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ZDANIEM  WÓJTA  GMINY

Niestety, tematy, które poruszę nie są najlepsze na 
okres świąteczny. Z racji jednak biegnących terminów 
nie można ich odłożyć na później.

Budżet na 2013 rok
Przy różnych okazjach informowałem, że w związku 
z kryzysem wprowadzone przez ministra finansów 
bardzo mocno zaostrzone reguły budżetowe postawią, 
typowo rolnicze gminy wiejskie, w bardzo trudnej

 sytuacji.
Odczuliśmy to bardzo dotkliwie, przygotowując projekt budżetu na rok 
2013. Mimo, że nie posiadamy jeszcze jakiegoś krytycznego poziomu 
zadłużenia (42% - dochodów ogółem na dopuszczalne 60%, a wielkość 
spłat rocznych kształtuje się na poziomie 8% dochodów ogółem, na 
dopuszczalne 15%) to, aby spełnić zaostrzone kryteria musieliśmy bardzo 
drastycznie ograniczyć wszelkie wydatki w tym inwestycyjne oraz 
zrezygnować z brania jakiegokolwiek kredytu.
W wyniku zastosowanych ograniczeń budżet na 2013 rok będzie 
przedstawiał się następująco:

Dochody 14.959.381 zł
Wydatki 14.113.491 zł
Rezerwa 100.000 zł
Spłata kredytu 845.890 zł

Z inwestycji planujemy w tej sytuacji wykonać jedynie następujące 
zadania:

- przebudowa świetlicy wiejskiej w Pulszach – wartość ok. 800 tys. zł, 
w tym środki z PROW – 292 tys. zł,

- modernizacja drogi powiatowej Szczepany – Zakrzewo – wartość 
ok. 280 tys. zł w tym udział gminy 140 tys. zł,

- termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Strabli 40 tys. zł w tym 
fundusz sołecki 21 tys. zł,

- utwardzenie nawierzchni drogi i modernizacja chodnika przy 
ul. Nowa 3, Wyszki – wartość 40 tys. zł, w tym fundusz sołecki 
15.600 zł

cd. na str. 3

TOPCZEWSKI  "ORLIK"

Przy Szkole Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie dobiegł 
w zasadzie końca proces inwestycyjny, który miał na celu stworzenie 
placówki oświatowej godnej XXI wieku.

W pierwszym etapie w latach 2000 - 2002 zmodernizowaliśmy sale 
szkolne, pracownie komputerowe, przygotowaliśmy mini salę 
gimnastyczną, bibliotekę oraz wymieniliśmy kotłownię węglową na 
olejową. W kolejnych latach zmieniliśmy dach, stolarkę okienną
i drzwiową oraz wybudowaliśmy uniwersalny kort. Następnie powstał plac 
zabaw, który przed dwoma latami został całkowicie przebudowany.
W bieżącym roku wykonaliśmy termomodernizację budynku szkoły. 
Szkoła uzyskała estetyczną elewację i monitoring zewnętrzny. Dodatkowo 
zmodernizowana została kotłownia olejowa na paliwo stałe (pelety lub 
owies). Przebudowane zostało boisko szkolne. Zyskało piękną naturalną 
murawę, oraz profesjonalne bramki i ogrodzenie.
Koszty poniesione w tym roku to 288.910 zł, koszt termomodernizacji
i monitoringu wyniósł 202 tys. zł. Część kosztów w wysokości 132 tys. zł 
zostało pokryte preferencyjną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Modernizacja kotła do spalania 
paliwa stałego kosztowała 34.210 zł, natomiast przebudowa boiska – 
57.200 zł.

Szkoła Podstawowa im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie

W tym miejscu nie sposób nie odnieść się do programu budowy boisk 
„Orlik”. Idea niewątpliwie słuszna. Poprzez sport można rozwiązać wiele 
problemów związanych z młodzieżą zarówno tych zdrowotnych jak 
i wychowawczych. Na naszej gminie staramy się to robić już od dawna. 
Boiska, sale gimnastyczne, siłownie i klub piłkarski mają na celu zapewnić, 
zwłaszcza młodym, możliwość realizacji sportowych zainteresowań. 
Zawsze byłem ze względu na bardzo duży koszt budowy – ok. 1mln zł, 
sceptycznie nastawiony na program „Orlik” w gminach o podobnej 
strukturze jak nasza. W warunkach gmin wiejskich o bardzo dużej liczbie 
małych miejscowości stopień wykorzystania tego bardzo drogiego obiektu 
jest nie adekwatny do poniesionych nakładów. Za takie pieniądze można 
wybudować kilka boisk, też o bardzo dobrych parametrach, rozlokowanych 
w kilku miejscowościach na terenie gminy, a tym samym bardziej 
dostępnych dla większej grupy zainteresowanych. Szkoda, że ten program 
nie przewidywał alternatywnych rozwiązań.

Ryszard Perkowski
Wójt Gminy Wyszki

Boisko  szkolne  przy  SP  w  Topczewie

ZMIANY W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem RM od 01.11.2012 r. zmianie ulegają:
1) wysokość kwoty dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę lub 

dochód osoby uczącej się  - 539,00 zł,
2) wysokość kwoty dochodu rodziny w przypadku, gdy członkiem 

rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem 
o niepełnosprawności oraz orzeczeniem o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - 623,00 zł;

3) wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie: 77,00 zł - na 
dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 106,00 zł - na dziecko 
w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, 
115,00 zł - na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do 
ukończenia 24 roku życia.

* Wysokości dodatków do zasiłku rodzinnego kształtują się następująco:
1) z tytułu urodzenia dziecka - 1.000,00 zł;
2) z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego - 400,00 zł miesięcznie;
3) z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 170,00 zł miesięcznie 

na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci;
4) z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 80,00 zł 

miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku 
rodzinnego;

5) z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 
60,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do 5 roku życia, 80,00 zł 
miesięcznie na dziecko w wieku 5 - 24 roku życia;

6) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100,00 zł;
7) z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania - 90,00 zł miesiecznie na dziecko mieszkające 
w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły 
ponadgimnazjalnej, artystycznej oraz szkoły podstawowej lub 
gimnazjum w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem 
o niepełnosprawności, 50,00 zł - miesięcznie w związku z dojazdem 
z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się 
szkoła (pojęcie szkoła jw.).

* Wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 
- 1.000,00 zł na jedno dziecko.

* Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego - 153,00 zł miesięcznie.
* Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego - 520,00 zł miesięcznie.

Marzanna Olszewska
Kierownik GOPS Wyszki
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Tabela struktury wydatków. 

Jedyną dobrą dla rolników wiadomością jest to, że 
został obniżony podatek rolny o 25 zł na hektar 
przeliczeniowy. Niestety znalazło to odbicie 
w dochodach gminy, które po uwzględnieniu skutków 
w subwencji wyrównawczej będą niższe o ok. 320 
tys. zł. Zarzutowało to dosyć istotnie na plany 
inwestycyjne.
Utrzymujemy na poziomie bieżącego roku wydatki na 
oświatę, przedszkola, dożywianie, dowożenie dzieci. 
Niestety ograniczając maksymalnie, wewnątrz tych 
działów, wszelkie wydatki inwestycyjne.

Tabela obok przedstawia strukturę wydatków 
w poszczególnych działach. 
Niestety według wszelkich prognoz tak ciężkie będą 
dwa najbliższe lata. Chyba, że w gospodarce światowej 
nastąpi jeszcze większe pogłębienie kryzysu. Bez 
względu jednak na sytuację zewnętrzną, abyśmy 
w ogóle byli gminą w miarę prężną finansowo, musimy 
zadbać o zwiększenie dochodów własnych. Jak nie 
pojawią się i to w kwotach istotnych, dodatkowe 
dochody, będziemy z zaciśniętym pasem musieli 
funkcjonować zawsze.
Nie zmarnujmy, więc szansy, jaka się pojawiła na 
naszym terenie w postaci planów budowy farmy 
wiatrowej. Nie jest łatwo znaleźć inwestora tak dużego, 
na taki teren jak nasz. Nie zniweczmy nie rozsądnymi 
działaniami szansy.

