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Zbyt łatwo dajemy wiarę obietnicom bez pokrycia.
Obserwując scenę polityczną jestem coraz bardziej 
zaniepokojony. Wydaje mi się, że my jako 
społeczeństwo zbyt łatwo dajemy wiarę różnej maści 
populistom żądnym władzy.
Naturalnym marzeniem każdego człowieka jest, że 
chce żyć lepiej, wygodniej, bardziej beztrosko, mieć 
zaspokojone wszystkie potrzeby materialne, duchowe 
itd.

Tak jednak nigdy nie było, nie jest i nigdy nie będzie. Dotyczy to również 
bogatych społeczeństw. Nasze potrzeby rosną w sposób ciągły. Jest to 
zjawisko naturalne i bez niego nie byłoby postępu cywilizacyjnego. W tych 
dążeniach i oczekiwaniach musi być jednak zachowany zdrowy rozsądek 
i umiar.
Wracając jednak do tematu. W ostatnim czasie odbyło się, 
bądź jest przygotowywanych, kilka referendów 
odwołujących dotychczasowe władze samorządowe. Jest to 
z jednej strony prawidłowe demokratyczne zjawisko, pod 
warunkiem jednak, że stoją za tym konkretne argumenty 
dyskredytujące aktualnie rządzących w danej społeczności 
samorządowej. Przeważają jednak mocno nagłośnione 
medialnie zarzuty często sprzeczne ze sobą, bądź niewiele 
mające wspólnego z samorządami. Jak klasyfikować 
pretensje, że miasto jest rozkopane i są korki, z zarzutami że 
nic się nie robi, są dziury w drogach i tak dalej. Podobny 
schemat jest w zarzutach z każdej dziedziny. Tu trzeba 
zauważyć,  że dużej kampanii medialnej nie jest w stanie 
zrobić mała organizacja lokalna bez włączenia się partii 
politycznej, która jest zainteresowana by przejąć ten teren. 
Wszystkie chwyty są dobre, aby osiągnąć cel. Potem jakoś 
to będzie. 
My natomiast, licząc chyba na mannę z nieba, dajemy się 
łatwo przekonać wyładowując przy okazji różne własne 
frustracje. Po kilku latach zacznie się to samo od nowa, tyle 
tylko, że w przeciwną stronę, gdyż cudów nie ma. I tak 
można dookoła, tylko co z tego nam szarym obywatelom 
zostanie?
Klasę polityczną mamy dosyć kiepską i będziemy mieli 
coraz gorszą. Przy aktualnym podejściu prawnym, 
medialnym, a w następstwie tego również nastawieniu 
negatywnym społeczeństwa , nikt szanujący się o wysokim 
poziomie intelektualnym jak i dużej wiedzy merytorycznej 
nie zgodzi się w tych uwarunkowaniach na pracę 
w instytucjach samorządowych czy państwowych 
zwłaszcza na kierowniczych stanowiskach. Nie będzie 
wystawiał się na publiczne, bezkarne ataki i to często przez 
ludzi, którzy w swoim życiu nic pozytywnego nie zrobili. 
A jeszcze gorzej, gdy w te różne rozgrywki włączają się 
organy państwa. Pisze o tym w jednym z ostatnich numerów 
tygodnik samorządowy „Wspólnota”
Nie może tak być, że osoby publiczne mogą być bezkarnie 
oskarżane, pomawiane, obrażane. Daje to znakomite szanse 
dla miernoty, odpornej na takie rzeczy, która dla doraźnych
korzyści zrobi wszystko oraz bezwzględnie wykorzysta również naszą 
naiwność. 
Najgorsze z tego jest to, że zarówno politycy jak i społeczeństwo nie 
wyciąga żadnych wniosków z tego zjawiska i nie zauważają do jakich 
skutków to może doprowadzić.
Musimy jako społeczeństwo uświadomić jedno. Dobrobytu nie buduje się 
z dnia na dzień. Jest to proces pokoleniowy, wymagający wielu wyrzeczeń, 
a przede wszystkim ciężkiej pracy.
Bardzo duże przyśpieszenie w rozwoju naszego kraju dało wejście do Unii 
Europejskiej, co zaostrzyło jeszcze bardziej nasze apetyty, ale te duże 
pieniądze nie będą przecież płynęły w nieskończoność. Zachowujmy więc 
zdrowy rozsądek i strońmy od rewolucjonistów obiecujących złote góry. 
Przemiany demokratyczne w naszym kraju stworzyły jedną z najbardziej 
udanych struktur – samorządy. Mimo zdarzających się czasami 
nieprawidłowości, to one wzięły na siebie główny ciężar przemian oraz 
modernizacji kraju i robią to skutecznie. Władze w ponad 3  samorządów 
sprawują ludzie wybrani z lokalnych komitetów obywatelskich. Potwierdza 
to tylko niechęć większości obywateli, aby w ich środowisku lokalnym 
panoszyło się partyjniactwo i wszystkie towarzyszące temu zjawiska. 
Samorządy niechętnie poddają się wpływom partii politycznych, kreując 
własne wizje swoich małych ojczyzn.
Co się dzieje, gdy samorząd jest w rękach jakiejś partii politycznej? 

Wystarczy popatrzeć na Elbląg. Czy tam naprawdę chodzi o dobro jego 
mieszkańców? 
A jednak mieszkańcy dali się uwieść partyjnej propagandzie. Bez względu 
na to której partii kandydat zwycięży nie poprawi się w sposób istotny los 
mieszkańców Elbląga, jeżeli nie skończy się kryzys. A jestem przekonany, 
że niezależny lokalny prezydent dawałby przynajmniej szansę na 
wprowadzenie nieco spokoju i normalności w mieście. 
Zbliżają się wybory samorządowe. Apetyty poszczególnych partii na 
zawładnięcie lokalnymi samorządami są olbrzymie. Ulokowani we 
władzach samorządowych ludzie zależni od swoich partyjnych 
przełożonych będą skutecznie kreować każdą propagandę w terenie.
Nie dajmy się uwieść pustym obietnicom i pięknym słowom, gdyż one mają 
tylko jeden cel - wziąć władzę, a następnie stworzyć system ją utrzymujący.

Ryszard Perkowski - Wójt Gminy Wyszki

ZDANIEM  WÓJTA  GMINY

V  GMINNY  DZIEŃ  PAPIESKI

Promienie słoneczne z nieba a kwiaty od ludzi ...

W niedzielę 19 maja gminne placówki oświatowe i instytucje kultury już po 
raz kolejny, tym razem wspólnie, przygotowały imprezę rekreacyjno - 
sportową "V Gminny Dzień Papieski", sponsorami której był Związek 
Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej oraz Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyszkach.
Duży wkład pracy jak zawsze włożyła załoga Zakładu Usług Komunalnych 
i Ochotniczych Straży Pożarnych z Niewina Borowego, Topczewa 
i Wyszek.

O godz. 8.30 delegacje miejscowych jednostek złożyły kwiaty przy 
pomniku Jana Pawła II w Wyszkach, a następnie wierni mogli uczestniczyć 
we mszy świętej w tutejszym kościele parafialnym.
Ok. godz. 10.30 pod patronatem Wójta Gminy Wyszki i Proboszcza Parafii 
Wyszkowskiej na skwerku rozpoczęła się impreza. Kolejno głos zabrali: 
wójt p. Ryszard Perkowski oraz Starosta bielski p. Sławomir Snarski 
życząc zawodnikom biegów zwycięstwa a widzom dobrej zabawy.

cd. na str. 3
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POŚWIĘCENIE POMNIKA i SZTANDARU SP w TOPCZEWIE

