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Wiosna otula nas płaszczem kwiatów,
to znak, że Wielkanoc nadchodzi.
Życzymy Państwu w te Święta
dużo zdrowia,
pogody ducha, smacznego jajka,
mokrego dyngusa
i wszelkiej pomyślności.
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ZDANIEM  WÓJTA  GMINY

Bądźmy konsekwentni

Kiedy słucham polityków, ale także 
innych zwykłych ludzi, stwierdzam 
jedno bardzo ciekawe zjawisko. Jak dużo 
jest niekonsekwencji w ich poglądach
i postępowaniu. 
Obszarów tego zjawiska jest bardzo 
wiele. Na kilku przykładach spróbuję 
wyjaśnić, w czym to widzę.
Zanim jednak przejdę do przykładów 
dotyczących tytułu spróbuję postawić 
diagnozę, dlaczego to w ogóle ma 
miejsce. Najważniejszą, moim zdaniem,

przyczyną zjawisk tego typu jest problem postrzegania państwa jako dobra 
wspólnego. U nas ciągle pokutuje PRL-owski pogląd (on był tak samo 
błędny), że państwo to takie coś, które wszystko może i na wszystko ma 
środki finansowe cokolwiek by to miało być. W ogóle nie dociera do 
większości z nas, że państwo to my wszyscy i kieruje nami rząd, który sami 
wybraliśmy (jak na razie nic mądrzejszego nie wymyślono). Finanse 
państwa to nasze kieszenie, z których wyjmujemy ustaloną składkę 
(podatki, akcyzy, opłaty itp.) do wspólnego kociołka, aby móc finansować 
zadania dotyczące nas wszystkich. Jeżeli jakaś grupa społeczna chce 
uzyskać jakiś przywilej w dowolnej postaci (krótsza praca, pomoc państwa 
w określonych sytuacjach lub cokolwiek innego skierowanego do wybranej 
społeczności) powinna zapytać społeczeństwo, które to sfinansuje o zgodę. 
I w takich przypadkach powinno być referendum.

Wracając do tematu głównego  - naszej niekonsekwencji.
Na przykład w obszarze polityki i finansów.
Chcemy, aby państwo zapewniało nam wiele rzeczy. Dobre drogi, koleje, 
bezpieczeństwo, dobrą edukację, wysokie i długie emerytury, sprawną 
administrację, szybkie i sprawiedliwe sądy, itp., itd.
Z drugiej strony (czemu się wcale nie dziwię), chcemy płacić małe podatki, 
składki emerytalne, zdrowotne i tym podobne obciążenia. Jest to pierwsza 
niekonsekwencja natury ogólnej.
Gorzej to wygląda w konkretnych sprawach, których kilka przykładowo 
pozwolę przytoczyć.
Niedobrze się robi, gdy jakiś polityk, poseł, albo obrońca zwierząt żąda od 
państwa, aby wprowadziło jakieś przepisy dające satysfakcję wąskiej 
grupie, które pociągają za sobą koszty. Np. Ustawa o ochronie zwierząt, 
która zabrania na humanitarną redukcję zdziczałych psów, kotów, itp., aby 
usatysfakcjonować „obrońców zwierząt”, nakazała gminom zajmować się 
tym bardzo kosztownym problemem. Zapytał ktoś wszystkich obywateli, 
czy aby na pewno chcą łożyć na takie i im podobne rzeczy? Z innej 
dziedziny - służby mundurowe żądają utrzymania prawa przechodzenia na 
emeryturę już po 15 latach służby. Czy ktoś zapytał nas wszystkich o to, czy 
chcemy 40-sto latka przez kolejnych 30 - 40 lat utrzymywać na nasz koszt, 
bo przecież przez 15 lat nie naskładał na tyle lat emerytury, itd?
Wiem, że można na powyższe przykłady dać kontrargumenty, ale one nie 
bardzo przekonują.
Inny obszar - administracja
Ciągle podnoszony jest problem rozbudowania administracji, biurokracji 
i ogromnych kosztów jej utrzymania. Bardzo często jednak ci, co niby z nią 
walczą (natworzyło się jakichś dziwnych stowarzyszeń  do  spraw  przeróż-

cd. na str. 3

MAMY  LAUREATKĘ  W  GMINIE

Dnia 6 grudnia 2011 r. został przeprowadzony szkolny etap Wojewódz-
kiego Konkursu z Języka Polskiego. Do kolejnego etapu (tj. powiatowego) 
zakwalifikowała się uczennica Szkoły Podstawowej im. ks. Franciszka 
Jakuba Falkowskiego w Topczewie - Agnieszka Chomicka, kl. VI. Odbył 
się on w Siemiatyczach dnia 12 stycznia br. Z sukcesem uczennica przeszła 
do etapu wojewódzkiego, który odbył się 29 lutego w Białymstoku. 
Zdobyła ona 37 pkt. oraz tytuł laureata. Oficjalne wręczenie tytułów odbyło 
się dnia 23 marca br. w Białymstoku.
Ogromne podziękowania należą się p. Barbarze Ryszt, nauczycielce języka 
polskiego, która poświęciła wiele czasu na przygotowanie uczennicy. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

nad.: MC

DZIAŁANIA  RATOWNICZE  JEDNOSTEK  OSP

W 2011 r. na terenie gminy Wyszki powstało 39 różnego rodzaju zagrożeń, 
do likwidacji których kierowane były jednostki ochotniczych straży 
pożarnych. Odnotowano 17 pożarów i 22 miejscowe zagrożenia oraz 
1 alarm fałszywy. Główną przyczyną powstawania pożarów była 
nieostrożność osób dorosłych obchodzących się z otwartym ogniem oraz 
nieprawidłowa eksploatacja, wady urządzeń i instalacji elektrycznej. 
Z kolei miejscowe zagrożenia były wynikiem silnie wiejącego wiatru oraz 
gwałtownych opadów atmosferycznych. Z analizy działań podejmowanych 
przez straż pożarną wynika również, iż najwięcej zagrożeń powstaje 
w miesiącach letnich.

Wykres: Ilość działań ratowniczo-gaśniczych w latach 2003-2011 
                 na terenie gminy Wyszki

Andrzej Niewiński

INFORMACJA  URZĘDU  STANU  CYWILNEGO

W związku z prośbami osób dotyczącymi udostępnienia karty statystycznej do karty zgonu Główny Urząd Statystyczny Departament Badań 
Demograficznych przekazał informację, że nie ma możliwości udostępniania tego dokumentu. Karty statystyczne do karty zgonu służą jedynie do celów 
statystycznych i są gromadzone w zbiorach GUS. Informacje o indywidualnych osobach zawarte w tych kartach podlegają szczególnej ochronie i nie mogą 
być udostępniane zarówno osobom fizycznym, jak również innym jednostkom (państwowym i publicznym).

W związku z powyższym zwracamy uwagę osobom zgłaszającym zgon w USC na potrzebę wykonania kopii karty 
statystycznej do karty zgonu na wypadek, gdyby była ona wymagana w późniejszym okresie (głównie przez firmy ubezpieczeniowe).

Na koniec 2011 r. liczba ludności zameldowanej na pobyt stały na terenie gminy Wyszki wynosiła 4864 osoby i zmniejszyła się w ciągu roku 
o 67 mieszkańców. Spośród 58 zamieszkałych miejscowości z terenu gminy największą jest Strabla licząca 523 mieszkańców, z kolei najmniejszą Wiktorzyn 
- 3 osoby. W 2011 roku urodziło się 47 dzieci, zmarło 81 osób, zawarło związek małżeński 56 par.

