
Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
niech Zmartwychwstały Jezus Chrystus 
napełnia Wasze serca wiarą i nadzieją. 

Życzymy Wam, aby tegoroczny stół był obficie 
zastawiony i nie zabrakło przy nim nikogo 
bliskiego, a czas ten był okazją do odpoczynku 
i zebrania sił na wyzwania codziennego życia. 
Wesołego Alleluja! 
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Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy

Początek roku 2016 przyniósł szereg zmian 
organizacyjnych w naszej gminie, o których wcześniej 
już wspominałem. Część zmian to konsekwencja 
wprowadzenia stosownych uchwał przez Radę Gminy 
Wyszki. Najistotniejsze zmiany to wspólna obsługa 
k s i ę g o w a  p o d l e g ł y c h  j e d n o s t e k  
i  u r z ę d u  o r a z  w ł ą c z e n i e  Z a k ł a d u  U s ł u g

Komunalnych w strukturę organizacyjną Urzędu Gminy. Obsługę 
księgową prowadzi referat finansowy, którym kieruje Pani Teresa 
Falkowska - Skarbnik (kierownik referatu). Natomiast Zakład Usług 
Komunalnych został włączony do nowo nazwanego referatu Inwestycji 
i Gospodarki Komunalnej, którym kieruje Pan Kazimierz Tymosiak. W tym 
referacie został wyodrębniony Warsztat Remontowo - Budowlany, czyli 
dawny „ZUK”, którym kieruje bezpośrednio Pan Marek Falkowski. 
Warsztat zajmuje się wszystkimi sprawami gospodarczymi w gminie od 
dróg po wszystkie inne sprawy remontowe prowadzone na majątku gminy, 
które można wykonać we własnym zakresie. Wprowadzone zmiany 
organizacyjne scentralizowały niektóre zadania i sposób zarządzania. Nikt 
nie stracił pracy, lecz są przeniesienia między podległymi jednostkami. 
Z tego miejsca chcę podziękować moim wyżej wymienionym kierownikom 
jak i pracownikom za pomoc, zrozumienie i dostosowanie do zmian 
organizacyjnych, jednocześnie licząc na dalszą owocną współpracę i pracę 
na rzecz naszej gminy. Bo tylko wspólne zrozumienie przynosić będzie 
efekty w postaci sprawnego zarządzania urzędem jak i obsługą naszych 
mieszkańców.
W związku ze zmianami przepisów w ordynacji podatkowej, która 
wymusiła centralizację finansów, nastąpiły zmiany w sposobie uiszczania 
opłat za śmieci, wodę, ścieki czy podatki. Został wdrożony w Urzędzie 
Gminy system płatności masowych. Szczególna zmiana nastąpiła 
w uiszczaniu podatku rolnego, który teraz płacimy bezpośrednio w banku 
lub na poczcie. Ta zmiana budziła zaniepokojenie u naszych sołtysów, gdzie 
poniekąd to rozumiem.
Z tego miejsca chcę wyjaśnić, iż sołtysi dalej są i pełnią swoją funkcję. 
W zamian za prowizję od zebranego podatku chcę zaproponować Radzie 

Zależy mi na dobrej współpracy i chcę by sołtys był w stałym kontakcie 
z Urzędem Gminy i swoim sołectwem dbając o dobro mieszkańców. 
Dziękuję wszystkim, którzy rozumieją potrzebę zmian i wierzę, że zmiany 
przyczynią się do sprawniejszego zarządzania urzędem, co już mogę 
potwierdzić.