V  GMINNY  DZIEŃ  PAPIESKI cd. ze str. 2

Wszyscy obecni mogli poszerzyć i uzupełnić wiadomości z życia naszego 
patrona czytając rozdane foldery oraz słuchając części artystycznej 
przygotowanej przez uczniów pod kierunkiem nauczycielki 
p. B. Karpiesiuk. Po tym p. dyrektor dziękował wszystkim, którzy wnieśli 
swój wkład w przygotowanie i przebieg uroczystości. Zwieńczeniem było 
wręczenie statuetek nazwanych przez dyrektora szkoły „Franciszkami”. 
W czasie uroczystości Biskup Drohiczyński A. P. Dydycz otrzymał z rąk 
włodarzy gminy tytuł Honorowego Obywatela Gminy Wyszki.
Dalsza część uroczystości miała miejsce przed szkołą. Poświęcono pomnik 
patrona a przybyłe delegacje i poczty sztandarowe złożyły wiązanki  
kwiatów.
Uroczystość poprowadzili nauczyciele: p. B. Ryszt i p. M. Wyłucki.
Dyrektor szkoły A. Karpiesiuk składa serdeczne podziękowania za pomoc 
i wsparcie szczególnie: p. Wójtowi  R. Perkowskiemu, ks. Proboszczowi 
P. Anusiewiczowi, państwu A. M. Formanowiczom oraz  Dyrektorowi 
Instytutu Głuchoniemych im. J. Falkowskiego w Warszawie. 
Podziękowania kierujemy też do: 
Firm i instytucji: Anny i Roberta Pstrągowskich- Armet Bis Sp. zo.o.  
Gdynia, Spółdzielni Mleczarskiej- Bielmlek- Bielsk Podlaski, 
Zgromadzenia  Sióstr Westiarek , Urzędu  Gminy Wyszki, Banku 
Spółdzielczego w Brańsku, Banku Spółdzielczego  w Brańsku  o/Wyszki, 
Xero Flor Pl Anety Woźniak- Leszno Dolne, P.P.H.U Ogród Marcina- 
Tarasiuka Marcina  Wyszki, Aby Plus Murawscy s.c.  Reklama Wizualna- 
Bielsk Podlaski, Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Szkół  Cezas- Białystok, 
PHU Duda- Włodzimierza Duda- Bielsk Podlaski, Zakładu Usług 
Komunalnych  Wyszki, Andrzeja  Grzybowskiego Mag-BUD- Brańsk, 
Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich Topczewianki- Topczewo,  
Juliusza  Gola-  Zakład Usług Leśnych- Białystok, NZOZ s.c.  Joanny 
Paszko- Wojtkowskiej, Bogdana  Szorca Wyszki, Piotra  Kochańskiego - 
Kochański styl- Białystok, Genowefy Wyszkowskiej - Sklep Rolnik- 
Wyszki, Adama  Zdrodowskiego - Tartak Topczewo, Iwony  Kryńskiej- 
Kwiaciarnia- Brańsk, Łucji Warpechowskiej  -Sklep Sopżywczo- 
Przemysłowy Topczewo, Dariusza  Pasińskiego- Sklep Wielobranżowy- 
Topczewo, Chóru Polskiej Pieśni Narodowej z Bielska Podlaskiego, 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Topczewa 
Osób prywatnych: Ks. Kan. Tadeusza Kocuka, Fryderyka Bogusza, 
Magdaleny i  Arkadiusza Karpiesiuk, Barbary i Andrzeja Karpiesiuk, Agaty  
i Jana  Falkowskich, Elżbiety Karpiesiuk, Katarzyny Karpiesiuk, Elżbiety 
Wyłuckiej, Heleny Falkowskiej, Ks. Marcina Szymanika, Barbary Ryszt, 
Danuty Popławskiej, Katarzyny Górskiej, Anny Iwanowskiej- Kuryś, 
Marka Wyłuckiego, Alfredy Zawadzkiej, Ewy Konopka, Wacława 
Wróblewskiego, Julii  Mironczuk, Karoliny Kuryś, Teresy Sadowskiej, 
Franciszka Górskiego, Justyny Borowskiej, Magdaleny  Angielczyk, 
Eugeniusza Falkowskiego, Izabeli Grygoruk, Teresy i Tadeusza  
Falkowskich, Agnieszki Dziemian, Marty Olejnik, Julity Seliwanów, 
Iwony Falkowskiej, Katarzyny Odachowskiej, Jacka Kurysia, Iwony 
Krysiuk, Doroty i Wojciecha Michalskich, Marii i Piotra Krasowskich, 
Stanisławy  Moczydłowskiej, Magdaleny Falkowskiej, Urszuli Pasińskiej, 
Iwony Zawadzkiej, Moniki Niewińskiej, Agnieszki Topczewskiej, 
Małgorzaty Ostrowskiej, Małgorzaty i  Mariusza Topczewskich, Urszuli 
Sielewończuk, Andrzeja  Godlewskiego.

Barbara Karpiesiuk
[fotoreportaż na str. 5]

Foto: SP Topczewo

Dnia 26 maja 2013r Rada Pedagogiczna, pracownicy, uczniowie oraz 
rodzice Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie mieli 
okazję przeżyć wspaniałą i niepowtarzalną uroczystość. Było to 
poświęcenie sztandaru szkoły oraz pomnika patrona  ks. F. J. Falkowskiego. 
Zaszczyciło nas swoją obecnością wielu dostojnych gości: m.i.n. J.E. Ks. 
Biskup A. P. Dydycz, p. Karolina Kaczorowska- wdowa po ostatnim 
prezydencie RP na uchodźstwie, przedstawiciel Wojewody Podlaskiego 
P. A. Lewczuk, Podlaski Kurator Oświaty P. J. Kiszkiel, Wicestarosta 
Bielski P. P. Bożko, Dyrektor Instytutu Głuchoniemych im. J. Falkowskiego 
w Warszawie P. T. Adamiec, Przewodniczący Rady Gminy Wyszki P. J. 
Wyszyński, dyrektorzy szkół, poczty sztandarowe i wielu innych 
znakomitych gości. Rozpoczęto Mszą św. pod przewodnictwem J. E. Ks. 
Bpa A. P. Dydycza. Następnie P. Wójt R. Perkowski jako gospodarz gminy 
powitał wszystkich zebranych. Pan Dyrektor A. Karpiesiuk przedstawił 
historię szkoły oraz patrona.
Potem nastąpiło uroczyste przekazanie sztandaru przez rodziców 
dyrektorowi szkoły. Dyrektor przekazując go uczniom zwrócił uwagę na to, 
iż, jest to symbol godności i powinności uczniowskiej i należy strzec jego 
honoru. Delegacje poszczególnych klas złożyły ślubowanie na sztandar.

Część artystyczna ku czci Patrona ...

Jako pierwsi wystąpili uczniowie z tutejszego Zespołu Szkół w programie 
„OKNA, BUTY i KREMÓWKI” pod opieką p. Agaty Falkowskiej 
i p. Marty Warpechowskiej. Kolejny punkt a zarazem niespodzianka, to 
pokaz układów gimnastycznych opracowanych przez p. Alfredę Zawadzką 
a wykonanych przez uczniów Szkoły Podstawowej z Topczewa. Natomiast 
solistki ze scholi topczewskiej zaśpiewały kilka utworów religijnych 
w aranżacji opiekuna  p. Bartłomieja Zawadzkiego.

Bieg nie tylko po zwycięstwo ...
Rozpoczęła się, tak oczekiwana, część sportowa imprezy. W ulicznych 
biegach wystartowali przedstawiciele wszystkich gminnych szkół 
podstawowych i gimnazjum, w sumie przeszło 150 osób. Biegi oceniała 
komisja sędziowska w składzie: panie: Justyna Copiuk - Suszyńska 
i Aneta Topczewska oraz panowie: Jacek Falkowski, Wiesław 
Tyszkiewicz, Sławomir Warpechowski z Zespołu Szkół w Wyszkach, 
odpowiedzialnego za tę część spotkania. Do zawodów uczniów szkoły 
podstawowej ze Strabli przygotowywał p. Jarosław Wysocki a z Topczewa 
p. Alfreda Zawadzka.

Nadszedł czas na podsumowanie ...
Zwycięzcy z rąk wójta p. Ryszarda Perkowskiego i zaproszonych gości: 
starosty p. Sławomira Snarskiego i Przewodniczącego Rady Gminy 
Wyszki p. Janusza Wyszyńskiego otrzymali puchary a wszyscy zawodnicy 
pamiątkowe medale, zasponsorowane przez Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyszkach. Również 
uczestnicy części artystycznej imprezy uhonorowani zostali dyplomami 
w podziękowaniu za udział. 

Ponadto przez całą imprezę można było skorzystać z punktu 
informacyjnego KPP Policji z Bielska Podlaskiego, gdzie odpowiedzi 
udzielały panie Sylwia Bagniuk i Halina Sacharczuk oraz sierż. szt. 
p. Marcin Parfieniuk. Istniała również możliwość oznakowania mienia, 
w tym rowerów.
Sporym zainteresowaniem cieszył się punkt Urzędu Gminy, w którym 
udzielano informacji i załatwiano wszelkie sprawy związane z tzw. "ustawą 
śmieciową".
Dzień Papieski to alternatywa spędzania wolnego czasu, z dala od 
wszelkich nałogów. W punkcie profilaktycznym przygotowanym przez 
p. Katarzynę Krystosiuk - pedagog Zespołu Szkół można było pobrać ulotki 
związane z zagrożeniami czyhającymi na dzieci i młodzież, o szkodliwym 
wpływie narkotyków i innych dopalaczy, jak też papierosów i alkoholu.
Jak na każdej imprezie nie zabrakło placu zabaw, zimnych lodów, waty 
cukrowej i straganów pełnych kolorowych zabawek.