Andrzej Niewiński

Agnieszka Chomicka
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ELIMINACJE  GMINNE  KONKURSU  PLASTYCZNEGO

nych), powołując się na Ustawę o dostępie do informacji publicznej, 
zasypują urzędy publiczne dziesiątkami pytań, w wielu wypadkach 
w bardzo dyskusyjnym celu. Ktoś jednak musi przecież przygotować 
odpowiedzi na te pytania, a trzeba również załatwiać sprawy bieżące, 
których ciągle przybywa. Każda partia przed wyborami obiecuje redukcje 
urzędników, a gdy dojdzie do władzy, wypuszcza dziesiątki nowych 
przepisów, procedur, etc. i w efekcie urzędników przybywa, bo ktoś te 
pomysły musi realizować. 
Gospodarka 
Kupujemy coraz więcej urządzeń elektrycznych i potrzebujemy coraz 
więcej prądu, ale elektrowni atomowej nie chcemy, bo niebezpieczna, 
węglowej też nie, bo zanieczyszcza atmosferę, wiatraki - straszą ptactwo 
itd., więc może ustalmy, czego chcemy, bo obawiam się, że kaganków, 
maczug i szałasów raczej nie. Chcemy dobrych szybkich dróg, ale najlepiej 
jakby była blisko i łatwo dostępna, ale jednocześnie nam nie hałasowała 
i broń Boże biegła przez nasze grunty. Chcemy wodociągu, kanalizacji, ale 
rura w naszej posesji - nigdy w życiu, itp.
Z dziedziny społecznej
Zawsze bawią mnie populistyczne pomysły polityków zabierania 
(dodatkowego opodatkowania) bogatym, bankom, itp. a my się cieszymy, 
że będzie więcej nam. Większych absurdów głosić nie można. Finalnie i tak 
ucierpią wszyscy. Pracodawcy mniej zapłacą wynagrodzeń, banki doliczą

 procent do kredytu lub odejmą od lokaty i kto ostatecznie straci?
Kolejne bzdury z równouprawnieniem kobiet. Nie parytetami ani nakazami 
takie rzeczy się załatwia, a stworzeniem możliwości. Może zamiast 
zapisów w kodeksie pracy dającym różne rodzaje ochrony kobiet, dajmy 
pracodawcom, którzy mają szereg niedogodności z tytułu zatrudnienia 
młodej kobiety, gdy ona pójdzie na urlop macierzyński, rekompensatę 
finansową za okres jej nieobecności w pracy, aby mógł np. zatrudnić 
zastępstwo.
Martwiąc się o przyrost naturalny zamiast idiotycznych becikowych, albo 
jeszcze „ciekawszych” bonusów w emeryturze, rozbudujmy bazę tanich 
żłobków, przedszkoli, dofinansujmy podręczniki, dodatkowe zajęcia 
w szkołach, aby młodego małżeństwa, które zdecyduje się na dziecko, nie 
przerażał fakt, za co i jak je wychować. 
W jaki sposób by na to nie patrzeć wniosek nasuwa się jeden. Jeżeli my 
obywatele w końcu nie zrozumiemy, że każde zjawisko, każda decyzja 
podjęta przez wybranych przez nas przedstawicieli we władzach, zawsze 
w finalnym efekcie dotknie każdego z nas. Jeżeli będziemy przymykać oczy 
na nieuczciwość innych, często naszych znajomych, sąsiadów, krewnych, 
albo tolerować wymuszanie na rządzie przywilejów dla wąskich grup 
interesów, to musimy zdawać sprawę, że w końcowym efekcie my 
zapłacimy wszyscy bez wyjątku. Niestety tak to działa. Pieniądze do 
budżetu państwa, czy gminy nie spływają znikąd.

Ryszard Perkowski
Wójt Gminy Wyszki

każdemu człowiekowi. Konkurs promuje i poszerza wiedzę na temat 
działalności straży pożarnej, która uczestniczy w akcjach gaszenia 
pożarów, usuwania skutków wypadków, katastrof chemicznych 
i ekologicznych, nieszczęśliwych i nietypowych zdarzeń oraz klęsk 
żywiołowych.
Na eliminacje gminne wpłynęło łącznie 40 prac: ze Szkoły Podstawowej 
w Strabli - 11 prac, z Zespołu Szkół w Wyszkach - 29 prac. Wszystkie prace 
były pomysłowe i związane z tematyką konkursu.
Laureatami konkursu na szczeblu gminnym zostali:

w kategorii I grupa młodsza (5-8 lat):
1 miejsce - Jan Niewiński,  SP Wyszki
2 miejsce - Karolina Stefaniuk,  SP Strabla
3 miejsce - Paula Tarasiuk,  SP Wyszki

w kategorii II grupa średnia (9-12 lat):
1 miejsce - Karol Marczuk, SP Strabla
2 miejsce - Przemysław Kowalewski, SP Wyszki
3 miejsce - Kacper Kowalewski, SP Wyszki
wyróżnienie - Patrycja Malinowska, SP Wyszki

w kategorii III grupa starsza (13-16 lat):
1 miejsce - Anna Kondraciuk, Gimnazjum Wyszki
2 miejsce - Maciej Odachowski, Gimnazjum Wyszki
3 miejsce - Anna Falkowska, Gimnazjum Wyszki
wyróżnienie - Joanna Malinowska, Gimnazjum Wyszki

Prace finałowe zostały przekazane na szczebel powiatowy. 
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a finalistom 
eliminacji gminnych życzymy zwycięstwa na wyższych szczeblach 
konkursu.

Andrzej Niewiński

ZDANIEM  WÓJTA cd.  ze  str. 2

XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci 
i młodzieży przebiega pod hasłem „20 lat Państwowej Straży Pożarnej  
jak nas widzą, tak nas malują”. Celem konkursu jest ukazanie 
różnorodności i wszechstronności działań zawodu strażaka podczas 
pełnienia trudnej i niebezpiecznej służby dla zapewnienia bezpieczeństwa 

Rysunek: praca konkursowa Karola Marczuka

SPRAWDŹ  TERMIN  WAŻNOŚCI  DOWODU  OSOBISTEGO

Przypominamy, że już w roku ubiegłym minął dziesięcioletni okres 
ważności pierwszych dowodów osobistych. Posiadacz dowodu osobistego 
ma obowiązek wymienić dokument w razie upływu terminu ważności. 
O wymianę dowodu osobistego należy wystąpić nie później niż na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dokumentu, ponieważ system 
informatyczny automatycznie dokonuje unieważnienia.
W celu uniknięcia problemów wynikających z braku ważnego dokumentu 
tożsamości np. w urzędzie, w banku, na poczcie czy podczas przekraczania 
granicy państwa prosimy o sprawdzanie terminów ich ważności.
Dodatkowo w przypadku zmiany danych zamieszczanych w dowodzie 
osobistym (zmiana imienia, nazwiska, wymeldowanie) dokument ten jest 
unieważniany z urzędu po upływie trzech miesięcy (a w przypadku 
obywateli polskich przebywających za granicą - po upływie czterech 
miesięcy).

Zgodnie z  przepisami dowód osobisty jest unieważniany:

z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub 
z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego 
dowodu osobistego;
z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego 
posiadacza;

z dniem zgonu jego posiadacza;
z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce 
poprzedniego;
z dniem upływu ważności dowodu osobistego.

Od 1 stycznia 2010 r.  dowody osobiste są wydawane bezpłatnie.

STRAŻACY  APELUJĄ  -  NIE  WYPALAJ  TRAW!

