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ZDANIEM  WÓJTA  GMINY

Chamstwo w każdych okoliczno-
ściach jest chamstwem. 

Często zdarza się przy okazji różnych 
rozmów, czy też lekturze jakichś pism, 
spotkać się z opiniami, jaką to mamy 
dzisiaj młodzież. Że jest niegrzeczna, 
zachowuje się niekulturalnie itd., itd., 
oraz, że jest z tym coraz gorzej. 
Zastanawiamy się skąd to się bierze 
i dlaczego? Przyczyn upatrujemy w źle 
wychowujących szkołach. Czasami 
nieśmiało przyznajemy się, że największa 
wina leży po stronie rodziców. Wszystko 
to jest prawda. Uważam, że pierwszymi

odpowiedzialnymi za ten stan rzeczy są rodzice, rodzina, a dopiero następnie 
szkoły z przedziwnymi przepisami.
Ogarnęło mnie zdumienie i przerażenie, kiedy to ABW zatrzymało internautę, 
który utworzył stronę internetową szkalującą Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej. Autor strony przedstawiał głowę państwa w różnych postaciach:  
prostytutki, pijaka, a w załączonych grach można było do niego strzelać, rzucać 
dziwnymi rzeczami. Od razu znalazła się cała rzesza obrońców tego człowieka 
z a r ó w n o  w ś r ó d  p o l i t y k ó w,  z w ł a s z c z a  o p o z y c y j n y c h  j a k  
i popularnych dziennikarzy.
Zaczęto wytykać ograniczanie wolności słowa przez rządzących i robić z tego 
człowieka prawie bohatera, równego tym, co walczyli o niepodległą Polskę. 
A przecież, ten portal i ten człowiek reprezentowali zwykłe chamstwo, nie mając 
nic wspólnego z krytyką, a tym bardziej humorem.
Nie mogę pojąć dziennikarzy, ani polityków, broniących takie zachowania 
w imię wolności słowa.
Śledzę politykę od wielu lat w obydwu ustrojach. Kulturalna, merytoryczna 
krytyka przechodziła nawet i w drugiej fazie komuny. 
Lansuje się tezę, że polityk musi być odporny i przygotowany na takie rzeczy  
niestety tak jest, ale czy powinno się to tolerować. Przecież takie zachowania nie 
wnoszą niczego pozytywnego. 
Najgorsze z tego jest jednak to, że one szybko się rozszerzają. Dzisiaj obrzuci się 
błotem Prezydenta, jutro Posła, potem następnych, a z czasem dostawać się 
będzie bez żadnych konsekwencji zwykłemu Kowalskiemu.
Czy tego chcemy?
I wracając do młodzieży. Wśród tych „obrońców wolności słowa” też są rodzice, 
rodzeństwo, znajomi, nauczyciele. Dzieci i młodzież szybko takie postawy 
przejmują i koło się zamyka. Nie zauważymy nawet, kiedy wejdziemy na 
kolejny jeszcze brutalniejszy poziom.

cd. na str. 3

ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE
Niedziela zapowiadała się bardzo upalnie. O godz. 9.00 w dniu 17 lipca 2011 
roku w kościele parafialnym w Strabli rozpoczęła się uroczysta Msza Święta w 
intencji strażaków, po czym jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy 

Odznaczeni zostali:
srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”:
- Korycki Walenty
- Wyszkowski Marian s. Albina
brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa ":
- Gromada Eugenia c. Stefana  OSP w Niewinie Borowym
- Lebioda Witold s. Piotra  OSP w Wyszkach
- Łochnicki Antoni s. Hieronima  OSP w Samułkach Dużych
- Zdrojkowski Dominik s. Henryka  OSP w Niewinie Borowym
odznaką „Strażak Wzorowy”:
- Łochnicki Marian s. Józefa  OSP w Samułkach Dużych
- Malinowski Artur s. Tadeusza  OSP w Niewinie Borowym
- Wyszkowski Tomasz s. Janusza  OSP w Wyszkach
- Wojciechowski Łukasz s. Jacka  OSP w Wyszkach
odznaką za wysługę lat:
40 lat - Falkowski Edward, OSP w Godziebach
35 lat - Chomicki Witold, OSP w Samułkach Dużych
30 lat - Busłowski Marek, OSP w Samułkach Dużych

- Falkowski Eugeniusz, OSP w Godziebach
- Łubiński Czesław, OSP w Samułkach Dużych
- Sakowski Michał, OSP w Samułkach Dużych

25 lat - Niewiński Edward, OSP w Niewinie Borowym
20 lat - Borowski Jan, OSP w Niewinie Borowym

- Łochnicki Krzysztof, OSP w Samułkach Dużych
- Zabrocki Tomasz, OSP w Samułkach Dużych
- Zabrocki Wiesław, OSP w Samułkach Dużych

brązową odznaką została odznaczona „Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza”.
Po czym rozpoczęły się zawody sędziowane przez brygadiera Dariusza 
Janaszkiewicza i mł. kpt. Mariusza Sienkiewicza z PSP Bielsk Podlaski. Po 
zaciekłych zmaganiach zwyciężyli druhowie z Mulawicz z wynikiem 109,24 s., 
drugie miejsce zajęła drużyna z Godzieb z czasem 109,87 s. a trzecie z Samułk 
Dużych - 110,70 s.. Kolejne miejsca i uzyskane czasy: Topczewo - 115,28 s., 
Wyszki - 119,66 s., Zalesie - 123,52 s., Niewino Borowe - 137,02 s. Drużyna 
z Pulsz została zdyskwalifikowana za niepodłączenie węża do rozdzielacza. 
Poza konkursem startowała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza funkcjonująca 
przy OSP Niewino Borowe, dobrze dając sobie radę z kolejnymi przeszkodami.
Wręczeniem zwycięzcom pucharów i dyplomów zakończyła się pierwsza część 
imprezy.

FESTYN w STRABLI, 10.07.2011

PIKNIK RODZINNY
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W przeciąganiu liny panie górą

FOTO: GOKSiT

Zwycięska drużyna OSP Mulawicze

Po raz pierwszy w historii Gmina Wyszki  będzie reprezentowana przez drużynę 
w rozgrywkach piłki nożnej. Od nowego sezonu ligowego nasi chłopcy będą 
brać udział w tych rozgrywkach pod nazwą „Iskra Wyszki”. 
Mecze będą rozgrywane na boisku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach 
(oczywiście, gdy będą występować jako gospodarz). Pierwszy mecz właśnie 
u siebie z drużyną z Berezowa Starego został zaplanowany na niedzielę 31 lipca 
br. w ramach rozgrywek o Puchar Polski. 
Wyniki rozgrywek i więcej o drużynie w następnym numerze oraz wkrótce na 
stronach internetowych gminy i Zespołu Szkół.

WYSZKI GRAJĄ

Wyszki przemaszerowały na plac 
boiska. Hymnem narodowym otwarto 
coroczne zawody sportowo -  
pożarnicze. Zebranych gości powitał 
Wójt Gminy p. Ryszard Perkowski, 
następnie głos zabrali: W-ce Marsza-
łek Województwa Podlaskiego 
p. Walenty Korycki, brygadier 
Dariusz Janaszkiewicz z PSP Bielsk 
Podlaski. Prowadzący imprezę  
Dyrektor GOKSiT p. Henryk Zale-
wski o wręczenie odznaczeń i medali 
poprosił p. Ryszarda Perkowskiego, 
P re z e s a  Z a r z ą d u  O d d z i a ł u  
Gminnego ZOSP RP w Wyszkach 
p. Arkadiusza Krasowskiego oraz 
p. Dariusza Janaszkiewicza.

