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ZDANIEM  WÓJTA  GMINY.

mi środkami. Takich przykładów wrażliwości i chęci pomocy innym można by 
przytoczyć bardzo dużo. Także i w naszej gminie.
Chojnie pomagaliśmy powodzianom w 2001 r. Kilkakrotnie dla szpitala 
powiatowego. Ostatnia zbiórka na remont oddziału dziecięcego przekroczyła 
wszelkie oczekiwania. Najnowszy zaś przykład, to wspaniała pomoc w nie-
szczęściu Państwu Larysie i Stanisławowi Warpechowskim z Warpech Starych. 
Przykładów podobnych można by było przytoczyć jeszcze kilka.
Nie ma w życiu człowieka nic bardziej pięknego jak pomoc bliźniemu w potrze-
bie. Jest to czyn płynący prosto z nauki Chrystusa. Jest to najprawdziwsza 
modlitwa. Taka modlitwa na pewno będzie wysłuchana i wspaniale wynagro-
dzona.
I znowu nowa próba społecznej wrażliwości. W nocy z pierwszego dnia świąt na 
drugi w Kamieniu Pomorskim w pogrążonym w śnie domu zamieszkałym przez 
około 70 osób wybucha straszny pożar. Śmierć w płomieniach ponosi 22 osoby. 
Wiele jest rannych, pozostali są bez dachu nad  głową,  bez  jakichkolwiek  środ-
ków  do  życia.  Wielki  dramat  ludzki,  ale  i  ludzka  natychmiastowa   pomoc, 

Jacy naprawdę jesteśmy?
Święta  Wielkiej Nocy skłaniają nas w spo-
sób szczególny do refleksji nad naszym 
życiem, jego sensem i celem. Nad tym, jacy 
jesteśmy, czego dokonaliśmy jako jedno-
stka, ale także jako społeczeństwo.
Obserwując wydarzenia w naszej ojczyźnie, 
a także naszej małej ojczyźnie - gminie 
zastanawiam się jacy to my tak naprawdę 
jesteśmy.
Raz kłótliwi, zawistni, pełni kontrowersji. 
Innym razem wrażliwi na ludzką krzywdę, 
chętnie niosący pomoc będącym w po-
trzebie. Gotowi podzielić się z potrze-
bującymi swoimi niejednokrotnie skromny-

II SPOTKANIE PRZEDSIĘBIORCÓW ...

Dyrektor Szpitala w Bielsku Podlaskim - Bożena Grotowicz,
Kierownik ARiMR w Bielsku Podl. - Walenty Korycki,
Kierownik PZDR w Bielsku Podl. - Aleksander Bondaruk,
Dyrektor Forum Inicjatyw Rozwojowych - Magdalena Skup,
Proboszcz Parafii Wyszki - Andrzej Ulaczyk,
Proboszcz Parafii Topczewo - Tadeusz Kocuk,
Proboszcz Parafii Strabla - Antoni Kunicki,
Proboszcz Parafii Prawosławnej - Jerzy Charytoniuk,
Właściciele firmy Internet Bielski – Wojciech Kaczmarczyk, 
Jacek Wiśniewski,
Przewodniczący Rady Gminy – Mieczysław Warpechowski,
dyrektorzy szkół i  kierownicy referatów i jednostek urzędu, lokalni biznesmeni 
i producenci rolni oraz przedstawiciele mediów: TVP Białystok,  Polskie  Radio 
Białystok, Kurier Poranny, Gazeta Współczesna i Wieści Podlaskie.
Około godz. 10.30 dyrektor GOKSiT p. Henryk Zalewski nieoficjalnie 
rozpoczął spotkanie witając zebranych uczestników i przedstawił skrócony 
program. Następnie uczestnicy „II gminnego koncertu kolęd” zaprezentowali 
krótki program artystyczny. 
Po czym oficjalnie spotkanie otworzył Wójt Gminy p. Ryszard Perkowski, który 
przedstawił i powitał zaproszonych gości. Rozpoczęła się krótka 
autoprezentacja uczestników imprezy.
Kolejnym punktem spotkania było ponowne wystąpienie Wójta pt. „My też 
mamy sukcesy”.  Przedstawił  on  w skrócie historię ostatnich lat działań urzędu 
i jednostek, osiągnięcia te małe i te większe oraz zrealizowane inwestycje, które 
obrazowane były pokazem zdjęć dokumentujących omawiane zagadnienia.

Następnie zostały wręczone podziękowania za współpracę z Samo-
rządem Gminy Wyszki.
Do wyróżnienia poproszono:
Sławomira Jerzego Snarskiego - Starostę Powiatu Bielskiego,
Ks. Andrzeja Ulaczyka - Proboszcza Parafii Wyszki,
Ks. Tadeusza Kocuk - Proboszcza Parafii Topczewo,
Ks. Antoniego Kunickiego - Proboszcza Parafii Strabla,
Ks. Jerzego Charytoniuka - Proboszcza Parafii Prawosławnej w Maleszach,
Tadeusza Romańczuka - Prezesa Mlekovita sp. z o.o. w Bielsku Podl., w imieniu 
którego przybył Wiceprezes p. Piotr Żukowski,
Jana Miniuk - Prezesa Przedsiębiorstwa Drogowo Mostowego „Maksbud” 
Sp. z o.o. w Bielsku Podl.,
Zdzisławę Maksymiuk - Prezesa Banku Spółdzielczego w Brańsku,
Pana Edwarda Karpiesiuka - Dyrektora O/Wyszki BS w Brańsku,

                     Cd na str. 3

Gmina Wyszki to doskonały przykład wymiernej współpracy między 
samorządem a przedsiębiorcami. Miejscowe przedsiębiorstwa częściowo  
zasponsorowały zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego dla szkół, sponsorują 
gminne imprezy plenerowe, zawody i konkursy sportowe oraz wiele, wiele 
innych przedsięwzięć.
Mając na względzie tą współpracę Urząd Gminy, Zespół Szkół im. Jana 
Pawła II oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu  i Turystyki w Wyszkach 
zorganizowali „Drugie Spotkanie Przedsiębiorców i Producentów Rolnych 
z Terenu Gminy Wyszki i Powiatu Bielskiego”, które odbyło się 2 lutego 
2009 r. w Zespole Szkół w Wyszkach.
Spotkanie to, oprócz podziękowań sponsorom miało na celu również 
omówienie sukcesów i problemów Gminy oraz bieżącej sytuacji gospodarczej 
ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa.
Na spotkanie zostali zaproszeni:
Wicewojewoda podlaski - Wojciech Dzierzgowski,
Wicemarszałek woj. Podlaskiego - Ignacy Jasionowski,
Starosta bielski - Sławomir Jerzy Snarski,
Prezes Banku Spółdzielczego w Brańsku - Zdzisława Maksymiuk,
Dyrektor B S w Brańsku oddz. w Wyszkach - Edward Karpiesiuk,
Prezes Mlekovita w Bielsku Podlaskim - Tadeusz Romańczuk,
Prezes Maksbud w Bielsku Podlaskim - Jan Miniuk,
Prezes Pronar Narew - Sergiusz Martyniuk,
Prezes Veolia Transport - Krzysztof Liszewski,
Prezes MPO Białystok - Wiesław Szwaczko,
Prezes POM – SERWIS - Michał Krawczuk,