Co do inwestycji, bo to zawsze najważniejsze, to czekamy na 
rozstrzygnięcie przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 
wniosku złożonego na termomodernizację szkoły w Wyszkach 
w poddziałaniu 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych 
w tym budownictwo komunalne. Dyrektor Gminnego Centrum 
Biblioteczno - Kulturalnego w Wyszkach Pan Henryk Zalewski 
w porozumieniu z Gminą napisał i złożył wniosek na budowę biblioteki - 
budynku wielofunkcyjnego pełniącego cele kulturalne z wyodrębnieniem 
pomieszczeń dla OSP Wyszki. Projekt został złożony w ramach programu 
Ministra Kultury „INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020”. 
Kwota dotacji to 75% kwoty brutto, rozstrzygnięcie konkursu kwiecień - 
maj. Pracownicy referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej napisali 
wnioski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Budowa lub 
modernizacja dróg lokalnych” na dofinansowanie ciągów drogowych 
tj.: droga przez Moskwin, Mierzwin Duży, Sasiny, Gawiny oraz bardzo 
ważny ciąg drogowy droga powiatowa Wyszki, Łubice, Kowale, Filipy. 
Wnioski są punktowane pod względem różnych kryteriów, co oznacza, że 
każdy wniosek ma inne szanse na dofinansowanie, które wynosi 63,63% 
kwoty brutto. Wnioski już zostały złożone, natomiast planowane 
rozstrzygnięcie to lipiec - sierpień. W lipcu chcemy złożyć wniosek 
o dofinansowanie modernizacji hydroforni w Wyszkach. Jest nadzieja, że 
może pojawić się dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków, ale o tym poinformuję Państwa jak będą konkrety. Szanowni 
Państwo na bieżąco w ramach ogłoszonych konkursów składamy wnioski. 
Z nadzieją oczekujemy, że uda się dostać dofinansowania, bez których sami 
nie będziemy mogli wykonać tych czy innych inwestycji. 

W związku z tym, iż jesteśmy w przededniu Świąt Wielkanocnych pragnę 
złożyć serdeczne życzenia zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
niech Zmartwychwstały Jezus Chrystus napełnia Wasze serca wiarą 
i nadzieją. Życzę Wam, aby tegoroczny stół był obficie zastawiony i nie 
zabrakło przy nim nikogo bliskiego, a czas ten był okazją do odpoczynku 

1. W 2016 roku następuje zmiana dotycząca dokonywania wpłat 
z tytułu podatków w naszej Gminie. Podatki nie będą już pobierane przez 
sołtysów. Wszystkie zobowiązania podatkowe można zapłacić przelewem 
elektronicznym, gotówką w wybranym banku lub placówce pocztowej. Ze 
względu na wdrożenie w Urzędzie Gminy Wyszki systemu płatności 
masowych, każdy podatnik ma nadany indywidualny numer rachunku 
bankowego, na który powinien dokonywać wpłat poszczególnych 
zobowiązań.
Numer rachunku bankowego znajdą Państwo na decyzjach wymiarowych 
dotyczących 2016 roku.

2. Opisana zmiana dotyczy również opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Opłatę prosimy wnosić na numer rachunku bankowego 
podany na dostarczonych do Państwa informacjach. Przypominamy, że 
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wnoszona na 
podstawie złożonej deklaracji.
Urząd Gminy nie wysyła dodatkowych powiadomień ani książeczek 
opłat.

3. Opłat faktur za wodę i ścieki również należy dokonywać na 
indywidualny rachunek bankowy widniejący na wystawianej fakturze.

4. Podatek od nieruchomości, rolny i leśny w przypadku, gdy kwota 
podatku nie przekracza 100,00 zł jest płatny jednorazowo w terminie 
płatności pierwszej raty, tj. 15 marca 2016 roku, a jeśli kwota zobowiązania 
podatkowego będzie mniejsza niż 6,10 zł za cały rok, organ podatkowy nie 
będzie wydawał decyzji podatkowej.
Uchwała Nr VII/79/15 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2015 r. 
określająca wysokość stawek podatku od nieruchomości dostępna jest na 
stronie internetowej:
http://www.ugwyszki.bip.podlaskie.pl/index.php?wiad=100290

Uchwała Nr VII/80/15 Rady Gminy Wyszki z dnia 10 listopada 2015 r. 
określająca wysokość stawek podatku od środków transportowych 
dostępna jest na stronie internetowej:

Wzory deklaracji i informacji podatkowych dostępne są na stronie 
internetowej Urzędu:  w zakładce: pobierz – referat 
finansowy
 
Wszelkie informacje dotyczące podatków i opłat lokalnych można uzyskać 
w siedzibie Urzędu Gminy Wyszki w pokoju nr 1 (tel. 85 730 58 70).