"Dziękuję wszystkim, którzy napracowali się przy przygotowaniach 
dzisiejszego spotkania ..." - to słowa, którymi imprezę zakończył 
prowadzący p. Henryk Zalewski. Z ust uczestników padały pytania 
o następny festyn?

(hz)



V Gminny Dzień Papieski
w Wyszkach



Uroczyste poświęcenie pomnika
i sztandaru SP w Topczewie

                                    [foto: H. Zalewski]



           Prosimy bardzo o wypełnienie kuponu i dostarczenie go osobiście lub 
pocztą  do  30.08.2013 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  2/2013

Chłodnik z Jogo Majo

NA  NASZYM  STOLE

Bruschetta ze szparagami, szynką i truskawkami

Przygotowanie
Oddziel białka ugotowanych jajek na twardo od żółtek, posiekaj białka 
w kostkę. Świeży ogórek obierz i posiekaj w kostkę. Ugotowane buraczki 
posiekaj w kostkę. Posiekaj czosnek lub przeciśnij przez praskę. Żółtka 
rozetrzyj z czosnkiem, połącz z jogurtem, majonezem Jogo i śmietaną. 
Połącz składniki, wymieszaj i dopraw solą oraz pieprzem. Schłodź 
porządnie w lodówce. Zupę najlepiej podawaj z ziemniakami lub plackami 
ziemniaczanymi.

KRZYŻÓWKA “WG”  1/2013
W dniu 14.06.2013 r. w Czytelni 
GBP wylosowano zwycięzcę 
konkursu „Krzyżówka z hasłem”

Składniki:
 s• os czosnkowo-ziołowy WINIARY

   - 1 opakowanie
• oliwa - 4 łyżki
• czosnek - 1 ząbek
• szynka westfalska - 100 g
• zielone szparagi - 200 g
• masło - 2 łyżki
• chleb - 8 kromek
• ser pleśniowy lazur - 125 g
• posiekana natka pietruszki - 1 łyżka
• truskawki - 8 szt.
• sól, pieprz do smaku

*Żona do męża:
-  Wypij to lekarstwo!
- Przecież to jest lekarstwo dla 
naszego psa!
- Tak, ale jak pies zobaczy, że to 
pijesz, to i on wypije ...

Składniki:
•  Jogo Majo WINIARY
    - 4 łyżki
•  ugotowane buraki - 2 szt.
•  ogórek świeży - 1 szt.
•  jajko ugotowane na twardo
    - 4 szt.
•  kefir lub jogurt naturalny
    - 1 litr
•  śmietana 30% -100 ml
•  czosnek - 2 ząbki
•  koperek - 1 pęczek
•  szczypiorek - 1 pęczek
•  sól, pieprz - do smaku

ogłoszonym w „Wieściach Gminnych” 1/2013 przez Gminny Ośrodek 
Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach. Zwyciężczynią została 
p. Magdalena Makowska - Karpiesiuk zamieszkała w Topczewie.
Serdecznie gratulujemy.

Przygotowanie
Oczyść szparagi i pokrój je w ukośne plastry. Szynkę pokrój w paski. Obierz 
ząbek czosnku i przekrój go na pół. Na patelni rozgrzej oliwę i przesmaż na 
niej czosnek. Gdy czosnek się podrumieni zdejmij go z patelni, a na 
aromatyczną oliwę wrzuć paski szynki. Na patelnię wrzuć również 
pokrojone szparagi. Dodaj masło, dopraw solą i pieprzem. Smaż 4 minuty. 
Pod koniec smażenia dodaj natkę pietruszki. Opiecz kromki chleba. 
Pokrusz ser pleśniowy. Na gorące kromki kładź porcje szparagów z szynką 
i posypuj je serem pleśniowym.

- Mam tego dosyć! Wracam głodny 
z pracy a Ty nigdzie nie pracujesz 
i nawet obiadu nie przygotujesz!
- Kochanie, poczekaj parę minut.
- Co będzie na obiad?
- Nic, ale ubiorę się i pójdę z Tobą.

*

Czas przygotowania:  20 min.
Porcje:  6
Kalorie: 233 kcal.

Czas przygotowania:  20 min.
Porcje:  4
Kalorie: 437 kcal.

*Auto prowadzone przez Kowalską 
gaśnie nagle na przejeździe kolejo-
wym. Kowalska krzyczy do męża:
- Co robić!
- Ilekroć ja siedziałem za kierowni-
cą - odpowiada spokojnie Kowalski 
- to zawsze Ty wiedziałaś lepiej, co 
robić.

*Blondynka pyta męża:
- Powiedz, jak ładniej wyglądam, 
bez kapelusza czy bez beretu?

*Słuchaj Janek, twoja żona opowia-
da, że kupisz jej futro z norek.
- No i dobrze, niech sobie opowiada.

Mąż wraca z podróży służbowej
i wyznaje żonie, że zgubił obrączkę
- Jak można zgubić obrączkę?
- To przez Ciebie - odpowiada mąż
- Jak przeze mnie?
- Tyle razy mówiłem, że mam 
dziurę w kieszeni!

*

Nowakowie wybrali się do opery. 
W pewnym momencie Nowakowa 
trąca męża i mówi szeptem:
- Spójrz. Ten facet co siedzi obok, 
śpi...
- No to co? Czy to jest powód żeby 
mnie budzić?

*

Przepisy pochodzą ze strony: http://winiary.pl
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PIONOWO:
  1. Gra w karty,
  2. W dłoni bandziora,
  3. Szturchaniec,
  4. Zniszczone obuwie,
  5. Niewierność,
  7. Dozór inaczej,
  8. Porcja do martena,
13. Wiano,
14.Żona daniela
16. Pochylony kwadrat,
20. Chwytak,
21. Rabuś,
23. Miała Asa,
24. Prezent,
25. Basen portowy.

POZIOMO:
  6. Miasto we Włoszech,
  9. np .... Celny,
10. Malarz, Wojciech Horacy ...,
11. Jeden z minerałów,
12. Wieś zgrupowań sportowców,
15. Może być reklamowy,
17. Np. deszcz,
18. Jeszcze nie trucizna,
19. W kinie,
22. Metropolia w Iraku,
26. Więcej niż nawyk,
27. Patron Irlandii.
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HISTORIA GMINY WYSZKI cz. IV

Ignatki
Była to wioska zamieszkała przez drobną szlachtę. Pierwsze zapisy 
pochodzą z 1528 roku, kiedy to notowano niewielką wioskę Seło Gnatowe 
w parafii Topczewo. Była to ówcześnie średniej wielkości wioska licząca 
6 rycerzy.
Lustracja dóbr królewskich z 1570 roku szczegółowo opisuje tę 
miejscowość jako własność królewską. Wynika z tego, że była to wieś 
zamieszkała przez chłopów, zwano ją Ihnatki. W 1602 roku zapisano, iż 
była to tylko własność rycerska i w następnych latach nie pojawia się już 
wśród dóbr królewskich miejscowość o tej nazwie. 
Od tej pory była to już wioska rycerska. Nazwę wsi pisano rozmaicie. 
W 1622 roku po raz pierwszy Ignatki, w 1676 roku Jchnatki, w XIX wieku 
pojawia się już nazwa współczesna. Brak dokładniejszych danych 
o dziedzicach wsi. Nazwa Ignatki pojawia się w genealogii Kobylińskich 
herbu Prus. 
W dniu 31 lipca 1863 roku pod tą wsią miała miejsce potyczka wojsk 
powstańczych z Rosjanami. Kilku powstańców dostało się do niewoli.
W 1921 roku notowano tutaj 18 domów i 72 mieszkańców. Wszyscy Polacy 
i katolicy. Miejscowość należała ówcześnie do gminy Topczewo. 
W 1930 r. przeprowadzono w tej wsi scalanie gruntów drobnoszlacheckich. 

Kalinówka
Kalinówka była kolejną osadą drobnoszlachecką. Pierwsze dane o tej 
miejscowości pochodzą z 1567 roku i zostały zapisane cyrylicą, jako że 
wieś ta leżała ówcześnie w Wielkim Księstwie Litewskim. Była to jedna 
z części okolicy szlacheckiej Sasiny. Tutejszy ród przyjął nazwisko 
Kalinowski, lecz nie jest on zapewne spokrewniony z Kalinowskimi herbu 
Korwin i Ślepowron z Kalinowa, z ziemi bielskiej (okolice Wysokiego 
Mazowieckiego), lecz stanowi gałąź rodu Sasinowskich herbu Gozdawa.
Kalinówka była wspominana w spisie podatkowym z 1676 roku, jak 
również uwidoczniona jest na mapach z XVIII wieku, nazwa zapisywana 
była tak samo jak współcześnie. Słownik Geograficzny zapisał tylko: 
"Kalinówka Sasiny, wieś w guberni grodzieńskiej, w byłej ziemi bielskiej". 
W czasach II Rzeczpospolitej wioskę włączono do gminy Wyszki, 
w 1921 r. notowano tutaj 13 domów mieszkalnych i 79 mieszkańców. 