pomoc sąsiadów, wolontariuszy, sztabu  kryzysowego, a także  pomoc  zupełnie 
obcych ludzi z terenu całego kraju.
Szybko zaczynają napływać artykuły pierwszej potrzeby, miasto zapewnia 
tymczasowy dach nad głową. Wydawać by się mogło całkiem normalnie, po 
ludzku, po chrześcijańsku. Ale tak ładnie to nie u nas.
Jak to przy takiej medialnej tragedii zjawia się na miejscu premier, zaraz po nim 
prezydent, wielkie wyrazy współczucia, obietnice pomocy itd. Ale gdy tylko 
Pan Prezydent odwrócił się od pogorzeliska zaraz “przyłożył” rządowi, że nie 
powiadomił jego o zdarzeniu oraz obiecał rozliczenie winnych. Jednak żeby 
ładnie wypaść ogłosił, aż trzydniową żałobę narodową. Nawet kilku zacnych 
przedstawicieli kościoła uznało, że to wydarzenie, aczkolwiek tragiczne, nie jest 
swoją skalą na tyle wielkie na tak długą żałobę narodową, która jest szczególną 
formą   wyrażania   jedności   narodu  w  sytuacjach  wyjątkowo  tragicznych. 
W święta na drogach zginęło 35 osób i przeszło to jakoś bez szczególnych 
emocji. A tam też rozegrały się dramaty ludzkie niejednokrotnie nie mniej 
tragiczne. 
Oczywiście na ripostę strony rządowej długo nie trzeba było czekać.
Patrząc na to wszystko zastanawiam się nad jednym. Czy ci Panowie przybyli 
tam faktycznie z odruchu serca, czy tylko po to, aby jako pierwszy być 
pokazanym w telewizji?
Jako obywatel i podatnik jeszcze nadal mam odrobinę nadziei, że mimo 
wszystko to był ten pierwszy powód.
Drugie, co mnie przy tym nieszczęściu irytuje to jak zwykle szaleństwo mediów. 
Dziennikarze chyba w pogoni za sensacją zatracili poczucie jakiejkolwiek 
przyzwoitości. Nękają biednych poszkodowanych wyciągając niepraw-
dopodobne wręcz hipotezy.  Prześladują strażaków, którzy brali udział w akcji. 
Burmistrza jeden z dziennikarzy radiowych zrobił prawie winnym tragedii za to, 
że ten kilka czy kilkanaście lat temu przejął ten budynek od spółki górniczej. 
Jeżeli potrzebował lokali socjalnych, to na litość boską, co miał robić? No tak, 
mógł wybudować nowoczesny blok mieszkalny. Tylko, że już Panu Reda-
ktorowi zabrakło wyobraźni, że na takie rzeczy są potrzebne pieniądze, duże 
pieniądze, które my podatnicy musimy złożyć.
Zaczyna się szukanie jakiejś sensacji, a nuż może kogoś da się zrobić winnym tej 
tragedii i będzie znów na parę programów.
Zamiast dać czas specjalistom, aby ustalili na spokojnie wszystkie fakty tego 
zdarzenia a potem je rzeczowo przedstawić społeczeństwu. Ale czy to będzie 
porywające?
To nic nie ma wspólnego z wrażliwością ludzką. Co się z nami dzieje?
Jacy naprawdę jesteśmy?
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SPRAWOZDANIE Z  WYKONANIA  BUDŻETU

Zarządzeniem Nr 149/09 Wójta Gminy Wyszki z dnia 20 marca 2009 r. 
przyjęto sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wyszki za 2008 
rok. Uchwałą Nr X/64/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. Rada Gminy Wyszki 
uchwaliła budżet Gminy na 2008 r. Planowane dochody wynosiły  
14.719.583,00 zł,   a   planowane   wydatki   wynosiły   14.919.583,00 zł. 
W uchwale budżetowej przyjęto, zaciągnięcie kredytu w wysokości 
200.000,00 zł.
W stosunku do budżetu uchwalonego na początku roku, budżet Gminy na 
koniec roku 2008 zmniejszył się po stronie dochodów o kwotę 2.918.477,00 
zł,  zmniejszył się po stronie wydatków o kwotę 2.793.477,00 zł w związku 
z nie zakwalifikowaniem planowanych zadań do sfinansowania ze środków 
unijnych.
Budżet Gminy po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2008 r. 
wyniósł:
1) po stronie dochodów  11.801.106,00 zł,
2) po stronie wydatków  12.126.106,00 zł.
Wykonanie budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosło:
1) po stronie dochodów  11.314.226,36 zł,
2) po stronie wydatków  11.506.394,72 zł.
Plan dochodów budżetowych w 2008 r. wykonano w kwocie 11.314.226,36 
zł, co stanowi 95,87%.

STRUKTURA  REALIZACJI  DOCHODÓW:

Wyszczególnienie
Dochody własne
Subwencja ogól.w tym:
- Oświatowa
- Wyrównawcza
- Równoważąca
Dotacje celowe:
- na zadania zlecone
- na zadania własne 
- z funduszy celowych
OGÓŁEM:

Plan
3.611.922,00
5.647.508,00
2.870.533,00
2.657.806,00

119.169,00
2.541.676,00
2.004.631,00

482.045,00
55.000,00

11.801.106,00

Wykonanie
3.301.620,54
5.647.508,00
2.870.533,00
2.657.806,00

119.169,00
2.365.097,82
1.834.254,97

475.842,85
55.000,00

11.314.226,36

%
91,41

100,00
100,00
100,00
100,00
91,98
91,50
98,71

100,00
95,87

Strukt.
29,18
49,92
25,37
23,49
1,06

20,90
16,21
4,21
0,48

100,00

Analiza dochodów budżetu Gminy pozwala zauważyć, że dochody własne 
Gminy stanowią zaledwie 29,18%. Faktyczne dochody własne uzyskiwane 
z podatków i opłat lokalnych wraz  z  odsetkami  od  nieterminowych  wpłat 
stanowią w dochodach budżetu zaledwie 14,96%, tj. 1.692.255,94 zł. 
Pozostałą kwotę stanowią między innymi dochody:
- ze sprzedaży wody 316.097,40 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych 166.715,57 zł,
- ze sprzedaży majątku 18.633,21 zł,
- z usług ZUK 304.096,18 zł.
Pozostałe dochody są to:
- subwencja z budżetu państwa (wyrównawcza, oświatowa, uzupełniająca) 
w kwocie 5.647.508,00 zł, co stanowi 49,92%,
- dotacje z budżetu państwa w kwocie 2.365.097,82 zł, co stanowi 20,90%.
Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowi 
zaledwie 6,29% ogółu dochodów, tj. kwotę 711.874,78 zł.
Planowane wydatki w kwocie 12.126.106,00 zł wykonano w kwocie 
11.506.394,72 zł, co stanowi 94,89%.
Z ogólnej kwoty wydatkowanych środków finansowych:
- wydatki majątkowe wynoszą 1.444.276,93 zł na plan 1.528.410,00 zł,
- wydatki bieżące wynoszą 10.062.117,79 zł na plan 10.597.696,00 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach budżetowych:

Nazwa  jednostki  budżetowej
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społ.
SP w Falkach
SP w Strabli
SP w Topczewie
Zespół Szkół w Wyszkach
Zakład Usług Komunalnych 
GOKSiT (instytucja kultury)
OGÓŁEM:

Plan
5.335.609,00
2.196.020,00

562.697,00
648.643,00
788.946,00

1.916.989,00
677.202,00
180.000,00

12.126.106,00

Wykonanie
5.089.305,71
1.968.870,41

545.100,74
623.804,76
776.706,62

1.857.470,51
645.135,97
179.302,65

11.506.394,72

%
95,38
89,66
96,87
96,17
98,45
69,90
95,26
99,61
94,89

4) przekazano Powiatowi Bielskiemu kwotę 378.155,42 zł w formie pomocy 
finansowej na „Przebudowę drogi Nr 1576B odcinek Samułki Małe - Strabla” 
długości 3,28 km
5) zawarto umowę leasingu na koparko  - ładowarkę  z  Millennium  Leasing  
Sp. z o.o. w Warszawie. Całkowita wartość przedmiotu leasingu wynosi 
186.660 zł. Wydatki związane z jej zakupem będą ponoszone w ratach 
począwszy od grudnia 2008 r. do listopada 2011 r. W 2008 roku poniesiono 
wydatki w kwocie 48.531,60 zł
6) wykonano projekt budowy sieci wodociągowej Kowale - Łubice o długości 
1,321 km i 8 przyłączach na kwotę 5.500,00 zł oraz wtórnik lewostronny na 
budowę tej sieci na kwotę 2.391,20 zł
7) wykonano wtórnik lewostronny na budowę sieci wodociągowej Warpechy 
Stare - Łuczaje o długości 1,227 km i 5 przyłączach na kwotę 3.111,00 zł oraz 
dokumentację na budowę tej sieci na kwotę 4.500,00 zł
8) wykonano projekt kanalizacji Wólka Pietkowska - Topczewo o długości 
6,5765 km i 92 przyłączach na kwotę 39.887,90 zł
9) wykonano studium wykonalności projektu i podział działki w miejscowości 
Samułki Małe i Mulawicze do „Przebudowy drogi gminnej Samułki Małe  -
Łapcie - Mulawicze” o długości 5,2088 km, na kwotę 9.856,00 zł
10) wykonano odbitki map zasadniczych do „Przebudowy drogi Niewino 
Popławskie -  Niewino Stare -  Niewino Kamieńskie” na kwotę 478,60 zł
11) zakupiono samochód marki Volkswagen s³użący dowozowi dzieci 
niepełnosprawnych do szkół na kwotę 71.551,34 zł
12) dokonano zakupu samochodu strażackiego dla  OSP w Niewinie Borowym 
o wartości 50.314,00 zł
13) dokonano zakupu zespołu prądotwórczego z przyczepą do zabezpieczenia 
funkcjonowania Głównego Stanowiska Kierowania Wójta w swojej stałej 
siedzibie w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Całkowita wartość 
agregatu 53.436,00 zł, udział własny Gminy 16.030,00 zł. Pozostała wartość 
została załacona przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku w ramach 
państwowej rezerwy mobilizacyjnej.
14) dokonano zakupu kosiarko-traktora wraz z osprzętem do odśnieżania dla 
Zespołu Szkół w Wyszkach na kwotę 11.365,08 zł
15) rozpoczęto  realizację   zadania  p.n.  „Odnowa centrum  wsi  Topczewo”. 
W roku tym poniesiono wydatki na łączną kwotę 39.000,00 zł na opracowanie 
dokumentacji.
2008 r.  zamknął się stanem wolnych środków w wysokości 208.050,93 zł.

