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ZDANIEM  WÓJTA  GMINY

Już w listopadzie 2010 roku 
przygotowując projekt budżetu 
na 2011 rok natknęliśmy się na 
problem zbilansowania wydat-
ków bieżących z dochodami 
bieżącymi.
Dla  osób  mniej  rozeznanych 
w strukturze budżetu pozwolę 
krótko wyjaśnić, że na dochody 
bieżące składają się otrzymy-
wane przez gminę subwencje, 
dotacje oraz podatki i opłaty.
Wydatki bieżące to wszelkie 
wydatki, które musimy ponieść, 
aby utrzymać prawidłowe

funkcjonowanie gminy (nie mylić z Urzędem Gminy), tj. utrzymanie 
oświaty, Urzędu Gminy, Gospodarki Komunalnej (drogi, wodociągi, 
kanalizacja, oświetlenie ulic), bezpieczeństwo, a także obsługa 
kredytów.
Ostatnie rozporządzenie dotyczące finansów publicznych nałożyło 
bezwzględny rygor, że wydatki bieżące nie mogą w żadnym wypadku 
przekraczać dochodów bieżących. Wymóg oczywiście słuszny, bo 
uniemożliwia samorządom życie na kredyt (nie dotyczy to, co prawda 
kredytowania inwestycji, ale już spłata przyszłych rat będzie wyda-

Sołtysi kadencji 2011/2014 cd. na str. 7

Trzeszczkowski Tadeusz Zdrojkowska Aneta Wasilewski Kazimierz Zalewski Andrzej Falkowski Tadeusz Chatkowska-Hurtig Iwona

Bagińskie Budlewo Bujnowo Falki Filipy Gawiny

Łuczaj Andrzej Falkowska Iwona Dziemian Paweł Wyszkowski Mariusz Warpechowski Wiesław Łuczaj Jan

Godzieby Górskie, Bogusze Ignatki Kalinówka Kowale Kożuszki

Topczewski Andrzej Onopa Paweł Łuczaj Elżbieta Żukowski Ryszard Trzeszczkowski Michał Zawadzki Tadeusz

Koćmiery Łapcie Łuczaje Malesze Mierzwin D. Mierzwin M.

Miluski Sylwester Falkowski Andrzej Lachowski Stanisław Niewiński Edward Niewiński Andrzej Niewiński Zenon

Mieszuki Moskwin Mulawicze Niewino Bor. Niewino Leśne Niewino Popł.

(KL - "Kapitał Ludzki",  środki unijne na szkoły)

tkiem bieżącym, więc należy pamiętać o tym przy zaciąganiu takich zobowiązań).
Wracając na nasze gminne podwórko stanęliśmy przed bardzo konkretnym problemem.

cd. na str. 3

Tab. 1.  Budżety gminy na przestrzeni lat 2004 - 2011 (w tys. zł)

 Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 Dochody 7 849   9 476 10 318 11 235 11 247 12 674 14 368 16 122 

 W tym własne 887 2 412 3 036 2 986 3 150 3 704 3 337 3 794 

 Udział w podatku 338 338 447 519 639 607 672 774 

 Subwencje i dotac. 5 417 6 148 7 282 7 915 8 097 8 944 9 262 9 038 

 W tym subw.  
 oświatowa + KL 

2 700 2 607 2 535 2 752 2 865 3 234 
3 272 

+ 570 

3 301 

+ 688 

 Wydatki 8 479 9 132 10 815 11 000 11 873 13 272 16 212 17 649 

 W tym oświata  

+ KL 
4 424 3 855 3 781 4 174 4 366 4 698 

5 555 

+ 570 

5 953 

+ 688 

 Inwestycje 2 261 722 1 177 698 1 311 1 573 3 087 4 400 

 Saldo - 630 + 344 - 497 + 235 - 626 - 600 - 1 844 - 1 527 
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Gdzie i na ile możemy zaoszczędzić w wydatkach, aby móc utrzymać 
niezbędny dla rozwoju naszej gminy poziom inwestowania.

Zwiększenie dochodów w istotnych dla potrzeb budżetu kwotach w ogóle 
nie wchodzi w grę. Pozostało wobec powyższego zmniejszenie wydatków.

Analiza struktury wydatków wskazała od razu potencjalne miejsce 
największych oszczędności przy minimalnych skutkach społecznych. Niestety 
jest to oświata. Zwiększające się z roku na rok koszty, przy ciągle zmniejszającej 
się liczbie uczniów, jakie generuje ten dział są bez zdecydowanych działań nie 
do udźwignięcia przez nasz budżet.

Należy także dodać, że niektóre pomysły polegające na przykład na 
całkowitym zlikwidowaniu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu, i Turystyki, czy 
zmniejszeniu o połowę zatrudnienia w Urzędzie Gminy, są nie realne ze 
względu na ustawowo nałożone obowiązki, które ktoś musi wykonywać. 
Możliwe tutaj są jakieś ograniczenia dające pewne oszczędności, (które też 
zostały, bądź będą wprowadzone), ale nie rozwiązują one problemu.

Naszym problemem od początku 2000 roku jest nadmierna ilość szkół 
w stosunku do liczby dzieci, które do nich uczęszczają. Ilość dzieci w naszej 
gminie jest maksymalnie na dwie szkoły.

Gdybyśmy w ostatnich 10 latach nie zamknęli 4 placówek, z 8 które wtedy 
funkcjonowały dzisiaj w ogóle nie byłoby mowy o funkcjonowaniu gminy jako 
takiej.

Jak wspomniałem wcześniej olbrzymia kwota (w 2011 roku wynosząca 
ponad 2,6 mln zł.) jaką trzeba z dochodów własnych dołożyć do oświaty 
osiągnęła próg graniczny i jest na dalszą metę nie do udźwignięcia.

Na szkołę w Falkach jako najkosztowniejszą w utrzymaniu przeliczając na 
jednego ucznia, (Tab. 4.) trzeba w bieżącym roku wydać prawie 750 tys. zł.

Tab. 3. Liczba uczniów w szkołach podstawowych z klasami zerowymi

Rok 

Liczba 

Szkół 
Oddzia

łów 
Etatów 

nauczyciel. 
Uczniów z 
klasą „0” 

Śr. 
uczniów 
w klasie 

Absol 
wenci 

98/99 8 72 78,3    

99/00 7 56 68,7 645 11,5  

00/01 7 41 69,2 559 13,6 68 
01/02 5+1 34+4 54,5 496 13,0 74 

02/03 5+1 33+4 55,8 500 13,5 88 
03/04 5+1 30+4 50,6 468 13,8 72 

04/05 5+1 29+4 49,3 462 14,0 76 
05/06 4+1 26+4 42,8 419 14,0 68 
06/07 4+1 26+4 38,2 402 13,4 76 

07/08 4+1 28+4 b.d. 367 11,5 56 
08/09 4+1 29+4 43,9 368 11,2 64 
09/10 4 29 39 354 12,2 54 

10/11 4 29 39 342 11,8 55 

 Zawsze rozumiałem i rozumiem dzisiejszy protest rodziców przeciwko 
zamknięciu ich szkoły. Ale wiem jedno na przykładzie już zamkniętych, że nie 
wyrządzamy tym dzieciom istotnej krzywdy, gdy trafiają one do innej szkoły. 

Wyolbrzymiamy niejednokrotnie problem bezpieczeństwa, odległości, itp. 
Uważałem i uważam nadal, że znacznie mniej krzywdy wyrządza się 

uczniom przeniesieniem ich do szkoły dobrze wyposażonej i o dobrym 
poziomie kształcenia, niż utrzymywaniem na siłę wielu placówek ograniczając 
na nie nakłady poprzez łączenie klas, likwidację zajęć dodatkowych, likwidację 
dowożenia dla dzieci zamieszkujących bliżej niż 3 i 4 km, ograniczanie 
nauczycielom dokształcania się i awans zawodowy itp. Działając w ten sposób 
doprowadzilibyśmy znowu do kredy i tablicy, co z wielu oczywistych powodów 
nie wchodzi w grę, ale też i najnormalniej w świecie tego nie chcemy. Jeżeli 
mamy już wydawać na coś ekstra to wydajmy na przedszkola, szczepienia 
ochronne dziewcząt przeciwko wirusowi HPV lub coś podobnego co 
zaprocentuje pozytywnie na rozwoju intelektualnym, czy zdrowiu naszych 
dzieci.