Teresa Falkowska

http://www.ugwyszki.bip.podlaskie.pl/index.php?wiad=100289

www.gminawyszki.pl

ZDANIEM  WÓJTA

INFORMACJA DOTYCZĄCA PODATKÓW I OPŁAT W 2016 ROKU

INFORMACJA  REFERATU  IGK
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GMINNE SPOTKANIE PRZEDSIĘBIORCÓW i ROLNIKÓW

To już dziewiąty raz seniorzy Gminy Wyszki mieli okazję na coroczne 
spotkanie karnawałowe, które odbyło się 4 lutego 2016 r. w świetlicy 
w Topczewie. Dyrektor Gminnego Centrum Biblioteczno – Kulturalnego 
w Wyszkach p. Henryk Zalewski jako organizator powitał zaproszonych 
gości i wszystkich przybyłych seniorów. Następnie głos zabrali kolejno: 
Wójt Gminy Wyszki p. Mariusz Korzeniewski oraz proboszcz miejscowej 
parafii ks. Paweł Anusiewicz (w imieniu własnym i proboszcza parafii 
w Strabli ks. Antoniego Kunickiego). Wyrazili oni szacunek zebranym 
a zarazem podziw, że potrafią sobie tak zorganizować czas, że oprócz 
pomocy rodzinie w codziennych obowiązkach przybyli na wspólną 
zabawę.

Przedstawiciele Wydziału Prewencji KPP w Bielsku Podlaskim p. Sylwia 
Bagniuk oraz mł. asp. Mariusz Boratyński omówili zagrożenia czyhające na 
seniorów i zasugerowali tzw. ograniczone zaufanie wobec nieznanych osób 
czy „nadzwyczajnych okazji” handlowych. Następnie p. Alina Dębowska 
dyrektor Muzeum w Bielsku Podlaskim i p. Jerzy Sołub opowiedzieli 
o swoim projekcie ochrony ręcznika ludowego na terenie powiatu 
bielskiego, przedstawiając jednocześnie publikacje związane 
z ww. tematem.

Na spotkanie przybyli również Przewodniczący Rady Gminy Wyszki 
p. Arkadiusz Krasowski, Radny Gminy Wyszki p. Marcin Lasota oraz 
przedstawiciele Green Bear Corporation Poland S. A. – p. Krzysztof 
Zieniewicz oraz panie Agata Furlepa i Małgorzata Bazyluk. Firma ta była 
sponsorem m. in. smacznych pączków - delikates Tłustego Czwartku.

Zabawę biesiadną zapoczątkował swoim koncertem zespół śpiewaczy 
Młodzi Duchem ze Strabli a całą część taneczną prowadził p. Wojciech 
Ostrowski z Brańska. Nie małą rolę w oprawie muzycznej spełnili panowie 
Arkadiusz Krasowski i Tomasz Kalinowski, którzy przygrywali razem 
z p. Wojtkiem.

Dziękuję bardzo przybyłym gościom za ciekawe prelekcje, sponsorom, 
p. Katarzynie Górskiej za udostępnienie świetlicy, p. Stanisławowi 
Krasowskiemu za bezpieczny przewóz osób oraz swoim pracownikom: 
paniom Katarzynie Borowskiej i Zofii Oksiucie, p. Arkadiuszowi 
Krasowskiemu, p. Annie Olejnik za pomoc w przygotowaniu spotkania.

Do zobaczenia za rok.

[Fotorelacja na str. 7]
Henryk Zalewski

IX SPOTKANIE SENIORÓW GMINY WYSZKI

Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz 
zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych z terenu 
Gminy Wyszki

Odpady przeznaczone do odbioru należy wystawić przed posesję 
najpóźniej do dnia 18 KWIETNIA (poniedziałek).
Zbiórka odpadów zacznie się następnego dnia od godz. 6:00

UWAGA! W celu szybkiego i sprawnego zabrania tych odpadów 
z Państwa posesji uprzejmie prosimy o zgłaszanie adresów (do 
biura ASTWY, pod nr tel. 85 676 05 23), z których mają być 
zabrane odpady. W szczególności prosimy o taki kontakt od 
mieszkańców zamieszkałych na koloniach poszczególnych wsi.  
Nie będą zabierane odpady ustawione w miejscu niedostępnym 
dla samochodu odbierającego odpady oraz wystawione już po 
przejechaniu samochodu przez daną miejscowość.