Kamienny Dwór 
Wieś jest stosunkowo młoda. Pierwotnie był tu folwark dóbr Wólka 
Pietkowska, który kupiła wdowa po Marszałku Józefie Piłsudskim 
i wystawiła tutaj dwór na wzór warszawskiego Belwederu - zwany 
Kamiennym Dworem. W 1939 roku, jeszcze przed wybuchem wojny, 
oficjalnie zmieniono nazwę folwarku na Kamienny Dwór (poprzednie losy 
tej miejscowości patrz Wólka Pietkowska).
10 września pojawiły się tu oddziały niemieckie. W trzy dni później 
w pobliżu dworu miała miejsce krwawa bitwa Suwalskiej Brygady 
Kawalerii, po której Niemcy wymordowali wielu mieszkańców cywilnych.
Majątek Kamienny Dwór jeszcze w 1939 roku został przez Sowietów 
zamieniony na sowchoz.
W latach 1941-1944 roku gospodarował tu jakiś Niemiec z ramienia 
Wschodniopruskiego Towarzystwa Rolniczego. Podobno gospodarzył 
dobrze i ludzie dobrze go wspominają. Gdy odchodził przekazał każdej 
rodzinie pracującej we dworze po jednym koniu i jednej krowie.
Jesienią 1944 roku Kamienny Dwór przejęło państwo polskie i nie został on 
rozparcelowany. Ustanowiono tutaj Państwowe Gospodarstwo Rolne. 
Według przekazów ten PGR miał szczęście do dobrych zarządców, którzy 
doprowadzili wieś do wzorowego gospodarstwa wyspecjalizowanego 
w szkółkarstwie.

Kolejna garstka informacji na temat powstania 
gminnych miejscowości. Informacje zamieszczamy 
w kolejności alfabetycznej.
Poniższe fragmenty pochodzą ze zbiorów Leszka 
Zugaja "Historii Gminy Wyszki".
Nadal trwa akcja "Razem tworzymy historię gminy". 
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.
Życzymy przyjemnej lektury.

Henryk Zalewski
Redaktor Naczelny "WG"

redakcja@gminawyszki.pl

Koćmiery
Pierwsze dane o istnieniu wsi pochodzą już z 1457 roku z akt diecezji 
drohickiej (de Kocmire). Nazwa pochodzi od nazwy osobowej Koćmier. 
Pierwsi osadnicy otrzymali dość duże nadanie ziemskie, na którym 
powstała ta wieś oraz Wypychy i Zdrojki (dawnej Koćmiery Wypychy 
i Koćmiery Zdrojki). 
Na początku XVI wieku tę pierwotną osadę zwano już Seło Staroie 
Kotmiry, już wtedy uważano ją za starą. Herbarz Adama Bonieckiego 
zapisał nieco informacji o rodzie Koćmierowskich herbu Kmita, który stąd 
się wywodził. Floryan Koczmier, syn Macieja, Maciej Koczmier, syn Piotra 
i Jan, syn Jakóba, dziedziczyli na tej wsi 1596 r. (...) 
Przez wieki nazwę zapisywano jako Koćmiery Stare lub samo Koćmiery. 
Pojawiały się też zapisy: Koczmiery Antiqua (1580) Kocmiery (1676) 
Koćmiery Stara Wieś (1795).
W końcu XIX wieku nazwę pisano jako Koćmieny Starawieś. W tym czasie 
była to wioska drobnoszlachecka. W 1921 roku liczyła 13 domów, 8 innych 
budynków mieszkalnych oraz 97 mieszkańców, w tym 1 prawosławnego. 

Kowale
Kowale w naszych dziejach pojawiają się w 1567 roku, zostały zapisane 
cyrylicą jako Nowosady - nowe osiedle. Osiedlili się tutaj Falkowscy, 
zapewne ze wsi Falki Stara Wieś (Falki). 
W XVII wieku mieszkańcy zajmowali się kowalstwem i miejscowych 
rycerzy zaczęto nazywać Kowalami. Jako, że pierwotnymi mieszkańcami 
byli Falkowscy, w 1676 roku pojawia się nazwa Falki Kowale. Stara nazwa 
pojawiła się jeszcze w źródłach z końca XVIII wieku (Falki Nowosady czyli 
Kowale), jednak główna nazwa to była Falki Kowale lub same Kowale. 
O tutejszych rycerzach nie zachowało się wiele danych. Herbarz 
A. Bonieckiego zapisał jedynie: "Falkowscy ze wsi Falki Kowale, w ziemi 
bielskiej. Ignacy syn Jakuba i Marianny ze Zdrodowskich, część dóbr Falki
- Kowale, sprzedał [w] 1783 roku Rochowi, synowi Wojciecha i Marianny 
z Zimnochów, swemu synowcowi”. W XIX wieku nadal było to niewielkie 
osiedle drobnoszlacheckie. 
W 1921 roku wieś należała do gminy Wyszki, liczyła (Kowale Falki) 
ówcześnie 13 domów i 59 mieszkańców. Wszyscy podali narodowość 
polską i wiarę katolicką. 

Kożuszki
Kożuszki były kolejną wioską drobnoszlachecką na terenie gminy Wyszki. 
Pierwsze dane o niej pochodzą z 1567 roku, zapisano je w języku 
staroruskim. Nazwa Kozuski pojawia się w akcie przysięgi z 1569 roku, 
kiedy to szlachcice z tej wsi pojawili się w Bielsku. W 1580 roku głównym 
właścicielem wsi był Matys syn Wojciecha, gospodarujący na 4 i pół 
włókach ziemi. Tutejsza szlachta przybyła zapewne z okolic Warszawy, 
gdzie notuje się wioskę o tej samej nazwie. 
Kożuszki wspomina się w czasie spisu podatku pogłównego dla ziemi 
bielskiej z 1676 roku. Zaznaczano ją również na mapie z XVIII wieku jako 
Bagińksie Kożuszki. Było to osiedle drobnoszlacheckie. Słownik 
Geograficzny z końca XIX wieku zanotował: „Kożuszki - wieś, gubernia 
grodzieńska, w byłej ziemi bielskiej”. 
W 1921 roku we wsi tej notowano 7 domów i 5 innych budynków 
mieszkalnych  oraz 64 mieszkańców (w tym 1 prawosławny). Miejscowość 
należała do gminy Topczewo. Na północno - zachodnich krańcach wsi 
zaznaczano na ówczesnych mapach wiatrak. 

Krupice
Pierwsze dane na temat tego osiedla pojawiają się już w 1558 roku, w aktach 
diecezji wileńskiej (Krupki). Ten zapis z akt kościelnych może świadczyć, 
że Krupki były wsią kościelną. Być może była to właśnie wioska Kołby, 
którą w 1457 roku darowała miejscowa szlachta na rzecz nowo powstałej 
parafii w Wyszkach. Nazwa Kołby obecnie nie występuje w Polsce. 
Krupice pojawiają się w zapisach na temat spisu podatkowego z 1676 roku 
(Wyszki Tworki), jak również w zapisach z XVIII wieku (Wyszki Krupice 
czyli Tworki). W drugiej połowie XIX wieku Krupice-Tworki były już wsią 
prywatną, należącą do szlachty. Słownik Geograficzny z przełomu wieków 
XIX i XX wieku zapisał: „Krupice - folwark, powiat bielski, gubernia 
grodzieńska, gmina Malesze, 19 wiorst od Bielska".
Na początku XX wieku majątek Krupice został podzielony ma mniejsze 
majątki i częściowo rozparcelowany. Spis powszechny z 1921 roku 
wspomina o miejscowości Krupice kolonia z 2 domami i 14 mieszkańcami. 
Księga Adresowa Polski z lat dwudziestych XX wieku wymienia dwóch 
właścicieli w tej miejscowości: Józefa Mierzwińskiego posiadającego 56 ha 
oraz Felicjannę Wielowiejską posiadającą 64 ha. Mapa wojskowa z lat 
trzydziestych nie pokazuje żadnych folwarków w tej miejscowości, 
widnieje na niej zaledwie 5 domów mieszkalnych rozrzuconych pomiędzy 
skrawkami lasu.

