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Opracowała: Marzanna Olszewska
Masz problem? 

Zadzwoń 116 111
  
     Fundacja Dzieci Niczyje uruchomiła 
Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży 
116 111. 
Z tego specjalnego numeru telefonu 
mogą skorzystać dzieci oraz młodzi ludzie, którzy znajdują się w trudnych 
sytuacjach i potrzebują wsparcia i ochrony. Mogą oni liczyć na 
profesjonalną poradę, pomoc i interwencję w sytuacjach kryzysowych. 
Obsługujący telefon psycholodzy i pedagodzy współpracują z ogól-
nopolską siecią instytucji i organizacji z doświadczeniem w pracy z oso-
bami w trudnych sytuacjach życiowych i potrzebującymi pomocy. 
  
   Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży 116 111 należy do grupy 
ogólnoeuropejskich bezpłatnych linii telefonicznych. Dzieci i młodzież 
mogą bezpłatnie i anonimowo porozmawiać o swoich problemach. Ponadto 
uruchomiona została strona internetowa www.116111.pl, gdzie można 
zadawać pytania konsultantom, rozmawiać na forum z rówieśnikami oraz 
skorzystać ze "Strefy wiedzy".

      (Opracowano na podstawie komunikatu Fundacji “Dzieci Niczyje”)

TELEFON ZAUFANIA 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

ZDANIEM  WÓJTA  GMINY.

ujawniać wszelkie zauważone nieprawidłowości we wszystkich 
dziedzinach życia publicznego. Powinny jednak też ponosić 
odpowiedzialność za swoją działalność. Każda afera, zdarzenie, informacja 
przed nadaniem jej rozgłosu powinna być bardzo solidnie sprawdzona. Nie 
może  być  tak,  że  po  zniszczeniu  publicznym  człowieka,  po  roku  albo 
i jeszcze później na którejś stronie gazety ukaże się drobnym drukiem 
sprostowanie. Podobny problem dotyczy również służb powołanych do 
ścigania przestępstw. Szczególnie było to widoczne w poprzedniej ekipie 
rządzącej.

     Cd na str. 3

 Dlaczego jest tyle nienawiści?

       Medialne ataki na ludzi głównie 
ze sfer politycznych, ale nie tylko, 
stały się ostatnio prawie normą. 
Dziennikarze prześcigają się w dem-
askowaniu różnych czasami mało 
istotnych ze społecznego punktu 
widzenia, wpadek polityków i innych 
ludzi życia publicznego.
 Niejednokrotnie temat zostaje 
rozdmuchany do rozmiarów nijak 
mających się do faktycznej winy. 
  Media powinny dostarczać rzetel-
nej  bezstronnej  informacji. Powinny 

NOWY  WÓZ  w  NIEWINIE  BOROWYM.

W miesiącu październiku 2008r. OSP Niewino Borowe otrzymało nowy 
samochód pożarniczy lekki. Zakup został sfinansowany ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
własnych Gminy Wyszki.
Jest  to wóz z dużymi możliwościami bojowymi. Posiada zbiornik na wodę 
o pojemności 1000 l., szybkie natarcie oraz kabinę dla 9 strażaków. Zastąpi 
on dotychczasowego, wysłużonego Żuka.
(Na  zdjęciu  podczas  odbioru  wozu  zakupionego  w firmie PROMETEUSZ, 
od lewej: Naczelnik OSP Niewino B. Edward Niewiński, kierowca Norbert 
Malinowski, Wójt Ryszard Perkowski, właściciel firmy PROMETEUSZ Bogdan 
Utrata, Sekretarz Zarządu Gminnego OSP  Andrzej Niewiński)

Przybyły kolejne odcinki dróg.

W bieżącym roku mimo braku pieniędzy unijnych udało się ze środków 
własnych wybudować kilka odcinków dróg gminnych będących w naj-
gorszym stanie. Przebudowane zostały drogi:
Mierzwin Mały - Olszewo dł.0,6 km.
Górskie - Bogusze              dł.1,6 km.
Stacewicze - Warpechy Nowe dł. 1,0km.
Ponadto wspólnie z powiatem wybudowany został odcinek drogi Strabla - 
Samułki Duże długości 3,2km.
Łącznie przybyło w tym roku prawie 6,5 km. dróg asfaltowych.
W roku 2009 planowane jest wybudowanie kolejnych ok. 10 km.

NASZE  DROGI

 

Budowa drogi Górskie - Bogusze

Osobą uprawnioną do świadczeń z FA jest dziecko, które ma zasądzone od 
rodzica alimenty, a ich egzekucja jest bezskuteczna. Świadczenia 
przysługują na dziecko: - do ukończenia 18 roku życia, -do ukończenia 25 
lat pod warunkiem, że uczy się w szkole lub w szkole wyższej, -bez względu 
na wiek, jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Egzekucja jest bezskuteczna, jeżeli w okresie 2 miesięcy przed złożeniem 
wniosku o świadczenie z FA komornik nie wyegzekwował pełnej 
należności z tytułu zaległych i bieżących alimentów. Bezskuteczność 
egzekucji komornik potwierdza odpowiednim zaświadczeniem, które może 
uzyskać sama osoba zainteresowana lub organ właściwy wierzyciela.
Organ właściwy wierzyciela - urząd gminy lub ośrodek pomocy społe-
cznej, w którym osoba ubiega się o świadczenia z FA.
Prawo do świadczenia z FA przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny 
dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres 
świadczeniowy nie przekracza 725 zł. Ustalając  prawo  do  świadczeń  na

FUNDUSZ  ALIMENTACYJNY okres od 1 października 2008r. do 30 września 2009r. bierze się pod uwagę 
dochód uzyskany przez członków rodziny w 2007r. W przypadku, gdy 
rodzina posiada gospodarstwo rolne, dochód oblicza się na podstawie 
liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w jej posiadaniu w roku 
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy Miesięczna wartość 
dochodu z 1 ha przeliczeniowego została określona na poziomie 1/12 
dochodu ogłaszanego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z 15 
listopada 1984r. o podatku rolnym. Zgodnie z treścią ww. obwieszczenia 
dochód ten w 2007r. wyniósł 2220 zł, tj. 185 zł miesięcznie.
Zgodnie z art. 44 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
ustalając prawo do świadczenia z FA na okresy świadczeniowe:
- od 1 października 2008r. do 30 września 2009r.
- od 1 października 2009r. do 30 września 2010r. 
do dochodu rodziny nie wlicza się zaliczek alimentacyjnych otrzymanych 
w latach 2007 i 2008r. (...).            Opr.: Marzanna Olszewska

(ze strony www.ug.wyszki.pl)
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ZDANIEM  WÓJTA  GMINY                     cd ze str. 2. Projekt budżetu na 2009r.
Przygotowany został projekt budżetu Gminy Wyszki na 2009r. Po 

przedyskutowaniu w miesiącu grudniu w komisjach Rady Gminy zostanie 
na ostatniej sesji w tym roku poddany pod głosowanie i mam nadzieję 
przyjęty do realizacji.