Stojąc więc przed oczywistymi wyborami dotyczącymi przyszłości naszej 
gminy dziękuje tym radnym, którzy narażając się na nieprzyjemności 
zagłosowali za ta konieczną dla dobra całej gminy  (w  tym dzieci  i  rodziców 
z obwodu SP Falki) uchwałą.

ZDANIEM  WÓJTA  GMINY cd. ze str. 2
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Tab. 5. Kwoty wydane na szkoły w Falkach i Niewinie B. od 2003 r. (w tys. zł)

 Falki Niewino  Borowe  

2 003  41 2 1 33 

2 004  39 4 1 38 

2 005  41 8 1 51 

2 006  42 9 1 48 

2 007  51 2 1 36 

2 008  54 5 1 37 

2 009  62 9 - 

2 010  62 5 - 

2 011  74 6 - 

Ra zem s zko ły 471 0 8 43 

Og ółem 555 3 

 Dziwie się radnym z obwodu SP w Topczewie i SP w Strabli przeciwnej 
postawy, narażając placówki w swoich obwodach na przyśpieszone 
ograniczanie ich funkcjonowania, o czym pisałem wyżej.
Z faktami i ekonomią nie da się nic zrobić na siłę (Tab. 3. i 4.). Trzeba z pro-
blemem się zmierzyć i zrobić to jak najszybciej, gdyż w przeciwnym wypadku 
tylko tracimy pieniądze. 

Po raz kolejny (przykro mi) przypomnę referendum gminne w 2003 roku, 
gdzie proponowaliśmy zracjonalizowanie sieci szkół. Gdybyśmy wtedy podjęli 
tą decyzję  i  zostawili  tylko 3 szkoły w gminie  bez  jakiegokolwiek  
uszczerbku w poziomie edukacji (jestem tego pewien) mielibyśmy do 
dyspozycji w tym czasie na inwestycje kwotę ponad 5,5 mln zł (Tab. 5.). Czy to 
dużo? W naszych realiach tak, ponieważ nie mielibyśmy ani złotówki kredytów, 
lub w inwestycjach bylibyśmy znacznie dalej.

Jest jednak demokracja. Podjęliśmy taką decyzję i tyle. Problem jednak 
powraca. Nie róbmy więc dalej błędów, które już raz zrobiliśmy, ale też nie 
podawajmy jako przykład dobrego funkcjonowania gmin, które 10 lat temu 
uporały się z problemem liczby szkół.
Pojawiły się również pomysły, aby zamknąć za jednym zamachem jeszcze 
Topczewo i Strablę, a wszystkie dzieci zgromadzić tylko w jednej szkole. Jest to 
przynajmniej na ten moment wniosek trochę za daleko idący, pachnący 
rewanżyzmem, aczkolwiek z czysto ekonomicznego punktu widzenia 
znakomity.

Mam jednak nadzieję, że do momentu ukazania się tego artykułu rozsądek 
przezwycięży emocje i problem będzie już rozwiązany.

cd. na str. 4

Tab. 4. Koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach Gminy Wyszki (lata  07 / 11)

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Wydatki ogółem 
(w tys. zł.) 

9132 10815 11000 11873 13272 16212 17649 

Gospodarka  
komunalna 

8,2  10,6 8,2 5,6 6,2 6,2 7,0 

Gospodarka  
mieszkaniowa 2,6 2,5 2,4 2,3 2,5 2,2 2,1 

Oświata  
i wychowanie 42,2 35,0 39,0 36,8 36,4 34,4 35,0 

Kultura i sztuka/ 
w tym GOKSiT  
i GBP razem 

0,8 1,3 1,7 1,5 1,5 9,1 2,5/ 
1,3 

Ochrona zdrowia 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,2 

Opieka społeczna 13,1 21,9 19,6 18,7 16,2 15,2 14,0 

Kult. fiz. i sport 0,0 0,0 0,06 0,08 0,08 0,06 0,0 

Administracja  15,6 14,5 11,8 11,8 8,0 9,7 9,0 

Pozostałe w tym  
inwestycje 

14,7 13,5 16,6 22,6 28,52 22,44 30,2 

 

Tab. 2. Struktura wydatków (w %)
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dku drogowego i że potrzebuje szybko 47 tys. zł na zapłacenie poszkodowanym. 
Powoływał się przy tym na stojącego obok niego "komisarza", który także 
rozmawiał telefonicznie z kobietą.

Zgodnie ze schematem oszustwa tą metodą, przestępca zapowiedział, że 
po pieniądze przyjdzie jego kolega. Bez sprawdzania, czy rzeczywiście syn jest 
w potrzebie finansowej, kobieta przekazała mężczyźnie, który wkrótce ją 
odwiedził 12 tys. zł oraz 10 tys. dolarów. Oszuści byli na tyle zuchwali, że 
mężczyzna podający się za jej syna zadzwonił tuż potem i poprosił jeszcze 
o 5 tys. dolarów, które kobieta także przekazała "znajomemu". Dopiero dwie 
godziny później zadzwoniła do syna i wtedy zorientowała się, że została 
oszukana (…).

Policja szuka też oszustów, którzy w podobny sposób, w styczniu, 
oszukali 88-letnią mieszkankę Łomży. Ta przekazała im 5 tys. zł, które 
wypłaciła z konta. W tym przypadku udało się sporządzić portret pamięciowy 
mężczyzny, który odebrał pieniądze. 

Oszustwa "na wnuczka" w różnych jego wariantach policja odnotowuje 
od wielu lat i uważa je za jeden z najpopularniejszych sposobów wyłudzania 
pieniędzy. Mimo apeli, akcji informacyjnych, przestępcy wciąż znajdują 
łatwowierne, starsze osoby, które dają się zwieść. 
Policjanci podkreślają, że sprawcy wykorzystują naiwność i dobre serce 
starszych ludzi. Zabierają im często oszczędności życia. Jednorazowo są to 
bowiem kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. 
Według statystyk Komendy Stołecznej Policji, w roku 2010 odnotowano ponad 
300 postępowań prowadzonych w sprawie tego rodzaju oszustw. W roku 2009 
było ich 229. Łączna kwota strat w ciągu tych dwóch lat sięgnęła około 5 mln 
714 tys. zł, w tym w gotówce 5 mln 361 tys. 240 zł, 43 tys. 900 dolarów i 49 tys. 
600 euro oraz biżuterii o wartości 21 tys. zł.
Statystycznie ofiarami przestępstw metodą na "wnuczka" są osoby w wieku od 
50 do 97 lat. Najczęściej jednak są to ci, którzy ukończyli 70. rok życia.

("zel" - ze strony nasygnale.pl)

78-letnia kobieta, która prosiła funkcjonariuszy o interwencję, 
opowiedziała jak do tego doszło. Z wyjaśnień wynikało, że do jej domu, 
przyszedł młody mężczyzna, który mówił, że jest pracownikiem urzędu gminy 
i pomaga starszym ludziom w uzyskaniu zapomogi ze środków unijnych.

OSZUSTOM  STOP !!!

Prawie 60 tysięcy złotych 
straciła w Białymstoku staruszka 
oszukana metodą "na wnuczka". 
Nabrała się na wariant z synem, 
który potrzebuje pieniędzy na 
zapłacenie  poszkodowanym
w wypadku. Mężczyzna, który 
zadzwonił do staruszki, przeko-
nał ją, że jest jej synem, a zmie-
niony głos tłumaczył chrypką. 
Powiedział, że doszło do wypa-

Prosił o pokazanie oszczędności, ponieważ na tej podstawie miał 
stwierdzić w jakiej wysokości urząd będzie mógł udzielić im pomocy. Kobieta 
wraz z mężem dała się przekonać. Pokazali 10 tys. zł i schowali je do szafy. 
"Urzędnik" wykorzystał chwilową nieuwagę domowników. Po jego wyjściu 
okazało się, że wszystkie pieniądze zniknęły.