II etap zawodów 
 ćwiczenia bojowe
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Wywiad z p. Wojciechem Kaczmarczykiem i p. Jackiem Wiśniewskim 
współwłaścicielami Podlaskich Sieci Radiowych:

W.G.: Jak już wiedzą czytelnicy, Panowie są właścicielami firmy BEST  
LIGHT, operatora usługi Internet Bielski, która rozpoczęła dostarczanie 
internetu w Gminie Wyszki. Co było powodem zmiany firmy na Podlaskie Sieci 
Radiowe, może coś więcej o tej nowej firmie?
P.S.R.: Pojawiła się szansa realizacji dużego przedsięwzięcia w ramach 
projektu POIG 8.4 „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu na 
terenie gminy Wyszki”. Doszliśmy do wniosku, że warto spróbować. BEST  
LIGHT jest zbyt małym przedsiębiorstwem do realizacji tego typu działań. 
Postanowiliśmy znaleźć inwestora, który uwierzy w nasze pomysły i będzie 
chciał wydzielić środki na ich realizację. Weszliśmy w porozumienie z Panami 
Waldemarem i Jerzym Perkowskimi, właścicielami firmy CORAL 
specjalizującej się w projektowaniu i kompleksowych realizacjach instalacji 
elektrycznych i teletechnicznych budynków. W ten sposób powstała spółka 
z o.o. Podlaskie Sieci Radiowe.
W.G.: Proszę powiedzieć jak duży jest to projekt?
P.S.R.: Pierwszy raz będziemy realizować projekt o wartości 1,8 mln zł. Prawdę 
powiedziawszy troszkę się tego obawiamy, ale nasi wspólnicy wykonywali już 
dużo większe inwestycje, więc sądzimy, że dzięki naszej wiedzy fachowej, a ich 
finansowej uda się to wszystko odpowiednio poukładać. 
W.G.: Wracając do interesującego nas tematu, proszę powiedzieć, co 
powoduje, że tak długo musimy czekać na dostarczenie Internetu przez 
Państwa na terenie naszej gminy?
P.S.R.: Procedura uzyskania dofinansowania jest bardzo skomplikowana 
i niestety czasochłonna. Z pewnością pamiętacie Państwo, jak w kwietniu i maju 
ubiegłego roku jeździliśmy po terenie gminy i robiliśmy inwentaryzację, tzn. 
uzgadnialiśmy z władzami gminy oraz poszczególnymi mieszkańcami

Druga konsekwencja takich postaw i zachowań będzie taka, że w polityce będzie 
coraz więcej tych „odpornych” niekoniecznie dobrych merytorycznie. 
Uczciwych ludzi, którzy coś sobą reprezentują będzie coraz trudniej pozyskać 
do pracy w jednostkach sektora samorządowego czy państwowego. Aby coś 
zbudować, potrzeba spokoju, przyjaznego otoczenia i twórczej współpracy. 
Mądry, szanujący innych, ale i siebie człowiek już dziś stroni od polityki, gdyż 
nie ma ochoty być przez byle kogo opluwanym, jednocześnie nie mogąc na to 
w żaden sposób zareagować, bo zostanie okrzyknięty gwałcicielem wolności 
słowa.
Dobrze więc się stało, że Trybunał Konstytucyjny uznał konstytucyjność 
przepisu przewidującego karę za znieważanie głowy państwa. Zmieniłbym 
jedynie karę więzienia, na dotkliwą grzywnę - gdyż nie widzę powodu, jako 
podatnik utrzymywanie takich osobników w więzieniach.
Kolejny temat to szerzenie wśród obywateli psychozy totalnej katastrofy 
nadchodzącej na nasze państwo i tym podobnych bzdur, sposobami 
przekraczającymi wszelkie granice przyzwoitości.
Nie należę do ludzi przesądnych, ale wiem, że lepiej nie wywoływać wilka 
z lasu. Długotrwałe opowiadanie ludziom o zbliżającej się katastrofie, może ją 
w końcu wywołać. Nie ma gorszej rzeczy dla gospodarki, jak zgaszenie 
w ludziach optymizmu, a nie daj boże wywołanie paniki.
Wiem, że każdy z nas chciałby więcej, lepiej, taniej, mniejszym wysiłkiem 
i nakładem pracy. 
Ale tak się nie da.
I tak rozbudowaliśmy różne formy rozdawnictwa do granic absurdu. 
Wcześniejsze emerytury, zasiłki różnego typu, pomoc społeczna, itd.
Często zastanawiam się, skąd w tej sytuacji nasze państwo jeszcze stać na taką 
ilość inwestycji, jakie są aktualnie prowadzone. 
W ostatnim miesiącu miałem okazje odbyć podróże na południe, zachód 
i północ Polski. Wszędzie widziałem wielkie place budowy. Drogi, stadiony, 
różne inne budowle. Ile buduje się w samorządach, jak zmieniają się polskie 
wsie. Jakie pojazdy poruszają się po drogach i jakie maszyny pracują na polach.
Oczywiście, że mamy jeszcze opóźnienia w stosunku do niektórych bogatych 
krajów i potrzeby są olbrzymie. Bądźmy jednak sprawiedliwi.
Mimo, że niektórym żyje się ciężko, ale czy na pewno gorzej?
Czy na pewno wszystkim chce się ciężko pracować, aby osiągnąć dobrobyt?
Czy nie za dużo oczekujemy od państwa (czyli od innych obywateli), niewiele 
lub nic nie dając od siebie? 
Takich pytań można byłoby zadać jeszcze wiele.
Nieco otuchy dodały wyniki niedawnego sondażu pokazanego w telewizji 
z którego wynikało, że ok. 80% Polaków jest w mniejszym bądź większym 
stopniu zadowolona z życia w naszym kraju.
Jeżeli doda się do tego wynik rankingu oceniającego słabe i mocne strony 11 
największych miast Polski i fakt, że pierwsze miejsce zajął Białystok, jako 
miasto, w którym żyje się najlepiej, można mieć nadzieję, iż ludzie w tą 
negatywną propagandę mediów i polityków aż tak bardzo nie wierzą i swój 
rozum mają.
I to jest optymistyczne.