Corocznie odnotowuje się dziesiątki pożarów, powstałych na łąkach, 
poboczach dróg i nieużytkach, których przyczyną w większości 
przypadków było wypalanie traw i pozostałości roślinnych. 
Niefrasobliwość oraz ludzka bezmyślność powoduje, że w wyniku takich 
działań zapaleniu ulegają również pobliskie lasy, zabudowania 
gospodarskie, a także budynki mieszkalne. Każdego roku w Polsce 
w pożarach powstałych na skutek wypalania traw ginie od kilku do 
kilkunastu osób. Gęsty dym ściele się na drogach ograniczając widoczność, 
stając się przyczyną kolizji i wypadków samochodowych.
Pamiętajmy, że strażacy zajęci gaszeniem pożarów traw mogą nie zdążyć 
z niesieniem pomocy innym, którzy w tym czasie będą jej potrzebować. 
Zwyczaj wypalania traw ma destrukcyjny wpływ na środowisko naturalne 
i bezpieczeństwo ludzi oraz jest prawnie zabroniony.

Andrzej Niewiński
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RODZINY  Z  PROBLEMAMI  ALKOHOLOWYMI

SYTUACJA  PSYCHOLOGICZNA  DZIECI  WYCHOWUJĄCYCH 
SIĘ  W  RODZINACH  Z  PROBLEMEM   ALKOHOLOWYM.

Analizując sytuacje rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, szczególną 
uwagę należy zwrócić na dzieci i młodzież wychowujące się w tych 
rodzinach. Różne formy zachowań agresywnych i represyjnych rodziców, 
zaniedbywanie obowiązków opiekuńczych i potrzeb dziecka, wywierają 
destruktywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci oraz na proces 
rozwoju.
Należy pamiętać, że przemoc domowa i poważne zaniedbania 
wychowawcze mogą występować w związku z alkoholem nawet wtedy, 
gdy nie występuje jeszcze kliniczne zdiagnozowanie uzależnienia od 
alkoholu, lecz jedynie okresowe lub agresywne upijanie się dorosłych 
członków rodzin. Przyjmując, że w Polsce żyje około 7 - 8 tys. osób 
uzależnionych od alkoholu, liczbę niepełnoletnich dzieci alkoholików 
możemy określić na około 2 miliony, z których co najmniej połowa żyje 
w sytuacji drastycznie zagrażającej ich zdrowiu i rozwojowi. 
Podstawowym źródłem zagrożeń dla dziecka jest stan chronicznego 
napięcia i stresu. Trwanie w ciągłej niepewności, nieprzewidywalności 
wydarzeń, wywołuje u dziecka poczucie braku stabilności. Porządku 
życiowego, a co za tym idzie, brak kontroli nad swoim życiem.
Dziecko w rodzinie alkoholowej uczy się trzech zasad: „nie odczuwaj”, 
„nie ufaj”, „nie mów”. Nie odczuwaj - bo to, co czujesz za bardzo boli lub 
jest zbyt przerażające. Nie ufaj - bo wielokrotnie składane obietnice były 
łamane i niedotrzymywane. Nie ma więc nic pewnego, nic na czym 
mógłbyś się oprzeć. Nie mów o piciu swojego rodzica, o tym co czujesz 
i co myślisz na ten temat. Nie mów o tym, co dzieje się w domu 
i o konsekwencjach wynikających z picia. W ten sposób znika komunikacja 
nie tylko wewnątrz rodziny. Ale i w relacjach „ze światem zewnętrznym”. 
Tworzy się swoistego rodzaju „tabu”, rodzinna tajemnica, której dzieci 
usilnie strzegą w poczuciu wstydu, lęku i nadziei, że  może w końcu będzie 
lepiej. Wszystko to sprawia, iż dziecko zaczyna przyjmować postawę 
obronną i zamkniętą wobec otaczającej rzeczywistości.
W reakcji na chorobę alkoholową, członkowie rodziny nieświadomie 
zaczynają spełniać role, które pozwalają „zneutralizować” skutki 
zachowania alkoholika i sprawiają, że rodzina może nadal funkcjonować, 
zachowując pozory normalności. Role te służą więc jako zbiorowy system 
ochronny, dając poszczególnym członkom rodziny chociaż niewielkie 
poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa, a jednocześnie odciągają uwagę 
obserwatorów od rzeczywistych problemów i uczuć skrywanych za fasadą.
Dzieci w rodzinie dysfunkcyjnej odgrywają cztery podstawowe role: 
bohatera rodzinnego, kozła ofiarnego, maskotki i dziecka niewidzialnego. 
Bohaterem jest zazwyczaj najstarsze dziecko w rodzinie, które przejmuje na 
siebie obowiązki dorosłych i robi wszystko co może, by naprawić istniejącą 
sytuację i utrzymać rodzinę w normie. Jest odpowiedzialny, troszczy się 
o rodzeństwo, zajmuje się całym domem, przestrzega reguł, zawsze kończy 
zadaną pracę w wyznaczonym terminie. Stara się być perfekcyjny we 
wszystkim co robi. Bohater żyje w stałym napięciu, wpada w panikę 
w spontanicznych, nie dających się przewidzieć sytuacjach. Kozioł ofiarny 
odwraca uwagę od rzeczywistych problemów rodzinnych, stając się 
wcieleniem rodzinnych frustracji. Wdaje się w bójki, wchodzi w konflikt 
z prawem, ucieka z domu. W grupie jest najbardziej przeszkadzającym 
dzieckiem. Kozłom ofiarnym trudno jest funkcjonować w układach 
społecznych. Zachowując się w sposób nieakceptowany przez innych, 
ciągle spotyka się z dezaprobatą. Dziecko maskotka odwraca uwagę od 
rodzinnego problemu skupiając ją na sobie, zgrywając się, przymilając, 
błaznując. Jego rola polega na tym, by ulżyć rodzinie w ciężkiej sytuacji, 
rozweselając ją swoim humorem i żartem. Maskotka nie cofnie się przed 
niczym, byle tylko rozweselić innych. W życiu społecznym maskotki są 
duszą towarzystwa, ale płacą za to wysoka cenę nikt ich nie traktuje 
poważnie. Dziecko niewidzialne pozostaje z boku rodziny, nigdy nie 
sprawiając najmniejszych kłopotów. Odizolowane od rodziny, żyje we 
własnym świecie, w poczuciu samotności i krzywdy. Jest to dziecko 
niedostrzegane, o którym nikt nie pamięta. Uczestnictwo w pracy zespołu 
może sprawiać mu trudność. Na zewnątrz nieśmiałe i pełne rezerwy, 
dziecko niewidzialne jest zdolne do stawiania czoła problemom.
Dziecko czasami może podejmować więcej niż jedną rolę i zachować się 
różnie w zależności od sytuacji, w jakiej się znalazło. Czasami zdarza się, że 
z chwilą odejścia z domu bohatera rodzinnego (co nie jest częste, bo bohater 
jest mocno związany z rodziną swoim poczuciem obowiązku opiekowania 
się innymi) kozioł ofiarny przejmuje jego zadania i sam wchodzi w rolę 
bohatera. Dotychczasowa czarna owca w rodzinie staje się jej podporą. 
Potwierdza to fakt, że role są nieświadomą próbą odpowiedzi na sytuację 
rodzinną, próbą przystosowania się do „chorego” układu i utrzymania go 
w równowadze.