Jeszcze tego samego dnia, około godziny 13 podobny sygnał otrzymali 
policjanci z Moniek. Tym razem okradziona została 81-letnia mieszkanka 
Goniądza. Kobieta również miała wizytę mężczyzny podającego się za 
urzędnika z gminy. Pretekstem odwiedzin było przyznanie z funduszu unijnego 
zapomogi dla osób, które - jak mówił - ukończyły osiemdziesiąty rok życia 
i posiadają oszczędności w kwocie minimum 5 tys. zł. Gotówka miała być 
przeznaczona na zakup węgla i firanek do okien. Oszust zaczął sprawdzać ilości 
okien w mieszkaniu. Po jego wyjściu staruszka zorientowała się, że nieznajomy 
ukradł jej reklamówkę, w której były pieniądze i dokumenty. Wartość strat 
oszacowała na blisko 2.200 zł.

Na terenie naszej gminy również miały miejsce próby sprzedaży wraz 
z montażem zestawów satelitarnych do odbioru telewizji cyfrowej. Nie było by 
w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że rzekomo wójt "będzie zwracać 50% 
poniesionych wydatków". 

Na dzień dzisiejszy nie ma takiej akcji i możliwości finansowych. Jeżeli 
w przyszłości "pojawi się" jakaś firma, prosimy o weryfikację informacji - czy 
jest stosowne pismo, podpisane przez wójta lub kogoś z upoważnienia wójta. 
Wskazane, aby dodatkowo wykonać telefon do urzędu i potwierdzić ten fakt.

Kilka dodatkowych porad:
1. Nigdy nie przekazywać pieniędzy osobom, których się nie zna! Przed 
przekazaniem pieniędzy, sprawdzić, czy rzeczywiście rozmawiali 
telefonicznie z osobą bliską, a nie z oszustem, zadzwonić do osoby bliskiej.
2.  Uważać na wszelkiego rodzaju „okazje, promocje, dotacje i pomoc". 
Prosić o dokumenty, pozwolenia i je od razu weryfikować.
3 Nie wpuszczać do mieszkania osób obcych, których "oferty są 
podejrzane".
4. W razie wątpliwości zrezygnować "z okazji" i gdy oferenci odejdą, 
powiadomić policję o zaistniałym fakcie.

(hz)

Plany inwestycyjne na 2011 rok:
1. Budowa kanalizacji Topczewo, Wólka P. - 972.984 zł
    - wartość ogółem 1.883.028 zł
2. Budowa kanalizacji w Strabli, Łyse (przygotowanie dokumentacji)
    -  20.000 zł
3. Budowa ul. Nowej w Strabli, Łyse  - 200.000 zł, wartość ogółem - 541.703 zł
4. Przebudowa drogi w Zalesiu (przygotowanie dokumentacji)  - 20.000 zł
5. Budowa ul. Piaskowej w Wyszkach - 35.000 zł
6. Bud. dr. Niew. Popł. - N. St. - N. Kam. - N. Bor. - 2.289.700 zł
7. Modernizacja ul. Kolejowej w Strabli (przeb. urz. telekom.) - 20.000 zł
8. Rekultywacja wysypiska w Szpakach -  594.337 zł
9. Wiejskie centrum kultury w Pulszach (przygotowanie dokumentacji) 
    - 40.000 zł
10. Remont świetlicy wiejskiej w Godziebach - 42.700 zł
11. Ulica w Maleszach  - 150.000 zł
12. Droga pow. Niewino Popł. - N. Leśne - szosa (przyg. dokumentacji) 
      - 75.000 zł
13. Droga powiatowa Mieszuki - Warpechy Nowe - 90.000 zł
14. Chodnik przy ul. Konopnickiej w Strabli - 100.000 zł

Łączna wartość planowanych wydatków inwestycyjnych wynosi 
- 4.399.544 zł

Realizacja części tych przedsięwzięć jest jednak uwarunkowana 
podjęciem uchwały o zamknięciu szkoły w Falkach. W przeciwnym wypadku 
nastąpi konieczność rezygnacji z niektórych planów. Nie możemy pozwolić na 
zaciągnięcie tak wysokiego kredytu, gdyż nie będziemy mieli w przyszłości 
środków na jego spłatę mając tak wysokie zobowiązania.

Ryszard Perkowski
Wójt Gminy Wyszki
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PRZEMOC W RODZINIE

Rodzina, dom rodzinny w powszechnym mniemaniu to bezpieczny azyl, 
gwarantujący pewność, że nic złego nikogo tu nie spotka. Wielu z nas ma 
gwarancję, że na członków swojej rodziny zawsze można liczyć, że w trudnych 
sytuacjach uzyska od bliskich pomoc i wsparcie. Jednak dla niektórych osób 
dom rodzinny może być źródłem negatywnych, traumatycznych doświadczeń 
i przeżyć, źródłem przemocy.

Przemoc w rodzinie jest obecna we wszystkich społeczeństwach, bez 
względu na stopień ich rozwoju gospodarczego czy kulturalnego. Jest to 
problem powszechny, który dotyczyć może ludzi bez względu na ich wiek, 
status społeczny i materialny, poziom wykształcenia, wykonywany zawód.

Cykl przemocy
Prowadzone badania pokazały, że przemoc w rodzinie nie ma charakteru 
jednorazowego incydentu. Przechodzi przez trzy fazy powtarzającego się cyklu:
1. Faza narastania napięcia - między ofiarą a sprawcą pojawia się napięcie, 
coraz częściej pojawiają się kłótnie, spięcia. Sprawca jest coraz bardziej 
poirytowany, prowokuje awantury, stając się przy tym coraz bardziej 
agresywny. Ofiara próbuje naprawić i ratować domową atmosferę  spełnia 
wszystkie oczekiwania osoby, która może ją skrzywdzić, stara się poprawić jej 
humor, wywiązuje się ze wszystkich swoich obowiązków najlepiej  jak potrafi. 
Mimo to w relacji między nimi dominuje stres, frustracja słaba komunikacja, 
napięcie. Są one tak silne, że stają się nie do wytrzymania i dochodzi do 
wybuchu  ostrej przemocy.
2. Faza wybuchu - czyli ostrej przemocy, która służy rozładowaniu 
negatywnych emocji (kłótnia, walka, pobicie, awantura). Zwykle agresje 
sprawcy wywołuje drobne wydarzenie, w wyniku którego staje się on bardzo 
gwałtowny i wpada w szał. Po akcie przemocy ofiara jest w szoku, jest 
przerażona i nie może uwierzyć w to, co się wydarzyło. Zwykle wtedy wzywa 
policję, poszukuje pomocy, podejmuje decyzję o opuszczeniu domu, 
o uruchomieniu sprawy karnej lub rozwodowej
3. Faza miodowego miesiąca - po wyładowaniu złości sprawca dostrzega, że 
posunął się za daleko i w związku z tym przeprasza obiecuje, że nigdy więcej to 
się nie powtórzy, okazuje skruchę, przynosi kwiaty. Jeśli wydarzy się to po raz 
pierwszy, jest szczerze przerażony swoim zachowaniem, czuje się winny i żałuje 
tego, co zrobił. Czasem większy niepokój budzi w nim zachowanie partnerki  
osoby którą skrzywdził, a która podjęła zdecydowane kroki przeciwko niemu. 
Obawia się sankcji prawnych, konsekwencji emocjonalnych (reakcja rodziny, 
sąsiadów). Próbuje się tłumaczyć, usprawiedliwiać, obiecuje poprawę, stara się 
naprawić szkody, które wyrządził, zachowuje się tak jak na początku ich 
znajomości lub zaraz po ślubie. Ofiara zaczyna wierzyć, że „wszystko będzie 
dobrze”, że sprawca przemocy zmienił się, jednak po pewnym czasie pomiędzy 
nią a sprawcą znowu pojawia się napięcie.