Jest to budżet zakładający bardzo ambitne zadania. Wykonanie 
ich jest w pełni realne pod jednym jednak warunkiem. W 2009 roku 
wreszcie będą dostępne środki z Unii Europejskiej, a terminy ich 
pozyskiwania będą nie później, niż na przełomie pierwszego i drugiego 
kwartału. W przeciwnym wypadku możliwości realizacji założonych zadań 
ulegną znacznemu ograniczeniu.
Zaplanowane zostały dochody w wysokości:
Które składają się :  - Dochody własne

- Subwencja oświatowa
- Subwencja wyrównawcza
- Subwencja równoważąca
- Dotacje celowe
- Dochody pozabudżetowe

 Zaplanowano wydatki w wysokości:
                  W tym:   - Rolnictwo, łowiectwo

- Transport i łączność
- Gospodarka mieszkaniowa
- Administracja
- Opieka społeczna
- Gospodarka komunalna
- Kultura i sport

Zaplanowane wydatki inwestycyjne łącznie wynoszą  - 4.209.200 zł
Będzie to między innymi:
1. Kanalizacja wsi Wólka Pietkowska i Topczewo.
2.Kanalizacja i budowa oczyszczalni ścieków  w Strabli (opr. dokument.).
3. Budowa wodociągu Wyszki-Zdrojki, Warp.Stare - Łuczaje i w  Warp.St.
4. Przebudowa ulicy Kolejowej w Strabli Łyse o dł. 2,3 km (opr. dokument.)
5. Przebudowa drogi  Górskie, Bogusze, Bagińskie opracowanie dokumen- 
    tacji na budowę odcinka  Bogusze - Bagińskie o dł. 1,2 km.
6. Przebudowa drogi gminnej Mulawicze - Olszanica - Warpechy Nowe  
     Stacewicze - odcinek Mulaw. - Warp.N.     dł.  2,3 km.
7. Przebudowa drogi Niewino Popławskie - Niewino Stare - Niewino Ka-
    mieńskie dł. 3,0 km.- (opracowanie dokumentacji).
8. Przebudowa drogi we wsi Gawiny - 0,35 km (opr. dok).
9. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wyszki.
10. „Szlak wodny Górnej Narwii” plaża i przystań kajakowa w m. Strabla  
      Łyse (opr. dok.)
11. Odnowa centrum wsi Topczewo, remont świetlicy.
12. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności.
13. Przebudowa drogi gminnej Samułki Małe - Łapcie - Mulawicze (prace 
      geodez.)
Jak widać zadania są konkretne i ambitne jak na nasze możliwości 
finansowe. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że w tym roku nie będzie żadnych 
niespodzianek z dostępem do funduszy unijnych.

Ryszard  Perkowski

      Jest to jednak jeden aspekt problemu, który chciałem poruszyć. Bardziej 
mnie przeraża forma, w jakiej wszystkie te zdarzenia są ujawniane.
     Ścisła, nawet obszernie podana informacja niekoniecznie jest atrakcyjna 
dla widza, słuchacza czy czytelnika. 
    Tu trzeba corridy. To się sprzedaje. Matadorzy mediów prześcigają się 
więc w tym kto mocniej przyszpili swoją ofiarę. Kto zrobi większy spektakl. 
Czy tym kogoś się skrzywdzi, albo wywoła się w życiu publicznym jakieś 
niekorzystne zjawiska, jak na razie nikogo nie obchodzi.
    Byliśmy niedawno świadkami pogoni za poseł Kruk. Ten fakt aczkolwiek 
naganny zjawienia się posłanki w sejmie w stanie podobno „wskazującym” 
jest nieistotny w stosunku do szkód, jakie wyrządziła w polskich mediach, 
będąc uczestniczką niebywałego skoku na radio i telewizję.
    Zrealizowane przy wydatnej pomocy Pani Kruk zagarnięcie mediów 
publicznych, czystki tam dokonane, obsadzenie ich swoimi ludźmi jest tym 
poważnym tematem, którym powinni zająć się poważni publicyści, a nie 
roztrząsanie przez ponad tydzień, że ktoś po imieninach był na rauszu, 
nawet, jeżeli to jest poseł i w dodatku kobieta. 
      Kolejny przykład w programie TVN „Teraz My” dwóch wydawać by się 
mogło bardzo dobrych dziennikarzy wyżywało się na urzędującym 
ministrze, że skłamał podając, iż nigdy nie był karany, a wykryto, że ileś lat 
temu miał na Florydzie jakiś problem z policją. Minister na oczach setek 
tysięcy widzów wił się jak piskorz, być może nie do końca pamiętając 
wszystkie szczegóły z tamtego zdarzenia, a dziennikarze z wyraźną 
satysfakcją obnażali go ze spraw osobistych coraz bardziej, będąc niestety 
praktycznie nietykalnymi.
    Gospodarz programu jest zwykle dobrze przygotowany, dysponuje 
odpowiednio dobranymi dokumentami, świadkami i innymi narzędziami 
do osiągnięcia zamierzonego efektu. Gość przeważnie nie ma żadnych 
możliwości przygotowania, ani autoryzacji swoich wypowiedzi. To chyba 
nie tak powinno wyglądać. Nawet najwięksi przestępcy w sądzie mają 
lepszą możliwość obrony.
Przykładów można by jeszcze mnożyć wiele. 
      Najgorsze jednak, że wynika z nich jeden bardzo smutny wniosek. Czy 
my jako społeczeństwo sami lubując się w medialnych spektaklach nie 
nakręcamy tej spirali absurdalnych, pełnych nienawiści i zajadłości 
popisów dziennikarskich torreadorów.
    Umykają przez to niejednokrotnie sprawy ważne. Ludzie oskarżeni, 
zaszczuci szukając sposobów obrony, nie zajmują się sprawami, do których 
zostali  powołani.  Powstają,  więc  straty  nie  tylko  moralne,  ale  również 
i materialne. Tracimy, więc na tym wszyscy. 
      Pojawia się jednak, tak mi się przynajmniej wydaje pewna nadzieja, że 
to szaleństwo osiąga już swoje apogeum. Że ludzie zaczynają być tym coraz 
bardziej zmęczeni. A jak spadnie zainteresowanie takimi sprawami, media, 
a myślę, że politycy tym bardziej zaczną zachowywać się racjonalniej.   

“ZŁOTE  GODY”  w  URZĘDZIE  GMINY kwiatów,  składając przy  tym  życzenia długich lat życia w dobrym 
zdrowiu i serdecznej opiece osób najbliższych. Wzniesiono tradycyjny 
toast i gawędzono przy wspólnym stole. W spotkaniu udział wziął 
proboszcz wyszkowskiej parafii ks. dr Andrzej Ulaczyk.
Uroczystość uświetniła kapela „Kłosy” dedykując przybyłym na 
uroczystość  małżonkom „100 lat”. Zagrała także  „Arkę”, „Polskie 
kwiaty” i wiele innych bardziej frywolnych utworów.
ZŁOCI  JUBILACI:
Lucyna i Jan  BOROWSCY
Janina i Tadeusz BRZEZIŃSCY
Zofia i Ryszard FALKOWSCY
Zofia i Aleksy GAĆ
Marianna i Jan CHOMICCY
Zenaida i Włodzimierz KŁOCZKO
Nina i Włodzimierz KOŁOS
Ludmiła i Jan KONIUCH
Anna i Piotr ŁUCZAJ
Weronika i Józef  ŁUCZAJ
Pelagia i Kazimierz MALINOWSCY
Barbara i Henryk MIESZCZYŃSCY
Rozalia i Władysław MICHALSCY
Anna i Marian NIEWIŃSCY
Marianna i Jan NIEWIŃSCY
Wanda i Marian OKSIUTA
Zofia i Stanisław RADKIEWICZ
Olga i Mikołaj SIMONIUK.