Ryszard Perkowski
Wójt Gminy Wyszki

INTERNET w GMINIE WYSZKI

większości miejscowości miejsca, w których mają stać przekaźniki. Dzięki nim 
będziemy mogli dostarczyć sygnał internetowy do końcowych odbiorców. 
Po tych uzgodnieniach rozpoczęliśmy pracę nad pisaniem wniosku, wynikiem 
której było złożenie wszystkich dokumentów 18.06.2010 r. we Władzy 
Wdrażającej Programy Europejskie. Wniosek przeszedł wszystkie szczeble 
oceny i w połowie lutego 2011 r. uzyskaliśmy zgodę na jego realizację. 
Pragniemy nadmienić, że nasz wniosek został oceniony na drugim miejscu 
w województwie podlaskim, a jako jedyna firma na Podlasiu podpisaliśmy 
umowę na dofinansowanie. Inną istotną przyczyną wydłużającą rozpoczęcie 
całego przedsięwzięcia jest uzyskanie pozwoleń budowlanych, gdzie 
obowiązują określone terminy proceduralne i administracyjne, np. 
uprawomocnienie kolejnych zarządzeń, decyzji itd.
W.G.: Przybliżcie Panowie, jak ma wyglądać przesyłanie sygnału 
internetowego, jakiś przybliżony szkielet sieci budowanej przez Was?
P.S.R.: Sercem każdej rozległej sieci internetowej jest serwerownia. Nasza 
będzie znajdowała się w budynku Urzędu Gminy, gdzie już jest doprowadzony 
światłowód, za pomocą którego będziemy przesyłać sygnał. Na dachu budynku 
Urzędu Gminy zostanie wybudowany 20 m. maszt aluminiowy, z którego 
roześlemy sygnał na 40 metrowe stalowe maszty rozmieszczone w Niewinie 
Borowym, Topczewie i Olszanicy oraz na konstrukcję zbudowaną na budynku 
szkoły w Falkach. Z tych punktów będziemy zasilać poszczególne 
miejscowości, w których wybudujemy małe przekaźniki w większości na 
prywatnych posesjach oraz kilku budynkach należących do Gminy. Przekaźniki 
te są przedostatnim elementem sieci. Z nich będziemy zasilać już 
indywidualnych odbiorców wg mapy zasięgów. Bez pomocy Pana Wójta, jak też 
znacznej części mieszkańców nie udałoby się tego wszystkiego zaplanować 
i zrealizować.
W.G.: Na jakim więc etapie  jest realizacja tego projektu?
P.S.R.: Dotychczas udało się nam podpisać umowę z Wójtem na dzierżawę 
miejsc pod trzy 40 - metrowe maszty kratowe oraz na przekaźniki w Maleszach, 
Falkach, Strabli i Wyszkach. Wykonaliśmy 27 instalacji odgromowych 
i zamontowaliśmy 9 masztów aluminiowych na prywatnych posesjach. 
Jesteśmy w trakcie budowy serwerowni w Urzędzie Gminy i montowania 
masztów aluminiowych w kolejnych miejscowościach. Sądzimy, że pierwsze 
podłączenia klientów indywidualnych rozpoczniemy w sierpniu tego roku.
W.G.: Jak Panowie twierdzą zapowiada się naprawdę duże przedsięwzięcie 
w skali gminy. Czy natknęliście się już na jakieś trudności, może brak 
życzliwości, niechęć czy też brak zgody?
P.S.R.: Trudności było i jest mnóstwo, szczególnie tych proceduralnych. Wiele 
razy myśleliśmy, że nie uda się nam pokonać wszystkich formalności. Mając 
jednak w pamięci rozmowy z niektórymi mieszkańcami gminy, m.in. 
z Kamiennego Dworu,  Mieszuk, Łapci, Bujnowa,  Zalesia, Tworek, Topczewa, 
Niewina,  Samułk i wielu innych, którzy wręcz zachęcali nas, żebyśmy nie 
poddawali się i próbowali pokonać tego „proceduralnego molocha” i nieśli do 
nich „elektroniczną nowoczesność” - wytrwaliśmy. W końcu udało się 
rozpocząć budowę sieci w Państwa Gminie. Te rozmowy były niesamowicie 
ważne, ponieważ motywowały nas i dodawały wiary, że to wszystko ma sens, że 
są mieszkańcy, którzy bardzo czekają na internet.
W.G.: Proszę zatem powiedzieć do kiedy trwa projekt, do kiedy musicie 
Panowie skończyć budowę tej sieci?
P.S.R.: Do końca września 2011 r. Wtedy ma nastąpić odbiór całego 
przedsięwzięcia przez warszawskich urzędników. Jeśli w trakcie tego odbioru 
dojdzie do wykazania jakiś niedociągnięć, to  otrzymamy czas na ich usunięcie. 
Z praktyki wiemy, że ewentualne niedociągnięcia, o ile zostaną stwierdzone, 
będziemy musieli uzupełnić lub poprawić w przeciągu 3 miesięcy.  
W.G.: Jakie korzyści po wybudowaniu tej sieci uzyskają mieszkańcy naszej 
gminy?
P.S.R.: Przede wszystkim mieszkańcy uzyskają dostęp do szerokopasmowego 
Internetu, który będzie tańszy i o wiele lepszy od oferowanego przez sieci 
komórkowe. Nie będzie żadnych limitów w pobieraniu danych, będzie stały 
miesięczny abonament w zależności od wybranej prędkości (od 1 Mbit/s do 
10 Mbit/s), będzie można założyć telefon internetowy, gdzie opłaty są znacząco 
niższe, niż w klasycznych sieciach telefonicznych. Można będzie zainstalować 
komunikatory np. Skype i prowadzić rozmowy lub wideo - rozmowy za darmo 
(z każdą osobą posiadającą Internet nawet jeśli znajduje się za granicą Polski).
W.G.: Czy mieszkańcy gminy będą mogli liczyć na jakieś promocje ?
P.S.R.: Jak najbardziej. Pragnąc zachęcić odbiorców do skorzystania z naszych 
usług przygotujemy oferty, których żaden operator dotychczas nie 
zaproponował, np. umowa na czas nieokreślony z miesięcznym terminem 
wypowiedzenia, bez ponoszenia kosztów za jej rozwiązanie. Możliwość 
rozbudowy każdego indywidualnego łącza za niewielką opłatą 
- bezprzewodowy rozsył sygnału w całym domu i wiele innych, o których 
jeszcze za wcześnie mówić.
W.G.: Dziękujemy bardzo za rozmowę. Życzymy realizacji tych zamierzeń, 
które naprawdę dadzą mieszkańcom poczucie przynależności do społeczności 
europejskiej XXI wieku i jako prasa uprzedzamy, że będziemy interesować się 
dalszym rozwojem tego tematu.
P.S.R.: Również dziękujemy za możliwość powiadomienia mieszkańców 
gminy o pracach prowadzonych na ich terenie i dla ich szeroko pojętego dobrego 
interesu. A jeśli chodzi o dalsze informacje, to bardzo chętnie ich udzielimy przy 
realizacji kolejnych etapów inwestycji.
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DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW

Samopomocowe grupy wsparcia działające na bazie przyjętej z ruchu AA. 
Stworzono je z myślą o osobach, które dorastały w domu gdzie przynajmniej 
jedno z rodziców było alkoholikiem i w związku z tym osoby te wykształciły 
cechy ułatwiające egzystowanie w takiej rodzinie, lecz wydatnie utrudniające 
życie poza nią. Opierające się na założeniu, że ludziom z określonymi 
problemami najlepiej pomogą w zdrowieniu spotkania z osobami o podobnych 
trudnościach.
Analizując funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym z łatwością 
można dostrzec, iż w trudniejszej od partnerów osób pijących sytuacji są ich 
dzieci, które nie miały żadnego wpływu na funkcjonowanie systemu w którym 
się znalazły. Mimo istniejących różnic indywidualnych można określić pewien 
charakterystyczny zbiór doświadczeń, którym te dzieci musiały sprostać. 
Należą do nich:

1. Poczucie braku oparcia i odrzucenia.
2. Trwanie w chaosie i braku możliwości przewidywania przyszłych  

zdarzeń.
3. Funkcjonowanie w ciągłym poczuciu zagrożenia, napięcia, wraz 

z doświadczaniem aktów przemocy również seksualnej.
4. Życie w systemie pozbawionym norm i wartości.