Martyna Kalinowska

30 stycznia 2016 r. w świe-
tlicy wiejskiej w Niewinie 
Borowym (budynek byłej 
szkoły) odbył się Bal 
Karnawałowy, którego 
o rg a n i z a t o r a m i  b y l i :  
Stowarzyszenie „Aktywna 
Wieś” i Ochotnicza Straż 
Pożarna.
65 osób przybyło na tę 
imprezę. Należy przyznać 
i to z zadowoleniem, iż 
organizatorzy nie spodzie-
wali się takiej frekwencji. 
Sala pomieściła wszystkich, 
a wyglądała tego wieczoru 
zjawiskowo. Mnóstwo 
ko lo rowych  ba lonów,  
wstęgi i serpentyny na 
sufitach, pięknie ustawione 
przydekorowane stoły - 
wszystko to wprawiło 
przybyłych gości w uro-
czysty balowy nastrój. Aby 
goście czuli tu przyjazną 
i miłą atmosferę zadbali o to 
organizatorzy. O suto 
zastawione smacznymi 
potrawami stoły postarała 

BAL KARNAWAŁOWY w NIEWINIE BOROWYM

się firma cateringowa z Łap. Oprawę muzyczną zapewnił DJ z Bielska 
Podlaskiego. Muzyka z ciekawymi efektami świetlnymi porywała 
wszystkich do tańca, dlatego zabawa przednia trwała prawie do rana.
Dodatkową atrakcją balu była loteria fantowa. 31 losów, w cenie po 10 zł 
rozeszło się w kilka minut. Większość gości, oprócz wesołej zabawy, do 
wspomnień z balu dołączyła przydatne przedmioty codziennego użytku.

W tym miejscu organizatorzy imprezy kierują serdeczne słowa 
podziękowania firmom, które podarowały „fanty” na przeprowadzenie tej 
loterii.
1).„Arhelan” Burzyńscy Spółka Jawna z Bielska Podlaskiego,
2). Społem PSS z Bielska Podlaskiego.
3). Dom Książki- Księgarnia 08 z Bielska Podlaskiego,
4). Sklep „Packpol” z Bielska Podlaskiego,
5) Kwiaciarnia „Jaśmin” z Bielska Podlaskiego,
6). Państwo N. i J. Kosteccy z Białegostoku.

Podsumowując, należy stwierdzić: super impreza i wszyscy goście, super 
dj. i kucharki, no i super organizatorzy. Powtórzymy to za rok, z jeszcze 
ciekawszymi atrakcjami i niespodziankami.

Relacja przygotowana przez Zarząd SAW, 
materiał nadesłała E. B. Gromada

fot. M. Niewińska
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Z ŻYCIA ZESPOŁU SZKÓŁ w WYSZKACH

VIII Gminny Koncert Kolęd w ZS im. Jana Pawła II w Wyszkach

18 stycznia 2016 roku odbył się kolejny Gminny Koncert Kolęd. Te 
cykliczne spotkania mają na celu podtrzymywanie tradycji śpiewania 
kolęd i pastorałek, poszukiwania nowych utworów, a także 
zintegrowanie uczniów i nauczycieli ze szkół gminy Wyszki.

Następnie rozpoczęły się występy uczestników, a zgłoszonych było 
20 grup. Wykonawcy przygotowali prawdziwą ucztę duchową wybierając 
znane, jak i mniej znane kolędy czy pastorałki. Można było posłuchać min. 
takich utworów jak „Dzisiaj w Betlejem”, „Lulaj Go, lulaj”, „Pastuszek 
bosy”, „Nie było miejsca dla Ciebie”, „Cicha noc” i wiele innych. Oprócz 
pięknych śpiewów można było zauważyć ogromne zaangażowanie nie 
tylko uczestników, ale też nauczycieli, którzy rzetelnie przygotowali 
swoich podopiecznych. Występy muzyczne były nagradzane gromkimi 
brawami, co potwierdziło fakt, iż koncert ma sens i warto go kontynuować. 
Ostatnimi wykonawcami byli zaproszeni gości na czele z p. Tadeuszem 
Wielanowskim i p. Januszem Wyszyńskim, którzy zaintonowali kolędę 
i zaprosili wszystkich do śpiewania. 