Historie kolejnych wsi  - w następnych numerach WG
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PRZEMOC wobec OSÓB STARSZYCH
Starsza pani, starszy pan siedzą w wygodnych fotelach, otoczeni 
wnuczętami, które zdaje się świata poza babcią i dziadkiem nie widzą. Ten 
pełny ciepła i wdzięku obrazek ma to do siebie, że rzadko bywa prawdziwy. 
W świecie realnym starsi państwo pomagają czasem ponad możliwości  
swoim dzieciom w wychowywaniu ich dzieci, wspierają finansowo dorosłe 
potomstwo, niekiedy kosztem własnych potrzeb. To wszystko mieści się 
w społecznie akceptowanej normie.
Z biegiem lat jednak starsi państwo tracą siły, zaczyna szwankować 
zdrowie, nie mogą już być samowystarczalni, uzależniają się od opiekunów 
(współmałżonka, dzieci, wnuków, ale też i opiekunów instytucjonalnych).
Nie wiadomo, jaki procent osób starszych zamiast pomocy i opieki doznaje 
najrozmaitszych krzywd od osób najbliższych. Przyjmuje się, że 
najróżniejsze formy przemocy dotykają co dziesiątą osobę, zaś jedna 
trzecia osób po 65 roku życia zetknęła się z krzywdzeniem rówieśników 
lub osób w bardziej podeszłym wieku. 

Rodzaje przemocy
Mówiąc bardzo ogólnie, starsze osoby bywają krzywdzone fizycznie: 
od poszturchiwania i popychania począwszy, poprzez bicie aż do 
maltretowania. Doznają też przemocy psychicznej i emocjonalnej: 
groźby, wyzwiska, poniżanie, odbieranie prawa do samostanowienia. 
Bardzo często spotyka się przemoc ekonomiczną: zabieranie lub 
wyłudzanie pieniędzy, zmuszanie do pracy ponad siły. Do działań 
określanych mianem przemocy zalicza się także zaniedbanie, czyli brak 
opieki, niedostarczanie dostatecznej ilości pożywienia, czy też zaniechanie 
niezbędnych zabiegów opiekuńczych.
Oczywiście, zdarza się i tak, że wszystkie rodzaje przemocy występują 
łącznie.

Prześladowcy 
i ofiary
Nikt nie potrafi 
przewidzieć,  
w  j a k i e j  
rodzinie może 
w y s t ą p i ć  
przemoc, ani 
s t w i e r d z i ć  
z dużą dozą 
pewności, że
określone warunki wywołują zjawisko krzywdzenia osób starszych. Można 
jednak wymienić czynniki ryzyka zwiększające prawdopodobieństwo 
wystąpienia tego zjawiska.

Ofiarami przemocy stają się najczęściej osoby słabsze, zarówno pod 
względem fizycznym, jak i psychicznym, odizolowane od dalszej rodziny, 
nie utrzymujące kontaktów ze znajomymi. Prześladowca zaś z reguły 
mieszka z osobą krzywdzoną pod jednym dachem i pozostaje w tzw. 
wspólnym gospodarstwie domowym.

Przyczyną zachowań agresywnych może być, choć oczywiście nie 
musi, choroba psychiczna, uzależnienie od substancji psychoaktywnej 
(np. alkogolizm).

Krzywdzenie starych rodziców jest spowodowane uczuciem 
bezsilności dorosłych dzieci wobec zależności finansowej i emocjonalnej.

Przekazywanie stosowania przemocy w tzw. sztafecie pokoleń, według 
modelu: „byłem słaby, byłem bity, teraz jestem silny, więc biję”.

Bezrobocie oraz ubóstwo wpływają na krzywdzenie osób słabszych,
w jakiś sposób podległych władzy krzywdziciela. Być może jest to metoda 
na odreagowanie silnego i długotrwałego stresu.

PRZEMOC JEST PRZESTĘPSTWEM
I NIC NIE USPRAWIEDLIWIA JEJ STOSOWANIA.
NIKT NIE MA PRAWA KRZYWDZIĆ DRUGIEGO CZŁOWIEKA!

(cd. w następnym numerze WG)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach
(przedruk: Hanna Dąbrowiecka, Instytut Psychologii Zdrowia)

(fot. Jupiterimages)

JUŻ  PO  RAZ  SZÓSTY ...

W dniu 11 czerwca 2013 roku już po raz szósty „rozśpiewała się” Szkoła 
Podstawowa im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli podczas 
VI Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Rosyjskiej „ Śpiewać każdy 
może…”. Na przegląd piosenki zostało zaproszonych wielu znamienitych 
gości, którzy jednocześnie pełnili zaszczytną rolę komisji konkursowej: 
Prezes Rosyjskiego Stowarzyszenia Kulturalno  Oświatowego w Polsce 
z siedzibą w Białymstoku  p. Halina Romańczuk, członek zarządu RSKO  
p. Iraida Wasiluk  Skiepko, Wójt Gminy Wyszki  p. Ryszard Perkowski, 
Przewodniczący Rady Gminy Wyszki  p. Janusz Wyszyński, Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Wyszkach  p. Henryk 
Zalewski oraz p. Zofia Oksiuta  pracownik filii biblioteki publicznej. 
Do udziału w konkursie zostali zaproszeni uczniowie ze szkół 
podstawowych położonych w powiecie bielskim: Augustowa, Rudki, 
Bociek, Łubina Kościelnego, Orli, Andryjanek.  Wyzwanie konkursowe 
zostało przyjęte jedynie przez uczniów szkoły podstawowej w Boćkach.
Podczas konkursu „młodzi artyści” rywalizowali w trzech kategoriach: 
zespół, duet, solo.
Po wysłuchaniu wszystkich utworów Przewodnicząca Jury  Iraida Wasiluk  
Skiepko ogłosiła wyniki. 
W kategorii „solo” nagrody otrzymali: Grad Prix  Paulina Lis (SP 
Strabla), I miejsce - Weronika Falkowska (SP Strabla) i Karol Onopa (SP 
Strabla), II miejsce - Maja Szolc (SP Strabla) i Inga Sidoruk (SP 
Strabla), III miejsce - Patrycja Malinowska (SP Wyszki)
Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali:
Beata Kardaszewicz (SP Topczewo), Julita Perkowska (SP Wyszki), 
Natalia Falkowska (SP Topczewo).
W kategorii  „duet” jury przyznało następujące miejsca:
I miejsce  Weronika Falkowska, Paulina Wiktoruk (SP Strabla)
II miejsce  Weronika Falkowska, Dominika Nazar ( SP Strabla)
III miejsce  Dawid Łapiński, Szymon Falkowski (SP Strabla)
III miejsce  Martyna Bogusz, Anna Trzeszczkowska (SP Topczewo)
Wyróżnienie otrzymały: 
Klaudia Puchalska, Inga Sidoruk (SP Strabla) 
Patrycja Bazylewska, Natalia Zabrocka (SP Wyszki)
W kategorii „zespół” komisja konkursowa przyznała: I miejsce - Izabela 
Kloskowska, Katarzyna Sokołowska, Urszula Osmólska (SP Boćki) oraz
- Natalia Zabrocka, Patrycja Bazylewska, Julita Perkowska, Agnieszka 
Olszańska (SP Wyszki)
Jury konkursu pogratulowało piosenkarzom wysokiego poziomu 
występów, dobrej znajomości tekstu, poprawności językowej oraz 
melodyjności i rytmiki.

cd. na str. 11

DZIEŃ  DZIECKA  REKREACYJNIE  w  NIEWINIE  BOROWYM

"Aby czasem rodzice Was słuchali ...", te i inne życzenia z okazji Dnia 
Dziecka przekazał zebranym p. Henryk Zalewski dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wyszkach. Placówka ta wraz 
z Gminną Biblioteką Publiczną przy współpracy z Ochotniczą Strażą 
Pożarną w Niewinie Borowym zorganizowali w tym dniu imprezę 
rekreacyjną dedykowaną najmłodszym.

