszyć i drobno posiekać. 

Rzodkiewki i ogórek umyć, osuszyć i zetrzeć na tarce do jarzyn. 
Przygotowane składniki połączyć, wlać sok wymieszany z kefirem, 

doprawić  solą, cukrem oraz pieprzem i wymieszać. Schłodzić  w  lodówce 
1 godz. Jajka obrać, podzielić na cząstki, rozłożyć do talerzy i wlać 
chłodnik. Podawać z  grzankami  z  razowego  chleba,  udekorować lukrem 
i przybrać kandyzowaną skórką pomarańczową.

Krzyżówka z hasłem  2/2008Krzyżówka z hasłem  2/2008

Bomba lodowa.

Składniki:
- 1/2 szklanki cukru 
- 1/4 szklanki świeżo wyciśniętego
   soku z cytryny 
- 2 żółtka 
- 1.5 łyżeczki świeżo startej 
   skórki cytrynowej 
- 1/8 łyżeczki soli 
- 1/2 szklanki zimnej śmietany kremówki 
- 1 litr gotowych lodów waniliowych 
- 3/4 szklanki sorbetu malinowego 
- 2 szklanki świeżych malin 
- listki mięty i cieniutko obrana skórka
  z cytryny do dekoracji 

Sposób przyrządzenia: 
Przygotuj krem cytrynowy: utrzyj w metalowej miseczce cukier z sokiem 
cytrynowym, żółtkami, startą skórką cytrynową i solą. Ustaw na parze 
(uważaj, aby dno miseczki nie dotykało powierzchni wrzącej wody), ubijaj 
dalej, aż masa zrobi się gęsta i kremowa (6-7 minut). Przełóż ją do innej 
miski i studź przez 45 minut. Potem połącz (najlepiej dodając porcjami) z 
ubitą na sztywno śmietaną. Przykryj i wstaw na co najmniej 6 godzin do 
lodówki. Następnie wyjmij i wymieszaj z lodami waniliowymi. Wyściel 
przezroczystą folią szklane, porcjowe, okrągłe miseczki, napełnij 
przygotowaną masą i mocno dociśnij, aby usunąć pęcherzyki powietrza. 
Pośrodku każdej porcji zrób zagłębienie. Pozostałe lody włóż do 
zamrażalnika, a te w kubeczkach przykryj wystającą folią i zamrażaj 
godzinę. Do dołka w każdej porcji lodów nałóż sorbet malinowy. Zamrażaj 
kolejną godzinę. Potem wyjmij, posmaruj pozostałymi lodami 
cytrynowymi (lekko rozmrożonymi), wyrównaj powierzchnię. Zamrażaj 
jeszcze co najmniej 3 godziny, a potem wyjmij z miseczek i usuń folię. 
Podawaj na talerzykach, udekoruj malinami, miętą i skórką cytrynową. Te 
lody możesz też przygotować w jednej dużej misce i kroić promieniście jak 
tort.
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PIONOWO:
17. Suszone owoce 
      południowe
18. Kawalerzysta z lancą,
19. Wysunięty posterunek,
20. Solówka diwy,
21. Miłośnik, zwolennik,
22. Powieść Sienkiewicza,
23. Model Poloneza,
24. Drogowy dla kierowcy,
25. Na głowie rycerza,
26. Nie ma go na dzikiej 
      plaży.

POZIOMO:
  1. Szybki bieg konia
  2. Czarnoskóry pan
  3. Imię Królikowskiego,
  4. Skóra drzewa,
  5. Stanek z gitarą,
  6. Władca Inków,
  7. Kursuje w poprzek rzeki,
  8. Brazylijska kawa,
  9. Rodzaj pędzla,
10. Carlos gitarzysta,
11. Kochała narcyza,
12. Dzierżonowskie zakłady,
13. Radio ..., z Jagielskim
14. Dalszy plan obrazu
15. Wysunięcie nogi
16. Wyzywająca kobieta

5 6 7 8 9 10 11 121 32 4 13 14 15 16

Krzyżówka  z  hasłem  2/2008Krzyżówka  z  hasłem  2/2008 W  upalne  dni  na  polskim  stoleW  upalne  dni  na  polskim  stole

Kupię posesję na wsi z domem mieszkalnym, 
może być do częściowego remontu.
Tel. 601 483 999

OGŁOSZENIA:

Sprzedam samochód osobowy AUDI A4 1,9 TDi
rok produkcji - 1996
Tel. 606 467 139
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II Gminny Turniej "Dzikich Drużyn" w piłce nożnejII Gminny Turniej "Dzikich Drużyn" w piłce nożnej