Fazy następują kolejno po sobie, a w miarę upływu czasu przemoc w każdej
cd. na str. 5



str. 5Wieści Gminne   1/2011

PRZEMOC W RODZINIE

"STROFY  O  OJCZYŹNIE"

cd.  ze str. 4

kolejnej fazie jest coraz bardziej ostra i brutalna. Szczególnie niebezpieczna dla 
ofiar (z punktu widzenia osoby udzielającej pomocy) jest faza miodowego 
miesiąca. Pozwala zapomnieć o przeżytym koszmarze i uwierzyć, że nastąpią 
stałe zmiany w zachowaniu partnera. Wtedy też ofiary przemocy wycofują się 
z procesu pomagania  przestają uczestniczyć w terapii, wycofują skargi składane 
do policji, nie chcą zeznawać przeciwko partnerowi, który je krzywdził. Mimo 
to cykl przemocy coraz częściej się powtarza, coraz drobniejsza przyczyna staje 
się pretekstem do wybuchu. Sprawca czuje się coraz bardziej bezkarny a ofiara 
bezradna.
Nic nie usprawiedliwia krzywdzenia innych osób. Takie przekonanie daje 
osobom stosującym przemoc  pewność, że są zwolnieni z odpowiedzialności za 
własne zachowania. Usprawiedliwianie agresji i przemocy, którą stosuje 
sprawca przemocy, może sprzyjać jego kolejnym i bardziej intensywnym 
zachowaniom. Trzeba podkreślić, że za stosowanie przemocy zawsze 
odpowiada sprawca, a nie ofiara.

Przedruk za „Przemoc w rodzinie wobec osób starszych 
i niepełnosprawnych” pod redakcją Doroty Jaszczak - Kużmińskiej, 

Katarzyny Michalskiej Warszawa, Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA

NARODOWY  SPIS  POWSZECHNY  LUDNOŚCI 
i  MIESZKAŃ  2011

Ostatnio przeprowadzone w Polsce spisy (powszechny spis ludności oraz 
powszechny spis rolny) miały miejsce w 2002 r. Spis powszechny jest 
największym przedsięwzięciem statystycznym jakie podejmowane jest nie 
tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Dyrektywy ONZ i Unii Europejskiej 
zalecają robienie spisu powszechnego co dekadę. 

Tegoroczny spis będzie przeprowadzony na terytorium Polski w dniach od 
1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. Informacje będą zbierane wg stanu na dzień 31 
marca 2011 r. godz. 24.00. Spis powszechny jest badaniem obowiązkowym, 
realizowanym w oparciu o ustawy o spisach.

Celem spisu jest zebranie informacji o stanie liczebnym ludności, 
o strukturze gospodarstw domowych i ich warunkach mieszkaniowych oraz 
uwarunkowaniach społeczno - ekonomiczych i procesach demograficznych 
zachodzących w Polsce. Spisane zostaną osoby stale i czasowo zamieszkałe oraz 
osoby zmieniające miejsca zamieszkania. Spisowi podlegają również 
mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane 
pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Po raz pierwszy spis ludności i mieszkań zostanie przeprowadzony 
w formie elektronicznej, bez użycia formularzy papierowych. Wszystkie 
informacje zebrane podczas spisu są prawnie chronione w ramach tajemnicy 
statystycznej. Dane będą gromadzone wg następujących metod:
1) samospis internetowy - czyli spis on - line (1 kwietnia - 16 czerwca 2011 r.),
2) spis telefoniczny (8 kwietnia - 30 czerwca 2011 r.),
3) rozmowa z rachmistrzem spisowym (8 kwietnia - 30 czerwca 2011 r.).

Na terenie gminy Wyszki prace podczas spisu powszechnego będą 
wykonywali trzej rachmistrze spisowi:
1) Taida Charytoniuk - Kuźma
2) Anna Marcińczyk
3) Bożena Siemieńczuk.

Rachmistrz spisowy będzie nosić w widocznym miejscu identyfikator ze 
zdjęciem, podpisanym przez dyrektora urzędu statystycznego. Rachmistrz jest 
przeszkolony i zaprzysiężony.

Prosimy mieszkańców o życzliwy stosunek do rachmistrzów oraz 
umożliwienie sprawnego przeprowadzenia spisu.

Gminne Biuro Spisowe

W dniu 27 lutego br. w Urzędzie Gminy Wyszki odbyła się uroczystość par 
małżeńskich obchodzących pięćdziesiątą rocznicę zawarcia związku 
małżeńskiego "Złote Gody".

W tym dniu 22 pary zostały odznaczone medalami za długoletnie pożycie 
małżeńskie nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Akt 
dekoracji odbył się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki a wręczenia 
medali dokonał Wójt Gminy Wyszki Pan Ryszard Perkowski, składając 
jednocześnie przybyłym parom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, miłości, 
opieki najbliższych oraz wielu lat wspólnego życia. Na uroczystość przybyły 
również rodziny Jubilatów i Skarbnik Gminy Pani Stanisława Ryczkowska. 
Odznaczeni zostali: Maria Danuta i Jan Trzeszczkowscy, Helena i Marian 
Trzeszczkowscy, Jadwiga i Kazimierz Kostro,  Anna i Mieczysław Falkowscy,  
Regina i Jan Górscy,  Wiesława Teresa i Kazimierz Czarkowscy, Eugenia 
i Marian Łopieńscy, Józefa i Tadeusz Pierzchało, Józefa i Stanisław Łuczaj,  
Zoja i Aleksander Żukowscy, Wera i Włodzimierz Kłoczko, Michalina 
i Edward Kardaszewicz, Regina i Mieczysław Miluscy, Czesława i Jan 
Wiktoruk, Janina Teresa i Czesław Henryk Niewińscy, Janina i Józef 
Borowscy, Regina i Stanisław Niewińscy, Władysława i Eugeniusz Krasiejko, 
Irena i Bolesław Filipczuk, Janina Kazimiera i Stanisław Żukowscy, Zofia 
Maria i Tadeusz Zgiet,  Wanda i Stanisław Sawoniuk.

ZŁOTE  GODY

Lampką szampana wzniesiono toast za pomyślność Jubilatów. Spotkanie 
odbyło się w serdecznej atmosferze przy wspólnym poczęstunku. Uroczystość 
uświetniła swoim występem kapela „Kłosy”.

USC

W piątek 25 marca 2011 roku Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim 
przy ul. Kazimierzowskiej była pełna poezji, refleksji i zadumy, a także emocji 
towarzyszących każdemu konkursowi. A to za sprawą młodych recytatorów, 
zuchów i harcerzy, którzy uczestniczyli w hufcowych eliminacjach 
XIX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie”. 

Mottem tegorocznej edycji konkursu były piękne słowa znanego poety 
Phila Bosmansa: 

Kocham ludzi, którzy żyją wokół mnie
Kocham radość i radość przychodzi do mnie
Kocham przyjaźń i sięgam do gwiazd
A mój dzień jest pełen zadowolenia.

Z 77 Drużyny Harcerskiej im J. Piłsudskiego działającej przy Zespole 
Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach w konkursie wzięło udział 3 harcerki.

Jury, składające się z nauczycieli - polonistów, oceniało występy biorąc 
pod uwagę dobór repertuaru, kulturę słowa, interpretację oraz ogólny wyraz 
artystyczny. 

Nasze harcerki zajęły wysokie, nagrodzone dyplomami i książkami, 
miejsca:
I miejsce - Kamila Chomicka kl. VI
III miejsce - Wioleta Niewińska kl. VI

Laureatka konkursu Kamila Chomicka może reprezentować Hufiec ZHP 
w Bielsku Podlaskim w finale Ogólnopolskiego Konkursu, który odbędzie się 
w Łodzi w dniach 9 - 10 kwietnia 2011 roku.

Elżbieta Orbik
Opiekun 77 DH im. J. Piłsudskiego

WIOSNA, ACH TO  TY ...