               Marzena Bogusz - Ref. Finansowy UG

W 2008 r. zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:
1) przebudowano drogę Górskie  Bogusze  Bagińskie o długości 1,532 km, 
na kwotę 278.605,48 zł
2) przebudowano drogę Mulawicze  Olszanica  Warpechy Nowe  
Stacewicze o długości 1,032 km, na kwotę 198.971,05 zł
3) przebudowano drogę Mierzwin  Olszewo o długości 0,66 km, na kwotę 
146.711,16 zł
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Wiesława Szwaczko - Prezesa Przedsiębiorstwa Usługowo Handlowego MPO 
Sp. z o.o. w Białymstoku,
Krzysztofa Liszewskiego - Prezesa „Veolia Transport” Sp. Z o.o. w Bielsku 
Podlaskim,
Genowefę i Janusza Wyszkowskich - właścicieli sklepu „Rolnik” w Wyszkach,
Pana Waldemara Piotrowskiego - właściciela sklepu w Pulszach,
Marcina Tarasiuka - właściciela Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Uslugowo – 
Handlowego „Ogród Marcina” w Wyszkach.

Upominkami w postaci ręcznie malowanych jaj strusich, wykonanymi przez 
Martę Kamińską-Bębenek zostali uhonorowani: Wojciech Dzierzgowski – 
Wicewojewoda Podlaski i Sławomir Jerzy Snarski – Starosta bielski.

Po tym punkcie programu spotkania rozpoczęła się dyskusja. Głos zabrali 
między innymi:
Starosta bielski  –  Sławomir Snarski,
Wicewojewoda podlaski - Wojciech Dzierzgowski,
Prezes Maksbud w Bielsku Podlaskim - Jan Miniuk,
Prezes Pronar Narew - Sergiusz Martyniuk,
Proboszcz Parafii Prawosławnej - Jerzy Charytoniuk,
Dyrektor B S w Brańsku oddz. w Wyszkach - Edward Karpiesiuk,
Współwłaściciel firmy Internet Bielski – Wojciech Kaczmarczyk.

Tę   część   imprezy   urozmaicił   występ   uczennic   IV  kl.   Zespołu   Szkół  
w Wyszkach Kamili Chomickiej i Wioli Niewińskiej, które zaśpiewały kolędę 
„Gdy śliczna Panna”.
Wójt Gminy p. Ryszard Perkowski podziękował wszystkim uczestnikom za 
przybycie i życzył wielu sukcesów w podejmowanych przedsięwzięciach i dal-
szej owocnej współpracy.
Spotkanie miało na celu podsumowanie współpracy z lokalnym biznesem i po-
kazanie innym samorządom oraz firmom, jak można wspólnie działać dla 
obopólnego dobra.

(hz)

Do chwili obecnej za bieżący rok wydano 454 decyzji na wypłaty 
producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 
333.454,37 zł, co stanowi 59,6% łącznej kwoty rocznego limitu zwrotu 
ww.  podatku, tj.  559.792,62 zł.  
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DDA - KIM  JESTEŚMY? - Marzanna  Kucińska                                                                               art. GKRPA