Role odgrywane przez dzieci są funkcjonalne, tzn. rodzina (jako całość) 
oczekuje od poszczególnych dzieci właśnie takich zachowań i wzmacnia je.  
Pozwalają one bowiem przetrwać, ponosząc możliwie najmniejsze straty. 
Jednak poza rodziną, tracą swoją aktualność. Nie przynoszą już takich 
korzyści, a wręcz przeciwnie  zaczynają działać na szkodę dzieci. Z każdym 
kolejnym rokiem, kiedy sytuacja w rodzinie nie zmienia się, a uzależnienie 
rozwija się, mechanizmy obronne dzieci utrwalają się, doprowadzając do 
coraz większych niepowodzeń w świecie zewnętrznym. Ostatecznie jako 
dorośli, cierpią z powodu zachowań, które przestały pełnić już swoją 
pierwotną funkcję, nastawioną na przetrwanie. Dorośli bohaterowie 
zatracają się w pracy, gubiąc z pola widzenia własne potrzeby, stają się 
zależni od „bycia potrzebnym” i oceny innych osób. Kozioł ofiarny staje się 
społecznym wyrzutkiem, odtrącanym przez innych ludzi. Zagubione 
dziecko staje się odludkiem, stroni od kontaktów z ludźmi i od okazji 
towarzyskich. Maskotki, dowcipnisia na życzenie, nikt nie traktuje ich 
poważnie.
Dziecko doświadcza wielu traumatycznych sytuacji związanych 
z przemocą, destrukcją ról rodzicielskich, chaosem i awanturami.
Jak wynika z pracy opublikowanej przez Witolda Skrzypczka dzieci 
doświadczają różnorodnych zdarzeń terapeutycznych, takich jak 
oszukiwanie, niesprawiedliwe traktowanie, porzucenie czy nadmierny 
krytycyzm rodziców. Najczęściej wymieniane są jednak doświadczenia 
związane z przemocą
1. dwoje na troje opisywanych dzieci z rodzin alkoholików było świadkami
     przemocy;
2. ponad połowa doświadczała bezpośrednio przemocy zarówno fizycznej
     jak i emocjonalnej czy intelektualnej;
3. co szósta dziewczynka opisywała doświadczenia związane 
     z nadużyciem seksualnym.
Jeżeli chodzi o stany emocjonalne, dzieci najczęściej wymieniały: wstyd za 
rodzica (40%), poczucie winy (23%), strach przed rodzicem (41%), 
osamotnienie (57%), złość lub nienawiść do rodzica (80%).
U dzieci wychowywanych w rodzinach alkoholowych występuje stałe 
poczucie niższej wartości oraz obniżone poczucie szacunku do samego 
siebie. Wyraża się to w samokrytyce, deprecjonowaniu własnych osiągnięć 
oraz działaniach autodestrukcyjnych. Większość dzieci ma problemy 
związane z poczuciem tożsamości.
Życie w chronicznym stresie, któremu towarzyszy poczucie bezsilności, 
upośledza funkcjonowanie systemu immunologicznego i powoduje 
choroby somatyczne. Dzieci alkoholików w porównaniu z dziećmi ze 
zdrowych rodzin mają więcej problemów zdrowotnych z powodu obniżenia 
odporności biologicznej. Częściej cierpią z powodu bólu głowy, 
bezsenności, osłabienia, nudności, nerwobólów zębów czy problemów 
związanych z odżywianiem (bulimia lub anoreksja). W tej grupie często 
możemy zaobserwować nadużywanie alkoholu, narkotyków i innych 
środków zmieniających świadomość.
Na podstawie opisywanych powyżej badań można stwierdzić, iż 
najczęściej sprawcą zdarzeń traumatycznych jest rodzic uzależniony. 
Jednak w co 5 przypadku sprawcą był drugi rodzic. Wskazuje to na 
niezwykle trudną sytuację dziecka, które nie może liczyć na zrozumienie 
i wsparcie żadnego rodzica. Pomoc musi więc przyjść z zewnątrz.

przedruk za www.parpa.pl

OGŁOSZENIE

Informuje się, iż taryfy dla zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Wyszki 
od dnia 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2013 r. 
wynoszą:

- cena wody 1,98 zł/m3
- cena usługi odprowadzenia ścieków 3,92 zł/m3
- opłata abonamentowa 2,00 zł/odbiorcę/miesiąc 

Do każdej kwoty należy doliczyć podatek VAT 
wg obowiązującej stawki.
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NOWOROCZNO - OPŁATKOWE  SPOTKANIE
SENIORÓW  w  NIEWINIE  BOROWYM

Dnia 10.01.2012 r. w budynku byłej szkoły w Niewinie Borowym odbyło 
się świąteczne spotkanie Klubu Seniora "Senator".Wraz z licznie 
przybyłymi miejscowymi seniorami przybyli też zaproszeni przez nich 
goście, tj. rodziny mieszkające w innych wsiach. I tak z p. Janiną 
i Czesławem Niewińskimi przybyli p. Jadwiga i Edward Górscy 
z Mierzwina Małego, a z p. Władysławą Falkowską - jej córka Danuta 
Urban z Brześcianki.
W spotkaniu wzięli udział zaproszeni przedstawiciele władz Gminy Wyszki 
w osobie Wójta Gminy Pana Ryszarda Perkowskiego z Dyrektorem 
GOKSiT Panem Henrykiem Zalewskim oraz przedstawicielem 
Gminnej Biblioteki Publicznej Panią Katarzyną Borowską. Na spotkanie 
przybył też Ksiądz dr Andrzej Ulaczyk - Proboszcz Parafii Wyszki. To 
właśnie on bardzo uroczyście poprowadził spotkanie opłatkowe. W swojej

REALIZACJA  ZADAŃ  INWESTYCJI

OPŁATKOWE  SPOTKANIE  SOŁTYSÓW  w  TOPCZEWIE

Od początku 2012 roku trwają intensywne przygotowania do realizacji 
zaplanowanych na bieżący rok jak i lata następne inwestycji. 
Do Lokalnej Grupy Działania „Narew” złożony został wniosek 
o dofinansowanie ze środków unijnych remontu świetlicy w Samułkach 
Dużych - wartość przedsięwzięcia ok. 50 tys. zł. 
Przygotowany jest wniosek do LGD Narew o dofinansowanie przebudowy 
świetlicy w Pulszach, której planowana wartość wynosi 740 tys.
Zlecone zostało opracowanie dokumentacji na budowę garażu dla OSP 
Wyszki - planowana wartość inwestycji ok. 400 tys. zł.
Złożony został do Urzędu Marszałkowskiego wniosek na dofinansowanie 
z PROW budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji w miejscowości 
Strabla - Łyse,  planowana wartość inwestycji 5.952 tys. zł.
Rozstrzygnięty został przetarg i podpisana umowa z wykonawcą na budowę 
drogi Niewino Popławskie - Niewino Stare - Niewino Kamieńskie - 
Niewino Borowe, wartość inwestycji 1.610 tys. zł., termin wykonania 
- do 31 lipca bieżącego roku. Inwestycja w 30% współfinansowana 
z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych.
W trakcie przygotowania jest dokumentacja na budowę wspólnie 
z powiatem drogi Niewino Popławskie - Niewino Leśne - szosa Topczewo - 
Bielsk Podlaski.
Podpisana została umowa ze Starostwem Powiatowym na 
współfinansowanie modernizacji drogi Falki - Godzieby. Udział finansowy 
Gminy - 154 tys. zł. 
Podpisana została umowa ze Starostwem Powiatowym na 
współfinansowanie opracowania dokumentacji na przebudowę 
skrzyżowania przy kościele w Strabli, kwota dofinansowania Gminy 
- 7,5 tys.zł.
Realizowane będą zadania zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami 
z funduszu sołeckiego. 
Łączna wartość zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2012 rok wynosi 
3,3 mln. zł.
Przygotowujemy również jako partner firmy prywatnej wniosek do POKL 
na dofinansowanie przedszkoli w szkołach Gminy Wyszki. Jeżeli 
uzyskamy dofinansowanie zgodnie z założeniami, to przez najbliższe 2 lata 
funkcjonowałyby przedszkola w naszej gminie bez potrzeby wnoszenia 
przez rodziców jakichkolwiek opłat.
Celem uspokojenia zainteresowanych informuję, że w przypadku nie 
otrzymania w/w środków oddziały przedszkolne będą i tak funkcjonowały 
jednak na nieco mniej dogodnych warunkach, czyli takich jak w tej chwili 
w Topczewie i Strabli. 
Mimo wszystko bardzo zachęcam do posyłania swoich 3 - 5  letnich pociech 
do przedszkola. O korzyści z tego płynące proszę zapytać rodziców, którzy 
to już robią. 
Przygotowujemy się do wprowadzenia w życie nowej ustawy dotyczącej 
gospodarki odpadami. Wprowadzony zostanie w miejsce dotychczasowych 
umów na wywóz śmieci podatek od wszystkich mieszkańców a organizacja 