           (nadesłane  przez  USC)

16 listopada 2008 r. w Urzędzie Gminy Wyszki odbyła się uroczystość 50-
lecia pożycia małżeńskiego. Złote Gody obchodziło 18 par jubilatów.
Osobom, które przed 50 laty związały się węzłem małżeńskim przyrzekając 
sobie nawzajem dozgonną miłość, szacunek i zrozumienie zostały 
przyznane przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego medale „Za 
długoletnie pożycie małżeńskie”. Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy 
Wyszki   Ryszard   Perkowski.   Jubilatom   wręczono    również   wiązanki 

- 14.275 tys. zł
- 3.350 tys. zł
- 3.130 tys. zł
- 3.038 tys. zł
- 119 tys. zł
- 1.892 tys. zł
- 2.707 tys. zł
- 14.875 tys. zł
- 3.217 tys. zł
- 1.548 tys. zł
- 272 tys. zł
- 1.318 tys. zł
- 2.174 tys. zł
- 742 tys. zł
- 210 tys. zł
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W dniach od 13 pazdziernika do 16 listopada 2008 r. na terenie 
gminy Wyszki przeprowadzona zostala zbiórka publiczna z przezna-
czeniem zebranych srodków finansowych na remont i wyposazenie sal na 
Oddziale Dzieciecym Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki 
Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim. 

Na spotkaniu zalozycielskim w dniu 7 pazdziernika 2008r. 
zawiazal sie komitet odpowiedzialny za zorganizowanie i przeprowadzenie 
zbiórki, w sklad którego weszli: dyrektorzy szkól z terenu gminy Wyszki  
Jan Falkowski, Marzanna Marczuk, Marek Wylucki i Andrzej Karpiesiuk, 
Sekretarz Gminy Wyszki  Tadeusz Wielanowski, opiekun Mlodziezowej 
Rady Gminy Wyszki  Bozena Pierzchalo oraz uczniowie Gimnazjum 
w Wyszkach reprezentujacy jednoczesnie Mlodziezowa Rade Gminy 
Wyszki  Aneta Marczuk i Arkadiusz Kowalewski. Ze swego grona Komitet 
wybral przewodniczacego i zastepce którymi odpowiednio zostali: Jan 
Falkowski  Dyrektor Zespolu Szkól im. Jana Pawla II w Wyszkach i Ta-
deusz Wielanowski. Po uzyskaniu zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki 
wydanego przez Wójta Gminy Wyszki Pana Ryszarda Perkowskiego w for-
mie decyzji administracyjnej, Komitet zwrócil sie z prosba do ksiezy 
proboszczów o odczytanie wiernym podczas niedzielnych Mszy Swietych 
informacji o planowanej zbiórce. W tym miejscu skladamy gorace 
podziekowania ksiezom za poinformowanie mieszkanców o zbiórce. 
Informacja ta miala ogromne znaczenie w trakcie akcji zbierania pieniedzy, 
gdyz pozwolilo to zwiekszyc wiarygodnosc wolontariuszy uczestniczacych 
w zbiórce.
Na apel organizatorów zbiórki zglosilo sie wiele osób chetnych 
przeprowadzic zbiórke w poszczególnych miejscowosciach z Panem 
Wójtem Ryszardem Perkowskim na czele. Tradycyjnie mozna bylo liczyc 
na soltysów, wiekszosc nauczycieli i mlodziez  z naszego gimnazjum. 
Oto grono wolontariuszy:

 Zespól Szkól im Jana Pawla II w Wyszkach:

? nauczyciele: Jan Falkowski, Filomena Rabczuk, Bozena Pierzchalo, 
Renata Olszanska, Urszula Pasinska, Anna Twarowska, Bozena 
Trzeszczkowska, Agata Wyszkowska, Aneta Topczewska, Justyna 
Copiuk-Suszynska, Katarzyna Kristosiuk, Elzbieta Ulaszonek, 
Slawomir Warpechowski, Wieslaw Tyszkiewicz, Stanislaw 
Wasilewski, Krystyna Zabrocka, Anna Niewinska, Agnieszka 
Twarowska.

? uczniowie: Arkadiusz Kowalewski, Karolina Górska, Paulina Górska, 
Jan Suter, Agnieszka Karpiesiuk, Maciej Karpiesiuk, Eliza 
Zakrzewska, Martyna Wyszomirska, Elzbieta Wyszomirska, Marlena 
Mlodzianowska, Agnieszka Idzkowska, Sylwia Lachowska, Angelika 
Paszkowska, Iwona Warpechowska, Anna Niewinska, Lukasz 
Lasinowski, Martyna Oksiuta, Karolina Malinowska, Pawel 
Niewinski, Rafal Sienkiewicz, Mateusz Seliwanów, Katarzyna 
Grabowska, Kamila Lochnicka, Karolina Zabrocka, Diana Bazylczyk, 
Ewa Oksimowicz, Adam Tworkowski, Kinga Wesolowska, Edyta 
Sawoniuk, Anna Janowicz, Malgorzata Marczuk, Konrad Tadrzak, 
Magdalena Malinowska, Wojciech Górski, Artur Warpechowski, 
Magdalena Luczaj, Agata Rogucka, Monika Chomicka, Monika 
Wróblewska, Edyta Grochowska, Natalia Grabowska, Patryk 
Michalski, Katarzyna Konopka, Karolina Falkowska, Rafal Górski, 
Elwira Ryszt.
Nauczyciele Szkoly Podstawowej w Strabli: Iwona Tadrzak, Elzbieta 
Orbik, Iwona Kondracka.
Nauczyciele Szkoly Podstawowej im. ks.F. J. Falkowskiego w Falkach: 
Marek Wylucki, Jolanta Artemiuk, Krystyna Demianiuk, Agata 
Falkowska, Ewa Konopka, Krystyna Zalewska, Magdalena Jaroszko, 
Julia Mironczuk, 
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   luski, Michał Trzeszczkowski, Tadeusz Zawadzki, Krzysztof Puchalski, 

Stanisław Lachowski, Edward Niewiński, Marian Niewiński, Beata 
Kamińska, Sławomir Niewiński, Stanisław Niewiński, Eugeniusz 
Olszański, Leszek Poświętny, Piotr Łochnicki, Józef Klimowicz, 
Zbigniew Tworkowski, Tomasz Sielewończuk, Stanisław Radziwon, 
Tadeusz Berg, Piotr Filipczuk, Aleksander Maksymiuk, Antoni 
Niewiński, Grzegorz Niewiński, Agnieszka Łuczaj, Tadeusz 
Chomicki, Józef Baranowski, Helena Wyszyńska, Janusz Hryniewicki, 
Andrzej Tworkowski, Tadeusz Górski.
Pracownicy Urzędu Gminy Wyszki: Ryszard Perkowski, Tadeusz 
Wielanowski.

Dzięki hojności i ofiarności mieszkańców gminny udało się zebrać 
kwotę 14.379,50 zł, co pozwoli na wyremontowanie jednej z sal Oddziału 
Dziecięcego w SP ZOZ oraz zakupić niezbędne wyposażenie sali w postaci 
łóżeczek, materaców, szafek itp. Nadmienić przy tym trzeba, że 
darczyńcami były również osoby nie mieszkające na terenie gminy Wyszki, 
a w jakimś stopniu związane z gminą. Otrzymaliśmy również darowiznę od 
Banku Spółdzielczego w Brańsku Oddział w Wyszkach. 

Cieszymy się, że po raz kolejny mieszkańcy Gminy Wyszki 
otworzyli swoje serca i okazali, że zawsze można na nich liczyć w potrzebie.