     Dorośli, którzy wychowywali się w rodzinach gdzie nadużywano alkoholu to bardzo duża część naszego społeczeństwa. Część dzieci alkoholików sama 
zaczyna pić, część zostaje partnerem osoby uzależnionej, a część nosi w sobie mniej lub bardziej widoczny syndrom DDA (dorosłych dzieci alkoholików). 
Osoby które rozpoczynają terapię nad własnym dzieciństwem z powodu bycia dzieckiem alkoholika, stanowią rzadkość; mało jest wciąż placówek 
zajmujących się ich problemami, a DDA często nie uświadamiają sobie związku między tym, co działo się w domu rodzinnym a niepowodzeniami życia 
dorosłego. Ci którzy rozpoczynają mimo wszystko porządkowanie trudnych doświadczeń własnego życia z niepokojem pytają, czy już zawsze będą mieli 
cechy DDA.
     Osoby, które zgłaszają się na terapię dla DDA, organizowaną przez Instytut Psychologii Zdrowia, mają zazwyczaj około 30  45 lat. To, co zwraca uwagę to 
duża ilość osób samotnych. Prawie połowa nie decyduje się na stały, zalegalizowany związek, a 1/3 małżeństw zawieranych przez nich koń czy się 
rozwodem. Jest to znacznie więcej niż wśród ogółu Polaków. DDA mają bowiem dużo obaw związanych z założeniem rodziny. Głównie boją się we 
własnym związku tego, co działo się w ich domu rodzinnym. Często jest to też głęboko zakorzenione przekonanie, że w małżeństwie można się tylko 
krzywdzić. Trudno  im się zbliżyć do innych osób, gdyż w ich doświadczeniu bliskość jest zagrażająca w efekcie w małżeństwie często czują się 
nieusatysfakcjonowani, rzadko spełnia ono  ich oczekiwania i nadzieje. Nie potrafią rozmawiać z partnerem, mówić o swoich uczuciach czy potrzebach. 
     W amosferze niedomówień wyrastają urazy, żale i pretensje, a gdy dzieje się źle, łatwiej jest przenosić zachowania z domu rodzinnego niż na trzeźwo 
zastanowić się, jak możemy to rozwiązać. Ożywa w nich dobrze znane z dzieciństwa poczucie krzywdy i przekonanie, że „za wszelką cenę muszą się nie 
dać”.
     Wielu z DDA rozpoczynając terapię zdaje sobie sprawę, że prawdopodobnie zmieni ona ich spojrzenie na własne małżeństwo. Ci, którym zależy na 
związku, mówią zwykle otwarcie o swoich obawach, a później wykorzystują to nowe spojrzenie by ich związek był lepszy, by sami byli lepszymi partnerami. 
Kiedy przeprowadzam wstępne rozmowy dla grup terapeutycznych, znacznie bardziej niepokoją mnie osoby uważające swoje małżeństwo za bardzo dobre, 
przekonane, że nic nie jest w stanie zaszkodzić temu związkowi. Za każdym razem okazuje się, że prawdziwa sytuacja małżeńska nie ma nic wspólnego z ich 
wizja. Po kilku tygodniach terapi izaczynaja realnie postrzegać to, co się wokół nich dzieje i wówczas okazuje się, że np. partner od dawna ma kogoś innego. 
(….)
     DDA często mają kłopoty z odnalezieniem się w roli rodzica. Wielu z nich rozpoczyna terapię z powodu problemów z własnymi dziećmi. W relacji z nimi 
powracają własne wspomnienia z dzieciństwa.Pojawia się obawa, że je krzywdzą przenosząc doświadczenia własnego domu. Czasem nie potrafią z nimi 
rozmawiać, ani ocenić, które problemy są normalne, a które świadczą o tym, że z dzieckiem dzieje się coś złego. W niektórych własne dziecko wzbudza 
odruchy agresywne, trudno im się powstrzymać przed krzykiem, groźbami czy uderzeniem. Jednocześnie maja świadomość, że to nie dziecko zawiniło, że ta 
agresja bierze się gdzieś z głębi ich samych. Szukają pomocy dla siebie, aby nie krzywdzić własnych dzieci. Chcą przerwać to, co często od pokoleń dzieje się 
w ich rodzinach w relacji rodzic  dziecko.
     Wiele dorosłych dzieci alkoholików nie decyduje się na posiadanie potomstwa  (około 56% spośród uczestniczących w terapii), a jeśli już , to raczej późno 
po trzydziestym roku życia.  W terapii pojawia się czasami problem ambiwalentnych uczuć co do posiadania dziecka. Głęboko pod spodem skrywany jest 
lęk, że życie okaże się dla niego równie okrutne, jak dla nas samych. Z drugiej strony jest to lęk przed przenoszeniem zachowań obserwowanych w domu 
rodzinnym.
      Część DDA nie podejmuje roli partnera i rodzica, gdyż ich podstawową rolą jest być dzieckiem swoich rodziców. Podstawowym zadaniem życiowym 
jest dla nich opiekowanie się mamą czy tatą, a często czuwanie, by nawzajem nie zrobili sobie krzywdy. Takie dzieci niekoniecznie mieszkają z rodzicami. 
Często mają nawet oddzielne mieszkanie, ale i tak kilka razy w tygodniu dzwonią do nich  lub ich odwiedzają. Ich rodzice nie są wcale ludźmi schorowanymi 
czy bardzo starymi. W czasie terapii okazuje się, że część DDA ma mocno zakodowane, choć rzadko uświadamiane „bycie dobrym dzieckiem” jako 
podstawową rolę życiową: „mąż to nie rodzina, rodzina to rodzice, dziecko, brat” . Zwłaszcza dla kobiety odkrycie, że bycie dobrą córką jest dla nich 
znacznie ważniejsze niż bycie dobrą żoną zmienia zupełnie porządek ich świata. Jako dorosłe kobiety myślą inaczej: chcą budować własną rodzinę, dom dla 
swoich dzieci: zaskakuje ich, jak łatwo zaprzepaścić to, kiedy podstawowa odpowiedź na pytanie „kim jestem?” brzmi  córką.
     Zwykle więź DDA z rodzicami jest bardzo silna, choć nie zawsze kontakty z nimi układają się dobrze. Najczęściej DDA mówią, że tak naprawdę nie 
potrafią rozmawiać ze swoimi rodzicami. Niechętnie jeżdżą do domu rodzinnego  bo czują tam napięcie, niepokój i bezradność. Czasami mówią wręcz o nie-
nawiści do któregoś z rodziców. Przerażeniem napawa ich fakt, że będą musieli zamieszkać wspólnie kiedy rodzice staną się niedołężni. Kłopot w tym, że to, 
co łączy DDA z rodzicami, to najczęściej wspólna walka z alkoholem. W tych relacjach obowiązuje lojalność wobec członków rodziny oraz wypełnianie 
swojej roli tak, by nic się nie zmieniło w funkcjonowaniu rodziny. Nie jest ważne, jaki jesteś naprawdę, ale to, na ile dobrze wypełniasz swoją rolę. Taka więź 
eksploatuje jeden fragment osoby, a zarazem odrzuca wszystkie inne jako nieistotne. 
     Znacznie lepiej, niż w bliskich kontaktach z innymi ludźmi, DDA czuje się w pracy. Zwykle obszar  zawodowy  to  teren,  na  jakim  się  realizują.  
Kontakty z innymi są jasno określone, podobnie zadania. DDA nie mają na ogół trudności z wywiązywaniem się ze swoich obowiązków. Nie boją się 
podejmowania zadań trudnych ani balansowania na krawędzi ryzyka.  Są  odpowiedzialni  i  nie  rezygnują  łatwo.  Dbają o  potwierdzenie  swoich  
kompetencji,  ucząc  się i podejmując nowe wyzwania. W efekcie są bardzo dobrymi i mało wymagającymi pracownikami. Jednocześnie, pod powierzchnią 
kompetencji kryją przekonanie, że są gorsi od innych. Pamiętam Anię, która ukończyła dwa kierunki studiów wyższych, przygotowała doktorat i przez 
ponad rok go nie broniła, bo uważała, że jest za głupia by być doktorem. Do terapii trafiło też wielu mężczyzn, którzy pomimo wyższego wykształcenia 
najmowali się do pracy fizycznej, bo z robotnikami czuli się na swoim miejscu, dobrze i swobodnie.
     Poczucie niższości i niekompetencji odzywa się u DDA nie w sytuacji, gdy trzeba czemuś sprostać, ale w kontaktach z innymi ludźmi. Składa się na to 
kilka spraw: negatywny obraz siebie wyniesiony z wczesnego dzieciństwa, brak dobrych doświadczeń w bliskich relacjach z ludźmi i braki podstawowych 
umiejętności interpersonalnych, takich jak rozmawianie, nawiązywanie bliskich kontaktów, rozwiązywanie konfliktów czy nieporozumień. Rzadko za 
poczuciem niższości u DDA stoi brak wykształcenia, nieradzenie sobie w życiu czy wyraźne odstawanie od ludzi wśród których żyją. Ponad połowa  osób 
zgłaszających się do terapii ma wykształcenie średnie, a 40% wyższe. Zdecydowana większość z nich nie jest spostrzegana przez swoje otoczenie jako ludzie 
mający większe problemy niż inni.
     Jednak wewnętrzny obraz DDA  nie pokrywa się zwykle z wewnętrznym. Na zewnątrz dobrze sobie radzą zarówno w pracy jak i z trudnościami 
osobistymi w środku są często pełni niepokoju, napięcia i smutku. Świat wydaje im się chaotyczny i pełen niebezpiecznych niespodzianek, a wyzwanie jakie 
stawia życie, postrzegają jako niepotrzebne obciążenie. Są przekonani, że pomimo starań nie są w stanie poradzić sobie z trudnościami, jakie przynosi los. 
Przekonań tych nie zmieniają realne doświadczenia, w których radzą sobie zwykle lepiej niż inni.
     Bardzo lubię pracować z DDA, choć jest to bardzo trudna praca ze względu na ogrom cierpienia i bolesnych wspomnień, jakie ożywają na każdym  ze 
spotkań. Rażące zaniedbania, bicie, nadużycia seksualne pojawiają się w takim wymiarze że starczyłoby ich na kilka pokoleń, a zdarzyło się jednemu 
małemu dziecku. Ale w tygle cierpienia i bólu najczęściej odkrywam diament  jakimś cudem zachowaną niesłychanie dobrą, wrażliwą i silną osobę. 
     W grupach DDA częściej niż w innych spotykam ludzi mających dla innych dużo wyrozumiałości, ciepła i serdeczności, uważnych, gotowych do 
dzielenia się wszystkim, co maja, nie potrafiących przejść obojętnie obok cudzego cierpienia. Nie żalą się, nie litują, są gotowi pomóc bez zbędnych gestów. 
Są niesłychanie wobec siebie wymagający i uczciwi.
     Większość osób, które wychowywały się w rodzinach alkoholowych, mimo wyniesionych stamtąd doświadczeń potrafiło ułożyć sobie życie w sposób 
zadawalający. Odnalazło swoje miejsce w zawodach czy zajęciach, w których ich nieufność, wysokie wymagania, gotowość do ryzyka i ciągła potrzeba 
kontrolowania stały się atutami. Nauczyły się radzić sobie z własnymi emocjami i je wykorzystywać.Tej grupie terapia DDA nie jest potrzebna. Podobnie jak 
tym DDA którym los podsunął okazję do weryfikacji doświadczeń wyniesionych z domu rodzinnego, stawiając na ich drodze ludzi, którzy nauczyli ich 
ufności, bliskości. Oddzielania przeszłości od teraźniejszości. Jest jednak grupa DDA, która nie potrafi realizować swojego dorosłego życia tak jak by 
chciała i nie rozumie dlaczego, oraz DDA, które wprawdzie żyją jak inni dorośli, ale nie radzą sobie w kontaktach z innymi. Dla tych ludzi terapia okazuje się 
początkiem bardziej satysfakcjonującego życia.

               Przedruk za „http://www.psychologia.edu.pl” 



 GŁOS
MŁODYCH

Witamy Was i gorąco pozdrawiamy wraz  z na-
dejściem długo oczekiwanej przez nas wiosny. Przynosi 
ona nadzieję na nowe, lepsze jutro. Bociany powróciły do 
swych gniazd, a były one najbardziej oczekiwanymi 
zwiastunami tej wiosny. 