         22 marca 2011 roku w Szkole Podstawowej w Strabli odbył się apel 
z okazji nadejścia, długo oczekiwanej, kalendarzowej Wiosny. Piękną wiosenną 
dekorację i inscenizację pod kierunkiem Elżbiety Orbik przygotowali uczniowie 
klasy szóstej.
         Przedstawienie urozmaiciły dodatkowo piosenki o Wiośnie. Uczniowie 
zaśpiewali utwory znanych polskich wykonawców: Marka Grechuty, 
Małgorzaty Ostrowskiej i zespołu Skaldowie.
        W związku z Dniem Wiosny ogłoszono konkurs na "Najpiękniejszą kukłę-
Marzannę". Słomianych, pięknie ubranych kukieł pojawiło się podczas apelu 
blisko 30. Komisja konkursowa miała "twardy orzech do zgryzienia", aby 
obiektywnie i sprawiedliwie dokonać oceny.
        Dyplomy i nagrody jury przyznało w dwóch kategoriach: klas 0 - 3 i 4 - 6. 
Najlepsze miejsca w pierwszej kategorii zajęli:
I miejsce - Sacharko Łukasz
II - Marczuk Karol i Szolc Maja
III - Nazarko Natalia, Nazarko Kacper i Wappa Wiktoria
        W kategorii uczniów starszych nagrodzono:
I miejsce - Sacharko Mateusz
II miejsce - Szolc Bartłomiej
III miejsce - Borowski Karol
       Zgodnie z tradycją Marzanny zostały spalone w ognisku, aby "zła zima" nie 
wróciła już do nas.
       Obchody Dnia Wiosny zakończono wspólnym pieczeniem kiełbasek oraz 
grami i zabawami przy ognisku.

 Elżbieta Orbik

LAUREATKA  KONKURSU  JĘZYKA  ROSYJSKIEGO

Miło nam poinformować, że mieszkanka naszej gminy, a dokładniej 
miejscowości Wodźki, uczennica klasy III c tutejszego gimnazjum Patrycja 
Chomicka została laureatką IV edycji konkursu "Mistrz Gramatyki Języka 
Rosyjskiego" w kategorii gimnazjalistów, który odbył się 10 marca 2011 roku 
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku. 

Brało w nim udział 96 uczniów w dwóch kategoriach: gimnazjum i liceum. 
Klasyfikacja uczniów gimnazjum z Wyszek przedstawiała się następująco: 
Patrycja 48 pkt na max. 50, Kinga Weronika Wesołowska, Jana Lementowska, 
Żaneta Guzowska i Kamil Marczuk. 

Zwyciężczyni w nagrodę otrzymała elektroniczny 8-języczny translator, 
ufundowany  przez Wyższą Szkołę Administracji Państwowej w Białymstoku.

Język rosyjski Patrycji nie sprawiał nigdy problemów, jak mówi laureatka 
- już od "podstawówki "bardzo lubiła ten przedmiot."Pierwsze kroki" pomagała 
stawiać mama a dalszą edukację wspomogły panie nauczycielki: Elżbieta  
Godzińska, Małgorzata Wyszkowska i Elżbieta Orbik. Monika, bo tak ma na 
drugie imię, w II klasie gimnazjalnej wygrała "Wojewódzki Konkurs Języka 
Rosyjskiego" zorganizowany przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Patrycji i pozostałym uczestnikom życzymy dalszych sukcesów oraz 
właściwych decyzji w wyborze szkoły średniej.

(hz)
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            SPRZEDAM:
1) belarkę zmiennokomorową,
2) przyczepę samozbierającą,
3) chwytak do bel na tył podnośnika.
Ceny do uzgodnienia.
                                              tel. 668 954 615

Mazurek z orzechami

NA  ŚWIĄTECZNYM  STOLE

Kurczak z grzybkami 

Składniki:
- 6 pałeczek kurczaka,
- 2 czerwone cebule,
- 1 mała marchewka,
- 500 gram pieczarek,
- po dwie łyżki sosu sojowego
  i soku z pomarańczy,
- 3 - 4 łyżki octu winnego,
- pół szklanki cukru,
- łyżka mąki ziemniaczanej,

Przygotowanie:
Pałeczki z kurczaka należy umyć i osuszyć papierowym ręcznikiem, natrzeć 
przyprawami i przełożyć do woreczka do pieczenia. Cebulę obrać i pokroić 
w ósemki. Pieczarki oczyścić i zetrzeć na tarce o dużych oczkach, marchewkę po 
obraniu i umyciu drobno posiekać. Wszystko przesypać do woreczka z mięsem 
i szczelnie zawiązać. Zrobić dwa niewielkie nakłucia w folii i piec około 
godziny w temperaturze 200 stopni.
Cukier rozpuścić na patelni z sosem sojowym i sokiem pomarańczowym. Mąkę 
ziemniaczaną wymieszać z dwiema łyżkami zimnej wody i powoli wlewać do 
sosu. Zagotować.
Mięso i całą zawartość torebki przełożyć do płaskiego rondla i zalać powstałym 
sosem. Chwilę dusić pod przykryciem, obracając mięso w sosie.

Przepisy pochodz¹ ze str ony: www.mojegotowanie.pl

OGŁOSZENIE  BEZPŁATNE

Składniki:

CIASTO:
- 40 dag mąki,
- 1/2 szkl. cukru,
- 2 jajka,
- 2 łyżeczki sody,
- 2 łyżeczki miodu,
- 15 dag margaryny.

Przygotowanie:
1. Zagnieść ciasto i podzielić na dwie części. 
    Jedną część wyłożyć na blachę i upiec.
2. Wszystkie składniki masy orzechowej przesmażyć na patelni przez 15 min.,
    stale mieszając. Drugą część ciasta wyłożyć na blachę. Na to wyłożyć masę
    orzechową i upiec.
3.  Wszystkie składniki budyniu zagotować. Masą przełożyć zimne placki. 

Przyprawy:
mielona czerwona papryka, sól, pieprz ziołowy, bazylia

Pyszny keks
Składniki:
- 400 gram bakalii,
- 50 gram orzechów włoskich,
- 50 gram suszonego mango,
- 50 gram suszonych daktyli,
- 100 gram żurawiny,
- 50 gram suszonych fig,
- 100 gram rodzynek 
   namoczonych w gorącej wodzie,
- 250 g masła,
- 200 g cukru,
- 250 g mąki,
- 5 jajek, pół laski wanilii, 1 łyżka proszku do pieczenia.

Przygotowanie:
Masło ubić mikserem na puszystą masę a potem wsypać cukier i znów ubijać, 
dodając po jednym jajku. Następnie dodać mąkę, wanilię, proszek do pieczenia.
Bakalie pokroić na małe kawałki, wsypać do ciasta i wymieszać.
Całość włożyć do wyłożonych papierem blaszek i upiec na złoty kolor 
w nagrzanym piekarniku z termoobiegiem 160° C. Cza pieczenia  50 - 60 minut.

MASA ORZECHOWA:
- 25 dag orzechów włoskich,
- 2 łyżki miodu,
- 1/2 szkl. cukru,
- 15 dag margaryny,
- cukier waniliowy.

BUDYŃ:
- szkl. mleka,
- czubata łyżka mąki 
ziemniaczanej,
- łyżka mąki pszennej, 
- 1/2 kost. margaryny.

Czas przygotowania: 60 minut
Ilość porcji: 12 

Czas przygotowania: 80 min.
Czas pieczenia: 60 min. Ilość porcji: 4 

Czas przygotowania: 120 minut
Czas pieczenia: 60 minut
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SOŁTYSI  KADENCJI  2011 - 2014 cd. ze str. 2

Niewiński Stanisław Olszański Eugeniusz Łukaszewicz Zofia Radkiewicz Wojciech Zabrocka Agata

Niewino Stare Olszanica Osówka Pulsze Samułki D. Samułki M.

Tworkowski Zbigniew Sielewończuk Tomasz Sacharzewski Jan Radziwon Stanisław Berg Tadeusz Filipczuk Piotr

Sasiny Sieśki Stacewicze Strabla Szczepany Szpaki

Krasowski Arkadiusz Topczewski Andrzej Niewiński Antoni Niewiński Grzegorz Łuczaj Agnieszka Chomicki Tadeusz

Topczewo Trzeszczkowo Tworki Warpechy N. Warpechy St. Wodźki

Kiełkucki Tadeusz Baranowska Monika Wyszyńska Helena Hryniewicki Janusz Tworkowski Jan Lasota Marcin

Wólka Pietk. Wólka Zaleska Wypychy Wyszki Zakrzewo Zalesie

Klimowicz Józef

Recital iluzjonistyczny w wykonaniu mistrza £ ukasza Podymskiego.
W poniedziałek 14 marca 2011 r. uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II     

w Wyszkach obejrzeli pokaz iluzjonistyczny p.h. „Magiczny teatr baśni” 
w wykonaniu Łukasza Podymskiego zorganizowany przez bibliotekarkę 
Agnieszkę Twarowską. Spektakl łączył elementy rozrywki oraz szeroko pojętej 
edukacji. Świetne triki i duża dawka humoru w wykonaniu artysty rozbawiły 
publiczność zgromadzoną w hali sportowej, stanowiąc jednocześnie miły 
przerywnik szkolnej codzienności.