Przetrwanie w świecie przemocy pozbawionym reguł i wartości, bez 
możliwości uzyskania wsparcia, z koniecznością przejęcia obowiązków rodzica 
lub rodziców, wymaga wręcz natychmiastowego przystosowania się, czego 
efektem jest wypracowanie mechanizmów obronnych, pozwalających na 
poradzenie sobie z brutalną rzeczywistością. Warto zwrócić uwagę, iż dziecko 
w takich okolicznościach żyje w ciągłym stresie, w którym próbuje radzić sobie 
w pojedynkę, gdyż doświadczany wstyd uniemożliwia mu poszukiwanie 
pomocy na zewnątrz. Początkowo nadzieją na zmianę tej trudnej sytuacji jest 
osiągnięcie wieku dorosłego i usamodzielnienie się. W wielu jednak 
przypadkach problem nie kończy się wraz z przekroczeniem dorosłości. Osoby, 
na których dzieciństwo spędzone w rodzinie alkoholowej wywarło piętno, 
z którym trudno poradzić sobie w kolejnych etapach życia określamy mianem 
osób z syndromem DDA.
Efektem doświadczeń wyniesionych z życia w rodzinie z problemem 
alkoholowym są pewne utrwalone schematy zachowań i reakcji emocjonalnych, 
które utrudniają osiągnięcie zadowolenia i satysfakcji, a zwłaszcza 
nawiązywanie  bliskich reakcji z innymi ludźmi w dorosłym życiu. Powstały na 
tym tle zespół zaburzeń przystosowania nazywamy syndromem Dorosłego 
Dziecka Alkoholika.

Do zespołu cech DDA należą:
1. Problem z samooceną, zaburzone poczucie własnej wartości 
2. Przeżywanie stanu przewlekłego napięcia emocjonalnego (stałe 

pogotowie emocjonalne), często silnego lęku przed odrzuceniem
3. Trudności w przeżywaniu przyjemności i nadwrażliwość na cierpienie, 

poczucie bycia nieszczęśliwym
4. Nieumiejętność odprężenia się, odpoczynku
5. Trudności w rozpoznawaniu uczuć, nierzadko „zamrożenie 

emocjonalne”
6. Posiadanie sztywnych, zagrażających schematów myślenia o innych, 

o sobie, o świecie
7. Wyparcie własnych potrzeb, gotowość do spełniania oczekiwań innych
8. Trudności wchodzenia w bliskie związki z ludźmi
9. Lęk przed nowymi sytuacjami w życiu

Nie wszystkie osoby wzrastające w rodzinie alkoholowej doświadczają 
nasilonych objawów syndromu DDA. Większość radzi sobie dobrze ze sobą 
i swoimi problemami, a jeśli przeżywają trudności skutecznie rozwiązują je bez 
pomocy specjalistów. DDA mogą osiągać wiele sukcesów w życiu, zwłaszcza 
zawodowym. Nasilenie cech DDA może jednak przeszkadzać w codziennym 
życiu i wówczas wymaga psychoterapii. Oferta pomocy terapeutycznej dla 
Dorosłych Dzieci Alkoholików jest bardzo ważnym elementem systemu 
pomocy dla rodziny z problemem alkoholowym. Terapię DDA oferują niektóre 
placówki leczenia uzależnienia od alkoholu. Lista placówek lecznictwa 
odwykowego w Polsce znajduje się na stronie internetowej Państwowej Agencji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

przedruk za www.parpa.pl
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyszkach 

I GIMNAZJALNY KONKURS PIOSENKI ROSYJSKIEJ

Dnia 16 maja 2011 roku w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach odbył 
się I Gimnazjalny Konkurs Piosenki Rosyjskiej „Na rosyjską nutę”. 
W konkursie wzięli udział gimnazjaliści klas I  III naszej szkoły. Rywalizowali 
w trzech kategoriach: zespół, duet, solo. 
Na spotkanie z piosenką rosyjską przybyli: Prezes Rosyjskiego Stowarzyszenia 
Kulturalno Oświatowego w Białymstoku p. Halina Romańczuk, sekretarz 
RSKO  p. Andrzej Romańczuk oraz przedstawiciel Urzędu Gminy w Wyszkach  
p. Agnieszka Piotrowska. Młodym piosenkarzom przysłuchiwał się Dyrektor 
Zespołu Szkół  mgr Jan Falkowski oraz w-ce Dyrektor  mgr Filomena Rabczuk. 

Skład komisji konkursowej składał się z wyżej wymienionych osób, 
a przewodniczącą jury była mgr Krystyna Łuczaj.
Podczas spotkania z piosenką uczniowie gimnazjum obejrzeli dwie prezentacje 
o Rosji przygotowane przez uczniów: Kingę Olszańską i Kamila Marczuk pod 
kierunkiem nauczyciela języka rosyjskiego Elżbiety Orbik. 
Po wysłuchaniu piosenek jury udało się na obrady, a uczniowie obejrzeli film 
w wersji rosyjskiej pt: „Szczeniak”. Film bardzo podobał się młodzieży 
gimnazjalnej.

Komisja przyznała następujące nagrody:

Kategoria solo:
Grand Prix - Żaneta Guzowska 
I miejsce - Iwona Werpechowska
II miejsce - Joanna Tadrzak
III miejsce - Agnieszka Sawoniuk
Wyróżnienie - Paulina Onopa
Kategoria duet:
Grand Prix - Marta Borowska, Anita Olędzka
I miejsce - Małgorzata Marczuk, Joanna Tadrzak
II miejsce - Emilia Karpiesiuk, Sylwia Malinowska
III miejsce - Aldona Drozdowska, Dominika Falkowska
Wyróżnienie - Sylwester Maksimiuk, Patryk Gać
Kategoria zespół:
I miejsce - Katarzyna Sasinowska, Diana Rudczuk, Żaneta Guzowska, 
Magdalena Pierzchało
II miejsce - Kinga Olszańska, Martyna Topczewska, Diana Rudczuk, 
Aldona Drozdowska
III miejsce - Monika Krasowska, Aldona Drozdowska, Kinga Olszańska, 
Diana Rudczuk, Martyna Topczewska

Nagrody dla uczestników spotkania z piosenką „Na rosyjską nutę” 
sponsorowali: Wójt Gminy Wyszki  inż. Ryszard Perkowski, Dyrektor Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach mgr Jan Falkowski, Dyrektor Banku 
Spółdzielczego w Wyszkach  mgr Edward Karpiesiuk oraz Helena i Walenty 
Łaptiew  właściciele Firmy „De Facto” w Bielsku Podlaskim. 
Konkurs piosenki rosyjskiej przybliżył młodzieży szkolnej kulturę rosyjską, 
a jednocześnie był świetną lekcją języka rosyjskiego.

Organizator konkursu
Elżbieta Orbik

ROZŚPIEWANA SZKOŁA w STRABLI

Dnia 17 maja 2011 roku Szkoła Podstawowa w Strabli zamieniła się w scenę 
estradową. Szkoła rozbrzmiewała dźwiękami muzyki rosyjskiej i jej najbardziej 
popularnymi piosenkami, zarówno ludowymi, jak i utworami muzyki 
współczesnej. 
W tym dniu odbyła się już IV edycja Konkursu Piosenki Rosyjskiej „Śpiewać 
każdy może…”. W szkole pojawili się niecodzienni goście. Każdego roku 
kibicuje młodym śpiewającym uczniom  Prezes Rosyjskiego Stowarzyszenia 
Kulturalno  Oświatowego w Białymstoku  p. Halina Romańczuk oraz sekretarz 
RSKO  p. Andrzej Romańczuk.
W konkursie wzięli udział uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych 
położonych na terenie gminy Wyszki: Topczewa, Falk, Wyszek oraz Strabli. 
Uczniowie występowali w trzech kategoriach: solo, duet, zespół. Repertuar 
konkursu był bardzo różnorodny, od znanej wszystkim „Katiuszy” i szkolnej 
piosenki „Piosenka krokodyla Gieny” po utwory muzyki współczesnej, takich 
wykonawców rosyjskich jak: Maxim czy Virus.

cd. na str. 5
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Komisja obradująca w składzie: Prezes RSKO Halina Romańczuk, Sekretarz 
RSKO Andrzej Romańczuk (przewodniczący jury) oraz p. Zofia Oksiuta 
- bibliotekarz miejscowej filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkach 
oceniała znajomość tekstu, rytmikę i melodyjność, poprawność języka 
rosyjskiego (wymowę i akcent) oraz wrażenie artystyczne, jakie wywarli 
uczniowie na jury konkursu.