Niedziela Palmowa (w przeszłości zwana kwietną 
lub wierzbną), to wstęp do Wielkiego Tygodnia. 
Wprowadza w atmosferę wydarzeń bezpośrednio 
poprzedzających śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. 
Podczas Triduum Paschalnego Kościół staje się domem 
żałoby, w którym panuje cisza i ciemność.

Gazetka Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki Nr 14/2009

“Wy macie przenieść ku przyszłości 

to całe olbrzymie doświadczenie dziejów, 

któremu na imię Polska(…).

Tego trudu się nie lękajcie.”

Jan Paweł II

SZANOWNI PAŃSTWO 

oraz KOLEŻANKI I KOLEDZY naszej gminy!
Wielkanoc to najradośniejsze i najważniejsze chrze-
ścijańskie święto. Obchodzone jest w pierwszą niedzielę po 
pierwszej wiosennej pełni. Z nim związana jest największa 
ilość obyczajów i  tradycji.  Jest  to  malowanie i święcenie 
jajek (pisanki, kraszanki), dzielenie się jajkiem, śniadanie 
wielkanocne, śmigus - dyngus. Nieodzownym elementem 
jest też cukrowy baranek i zajączek.
Po przedstawieniu tej krótkiej  porcji tradycji przejdźmy do 
relacji z działalności  Młodzieżowej  Rady Gminy  Wyszki.

foto: GOKSiT

foto: GOKSiT
Po przedstawieniu tej krótkiej  porcji tradycji przejdźmy do 
relacji z działalności  Młodzieżowej  Rady Gminy  Wyszki.



Cóż udało się nam zrealizować?
Dnia 20 lutego w Urzędzie Gminy Wyszki odbyła się 

II sesja rady, podczas której omówiono następujące 
sprawy: przyjęto plan pracy na 2009 r., powołano 
kronikarzy do prowadzenia kroniki rady oraz zespoły 
problemowe, które mają zajmować się określonymi 
sprawami. 

24 lutego odbyła się dyskoteka szkolna. Bilet wstępu 
kosztował 2 zł. Po opłaceniu DJ na konto rady wpłynęło 
167 zł.  Finansowe  wsparcie  otrzymaliśmy od Pana Wójta 
i Pana Dyrektora, za co dziękujemy.

Jak już pisaliśmy, Rada realizuje plan pracy na miarę 
sił i możliwości. Dnia 23 marca br. radni i chętni uczniowie 
naszej szkoły przystąpili do I Konkursu Wiedzy o Sa-
morządzie Terytorialnym organizowanym przez ZS w Dą-
browie Białostockiej.
Do etapu wojewódzkiego dostały się: Marlena 
Rzepniewska kl.Ia, Kinga Wesołowska kl.Ic i Ewelina 
Puchalska kl.IIIa. Wszyscy uczestnicy wykazali się 
wysokim poziomem wiedzy i umiejętności.

Ważnym wydarzeniem dla byłych i obecnych radnych 
oraz tych uczniów, którzy także wyróżnili się na forum 
klasy i szkoły był wyjazd do Parlamentu RP w Warszawie. 

00Odbył się w dniu 20.02.2009 r.  Wyjechaliśmy  o  godz. 7 , 
00a wróciliśmy o godz.19 . Wycieczka   była   ciekawa  i dos-

tarczyła wielu ciekawych wrażeń i emocji. Na żywo 
mogliśmy obejrzeć obrady Sejmu RP, które prowadził 
wicemarszałek Jerzy Szmajdziński. Na zakończenie Pani 
przewodnik przypomniała nam historię polskiego 
parlamentaryzmu i przekazała ciekawe materiały 
dydaktyczne. Zwiedziliśmy także Muzeum Wojska 
Polskiego i zapoznaliśmy się z tradycją oręża polskiego.

W tym miejscu składamy serdeczne podziękowania za 
zorganizowanie wyjazdu, wsparcie finansowe i opiekę. 
Słowa te kierujemy do Pana Wójta Gminy Wyszki 
Ryszarda Perkowskiego, Pana Sekretarza Tadeusza 
Wielanowskiego, Pani Skarbnik Stanisławy Ryczkowskiej, 
Pana Dyrektora Zespołu Szkół w Wyszkach Jana 
Falkowskiego,  Pana  Dyrektora  GOKSiT-u  Henryka  
Zalewskiego oraz Pani Bożeny Pierzchało - opiekunki 
Rady.

Kolejnym ważnym wydarzeniem dla  nas wszystkich  
była IV rocznica śmierci Wielkiego Polaka-PATRONA 
SZKOŁY Jana Pawła II. Młodzieżowa Rada włączyła się 
do uroczystości, które odbyły się w naszej szkole. 
Przypomnieliśmy I Pielgrzymkę Papieża do Ojczyzny, 
która odbyła się od 2 do 10 czerwca 1979 r. 
Zaprezentowaliśmy główne hasła, przesłania i nauki z nią 
związane. Niewątpliwie ówczesna wizyta Papieża Polaka 
wywarła wielki wpływ na  zniewolone społeczeństwo 
Polski Ludowej. Mamy nadzieję, iż podczas kolejnych 
rocznic będziemy prezentować następne pielgrzymki i uka-
zywać wielkie starania Jana Pawła II o pełne odzyskanie 
przez Polskę niepodległości i suwerenności, do którego 
nasz Wielki Rodak przyczynił się w dużej mierze.

Z serdecznymi pozdrowieniami i życzeniami 
Młodzieżowa Rada Gminy Wyszki.  

foto: GOKSiT
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foto: GOKSiT
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„OSTATKI HARCERSKIE”   WYSZKI’ 2009
W dniu 19.02.2009r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach odbył 

się zjazd harcerzy, w którym wzięły udział zaprzyjaźnione drużyny:
- 78 DH im. Władysława Broniewskiego z Orli ( op. Aleksy Piotr Formanowski)
- 13 DH „Latarka” z Bielska Podlaskiego ( op. Barbara Andrejuk)
- 6 DH im. Tadeusza Kościuszki z Łubina Kościelnego (op. Dorota Zimnoch,  
Natalia Sylwestruk)
- i  oczywiście MY- 77 DH im. Józefa Piłsudskiego ( op. Elżbieta Orbik)

W spotkaniu wzięli udział także zaproszeni goście: Wójt Gminy Wyszki 
mgr inż. Ryszard Perkowski, Dyrektor Zespołu Szkół w Wyszkach  mgr Jan 
Falkowski oraz w-ce Dyrektor  mgr Filomena Rabczuk, którzy bardzo aktywnie 
uczestniczyli w „imprezce”.

Spotkanie wypełniły gry, zabawy i pląsy harcerskie. Podczas ostatków, jak 
to bywa na harcerskich zlotach, przy dźwiękach gitar rozbrzmiewały najbardziej 
znane i lubiane piosenki. Nie obyło się też bez harcerskiej gry terenowej „50  
tka”. Po części oficjalnej odbył się poczęstunek przygotowany przez rodziców, a 
następnie „tańce i hulanki” trwające do godz. 20:00.

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że zabawa była 
przednia!