Około godz. 10.00 rozpoczęły się mecze piłki nożnej w trzech kategoriach: 
najmłodsi, grupa starsza i "mixteam". W tej ostatniej, razem z dziećmi na 
płytę boiska wyszli również organizatorzy i część rodziców.
Po krótkiej przerwie uczestnicy imprezy przystąpili do zmagań 
w kolejnych konkurencjach. Największym zainteresowaniem i emocjami 
cieszyły się tzw. alkogogle. Zadanie polegało na przejściu w nich po kładce, 
w jak najkrótszym czasie nie dotykając ziemi. Wielu uczestników 
próbowało swoich sił również poza konkurencją i mimo wielu podejść 
nikomu nie udało się bezbłędnie pokonać tej "przeszkody".
Wreszcie można było odpocząć po niecodziennych zmaganiach i zregene-

rować siły kiełba-
skami z grilla.
Nadszed ł  czas  
p o d s u m o w a n i a  
i rozdania upo-
minków.
P r o w a d z ą c y  
podziękował pa-
n iom:  Eugeni i  
Gromadzie, Annie 
B a g i ń s k i e j ,  
Edycie Borow-
skiej, Irenie Sy-
gockiej i innym 
rodzicom za po-
moc w organizacji spotkania. Najmłodsi z rąk organizatorów otrzymali 
dyplomy a wszyscy uczestnicy imprezy pamiątkowe buttony i słodkie 
upominki.

"najpiekniejszy dzień w moim zyciu ..." (oryginalna pisownia) - powiedział 
jeden z najmłodszych imprezowiczów.

(hz)

Foto: GOKSiT & GBP
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NOWY  SYSTEM  GOSPODAROWANIA  ODPADAMI

Od 1 lipca ruszył w naszej gminie, podobnie jak w całym kraju, nowy 
system gospodarowania odpadami komunalnymi.
 Mam nadzieję, że z Państwa pomocą w ciągu miesięcy wakacyjnych 
dopracowane zostaną wszystkie szczegóły i system będzie działał bez 
zarzutu. 
Oczekuję również od Państwa informacji na temat zauważonych 
niedociągnięć bądź źle działającego systemu odbierania odpadów, 
jednocześnie proszę o stosowanie się do zaleceń zawartych na ulotkach, 
które otrzymaliście Państwo od firmy wywozowej lub z Urzędu Gminy. 
Z uwagi na fakt, że to nowe zadanie dla Gminy, proszę o wyrozumiałość 
i cierpliwość w tym początkowym okresie.
Uzgodniliśmy z MPO, które będzie realizowało odbiór odpadów stałych, że 
miesiąc lipiec traktujemy, jako okres przejściowy. W posesjach, na które 
złożono deklaracje, a jeszcze nie mają pełnego wyposażenia w worki do 
segregacji, mogą w tym czasie gromadzić odpady, jako zmieszane. Mam 
nadzieję, że do dnia wydania tego numeru Wieści już problem będzie 
nieaktualny.
Bardzo ważnym Państwa obowiązkiem jest również dokonywanie 
opłat w terminie do 20 dnia każdego miesiąca w wysokości naliczonej 
w deklaracji.
Termin pierwszej opłaty do 20 lipca 2013 r. (można oczywiście z góry 
wpłacić np. za cały kwartał).
Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy Wyszki lub w Banku 
Spółdzielczym w Brańsku O/Wyszki na konto nr:

97 80630001 0040 0400 0169 0073

Wpłaty dokonane w Banku Spółdzielczym w Wyszkach zgodnie z obietnicą 
złożoną na zebraniach wiejskich zwolnione są z prowizji banku.
Zachęcamy posiadaczy kont w Banku Spółdzielczym w Wyszkach, jak
i w innych bankach na ustanowienie zlecenia stałego. Pozwoli ono na 
uniknięcie nieterminowych opłat. Na dzień 1 lipca złożonych zostało 1082 
deklaracje. Dziękuję tym wszystkim mieszkańcom za poważne 
potraktowanie tego obowiązku. 
Niestety jeszcze ok. 200 właścicieli posesji nie dokonało tego obowiązku. 
Z przykrością muszę poinformować, że w stosunku do tych osób będę 
musiał wkrótce wszcząć postępowanie administracyjne. Niestety, ani 
trudna sytuacja materialna, ani też „rzekomy brak śmieci” nie zwalniają 
z obowiązku złożenia deklaracji z podaniem faktycznej liczby osób 
zamieszkujących nieruchomość oraz określenia sposobu gromadzenia 
odpadów. 
Wszelki opór w tej sprawie przyczyni się jedynie do niepotrzebnych 
wzajemnych roszczeń, których finałem będzie i tak egzekucja naliczonej 
przez gminę według maksymalnych stawek kwoty opłat. Myślę, że nie jest 
to nikomu potrzebne, a dla właściciela posesji tylko podwyższy koszty 
wywozu odpadów. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę dzwonić do Urzędu 
Gminy:
- pok. Nr 16 - tel 85 730 58 72; 
- pok. Nr 3 - tel. 85 730 58 71;
- lub Wójta - tel. 85 730 58 90.

ZASADY  SEGREGACJI

Rodzaj
odpadów

Rodzaj
pojemnika

Odpady, które
należy wrzucać

Odpady, których
nie należy wrzucać

Plastik 
i metale

Worek
żółty

- butelki plastikowe bez nakrętek
- puszki aluminiowe po napojach
- plastikowe opakowania po 
napojach i olejach spożywczych 
- opakowania po kosmetykach, 
płynach do mycia i chemii gospod.
- makulaturę
- tekstylia 

- opakowań po aerozolach, puszek 
po farbach
- opakowań po olejach silnikowych, 
płynach chłodniczych
- styropianu
- opakowań po jogurtach
- mebli ogrodniczych, wiader, 
doniczek
- kartonów po sokach, mleku
- zabawek

Szkło Worek
zielony

- szkło opakowaniowe bez nakrętek
- butelki i słoiki
- opakowania po kosmetykach

- ceramiki, poracelany i kryształów
- szkła żaroodpornego
- szkła okularowego, szkła 
okiennego
- luster
- żarówek, świetlówek

Odpady
ulegające
biodegra-
dacji
(obowiązuje 
przy stawce 
12 zł od os.)

Worek
brązowy

- wyłącznie odpady biodegradalne - żadnych innych

Pojemnik
ogólny

- wszystkie, których nie należy 
wrzucać do pojemników z odpada-
mi posegregowanymi

- posegregowanych jw.

Osoby, które zadeklarowały zmieszany sposób gromadzenia odpadów i płacą stawkę 
15 zł od osoby wszystkie odpady wrzucają do jednego pojemnika ogólnego.
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Odpady
niepose-
gregowane
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CENY ZA DOSTARCZANIE WODY i ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Zakład Usług Komunalnych w Wyszkach ogłasza taryfy dla 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Wyszki.
Na mocy art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. 
Nr 123, poz. 858) oraz uchwały Nr XIX/223/13 Rady Gminy Wyszki z dnia 
30 kwietnia 2013 r. w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług 
zbiorowego odprowadzania ścieków w okresie od 01.06.2013 r. do 
31.05.2014 r. obowiązywać będzie nowa taryfa obejmująca przedstawione 
ceny i opłaty w dołączonej tabeli.
1. Stawka opłaty abonamentowej przy dostawie wody niezależnie od 
średnicy nominalnej wodomierza wynosi 2,00 zł netto tj. 2,16 zł 
brutto/miesięcznie.

Informujemy, że istnieje możliwość elektronicznego 
zgłaszania bieżących wskazań wodomierza na stronie
internetowej ZUK: 
Po wypełnieniu i wysłaniu formularza nastąpi
telefoniczne potwierdzenie zgłoszenia i wystawienie
faktury za bieżące zużycie wody.

www.gminawyszki.pl/wodomierz

2. Stawka opłaty abonamentowej przy odbiorze ścieków wynosi 10,00 zł 
netto tj. 10,80 zł brutto/miesięcznie.
3. Do cen i stawek doliczono podatek od towarów i usług VAT, który na 
dzień wejścia w życie niniejszej taryfy wynosi 8%.