Członkowie komitetu i władze Gminy Wyszki składają serdeczne 
podziękowania dla wszystkich ofiarodawców, a także wolontariuszy za ich 
ogromne zaangażowanie, życząc jednocześnie zdrowych i radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia spędzonych  w miłej rodzinnej atmosferze.

W imieniu Komitetu:
Jan Falkowski
Tadeusz Wielanowski

Nauczyciele Szkoły Podstawowej 
w Topczewie: Andrzej Karpiesiuk, 
Barbara Karpiesiuk, Katarzyna 
Górska, Danuta Popławska, Helena 
Falkowska, Elżbieta Wyłucka, 
Irena Giżewska, Barbara Ryszt.
Sołtysi: Józef Olszewski, Grażyna 
B r z o z o w s k a ,  K a z i m i e r z  
Wasilewski, Józef Malinowski, 
M a r i a n  F a l k o w s k i ,  I w o n a  
Chatkowska-Hurtig, Tadeusz 
Markowski, Iwona Falkowska, 
P a w e ł  D z i e m i a n ,  M a r i u s z  
Wyszkowski, Andrzej Topczewski, 
Wiesław Warpechowski, Jan 
Łuczaj, Stanisław Klimaszewski, 
Ryszard  Żukowski,  Sylwester Mi -

dowód  wpłaty  zebranej  kwoty

Sprawozdanie
z wyników zbiórki publicznej przeprowadzonej na podstawie 

decyzji Wójta Gminy Wyszki Nr 1/08 z dnia 8 października 2008 r.
 
 W trakcie zbiórki publicznej przeprowadzonej na terenie gminy 
Wyszki w dniach od 13 października 2008 r. do 16 listopada 2008 r. została 
zebrana kwota 14.379,50 zł (słownie: czternaście tysięcy trzysta 
pięćdziesiąt dziewięć złotych, pięćdziesiąt groszy). Całość kwoty została 
zebrana  w  formie  dobrowolnych  wpłata  na  konto Komitetu utworzone 
w Banku Spółdzielczym w  Brańsku  Oddział  w  Wyszkach  (nr  konta: 
2280630001 0040 0400 0521 0001). 

Rzeczowe koszty przeprowadzonej zbiórki stanowiła jedynie 
prowizja z tytułu prowadzenia i obsługi rachunku bankowego w wysokości 
20,00 zł, co stanowi 0,14% kosztów w stosunku do zebranej kwoty.
 

Zebrana kwota, pomniejszona o koszty obsługi (14.359,50 zł 
słownie: czternaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych, 
pięćdziesiąt groszy) została przekazana w dniu 27 listopada 2008 r. na 
rachunek bankowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim, wskazany pismem z dnia 26 listopada 
2008r.,  podpisanym  przez  Panią  Bożenę Grotowicz- Dyrektora SP ZOZ 
w Bielsku Podlaskim. 

Przewodniczący - Jan Falkowski
Zastępca Przewodniczącego 
- Tadeusz Wielanowski

 



 GŁOS
MŁODYCH

Serdecznie witamy po dłuższej przerwie Czytelników ,,GŁOSU MŁODYCH'' i zachęcamy do lektury naszej 
gazety. Uprzejmie informujemy, iż Młodzieżowa Rada Gminy III kadencji rozpoczęła swoją działalność. 

Dzień 22 października 2008r.  w Zespole Szkół im. Jana Pawła II  w Wyszkach był nie tylko wspaniałą zabawą, ale 
i praktyczną  lekcją  demokracji.  Przed  24  kandydatami  do  Rady  stało  nie  lada  wyzwanie.  W  ciągu  10   dni  zgodnie 
z Kalendarzem Wyborczym, przeprowadzali oni  kampanię wyborczą: przygotowali plakaty i programy wyborcze. Nad 
prawidłowością wyborów czuwała pięcioosobowa Komisja Wyborcza. Na czele z Przewodniczącą Martyną Olendzką.

W demokratycznych, bezpośrednich, równych i tajnych wyborach mandaty uzyskało 15. radnych. Najwięcej ważnie 
oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi; z klas pierwszych gimnazjum:
Marlena Młodzianowska, Joanna Tadrzak, Małgorzata Marczuk, Jan Suter, Mateusz Seliwanów.
Z klas drugich: Katarzyna Grabowska, Edyta Grochowska, Arkadiusz Kowalewski, Adrian Pasiński, Kacper 
Jabłoński.

Gazetka Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki Nr 13/2008

,,W Was jest nadzieja,
ponieważ Wy należycie do przyszłości,

a zarazem przyszłość do Was należy''

Jan Paweł II

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia 
Redakcja ,,Głosu Młodych'' składa najserdeczniejsze życzenia. 
Cudownych świąt, rodzinnego ciepła i wielkiej radości. 
Pod choinką dużo prezentów,a w Waszych duszach wiele 
sentymentów. Świąt dających radość i odpoczynek oraz nadzieję 
na Nowy 2009 Rok, żeby był lepszy niż ten, co właśnie mija. 
Niech Święta Bożego Narodzenia i wigilijny wieczór upłyną w 
szczęściu i radości. Przy staropolskich kolędach i zapachu 
świerkowej gałązki. Tego wszystkiego życzymy: Władzom Gminy 
Wyszki, Dyrekcji Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach, 
Radzie Pedagogicznej, Koleżankom i Kolegom naszej szkoły oraz 
Wszystkim Mieszkańcom Gminy Wyszki.

MŁODZI, DO DZIEŁA!



Z klas trzecich: Diana Kropiewnicka, Justyna Radkiewicz, Ewelina Puchalska,  Agnieszka Hryniewicka, Magdalena 
Wójcik.

Nasza pierwsza inauguracyjna sesja odbyła się 4 listopada br. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki. 
Obecnością swą zaszczycili nas: Pan Wójt Ryszard Perkowski, Pani Skarbnik Stanisława Ryczkowska, Pan Sekretarz 
Tadeusz Wielanowski, Pan Dyrektor Zespołu Szkół w Wyszkach Jan Falkowski, Pan Dyrektor GOKSiT-u Henryk Zalewski 
oraz opiekunka Rady Pani Bożena Pierzchało. 

Podczas tej sesji radni złożyli ślubowanie oraz wybrali Prezydium Rady. Przewodniczącym został Arkadiusz 
Kowalewski, a wiceprzewodniczącymi; Ewelina Puchalska i Marlena Młodzianowska. 
Mamy nadzieję, że nie zawiedziemy zaufania naszych wyborców. Postaramy się zrealizować przynajmniej niektóre nasze 
obietnice. Chcemy być także  wiernymi kontynuatorami spraw, które realizowali nasi poprzednicy. 

My młodzi, uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach, dołożymy wszelkich starań, aby dalej 
pracować na rzecz rozwoju i aktywizacji społeczności szkolnej i lokalnej. Już w tym miejscu pragniemy poinformować 
Czytelników, że wzięliśmy  aktywny udział w Konkursie ,, Regiopedia  Encyklopedia Regionów. Podlaskie” i otrzy-
maliśmy  wyróżnienie.  Konkurs  był  organizowany  przez  Gazetę  Współczesną i Kurier Poranny. Otrzymaliśmy dyplom 
i upominki.