Jury przyznało następujące miejsca w poszczególnych kategoriach:

Solo:
Grad Prix  -Angelika Guzowska (SP Strabla)
I miejsce - Weronika Falkowska (SP Strabla)
II miejsce - Bartosz Szolc (SP Strabla)
III miejsce - Maciej Mieszczyński (SP Strabla)
Wyróżnienie - Patrycja Malinowska (SP Wyszki)
Duet:
I miejsce - Natalia Karpusiewicz, Angelika Guzowska (SP Strabla)
II miejsce - Paulina Nazarko, Patrycja Malinowska (SP Wyszki)
III miejsce - Natalia Olendzka, Agnieszka Chomicka (SP Topczewo)
Wyróżnienie - Paweł Nazarko, Maciej Mieszczyński (SP Strabla)
Zespół:
I miejsce - Maciej Mieszczyński, Martyna Onopa, Karolina Danowska, 
Weronika Falkowska (SP Strabla)
II miejsce - Natalia Falkowska, Katarzyna Godlewska, Diana Puchalska, 
Martyna Bogusz (SP Topczewo)
III miejsce - Anna Krasowska, Joanna Krasowska, Natalia Puchalska (SP 
Topczewo)
Wyróżnienie - Patrycja Bazylewska, Katarzyna Górska, Agnieszka 
Olszańska, Julita Perkowska, Natalia Zabrocka (SP Wyszki).

Młodych artystów do konkursu przygotowywali nauczyciele rusycyści 
w macierzystych szkołach:
SP Wyszki  mgr Małgorzata Wyszkowska
SP Topczewo i SP Falki  mgr Julia Mirończuk
SP Strabla  mgr Elżbieta Orbik
IV edycja Konkursu Piosenki Rosyjskiej w Strabli nie mogłaby się odbyć gdyby 
nie wsparcie finansowe wielu firm, którym zależy na wspieraniu różnych 
konkursów, które odbywają się w szkołach. Od 4 lat pomaga nam nieustannie 
Wójt Gminy Wyszki  inż. Ryszard Perkowski, Dyrektor Banku Spółdzielczego 
w Wyszkach  mgr Edward Karpiesiuk, Helena i Walenty Łaptiew  właściciele 
firmy „De Facto” w Bielsku Podlaskim. Drobne upominki otrzymaliśmy także 
od  p. Bazylego Oniskiewicza  właściciela sklepu „Elektronik” w Bielsku 
Podlaskim. Wszystkim sponsorom konkursu serdecznie dziękujemy i liczymy 
na dalszą owocną współpracę wspierającą rozwój i zainteresowania naszej 
młodzieży szkolnej.
Gratulujemy wszystkim młodym wykonawcom i zapraszamy do udziału 
w V Jubileuszowym Konkursie Piosenki Rosyjskiej, który odbędzie się na 
przełomie maja/czerwca 2012 roku.

Organizator konkursu
nauczycielka SP Strabla

mgr Elżbieta Orbik

KOMUNIKATY

Zagrożenia wypadkowe w czasie wakacji   

Wakacje to okres szczególny z uwagi na nieszczęśliwe zdarzenia z udziałem 
dzieci, często podczas wykonywania prac polowych, w zagrodzie, jak również 
w czasie letniego wypoczynku oraz w trakcie zabaw 
 
Drodzy rodzice, opiekunowie!  

Zwracamy się do Was o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi, 
angażując dzieci do pomocy w pracach polowych. Brak doświadczenia oraz 
nieświadomość zagrożeń mogą być przyczyną tragicznych w skutkach 
nieszczęśliwych wypadków z ich udziałem.
Apelujemy do wszystkich rolników o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom na 
terenie gospodarstwa rolnego i zorganizowanie bezpiecznego wypoczynku 
letniego. W dużej mierze od Was zależy, czy wakacje Waszych dzieci będą 
radosne i szczęśliwe.
 
Drogie dzieci!  

Oto kilka praktycznych rad:
Nie zbliżajcie się do zbiorników na gnojowicę, otwartych studni, dołów na
 wapno.
Nie wchodźcie na wysokie drabiny, na uszkodzone lub źle zabezpieczone
 schody.
Nigdy nie uruchamiajcie samodzielnie maszyn rolniczych.
Nie podróżujcie na przyczepach załadowanych sianem i słomą.
Unikajcie kontaktu z dużymi, silnymi zwierzętami hodowlanymi.
Nie stosujcie i nie używajcie chemicznych środków ochrony roślin.
Nie próbujcie naprawiać instalacji i urządzeń elektrycznych.
Nie używajcie otwartego ognia w pobliżu stodoły, budynków
 inwentarskich, magazynu paliw.
Nie urządzajcie zabaw na jezdni i w jej pobliżu.
Poruszając się nieoświetloną drogą noście elementy odblaskowe.   

Eugenia Malinowska
starszy inspektor

PT KRUS w Hajnówce

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział 
Regionalny w Białymstoku informuje, że Uchwałą Nr 20 
Rady Ubezpieczenia Społecznego rolników z dnia
31 maja 2011 r. miesięczna składka na ubezpieczenie 
wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na III kwartał

2011 r. została ustalona w wysokości 42,00 zł za każdą osobę podlegającą 
ubezpieczeniu.
Osoby objęte wyżej wymienionym ubezpieczeniem na wniosek 
w ograniczonym zakresie opłacają miesięcznie 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł.
Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno - rentowe 
w III kwartale 2011r. stanowić będzie 10% obowiązującej w czerwcu br. 
emerytury podstawowej (728,18zł), tj. 73,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno - rentowe 
w III kwartale 2011 r. dla prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni 
powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

12% emerytury podstawowej tj. 87,00 zł dla gospodarstw rolnych 
obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
24% emerytury podstawowej tj. 175,00 zł dla gospodarstw rolnych 
obejmujących obszar  użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych 
do 150 ha przeliczeniowych,
36% emerytury podstawowej tj. 262,00 zł dla gospodarstw rolnych 
obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 150 ha przeliczeniowych 
do 300 ha przeliczeniowych,
48% emerytury podstawowej tj. 350,00 zł dla gospodarstw rolnych 
obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za III kwartał 2011 r. upływa     
z dniem 31 lipca 2011 r.

DYREKTOR
mgr Barbara Sołomiewicz



str. 6 Wieści Gminne   2/2011

TORTILLA

NA  NASZYM  STOLE

Jagodzianki

Składniki:

 3 - 4 szkanki mąki
 1 szklanka cukru
 1 cukier waniliowy
 1 szklanka mleka
 35 - 50g drożdży
 4 jaja
 125 g masła
 40 dag jagód
 2 łyżki cukru pudru
 1 żółtko

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Składniki (2 - 4 porcje):
• 1 duży ziemniak ze skórką lub 
   2 średnie, pokrojone w ósemki
• 1 mała cebula, pokrojona w kosteczkę
• 1 czerwona papryka, 
   pokrojona na około 2 cm kawałki
• 2 łyżki oleju roślinnego
• 6 jajek
• sól i świeżo zmielony czarny pieprz
• 1 łyżka masła (opcjonalnie)
• świeży tymianek
• 1/2 szklanki tartego sera 
   (dowolny twardy: cheddar, Parmezan,
   twarda ricotta czy ser kozi)

Czas przygotowania: 40 min.
Czas wyrastania i pieczenia: 90 min.