ZDANIEM  WÓJTA  GMINY cd. ze str. 2

Inny temat, który nas czeka od 1 lipca 2013 roku to nowe obowiązki 
wynikające ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, która nakłada na gminy obowiązek odbioru 
i zagospodarowania odpadów stałych. Obowiązek ten związany jest ściśle 
z nałożonym równolegle podatkiem tzw. śmieciowym.
W tej chwili przygotowaliśmy już Regulamin Utrzymania czystości 
i porządku w Gminie Wyszki oraz przygotowujemy się do przetargów na 
wywóz odpadów. Bardzo trudnym zadaniem stojącym przed gminami jest 
ustalenie wysokości stawki tego podatku.
W naszym regionie w ramach Związku Gmin Regionu Puszczy 
Białowieskiej, do którego należymy podjęliśmy decyzję naliczania podatku 
od mieszkańca. Czyli wymiar będzie zależał od liczby osób 
zamieszkujących w danej posesji.
W tym miejscu mam apel do wszystkich mieszkańców naszej gminy, aby 
bardzo rzetelnie podejść do wypełnienia deklaracji dotyczących tego 
podatku.
Sprawa jest bardzo ważna z dwóch powodów 
– pierwszy: od tego będzie zależał wymiar podatku;
– drugi: to jest obowiązek podatkowy obarczany wszystkimi z tym 
konsekwencjami.
Wbrew krążącym tu i ówdzie opiniom, chcę podkreślić, że to nie jest 
wymysł wójta ani rady, tylko obowiązek ustawowy, z którym usiłujemy się 
uporać tak, aby mieszkańcy gminy ponieśli jak najmniejsze koszty, a my 
jako Urząd Gminy mogli sprawnie zorganizować cały system odbioru, 
wywozu śmieci, rozliczenie finansowe i sprawozdawczość, a tym samym 
wywiązać się z nałożonego nam obowiązku. 
Jest to ogromne wyzwanie organizacyjne i finansowe, w którym musicie 
Państwo nam pomóc wykonując rzetelnie nasze zalecenia.
Najgorszy będzie pierwszy rok. Myślę, że później, gdy nabędziemy 
doświadczenia, dokonamy stosownych korekt, aby to przedsięwzięcie było 
przyjazne zarówno dla Państwa portfeli, pracy urzędu, jak i dla środowiska 
przyrodniczego naszej gminy. 
W tym miejscu chcę Państwu przyrzec, że podobnie jak i na wodzie - nie 
zamierzamy na tym zarabiać. Mam nadzieję, że Ci z Państwa, którzy 
dotychczas korzystali z tej usługi w sposób bardzo istotny nie odczują tej 
zmiany. Ci, co dotychczas unikali wywozu śmieci niestety teraz będą 
musieli to robić. Jedno jest pewne śmieci produkujemy wszyscy. 
Opakowania szklane, plastikowe są powszechne i nie biorą się 
przypadkiem w naszych lasach, wyrobiskach i innych działkach wiejskich 
oraz gminnych. Natomiast argument, że ja spalam plastik, papier itp. jest nie 
do przyjęcia, ze względu na zanieczyszczenia powietrza bardzo 
niebezpiecznymi toksynami. 
Po nowym roku rozpoczniemy cykl zebrań wiejskich poświęconych 
głównie tej tematyce.
Zachęcam mieszkańców do licznego udziału, aby mieć pełną wiedzę na 
temat tego przedsięwzięcia. Sołtysi wkrótce otrzymają harmonogramy tych 
zebrań.

Za chwilę Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok pozwólcie Państwo, 
że wszystkim mieszkańcom naszej gminy złożę najlepsze życzenia. 
Niech upłyną one Wam w radosnej rodzinnej atmosferze, 
a nowonarodzony Jezus obdarzy Wszystkich wszelkimi łaskami.
Nowy Rok 2013 niech będzie rokiem pozbawionym wszelkich 
nieszczęść i zbędnych trosk, obfitujący w pomyślne dobra materialne 
i duchowe. 
Szczęść Boże i Do Siego Roku.

Ryszard Perkowski
Wójt Gminy Wyszki

ODŚNIEŻANIE CHODNIKÓW - PRZYPOMINAMY!

Za odśnieżanie chodników nie jest odpowiedzialna gmina.
Obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielach przyległych 
nieruchomości. Warto o tym pamiętać!

Obowiązki właścicieli nieruchomości określa ustawa z dnia 13 września 
1996 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi 
zmianami) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości
i porządku przez: 
1. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki 
chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu 
pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; 
właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia 
chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie 
pojazdów samochodowych; (...)

Brak dbałości o stan chodnika może prowadzić do odpowiedzialności 
cywilnej właściciela posesji za skutki związanych z tym wypadków. Za nie- 
wywiązywanie się z obowiązku sprzątania chodnika, dotkliwsza jest 
odpowiedzialność cywilna za złamaną rękę, nogę itd. Ofiara takiego 
wypadku może zażądać od właściciela: zwrotu wydatków na leczenie, 
zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, renty w razie utraty 
zdrowia lub kalectwa, pokrycia strat materialnych np. utraconych 
zarobków, zniszczonego ubrania. 

Referat GKiB
UG Wyszki
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PAŹDZIERNIK  MIESIĄCEM  BIBLIOTEK  SZKOLNYCH

Międzynarodowe święto bibliotek szkolnych zostało ustanowione przez 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego w 1999 roku. 
Najpierw obchodzono jeden październikowy dzień bibliotek, od 2008 roku 
jest im poświęcony cały październik. 
W szczególny sposób do obchodów Międzynarodowego Miesiąca 
Bibliotek Szkolnych włączyła się biblioteka Zespołu Szkól im. Jana Pawła 
II w Wyszkach. Członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki pod kierunkiem 
nauczyciela bibliotekarza p. Agnieszki Twarowskiej przygotowali dla 
uczniów wiele atrakcji. 
Z okazji święta w bibliotece odbyły się:
1. Kiermasz Taniej Książki.
2. Przygotowano wystawki  nowości zakupionych do biblioteki 
3. Częstowano uczniów odwiedzających bibliotekę cukierkami.

Uroczystość uświetnił występ młodzieży z Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Wyszkach. Uczennice gimnazjum: Emilia Karpiesiuk, 
Jana Lementowska i Anita Olędzka wykonały 6 piosenek w języku 
rosyjskim.
Następnie zaprezentowali się goście z Gródka: duet Irina i Jan 
Karpowicz. W ich wykonaniu można było usłyszeć kolejne znane 
rosyjskie pieśni, ballady i romanse. 
Prezes Rosyjskiego Stowarzyszenia Kulturalno - Oświatowego – 
p. Halina Romańczuk złożyła życzenia nauczycielom z okazji Dnia 
Komisji Edukacji Narodowej. 
Stowarzyszenie ufundowało również nagrody rzeczowe 
i listy gratulacyjne pedagogom oraz dyrektorom szkół.
Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach – p. Jan 
Falkowski otrzymał nagrodę w postaci Księgi „Białe plamy – czarne 
plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko - rosyjskich 1918 – 2008” 
za owocną i długoletnią współpracę z Rosyjskim Stowarzyszeniem. 
Dedykacja zawierała także życzenia z okazji nauczyciela. 
Uroczystość zakończyła się w miłej, serdecznej atmosferze przy 
kawie, herbacie i słodyczach.

Elżbieta Orbik

POŚRÓD RZEŹB ALFONSA KARNEGO ...

Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe w Polsce 
z siedzibą w Białymstoku z okazji Dnia Nauczyciela zorganizowało 
spotkanie dla nauczycieli, wykładowców, lektorów języka 
rosyjskiego.
Uroczystość odbyła się 11 października 2012 roku o godzinie 16.00 
w Muzeum Rzeźb Alfonsa Karnego w Białymstoku przy ulicy 
Świętojańskiej 17. 
W trakcie spotkania miała miejsce prezentacja wydawnictwa dla 
dzieci i młodzieży „Car Mikołaj i jego rodzina”. 
Interesującym punktem była prelekcja mgr historii Oksany 
Korostovoj z Rosji na temat: „Imperatorski dom Romanowych. 
Początki. W przededniu 400-lecia jubileuszu” wzbogacona 
projekcją archiwalnego filmu rosyjskiego „300-lecie carskiej 
dynastii Romanowych” - filmu niemego z 1913 roku.

4. Czytanie dzieciom z klas I-III bajki I. Buszkowskiego ”O grze na 
komputerze”,  krótka rozmowa o zagrożeniach płynących 
z niekontrolowanego korzystania z komputera i internetu oraz rozdanie 
zakładek do książek i kolorowanek.
5. Pasowanie na czytelnika - uczniowie klas pierwszych zostali 
czytelnikami biblioteki szkolnej i wypożyczyli swoje pierwsze książeczki. 
Otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale „Przyjaciela Ksiązki” oraz 
zrobione przez członków Koła zakładki do książek.
6. Ogłoszono całoroczny konkurs czytelniczy dla klas I-VI szkoły 
podstawowej oraz klas I-III gimnazjum na „Czytelnika Roku”.
7. Rozpoczęto akcję zbiórki makulatury na rzecz rodzinnych domów 
dziecka „Przywróćmy dzieciom uśmiech” - więcej informacji na 

Czytelnia biblioteki udekorowana była kolorowymi balonami oraz 
napisem informującym uczniów o święcie.

Agnieszka Twarowska

www.szkola.wyszki.pl.