źródło: Zakład Usług Komunalnych

Z  ŻYCZENIAMI  U  BISKUPA

Honorowy Obywatel Gminy Wyszki świętował Złoty Jubileusz 50-lecia 
Kapłaństwa
13 czerwca 2013 r. Jego Ekscelencja ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz 
ordynariusz diecezji drohiczyńskiej a zarazem Honorowy Obywatel Gminy 
Wyszki świętował Złoty Jubileusz 50-lecia Kapłaństwa. W jubileuszu 
udział wzięli duchowni z kraju i zagranicy oraz między innymi 
przedstawiciele władz rządowych i samorządowych różnych szczebli. 
Swoją obecnością uroczystość zaszczyciła także Prezydentowa Pani 
Karolina Kaczorowska. W uroczystościach jubileuszowych nie mogło 
zabraknąć przedstawicieli Gminy Wyszki, którzy złożyli biskupowi 
życzenia z okazji 50 rocznicy święceń kapłańskich. Przed złożeniem życzeń 
Jego Ekscelencja zakomunikował, że jako obywatel Gminy Wyszki, 
życzenia od jej władz musi przyjąć w pozycji stojącej, co uczynił. Delegacja 
Gminy na czele z Przewodniczącym Rady Januszem Wyszyńskim i Wójtem 
Ryszardem Perkowskim wraz z życzeniami oprócz pięknego bukietu róż 
przekazała Dostojnemu Jubilatowi album ze zdjęciami uwieczniającymi 
udział JE w ważnych wydarzeniach lokalnych oraz uroczystościach 
rocznicowych i patriotycznych. 
W trakcie przejścia do katedry doszło do sympatycznego spotkania 
z Prezydentową Panią Karoliną Kaczorowską, która oprócz JE biskupa 
Antoniego Dydycza i Ś. P. Ryszarda Kaczorowskiego należy do grona 
Honorowych Obywateli Gminy Wyszki.
Głównym punktem uroczystości była jubileuszowa Eucharystia 
celebrowana przez Jubilata w katedrze drohiczyńskiej. Metropolita 
białostocki - arcybiskup Edward Ozorowski - odczytał obszerny list papieża 
Franciszka. Ojciec Święty pisał w nim o niezwykłej osobowości i wielkim 
zaangażowaniu duszpasterskim biskupa Dydycza. Homilię wygłosił 
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski - arcybiskup Józef 
Michalik. Przypomniał bogate życie i działalność biskupa Antoniego 
Dydycza.

Tadeusz Wielanowski - Sekretarz Gminy Wyszki

TUWIM - ZNANY I LUBIANY

„Tuwim - znany i lubiany”- apel z udziałem zaproszonych nauczycieli

Rok 2013 ustanowiony został Rokiem Juliana Tuwima. Przypada w nim 
bowiem 60 rocznica śmierci poety i stulecie jego debiutu. Z tej okazji 
uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach  pod kierunkiem 
p. Agnieszki Twarowskiej - nauczyciela bibliotekarza oraz p. Katarzyny 
Kristosiuk  pedagoga szkolnego przygotowali apel poświęcony poecie. 
Wśród uczniów i uczennic recytujących wiersze Tuwima mogliśmy 
wysłuchać zaproszonych do udziału w inscenizacji nauczycieli naszej 
szkoły oraz dyrekcję. Brawom nie było końca gdy wiersz „Spóźniony 
słowik” recytowały panie Justyna Copiuk-Suszyńska oraz pani 
wicedyrektor Marta Warpechowska. Wiersz „Zosia-Samosia” przedstawiły 
panie Urszula Rybak i Joanna Kuderska. Ciocią Grzesia-kłamczuszka na 
czas apelu została pani Katarzyna Kristosiuk, a całość inscenizacji 
zakończył występ pana dyrektora Jana Falkowskiego recytującego 
fragmenty „Lokomotywy”. Były jeszcze inne wiersze, które kojarzą nam

się z tym poetą „Okulary”, „Kotek” i inne. Wszyscy z uwagą ich wysłuchali, 
bo wiersze Juliana Tuwima zawsze słucha i czyta się z radością zachwytem. 
W tygodniu poprzedzającym apel rozstrzygnięty został również konkurs na 
„Ilustrację do wybranego wiersza Juliana Tuwima”. Podczas apelu 
wyróżniono zwycięzców, którzy otrzymali dyplomy, książki i słodkie 
upominki. Zgodnie ze zwyczajem biblioteki szkolnej wszyscy uczniowie 
biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy oraz długopisy.
Na twarzach uczestników widać było zadowolenie i radość ze wspólnej 
zabawy, zatem wszyscy pożegnaliśmy się z uśmiechem. Mamy nadzieję, że 
dzięki takim spotkaniom Tuwim stanie się bliższy dzieciom i nie tylko 
będzie się im kojarzył z "Lokomotywą".

Agnieszka Twarowska, Katarzyna Kristosiuk

JUŻ PO RAZ SZÓSTY ... cd. ze str. 8

Wykonawców do konkursów przygotowywały: SP Boćki - mgr Alina 
Kolejkowicz, SP Topczewo - mgr Julia Mirończuk, SP Wyszki - 
mgr Elżbieta Godzińska, mgr Elżbieta Orbik, SP Strabla - mgr Elżbieta 
Orbik
VI edycja konkursu „Śpiewać każdy może…” mogła się odbyć dzięki 
finansowemu wsparciu długoletnich i nowych sponsorów. Nagrody 
ufundowali: Wójt Gminy Wyszki  p. Ryszard Perkowski, Dyrektor 
Banku Spółdzielczego w Wyszkach p. Edward Karpiesiuk, 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno  Handlowo  Usługowe „Ogród 
Marcina” w Wyszkach, Firma LBO „Elektronik” w Bielsku Podlaskim 
Kwiaciarnia „Walentynka” w Bielsku Podlaskim, Marzanna Marczuk  
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prezydenta Ryszarda 
Kaczorowskiego w Strabli. 
Organizator VI Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Rosyjskiej „Śpiewać 
każdy może…” składa gratulacje wszystkim uczestnikom i zaprasza do 
wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu.

mgr Elżbieta Orbik - Organizator 
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wtorek, czwart., piątek
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Jeśli chcesz być informowany o ofertach GOKSiT i GBP 
wyślij maila na nasz adres: goksit@gminawyszki.pl

Wzorem lat ubiegłych 15 marca br. w bibliotece w Strabli odbył się ostatni 
etap konkursu pt. "Magiczny Świat Jana Brzechwy", w którym udział 
wzięli uczniowie kl. II. Finalny etap polegał na recytacji wybranych przez 
uczestników wierszy ze zbioru "Brzechwa dzieciom". Prezentacji 
przysłuchiwali się zaproszeni goście: pani dyrektor Marzanna Marczuk, 
wychowawczyni pani Grażyna Olszańska, pani Krystyna Filipiuk, pani 
Ewa Falkowska, pani Iwona Tadrzak oraz uczniowie kl. 0 - III. Panie 
dokonały oceny a widownia nagrodziła występujących brawami.

PIKNIK  RODZINNY  w  STRABLI  "WITAJCIE  WAKACJE"

Piknik rodzinny „Witajcie wakacje”, to przykład wzorowej 
współpracy placówek gminnych: Szkoły Podstawowej i Uczniowskiego 
Klubu Sportowego w Strabli z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu 
i Turystyki w Wyszkach, Gminną Biblioteką Publiczną w Wyszkach 
i Filią w Strabli.
23 czerwca mimo deszczu rozpoczęły się przygotowania do imprezy. Około 
godz. 14.30, gdy się przejaśniło, można było zaczynać wspólną zabawę. Po 
oficjalnym otwarciu imprezy i zabraniu głosu przez Wójta Gminy Wyszki 
p. Ryszarda Perkowskiego prowadzący p. Henryk Zalewski zaprosił do 
kibicowania futbolistom „VII Gminnego Turnieju Dzikich Drużyn” 
w piłce nożnej. Do rozgrywek zgłosiło się 10 drużyn. Po zaciętych bojach 
zwycięstwo przypadło zawodnikom ze Strabli, II miejsce zdobyły 
Godzieby a III drużyna o nazwie „Kopacze”. Sędzią Głównym 
rozgrywek był p. Jarosław Wysocki, nauczyciel w-fu miejscowej szkoły.
Kolejną propozycją ruchową były biegi przełajowe. Odbyły się one w 10-
ciu kategoriach, począwszy od „zerówki” i młodszych, a skończywszy na 
dorosłych, również w kategorii OPEN. Wystartowało blisko 70 osób.

BEZPŁATNE  ZABIEGI  BIOMASAŻU

Od grudnia 
ubiegłego roku 
czynna  j e s t  
sala biomasa-
żu, w której 
wykonywane 
są nieodpłatnie 
zabiegi służące 
poprawie kon-
dycji psycho - 
fizycznej. Nie 
mają one cha-
rakteru leczni-
czego, a wyłą-
cznie sportowo-rekreacyjny / relaksacyjny i służą  poprawie kondycji 
fizycznej, samopoczucia, neutralizacji stresu i napięć.
Aby skorzystać z oferty, należy zgłosić się osobiście do GOKSiT, gdzie po 
wstępnej rozmowie z pracownikiem, udzieleniu wywiadu zdrowotnego 
i podpisaniu stosownych oświadczeń zostanie ustalony termin biomasażu.

Szczegóły i zapisy w placówce, tel. 601 483 999 lub 795 080 473.