Opiekun 77 DH
Elżbieta Orbik

TURNIEJ  TENISA  w ZESPOLE  SZKÓŁ

W dniu 03.04.2009r. na hali sportowej Zespołu Szkół w Wyszkach odbył 
się III Turniej Tenisa Stołowego Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.  
Kolejny raz szkoła w Wyszkach gościła przedstawicieli szkół noszących imię 
Wielkiego Papieża Polaka. Uroczystość rozpoczął Dyrektor ZS p. Jan 
Falkowski, który powitał przybyłych gości, zawodników, opiekunów następnie 
pod przewodnictwem ks. Adama Banaszka odmówiono modlitwę w intencji 
beatyfikacji Jana Pawła II oraz założono kwiaty i zapalono znicze przed 
pomnikiem Patrona. Zgromadzeni na hali sportowej goście mieli możliwość 
wysłuchania części artystycznej, a także obejrzenia  prezentacji multimedialnej 
poświęconej Patronowi.
W zawodach uczestniczyło ponad 150-ciu zawodników ze szkół 
woj. podlaskiego, którzy zmagali się przy 14 stołach do tenisa. Nad 
prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali nauczyciele w-f Zespołu Szkół 
w Wyszkach p. Jacek Falkowski, p. Wiesław Tyszkiewicz, p. Stanisław 
Wasilewski, p. Sławomir Warpechowski oraz uczniowie, którzy sędziowali 
poszczególne mecze.  Zawody rozegrano w 8 kategoriach wiekowych. 
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc we wszystkich kategoriach otrzymali 
statuetki, zaś uczestnicy Turnieju ich opiekunowie oraz zaproszeni goście  
pamiątkowe medale za udział. Aby zregenerować utracone w czasie rozgrywek 
siły wszyscy mogli pokrzepić się posiłkiem.
Szczególne podziękowania kierujemy w stronę sponsorów naszej uroczystości, 
do których należały następujące instytucje:
- Urząd Gminy Wyszki  reprezentowany przez p. Wójta R. Perkowskiego, 
  p. Skarbnik S.  Ryczkowską, p. Sekretarza T.  Wielanowskiego
- Mlekovita Bielsk Podlaski  reprezentowana przez p. Tadeusza Romańczuka
- SUEMPOL Bielsk Podlaski
- HOOP Bielsk Podlaski
- Inspektorat PZU Bielsk Podlaski  reprezentowany przez p. J.  Orłowskiego
- Bank Spółdzielczy w Brańsku o/Wyszki  reprezentowany przez 
p. Dyrektora Edwarda Karpiesiuka
- Starostwo Bielsk Podlaski

Klasyfikacja drużynowa
 szkół podstawowych:

I miejsce  SP Holonki
II miejsce  SP Wyszki
III miejsce  SP Dziadkowice
IV miejsce  SP Topczewo
V miejsce  SP Integracyjna nr 1 
   w Białymstoku
VI miejsce  SP  Osowiec
VII miejsce  SP Łapy
VIII miejsce  SP Kleosin
IX miejsce  SP Falki
X miejsce  SP Łubin Kościelny
    i  SP Strabla 

Klasyfikacja drużynowa
 szkół gimnazjalnych:

I miejsce  Gim.Wyszki
II miejsce  Gim.Kleosin
III miejsce  Gim.Rudka
IV miejsce  Gim.Sokółka
V miejsce  Gim. Integracyjne 
   nr 1 Białystok
VI miejsce  Gim.Drohiczyn
VII miejsce  Gim.Dziadkowice
VIII miejsce  Gim.Glinik 

Szkoła Podstawowa kl. ,,0” -  IV
 dziewczęta

I -  Anna Charytoniuk  SP Dziadkowice
II -  Julita Szmurło SP Holonki
III -  Karolina Makarska SP Holonki
IV -  Anna Kuczyńska  SP Osowiec 

Klasyfikacja indywidualna:

Szkoła Podstawowa kl. ,,0” -  IV 
chłopcy

I -  Artur Nasiłowski SP Dziadkowice
II -  Kacper Makowski SP 
      Integracyjna nr 1 B-stok
III - Jarosław Wiktoruk SP Wyszki
IV -  Adam Gawrysiak SP Holonki

Szkoła Podstawowa kl. V -  VI
 dziewczęta

I - Ewa Niewińska SP Wyszki
II - Marlena Wiśniewska SP Holonki
III - Magdalena Makarska SP Holonki
IV - Sylwia Kruszewska SP Wyszki

Szkoła Podstawowa kl.V -  VI 
chłopcy

I - Sebastian Łochnicki SP Wyszki
II - Piotr Kosiński SP Holonki
III - Paweł Górski SP Wyszki
IV - Łukasz Zaręba SP Dziadkowice

Gimnazjum dziewczęta

I - Weronika Michaluk  Drohiczyn
II - Kinga Poletyło  Glinik
III - Sylwia Tworkowska  Wyszki
IV - Agnieszka Karpiesiuk  Wyszki

Gimnazjum chłopcy

I - Adrian Pasiński  Wyszki
II - Damia Kuczyński  Glinik
III - Maciej Siemieńczuk Wyszki
IV - Jacek Kosiński  Dziadkowice

Przedstawił: 
Jacek Falkowski

Opiekunowie  Panie

I - Elżbieta Twaróg Gim. Nr 1 w Sokółce
II - Beata Makarewicz 
      ZS Integracyjnych nr 1 w B-stoku
III - Anna Wolańska 
      ZS Integracyjnych nr 1 w B-stoku
IV - Anna Chodowiec 
      ZS w Dziadkowicach

Opiekunowie  Panowie

I - Wiesław Tyszkiewicz 
    ZS w Wyszkach
II - Jacek Falkowski ZS w Wyszkach
III - Marek Michałowski 
       Gim. w Gliniku
IV - Grzegorz Sokołowski ZS w Rudce
IV - Anna Chodowiec 
       ZS w Dziadkowicach

OGŁOSZENIA:

Kupię posesję na wsi 
z domem mieszkalnym,
może być do remontu

Tel. 601 483 999

Wynajmę lub sprzedam budynek 
handlowo-usługowy 
z nadbudową mieszkalną:
dół - 180 m2, góra - 160 m2, 
działka - 800 m2.
Tel. 512 485 964, (085) 737 16 50

W dniu 31 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Podlaskiego w Białymstoku odbyło się podpisanie umów z beneficjentami 
na inwestycje drogowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
W spotkaniu tym udział wzięli m.in. przedstawiciele  Powiatu  Bielskiego, 
z którym została podpisana umowa na realizację projektu pn. ,,Przebudowa 
drogi powiatowej nr 1592B  Wyszki - Mierzwin - Olędzkie”.
Inwestycja ta polegać będzie na modernizacji lokalnego układu 
komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1592B na 
odcinku Wyszki - Mierzwin - Olędzkie łączącym drogę powiatową nr 
1574B z drogą wojewódzką nr 681.
Projekt przewiduje przebudowę 7,919 km drogi, przebudowę 2 skrzy-
żowań, a także zmodernizowanie 172 zjazdów.
Całkowity  koszt  projektu wynosi 2 950 738,25  zł, w tym dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  1 475 369,12 zł. 
Pozostała kwota będzie pochodzić ze środków własnych Powiatu i Gminy 
(po 50%). Planowane rozpoczęcie inwestycji - II kwartał 2009 r.

(info  z Monitora Powiatowego)

PRZEBUDOWA DROGI WYSZKI-MIERZWIN-OLĘDZKIE

Dnia 24 lutego w Filii Biblioteki Publicznej w Strabli odbyło się 
,,Pasowanie na czytelnika''.

W uroczystości tej wzieli udział uczniowie kl. I z wychowawczynią panią 
Iwoną Tadrzak i dyrektor szkoły panią Marzanną Marczuk.

Pani bibliotekarka zapoznała przyszłych czytelników  z regulaminem 
obowiązującym w bibliotece, ze zbiorami oraz księgozbiorem podręcznym, jak 
również wyjaśniła uczniom zasady korzystania ze zbiorów.

Uczniowie kl. VI specjalnie na tę okazję przygotowali inscenizację 
podczas, której starli się przekazać wiedzę o książce i bibliotece wprowadzając 
w świat ,,baśni, bajeczki, opowieści z biblioteczki...'' Następnie dzieci złożyły 
przyrzeczenie i odbyło się pasowanie na czytelnika. Po czym pierwszoklasiści 
wypożyczyli swoje pierwsze książki.

Na pamiątkę tego uroczystego i szczególnego dnia uczniowie kl. I 
otrzymali dyplomy i upominki.

Pierwszą wizytę w bibliotece zakończyła baśniowa postać ,,Czerwonego 
Kapturka''. 