„CAŁA  POLSKA  CZYTA  DZIECIOM”

Mikołajkowe „spotkanie z książką” w bibliotece szkolnej
Dorośli i dzieci wiedzą doskonale, że 6 grudnia obchodzony jest dzień 
Świętego Mikołaja. Z tej okazji do biblioteki Zespołu Szkół im. Jana Pawła 
II w Wyszkach  zaproszeni zostali uczniowie klas I-III razem 
z opiekunami.Wszystkich powitała bibliotekarka Agnieszka Twarowska 
oraz pedagog szkoły Katarzyna Kristosiuk. Biblioteka szkolna uczestniczy 
w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, dlatego wspólną 
zabawę zaczęliśmy od wysłuchania bajki A. Lipskiej ”Pomocnik Świętego 
Mikołaja”, którą przeczytała dzieciom śnieżynka Paulina Młodzianowska, 
uczennica klasy IIIb. W dalszej części spotkania uczniowie przy pomocy 
śnieżynek wykonali Mikołaje techniką orgiami, które mogą być ozdobą 
świątecznego stołu lub choinki. Swoje prace dzieci mogły oczywiście 
zabrać ze sobą. Główną atrakcją spotkania były odwiedziny Mikołaja, który 
przyniósł wszystkim dzieciom słodycze. Uczestniczył też 
w podsumowaniu konkursu plastycznego na „Wizerunek Mikołaja”. 
Zwycięzcom wręczył dyplomy, książki, nagrody rzeczowe oraz słodycze, 
a pozostali uczestnicy otrzymali dyplom i słodki upominek.
Mali goście biblioteki rozchodzili się do swoich klas z wielkimi 
uśmiechami na buziach, obdarowani słodyczami i zadowoleni z miło 
spędzonego dnia.

Agnieszka Twarowska
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ZAGROŻENIE  NARKOMANIĄ  WŚRÓD  NIELETNICH

OPŁATKOWE  SPOTKANIE  SENIORÓW  w  WYSZKACH

Jednym z przejawów niedostosowania społecznego nieletnich jest zjawisko 
narkomanii. Narkomania w Polsce ma zdecydowanie charakter 
młodzieżowy. Dotyka bowiem ludzi młodych z nieustabilizowaną sytuacją 
życiową, mających kłopoty z nauką, wagarujących, nie uczących się i nie 
pracujących.
Niebezpieczeństwo związane z narkomanią potęguje fakt szybszego 
uzależnienia się od różnego rodzaju substancji u ludzi młodych, u których 
procesy rozwojowe nie zostały zakończone. Niestety systematycznie 
obniża się wiek osób sięgających pierwszy raz oraz górna granica wieku 
nieletnich, którzy są zaawansowanymi narkomanami. Stwierdza się 
istnienie czterech stadiów zależności od substancji chemicznych. 
W każdym z tych etapów zachodzą określone zmiany dotyczące zażywania 
narkotyków, zachowanie osoby zażywającej oraz jej samopoczucia.

Faza pierwsza - wstępna, w której zażywa się narkotyki towarzysko. Jest to 
okres inicjacji i poznawania stanu odurzenia. Pierwszy kontakt najczęściej 
następuje w kręgu znajomych lub przyjaciół. Dzięki niskiej tolerancji osoba 
odurzająca się łatwo osiąga stan przyjemności. Czasami jednak występują 
przykre następstwa zażywania, których siła jest tłumiona przez antycypację 
przyszłych doznań przyjemności, osiąganych pod wpływem kolejnych 
prób ze środkami zmieniającymi nastrój. Zachowanie osoby 
eksperymentującej w zasadzie pozbawione jest dla osób postronnych 
zmian. Zdarzają się co prawda kłamstwa i nie wywiązywanie się 
z powierzonych obowiązków, ale nie stanowią one podstawy rozpoznania 
pojawiającego się problemu.

Faza druga - ostrzegawcza, to stan odurzenia, który staje się przyjemnością. 
Na tym etapie uzależnienia występują już sytuacje zaplanowanego 
narkotyzowania się poprzedzone świadomym działaniem służącym 
pozyskaniu środków odurzających. Zażywanie dotąd z wyboru staje się 
potrzebą. Narkotyk staje się panaceum na doświadczane problemy osobiste 
dając odprężenie i ulgę. Zwiększa się tolerancja, co znajduje wyraz 
w możliwości zażywania większej ilości narkotyków bez wyraźnych 
objawów zamroczenia. W sferze zachowań pojawiają się oznaki tzw. 
podwójnego życia. Mają miejsce pierwsze kłamstwa, które zafałszują 
rzeczywisty obraz osoby narkotyzującej się i jej problemów. Towarzyszą 
temu objawy agresywności i pogorszenia nastroju, często też następuje 
zmiana środowiska, przyjaciół i znajomych, przy czym może to łączyć się 
ze zjawiskiem stopniowej izolacji i zamykania się w sobie. Z czasem 
dochodzi do porzucenia dotychczasowych zainteresowań na rzecz jedynie 
satysfakcjonującej przyjemności, jaką jest zażywanie narkotyków. 
Pogorszeniu ulegają wyniki osiągnięć szkolnych. Rośnie upodobanie do 
posługiwania się wyrażeniami slangowymi i agresja słowna. Mają miejsce 
drobne kradzieże i zaciąganie długów. Z chwilą ustąpienia działania 
narkotyku, mogą pojawiać się okresy nieznacznego obniżenia nastroju 
i pogorszenia samopoczucia.

Faza trzecia – krytyczna, której stan odurzenia staje się celem nadrzędnym. 
Charakterystyczną cechą tego okresu jest wzrost negatywnych 
konsekwencji narkotyzowania się, co bezpośrednio wiąże się z utratą 
kontroli nad narkotykami. Rosnąca cena uzależnienia podyktowana jest 
także wzrostem, czyli zapotrzebowaniem organizmu na określone 
substancje chemiczne. Stan odurzenia z okresowego przechodzi w ciągły. 
Często podejmowane są bezskuteczne próby zmniejszenia dawek lub 
całkowitego porzucenia nałogu, próby odzyskania utraconej kontroli 
niekiedy przybierające także postać wyznaczania sobie okresów czasowej 
abstynencji, czyli wstrzemięźliwości od narkotyków. W sferze zachowań 
nastroju niemal całkowite zerwanie kontaktów, z tymi którzy nie zażywają 
narkotyków. Coraz częściej mają też miejsce konflikty z prawem. 
Kradzieże i handel narkotykami stanowią sposób na zdobywanie środków 
na kolejne dawki. Bardzo wyraźną formę przyjmują niepowodzenia 
w szkole, w wyniku czego dochodzi do porzucenia dotychczasowych zajęć.
Widoczne staje się też znaczne pogorszenie stanu zdrowia, co związane jest 
z toksycznym działaniem samych narkotyków jak i specyficznym trybem 
życia osób uzależnionych. Pragnienie odurzania się staje się najważniejszą 
potrzebą życiową W świadomości osoby uzależnionej jedynie skutecznym 
sposobem radzenia sobie z tymi stanami jest dalsze odurzanie się.

Faza czwarta - chroniczna, w której stan odurzenia jest normą. W tym 
okresie codzienne przyjmowanie narkotyków jest warunkiem 
funkcjonowania jednostki, przy czym osoba uzależniona nie jest w stanie 
odróżnić stanu normalnego od odurzenia, następuje całkowity brak kontroli 
nad używaniem środków zmieniających nastrój, znacznie postępuje 
zniszczenie organizmu oraz zmiany w zakresie doznań psychicznych, które 
czynią z narkomana osobę niezdolną do podejmowania i kontynuowania

jakiejkolwiek aktywności społecznej, oczywiście za wyjątkiem działań 
zmierzających do zdobycia kolejnej dawki narkotyku.

C O  Z R O B I Ć  Ż E B Y U C H R O N I Ć  D Z I E C K O  P R Z E D  
UZALEŻNIENIEM?

Żeby dobrze odpowiedzieć na to pytanie, trzeba zrozumieć przyczyny 
powodujące, że dziecko sięga po narkotyki. Są to: niezaspokojone ważne 
potrzeby i zaburzony system wartości. Tutaj należy szukać najczęstszych 
przyczyn uciekania w narkotyki. Obie te grupy przyczyn wiążą się 
z pewnego rodzaju dysfunkcją rodziny. I trzeba zdać sobie sprawę z tego, że 
tak samo dysfunkcyjna jest rodzina, w której rodzice nie poświęcają 
dzieciom czasu, bo są pijani lub się kłócą, jak i ta, w której pracują po 18 
godzin na dobę, by dziecko miało wszystko. Odpowiedź wprost na to 
pytanie brzmi: żeby uchronić dziecko przed uzależnieniem trzeba, dać mu 
poczucie własnej wartości, i to, że jest akceptowane, trzeba zadbać 
o zaspokojenie jego innych ważnych potrzeb i wreszcie o to, żeby miało 
jasny, zdrowy system wartości. Jest to trudne zadanie i w praktyce trzeba 
myśleć o tym od momentu, w którym się urodzi. Jakie są ważne dla 
człowieka potrzeby? - kiedy zadać ludziom młodym to pytanie 
odpowiadają najczęściej: miłości, przyjaźni, akceptacji, bezpieczeństwa, 
zdrowia. Wszystkie te potrzeby dziecko powinno mieć zaspokojone 
w domu rodzinnym. Typową cechą osoby podatnej na uzależnienie jest 
niska samoocena. Jedyną metodą jest chwalenie dziecka i utwierdzanie go 
w poczuciu własnej wartości. Niezbędne jest budowanie systemu wartości. 
Dziś, kiedy dla wielu osób najważniejszą rzeczą są pieniądze, niezwykle 
trudno budować taki, który oparty na zdrowych podstawach jest 
jednocześnie możliwy do realizacji. Bardzo niebezpieczne jest zjawisko 
tzw. podwójnej moralności. Polega ona na tym, że wiele osób co innego 
mówi, a co innego robi. Wywołuje to u dzieci poważny dysonans 
poznawczy, jest wstrząsem dla nich, rodzi w przyszłości chłód 
emocjonalny, dystans do rodziców i świata oraz poszukiwania prawdy na 
własną rękę. Niezwykle istotne jest bycie konsekwentnym wobec dziecka, 
niech matka i ojciec mają te same do niego wymagania.
Rodzice powinni wiedzieć z kim dziecko się spotyka i powinni wręcz 
domagać się zapraszania jego kolegów do domu. Częstym zjawiskiem jest 
to, że młodzi ludzie spotykają się wszędzie ze sobą tylko nie w domu. 
Zainteresowanie sprawami swoich dzieci, ciągła gotowość do słuchania 
ich, traktowanie jak partnerów w okresie dojrzewania, to warunek by nie 
stracić komunikacji, a tym samym nie stracić dziecka od wpływów 
rodzicielskich.