Pasowanie uczniów klasy pierwszej na czytelników biblioteki Zespo³u 
Szkó³ im. Jana Paw³a II w Wyszkach.

Dnia 15 lutego 2011 roku odbyło się w naszej szkole uroczyste pasowanie 
uczniów klasy pierwszej na czytelników biblioteki szkolnej. Uroczystość 
uświetnili swoim występem uczniowie i uczennice z  klasy IIIa gimnazjum 
i klasy III szkoły podstawowej. Przygotowali część artystyczną zatytułowaną: 
„W krainie książek”. Po inscenizacji pierwszoklasiści złożyli przyrzeczenie, że 
będą szanować książki i zostali pasowani na czytelników. Bibliotekarka 
Agnieszka Twarowska kolejno wyczytywała nazwiska poszczególnych uczniów, 
a dyrektor szkoły pasował ich na czytelnika, dotykając ich ramienia książką. 
Klasy pierwsze otrzymały pamiątkowy dyplom. Na zakończenie wizyty 
w bibliotece chętni uczniowie mogli wypożyczyć po raz pierwszy książeczkę 
i otrzymali, wykonane przez starsze uczennice zakładki do książek.  Było to 
pierwsze spotkanie najmłodszych czytelników z biblioteką. 

Z  ŻYCIA  BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ

Miejmy nadzieję, że uczniowie ci chętnie będą tu przychodzić i brać udział  
w kolejnych uroczystościach i konkursach.

Agnieszka Twarowska 
bibliotekarz ZS Wyszki
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GOKSiT   zaprasza:

pon., środa, czwartek
wtorek, piątek

- 8.00 - 16.00
- 11.00 - 19.00

Zapraszamy Panie i Panów na zaję-
cia aerobiku w każdy piątek w godz. 
18.30 - 19.30. Zajęcia prowadzone 
są w GOKSiT przez wykwalifiko-
wanego instruktora p. Anetę Tesarek 
(foto obok). Koszt - 35 zł za miesiąc 
(opłata tylko za instruktora).
Zachęcamy również do zapisywania 
się na kurs tańca współczesnego 
(hip-hop, house, new - style). Koszt 
jw. - 35 zł za miesiąc.

Gminna Biblioteka Publiczna
ogłasza konkurs "Wielkanocny 
kurczaczek". Mogą wziąć w nim

KOMUNIKATY  GOKSiT  i  GBP w WYSZKACH

PASOWANIE  NA  CZYTELNIKA  w  STRABLI

Jako stały element działalności ośrodka kultury są przedsięwzięcia 
skierowane do najstarszej grupy wiekowej naszej społeczności. Dnia 
16.02.2011 r. w świetlicy w Topczewie odbyło się "IV SPOTKANIE 
SENIORÓW GMINY WYSZKI", zorganizowane przez Wójta Gminy oraz 
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki.

Imprezę rozpoczął dyrektor GOKSiT-u p. Henryk Zalewski i powitał 
zaproszonych gości: Wójta Gminy Wyszki p. Ryszarda Perkowskiego, 
Przewodniczącego Rady Gminy p. Janusza Wyszyńskiego, Wiceprzewo-
dniczącego p. Marcina Lasotę, Radnego powiatowego a zarazem dyrektora 
Banku Spółdzielczego Brańsk O/Wyszki  p. Edwarda Karpiesiuka, Sołtysa wsi 
Topczewo p. Arkadiusza Krasowskiego, Przewodniczącą Koła Gospodyń 
Wiejskich w Topczewie p. Katarzynę Górską oraz przybyłe kluby seniora 
i pozostałych uczestników spotkania.

Niesamowity nastrój wprowadziły Babeczki Podlaskie z Białegostoku 
w widowisku kabaretowym "Wiejskie babeczki". Przez ponad godzinę sala 
wypełniona była głośnym śmiechem i gromkimi brawami, którymi nagradzano 
wspaniałą grę artystek.

Wójt Gminy p. Ryszard Perkowski, po występie formacji, wyraził podziw 
i podziękowanie seniorom za liczne przybycie. Następnie kolejno głos zabierali: 
p. Janusz Wyszyński, p. Arkadiusz Krasowski oraz p. Eugenia Gromada, 
przewodnicząca Klubu Seniora SENATOR z Niewina Borowego.

Kolejną godzinę imprezy ponownie wypełniły swoim występem Babeczki 
Podlaskie, tym razem w "Cygańskiej biesiadzie". Panie przebrane w barwne 
cygańskie stroje porwały do tańca niemal całą salę. Fakt podwójnego bisu chyba

IV  SPOTKANIE  SENIORÓW  GMINY  WYSZKI

W dniu 07.03.2011 r. w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Strabli 
odbyło się "Pasowanie na Czytelnika" uczniów kl. I z udziałem zaproszonych 
gości: Proboszcza Parafii pw. Wniebowstąpienia w Strabli księdza Antoniego 
Kunickiego, bibliotekarki GBP z Wyszek pani Katarzyny Borowskiej, 
wychowawczyni kl. I pani Krystyny Filipiuk.
Na wstępie bibliotekarka Zofia Oksiuta wyjaśniła cel wizyty, zapoznała 
uczniów ze zbiorami, katalogiem i regulaminem biblioteki.

W dalszej części spotkania uczniowie kl. VI przedstawili teatrzyk 
inspirowany postaciami z bajek. Dzieci odpowiadając prawidłowo na pytania 
zadane przez starszych kolegów - wzorowo zdały egzamin na przyszłego 
czytelnika.

Następnie pierwszoklasiści złożyli przyrzeczenie i odbyło się pasowanie. 
Na pamiątkę uroczystego spotkania wręczono uczniom dyplomy i upominki.
Na koniec dzieci wypożyczyły pierwsze książki.

Miejmy nadzieję, że ta niezapomniana wizyta w bibliotece zaowocuje 
w przyszłości miłością do literatury, bo "kto czyta książki, żyje podwójnie" 
(Umberto Eco).

Zofia Oksiuta
biliotekarz GBP Filii w Strabli

7 - go marca 2011 r. odbyło się kolejne spotkanie Klubu Seniora "Senator" 
z Niewina Borowego. Gościła na nim Pani Krystyna Kuźmicka z Bielska 
Podlaskiego. Zaprezentowała ona seniorom swoje umiejętności haftu 
krzyżykowego, pokazała pięknie wyszyte obrazy oraz udzieliła krótkiego 
instruktażu o wyszywaniu. Pani Eugenia Gromada przygotowała igły, mulinę 
oraz specjalny materiał więc co sprytniejsze seniorki rozpoczęły od razu 
"robótki". 

W opinii p. Krystyny haft krzyżykowy nie jest wcale trudny do wykonania, 
wymaga jednak cierpliwości i zaangażowania. Panie przebywające na 
emeryturze mają sporo wolnego czasu więc naprawdę mogą rozpocząć" szkółkę 
haftu krzyżykowego". Bardzo pomocne w tym będą czasopisma z gotowymi 
wzorami takie jak "Haft krzyżykowy" lub "Kram z robótkami".

Dalsza część spotkania przebiegła w miłym biesiadowaniu przy torcie 
przygotowanym z okazji Dnia Kobiet. Wykonała go Pani Ewa z Bielska 
Podlaskiego. Przewodnicząca złożyła wszystkim życzenia długich lat życia 
w zdrowiu, radości i przyjaźni. Seniorzy odmówili modlitwę za zmarłe kobiety 
z Niewina Borowego i okolic. Przypomniano też niektóre fragmenty życiorysu 
błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki.