krótkiej homilii życzył seniorom, aby kochali Jezusa tak mocno jak kochają 
swoje wnuki. 
Po wspólnym odśpiewaniu kolędy nastąpiło łamanie się opłatkiem
i wzajemne składanie życzeń.
Następnie wszyscy usiedli do stołów, na których znalazło się wiele potraw 
przygotowanych przez samych seniorów. Wszystkim zebranym usługiwały 
Panie Anna Malinowska i Ewa Pietraszko.
O godz. 13-ej na spotkanie przybyły trzy urocze policjantki z Komendy 
Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, które zostały zaproszone przez 
p. Eugenię Gromadę. Panie Sylwia Bagniuk i Halina Sacharczuk 
w swojej pogadance przestrzegały przed różnymi oszustami szukającymi 
łatwego zarobku i których celem często są łatwowierni starsi ludzie. 
Policjantki podały przykłady oszustw na tzw. wnuka. Zwróciły się do 
zebranych, aby byli czujni względem siebie jak też i sąsiadów. Po swojej 
prelekcji zostały zaproszone do wspólnego stołu. Były bardzo zadowolone 
z gościnnego przyjęcia naszych seniorów. Następne kilka godzin seniorzy 
wraz z gośćmi spędzili w miłej, serdecznej i wesołej atmosferze. Podczas 
wspólnego śpiewania królowała piosenka "Niech żyją nam seniorzy", którą 
na cześć seniorów z Niewina ułożyła córka p. Hani Sygockiej - Małgosia.
To właśnie za wyśpiewanie tej piosenki w wesołej zabawie "urodzinowej" 
wszyscy zebrani otrzymali świąteczne aniołki zakupione przez 
p. E. Gromadę z funduszu Fundacji Wspomagania Wsi, sponsorującej 
zimowy i letni wypoczynek dzieci z Niewina Borowego.
Trzeba przyznać, że spotkania osób starszych, bardzo często już samotnych, 
mają naprawdę pożyteczny wymiar. Bo cóż oprócz zdrowia jest dla 
seniorów najważniejsze? To bliskość rodziny, ale także możliwość 
kontaktów i rozmów z innymi ludźmi, z którymi na takich spotkaniach 
można powspominać, pośpiewać, zażartować, a przez to czuć się 
szczęśliwszym i potrzebniejszym w małej lokalnej społeczności.

Eugenia Gromada

odbioru śmieci i opłacania firmy wywożącej zajmie się gmina. 
Jest to ogromna zmiana zasad gospodarowania odpadami z mnóstwem 
sprawozdań, rozliczeń, restrykcji. Mamy sporo obaw jak to uda nam się 
sprawnie zorganizować i wprowadzić w życie. Zła wiadomość dla 
wszystkich mieszkańców to prawdopodobieństwo wzrostu, mam nadzieję, 
że niewielkiego, kosztu odbioru odpadów. Nowy system ma zacząć  
funkcjonować od 1 lipca 2013 r.

Ryszard Perkowski

16 stycznia odbyło się coroczne spotkanie Biskupa Drohiczyńskiego 
Antoniego Dydycza, z sołtysami z diecezji drohiczyńskiej, tym razem 
w Topczewie, na które przybyli sołtysi z dekanatów: bielskiego, brańskiego 
i hajnowskiego.
W spotkaniu uczestniczył diecezjalny duszpasterz rolników ks. kan. Antoni 
Sieczkiewicz, kapłani katoliccy i prawosławni, Wicemarszałek Urzędu 
Marszałkowskiego p. Walenty Korycki, Wójt Gminy Wyszki p. Ryszard 
Perkowski, inni przedstawiciele władz powiatowych i gminnych oraz 
sołtysi zarówno wyznania katolickiego, jak też prawosławnego.
Po Mszy Świętej z kościoła parafialnego zebrani przemieścili się do 
wiejskiej świetlicy, gdzie wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu uczniów 
miejscowej szkoły podstawowej, który przygotowały Panie: Danuta 
Popławska, Elżbieta Wyłucka, Julia Mironczuk oraz ks. Marcin 
Szymanik.  Następnie przełamali się opłatkiem z księdzem biskupem oraz 
zasiedli do wspólnego posiłku.
Za przybycie i pouczającą homilię wręczając kwiaty ks. biskupowi 
podziękowali przedstawiciele sołtysów: p. Agnieszka Łuczaj oraz 
p. Arkadiusz Krasowski  i  p. Stanisław Radziwon.

(hz)



           Prosimy  bardzo  o  wypełnienie kuponu i dostarczenie go osobiście lub 
pocztą  do  31.05.2012 r.  na adres:
 GOKSiT,  ul. Szkolna 17, 17-132  Wyszki.
      Wśród uczestników zostanie rozlosowana nagroda, zwycięzca będzie 
powiadomiony listownie lub telefonicznie.
Uwaga:
1. W losowaniu biorą udział jedynie oryginalne kupony.
2. Przez jedną osobę może być wysłany tylko jeden kupon.
3. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby zamieszkałe w Gminie Wyszki.
4. Szczegółowy regulamin znajduje się w GOKSiT.
      Podpis oznacza akceptację regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych przez GOKSiT na potrzeby funkcjonowania placówki stosownie do 
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych  osobowych  
(Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883 ze zm.)

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

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

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

/imię  i  nazwisko/

/adres  zamieszkania/

/telefon/ /podpis/
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KRZYŻÓWKA  Z  HASŁEM       1/2012

Jaja faszerowane

NA  NASZYM  STOLE

Świąteczna sałatka z indykiem

Składniki:
 0,6 kg piersi z indyka; 
 100 g żółtego sera;
 2 łyżeczki marynaty do mięs Knorr; 
 sok z połowy cytryny; 
 5 jaj; 
 200 g majonezu; 
 100 g ananasa (z puszki);
 0,5 łyżeczki curry w proszku; 
 100 g gotowanej szynki;
 0,5 pęczka szczypioru. 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1. Jajka ugotuj na twardo, wystudź i 4 szt. pokrój w kostkę ok. 1x1 cm. 
Ostatnie jajko pozostaw do dekoracji.
2. Pierś opłucz i natrzyj marynatą. Skrop kilkoma kroplami oliwy, zawiń 

ościsło w aluminiową folię i upiecz w temp. 160 C ok. 35 min. Po 
wystudzeniu pokrój w kostkę (1x1 cm). 
3. Pozostałe składniki: ananasa, szynkę oraz żółty ser również pokrój 
w kostkę tej samej wielkości, co indyka.
4. Majonez wymieszaj dokładnie z curry i sokiem z cytryny.
5. Wszystkie składniki połącz razem, dodaj majonez i wymieszaj. Dopraw 
do smaku, jeśli istnieje taka potrzeba. Następnie gotową sałatkę przełóż do 
salaterki i posyp wierzch pokrojonym szczypiorkiem. Pozostawione jajko 
pokrój w cząstki i udekoruj sałatkę.