A na koniec apel do rodziców: pokazujcie swoim dzieciom, że się kochacie, 
to najlepsze lekarstwo dla waszego dziecka. Rozwody to najczęstsza 
przyczyna narkomanii u dzieci.

GKRPA w Wyszkach
przedruk za http://www.szkolnictwo.pl

Aktywna działalność wyszkowskich seniorów Klubu "Razem" została 
podsumowana 10.12.2012 r. podczas kolejnego spotkania, tym razem 
wigilijnego, zorganizowanego wspólnie z GBP i GOKSiT.
Z zaproszenia skorzystał Wójt Gminy Wyszki p. Ryszard Perkowski oraz 
Przewodnicząca Klubu "Senator" z Niewina Borowego p. Eugenia 
Gromada.

cd. na str. 12

Foto: GOKSiT & GBP
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RYBA PO CYGAŃSKU

NA  NASZYM  STOLE

PIERNIK

Przygotowanie:
Panierka: jajka, przyprawę delikt, czerwony 
pieprz – rozbić na jednolitą masę. Następnie 
dodać mąkę pszenną, wymieszać (ma być 
dość gęste).
Rybę obtaczać w mące a następnie wrzucić 
do panierki, wymieszać i usmażyć.
Sos: składnikisosu zagotować, dodać do 
tego posiekaną w kostkę cebulę, wcześniej 
sparzoną, oraz paprykę, również pokrojoną 
w kostkę.
Filety ułożyć w głębszym naczyniu, wlać 
sos i odstawić na noc do lodówki.

Czas przygotowania: 45 min.
Kaloryczność: 900 kcal
Ilość porcji: 10 

Składniki:
 1 szklanka cukru
 1 margaryna
 1 szklanka miodu
 5 jaj
 1/2 szklanki mleka
 3 szklanki mąki
 1 szklanka dżemu 

   (najlepszy z czarnej porzeczki)
 2 płaskie łyżeczki sody
 przyprawa do pierników
 trochę cynamonu
 bakalie – orzechy, rodzynki

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Przygotowanie:
Żółtka utrzeć z cukrem i margaryną na puszystą masę (najlepiej 
drewnianym wałkiem w makutrze). Ucierając dodawać stopiony, ale 
schłodzony miód, dżem, mleko, mąkę i sodę, oraz przyprawy i bakalie 
oprószone w mące. Na koniec delikatnie wymieszać z ubitą na sztywno 
pianą z białek. Uwaga jeśli przyprawa do pierników zawiera sodę, nie 
dodajemy jej już więcej. Ciasto wyłożyć do wysmarowanej i wyłożonej 
papierem brytfanki. Wstawić do nagrzanego piekarnika i piec około 50 min. 
w temp. 190 - 200 stopni C. 
Przestudzony piernik można przełożyć dżemem porzeczkowym i polać 
polewą czekoladową.

*

Zima, las, pada śnieg. Po lesie 
chodzi podenerwowany niedźwiedź. 
To złamie choinkę, to kopnie 
w drzewo, to pogoni wilka ... Chodzi 
i mruczy pod nosem:
- Po co ja piłem tę cholerną kawę we 
wrześniu!

Dlaczego tak mało kobiet gra 
w piłkę nożną?
- Nie tak łatwo znaleźć jedenaście 
kobiet, które chciałyby wystąpić 
w takich samych strojach.

- Dlaczego pani wpatruje się w moje 
ubrania wiszące na sznurku? - pyta 
Kowalska sąsiadki. Czy pani swoich 
nigdy nie wiesza?
- Owszem, ale dopiero po wypraniu.

- Co ci się stało w oko?
- Dostałem śrubokrętem od 
Kowalskiej.
- Przez przypadek?
- Nie, przez dziurkę od klucza.

W armii rosyjskiej postanowiono 
wprowadzić zmiany:
- Teraz będziecie - mówi dowódca - 
zmieniać codziennie koszule. Tak 
jak w armii amerykańskiej.
- No to trzeba będzie ustalać kto 
z kim...

Podczas zbiórki kompanii kapral 
mówi do żołnierzy:
- Ci, co znają się na muzyce - 
wystąp!
Z szeregu występuje czterech.
- Pójdziecie do kapitana. Trzeba mu 
wnieść pianino na ósme piętro.

Składniki:
• 1 kg filetów z ryb
• 3 duże cebule
• 1/2 l marynowanej papryki

Składniki na sos:
• 1/2 szkl wody
• 1/2 szkl oleju
• 3 łyżki dobrego 
     ketchupu
• 3 łyżki koncentratu 
     pomidorowego
• 3 łyżki cukru
• 3 łyżki octu
• 3 ziarenka ziela 
     angielskiego
• 3 liście laurowe
• płaska łyżka soli
• łyżeczka pieprzu

Czas przygotowania: 120 min.
Czas pieczenia: 120 min.
Kaloryczność: 300 kcal
Ilość porcji: 20 

*

*

*

Przepisy pochodzą ze strony: http://mojegotowanie.pl

UŚMIECHNIJ SIĘ
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HISTORIA GMINY WYSZKI cz. II

BAGIŃSKIE  NOWE
Nowe Bagińskie wyodrębniły się z wsi Bagińskie w XVIII wieku. Pierwsze 
dane o istnieniu dwóch wsi pojawiają się w 1790 roku. Słownik 
Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich z 1880 
roku zapisał: "Bagieński, stare i nowe, dwie wsie w gubernii grodzieńsiej, 
dawnej ziemi bielskiej”.
W 1921 roku notowano tutaj zaledwie 2 domy i 8 innych budynków 
mieszkalnych oraz 43 mieszkańców, w tym 1 prawosławnego Białorusina.
Po wojnie niewiele się tutaj zmieniło. Nadal była to mała osada, w 1980 
roku liczyła 9 domów. W 2007 roku mieszkało tu 32 osoby.

BAGIŃSKIE  STARE
(...) W 1440 roku w ziemi łomżyńskiej (dawne Mazowsze) powstała wieś 
Bagienice, założona przez rycerzy z ziemi ciechanowskiej herbu 
Ślepowron. Część tych rycerzy przemieściła się jeszcze dalej na wschód, na 
Podlasie.
(...) W 1528 roku notowano tutaj dwie małe osady Seło Bahiskich 
Jakubowiat z pięcioma rodzinami oraz Seło Bahinskich Tomkowiat liczącą 
trzy rodziny. W sumie wystawili na popis (przegląd) pospolitego ruszenia 
3 konnych jeźdźców.
W następnych latach te dwa osiedla stopiły się w jedną całość. Źródła z XVI 
i XVII wieku przekazują dane tylko o jednej miejscowości.
(...) Przez wieki była to niewielka wioska drobnoszlachecka, licząca po 
kilka domów - dworów w parafii Topczewo. W XVIII wieku na jej gruntach 
powstała nowa osada Bagińskie Nowe. 
(...) W 1921 roku Bagińskie Stare liczyło 7 domów i 38 mieszkańców. 
Wszyscy podali narodowość polską i wiarę katolicką. Miejscowość 
należała do gminy i parafii Topczewo.