Szanowni Państwo oraz Drogie Koleżanki i Koledzy wkraczając w okres Świąt Bożego Narodzenia 
przedstawiamy Wam trochę tradycji i porzekadeł ludowych:

Nazwa wigilia wywodzi się od łacińskich słów ,,vigiliare'' czuwać oraz vigilia  czuwanie, straż nocna, warta.
Boże Narodzenie obchodzone jest od IV w. naszej ery. Z tego też okresu pochodzą pierwsze hymny kościelne o 

narodzeniu Pana Jezusa i najstarsze znane przedstawienie Świętej Rodziny. której wizerunek znajduje się w katakumbach 
św. Sebastiana w Rzymie. 

W wystroju świątecznym w Polsce, i to zarówno w wiejskich chałupach, dworach szlacheckich i magnackich 
rezydencjach, najczęściej pojawiały się snopy zboża, siano, ziarna lnu, konopi, mak, groch, fasola.

Nieodzownym atrybutem świąt była gałąż zielona, jako symbol życia, zdrowia, pomyślnej wegetacji i wzrostu 
roślin. 

Kiedy w Betlejem rodzi się dziecię, radość przynosi wszystkim na Świecie.
Niech wraz z Bożą Dzieciną dni szczęśliwie płyną.
Aby wszystkie dni w roku, były tak piękne i szczęśliwe,  jak ten jeden wigilijny wieczór.

Z noworocznymi pozdrowieniami  Redakcja Głosu Młodych. 
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OGŁOSZENIE *

Marzena Kucińska
(tekst jest częscią cyklu publikowanego w miesięczniku Charaktery 
(2002-3) oraz w książeczce „Gdzie się podziało moje dzieciństwo?)

Przed 30 laty w Stanach Zjednoczonych pojawił się ruch osób, 
które odkryły wiele wspólnego w swoim życiu. Te wspólne cechy wiązały 
się na tyle z tym, jacy byli a bardziej z ich rodzinami pochodzenia. Żródłem 
wielu cech Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA) są doświadczenia 
związane z wychowywaniem się w specyficznym systemie, jakim jest 
rodzina z problemem alkoholowym. W. Kritsberg uważa, że niezależnie od 
tego, czy w rodzinie jest czynny alkoholik, czy leczy się, czy też został z niej 
usunięty, rodzina alkoholowa to rodzina dysfunkcyjna. Jak taka rodzina 
wpływa na rozwijające się w niej dziecko? Dzieciństwo jest okresem 
kluczowym dla rozwoju naszej tożsamości. Doświadczając własnej 
bezradności dziecko musi przejść od symbiotycznej  do  niezależnej relacji 
z rodzicami, uczyć się po drodze wielu umiejętności niezbędnych do 
przetrwania i do ułożenia sobie życia tak, by czuć się szczęśliwym i speł-
nionym. W rodzinie zaspakajającej emocjonalnie potrzeby dzieci i innych 
członków oraz mającej jasne zasady i reguły, dzieci rozwijają spójną, silną 
tożsamość, a także umiejętność takiego współżycia z ludźmi, które pozwoli 
im realizować siebie. Inaczej jest w rodzinie alkoholowej. W sytuacji 
permanentnego kryzysu związanego z ciągłym nadużywaniem alkoholu 
przez matkę czy ojca, przetrwanie systemu rodzinnego staje pod znakiem 
zapytania. Cała rodzina musi przystosować się do sytuacji, gdy co najmniej 
jedno z rodziców bywa wyłączone z zaspakajania potrzeb rodziny, na 
przykład przez swoją nieobecność fizyczną, ponieważ gdzieś pije lub 
psychiczną, kiedy jest w domu, ale pijane. Tego typu kryzys trwa zazwyczaj 
wiele lat. Niepijący członkowie rodziny żyją w chronicznym 
stresie.Wymusza on zwykłe zachowania, które choć trudne lub raniące 
pozwalaja przetrwać kryzys. Atmosfera domu alkoholowego pełna jest 
swoistego napięcia. Wiąże się ono z nieprzewidywalnością tego, co się 
zdarzy, z oczekiwaniem na wybuch i na to, w jakim stanie wróci pijany 
rodzic. Rodzina funkcjonuje inaczej kiedy jest on pijany, a inaczej kiedy jest 
trzeźwy. Gdy był trzeźwy zabierał mnie w różne miejsca. Dzięki niemu 
obejrzałam najlepsze sztuki. Ale gdy wracał pijany, strasznie się go 
wstydziłam. Był wulgarny i chamski, zawsze wtedy były awantury. Czasem 
to napięcie i oczekiwanie na wybuch związane jest paradoksalnie, z zac-
howaniem rodzica, który nie pije: Ojciec pijany kładł się spać i po prostu go 
nie było. Za to tej kobiety nie rozumiem: wieczne pretensje o wszystko. Gdy 
wracała z pracy i słyszałem trzask furtki, żołądek podchodził mi do gardła. 
Wiedziałem, że zaraz będzie o coś zła i że mi się oberwie, choć nie sposób 
przewidzieć za co. Partner osoby pijącej staje się czasem wulkanem złości 
tryskającej na wszystkich, także na dzieci. Dzieje się tak, ponieważ nie radzi 
sobie z negatywnymi uczuciami i kosztami, które wiążą się z piciem 
partnera. Dzieci nierzadko wręcz prowokują wybuch w nadziei, że jeśli  
matka wyładuje się na nich to nie będzie awantury z ojcem. Z czasem w ro-
dzinie narasta złość, żal i pretensje. Coraz częściej zdarzają się kłótnie. 
Dziecko doświadcza wtedy głębokiego niepokoju poprzez empatyczne 
przejmowanie nastroju osoby, z którą jest związane. Doświadcza także 
silnego lęku, gdy słyszy podniesione, agresywne głosy bliskich, nawet jeśli 
jeszcze nie rozumie tego co mówią. Kiedy już rozumie i słyszy pełne 
nienawiści słowa, rodzą się w nim trudne uczucia związane z poczuciem 
własnej niemocy, skrzywdzenia i zagrożenia. Dzieci są świadkami kłótni. 
Widzą jak rodzice robią krzywdę sobie. Często same doświadczają ich 
agresji. Doświadczenia te wpływają na ich obraz świata i siebie: świat 
zapisuje się im jako zagrażający, nieprzewidywalny, najbliższe osoby, które 
powinny być wsparciem i obrońcami staja się agresorami, a siebie dziecko 
widzi jako kogoś bezsilnego. Z badań Witolda Skrzypczyka (Dzieci 
alkoholików: zdarzenia traumatyczne, Łódź 2000) przeprowadzonych w la-
tach 90 wynika, że świadkami przemocy w rodzinie alkoholowej było 
dwoje na troje badanych dzieci. Zdarza się że dziecko w rodzinie 
alkoholowej staje się obiektem przemocy. Sprawcą najczęściej jest ktoś 
bliski. Wszystkie dzieci w rodzinach alkoholowych doświadczają 
zaniedbania emocjonalnego. Czują się opuszczone, pomimo, że rodzice są 
obecni i zaspakajają fizyczne potrzeby dziecka. Rodzice bowiem zawsze 
koncentrują się na czymś innym: alkoholu, na tym, że partner pije, na 
utrzymaniu rodziny. Jednak w odczuciu dziecka nigdy nie bywa tak, że ono 
jest na tyle ważne, by rodzice skupili się jedynie na nim. Czuje, że nie 
powinno zawracać głowy sobą ani swoimi potrzebami, że nie może 
sprawiać kłopotów. Sądzi że musi zachowywać się tak jakby było osobą 
dojrzałą do wspierania rodziców w życiowych problemach a nie dzieckiem, 
które ich potrzebuje. Bezpośrednią konsekwencją emocjonalnego 
opuszczenia jest niskie poczucie własnej wartości, czy wręcz 
bezwartościowości. Dziecko  czuje,  że rodzice potrzebują nie dziecka, lecz 