"... gorąco gratuluję zwycięskim drużynom, dziękuję wszystkim 
zawodnikom za wzięcie udziału w turnieju i ambitną walkę, dziękuję 
zaproszonym gościom i kibicom za przybycie. Panu Wójtowi Ryszardowi 
Perkowskiemu i Pani Skarbnik Stanisławie Ryczkowskiej za wręczenie 
medali i dyplomów sportowcom biorącym udział w turnieju. Szczególne 
słowa podziękowań kieruję do osób, które pomogły i przyczyniły się do 
dzisiejszego spotkania - Dziękuję Dyrektor Zespołu Szkół Pani Alinie 
Baranowskiej za udostępnienie obiektu zarówno boiska do piłki nożnej,  jak 
i hali sportowej na "drzwi otwarte warsztatów tanecznych", sędziom: Panu 
Stanisławowi Wasilewskiemu i Panu Sławomirowi Warpechowskiemu, 
Panu Arkowi Krasowskiemu za obsługę gastronomiczną, stażystce Pani 
Patrycji Wyszkowskiej,  pracownicom  szkoły - Pani Teresie  Wasilewskiej 
i Pani Lucynie Kosowskiej oraz młodzieży,  której  nie  wymienię z imienia 
i nazwiska za noszenie ławek i stolików. Wszystkich Państwa zachęcam do 
uczestnictwa w imprezach organizowanych przez naszą placówkę." - tymi 
słowami dyrektor GOKSiT p. Henryk Zalewski zakończył imprezę 
Dnia 11.05.2008r. o godz. 14.00 rozpoczął się II Gminny Turniej Dzikich 
Drużyn w piłce nożnej. Zapisy trwały do 30 kwietnia.
Zgłosiło się 7 drużyn:
Filipy,
MKS Mierzwin,
Pulsze,
Strabla - dwie drużyny,
Wyszki Korona,
Wyszki Wschód.
Niestety na turniej nie dotarła jedna drużyna ze Strabli. W sumie, w 
spotkaniu wraz z rezerwowymi sportowcami wzięło udział przeszło 70 
zawodników. Rozgrywki odbywały się systemem hokejowym w dwóch 
grupach.
Końcowa klasyfikacja:
Wyszki Wschód - I miejsce
MKS Mierzwin - II miejsce
Filipy - III miejsce

Zawodnicy zwycięskich drużyn otrzymali medale: złoty, srebrny i brązowy 
oraz dyplomy a wszyscy grający pamiątkowe medale. Wyłoniono najlepszego 
strzelca turnieju, którym został Karpiesiuk Karol - 9 bramek. Otrzymał on 
dyplom i upominek.
Dodatkowo wszyscy zawodnicy częstowani byli smaczną kiełbaską z grilla.

Od 9 maja czyli piątku na hali sportowej Zespołu Szkół odbywały się 
warsztaty Teatru Tańca Współczesnego z Białegostoku. W czasie turnieju, w 
godz. 14.00 - 15.00 można było przypatrzeć się pracy tańczących pań a nawet 
wspólnie przećwiczyć łatwiejsze układy.
Mecze i warsztaty cieszyły się sporym zainteresowaniem widzów i kibiców, 
którzy już dopytywali się o następną imprezę.

Zawody sportowo-pożarnicze ...         cd ze str. 5Zawody sportowo-pożarnicze ...         cd ze str. 5

Około godziny 13.00 Wójt Gminy p. Ryszard Perkowski, Prezes 
p.Władysław Jagiełło, Starosta bielski p. Sławomir Snarski wręczyli 
pamiątkowe puchary i dyplomy.
       Wszyscy strażacy udali się na gorącą grochówkę
       Około godz. 15.00 rozpoczęło się "Popołudnie z Rozrywką", którego 
organizatorami byli: Wójt Gminy Wyszki p. Ryszard Perkowski, OSP 
Topczewo  i  GOKSiT.
       Imprezę sponsorowali: MPO B-stok, PZU O/Bielsk Podlaski, 
Mlekovita Bielsk Podlaski, Masarnia Brańsk p. Jana Sokołowskiego, 
Dariusz i Teresa Pasińscy-Topczewo.

"Popołudnie z  Rozrywką"  rozpoczęli  aktorzy Teatru 
"Koliber" z Białegostoku, którzy bawili dzieci, młodzież i dorosłych 
prawie 150 min.Widzowie mogli wysłuchać koncertu młodzieżowego 
zespołu wokalnego "Angels" działającego przy GOKSiT w Wyszkach oraz 
obejrzeć popisy taneczne formacji "5 żywioł” z Bielska Podlaskiego. 
Dużym zainteresowaniem widzów cieszyło się karaoke. Zabawę pod 
chmurką o godz. 23.00 zakończył zespół muzyczny "MIKADO".