BOGUSZE
(...) Pierwsze wzmianki na temat istnienia wsi pochodzą z 1567 roku i były 
zapisywane w aktach litewskich w języku ruskim. Pierwszy polski zapis 
pochodzi z 1569 roku z czasów unii polsko - litewskiej. Wśród wielu 
rycerzy, którzy przysięgali wtedy wierność nowemu władcy, królowi 
Polski, znaleźli się też rycerze ze wsi Bogusze.
Spis podatkowy ziemi bielskiej z 1580 roku wspomina miejscowość 
Bogusse Trzesczkowo. Ta podwójna nazwa wzięła się stąd, iż oprócz 
Boguszów mieszkali tu również rycerze Trzeszkowscy.
(...) Wioskę Bogusze zaznacza XVIII - wieczny kartograf de Perthees. 
Według Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich z 1900 roku wioska Bogusze należała do gminy Malesze, 
leżała o 20 wiorst od Brańska i liczyła 43 desiaty (1 desiat to około 1,09 ha 
ziemi uprawnej).
Bogusze były wsią drobnoszlachecką, takie wsie wyróżniały się 
obyczajami wobec wsi chłopskich, chociaż status materialny był często 
podobny. Przetrwało to przez stulecia.
(...) Drobna szlachta była na ogół grupą zamkniętą. „Swoi” - tym mianem 
określano wyłącznie ludzi, którzy mieszkali w tej wsi od lat i pochodzili ze 
szlachty. Zdarzało się, że nie utrzymywano kontaktów z sąsiadami, nawet 
szlachcicami, jeżeli ci nie byli spokrewnieni. Obcymi zawsze byli chłopi, 
również wtedy, gdy od lat mieszkali w tej samej wsi. Kontakty między 
sąsiadami cechowały się zmiennością – z jednej strony okazywano sobie

W poprzednim numerze zapoczątkowaliśmy cykl 
artykułów przedstawiających historię naszej gminy.
W bieżącym wydaniu mogą Państwo poznać dzieje 
kilku gminnych miejscowości, w kolejnych biuletynach 
- przedstawimy następne. Informacje będziemy 
zamieszczać w kolejności alfabetycznej.
Przypominamy, że poniższe fragmenty pochodzą ze 
zbiorów Leszka Zugaja "Historii Gminy Wyszki". 
Nadal trwa akcja "Razem tworzymy historię gminy",

zapoczątkowaną 2 lata temu. Jeżeli Państwo posiadają w swoich 
prywatnych zbiorach archiwalne fotografie lub dokumenty, prosimy 
o dostarczenie ich do naszej redakcji: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i 
Turystyki w Wyszkach, ul. Szkolna 17, tel. 601 483 999. Materiały 
zeskanujemy i zwrócimy Państwu, a skany umieścimy na stronie 
internetowej wraz z podaniem źródła pochodzenia.
Na adres  można wysyłać uwagi, korekty oraz 
uzupełnienie informacji dotyczące zamieszczanych artykułów.
Życzę przyjemnej lektury.

Henryk Zalewski
Redaktor Naczelny "WG"

redakcja@gminawyszki.pl

dużą życzliwość i pomoc (np. przy budowie domu, stodoły, w pracach 
gospodarskich), z drugiej strony liczne były zadrażnienia na tle 
majątkowym, często z błahych powodów. Czasem konflikty trwały bardzo 
długo, nawet przez kilkadziesiąt lat. Największy autorytet we wsi posiadali 
bogaci gospodarze, których wybierano często na sołtysów. Dużym mirem 
cieszyli się umiejący czytać i pisać oraz osoby, które przebywały kiedyś za 
granicą.
Spis powszechny z 1921 roku wymienia tę miejscowość w gminie 
Topczewo powiatu bielskiego. Liczyła ówcześnie 9 domów i 53 
mieszkańców. Wszyscy podali narodowość polską i wiarę katolicką.

BUDLEWO
Budlewo wymieniane jest w spisie pospolitego ruszenia z 1528 roku pod 
taką samą nazwą jak współcześnie. Wśród okolicznych wsi 
drobnoszlacheckich wyróżniało się ówcześnie zamożnością i wielkością. 
Mieszkali tu rycerze o przydomkach Bohuszewicz, Gotartik, Petrowicz, 
Bugay, Michayłowicz. Niektórzy mieli przydomki brzmiące jak rusińskie, 
jednak była to szlachta polska.
(...) Nazwa Budlewo jest jedyna w Polsce. Według językoznawców może 
pochodzić od imienia Budzisław lub od prasłowiańskiego słowa bydlo - 
miejsce pobytu, zamieszkania.
(...) Budlewscy, ten mało znany ród szlachecki, zdołali na początku XIX 
wieku udowodnić swoje prawa szlacheckie. Antoni syn Ignacego zapisał się 
do ksiąg guberni mińskiej w 1802 roku. Natomiast Paweł i jego synowie: 
Leon z synami Józefem i Maciejem, Jan z synami Józefem i Pawłem, 
Franciszek z synami Andrzejem, Michałem i Janem, Wojciech z synem 
Andrzejem oraz Jakub syn Szymona zostali wpisani w 1804 roku do spisu 
szlachty guberni grodzieńskiej. Zatem Budlewscy jako nieliczni z tych 
okolic zdołali obronić swoje prawa szlacheckie.
(...) Brak dokładniejszych danych o tej wsi z czasów XIX wieku. Można 
przypuszczać, że była to wioska drobnoszlachecka złożona z kilku 
zabudowań. Spis powszechny z 1921 roku wspomina zaledwie o sześciu 
domach i 35 mieszkańcach. W latach trzydziestych wioska liczyła już 
9 domów.
(...) W latach dwudziestych wzorem wielu innych wsi mieszkańcy doszli do 
wniosku, że należy przeprowadzić scalenie gruntów w tej wsi. W tym celu 
umówili mierniczego Eugeniusza Dembka. Scalenie gruntów dokonano 
w latach 1929-1930.

BUJNOWO
Bujnowo ma nieco inną historię niż większość wsi w gminie Wyszki. 
Dominują tu niewielkie wioski - dawne zaścianki szlacheckie. Natomiast 
Bujnowo było wsią królewską, chłopską, zamieszkałą pierwotnie przez 
liczne grono prawosławnych, potem unitów. (...) Obszar Bujnowa został 
zapewne zamieszkały już wcześniej, jednak właściwy rozwój wsi rozpoczął 
się w pierwszej połowie XVI wieku, za czasów królowej Bony. 
(...) To właśnie ona odbudowała tutejsze zaniedbane dobra, które na jej 
cześć nazwano Bonowem, z czasem nazwa zmieniała się na współczesną. 
Zamieszkało tutaj początkowo 10 chłopów (osadników), lecz wobec 
szybkiego rozwoju wsi, utworzono dodatkowe 10 gospodarstw (przed 1558 
rokiem).
(...) W 1562 roku dokładnie wymierzono obszar pól bujnowskich 
i sporządzono ich rejestr. Ustalono wtedy obszar folwarku na 35 włók. 
Wysiedlono bojarów Szpaków w nowe miejsce, a ich dawne ziemie 
nazwane Zaolszewo (dziś Abramiki) przekazano mieszkańcom wsi.
(...) Już wtedy powstał we wsi młyn, którego pozostałości widać do dnia 
dzisiejszego i zachowała się nazwa Młynisko. Istniał tu niewielki zalew na 
rzece Bronce, zbudowany na potrzeby młyna. Młyn ten użytkował niejaki 
Waśko Puchacz i stąd właśnie wzięła się późniejsza nazwa tego obszaru - 
Puchacze. (...) W 1657 roku Bujnowo zostało wydzielone z dóbr starostwa 
brańskiego i oddane w trzyletnią dzierżawę na rzecz Heleny z Niemiryczów 
Lubienieckiej. Była to znana arianka i to właśnie za jej czasów dwór 
bujnowski stał się schronieniem wielu arian, których zaczęto wtedy 
prześladować w Polsce. W lutym 1659 roku odbył się nawet tutaj ślub córki 
znanego ariańskiego pisarza i filozofa Samuela Przypkowskiego.
(...) W 1795 roku, kiedy to upadła I Rzeczpospolita dawne wsie królewskie 
stały się wsiami rządowymi. Rządzili tu Prusacy. Od 1815 roku wioska stała 
się wsią carską. W 1880 roku zapisano: Bujnowo - wieś i folwark rządowy, 
niegdy główny starostwa, a potem tak zwanego amtu brańskiego, w pobliżu 
rzeki Nurca, w powiecie bielskim, guberni grodzieńskiej, parafia Łubin 
Kościelny, niedaleko rzeki Bronki.
(...) W okresie międzywojennym Bujnowo należało do gminy Łubin 
Kościelny. Większość mieszkańców stanowili prawosławni. W latach 
trzydziestych XX wieku Bujnowo wraz z okolicznymi przysiółkami 
(Abramiki, Puchacze i Łubinek) liczyły 71 domów.
Aż do końca II wojny światowej podział gruntów w tej wsi pochodził 
jeszcze sprzed wielu wieków. Dopiero w 1945 roku przeprowadzono 
scalenie gruntów wsi.

Historie kolejnych wsi  - w następnych numerach WG
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,,Różnymi drogami biegnie życie ludzkie, 
ale wszyscy szukają szczęścia i miłości”

Bł. Jan Paweł II

WESOŁYCH  ŚWIĄT  BOŻEGO  NARODZENIA!

Niech opłatek wigilijny, symbol wspólnoty, 
połączy nas w tę świętą noc.

Radosnego oczekiwania na przyjście Syna Bożego do naszych 
domów i rodzin oraz mocy Ducha Świętego w Roku Wiary.

Władzom Gminy Wyszki, Dyrekcji Zespołu Szkół, Radzie 
Pedagogicznej, koleżankom i kolegom naszej szkoły oraz 
wszystkim Czytelnikom Głosu Młodych

życzy MRG wspólnie z opiekunami
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Serdecznie witamy i pozdrawiamy w świątecznym nastroju 
Czytelników naszej gazetki. Na początku, jak zawsze 
przedstawiamy relację z naszych działań. Jak już pisaliśmy, Rada 
została wybrana 18 października 2012 r. Sesja inauguracyjna miała 
miejsce 20 listopada br. i odbyła się w Urzędzie Gminy Wyszki. 
Obecnością swą zaszczycili nas: Starosta Bielski – Pan Sławomir 
Jerzy Snarski, Przewodniczący Rady Gminy – Pan Janusz 
Wyszyński, Wójt Gminy Wyszki – Pan Ryszard Perkowski, 

Skarbnik Gminy – Pani Teresa Falkowska, Dyrektor Zespołu Szkół 
– Pan Jan Falkowski, a także opiekunowie – Pani Bożena Pierzchało 
i Pan Tadeusz Wielanowski. W trakcie sesji dojechał także 
przedstawiciel lokalnych mediów, który przeprowadził wywiady 
z radnymi.