Uśmiechnij się

- Co różni dobrego ucznia od złego?
- Złego biją rodzice, a dobrego koledzy.

Jasiu pod koniec roku przychodzi do domu.
Tata się go pyta:
- Jasiu, gdzie masz świadectwo?
- Pożyczyłem koledze bo chciał nastraszyć rodziców.

Przychodzi zajączek do sklepu i pyta:
- Czy jest marchewka? - Nie ma
Nazajutrz zajączek pojawia się w sklepie i znów pyta:
- Czy jest marchewka? - Nie ma.
Trzeciego dnia zajączek zjawia się ponownie.
- Czy jest marchewka? - Słuchaj, smarkaczu! Jeszcze 
raz zapytasz o marchewkę, to cię złapię, wezmę 
młotek i przybiję ci uszy do lady.
Czwartego dnia zajączek przychodzi znowu.
- Czy są gwoździe? - Nie ma. - A jest marchewka?

Nigdy nie należy wierzyć łysemu i rudemu.
Rudy wiadomo zdradliwy, a łysy mógł być 
kiedyś rudy.

Generałowi wojsk rodzi się wnuk.
Wysyła więc podwładnego aby zobaczył 
to dziecko. Po powrocie generał się pyta:
- Jaki jest ten dzieciak? - Podobny do pana.
- Czyli jaki?
- Mały, łysy i ciągle się drze.

Przygotowanie:

Wszystkie składniki ocieplić. Drożdże rozpuścić w ciepłym mleku, dokładnie 
rozmieszać.Wymieszać z łyżką mąki i cukru. Zaczyn odstawić do wyrośnięcia 
na ok. 20 minut. W tym czasie jajka utrzeć z resztą cukru, połączyć z zaczynem 
oraz resztą mąki, a także dodać cukier waniliowy. Wyrobić ciasto, a na koniec 
dodać rozpuszczone wcześniej i wystudzone masło. Odstawić na 30 minut do 
wyrośnięcia. Następnie z ciasta uformować wałek i pokroić na niewielkie 
krążki, które delikatnie spłaszczyć. Na środku każdego z nich ułożyć po łyżce 
umytych i wymieszanych z cukrem pudrem jagód. Każdą z nich posmarować 
rozmąconym żółtkiem wymieszanym z niewielką ilością wody lub mleka. 
Zlepić bułeczki i piec je w nagrzanym do 180° C piekarniku przez ok. 20 - 25 
minut. Podawać posypane cukrem pudrem.

przepis pochodzi ze strony: www.palcelizac.pl

Przygotowanie:

1. Ziemniaki gotować w osolonej wodzie przez około 10 minut, aż będą miękkie, 
ale nie rozgotowane. Odsączyć.
2. W międzyczasie rozgrzać olej na patelni (około 20 cm średnicy), zeszklić 
cebulę, następnie dodać paprykę i oprószyć delikatnie solą. Smażyć przez około 
10 minut od czasu do czasu mieszając, aż papryka zmięknie. Dodać ziemniaki 
i delikatnie wymieszać.
3. Jajka roztrzepać rózgą bądź trzepaczką i doprawić solą oraz pieprzem. Wylać 
masę jajeczną na patelnię pomiędzy kawałki warzyw i dodać masło 
(opcjonalnie) oraz tymianek. Smażyć tortillę przez około 4 minuty na średnio 
małym ogniu, od czasu do czasu poruszając patelnią aby masa jajeczna 
równomiernie się rozprowadzała. Można też delikatnie poruszać kawałkami 
ziemniaków i papryki aby masa ściekała na dno patelni lub też na chwilę 
przykryć patelnię pokrywką.
4. Pod koniec smażenia, gdy jajka będą już prawie całkowicie ścięte, posypać 
tortillę tartym serem. Podawać na patelni, kroić na kawałki i rozkładać na 
talerze. Z czasem tortilla będzie stawała się bardziej zwięzła, masa jajeczna 
będzie się jeszcze ścinać po zestawieniu tortilli z ognia.

przepis pochodzi ze strony: www.kwestiasmaku.com
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KONKURS RECYTATORSKI w STRABLI

"Poprzez recytację poezji Jana Pawła II uczestnicy wyrażają swoją wdzięczność 
za beatyfikację Sługi Bożego" - tymi słowy bibliotekarz GBP Filii w Strabli 
i jednocześnie organizator, p. Zofia Oksiuta rozpoczęła konkurs recytatorski pn. 
"Blask świętości Jana Pawła II". Odbył się on 19.05.2011 r. w sali sportowej 
miejscowej szkoły. Do wysłuchania poezji zaproszono wszystkich uczniów, 
nauczycieli a także członków miejscowego Klubu Seniora.
Patronat nad konkursem objął proboszcz parafii ks. Antoni Kunicki, który 
jednocześnie był sponsorem nagród książkowych i przewodniczącym Komisji. 
Pozostali członkowie Jury to Panie: Kondracka Iwona - polonistka SP Strabla, 
Miluska Anna - emerytowany nauczyciel SP Strabla, Katarzyna Borowska 
- bibliotekarz GBP Wyszki.
Do konkursu przystąpiło 21 uczniów Szkoły Podstawowej oraz 
5 gimnazjalistów. Po burzliwej dyskusji Komisja wyłoniła zwycięzców, którzy 
otrzymali dyplomy i nagrody w postaci książek o tematyce religijnej. 

Oto laureaci:
Kat. I - III
1. Szymon Falkowski - kl. II
2. Paulina Wiktoruk - kl. III
3. Maja Szolc - kl. II
Kat. IV -  VI
1. Bartosz Szolc - kl. V
2. Weronika Falkowska - kl. IV
3. Karolina Danowska - kl. VI
Kat. Gimnazjum
1. Kinga Kondracka
2. Joanna Tadrzak
3. Małgorzata Marczuk

Komisja postanowiła dodatkowo wyróżnić 8 uczniów. Pozostali uczestnicy 
otrzymali dyplomy za udział w konkursie. Ponadto wszyscy uczniowie 
recytujący wiersze zostali nagrodzeni słodkościami ufundowanymi przez GBP 
Wyszki.
Zaproszony na spotkanie Wójt Gminy p. Ryszard Perkowski zabierając głos 
pogratulował wysokiego poziomu zarówno przygotowania jak i organizacji 
konkursu oraz uczniom - wspaniałych recytacji. Następnie podziękował 
również obu bibliotekarzom - p. Zofii Oksiucie i p. Katarzynie Borowskiej za 
wkład wnoszony na rzecz gminy, poprzez popularyzację czytelnictwa 
i podnoszenie poziomu intelektualnego mieszkańców. Na ręce Pań z okazji 
minionego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek wręczył listy gratulacyjne 
i pamiątkowe medale z wizerunkiem JP II jako najwłaściwszy upominek, który 
jednocześnie był związany zarówno z konkursem jak i niedawną Beatyfikacją 
Ojca Świętego.
Szczególne słowa uznania przekazał Dyrektorowi p. Henrykowi Zalewskiemu, 
za właściwe kierowanie pracą GBP jak i ośrodkiem kultury. Życząc wytrwałości 
w działaniach upowszechniania kultury wręczył Listy gratulacyjne, w związku 
z Dniem Bibliotekarza i Bibliotek oraz nadchodzącym Dniem Działacza 
Kultury.
Po części konkursowej, uczestników zaproszono na słodki poczęstunek 
a Seniorzy kontynuowali swoje comiesięczne spotkanie strabelskiego 
Klubu.