       Przez cały dzień najmłodsi uczestnicy imprezy mogli bawić się na 
zamkach dmuchanych i zjeżdżalni, starsi i dorośli mierzyli swoje 
możliwości na urządzeniu zwanym "bokser". Nie zabrakło też wystawy 
rowerów, skuterów, pił motorowych itp. Miłośnicy zieleni mogli obejrzeć 
oraz zakupić różne gatunki drzewek i krzewów ozdobnych. Na 
zgłodniałych i spragnionych czekała mała gastronomia i ogród piwny.
       Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród 
mieszańców, ale również przyjezdnych gości.

"Weekend  w  szkole" - minikolonie  w  Falkach"Weekend  w  szkole" - minikolonie  w  Falkach

Szkoła wcale nie musi kojarzyć się tylko z „zakuwaniem” treści 
zadawanych przez nauczycieli, ale też może być miejscem atrakcyjnych 
spotkań i zabawy. Wychodząc na przeciw inicjatywie Samorządu 
Uczniowskiego w dniach 30.05 – 01.06.2008 r. kolejny raz 
zorganizowaliśmy małą formę wypoczynku dla uczniów w naszej szkole, 
którą nazwaliśmy „Minikolonie – weekend w szkole”. Były to trzy dni, 
podczas których nasi uczniowie zakwaterowani w szkolnym budynku mieli 
zapewnione różnego rodzaju gry edukacyjne i zabawy oraz konkursy 
sprawnościowe, o które zatroszczyli się opiekunowie:  Krzysztof Wiśnie-
wski, Agata Falkowska, Krystyna Demianiuk  i  Jan Falkowski.
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Rozstrzygnięcie konkursu.
W dniu 11 czerwca 2008 roku w Czytelni GOKSiT w obecności 

Sekretarza p.Tadeusza Wielanowskiego i p. Bożeny Pierzchało, Krzysztof 
Kuryś z Ignatek wylosował nagrodę główną w konkursie „Krzyżówka z 
hasłem” ogłoszonym w „Wieściach Gminnych” przez Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach. 

Nagrodę główną w postaci ładowarki akumulatorowej Dyrektor 
GOKSiT p. Henryk Zalewski osobiście wręczył zwyciężczyni p. Danucie 
Niewińskiej zamieszkałej w Wyszkach.

"Święto Ziemi" - Topczewo' 03.05.2008"Święto Ziemi" - Topczewo' 03.05.2008

...świeciło słoneczko, gdzie niegdzie pojawiały się chmury. Zjechali 
wystawcy, porozstawiane już były pawilony, stragany, zabawka dmuchana 
dla dzieci. Wszystko było dopięte niemal na ostatni guzik...

O godz 14.15 rozpoczął się piknik rodzinny pod hasłem "Święto 
Ziemi".

Dyrektor GOKSiT p.Henryk Zalewski opowiedział historię 
powstania tradycji obchodów tej proekologicznej imprezy, następnie 
powitał zaproszonych gości, zebranych widzów, a po chwili rozpoczął się 
koncert młodzieżowego zespołu wokalnego ANGELS.

W kilka minut zmieniła się aura, nadciągnęły czarne chmury, 
zaczęła się ulewa by przejść w opad grubego gradu. Ludzie rozpierzchli się 
do samochodów. W kilka minut plac przed sceną zamienił się w jedną 
wielką kałużę. Mimo to cierpliwie czekaliśmy aż znów wróci wiosenna 
pogoda. Niestety ciągle padało.

Po godz 16.00 troszeczkę się przejaśniło. Na scenę ponownie 
wyszły dziewczęta zespołu Angels.

Widzowie stojąc pod parasolami lub siedząc w samochodach z 
dokonanym zakupem w punkcie gastronomicznym, z zaciekawieniem 
słuchali skróconego mini koncertu.

W równie trudnych warunkach dobył się  pokaz Oyama Karate 
w wykonaniu Mazowiecko-Podlaskiego Klubu OYAMA KARATE. 
Cementowe dachówki leciały jak kruche ciasto. Ze zględu na ciągły deszcz, 
mokrą ziemię i scenę zabrakło pokazu walk.