Pierwszą część sesji zgodnie ze Statutem prowadził Radny Senior – 
Maciej Odachowski (kl. IIIa) Na początku radni złożyli ślubowanie, 
przyjęli porządek obrad i przystąpili do wyboru Prezydium. 
W tajnych, demokratycznych wyborach, przewodniczącą została 
wybrana Emilia Karpiesiuk (kl. IIIc), wiceprzewodniczącymi 
wybrano: Martę Borowską i Ewę Niewińską (kl. IIIc), sekretarzem 
został Maciej Odachowski, a skarbnikiem Krzysztof Bogusz (kl. Ia). 
Wybrano także skład Komisji Rewizyjnej oraz kronikarzy. Wszyscy 
radni zadeklarowali aktywny udział w pracy zespołów 
zadaniowych. Pan Starosta podziękował za zaproszenie, a także 
podkreślił wkład, zaangażowanie i udział radnych w różnych 
uroczystościach powiatowych. Stwierdził, że ważne jest



str. 9Wieści Gminne   4/2012

 

wyznaczanie i realizacja celów, które sobie 
stawiamy. Następnie Pan Wójt powiedział, że 
jest zadowolony z aktywności i pracy 
radnych, którzy chcą uczyć się demokracji 
w praktyce i stawać się pełnoprawnymi, 
odpowiedzialnymi, obywatelami naszego 
kraju. Życzliwe słowa do młodzieży 
skierowali także: Pan Dyrektor i Pan 
Przewodniczący.

Warto podkreślić, iż w Kurierze Bielskim 
z dnia 28 listopada 2012 r. ukazał się artykuł 
o nas MŁODZ  STAWIAJĄ GMINNE CELE. 
Pan Krzysztof Jankowski napisał: ,,To idzie 
przyszłość, Wyszki mają najmłodszych 
radnych w całym powiecie. "Obradują, 
podejmują uchwały i doradzają dorosłym…”, 
,,Uczą się w ten sposób samorządności 
i aktywności społecznej” – stwierdził również 
Pan Tadeusz Wielanowski. Pan Starosta 
Bielski, powiedział ,,To ciekawe, że w wieku 
szkolnym aktywniejsze są panie, a w dorosłej 
polityce te proporcje się odwracają, 
aktywność młodych jest bardzo potrzebna”. 
Pragniemy tą aktywność podtrzymywać,
mobilizując siebie i innych do pracy. W związku 
z powyższym 11 grudnia br. odbyła się kolejna sesja 
robocza w naszej szkole. Obradowaliśmy pod kierunkiem 
naszych niezawodnych opiekunów. Przyjęliśmy Plan 
Pracy na rok szkolny 2012/2013, a radna (nieobecna na 
poprzedniej sesji) Katarzyna Awruk, złożyła ślubowanie, 
aby w pełni móc wykonywać swoje obowiązki.

Główne nasze zadania wynikające z Planu to:

- wyjazd do władz wojewódzkich i samorządowych 
z życzeniami świątecznymi,
- kolędowanie w celu pozyskania środków finansowych
(prosimy mieszkańców Gminy Wyszki o wyrozumiałość, 
bo chcemy odwiedzić, przynajmniej jedną miejscowość),
- udział w XXI Finale WOŚP,
- rozstrzygnięcie konkursu na logo Rady,
- zorganizowanie IV Konkursu Wiedzy Samorządowej,
- opieka nad Miejscami Pamięci Narodowej, a także inne 
kwestie, które pojawią się w trakcie roku szkolnego.

Z noworocznymi pozdrowieniami 
Redakcja Głosu Młodych z opiekunami.
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"BONZAI " - EFEKT ZAJĘĆ POPOŁUDNIOWYCH

W piątkowe popołudnie 23 listopada uczestnicy szkolenia "Ogrodnik 
terenów zielonych", odbywającego się w ramach projektu „Zainwestuj 
w siebie” w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkach, mieli nie 
lada zadanie, a mianowicie odpowiednie przycięcie, ukształtowanie 
drzewek, aby w efekcie powstały kompozycje "bonzai".
Dysponując dwiema sadzonkami, jako materiałem ćwiczeniowym, każdy
z nich musiał wykazać się sporym talentem i jeszcze większą wyobraźnią 
oraz sprawnością rąk, aby nie uszkadzając roślinek zmienić je w oryginalne, 
niepowtarzalne figury. Tym bardziej zadanie wzbudzało większe emocje, że 
kursanci mogli wziąć swoje prace i pochwalić się domownikom, 
znajomym. Niewykluczone, że za jakiś czas drzewka te wzbogacą zbiory 
nasadzeń zielonych w ich ogrodach.
Oczywiście, to wszystko odbywało się pod czujnym i profesjonalnym 
nadzorem instruktora.

(hz)

ZAJĘCIA  REKREACYJNO - SPORTOWE  w  STRABLI

Rozpoczęły się popołudniowe zajęcia rekreacyjno - sportowe w Strabli 
współorganizowane przez tamtejszą Szkołę Podstawową oraz Gminny 
Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach.
Zapraszamy w każdy wtorek i piątek w godz. 18.00 - 20.00.
Do dyspozycji siłownia, sala gimnastyczna, stół tenisowy, bilard, 
piłkarzyki.
Regulamin dostępny w SP Strabla, GOKSiT Wyszki i u Opiekuna zajęć.

LIDER  WŚRÓD  NASZYCH  SENIORÓW

W ramach obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych 
i Solidarności Międzypokoleniowej 2012, Regionalny Ośrodek Polityki 
Społecznej w Białymstoku zorganizował konkurs pn.: „PODLASKI 
SENIOR ROKU 2012 – LIDER NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI 
LOKALNEJ”.
Konkurs miał na celu promowanie aktywnych Seniorów, działających na 
rzecz społeczności lokalnej oraz uhonorowanie osób, które dobrowolnie 
i bezinteresownie działają na rzecz dobra innych. Konkurs miał również 
zachęcić dzieci i młodzież do inicjatyw twórczych ukazujących różne 
odcienie integracji międzypokoleniowej poprzez wykonanie prezentacji 
multimedialnej lub filmu krótkometrażowego pt. „BABCIA, DZIADEK 
I JA”.
TYTUŁ „PODLASKIEGO SENIORA ROKU 2012 – LIDER NA 
RZECZ SPOŁECZNOSCI LOKALNEJ” przyznano mieszkance 
Gminy Wyszki Pani Eugenii Gromadzie z Niewina Borowego, 
zgłoszonej do konkursu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wyszkach. Pani Gromada jest liderem lokalnym, który z pasją 
i z potrzeby serca podejmuje działania na rzecz rozwiązywania problemów 
społecznych. Jest autorytetem dla innych i swoją postawą zapracowała na 
ten tytuł, który jest wyrazem uznania jej entuzjazmu i zaangażowania.

Należy dodać, że uczennica Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach, 
Aleksandra Chomicka biorąca udział w konkursie została wyróżniona za 
prezentację multimedialną.
6 grudnia 2012 r. na Podlaskiej Gali Seniora ER 2012, która zgromadziła 
przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, 
uhonorowano laureatów konkursów. Wręczenia grawertonów dokonali 
Elżbieta Rajewska – Nikonowicz, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej oraz Walenty Korycki, Wicemarszałek Województwa 
Podlaskiego.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele naszej gminnej społeczności 
– Marzanna Olszewska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wyszkach oraz Marta Warpechowska – Wicedyrektor 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach.
Gratulujemy Laureatce, Pani Eugenii Gromadzie i życzymy dalszego 
zapału do pracy, dużo nowych inspiracji oraz wielu sukcesów na polu 
działalności społecznej.

Marzanna Olszewska
Kierownik GOPS w Wyszkach

GMINNY  WYJAZD  DO FARM  WIATROWYCH

Nadal trwają konsultacje społeczne w temacie farm wiatrowych na 
obszarach Gminy Wyszki. Z inicjatywy wójta p. Ryszarda Perkowskiego 
13 grudnia br. został zorganizowany wyjazd mieszkańców 
zainteresowanych planowanym przedsięwzięciem, sponsorowany przez 
firmę Green Bear, inwestora projektu.
Uczestnicy udali się do Gminy Świecie nad Osą w woj. kujawsko - 
pomorskim, aby na jednej z farm z bliska obejrzeć nowo pobudowane 
nowoczesne wiatraki. Była okazja, stojąc pod samą budowlą, posłuchać 
"niemiłosiernie wyjącego monstrum" (a może delikatnego szumu?) i zadać 
szereg pytań osobom obsługującym owe urządzenia.
Mimo bardzo dużej wcześniejszej reklamy (łącznie z ogłoszeniami 
w parafiach i indywidualnym zapraszaniem oponentów przy 
niejednokrotnie, wręcz obraźliwych odmowach) z propozycji wyjazdu 
skorzystało jedynie 21 osób!
Nasuwa się pytanie, czy przeciwników inwestycji interesują fakty, które 
można było naocznie i namacalnie sprawdzić, czy NIE, bo NIE, dla zasady?