Na początku spotkania dyrektor szkoły p. Jan Falkowski powitał zebranych 
gości. Swoją obecnością zaszczycili: ks. dr Andrzej Ulaczyk - proboszcz 
parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła w Wyszkach, ks. Antoni Kunicki  
proboszcz parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Strabli, p. Mariusz 
Korzeniewski - wójt Gminy Wyszki, p. Barbara Wyszkowska Perkowska - 
dyrektor Banku Spółdzielczego w Brańsku oddział w Wyszkach, p. Tadeusz 
Wielanowski - sekretarz Gminy Wyszki, p. Teresa Falkowska - skarbnik 
Gminy Wyszki, p. Agnieszka Piotrowska - inspektor oświaty, p. Zdzisława 
Maksimiuk - była prezes Banku Spółdzielczego w Brańsku, p. Andrzej 
Karpiesiuk - dyrektor Szkoły Podstawowej w Topczewie, p. Henryk 
Zalewski - dyrektor GCBK, p. Janusz Wyszyński - były przewodniczący 
Rady Gminy Wyszki, p. Beata Kalinowska i p. Iwona Falkowska  
przewodniczące Rady Rodziców. We wspólnym kolędowaniu wzięli udział 
uczniowie i opiekunowie ze Szkoły Podstawowej im. ks. J. Falkowskiego 
w Topczewie, ze Szkoły Podstawowej im. Prezydenta R. Kaczorowskiego 
w Strabli oraz uczniowie naszej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. 

Na zakończenie koncertu organizatorzy (niżej podpisani) podziękowali 
i pogratulowali wykonawcom oraz opiekunom za wspaniale przygotowane 
występy. Do podziękowań przyłączyła się dyrekcja szkoły oraz goście 
z proboszczem wyszkowskim i wójtem na czele, którzy w wielu ciepłych 
słowach dziękowali, gratulowali i życzyli wykonawcom rozwijania tak 
wspaniałych talentów nie tylko na szkolnej scenie. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, dyplomy oraz zostali ugoszczeni 
słodkim poczęstunkiem.
Koncert kolęd odbył się we wspaniałej atmosferze i dzięki naszym, 
niezawodnym sponsorom: panu Stanisławowi Bachurkowi - prezesowi 
Banku Spółdzielczego w Brańsku, pani Barbarze Wyszkowskiej-
Perkowskiej - dyrektorowi Banku Spółdzielczego w Brańsku oddział 
w Wyszkach, a także Spółdzielni Uczniowskiej z naszej szkoły. 
Jeszcze raz za okazane wsparcie serdecznie im dziękujemy.
Mamy nadzieję, że spotkamy się ponownie za rok.

str. 4

„Z serca życzenia składamy”  Dzień Babci i Dziadka w szkole 

Dnia 22 stycznia 2016 r. w naszej szkole odbył się Szkolny Dzień Babci 
i Dziadka. Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III zaprosiły do 
szkoły babcie i dziadków, aby złożyć im życzenia i pokazać swoje 
umiejętności artystyczne. Licznie przybyli dziadkowie zebrali się na sali 
gimnastycznej, by podziwiać występy swoich wnuków.
Dzieci zaprosiły szanownych gości do „teatru”. Przedstawiły inscenizacje 
do utworów Jana Brzechwy i Juliana Tuwima oraz baśni H. Christiana 
Andersena: „Calineczka”, „Brzydkie kaczątko” i „Szewczyk Dratewka”. 
Wiersze, piosenki i życzenia uzupełniły dziecięcy program artystyczny. 
Wszystkie wnuczęta wręczyły swoim babciom i dziadkom skromne 
upominki.

W końcowej części wicedyrektor szkoły pani Marta Warpechowska oraz 
pan dyrektor Jan Falkowski skierowali do gości ciepłe słowa z najlepszymi 
życzeniami. W imieniu babć i dziadków za życzenia i prezenty 
podziękowała babcia pani Eugenia Gromada, która gratulowała wspaniałej 
uroczystości i zachwycała się nad grą młodych „aktorów”.
Świętowanie przebiegało na tle przepięknej dekoracji wykonanej przez 
panią Annę Wyszkowską - Kondraciuk i p. Emilię Falkowską.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tego święta, 
rodzicom za wspaniałe stroje dla dzieci, a w szczególności mamom, które 
przygotowały słodki poczęstunek.

Elżbieta Ułaszonek
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Wynalazek Chińczyków, który ułatwia nam życie

9 lutego 2016 r. klasa V przeprowadziła ciekawe zajęcia techniczne 
przygotowane przez p. Mateusza Sadowskiego. 
Celem lekcji było poznanie właściwości papieru, a także podstawowych 
narzędzi do jego obróbki. Uczniowie sprawdzili swoją wiedzę w praktyce 
i wykonali zadania z papieroplastyki. Zaczęli od japońskiej sztuki 
wykonywania z pojedynczego arkuszu papieru kunsztownych składanek, 
czyli origami. Kolejnym etapem było wykonanie żaglówki.