Czas przygotowania: 30 minut 
Ilość osób: 4 

Przygotowanie:
1. Jaja ugotować na twardo (przez 8 minut licząc od zagotowania wody, 
wodę posolić).
2. Po ugotowaniu jaja wystudzić, następnie obrać, przekroić na pół i wyjąć 
żółtka.
3. Na patelni rozpuścić masło, dodać rozdrobnione mięso z rosołu oraz 
przyprawę Knorr. Podsmażyć przez kilka minut.
4. Wystudzone mięso zmielić w maszynce wraz z żółtkami lub zmiksować 
w malakserze, a następnie dodać majonez oraz posiekaną natkę pietruszki 
i dokładnie wymieszać aż powstanie pasta.
5. Pastę mięsną nakładać najlepiej za pomocą worka do szprycowania do 
połówek białek. Jaja faszerowane udekorować listkami natki pietruszki 
i kwiatami kaparów. 

Sałatka z ziemniakami i tuńczykiem

Przygotowanie:

przepisy pochodzŕ  ze strony: 

1. Ugotuj ziemniaki w mundurkach. Wystudź, następnie obierz i pokrój 
w cienkie plastry. 
2. Umyj i osusz sałatę. Następnie umyj pomidory, pokrój je w ósemki. Obierz 
i umyj cebulę, po czym pokrój w krążki. 
3. Ugotuj jajka na twardo, obierz i pokrój w ćwiartki. Osącz tuńczyka z zalewy. 
4. Ułóż listki sałaty w salaterce, a na nich ziemniaki, pomidory oraz tuńczyka. 
Na wierzchu poukładaj krążki cebuli. 
5. Przygotuj Sos sałatkowy Knorr według przepisu na opakowaniu, łącząc go z 
jogurtem. Polej nim sałatkę i delikatnie wymieszaj.
6. Posyp całość kaparami i odstaw na 15 minut do lodówki, następnie podawaj.

http://www.przepisy.pl

Czas przygotowania: 30 min., iloć osób: 2

KRZYŻÓWKA “WG”  3-4/11.
W dniu 12.03.2012 r. w Czytelni GBP wylosowano zwycięzcę  konkursu 
„Krzyżówka z hasłem” ogłoszonym w „Wieściach Gminnych” 3-4/2011  
przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach. 
Zwyciężczynią została p. Irena Radkiewicz zamieszkała w Pulszach. 
Serdecznie gratulujemy.

Czas przygotowania: 30 minut 
Ilość osób: 8 

Składniki:
 1 puszka tuńczyka 

   w sosie własnym;
 2 jaja; 
 4 ziemniaki; 
 1 sos sałatkowy 

   czosnkowy Knorr; 
 1 sałata; 
 100 ml jogurtu; 
 2 pomidory; 
 1 łyżka kaparów; 
 1cebula czerwona.

•

•
•
•

•
•
•
•
•

PIONOWO:
  1. Element uprzęży,
  2. Piecze chleb,
  3. Owoc zboża,
  4. Do rysowania,
  6. Spis błędów w druku,
  7. Przeciętniak,
10. Nęcenie,
12. Wódz wyprawy 
      po złote runo,
13. Drobna kaszka,
15. Gruba kłoda,
16. Służy panu,
17. Skłonny.

POZIOMO:
  5. Nasi sąsiedzi,
  8. Internetowe lub telewizyjne,
  9. Np. lipa,
11. Grzechotka, instrument,
12. Carrey, aktor,
14. Rasowy koń,
15. Szef juhasów,
16. Nasza ciężarówka,
17. Może być ogórkowy,
18. Lanie łez,
19. Komik,
20. Chmielewska, pisarka,
21. W klasie,
22. Michael, aktor.

1
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4 5 6
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5 6 7 8 9 10 11121 32 4 146 13 15 16

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10

11 12 13

14 15

16 17

18 19

20

21 22

Składniki:
• 300 gram mięsa z gotowania rosołu; 
• 0,5 pęczka natki pietruszki; 
• 8 jaj; 
• 1 łyżka kaparów do dekoracji; 
• 1 łyżka przyprawy do mięs Knorr;
• 1 łyżeczka soli; 
• 2 łyżki majonezu; 
• 1 łyżka masła.
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POŻYTECZNE FERIE w NIEWINIE BOROWYM

 

Tegoroczne ferie w Niewinie były realizowane na podstawie nagrodzonego 
projektu "Moja miejscowość w internecie", na który dofinansowanie 
z Fundacji Wspomagania Wsi (FWW) już po raz kolejny otrzymała 
Ochotnicza Straż Pożarna. Zadaniem dzieci oprócz udziału w wielu 
zaplanowanych zajęciach rozrywkowych było opracowanie informacji 
o swojej miejscowości oraz zamieszczenie jej na stronie internetowej FWW

Oprócz stałej ekipy ODK bardzo serdecznie przyjmowały nas tym razem 
również Panie Księgowe ze Spółdzielni Mieszkaniowej. Nad organizacją 
wszystkich form wypoczynku czuwała p. Eugenia Gromada, której też jak 
zawsze niezawodnie towarzyszyły matki dzieci biorących udział w akcji 
"Pożyteczne Ferie". Chociaż z opóźnieniem i trochę z trudnościami ale 
wykonaliśmy też zadanie związane z opracowaniem informacji do Atlasu 
Wsi Polskich. Można na stronie  przeczytać o historii 
budowy szkoły, którą opowiedzieli nam mieszkańcy Niewina: 
p. Falkowska Eugenia i p. Niewiński Czesław. Została tam też umieszczo-
na galeria zdjęć z lokalnych pożytecznych działań w Niewinie Borowym.
Rozmowy z ludźmi o wielkim zaangażowaniu na rzecz budowy szkoły 
w Niewinie Borowym skłaniają wielu mieszkańców do pewnych refleksji. 
Wielu uważa, że budynek ten powinien służyć mieszkańcom Niewina 
Borowego i bliskich okolicznych wsi jako centrum kultury wiejskiej. Unia 
Europejska przekazuje wiele środków dla obszarów wiejskich na poprawę 
warunków i jakości życia na wsi. Dużo środków jest przeznaczanych na 
modernizację i wyposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne. 
Dobrze byłoby aby budynek, który kiedyś powstawał przy wielkim 
zaangażowaniu społeczności, służył im dzisiaj jako zadośćuczynienie za 
trud i poświęcenie tak ciężkie w powojennych czasach w dzieło tworzenia 
placówki edukacyjnej, która przez tyle lat służyła wielu pokoleniom 
młodych, w zdobywaniu cennej wiedzy i kształtowaniu pozytywnych 
postaw społecznych.