Alternatywą rodzinnego spędzania wolnego czasu był otwarty konkurs 
„Latawce górą”, w którym ważną rolę przy ocenie stanowiła współpraca 
całej rodziny podczas puszczania latawców. Wzięło w nim udział 7 drużyn. 
Powołane Jury miało trudne zadanie podczas wyłonienia zwycięzców przy 
tak wyrównanym poziomie. Po podliczeniu punktacji kwalifikacja 
ukształtowała się następująco: I miejsce - rodzina p. Rafała Demianko, 
II - p. Waldemara Kraszewskiego, III - p. Wojciecha Olszańskiego.
Bieżąca edycja imprezy przebiegała pod hasłem: „Wakacje wolne od 
nałogów i uzależnień”. Wyłożone na stoliku i rozdawane widzom ulotki 
informowały o zagrożeniach i niebezpieczeństwach czyhających zarówno 
na dzieci jak i młodzież oraz dorosłych. Również aktorzy teatru 
„FORMA” z Białegostoku w przedstawieniu teatralnym a później 
w zabawach interakcyjnych zachęcali do spędzania wolnego czasu z dala od 
alkoholu i innych nałogów. Z kolei młodzież z miejscowej szkoły 
podstawowej pod opieką bibliotekarza Filii Gminnej Biblioteki Publicznej 
p. Zofii Oksiuty wystąpiła w inscenizacji „Na zakręcie”.
Taneczną atmosferę swoim autorskim koncertem wprowadził zespół 
muzyczny SPEED. Niemałą niespodziankę sprawili miejscowi seniorzy, 
którzy wystąpili z programem piosenki biesiadnej i popularnej, zdobywając 
gromkie, zasłużone brawa.
Nadszedł czas na podsumowanie. Wszystkie drużyny piłkarskie otrzymały 
puchary i dyplomy a zawodnicy medale. Również uczestnicy biegów 
przełajowych zostali nagrodzeni medalami. Natomiast rodziny startujące 
w konkursie puszczania latawców otrzymali nagrody i upominki rzeczowe. 
Powyższe koszta częściowo pokryła Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Wyszkach, której składamy serdeczne 
podziękowania.
O godz. 20.00 zespół SUKCES zaprosił widzów do wspólnej zabawy, która 
trwała niemal do północy.
Prowadzący podziękował wszystkim widzom za wspólną zabawę 
a pracownikom instytucji współorganizujących imprezę za duży wkład 
pracy włożony w jej przygotowanie.
"Życzę wszystkim słonecznej pogody, radosnych wakacji uczniom, 
udanych urlopów pracownikom i do zobaczenia we wrześniu na 
dożynkach gminnych w Wyszkach." - zakończył spotkanie konferansjer.

(hz)

W piękny majowy dzień 27.05.2013 r. seniorzy licznie przybyli do Filii 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Strabli. Swoją obecnością zaszczycili: 
proboszcz ks. Antoni Kunicki i dyrektor szkoły - pani Marzanna Marczuk.
Gości powitała pani Z. Oksiuta. Natomiast seniorzy sprawili miłą 
niespodziankę majowym solnizantkom: pani Stanisławie i Zofii. 
W sympatycznej i przyjaznej atmosferze wspominano wyjazdy wakacyjne 
z poprzednich lat oraz układano plany na przyszłość. (...)

Do następnego spotkania.

Zofia Oksiuta
Bibliotekarz Filii GBP

Foto: GOKSiT & GBP

Foto: K. Borowska
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„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, 
lecz przez to, kim jest, 
nie przez to, co ma, 
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Bł. Jan Paweł II 

- 13 stycznia 2013 r. wzięliśmy 
udział w XXI Finale WOŚP

- 3 maja br. delegacja rady wzięła 
udział w powiatowych obchodach 
Święta Konstytucji 3 Maja w Bielsku 
Podlaskim

- 11 maja, także nasza delegacja 
uczestniczyła w święcie Szwadronu 
Honorowego 3 Pułku Szwoleżerów 
Mazowieckich w Warszawie. Tutaj 
otrzymaliśmy podziękowanie za 
współpracę i wsparcie finansowe (kwotę 
250 zł. na rzecz szwadronu przekaza-
liśmy w czerwcu 2012 r.)

- 20 czerwca 10 radnych wspólnie 
z opiekunami odwiedziło Miejsca 
Pamięci Narodowej: w Olszewie, 
Topczewie, Mulawiczach, Strabli 
i Wyszkach. Na grobach polskich 
bohaterów narodowych zapaliliśmy 
znicze i złożyliśmy wiązanki z kwiatów 
ogrodowych i polnych, które sami 
przygotowaliśmy.

Serdecznie witamy i pozdrawiamy naszych Czytelników. Czas wakacji to 
okres zasluzonego wypoczynku i relaksu. Zanim jednak nastapil, my mlodzi 
radni, mielismy do zrealizowania PLAN PRACY, który w miare mozliwosci 
wypelnilismy w roku szkolnym 2012/2013.

18 pazdziernika 2012 r. odbyly sie w naszej szkole demokratyczne wybory 
do MRG V kadencji. Wczesniej przez 10 dni trwala kampania wyborcza. 
Sposród 30 kandydatów z klas I-III mlodziez gimnazjum wybrala 15.

Obradowalismy podczas sesji oficjalnych i roboczych. Podczas, których 
omawialismy biezace sprawy, uzupelnialismy kronike, redagowalismy „Glos 
Mlodych”

Wyjezdzalismy do:
- wladz samorzadowych i rzadowych woj. podlaskiego (grudzien 2012 r.)
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27 maja 2013 r. odbył się w naszej szkole IV Konkurs Wiedzy 
o Samorządzie Terytorialnym i Gminie Wyszki, którego byliśmy 
współorganizatorami. Kilkoro radnych wzięło w nim udział. 
Wszyscy uczestnicy, a było ich 21 podzieleni byli na 7 zespołów. 
Wykazali się wysokim poziomem wiedzy, otrzymali nagrody 
rzeczowe i dyplomy. 

I miejsce - zajęły uczennice z klasy III B Gimnazjum w Wyszkach  
Paulina Młodzianowska, Patrycja Zalewska, Karolina Olejnik.
II miejsce  kl. III C: Emilia Karpiesiuk, Ewa Niewińska, Marta 
Borowska.
III miejsce kl. III A: Maciej Odachowski, Justyna Werpechowska, 
Małgorzata Onopa.

Uczniowie w/w jako dodatkową nagrodę „bonus” otrzymali 
zaproszenie aby jeden dzień spędzić w Starostwie Powiatowym, 
Urzędzie Gminy i u Pana Dyrektora ZS im. Jana Pawła II 
w Wyszkach. Obserwowali pracę starosty, wójta, dyrektora. 
Otrzymali drobne upominki i wzbogacili się o nowe doświadczenia 
związane z pracą na stanowisku kierowniczym. 

11 czerwca 2013 r. w Urzędzie Gminy Wyszki miała miejsce 
V i ostatnia sesja rady z udziałem uczniów z klas III gimnazjum. 
Prowadziła ją przewodnicząca Emilia Karpiesiuk. Powitała gości 
i radnych oraz przedstawiła porządek obrad. Podczas tej sesji 
w demokratycznych wyborach radni wybrali nową przewodniczącą. 
Została nią Wioleta Niewińska z klasy II A. Następnie 
przedstawione zostało sprawozdanie z naszej działalności oraz 
finansowe. Stan konta na dzień 20 czerwca 2013 r. wynosi 1156 zł. 
(kwotę 200 zł przekazaliśmy na adopcję Murzynka). W imieniu 
radnych z klas III podziękowania do władz gminy, szkoły 
i opiekunów skierowała wiceprzewodnicząca Marta Borowska. 
W dowód uznania i szacunku radni wręczyli władzom i opiekunom 
kwiaty. Pan Wójt Ryszard Perkowski przekazał radnym z klas III 
pisemne podziękowania i albumy prezentujące gminy na Podlasiu. 
Wyraził przekonanie, że praca w MRG w przyszłości przyniesie 
pozytywne efekty. 

Młodzieżowa Rada Gminy Wyszki na łamach naszego pisma, 
pragnie serdecznie podziękować za wsparcie i pomoc, której nam 
udzielają: Pan Wójt Gminy Ryszard Perkowski, Sekretarz Gminy 
i opiekun rady Pan Tadeusz Wielanowski, Dyrekcja Zespołu Szkół; 
Pan Jan Falkowski i Pani Marta Warpechowska, a także 
opiekunowie Pani Bożena Pierzchało i Pani Anna Twarowska. 
Słowa podziękowania kierujemy także do Dyrektora GOKSiT-u 
Pana Henryka Zalewskiego za pomoc w redagowaniu naszej 
gazetki. 

Ze słonecznymi i gorącymi pozdrowieniami
Redakcja „Głosu Młodych”
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