GDY  RODZIC  PIJE kogoś , kto  będzie im pomagać w tym, z czym sobie nie radzą. Spycha 
zatem  w  głąb  swoje  potrzeby  i  emocje,  ucząc  się jak ich nie okazywać, 
a w efekcie, jak nie pokazywać siebie. Stara się stać kimś takim, kogo 
potrzebuje rodzina. A skutki? Dzieci wychowywane w domach 
alkoholowych przeżywają niemal zawsze (80%) złośc lub nienawiść do 
rodzica. Ponad połowa z nich mówi o poczuciu osamotnienia, aż 40% 
przyznanje się do strachu przed rodzicem i do poczucia wstydu za niego. Co 
czwarte nosi w sobie poczucie winy, czując się odpowiedzialne za złą 
sytuację w domu. Po latach dorosłe już dzieci alkoholików, pytane o uczucia 
związane  z  dzieciństwem  mówią  o  złości,  gniewie,  agresji  lub buncie, 
a także  o  lęku,  wewnętrznym  bólu  niekiedy  też  o wewnętrznej pustce. 
W dzieciństwie kształtują się ich negatywne przekonania na swój temat: 
jestem bezwartościowy, jestem głupi, jestem słaby adekwatnie nie do 
realnych cech, ale do tego, jak czuli się w dzieciństwie. Postanawiają oni 
wtedy: nigdy nie będę mieć dzieci, żeby nie przeżywały tego co ja albo 
nigdy się nie ożenię. A to po latach skutkuje trudnościami w znalezieniu 
partnera lub problemami z zajściem w ciążę.

(nadesłane  przez  GKRPA)

POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH

Opracowała: Marzanna Olszewska
Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378, z późn. zm.).
    
   W przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona do alimentów 
(dziecko za pośrednictwem swego przedstawiciela ustawowego) może 
złożyć do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań 
wobec dłużnika alimentacyjnego.
   W przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczenia z Funduszu 
Alimentacyjnego organ właściwy wierzyciela występuje z "urzędu" do 
organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika 
alimentacyjnego. Po otrzymaniu wniosku, organ właściwy dłużnika 
przeprowadza wywiad alimentacyjny u dłużnika alimentacyjnego i odbiera 
oświadczenie majątkowe.
  W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swych 
zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:
- zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako 
bezrobotny albo poszukujący pracy,
- zwraca się do starosty o podjęcie działań zmierzających do aktywizacji 
zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
- w razie braku możliwości aktywizacji zawodowej występuje z wnioskiem 
do starosty o skierowanie dłużnika alimentacyjnego do robót publicznych.
 W przypadku uniemożliwienia przez dłużnika alimentacyjnego 
przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, odmowy złożenia 
oświadczenia majątkowego oraz odmowy podjęcia prac w ramach 
aktywizacji zawodowej, uchylania się od nich lub odmowy zarejestrowania 
się jako bezrobotny lub poszukujący pracy, organ właściwy dłużnika:
- składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. 
zm.),
- kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika 
alimentacyjnego.
   Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi 
właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych 
z  Funduszu  Alimentacyjnego  osobie  uprawnionej do alimentów, łącznie 
z ustawowymi odsetkami.

Źródło: www.mpips.gov.pl

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

OGŁOSZENIA:

Wynajmę lub sprzedam budynek handlowo-
usługowy z nadbudową mieszkalną:
dół - 180 m2, góra - 160 m2, działka - 800 m2.
Lokalizacja: centrum Wyszek, skwerek, parking
(obok UG).
Tel. 512 485 964,   (085) 737 16 50
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/imię  i  nazwisko/

/adres  zamieszkania/

/telefon/ /podpis/

           Prosimy  bardzo  o  wypelnienie kuponu i dostarczenie go osobiscie lub 
poczta do 16.02.2009 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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Pulpeciki brokułowe z ryżu

Etapy przygotowania:

Składniki na 4 porcje:

- 35 dag ryżu
- 20 dag brokułów
- 40 dag pomidorów z puszki
- 3 szklanki bulionu warzywnego
- 2 ząbki czosnku
- 3 łyżki startego parmezanu
- 2 łyżki masła
- 2 łyżki oliwy
- 100 ml białego wytrawnego wina
- cukier, sól, pieprz

1/ brokuły  oczyścić,  podzielić  na  małe  różyczki,  obgotować  2  minuty 
w osolonej wodzie, osączyć
2/ Czosnek obrać, pokroić. Połowę masła i oliwy rozgrzać w rondlu, 
przesmażyć jeden ząbek czosnku, zdjąć. Włożyć brokuły, smażyć 5 minut. 
Wsypać ryż, przesmażyć.
3/ Wlać wino, podgrzewać, aż odparuje. Mieszając gotować 14 minut, 
dolewając niewielkie ilości bulionu (kolejną porcję bulionu wlewać, gdy 
ryż wchłonie poprzednią).
4/ Resztę oliwy i masła rozgrzać w rondelku, przesmażyć pozostały 
czosnek. Dodać pomidory z zalewą, gotować 10 minut, sos przyprawić.

Z ryżu uformować kulki, ułożyć na blasze wyłożonej papierem do 
pieczenia, piec 5 minut w temp. 180 stopni C. Posypać parmezanem, 
podawać z sosem pomidorowym.

Przygotowanie: 
Kaloryczność: 

5/ 

50 minut
450 kcal/porcja

Krzyżówka z hasłem  2/2008Krzyżówka z hasłem  2/2008KRZYŻÓWKA  Z  HASŁEM   3-4/2008 NA  ŚWIĄTECZNYM  STOLE

 

Piersi z kurczaka z ananasem

Etapy przygotowania:

Składniki na 4 porcje:

- 0,5kg piersi z kurczaka
- 1 puszka ananasa
- 4 duże ząbki czosnku
- 3 łyżki mąki kukurydzianej 
   lub ziemniaczanej
- ostra papryka lub pieprz cayenne
- cukier, sól
- oliwa z oliwek
- listki świeżej mięty do dekoracji
- około 200 ml soku ananasowego lub wody

Mięso  umyć  i  pokroić  na  małe kawałki. Czosnek przecisnąć przez praskę 
i wysmarować nim, uprzednio pokrojone mięso. Następnie kurczaka należy 
oprószyć ostrą papryką lub pieprzem cayenne (ilość w zależności od tego, 
czy lubimy ostre czy nie), obtoczyć w mące i obsmażyć na oliwie z oliwek. 
Gdy mięso już będzie usmażone, należy przełożyć je do rondla, zalać 
zalewą ananasową z puszki i uzupełnić sokiem ananasowym lub wodą 
(mięso powinno być przykryte płynem). Całość dusić pod przykryciem, do 
momentu, gdy mięso będzie miękkie. Krążki ananasa pokroić na kawałki, 
dodać do mięsa i dusić jeszcze około 5 minut. Wszystko wymieszać 
doprawić solą, cukrem i papryką lub pieprzem cayenne. Sos powinien mieć 
konsystencję dość rzadkiego kisielu, dlatego jeśli jest za rzadki, należy 
zagęścić go odrobina mąki. Podawać z ryżem, udekorować świeżą miętą. 

Przygotowanie: 
Smażenie: 
Trudność: 

Smacznego!!!