               Filia GBP w Strabli - Zofia  Oksiuta

PASOWANIE  NA  CZYTELNIKA  W  STRABLI



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

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

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

/imię  i  nazwisko/

/adres  zamieszkania/

/telefon/ /podpis/

           Prosimy  bardzo  o  wypelnienie kuponu i dostarczenie go osobiscie lub 
poczta  do  29.05.2009  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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Bardzo  piankowa  szarlotka

Etapy przygotowania:

Składniki na 6 - 8 porcji:

ciasto:
- 1,5 szklanki pszennej mąki,
- pół kostki zmrożonego masła 
    (ok. 10-12 dag),
- 3 czubate łyżki cukru,
- łyżeczka cukru z prawdziwą wanilią,
- 1 żółtko,
- 2 łyżki tłustej (22%) i gęstej śmietany,
- szczypta soli,
nadzienie:
- 5 jabłek średniej wielkości 
    (najlepiej twardych i kwaśnych),
- sok z połowy cytryny,
- pół łyżeczki cynamonu,
- 3 łyżki cukru,

1. Mąkę przesiej na stolnicę, dodaj sól i masło. Posiekaj nożem, aż masło będzie 
w małych kawałeczkach. Dodaj cukier, żółtka i śmietanę i najszybciej jak to 
możliwe zagnieć ciasto - nie musi dokładnie być wyrobione - wystarczy, że 
stanowi jedną kulę. Ciasto włóż do zamrażalnika na 30 minut. 
2. W tym czasie przygotuj jabłka - umyj je, obierz, pokrój na ćwiartki, usuń 
gniazda nasienne i pokrój na cienkie plasterki. Od razu po pokrojeniu skrop 
sokiem z cytryny - nie dość, że nie ściemnieją to i będą miały bardziej wyrazisty 
smak . Do jabłek dodaj cukier i cynamon, dokładnie wymieszaj. Białka lekko 
posól i ubij mikserem na pianę - kiedy nie wylatuje już z naczynia, po jego 
odwróceniu do góry nogami, dodaj cukier i ubijaj jeszcze kilka minut, aż piana 
stanie się gęsta i z lekka ciągnąca. 
3. Lekko zmrożone ciasto podziel na dwie części w stosunku 1 do 5. Większą 
część rozwałkuj na okrągły, cienki placek i wylep nim tortownicę (około 27 cm 
średnicy). Dokoła placka zrób z drugiej części ciasta brzeg o wysokości 3-4 cm. 
4. Ciasto nakłuj widelcem kilkanaście razy i wstaw do piekarnika nagrzanego do 
200 stopni na 10 minut - powinno się lekko zrumienić. Na podpieczone ciasto 
wyłóż wcześniej przygotowane jabłka - ładnie je wyrównaj i ponownie wstaw 
do piekarnika nagrzanego do 200 stopni na 15 - 20 minut. 
5. Kiedy  brzegi  ciasta  się  zrumienią  mocno, ponownie wyjmij je z piekarnika 
i nałóż pianę z białek - tym razem zrób fantazyjne fale i zawijaski, posyp 
płatkami migdałowymi i wstaw do gorącego, ale wyłączonego piekarnika. Piana 
powinna się podsuszyć kilka minut w stygnącym piekarniku - kiedy migdały 
zaczną być brązowe, znak, że szarlotka jest już pyszna.
Doskonała na ciepło i na zimno.

Krzyżówka z hasłem  2/2008Krzyżówka z hasłem  2/2008KRZYŻÓWKA  Z  HASŁEM       1/2009 NA  WIOSENNYM  STOLE

PIONOWO:
  1. Brzmienie głosu
  2. Jaskółcze lub angielskie
  4. “Schody” na statek
  5. Kształt twarzy
  7. Rodzaj łącza metalu
  8. Miasto z siwkiem 
      w herbie
11. Urodą nie grzeszy
13. Pani zza  Uralu
14. Marka zegarków
17. Inaczej odmiana
19. Szton
20. Odkryta część budynku
21. George, prezydent USA
22. Muzeum w Paryżu
25. Lód na rzece

POZIOMO:
  3. Wyczuwane na przegubie
      ręki
  6. Powierzchnia płynu
  9. Środek dopingowy
10. Wyrasta z kijanki
12. Drążek linoskoczka
15. Polska za Gierka
16. Pęd powietrza
18. Zapalenie błon śluzowych
      nosa
21. Wyspa w Indonezji
23. Pisze po tablicy
24. Lud z Ruandy
25. Kij do podpierania się
26. Miejski zieleniec
27. Fraszyńska dla Przyjaciół
28. Kaczka norowa
29. Owoc z czupryną
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biały puch:
- 4 białka,
- 2 łyżki cukru,
- szczypta soli,
- garść płatków migdałowych.

czas: ok. 90 minut 

Pieczone udka kurczaka marynowane w maślance

Etapy przygotowania:

Składniki:

- 8 udek kurczaka (tzw. "pałki"),

marynata:
- 1 i 1/2 szklanki maślanki,
- 2 łyżka pikli z mango,
- 4 łyżki oleju,
- 1 łyżeczka soli,

1. Udka wypłucz w wodzie i dokładnie 
    osącz. 
2. Wszystkie składniki marynaty dokładnie ze sobą wymieszaj. Zalej nią udka, 
wymieszaj, przykryj i wstaw do lodówki na kilkanaście godzin. 
W czasie marynowania kilka razy zamieszaj. 
3. Lekko otrząśnij z nadmiaru marynaty, ułóż na kratce i wstaw do piekarnika 
nagrzanego do 180 stopni. Piecz około 30 minut, w tym czasie raz je obróć. 
4. Podawaj na ciepło lub zimno w towarzystwie soczystej surówki.

               przepisy  ze  strony: www.mniam.pl

 

Informujemy,  że  organizowany  jest  cykl  bezpłatnych  kursów  
dla kobiet  w  wieku  18 - 50  lat  zamieszkałych  na  terenie Gminy  
Wyszki. Warunkiem  jest  ubezpieczenie  w  KRUS.
Szkolenia  dotyczą  zagadnień  z  dziedziny  kulinarnej, gastro-
nomii, dekoracji  wnętrz itp.
Szczegółowe  informacje  i  zapisy  w  GOKSiT.
UWAGA:    Ograniczona  liczba  miejsc!
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Stało się już tradycją, że w okresie noworocznym organizowane jest 
spotkanie emerytów i rencistów Gminy Wyszki. Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Turystyki, Klub Seniora "RAZEM" oraz Wójt Gminy zaprosili 
wszystkich seniorów oraz proboszczów miejscowych parafii.
       Dnia 13.01.2009r. o godz. 11.00 imprezę rozpoczął dyrektor GOKSiT 
p. Henryk Zalewski witając zaproszonych gości oraz przybyłych 
uczestników. Następnie głos zabrał Wójt Gminy p. Ryszard Perkowski, 
który powiedział między innymi, jak ważną sprawą jest integracja i akty-
wny udział w życiu społecznym szczególnie emerytów i rencistów. 
Proboszcz tutejszej parafii ks. Andrzej Ulaczyk zaprosił do wspólnej 
modlitwy i jako pierwszy przełamał sie opłatkiem, rozpoczęło się składanie 
życzeń przy dźwiękach kolęd i pastorałek, po czym wszystkim 
zaproponowano poczęstunek, skromny ale słodki. Całą atmosferę umilała 
kapela z Ciechanowca "KŁOSY", która dosłownie "porwała" kilka par na 
przysłowiowy parkiet. Niemal wszyscy zaczęli wspólne śpiewy z zespołem 
ale nie tylko. Gdy milkł dźwięk akordeonu wielu odważnych intonowało 
znane, biesiadne utworki, co było zaczątkiem głośnej, dobrej zabawy. Na 
koniec spotkania ok 70 osobom rozdano symboliczne upominki w postaci 
porcelanowych "Słoników szczęścia". Jak stwierdzili zebrani - to spotkanie  
utkwi na długo w ich pamięci. 

(hz)

Z całego serca chcieliśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do pomocy w odbudowie naszego spalonego domu. 
Gorące podziękowania składamy koordynatorce zbiórki środków finansowych - p. Agnieszce Łuczaj - sołtys Warpech Starych, ponadto Wójtowi Gminy 
Wyszki - p. Ryszardowi Perkowskiemu, Sekretarzowi Gminy - p. Tadeuszkowi Wielanowskiemu, dyrektorowi GOKSiT - p. Henrykowi Zalewskiemu, 
proboszczowi parafii Wyszki - ks. Andrzejowi Ulaczykowi, całej Radzie Gminy Wyszki, sołtysom oraz wszystkim darczyńcom, ludziom dobrej woli, 
wspomagających nas, nie tylko materialnie, ale także duchowo. 

Za uzyskane pieniądze zakupiliśmy okna, drzwi,  blachę  i  inne  materiały  niezbędne do odbudowy domu. Naszą dotychczasową pracę związaną z re-
konstrukcją budynku uwieczniliśmy na zdjęciach poniżej.

Jesteśmy Wam wszystkim dozgonnie wdzięczni!
Larysa i Stanisław  Warpechowscy

PODZIĘKOWANIE

NOWOROCZNE SPOTKANIE EMERYTÓW ...