Eugenia Gromada

www.atlaswsi.pl

Rysunek: wesołe zabawy na boisku GOKSiT w Niewinie Borowym

w tak zwanym Atlasie Wsi Polskich. Mroźna zimowa aura, jaka nadeszła 
wraz z tegorocznymi feriami, pokrzyżowała trochę realizację zadań 
projektowych. Warunki, jakie zapanowały na skutek mrozów w budynku 
szkolnym, nie pozwoliły na zrealizowanie zadań, które należało 
wykonywać w pracowni komputerowej. Uczestnicy projektu skorzystali 
więc w większości z wyjazdowych form wypoczynku.
Do bardzo udanych należy zaliczyć wyjazd do Białegostoku, w którym 
razem z dorosłymi wzięło udział 40 osób. Młodsze dzieciaki świetnie 
bawiły się w Fikolandzie, a starsza grupa zmagała się z kręglami 
w "Kręgielni" przy ul. Elewatorskiej. Należy przyznać, że zabawa na 
kręgielni jest bardzo mobilizująca i integrująca, i dlatego warto 
w przyszłości taką formę dla zorganizowanej grupy wybrać.
W następnych dniach ferii skorzystaliśmy z ciepłego i serdecznego 
przyjęcia, jakie przygotowali nam nasi przyjaciele z Osiedlowego Domu 
Kultury w Bielsku Podlaskim z uczestnikami akcji "Zima w Mieście". 
Przez kilka dni bawiliśmy się tam wspaniale. Obejrzeliśmy występy 
teatrzyku "Doktor Dollitte i jego zwierzęta". Wszystkim uczestnikom 
bardzo podobał się też występ młodego iluzjonisty, a szczególnie momenty 
w których do ciekawych sztuczek zapraszał osoby z widowni. Będąc 
w ODK braliśmy udział w ciekawych zajęciach plastycznych i muzycznych 
prowadzonych przez profesjonalnych instruktorów.
Uczestnicy "Zimy w Mieście" mieli życzenie skorzystać z pięknej zimowej 
aury w Niewinie. Dlatego też jeden dzień spędziliśmy wspólnie na 
zimowym pikniku na placu szkolnym. Przez kilka godzin trwały wesołe 
zabawy na śniegu, ognisko z kiełbaskami, później gorąca herbata 
z pączkami i na koniec wesoła dyskoteka. Ostatni dzień ferii spędziliśmy 
znowu w ODK na balu karnawałowym. Podsumowaliśmy tam wspólnie 
spędzone ferie, podziękowaliśmy za pożyteczną zabawę oraz wręczyliśmy 
wszystkim drobne upominki.

SPOTKANIE  SENIORÓW  w  STRABLI

Dnia 4 stycznia 2012 r. odbyło się świąteczno - noworoczne spotkanie 
seniorów w Strabli. Swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście: 
przewodniczący Rady Gminy Wyszki p. Janusz Wyszyński, dyrektor 
GOKSiT i GBP p. Henryk Zalewski, dyrektor SP Strabla p. Marzanna 
Marczuk, proboszcz miejscowej parafii ks. Antoni Kunicki, bibliotekarz 
GBP w Wyszkach p. Katarzyna Borowska oraz nauczyciele, uczniowie 
i goście specjalni - seniorzy.
Z okazji świątecznego spotkania przedstawione zostały jasełka 
przygotowane przez bibliotekarza p. Zofię Oksiutę z udziałem części 
uczniów Szkoły Podstawowej w Strabli.
Po części artystycznej głos zabrali zaproszeni goście, którzy podziękowali 
za zaproszenie i wyrazili podziw dla młodych artystów za poziom występu 
a dla p. Zofii za wkład pracy włożonej w przygotowanie inscenizacji.
Ponadto dyrektor instytucji kultury p. Henryk Zalewski wręczył laureatom 
gminnego bożonarodzeniowego konkursu "Mój Aniołek" nagrody 
a uczestnikom upominki.
Ostatnim punktem spotkania był słodki poczęstunek, z którego skorzystali 
wszyscy zebrani. Jak zawsze spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej 
atmosferze. Rozmowy na tematy ważne i mniej ważne przeplatane były 
śpiewem popularnych piosenek ludowych i biesiadnych.
Spotkania mieszkańców, są ważnym elementem życia rozwoju 
socjologicznego i kulturalnego środowiska. Szczególnie seniorzy, którzy 
często czują się "nikomu niepotrzebni" potrzebują oderwania od 
codzienności i poprzez integrację społeczną zwiększenia motywacji 
dalszych działań.

(kb)

Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy wszystkim ludziom dobrej woli

samych przemiłych chwil,
serdecznej atmosfery 

w czasie rodzinnych spotkań,
dobrej zabawy w "Lany Poniedziałek"

Dyrektor 
wraz z pracownikami
Gminnej Biblioteki Publicznej
i Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Turystyki w Wyszkach
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V SPOTKANIE SENIORÓW GMINY WYSZKI

"Niech żyją nam seniorzy ..." - ta melodia rozbrzmiewała kilkanaście razy 
w czasie V Spotkania Seniorów Gminy Wyszki, zorganizowanego przez 
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki oraz współfinansowanego 
przez Wójta Gminy w dniu 16 lutego 2012 r. w świetlicy w Topczewie. 
Z zaproszenia skorzystali: Wójt Gminy Wyszki p. Ryszard Perkowski, 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Kalnicy 
p. Agata Puchalska, Przewodniczący Rady Gminy Wyszki p. Janusz 
Wyszyński, Prezes Zarządu Gminnego OSP a zarazem sołtys wsi 
Topczewo p. Arkadiusz Krasowski oraz Kluby Seniora: z Wyszek, 
Strabli, Niewina Borowego i Topczewa.
Pierwszym punktem programu był występ zespołu folklorystycznego 
"MIANKA" z Mnia, Gmina Brańsk. Następnie przedstawicielki Komendy 
Powiatowej Policji z Bielska Podlaskiego, Panie: Sylwia Bagniuk, Halina 

Sacharczuk i Anna Kruk  opowiedziały między innymi o zagrożeniach, na 
jakie mogą być narażeni mieszkańcy a szczególnie osoby starsze.
Po części oficjalnej prowadzący spotkanie Dyrektor GOKSiT p. Henryk 
Zalewski wraz z zespołem p. Waldemara Romańczuka z Patok zaprosił 
gości do biesiadowania i wspólnej zabawy.
 Ze względu na fakt, że był to "tłusty czwartek" na stołach nie zabrakło także 
pączków przygotowanych przez Panie: Marię Karpiesiuk, Elżbietę 
Karpiesiuk i Eugenię Gromadę. Na pamiątkę spotkania wszyscy 
uczestnicy otrzymali kubeczki z oryginalnym motywem róży. Zbliżała się 
godz. 18.00 i impreza dobiegała już końca, kiedy to biesiadnicy poprosili na 
środek sali pracowników GOKSiT oraz Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Wyszkach. Śpiewając tradycyjne "Sto lat" podziękowali im za 
zorganizowanie owego spotkania.
Dyrektor GOKSiT składa serdeczne podziękowania seniorom z naszej 
gminy za liczne przybycie na spotkanie, p. Katarzynie Górskiej z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Topczewie za udostępnienie świetlicy a Paniom: 
Katarzynie Borowskiej, Danucie Boleście, Dorocie Boleście, Irenie 
Twarowskiej, Marii Karpiesiuk i Elżbiecie Karpiesiuk oraz 
p. Arkadiuszowi Krasowskiemu za duży wkład pracy w przygotowanie 
imprezy i pomoc przy sprzątaniu lokalu.