10 minut
15 minut
łatwe
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PIONOWO:
  1. Tłuszcz z jodem,
  2. Pismo do sądu,
  4. Antonim krótkowidza,
  5. Gaz w ropie naftowej,
  7. Tytuł Chomeiniego,
  8. Dzień bieżący,
12. Głos owcy,
13. Choroba stawu,
15. Tytoń wciągany do nosa,
17. Australijski torbacz,
19. Pod nosem,
21. Polska ciężarówka,
22. Mała wyścigówka.

POZIOMO:
  3. Z kodem na kopercie,
  6. Brigitte z ekranu,
  9. W archiwum,
10. Gatunek Muzyki,
11. Część obiadu,
12. Nowy na uczelni,
14. Teść dawniej,
16. Spirala z włosów,
18. Klamra budowlana,
20. Krystyna, prezenterka,
23. Rodzaj łączenia 
      ciesielskiego,
24. “Miodowe...” Serial,
25. Kuzynka karpia,
26. Wyje w aucie,
27. Odyniec,
28. Pies gończy,
29. Słynny Zulus.

5 6 7 8 9 10 11121 32 4 13 14 15 16 17 18

Ę Y

Zapraszamy  na  wystawę  pokonkursową: 

“Ozdoby choinkowe i pająki świąteczne”.

Czas trwania - do 25.01.2009;    Czytelnia GOKSiT
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W Zespole Szkół w Wyszkach realizowany jest projekt zajęć edukacyjnych 
"Kreatywni, samodzielni i otwarci - teatr młodego aktora" w ramach 
projektu "Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych, 
kształtowanie właściwych realacji w kontaktach międzyludzkich". 
Zajęcia odbywają się od października do grudnia 2008r. Efektem pracy 
młodzieży będzie przygotowanie, a następnie wystawienie jasełek 
bożonarodzeniowych, oraz stworzenie filmu z realizacji projektu. 

TEATR  MŁODEGO  AKTORA Projekt skierowany jest do uczniów pochodzących z obszaru wiejskiego, 
gdzie utrudniony jest dostęp do twórczości teatralnej i filmowej. Realizacja 
projektu umożliwi młodzieży aktywne i kreatywne spędzenie wolnego 
czasu poprzez udział w realizacji Jasełek oraz nagraniu dokumentalnego 
filmu z ich powstawania. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość 
spotkania się z aktorami Teatru Dramatycznego w Białymstoku, oraz 
wysłuchania wykładu na temat zasad wystąpień publicznych. Jasełka 
zostaną zaprezentowane podczas spotkania opłatkowego uczniów, 
nauczycieli,  pracowników  szkoły  w  Zespole  Szkół  w  Wyszkach  oraz 
w dwóch miejscowościach z terenu Gminy Wyszki.
Amatorski film, który nakręcą uczniowie z powstawania Jasełek zostanie 
zamieszczony na stronie internetowej szkoły.
Cel zajęć:
- Kształtowanie podstawowych umiejętności życiowych, a tym samym 
przygotowanie do życia w społeczeństwie poprzez rozwijanie 
zainteresowań, talentów, krytycznego i twórczego myślenia.
- Budowanie poczucia własnej wartości, wspieranie harmonijnego rozwoju
i zachęcanie do kreatywności.
- Kształcenie umiejętności artystycznych, poczucia estetyki, piękna i wra-
żliwości. Zachęcanie do działań na rzecz szkoły, kolegów, rodziców
i przyjaciół.
- Wychowanie w poszanowaniu podstawowych wartości( miłość, piękno, 
prawda, przyjaźń, tolerancja, prawo do własnego zdania, opinii i zarazem 
poszanowanie zdania innych oraz szacunek do innego człowieka i jego 
praw), budzenie wrażliwości na cudzą krzywdę i niesprawiedliwość oraz 
biedę.
Opiekunowie:
 p. Jacek Falkowski,  p. Bożena Pierzchało,  p. Aneta Topczewska, 
p.Sławomir Warpechowski.

(ze strony www.szkola.wyszki.pl)

Dzień 24 listopada już od wielu lat jest dniem szczególnym dla społeczności 
szkolnej w Wyszkach. To właśnie tego dnia przed siedemnastu laty nadano 
Szkole Podstawowej imię Jana Pawła II, a w 2003 r. imię to otrzymał Zespół 
Szkół. Również 24 listopada odsłonięto popiersie Jana Pawła II i otwarto 
Regionalną Salę Papieską. Były to duże uroczystości, które skupiały wielu 
gości z księdzem biskupem Antonim Dydyczem na czele.
  W tym roku również pamiętaliśmy o 24 listopada  dniu Święta Szkoły i  ta-
kże uczciliśmy swego Patrona. Może skromniej niż w latach ubiegłych, ale 
z równie wielkim honorem i czcią dla tego Wielkiego Człowieka.
Dzień rozpoczęliśmy uroczystą Mszą świętą odprawioną na sali 
gimnastycznej przez profesora WSD w Drohiczynie i WSKSiM w Toruniu, 
a proboszcza parafii wyszkowskiej, ks. Dra. Andrzeja Ulaczyka.
Zebrali się tu wszyscy uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół, a także 
zaproszeni goście: ks. Antoni Kunicki  proboszcz Parafii 
Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Strabli, ks. Jerzy Charytoniuk  Proboszcz 
Parafii Prawosławnej Św. Piotra i Pawła w Maleszach, Wójt Gminy Wyszki 
p. Ryszard  Perkowski,  sekretarz  p. Tadeusz  Wielanowski,  dyrektor  BS 
w  Brańsku  p.. Zdzisława  Maksimiuk,  dyrektor  BS  w  Brańsku  Oddział 
w Wyszkach  p. Edward Karpiesiuk, dyrektor GOKSiT  p. Henryk 
Zalewski, poprzednia dyrektor ZS w Wyszkach, a obecnie Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Bielsku Podlaskim  p. Alina Baranowska, dyrektorzy 
szkół z terenu naszej gminy: p. M. Marczuk, p. A. Karpiesiuk, p. M. 
Wyłucki,  nauczyciele  emeryci  oraz  przewodniczące  Rady Rodziców SP 
i Gimnazjum p. Magdalena Oksiuta i p. Ewa Pietraszko. 
Przybyłych bardzo serdecznie powitał i przedstawił krótki zarys historii 
szkoły dyrektor ZS p. Jan Falkowski. 
Kolejnym punktem obchodów Święta Szkoły było obejrzenie filmu 
„Świadectwo”, będącego niezwykle poruszającym przekazem osobistego 
sekretarza Ojca Świętego kard. Stanisława Dziwisza. Obraz ten, to zupełnie 
inne niż znane dotychczas, spojrzenie na osobę Ojca Świętego. Po projekcji 
wszyscy zebrani udali się na mały poczęstunek, gdzie delektując się 
smakołykami, mogli dzielić się wrażeniami z filmu i chwilę ze sobą 
porozmawiać. Potem goście i uczniowie ponownie spotkali się na sali 
gimnastycznej na drugiej części uroczystości. 
Tutaj uczennice gimnazjum zaprezentowały (przygotowany pod 
kierunkiem pań: A. Wyszkowskiej i M. Warpechowskiej) montaż słowno  
muzyczny wzbogacony odtworzeniem fragmentów przemówień Ojca 
Świętego. Następnie delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod 
Pomnikiem Jana Pawła II. 
Najbardziej wyczekiwanym punktem obchodów Święta Szkoły był 
konkurs . Była to doskonała okazja do zaprezentowania 
się przed całą szkołą. Okazało się, że talentów u nas co nie miara.
Od    występów     wokalnych     i     muzycznych     poprzez     prezentację 