(hz)

Zmagania w piłce nożnej V Gminnego Turnieju Dzikich Drużyn to pierwszy 
punkt programu pikniku rodzinnego. Tym razem mecze sędziowane były przez 
arbitra z Bielska Podlaskiego p. Kamila Jakubowskiego.
Zdobyte miejsca:
I - Sasiny 
II - Strabla II
III - Olendzkie
IV - Samułki Duże
V - Strabla I
Kolejny punkt programu to biegi przełajowe, przygotowane i sędziowane przez 
p. Jarosława Wysockiego. Wyniki tych zmagań przedstawiają się następująco:

 

Kategorie: 
Imię i nazwisko 

Miejsce I  Miejsce II Miejsce III 

Do lat 6 Dz. i ch. Miluski Jakub Miluski Szymon Bolesta Anna 

Klasy I –  II Dz. i ch. Trzeszczkowska Natalia Lachowska Aleksandra Nazarko Kacper 

Klasy III –IV 
Dz. Nazar Dominika Wiktoruk Paulina -  

Ch. Trzeszczkowski Mateusz Marczuk Karol Łapiński Dawid 

Klasy V – VI 
Dz. - - -  

Ch. Malinowski Dawid Sacharko Mateusz Bolesta Kamil 

Gimnazjum 
Dz. - - -  

Ch. Koszycki Andrzej Łubiński Dawid Skórak Wojciech 
Młodzież 

ponadgimn. 
i dorośli 

K. - - -  

M. Borowski Andrzej Dąbrowski Grzegorz Olendzki Arkadiusz 

Następnie wystąpił białostocki zespół muzyczny Granie Na Zawołanie (GNZ). 
Około godz. 18.30 rozpoczął się coroczny rodzinny konkurs „Latawce Górą”. 
Ze zgłoszonych dziewięciu rodzin wystartowało pięć. Niestety zmieniła się 
pogoda i padająca mżawka a nawet deszcz, nie były najlepszą aurą do tego typu 
zabawy. Najbardziej odważni zostali nagrodzeni za włożony trud i wszyscy 
startujący otrzymali nagrody i upominki. Miejsce I zajęła rodzina państwa 
Marczuk, II - Kraszewskich, III - Wiktoruk oraz wyróżniono państwa Wappa 
i Gabryś.
Około godziny 19.30 rozpoczęła się zabawa „pod chmurką” z zespołem 
SUKCES, który bawił licznie zgromadzoną publiczność niemal do północy, 
przy kilkukrotnych bisach. Na zakończenie prowadzący podziękował 
wszystkim, którzy włożyli niemały wkład pracy w przygotowanie i przebieg 
imprezy.

(hz)

FESTYN w STRABLI, 10.07.2011 cd. ze str. 2 Zwycięskie drużyny piłkarskie z rąk organizatorów otrzymali puchary 
i dyplomy a wszyscy zawodnicy pamiątkowe medale. Również medalami 
i dyplomami nagrodzono laureatów konkurencji biegowych.
Gdy część uczestników pikniku próbowała swych sił w konkurencjach 
sportowych inni mogli obejrzeć przedstawienie „Pinokio”, wziąć udział 
w zabawach i konkursach przygotowanych przez artystów Studia FORMA 
z Białegostoku. Sponsorem części nagród była Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyszkach, która włączyła się 
w organizację imprezy z akcją walki z przemocą w rodzinie.
Inne atrakcje imprezy to stoisko informacyjne KRUS, dmuchane zabawki dla 
najmłodszych i mały punkt gastronomiczny z napojami i lodami.

FOTO: GOKSiT

FOTO: GOKSiT
Obyło się bez falstartu

W nagrodę słodkie upominki od GBP

FOTO: GOKSiT

Rodzinne zabawy integracyjne
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GOKSiT   zaprasza:

pon., środa, czwartek
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- 8.00 - 16.00
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KOMUNIKATY  GOKSiT  i  GBP w WYSZKACH

KONKURS "POSESJA TWOJĄ WIZYTÓWKĄ' 2011"

www.goksit.wyszki.vot.pl

Ponownie zapraszamy na naszą stronę internetową (adres poniżej). Funkcjonuje 
panel bezpłatnych ogłoszeń oraz forum dyskusyjne, gdzie nie ma konieczności 
logowania! Związane z tym oczywiście jest zatwierdzanie wpisów przez 
Moderatora (celem ograniczenia SPAMU). Zachęcamy do zarejestrowania się 
w Newsletterze, wówczas na Państwa maile będą nadsyłane najważniejsze 
informacje odnośnie naszych ofert.
Już teraz zapraszamy Państwa do korzystania z naszych jesiennych ofert:
- zajęcia fitness, aerobiku, kurs tańca młodzieżowego, towarzyskiego, nauki gry 
na instrumentach muzycznych, młodzieżowego zespołu wokalnego, 
ewentualnie innych, zgłoszonych przez Państwa. Prosimy o zgłaszanie się do 
nas i zapisy do poszczególnych grup. Jedynie odpowiednia liczba osób pozwoli 
uruchomić określone zajęcia a czym większa grupa, tym również niższy koszt 
jednostkowy.

Miło nam poinformować, że planowany termin uruchomienia 
elektronicznej obsługi Czytelnika w Gminnej Bibliotece Publicznej to 
wrzesień br.
Dobiegają końca prace związane z tworzeniem elektronicznej bazy 
księgozbioru, który będzie dostępny z zakładki na stronie internetowej. 
Umożliwi to czytelnikowi na bieżąco śledzenie stanu księgozbioru, jego 
dostępność i rezerwację określonych pozycji bez wychodzenia z domu. 

W czerwcu został ogłoszony konkurs "Posesja Twoją wizytówką' 2011" 
zorganizowany przez GOKSiT, GBP i Wójta Gminy. Regulamin był dostępny 
w placówce i na stronie internetowej. W połowie lipca komisja w składzie:
Katarzyna Borowska - bibliotekarz GBP, 
Marzanna Olszewska - pracownik GOPS, 
Dorota Bolesta - pracownik UG, 
Mariusz Borowski - pracownik ZUK 
odwiedziła zgłoszone posesje oraz posesje ich zdaniem wyróżniające się od 
innych urokiem, porządkiem i estetyką. Wyniki konkursu kształtują się 
następująco:

Kategoria - gospodarstwo rolne:
I miejsce - Krasowscy Maria i Piotr, Górskie
II miejsce - Brzozowscy Grażyna i Jan, Budlewo
III miejsce - Warpechowscy Maria i Sławomir, Warpechy Nowe
III miejsce - Malinowski Tadeusz, Niewino Leśne

Kategoria - posesja pozarolnicza:
Wyróżnienie Specjalne - Bokłago Stanisława, Samułki Małe
Wyróżnienie Specjalne - Gola Danuta, Topczewo
Wyróżnienie Specjalne - Górska Jadwiga, Wypychy
Wyróżnienie Specjalne - Śmigielska Lucyna, Samułki Małe
Wyróżnienie Specjalne - Falkowska Zenobia, Wyszki
I miejsce - Ślusarz Bożena i Andrzej, Łapcie
II miejsce - Łuczaj Ryszard, Wodźki
III miejsce - Zdrodowska Regina, Topczewo