Sarny "samobójcy"?
Byłem tam, widziałem i słyszałem. Widok stada saren wygrzewających się 
w słońcu w odległości ok. 100 - 200 m. od wiatraków podsunął mi wnioski: 
zwierzęta kierują się instynktem  i “nie słuchają innych”.
Z czego wynika wiatrakom STOP? Bo przecież dzięki wyjazdowi można 
było bardziej utwierdzić się w przekonaniu o szkodliwości takiego źródła 
energii a może zaistniała obawa, że te negatywne opinie to tylko mit, że to 
inni mają rację? Czy wreszcie podszepty i manipulacja sąsiadów, u których 
nie staną wiatraki, przez co nie będzie dodatkowych przychodów?
Co zwycięży: rozsądek i racjonalne myślenie, czy ludzka zawiść?
Odpowiedź na te pytania pozostawiam naszym Czytelnikom.

Henryk Zalewski

Foto: GOKSiT & GBP

Foto: GOKSiT & GBP
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HUBERTUS  PULSZE' 2012

Coroczny zjazd hodowców koni tym razem odbył się 21 października.
Zorganizowanybył on przez p. Piotra Łobasiuka z Terenowego Koła 
Hodowców Koni w Bielsku Podlaskim, p. Ryszarda Perkowskiego - 
Wójta Gminy Wyszki, ks. Andrzeja Ulaczyka - Kapelana Polskiego 
Związku Hodowców Koni, przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem 
Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach.
Całość poprowadził p. Henryk Zalewski Dyrektor GOKSiT. Na początku 
powitał on przybyłych gości, hodowców i wystawców koni, 
zgromadzonych widzów, przedstawił program a następnie podziękował 
sponsorom, którymi byli:

- p. Walenty Korycki, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego,
- p. Ryszard Perkowski, Wójt Gminy Wyszki,
- p. Wiesław Niewiński,  Kierownik W.Z.H.K.,
- p. Piotr Burzyński, lekarz weterynarii z Bielska Podlaskiego,
- p. Stanisław Bachurek, Prezes Banku Spółdzielczego w Brańsku,
- p. Edward Karpiesiuk, Dyrektor Banku Spółdzielczego O/Wyszki,
- p. Marcin Tarasiuk, przedsiębiorstwo „Ogród Marcina” z Wyszek,
- p. Genowefa i Janusz Wyszkowscy, Sklep "Rolnik" z Wyszek,
- p. Bogdan Jakim i Stanisław Jakim, Zakład Mięsny „Bost” z Turośni 
Kościelnej,
- p. Henryk Zalewski, Dyrektor GOKSiT i GBP w Wyszkach.

Podczas tegorocznej imprezy zorganizowano konkursy: powożenia 
zaprzęgami, jazdy konnej oraz dla widzów - konkurs siodłania konia na 
czas, które poprowadził i komentował p. Marek Niewiński 
z Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni z Białegostoku. Zmagania 
zawodników przeplatane były występem ludowego zespołu „Kalina” 
z Żurobic.
Pierwszą część spotkania zakończyło oficjalne ogłoszenie wyników przez 
oceniających konkurencje członków powołanego wcześniej Jury: p. Marka 
Niewińskiego, p. Józefa Brzanę i p. Piotra Łobasiuka. 

MIKOŁAJKI  EDUKACYJNIE

W bieżącym roku 6 grudnia, powszechnie zwany Mikołajkami przypadał, 
w czwartek. Jak zwykle Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki 
wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną w Wyszkach przygotowali 
najmłodszym nie lada atrakcje, jak zwykle - połączenie przyjemnego 
z pożytecznym i jak zwykle - zupełnie coś nowego.
Najpierw „ekipa Świętego Mikołaja” udała się do Szkoły Podstawowej 
w Strabli. Tam, ze względu na charakter przygotowanej niespodzianki 
uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy. Dyrektor GOKSiT i GBP 
p. Henryk Zalewski powitał wszystkich zebranych i przedstawił 
p. Krzysztofa Marciniaka, który niczym czarodziej z balonów tworzył 
różnego rodzaju „cudeńka”. Po chwili przystąpiono do wspólnej nauki. 
Dzieci z pomocą Śnieżynek próbowały swoich sił. W efekcie tego powstało 
kilkadziesiąt balonowych zabawek: mieczy, kwiatów, piesków, zebr itp., 
które ich autorzy wzięli na pamiątkę ze sobą. Radości i śmiechu nie było 
końca a na uczniów czekała jeszcze jedna niespodzianka. Kilkanaście minut 
później zjawił się niezwykły gość – Mikołaj, który wręczył wszystkim 
zebranym czekoladowe upominki. Przed pożegnaniem nie mogło 
zabraknąć wspólnego zdjęcia z tak ważnym gościem.
Ok. godz. 10.00 pomocnicy Mikołaja byli już u przedszkolaków w Szkole 
Podstawowej w Topczewie. Każde z dzieci z rąk p. Krzysztofa otrzymało

Zwycięzcy i uczestnicy konkursów z rąk p. Walentego Koryckiego 
Wicemarszałka Województwa Podlaskiego, p. Ryszarda Perkowskiego 
Wójta Gminy Wyszki oraz p. Henryka Zalewskiego Dyrektora GOKSiT 
otrzymali puchary, nagrody i dyplomy. Z kolei gorące słowa podziękowań 
wraz z pamiątkowymi grawertonami i kwiatami od p. Piotra Łobasiuka 
Prezesa TKHK zostały skierowane do p. Ryszarda Perkowskiego, ks. 
Andrzeja Ulaczyka oraz p. Katarzyny i Wojciecha Radkiewiczów za 
zaangażowanie i coroczną pomoc w organizację imprezy.
Na koniec rozpoczęły się przejażdżki widzów powozami oraz w siodle. 
Wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku zintegrowało uczestników, 
którzy zostali do końca "hubertusa". 
Interesującym punktem kulminacyjnym było odpalenie i "wypuszczenie" 
kilku lampionów, zasponsorowanych przez p. Ninę i Krzysztofa 
Marciniaków z Białegostoku.

(hz)

wykonane na życzenie zwierzątko. Chwilę później ktoś zapukał drzwi. 
Byłto Święty Mikołaj z workiem pełnym słodkich upominków. Zanim  
rozdał prezenty, dzieci popisały się niemałym talentem muzycznym 
śpiewając wspólnie świąteczną piosenkę. Niestety wszystko, co dobre 
szybko się kończy tak też i Mikołaj ze swoją ekipą musiał opuścić 
przedszkolaki i udać się do kolejnych dzieci. Jednak obiecał im, że już 
niedługo znowu ich odwiedzi.
Po kilku minutach ekipa Mikołaja zabawiała troszkę starszych uczniów 
i podobnie jak w poprzednich grupach obdarowała ich godzinną zabawą. 
Cała szkoła podziwiała zręczność i pomysłowość p. Krzysztofa, uczącego 
zebranych wykonywania coraz to nowych figurek.
Żegnając się p. Henryk Zalewski podziękował gospodarzom za gościnność 
a swoim pracownikom za niemały wkład pracy włożony w przebieg 
spotkania.
Dziękujemy Dyrektorom obu Szkół Podstawowych oraz nauczycielom 
za umożliwienie udziału dzieci w tegorocznej imprezie mikołajkowej. 
Do zobaczenia za rok.

Katarzyna Borowska
Bibliotekarz GBP w Wyszkach

Dumny  kuc  z  pucharu  swego  Pana

Uczniowie w SP Topczewo poznają tajniki balonowej zabawy

Wystartowaů nasz samodzielny Sztab

W ubiegůym roku zebraliúmy blisko 7 tys. zů, 
dziaůajŕ c w ramach sztabu z Bielska 
Podlaskiego.
W tym roku złożyliśmy deklarację i jest nam 
niezmiernie miło poinformować, że Sztab XXI 
finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

XXI FINAŁ WOŚP w GMINIE WYSZKI

przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach został 
zaakceptowany przez Centralę, w związku z tym w styczniu zbieramy po 
raz drugi, tym razem samodzielnie!
Tegoroczne hasło akcji brzmi:

DLA RATOWANIA ŻYCIA DZIECI I GODNEJ OPIEKI 
MEDYCZNEJ SENIORÓW

Po 20 latach działalności WOŚP okazało się jak bardzo pomocy potrzebują 
także seniorzy. Ten Finał w znacznej części dedykowany będzie ludziom 
w  podeszłym  wieku,  chorym  na  choroby  przewlekłe, a jednocześnie  ma

cd. na str. 12

Foto: GOKSiT & GBP

Dumny  kuc  z  pucharu  swego  Pana



INFORMACJE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Gminna Biblioteka Publiczna w roku 2012 po 
raz pierwszy przystąpiła do projektu 
uruchomionego przez Instytut Pamięci 
Narodowej wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Bibliotekarzy Polskich i wojewódzkimi

bibliotekami publicznymi pod nazwą „Biblioteka na to czeka”. W ramach 
tego projektu IPN oferował bibliotekom publicznym bezpłatne pakiety 20 
publikacji historycznych wydanych w latach 2000-2010, dotyczących XX-
wiecznych dziejów Polski. W wyniku tego działania księgozbiór GBP 
wzbogacił się o kilkanaście nowych pozycji, oto niektóre z nich:

- "Solidarność - dekada nadziei 1980 - 1989" - Ryszard Terlecki,
- "Solidarność walcząca w dokumentach" t. I - wybór i oprac.
      Łukasz Kamiński, Wojciech Sawicki, Grzegorz Waligóra,
- "Niepodległość" - pod red. Marka Gałęzowskiego i Jana 
      M. Rumana,
- "Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944 - 1956 ...", t. IV 
      - pod red. Moniki Bielak i Kazimierza Krajewskiego.