„My też mamy talent”

ŚWIĘTO  SZKOŁY  w  WYSZKACH

kabaretów czy malarzy, aż do popisów akrobatów i tancerzy. Pokazy 
uczniów  oceniało  jury  złożone  z  gości (p. R. Perkowski, p. Z. Maksimiuk 
i p. I. Perkowska) oraz drugie reprezentujące uczniów, a jednocześnie 
łudząco przypominające komisję z programu „Mam talent”, czyli A. Chy-
lińską, M. Foremniak i K. Wojewódzkiego. Zabawa była przednia, co jest 
również zasługą prowadzących: p. J. Falkowskiego i jego hostess - dwóch 
uczennic. Zwycięzcami konkursu wytypowanymi przez jurorów zostali 
uczniowie klasy II za taniec hip hop oraz Jakub Poświątny (kl.VI) za grę na 
gitarze, nagrodę publiczności natomiast zdobyli najmłodsi uczestnicy: 
klasa „0” i I, którzy brawurowo wykonali taniec TROJAK.
Konkurs przebiegał w miłej i przyjaznej atmosferze. Była to doskonała 
okazja „wypłynięcia na głębię”  pokazania, że wiele potrafimy i ciągle 
pracujemy nad własnym rozwojem zarówno intelektualnym i duchowym. 
Uczniowie naszej szkoły dali piękne świadectwo słowom Ojca Świętego 
„Szukałem Was, a teraz Wy przyszliście do mnie...”. 
Tego dnia wszystkich obecnych  zarówno gości,  jak i gospodarzy szkoły, 
połączyła pamięć o Wielkim Polaku  Janie Pawle II. Ojciec Święty znów 
„mógł być obecny” wśród nas. Powracał w naszych myślach podczas Mszy 
św., projekcji filmu, a także w czasie występów artystycznych. A my całym 
sercem mogliśmy potwierdzić słowa, które widniały na dekoracji jako hasło 
całego dnia: „Jesteśmy  Trwamy”. 

Z całą pewnością 24 listopada znów na długo zapadnie w naszej pamięci.

Marta Warpechowska
(przedruk  ze  zstrony:  www..szkola.wyszki.pl)
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ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU  KRZYŻÓWKA  2/08.
W dniu 23 października 2008 roku w Czytelni GOKSiT uczniowie 
wylosowali zwycięzcę w  konkursie  „Krzyżówka  z  hasłem” ogłoszonym 
w „Wieściach Gminnych” 2/2008  przez Gminny  Ośrodek  Kultury, Sportu 
i Turystyki w Wyszkach. 
Nagrodę główną w postaci radiobudzika Dyrektor GOKSiT p.Henryk 
Zalewski osobiście wręczył zwyciężczyni p. Jolancie Wyszomirskiej  
zamieszkałej w Strabli.

KURS  TAŃCA
W związku z brakiem instruktorów tańca do końca roku 2008 zajęcia są 
odwołane. W połowie stycznia 2009 planowane jest rozpoczęcie zajęć 
prowadzonych przez instruktorów z Białegostoku.

NAUKA  GRY
Wznowiliśmy zajęcia zespołu wokalnego oraz naukę gry na keyboardzie, 
gitarze. Zajęcia prowadzi p..Krzysztof Uziałło.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Szczegółowe informacje  działalności GOKSiT 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. 

GOKSiT  INFORMUJE

MIKOŁAJKI  cd ...

6 grudnia … data dobrze znana szczególnie dzieciom, choć nie tylko - 
„Mikołajki”.
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki oraz Zespół Szkół w Wysz-
kach przygotowali najmłodszym miłą niespodziankę.
Do dyrektorów szkół zostały przesłane zaproszenia wszystkim uczniom 
gminy Wyszki.
Z gościnności gospodarzy skorzystała Szkoła Podstawowa w Falkach oraz 
przedstawiciele SP z Niewina Borowego.
O godz. 12.40 w dniu 08.12.2008r. na hali sportowej ZS odbył się spektakl 
„Cudowna lampa Aladyna” w wykonaniu aktorów Studia Art - Re z Kra-
kowa oraz miała miejsce wizyta Świętego Mikołaja. Imprezę rozpoczął 
dyrektor  GOKSiT  p. Henryk  Zalewski, przewitał  wszystkich   serdecznie 
i przedstawił program spotkania. Następnie artyści z dawnej stolicy porwali 
do wspólnej zabawy naszych „milusińskich”. Śmiechów i radości nie było 
końca.

Po przedstawieniu  do wspaniałej publiki zawitał oczekiwany gość – Św. 
Mikołaj, który również zabawiał młodych widzów. Następnie z pomocą 
Śnieżynek, rozdał uczniom czekoladowe „mikołajki” i słodkie, “świąteczne 
bombki”,  co sprawiło zebranym niemniejszą radość.

Na zakończenie dyrektor GOKSiT podziękował artystom za świetne 
przedstawienie, nauczycielom i rodzicom za opiekę nad dziećmi a wszy-
stkim uczniom za przybycie.

 (hz)

WARSZTATY  DZIENNIKARSKIE

Trwają „Warsztaty Dziennikarskie” dla dzieci i młodzieży Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Wyszkach zorganizowane przez GOKSiT w ramach 
projektu Podlaskiego Kuratora Oświaty „Kształcenie umiejętności 
społecznych i życiowych, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach 
międzyludzkich”.
We wrześniu 2008 r. placówka nasza w imieniu Urzędu Gminy złożyła 
wniosek o realizację w/w projektu, który został zakwalifikowany do 
konkursu ofert a następnie zatwierdzony do realizacji.
Na wstępie założono, że będzie w nim uczestniczyć po 3 uczniów z klas IV  
- VI Szkoły Podstawowej oraz klas I - III Gimnazjum, co łącznie dałoby 33 
uczniów. Niestety, niektóre klasy nie miały 3 chętnych przedstawicieli.

Z kolei w innych klasach liczba zapaleńców była znacznie większa. Dlatego 
też z licznej grupy chętnych wyłoniono 35 uczniów.
Warsztaty rozpoczęły się 14 października i potrwają do końca bieżącego 
roku. Prowadzi je Pani Małgorzata Sikorka, specjalista ds. szkoleń 
interpersonalnych i komunikacji. Celem projektu jest m.in. wzmocnienie 
kompetencji komunikacyjnych młodzieży oraz świadomego i etycznego 
posługiwania się słowem i obrazem. Warsztaty pozwolą uczestnikom nabyć 
umiejętność  zadawania trudnych pytań oraz dyplomatycznych zachowań 
w czasie spotkań z rozmówcą. Efektem długofalowym prowadzonych 
warsztatów jest Młodzieżowa Gazetka Internetowa pod adresem

W programie zajęć przewidziano spotkania z dziennikarzami oraz wyjazdy 
do Radia, Prasy i Telewizji. Uczniowie poznają pracę dziennikarza, nauczą 
się zbierania informacji, ich selekcji i weryfikacji. Przekonają się, jak 
potężnym narzędziem komunikacyjnym jest prasa, nauczą się 
odpowiedzialności za słowo. Poznają także tajniki obsługi panelu 
administracyjnego strony internetowej. Ponadto praca przy tworzeniu 
Młodzieżowej Gazety Internetowej od podstaw pomoże młodym ludziom 
odkryć swoje możliwości, nauczy podejmowania decyzji i pracy w zespole.

(hz)

 
www.mgi.wyszki.pl.

   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  Gminy  -  Ryszard Perkowski