(hz)

WOŚP  w  GMINIE  WYSZKI

6757,04 zł + 12,50 EUR
to suma, którą udało się nam zebrać na terenie naszej gminy w czasie 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 8 stycznia 2012 r.
Od dwudziestu lat w każdą drugą niedzielę stycznia „gra” Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. W bieżącym roku po raz pierwszy do tej szczytnej 
akcji włączyła się również Gmina Wyszki w ramach sztabu z Bielska 
Podlaskiego przy wspólnym działaniu: Gminnego Ośrodka Kultury, 
Gminnej Biblioteki Publicznej, jednostek OSP z Topczewa, Zalesia 
i Niewina Borowego, Koła Gospodyń Wiejskich „Topczewianki” 
z Topczewa, Zakładu Usług Komunalnych z Wyszek, pod patronatem 
i z pomocą Wójta p. Ryszarda Perkowskiego oraz Sekretarza Gminy 
Tadeusza Wielanowskiego.
Uczniowie z 77 Drużyny ZHP, Młodzieżowej Rady Gminy w Wyszkach 
oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Niewina Borowego pod opieką 
i nadzorem pań: Elżbiety Orbik, Bożeny Pierzchało i Eugenii Gromady od 
godz. 8.00 zbierali do puszek pieniądze w ramach ogólnopolskiej akcji.
O godz. 16.00 na placu przy świetlicy w Topczewie rozpoczął się XX Finał 
WOŚP w Gminie Wyszki, na którym wystąpiła młodzież 

w "Przedstawieniu jasełkowym" przygotowanym przez p. Elżbietę Orbik 
oraz „Międzynarodowej randce w ciemno” przygotowanej przez p. Bożenę 
Pierzchało. Następnie widzów bawiły zespoły: FORTI (z Bartkiem 
Zawadzkim) i BABECZKI PODLASKIE, iluzjonista Łukasz Grant oraz 
gwiazda wieczoru  Marcin Siegieńczuk TOPLES. O godz. 20.00 podobnie 
jak w całym kraju, zostało „wysłane światełko do nieba”. Na naszej 
imprezie były to tzw. lampiony szczęścia w liczbie szt. 20, odpowiadającej 
numerowi tegorocznego finału, wypuszczone przez strażaków 
wymienionych jednostek OSP.
Wiele emocji dostarczyła licytacja przedmiotów ofiarowanych przez: 
p. Arkadiusza Krasowskiego - obraz olejny z 2001 r. pt. „Zagłoba z wizytą 
u Wołodyjowskiego”, bombka świąteczna ręcznie malowana przez 
p. Martę Kamińską - Bębenek, sękacz z 40 jaj p. Elżbiety Karpiesiuk, 
ustrzelony dzik przez Wojskowe Koło Łowieckie „Orzeł”, czapkę 
Śnieżynki p. Agaty Moniuszko z „Babeczek Podlaskich” oraz płyt Panów 
Bartka Zawadzkiego i Marcina Siegieńczuka. Licytację i całą imprezę 
poprowadził  p. Henryk Zalewski Dyrektor GOKSiT i GBP w Wyszkach.
Finał zakończył się podziękowaniem przez prowadzącego wszystkim 
ludziom zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie WOŚP oraz 
darczyńcom za hojność i dobre serce. Szczególne słowa podziękowania 
popłynęły w stronę sponsorów, którzy jak zawsze wspomagają tego typu 
działania: 
 Transport, Handel i Produkcja Drewna p. Dębickiego Andrzeja 
- Strabla; BS Brańsk O/Wyszki; Gminna Spółdzielnia Samopomoc 
Chłopska - Wyszki; Przedsiębiorstwo Handlowe ,,Dan-Mar'' p. Danuty 
Wyszkowskiej - Wyszki; ,,Farma'' s. c.  Wyszki; Sklep p. Magdy 
i Wincentego Oksiutów - Mulawicze; Sklep "Rolnik" p. Eugenii 
i Janusza Wyszkowskich - Wyszki; Zakład Usług Leśnych p. Danuty
i Juliana Golów - Topczewo; OSP Topczewo; „Ogród Marcina” 
p. Marcina Tarasiuka - Wyszki; Podlaskie Sieci Radiowe - Bielsk 
Podlaski.

Do następnego finału! Siema!
(hz)

Gminna Biblioteka Publiczna z dniem 28 marca 2012 r. 
rozpoczęła akcję "Mobilna Biblioteka".
W każdą ostatnią środę miesiąca bibliotekarz zaopatrzony 
w kilkadziesiąt książek będzie docierał do mieszkańców gminy 
mających problem z poruszaniem się. Czytelnicy zostaną 
obsłużeni bez konieczności wychodzenia z domu.
Kontakt i dodatkowe informacje: 
bibliotekarz GBP - Katarzyna Borowska, tel. 85 737 11 15
Akcję wspierają: Zakład Usług Komunalnych, Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej.
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“W was jest nadzieja,
ponieważ Wy należycie do przyszłości,

a zarazem przyszłość do was należy”

Jan Paweł II

akcje WOSP. Wszyscy radni kwestowali na terenie 
Gminy Wyszki, a wieczorem czesc z nich 
zaprezentowala dla zgromadzonej publicznosci 
,,Miedzynarodowa randke w ciemno” .
- 20 marca wlaczylismy sie w akcje pomocy mlodej 
dziewczynie z woj. dolnoslaskiego, która w wypadku 
stracila nogi. Czesc radnych przyniosla ciasto na 
kiermasz szkolny, który zorganizowala Pani Aneta 
Topczewska, wspólnie z uczniami bioracymi udzial 
w projekcie.
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Wiosennie i cieplo witamy Czytelników naszej gazetki. 
Na poczatku przedstawiamy relacje z naszej dzialalnosci 
na która zlozylo sie: 
- 27 grudnia 2011r. koledowanie w miejscowosci 
Topczewo, gdzie zebralismy kwote 456 zlotych. 
Serdecznie dziekujemy wszystkim mieszkancom za 
zyczliwe przyjecie, a Panstwu Krasowskim za 
mozliwosc przebrania sie w cieplym mieszkaniu 
i herbate.
- 8 stycznia 2012r. wlaczylismy sie w ogólnopolska

Władzom  Gminy Wyszki, Dyrekcji,
 Nauczycielom Zespołu Szkół,

uczniom i całej społeczności lokalnej 

Z okazji nadchodzących Świąt  
Wielkanocnych

życzymy wielu radości i ciepłych chwil,
odpoczynku przy rodzinnym stole,

pomyślności w życiu prywatnym 
i zawodowym.

Niech te święta będą pełne  nadziei i wiary,
niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie

miłość spokój i szczęście

MRG wspólnie z opiekunami.
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Dnia 22 marca 2012 roku w Urzędzie Gminy Wyszki 
odbyła się VIII sesja Rady. Obecnością swą zaszczycili 
nas:
Pan Wójt Ryszard Perkowski, Pan Dyrektor ZS Jan 
Falkowski oraz nasi opiekunowie: Pani Bożena 
Pierzchało i Pan Tadeusz Wielanowski.

Przyznać należy, że obrady były dość pracowite. 
Poruszyliśmy wiele ważnych dla nas zagadnień. 
Znowelizowaliśmy Statut Rady, który jest najważniej-
szym dokumentem .

Przyjęliśmy Deklarację opieki nad Miejscami Pamięci 
Narodowej na naszym terenie oraz poruszyliśmy ważne 
kwestie dotyczące tematyki i regulaminu III Konkursu 
Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Gminie Wyszki. 
Szkolny turniej wiedzy odbędzie się 23 marca 2012 r., 
a opiszemy go w następnym wydaniu ,,Głos Młodych”.    
Jeszcze  do końca czerwca 2012 roku czeka nas trochę 
pracy. Wszystkie działania, które podejmujemy są 
zgodne z planem pracy. Realizujemy je w miarę naszych 
sił i możliwości oraz przy wsparciu Władz gminy 
i szkoły.

Z wiosennymi pozdrowieniami
Redakcja "GŁOSU MŁODYCH"

Fotoreportaż z WOŚP