Wykaz pozostałych tytułów znajduje się na naszej stronie internetowej:
.

Staramy się pozyskiwać dodatkowe fundusze, zwłaszcza na zakup książek. 
Dzięki środkom z Biblioteki Narodowej oraz własnym w bieżącym roku 
księgozbiór wzbogacił się o dodatkowe, bardzo ładnie wydane, tytuły dla 
dzieci, takie jak:

- "O czterech muzykantach z Bremy" - Jakub i Wilhelm Grimm,
- "O wilku i siedmiu koźlętach" - Jakub i Wilhelm Grimm,
- "Pani Zima" - Jakub i Wilhelm Grimm,
- "Paluszek" - Charles Perrault,
- "Mała syrenka" - Hans Christian Andersen

i wiele, wiele innych. W okresach dwumiesięcznych dokonujemy zakupu 
kilku nowości wydawniczych. Obecnie jesteśmy na etapie ewidencji 
świeżo zakupionych egzemplarzy, do lektury których serdecznie Państwa 
zapraszamy.

Katarzyna Borowska
Bibliotekarz GBP w Wyszkach

 
www.biblioteka.gminawyszki.pl
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GOKSiT  i  GBP  zapraszają:

pon., środa, czwartek
wtorek, piątek

- 8.00 - 16.00
- 11.00 - 19.00

Jeśli chcesz być informowany o ofertach GOKSiT i GBP 
wyślij maila na nasz adres: goksit@gminawyszki.pl

BEZPŁATNE  BIOMASAŻE  w  WYSZKACH

Ta jakże cenna inicjatywa 
powstała dzięki współpracy 
firmy szkoleniowej Training 
Group z Białegostoku z Wójtem 
Gminy Wyszki.
Kolejne pomysły ulegały 
ciągłym przemianom, co do 
formy działań (na początku - 
gabinet rehabilitacyjny) i miejsca 
utworzenia (Topczewo, Strabla).
W efekcie podjęto decyzję 
o utworzeniu nowego stanowiska 
pracy w GOKSiT - Organizatora 
z a j ę ć  o r a z  w y d z i e l e n i a  
w sali rekreacyjno - sportowej 
c z ę ś c i  d o  w y k o n y w a n i a  
biomasażu.
Placówka wykonała czynności 
przygotowawcze, zakupiła 
specjalistyczne łóżko m.in. do 
masażu relaksacyjnego oraz

"Bo to jest Twoja muzyka..., czyli poszerzenie oferty kulturalnej 
w Gminie Wyszki" - tak brzmi pełny tytuł projektu, który w październiku 
zaczął być realizowany przez wnioskodawcę - GOKSiT.
Daje to możliwość możliwość nauki gry na różnych instrumentach 
muzycznych oraz utworzenie zespołu lub kilku zespołów. 

W ramach tych działań zostały zakupione następujące instrumenty:
- zestaw perkusyjny z kompletem mikrofonów do nagłośnienia,
- tamburyn,
- akordeon Hohner 120 basów,
- gitara elektryczna ze wzmacniaczem,
- gitara basowa również ze wzmacniaczem,
- gitara elektroakustyczna,
- saksofon altowy + mikrofon instr.,
- nagłośnienie (kolumna aktywna),
- zestaw mikrofonów do wokalu.
W nowo powstałej sali muzycznej (z podziału sali rekreacyjno - sportowej) 
znalazł się również keyboard, będący już wcześniej na stanie placówki.

Korzystanie z instrumentów jest nieodpłatne. Wkrótce planujemy 
rozpoczęcie nauki gry na ww. instrumentach. Niestety, te zajęcia będą już 
płatne. O szczegółach poinformujemy wkrótce na naszej stronie 
internetowej i w kolejnym numerze “WG”.

mieć wymiar symboliczny. Chyba nikt nie jest 
w stanie rozwiązać  ogromnej ilości 
problemów, jakie są związane z tą dziedziną 
medycyny. WOŚP chce zwrócić uwagę 
Polaków na wszystkie kwestie związane 
z jakością opieki medycznej, a także i niestety 
bardzo częste zjawisko wykluczenia, które 
dotyka ludzi w podeszłym wieku.

XXI FINAŁ WOŚP cd. ze str. 11

Pieniądze zebrane przez WOŚP w 21. Finale będą podzielone, połowa 
zostanie wykorzystana na wsparcie terapii noworodka i niemowlaka, zaś 
następną połowę na wyposażenie w sprzęt szpitali geriatrycznych 
i zakładów opiekuńczo - leczniczych.

Jeżeli chcesz pomóc w pracy Sztabu lub zostać Wolontariuszem, zgłoś 
się do Sztabu przy GOKSiT, ul. Szkolna 17 w Wyszkach.

13 stycznia 2013 r. młodzież nasza wzorem roku ubiegłego wyruszy 
z puszkami, aby wspomóc ten zacny cel. Wolontariusze będą posiadać 
specjalne identyfikatory ze zdjęciem i numerem, puszki będą oplombowane 
i zostaną otwarte na koniec finału w obecności komisji finansowej 
utworzonej przy Sztabie.
W ową niedzielę na skwerku w Wyszkach planujemy od godz. 13.30 szereg 
koncertów, na których artyści zagrają za darmo. Około godz. 19.00 
odbędzie się sprzedaż gadżetów w formie licytacji a zebrane zeń środki 
zostaną w całości przekazane na rzecz Orkiestry. Imprezę zakończymy 
ok. godz. 20.00 puszczeniem symbolicznego "światełka do nieba".
Prosimy wszystkich Państwa o włączenie się do wspólnych działań. Jest to 
tylko jeden dzień w roku a zakupiony sprzęt już służy i będzie służył latami, 
zarówno tym którzy "wrzucą do puszki" jak i tym, którzy przejdą obojętnie. 
Bez względu na to, do której grupy my się zaliczamy, życzmy sobie 
wzajemnie, abyśmy nie musieli nigdy z niego korzystać, my i nasi bliscy. 
A jeśli nasz datek będzie komuś pomocny, tym większą będziemy mieć 
radość z dobrego uczynku.

Utworzona została specjalna strona internetowa, na której będziemy 
zamieszczać aktualne informacje: 

Henryk Zalewski
Szef Sztabu WOŚP w Wyszkach

www.wosp.gminawyszki.pl

zatrudniła pracownika na 1/2 etatu, gdzie 75% poborów będzie 
refundowana przez Training Group ze środków EFS.
Aby skorzystać z oferty, należy zgłosić się osobiście do GOKSiT, gdzie po 
wstępnej rozmowie z pracownikiem zostanie ustalony termin biomasażu.

(hz)

SALA  MUZYCZNA  w  GOKSiT w WYSZKACH

Zachęcamy Państwa, zarówno młodzież jak i dorosłych, do korzystania 
z powyższej oferty.
Szczegółowe regulaminy znajdują się na stronie i w placówce.

Foto: GOKSiT & GBP

Foto: GOKSiT & GBP

Zebranych powitał Dyrektor GOKSiT i GBP p. Zalewski Henryk 
i omówił bieżące sprawy seniorów.
Po wystąpieniu p. Ryszarda Perkowskiego zebrani przełamali się 
opłatkiem, składając przy tym życzenia świąteczne i noworoczne.
Przy dźwiękach kolęd rozpoczęto degustację wigilijnych potraw 
przygotowanych przez Panie Seniorki.
Zamiast mikołajkowych upominków wszyscy uczestnicy spotkania zostali 
obdarowani wspólnym zdjęciem w ręcznie zdobionych ramkach.

"Jak, włączymy się w organizację WOŚP?"
to temat dużej części dalszego spotkania. Podjęto decyzję o wspólnym 
wykonaniu kompozycji kwiatowej i przekazaniu jej dla Sztabu do licytacji 
podczas XXI Finału.
Z życzeniami Wesołych Świąt i Do Siego Roku zakończyło się ostatnie 
tegoroczne spotkanie seniorów.

(hz)

OPŁATKOWE  SPOTKANIE  SENIORÓW cd. ze str. 5

Kilka  godzin  ćwiczeń  i  brzmi  całkiem  nieźle

Łóżko  do  relaksu ...

Wydanie współfinansowane przez: GKRPA w Wyszkach