Zapraszamy  na  wystawę  pokonkursową: 

“Koszyczek Wielkanocny” i “”Ale Jajo”.

Czas trwania - do 31.04.2009;    Czytelnia GOKSiT

PASOWANIE  NA  CZYTELNIKA  W  WYSZKACH

W dniu 9.03.2009 r. w Bibliotece Szkolnej w Wyszkach odbyło się 
"Pasowanie na Czytelnika" uczniów klasy I z udziałem zaproszonych gości : 
pana dyrektora Jana Falkowskiego, pani wicedyrektor Filomeny Rabczuk, 
wychowawczyni klasy I pani Agaty Wyszkowskiej, dyrektora GOKSiT-u pana 
Henryka Zalewskiego.

Na wstępie bibliotekarka Agnieszka Twarowska powitała wszystkich 
obecnych na uroczystości i zaprosiła do obejrzenia przedstawienia 
przygotowanego przez uczennice kl. Ia oraz uczniów kl. II. Dziewczynki 
zaprosiły wszystkich do krainy bajki. Recytowały wiersze o książce, śpiewały, 
wcielały się w różne postacie z bajek, przygotowały zagadki, na które 
odpowiedzi udzielali pierwszoklasiści. Po występach dzieci przystąpiły do 
uroczystości przyrzeczenia i były indywidualnie pasowane na czytelnika przez 
dotyk "najmądrzejszą książką – encyklopedią”. Krasnal wręczył każdemu 
dziecku imienną kartę czytelnika, dyplom pasowania na czytelnika, zakładkę do 
książki oraz słodki upominek.
Na koniec pani bibliotekarka wręczyła wychowawcy klasy przyrzeczenie, 
dziękując za przygotowanie uczniów do pierwszej wizyty w bibliotece, 
podziękowała wszystkim za uwagę i zaprosiła uczniów klasy I do wypożyczenia 
pierwszej książki życząc im wspaniałych przygód w ich zaczarowanym świecie.

Agnieszka Twarowska

NZOZ Bielsk Podlaski zachęca mieszkanki Topczewa i okolic do korzy-
stania  z  usług miejscowego  gabinetu  ginekologicznego,  w  przeciwnym 
razie zostanie  cofnięty  kontrakt  na  świadczenie  usług  zdrowotnych  
dla  tego  punktu.
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KRZYŻÓWKA “WG”  3-4/08.
W dniu 12 marca 2009 roku w Czytelni GOKSiT uczniowie wylosowali 
zwycięzcę w  konkursie  „Krzyżówka  z  hasłem” ogłoszonym w „Wieś-
ciach Gminnych” 3-4/2008  przez Gminny  Ośrodek  Kultury, Sportu i Tu-
rystyki w Wyszkach. Zwyciężczynią została  p. Zuzanna Młodzianowska  
zamieszkała  w Pulszach.

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 

ROZSTRZYGNIĘCIA  KONKURSÓW

W dniach 10.10.2008 - 31.12.2008r. trwały „Warsztaty Dziennikarskie”, 
których długofalowym efektem jest Młodzieżowa Gazetka Internetowa,  
redagowana i administrowana wyłącznie przez młodzież (więcej o Warsztatach 
czytaj na stronie: ).

W Czytelni biblioteki w Wyszkach w dniu 19.02.2009r. odbyło się 
uroczyste podsumowanie projektu zrealizowanego w ramach programu 
Podlaskiego Kuratora Oświaty „Kształcenie umiejętności społecznych i ży-
ciowych, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich”.

Na spotkanie zostały zaproszone władze Urzędu Gminy oraz młodzi 
dziennikarze.

Pan  Ryszard  Perkowski wręczył młodzieży  pamiątkowe  dyplomy a 
najbardziej aktywnym i twórczym upominki w postaci PenDrive'ów.

Uczniowie  z  kolei na ręce Pana Wójta złożyli podziękowania za wsparcie 
i pomoc  w przeprowadzeniu Warsztatów i wręczyli Dyplomy-Podziękowania 
z  podpisami uczestników projektu.

Spotkanie zakończyło się prezentacją zdjęć z zajęć w GOKSiT oraz 
wyjazdów.                               Zapraszamy:  

 www.goksit.wyszki.pl

www.mgi.wyszki.pl
(hz)

KONKURSY  WALENTYNKOWE

Z  okazji   Walentynek  GOKSiT   wraz  z   Gminną  Biblioteką  Publiczną 
i Biblioteką Szkolną w Wyszkach zorganizowali konkurs na Najsympa-
tyczniejszą Walentynkę 2009 oraz Czytelniczy Konkurs Walentynkowy
Konkurs "Najsympatyczniejsza Walentynka 2009" odbywał się w gminnych 
szkołach, które potwierdziły chęć uczestniczenia.

Można było głosować w dwóch kategoriach: uczennica i uczeń (dwie 
osoby) oraz nauczyciel, pracownik administracyjny (jedna osoba).

Wyniki konkursów:
NAJSYMPATYCZNIEJSZA  WALENTYNKA' 2009
Diana Rudczuk - kl. VI SP Wyszki,
Mateusz Trzeszczkowski - kl. VI SP Wyszki,
Kasia Grabowska - kl. IIa Gimnazjum Wyszki,
Patryk Olszewski - kl. Ia Gimnazjum Wyszki,
p. Maria Porucznik - nauczyciel ZS Wyszki,
Ania Walicka - kl. VI SP Topczewo,
Rafał Puchalski - kl. VI SP Topczewo,
p. Andrzej Karpiesiuk - dyrektor SP Topczewo,
Karolina Falkowska - kl. IV SP Falki,
Kamil Topczewski - kl. IV SP Falki,
p. Julia Mironczuk - nauczyciel SP Falki,
Martyna Falkowska - kl. VI SP Strabla,
Paweł Łaszczuk - kl. VI SP Strabla,
p. Zofia Oksiuta - bibliotekarz GOKSiT.

CZYTELNICZY KONKURS WALENTYNKOWY ' 2009
Agata Rogucka - kl. IIc Gimnazjum Wyszki,
Agnieszka Drozdowska - kl. IIIb Gimnazjum Wyszki.

foto: GOKSiT

„KOSZYCZEK WIELKANOCNY” I „ALE JAJO”
Konkurs  zorganizowany  przez  GOKSiT,  Gminną  Bibliotekę  Publiczną 
i Bibliotekę Szkolną został rozstrzygnięty. Zwycięzcami zostali: 

Koszyczek
Wielkanocny:
I - kl. VI  SP Topczewo 
II - Krzystof Bogusz; SP Topczewo
III - kl. V SP Topczewo

Ale Jajo:
I - Anna Kuźmicka; Strabla
II - Kacper Twarowski; SP Wyszki
III - kl. III SP Topczewo
Wyróżnienia:
- Jędrzej Bębenek - SP Topczewo
- Urszula Kołos - SP Topczewo
- Karolina Olejnik - SP Topczewo

UZALEŻNIENIE  INTERNETOWE

W Szkole Podstawowej w Strabli w dniu 5 marca 2009 roku odbył się apel 
o uzależnieniach internetowych. Nasi podopieczni, jak się okazuje, zbyt wiele 
czasu poświęcają na różne portale internetowe, a zbyt mało na naukę szkolną. 
Ankieta przeprowadzona wśród uczniów udowodniła, że uczniowie są 
uzależnieni od „Internetu” i różnych gier. Niektórzy z nich poświęcają na gry po 
kilka godzin dziennie.

Uczniowie klasy VI i V przygotowali spektakl „Czerwony Kapturek szuka 
księcia”, który miał uświadomić uczniom zalety i wady „Internetu”. 
Inscenizacja przestrzegała także przed zagrożeniami i niebezpieczeństwami 
„czyhającymi w komputerze”.

Przedstawienie, przygotowane pod kierunkiem nauczycielki E. Orbik 
podobało się bardzo społeczności szkolnej. Uczniowie sami przygotowali 
dekorację i stroje. Zamieszczone zdjęcie z przedstawienia szkolnego pokazuje, 
że uczniowie Szkoły Podstawowej w Strabli są niezwykłymi i profesjonalnymi 
aktorami.

                SP w Strabli - Elżbieta Orbik

WARSZTATY  DZIENNIKARSKIE - POSUMOWANIE

foto: GOKSiT