Końcową część spotkania umilił wszystkim zebranym p. Roman Gromada 
przygrywając na swoim keyboardzie. Miło jest być razem i patrzeć kiedy ludzie 
są radośni. Dobrze byłoby aby spotkania seniorów przynosiły im jak najwięcej 
radości, bo ona jest inspiracją i chęcią do życia i wielu działań. Pani E. Gromada 
podziękowała wszystkim za miłe spotkanie, a szczególnie dla p. Krystyny. 
Została ona już wcześniej zaproszona przez nasze seniorki na kolejne spotkania, 
bo zauważono, iż oprócz wyszywania może ona też pięknie uczyć śpiewania. 
Ustalono, że następne spotkanie w maju będzie miało charakter wyjazdowej 
pielgrzymki do Świętej Wody. Wezmą w nim udział całe rodziny seniorów 
i strażaków.

Eugenia Gromada

OSTATKI  w  NIEWINIE  BOROWYM
 najlepiej świadczy o tym, jak bardzo występ spodobał się publiczności.

Wszystkim uczestnikom spotkania zostały wręczone pamiątki w postaci 
skarbonek - piesków, które bardzo przypadły do gustu. Po tym miłym akcencie 
rozpoczęły się tańce i biesiadowanie przy dźwiękach duetu LUMEN BAND 
Państwa Jadwigi i Wojciecha Wieczorków.

Na koniec spotkania p. Henryk Zalewski podziękował wszystkim za 
przybycie, sponsorom za dofinansowanie a szczególnie serdecznie swoim 
pracownicom paniom: Katarzynie Borowskiej, Zofii Oksiucie i Alicji 
Falkowskiej za przygotowanie całej imprezy oraz paniom Marii Karpiesiuk 
i Elżbiecie Karpiesiuk za dużą pomoc w tych przygotowaniach.

Zabawa zakończyła się w późnych godzinach wieczornych chęcią jak 
najszybszego powtórnego biesiadowania oraz ogólnym żartem, że otrzymane 
skarbonki posłużą do zbierania pieniążków na następne "bale" z udziałem 
seniorów.

Impreza była współfinansowana przez Stowarzyszenie N.A.R.E.W., co 
pozwoliło urozmaicić spotkanie tak bogatym programem. Składamy za to 
gorące podziękowania, w imieniu organizatorów i wszystkich uczestników.

(hz)

www.goksit.wyszki.vot.pl

udział zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli. Termin dostarczenia prac: 
18.04.br.Szczegółowy regulamin i zgłoszenia w placówce: Wyszki, ul. Szkol-
na 17. Zapraszamy na naszą stronę internetową (adres poniżej). Uruchomiliśmy 
panel bezpłatnych ogłoszeń, forum dyskusyjne oraz elektroniczny pamiętnik 
w zakładce Blog. Zachęcamy do zarejestrowania się w Newsletterze, wówczas 
na Państwa maile będą nadsyłane najważniejsze informacje odnośnie naszych 
ofert. Prosimy również o wypełnienie ankiety na stronie internetowej  
"Promocja GOKSiT". Pozwoli nam to na wybór najwłaściwszej metody 
dotarcia do Państwa z informacją.



Przy okazji likwidacji szkół w gminie zawsze jednym z argumentów jest 
straszenie „demonem” szkoły w Wyszkach - wielkiej, rozpasanej, bez 
dyscypliny i atmosfery. Powstał mit, którym straszy się dzieci z innych 
szkół. Czy na pewno tak jest?

W roku szkolnym 2009/2010 Zespół Szkół im Jana Pawła II 
w Wyszkach przystąpił do projektu Wydziału Prewencji Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Białymstoku pod Honorowym patronatem 
Wojewody Podlaskiego oraz we współpracy z Podlaskim Urzędem 
Wojewódzkim; Okręgowym Inspektoratem Pracy w Białymstoku; 
Wojewódzką Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną „Sanepid” 
w Białymstoku; Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej 
w Białymstoku; Kuratorium Oświaty w Białymstoku - o nadanie 
Honorowego Certyfikatu Bezpieczeństwa „SZKOŁA BEZPIECZNA 
I PRZYJAZNA UCZNIOM”.

Aby móc ubiegać się o ten tytuł, trzeba było spełnić wiele kryteriów 
oraz podjąć szereg działań na rzecz uczniów, profilaktyki i bezpieczeństwa. 
My zaryzykowaliśmy i ten trud podjęliśmy, a jak się okazało całkiem 
skutecznie. Na 71 szkół zgłoszonych do projektu wyłoniono 46, którym ten 
certyfikat przyznano. Z dumą chcemy ogłosić, iż szkoła nasza znalazła się 
wśród tych 46, które tytuł otrzymały.

Inne przykłady solidności i wyjątkowości ZS Wyszki czy też szkoły 
podstawowej w Wyszkach

1. Tylko ze szkoły podstawowej w Wyszkach w ostatnich latach uczniowie 
kwalifikują się do etapu wojewódzkiego konkursów przedmiotowych.
2. Uczennica ze szkoły w Wyszkach zajęła II miejsce w ogólnopolskiej 
olimpiadzie wiedzy w ub. r. szkolnym.
3. Tylko szkoła podstawowa z Wyszek zajmuje od kilku lat miejsca I-III 
w ogólnoszkolnej rywalizacji sportowej w skali powiatu i województwa.
4. W szkole w Wyszkach na sprawdzianie kl. VI uczniowie osiągają wyniki 
maksymalne, np. w ub. r. szkolnym 1 uczennica otrzymała 39 pkt na 40, 
trzech uczniów po 38.
5. Tylko szkoła w Wyszkach ma sztandar szkoły.
6. Tylko szkoła w Wyszkach ma prawdziwe zaplecze sportowe wraz 
z boiskiem i halą sportową.
7. Dyplomy i puchary nie mieszczą się w szkolnych gablotach - czy to mogą 
być osiągnięcia byle jakiej szkoły?
8. Do szkoły w Wyszkach uczęszczają dzieci z różnych rodzin, są z rodzin 
patologicznych lub zagrożonych patologią, ubogich, rozbitych itp. Ale są 
też uczniowie z rodzin inteligenckich - dzieci lekarzy, nauczycieli czy 
urzędników, są dzieci z rodzin rolniczych i robotniczych - tym samym 
stanowią one przekrój społeczny całej gminy. Stąd duże zróżnicowanie 
poziomu intelektualnego uczniów i ich zachowania. Można to ująć jako 
coś, co stanowi o sile szkoły, bo różnorodność  jest problemem, ale jest 
też czymś pięknym i niepowtarzalnym, może też być pewnego rodzaju 
motorem napędowym wielu działań i zachowań, bo od kogo się uczyć, 
jeśli nie od tych najlepszych?
9. Tylko szkoła w Wyszkach działa w rodzinie szkół papieskich, dzięki 
czemu jest bardzo blisko Kościoła (w sensie instytucjonalnym 
i wychowawczym), uczniowie wyjeżdżają na spotkania z biskupem, na 
zjazdy i uroczystości rodziny szkół papieskich, inne szkoły przyjeżdżają do 
nas (i to nie raz w roku). Tego nie ma żadna ze szkół w gminie.
10. W szkole w Wyszkach również traktuje się uczniów podmiotowo 
i indywidualnie - nie jest to żaden moloch.
11. Uczniowie mogą się realizować w wielu projektach i zajęciach, 
których na pewno nie ma w żadnej ze szkół w gminie.

Mit o chuligaństwie w gimnazjum

1. Jeżeli uczeń na drugi dzień pobytu w gimnazjum jest dwukrotnie „na 
dywaniku” u dyrektora - więc czy ten uczeń został zdemoralizowany 
w gimnazjum już drugiego dnia?
2. Jeżeli w pierwszym tygodniu nauki uczniowie kl. I gimnazjum 
(przyszli z innej szkoły) zostali złapani na „papierosie” - nauczyli się palić 
w gimnazjum?
3. Albo ci sami uczniowie słyszani przez mieszkańców bloku przy szkole 
(również w pierwszych dniach nauki w gimnazjum) na rozmowie, w czasie 
której co drugie słowo to ku…, ch…, spier…, wpier… - czy oni nauczyli się 
tak mówić w gimnazjum?

Odpowiedź na to jest inna - nie można za te zachowania winić tej czy 
innej szkoły, oni to przynoszą po prostu ze środowiska, w którym 
wzrastają. To my wszyscy ponosimy odpowiedzialność za to, jacy są, 
a zrzucanie winy na gimnazjum czy inną szkołę jest zwykłym 
uproszczeniem, bardzo kłamliwym uproszczeniem i uniewinnianiem 

MIT  O  ZS  WYSZKI siebie. A mit strasznej, bezlitosnej szkoły tylko dzieci negatywnie 
uprzedza, rodzi bardzo złe uczucia i emocje, z którymi później kadra 
dydaktyczna i pracownicy szkoły muszą się mierzyć i je zmieniać. 
A wtedy, to już wcale nie jest takie łatwe.