Zgodnie z regulaminem właściciele posesji, którzy w ubiegłym roku zajęli 
miejsce I i w tej edycji konkursu uzyskali największą liczbę punktów zostali 
nagrodzeni "Wyróżnieniem Specjalnym". Posesje, które nie zajęły miejsc 
otrzymują Wyróżnienia:

Kategoria - gospodarstwo rolne:
- Plisiuk Walentyna, Stacewicze
- Kiełkuccy Jadwiga i Wiesław, Topczewo
- Wyszkowscy Genowefa i Janusz, Wyszki
- Łapińska Marianna, Samułki Małe
- Olszańska Elżbieta, Pierzchały

Kategoria - posesja pozarolnicza:
- Pietraszko Ewa i Leszek, Niewino Borowe
- Danilczuk Lech, Strabla
- Tur Janina, Kamienny Dwór
- Różański Tomasz i Dorota, Wodźki

Nagrody i dyplomy zostaną wręczone wszystkim uczestnikom konkursu 
podczas dożynek gminnych. Właścicielom gospodarstw gratulujemy 
utrzymania posesji na tak wysokim poziomie. Jednocześnie organizatorzy 
zwracają się z prośbą o zgłaszanie się lub zgłaszanie posesji sąsiadów, 
znajomych w przyszłorocznej edycji konkursu. Podczas jego rozstrzygania 
komisja odwiedziła wszystkie wsie. Niestety nie znając Państwa posesji 
niektóre, nawet ładniejsze, mogły zostać pominięte, co wynika tylko i wyłącznie 
z niewiedzy o ich stanie zagospodarowania (nie wszystko z ulicy jest widoczne) 
a nie z niechęci czy uprzedzeń. 
Wszystkie posesje ZGŁOSZONE zawsze są odwiedzane i oceniane.

(hz)

STRABLA GOŚCI w KLUBIE SENIORA w WYSZKACH

Panie z Klubu Seniora "Razem" z Wyszek zaprosiły do siebie rówieśników ze 
Strabli. Pani Katarzyna Borowska, bibliotekarz GBP wspólnie 
z wyszkowskimi seniorkami przygotowały poczęstunek i właśnie dzięki 
hojności  miejscowych gospodyń, wcale nie był on taki skromny.
W dniu 13.07.2011 r. o godz. 11.00 w ośrodku kultury rozpoczęło się 
"biesiadowanie", na które przybył wcześniej zaproszony, jak zawsze 
niezawodny, Wójt Gminy p. Ryszard Perkowski. Na początku były rozmowy, 
opowiadania, wspomnienia z dawnych lat, a później śpiewy przeplatane 
melodiami akordeonisty p. Falkowskiego z Kalinówki. Pani Ania Niewińska 
odczytała swoje najnowsze wiersze a prawdziwą niespodzianką był jej skecz 
autorski, do którego odegrania przyłączyła się p. Wanda Oksiuta. Artystki za 
występ zebrały zasłużone brawa.
Czas mijał bardzo szybko i niestety około godz. 16.00 zabrzmiał utwór 
"Pożegnania nadszedł czas", czym zakończyło się spotkanie seniorów.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji imprezy, 
między innymi również p. Markowi Falkowskiemu i p. Stanisławowi 
Borowskiemu za umożliwienie dojazdu seniorów ze Strabli.

(hz)

FOTO: GOKSiTZwycięska posesja p. Bokłago
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Integracyjnie ...
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"Nie możemy zrobić nic wielkiego
za to małe rzeczy z wielką MIŁOŚCIĄ"

Matka Teresa z Kalkuty

PREZYDIUM MRG:
Przewodnicząca - Marlena Młodzianowska
Wiceprzewodniczące - Agnieszka Idźkowska,
Iwona Werpechowska
Sekretarz - Magdalena Pierzchało
Skarbnik - Dominika Falkowska

Opiekunowie:
Tadeusz Wielanowski, Bożena Pierzchało

Wydanie specjalne

Młodzieżowa Rada IV kadencji

"Nie bój się, nie lękaj. Wypłyń na głębię"

Jan Paweł II

Trochę historii…

Uchwałą Rady Gminy Wyszki z dnia 2 grudnia 
2004 r. została powołana Młodzieżowa Rada 
Gminy Wyszki. Głównym celem jej powstania jest 
upowszechnianie idei samorządowej wśród 
młodzieży oraz wspieranie aktywności młodych 
ludzi w Gminie Wyszki.

24 lutego 2005 r. młodzież z Gimnazjum w Wysz-
kach dokonała wyboru swoich przedstawicieli do 
MRG I kadencji.

Przewodniczący poszczególnych kadencji: 

1. Justyna Tworkowska
2. Agnieszka Falkowska
3. Anna Marczyńska
4. Arkadiusz Kowalewski
5. Marlena Młodzianowska

RADNI IV KADENCJI:

Edyta Chomicka
Martyna Topczewska
Diana Rudczuk
Marta Borowska
Paulina Młodzianowska
Emilia Karpiesiuk
Ewa Niewińska
Grzegorz Chmielowski
Joanna Tadrzak
Adam Tworkowski

Wydanie Rezolucji w sprawie uczczenia 
pamięci Ojca Św. Jana Pawła II z dn. 21 kwiet-
nia 2005 r. i przyjęcie jej przez aklamację.
Wyrażenie pozytywnej opinii w kwestii 
wzniesienia pomnika JP II przy ZS 
w Wyszkach.
Udział w ogólnopolskiej akcji „Młodzi 
Głosują” wybory parlamentarne i prezydenckie 
organizowane przez CEO w Warszawie.
Udzielanie wywiadów do lokalnej prasy 
i telewizji.
Zakupienie ławek na korytarze szkoły 
w Wyszkach.
Zakup i przekazanie pamiątek do Regionalnej 
Sali Papieskiej.
Coroczne kolędowanie w celu pozyskania 
środków finansowych na cele rady.
Organizowanie konkursów związanych 
z osobą Patrona szkoły.
Opieka nad Miejscami Pamięci Narodowej 
w Olszewie, Mulawiczach, Wyszkach, 
Topczewie i Strabli.
Wyjazdy delegacji Rady na uroczystości 
rocznicowe do Bielska Podlaskiego.
Organizowanie dyskotek szkolnych.
Organizowanie i przeprowadzanie Szkolnego 
Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorial-
nym i Gminie Wyszki.
 Pozyskiwanie sponsorów.
 Redagowanie „Głosu Młodych”.
Prowadzenie kroniki, aktualizacja gazetek 
ściennych i informacji dotyczących Rady na 
stronie internetowej szkoły.
Udział w konkursach z zewnątrz.

N A S Z E  D Z I A Ł A N I A …

GLOS
MLODYCH



MŁODZIEŻ GIMNAZJUM 

W WYSZKACH 

W LATACH 2004-2011 r.

GALERIA ZDJĘĆ

Prezydium MRG III kadencji

Sesja MRG IV kadencji- czerwiec 2011r.

Randka w ciemno w wykonaniu MRG 

Sesja inauguracyjna MRG IV kadencji

Wycieczka do Miejsc Pamięci Narodowej
- Olszewo

Kwiecień 2010 r.- realizacja projektu 
dotyczącego samorządności uczniowskiej

Kandydaci do MRG I kadencji

MRG II kadencji