Bardzo skrócony występ grupy tańca nowoczesnego "Piąty 
Żywioł" z Bielska Podlaskiego nie zawierał wielu elementów układu, 
takich jak "pady, wślizgi, przewroty".Co też spowodowane było mokrą 
podłogą.

Najdłużej trwało wspólne śpiewanie w systemie KARAOKE. 
Chętnej młodzieży pomagał zespół MIKADO, który miał grać zabawę 
nocną. Śpiewy i śmiechy nie milkły...

W bezskutecznym oczekiwaniu na słoneczko minęła godz 18.00. 
Podjęliśmy decyzję o zakończeniu tego "mokrego spotkania" ponieważ

 końca ulewy nie było widaę.
Co prawda padł z publiczności pomysł przeprowadzenia 

niezaplanowanego konkursu "Miss Mokrego Podkoszulka", ale poza 
kilkoma "chwiejnymi"  panami, którzy chcieli bawić się, panie nie 
wyrażały chęci uczestnictwa.
Mimo deszczu zabawa nielicznego grona wytrwałych, była przednia.

Hasło "stół wiejski" wywołało wielkie zainteresowanie co ozna-
cza??? Okazało się, że p.Arkadiusz Krasowski Naczelnik OSP Topczewo 
stanął na wyskokości zadania. Wraz z p.Marcinem Lasotą Prezesem OSP 
Zalesie przygotowali wiejską biesiadę, której nie powstydził by się żaden 
właściciel agroturystyki, czy też ekoturystyki.

Składamy serdeczne podziękowanie sponsorom, ludziom dobrej 
woli a przede  wszystkim  strażakom  OSP  Topczewo  za zaangażowanie 
i duży wkład pracy w przygotowanie imprezy.

- projekcję filmów DVD,
- rajd rowerowy,
- Dzień Rekreacji,
Szczegóły wkrótce się na naszej stronie internetowej

Jeśli chcesz być informowany o ofercie GOKSiT wyślij do nas:
 swój adres mailowy.

 
www.goskit.wyszki.pl.

 
goksit.wyszki@e-bielsk.pl. 

"Krzyżówka  z  hasłem"  z nr-  WG  1/08"Krzyżówka  z  hasłem"  z nr-  WG  1/08

"Aby urozmaicić okres wakacyjny, proponujemy:"Aby urozmaicić okres wakacyjny, proponujemy:

"Żegnaj szkoło" ...                                  cd ze str. 1"Żegnaj szkoło" ...                                  cd ze str. 1 Najciekawszą częścią dla najmłodszych uczestników imprezy 
była zabawa z aktorami białostockiego teatru „MAGIK”, ale nie tylko 
dzieci poszli w ślad za Różową Wróżką i Czerwoną Diabliczką. Niemal 
wszyscy znajdujący się w pobliżu sceny tańczyli znane „kaczuszki” czy też 
udawali Amerykańskich Indian.

Świetną propozycją spędzania wolnego czasu na powietrzu było 
rodzinne puszczanie latawców. Do konkursu zgłosiło się 6 rodzin, ze 
Strabli, Godzieb i Filip. Jury miało bardzo trudny wybór ponieważ latawce 
były piękne, a niektóre osiągały znaczne wysokości, dlatego zdecydowano, 
że wszyscy uczestnicy zajęli egzekwo I miejsce, za które otrzymali nagrody 
i pamiątkowe dyplomy.

Kolejną,  wyczekiwaną  atrakcją był koncert grupy „REVERS” 
z Piekut, który swoim repertuarem zachwycił i porwał wszystkich do tańca. 

W ten oto sposób rozpoczęła się zabawa taneczna, która cieszyła 
się dużym zainteresowaniem, trwała ona do godziny 23.00.

Po wielkich emocjach związanych z meczem, widzowie 
przyglądali się zmaganiom uczestników, biorących udział w otwartych 
biegach przełajowych. Duża ilość chętnych (45 uczestników) spo-
wodowała, że zawody odbyły się w różnych kategoriach wiekowych. 
Głównym sędzią i organizatorem był prezes UKS-u  p.Jarosław Wysocki.

Atrakcji nie było końca… Po krótkiej przerwie, publiczność 
podziwiała występy zespołów tanecznych ze Strabli oraz Wyszek, w któ-
rych skład wchodzą dzieci i młodzież wyszkowskiej gminy. Podobnie jak 
piosenkarki z zespołu wokalnego „Angels”, których śpiew także 
urozmaicił piknik. Oprócz tego typu rozrywek, na gości czekał grill z pie-
czonymi kiełbaskami, stanowisko z lodami, stragany i dmuchany zamek dla 
dzieci.