Jan Falkowski
Dyrektor ZS Wyszki

DodatekWieści Gminne   1/2011

Foto: Sesja Młodzieżowej Rady Gminy, działającej przy Zespole Szkół 
w Wyszkach

Foto: Certfikat otrzymany  przez Zespół Szkół w Wyszkach



Handel detaliczny sprzętem TV-SAT:
- anteny satelitarne, telewizyjne
- cyfrowe odbiorniki telewizji satelitarnej, kablowej i 
naziemnej
- konwertery, zezy, wzmacniacze, splitery, 
- dekodery
- wysokiej jakości przewody koncentryczne, skrętki

Profesjonalne świadczenie usług w zakresie
projektowania, wykonania i serwisu:
- instalacji antenowych telewizji naziemnej
- instalacji antenowych telewizji satelitarnej

Posiadamy produkty marek:

ul. Mickiewicza 58/ 9A 17-100 Bielsk Podlaski

 tel. 085 730 33 44,   tel. kom. 509 943 759

Nie czekaj aż wyłączą ci sygnał 
telewizyjny !

Kup zestaw do odbioru 
cyfrowej telewizji 

doskonałej jakości 
(BEZ ŚNIEŻENIA, BEZ OPŁAT)

Kanały w ofercie zupełnie bez opłat:
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"Musicie od siebie wymagać, 
nawet gdyby inni 

od was nie wymagali"

Jan Paweł II
W wiosennym i ciepłym nastroju witamy 

Czytelników naszej gazetki.
Na początek przedstawiamy kilka słów o wiośnie…

W XX w. w strefie czasowej Polski wiosna 
rozpoczynała się z reguły 21 marca. Od przyszłego roku 
do 2047 włącznie pierwszy dzień wiosny będziemy 
świętować 20 marca. Od 2048 początek wiosny będzie 
miał miejsce 19 lub 20 marca.

To jeden z najbardziej wyczekiwanych dni w roku 
- koniec zimy i budzenie się przyrody do życia. Nasi 
słowiańscy przodkowie szczególnie dużo uwagi 
poświęcali Matce Ziemi. Towarzyszące jej magiczne 
obrzędy miały wnieść do domów energię i radość życia. 
Najbardziej powszechnym i znanym zwyczajem było 
topienie lub palenie słomianej kukły, zwanej Marzanną.
DZIEŃ WIOSNY DNIEM WAGAROWICZA.
Szczególnie podoba się on uczniom i studentom, 
ponieważ… 

23 grudnia 2010 r. delegacja radnych w składzie: 
Emilia Karpiesiuk, Martyna Topczewska, Magdalena 
Pierzchało i Dominika Falkowska wspólnie z Panem 
Wójtem Ryszardem Perkowskim i Panią Bożeną 
Pierzchało odwiedziła i złożyła życzenia świąteczne 
władzom samorządowym województwa podlaskiego. 
W Bielsku Podlaskim byli to starosta i wicestarosta, 
a w Białymstoku wojewoda, wicewojewoda, marszałek 
województwa oraz kilku członków zarządu 
województwa. Śpiewaliśmy kolędy, składaliśmy 
życzenia i symboliczne stroiki świąteczne. Przyjęto nas 
miło i serdecznie. Na pamiątkę otrzymaliśmy książki 
i gadżety.

Tuż po Świętach Bożego Narodzenia 27 grudnia 
dziesięciu członków rady kolędowało w miejscowości 
Wyszki. Byli to: Marta Borowska, Paulina 
Młodzianowska, Ewa Niewińska, Edyta Chomicka, 
Magdalena Pierzchało, Diana Rudczuk, Dominika 
Fa lkowska ,  Mar tyna  Topczewska ,  Iwona  
Werpechowska i Adam Tworkowski. 

Kilkugodzinne kolędowanie mimo zimowej  aury 
przebiegało w miłej i życzliwej atmosferze. Gdy 
dotarliśmy do Urzędu Gminy sekretarz i opiekun rady 
Pan Tadeusz Wielanowski poczęstował nas słodyczami,

DZIENNIKARSKA  RELACJA Z OSTATNIO 
PRZEPROWADZONYCH DZIAŁAŃ RADY…

Jeszcze w grudniu 2010r. odbyła się II sesja rady, na 
której przyjęliśmy Plan pracy na 2011rok. Wszystkie 
działania odbywają się zgodnie z przyjętym 
harmonogramem i tak… 



które dostarczyły nam sił i energii do dalszej pracy. Po 
zakończeniu kolędowania komisyjnie policzyliśmy 
zebrane pieniądze, było ich 484 zł. Przeznaczone 
zostaną na cele rady. Wszystkim mieszkańcom Wyszek 
dziękujemy za życzliwość, a Pani Jadwidze Borowskiej 
za gościnność i umożliwienie przebrania się w ciepłym 
mieszkaniu.

Dnia 2 marca br. odbyła się dyskoteka szkolna dla 
uczniów gimnazjum. Zorganizowaliśmy kawiarenkę 
szkolną, w której można było zaopatrzyć się w napoje 
oraz ciasto przygotowane przez radnych.

I etap polegał na rozwiązaniu testu pisemnego, 
złożonego z 23 pytań zamkniętych i jednego otwartego.

II SZKOLNY KONKURS WIEDZY 
O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM 

I GMINIE WYSZKI.
Odbył się 4 marca br. obecnością swą zaszczycili 

nas: Pan Wójt Gminy Wyszki - Ryszard Perkowski,  
Przewodniczący Rady Gminy Pan Janusz Wyszyński, 
Pan Dyrektor Zespołu Szkół - Jan Falkowski, Pani 
Wicedyrektor - Filomena Rabczuk, Rada Pedagogiczna 
oraz uczniowie.

Konkurs podzielony był na 3 etapy. W I etapie 
uczestniczyło 7 zespołów z klas I - III gimnazjum. 
Z każdej klasy wytypowany był jeden 3-osobowy 
zespół uczniów.

Pięć zespołów z najwyższą liczba punktów 
przeszło do II etapu. II etap - część ustna polegała na 
udzieleniu odpowiedzi na 3 pytania wylosowane przez 
dany zespół. Do III etapu przeszły 3 zespoły z naj-
wyższą liczbą punktów.

Etap III - ścisły finał, polegał na udzielaniu 
odpowiedzi na 5 pytań wylosowanych przez dany 
zespół. W komisji oceniającej odpowiedzi uczniów  
zasiadali: Pan Wójt, Pan Przewodniczący Rady i Pani 
Dyrektor. 
I miejsce uzyskał zespół złożony z uczniów klasy Ib:
1.Paulina Młodzianowska
2. Patrycja Zalewska 
3. Ewa Niewińska

II miejsce - zespół złożony z uczniów kl. IIIa:
1.Anna Niewińska
2.Małgorzata Marczuk
3. Anna Janowicz.

III m-ce - zespół złożony z uczniów klasy IIIc:
1.Jan Suter
2.Jakub Wyłucki
3.Maciej Karpiesiuk.

Pozostałe miejsca przedstawiają sie następująco:
Zespół klasowy: IIb, IIIb, IIa, Ia

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe, ufundowane przez władze  
Gminy Wyszki.

Na zakończenie konkursu głos zabrał Pan Dyrektor 
Zespołu Szkół - Jan Falkowski. Pogratulował 
wszystkim uczestnikom dużej wiedzy o samorządzie 
terytorialnym, władzom gminy za ufundowane 
nagrody, a opiekunom rady za sprawną organizację.

Podziękowania należą się także uczniom klasy IIIc, 
którzy oprócz startu w konkursie przygotowali 
prezentację multimedialną dotyczącą samorządu 
terytorialnego i przedstawili ją w trakcie sprawdzania 
części pisemnej konkursu przez Komisję.
Z serdecznymi pozdrowieniami 

Redakcja GŁOSU MŁODYCH 