Mateusz Sadowski

„LOLEK” - szkolny konkurs na najlepszego kolegę 
i naśladowcę Jana Pawła II

Szkoła pełni wiele funkcji w społeczeństwie. Jedną z nich jest funkcja 
wychowawcza, wprowadzająca nowe pokolenia w świat wartości. Wartości 
zaś są podstawą moralności oraz źródłem kultury. Zespół Szkół im. Jana 
Pawła II w Wyszkach, w ramach programu wychowawczego szkoły, 
wyszedł z inicjatywą zorganizowania konkursu na najlepszego kolegę 
i naśladowcę Karola Wojtyły - św. Jana Pawła II. Konkurs nosi nazwę 
„Lolek”, od patrona szkoły, który w dzieciństwie był tak nazywany przez 
kolegów. 
Honorowy patronat nad konkursem objął Bank Spółdzielczy w Brańsku 
O/ Wyszki. Zamysłem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie uczniów, 
których postawa jest godna absolwenta szkoły noszącej imię Jana Pawła II. 
Kandydat do tytułu „Lolka” to uczeń, który w swoim życiu kieruje się 
wartościami, dąży do prawdy, jest świadomy swojej wiedzy i potrafi ją 
wykorzystać. Rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia, 
bezinteresownie pomaga drugiemu człowiekowi. Jest to uczeń świadomy 
nie tylko swojej godności, ale też godności innych, jest tolerancyjny, dba 
o bezpieczeństwo, jest aktywny na forum klasy, szkoły i społeczności 
lokalnej. Kandydatem na laureata jest uczeń, który zna historię, kulturę oraz 
tradycje swojego narodu. „Lolkiem” może zostać ten, kto rzetelnie 
wykonuje swoje obowiązki, potrafi współpracować w zespole, umie 
zaplanować pracę i zaprezentować swoje dokonania. 

Konkurs będzie odbywał się cyklicznie tj. dwa razy w ciągu roku szkolnego.
W styczniu, na zakończenie I semestru, i na koniec zajęć dydaktycznych, 
w czerwcu. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VI szkoły 
podstawowej i I - III gimnazjum. Kandydaci zgłaszani są przez członków 
powołanej kapituły konkursowej w skład której wchodzi 19 osób.

Członkowie kapituły poprzez głosowanie wyłaniają trzech kandydatów. 
Tytuł „Lolka” otrzymuje uczeń, który uzyskał największą liczbę głosów. 

Laureatami I edycji konkursu zostali:
Szymon Kalinowski  kl. VI SP
Daria Pruszyńska -  kl. II a gim. 

Nominowani byli:
Kacper Kamiński  kl. IV SP
Karolina Borowska  kl. V SP
Kinga Młodzianowska  III a gim. 
Julita Perkowska  III b gim.

Wszyscy wyżej wymienieni uczniowie 
wyróżniają się na forum, angażując się 
w różnorodne akcje podejmowane przez 
szkolną społeczność, a także rozsławiają 
imię szkoły, są odpowiedzialni, pomocni, 
chętni do działania i odważni. To przede 
wszystkim dobre koleżanki i koledzy, 
których postawa, kultura i osobowość jest

postrzegana jako dobre naśladowanie Patrona szkoły. Zachowanie wyżej 
wymienionych osób jest wzorem godnym do naśladowania. 

Laureaci i nominowani do tytułu „Lolek” zostali przedstawieni na zebraniu 
rodziców podsumowującym I półrocze roku szkolnego 2015/2016. 
Wręczenie nagród odbyło się bardzo uroczyście. Uczniowie i ich rodzice 
otrzymali gratulacje z rąk pana wójta Gminy Wyszki: Mariusza 
Korzeniewskiego, pani Dyrektor Banku: Barbary Wyszkowskiej - 
Perkowskiej, pana Dyrektora szkoły: Jana Falkowskiego i pani 
wicedyrektor: Marty Warpechowskiej. Laureaci otrzymali nagrodę 
pieniężną w kwocie 200 zł, oraz dyplom z gratulacjami i pamiątkową 
statuetkę, a ich rodzice odebrali listy gratulacyjne. Uczniowie, którzy 
znaleźli się wśród nominowanych otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe 
ufundowane przez patrona honorowego konkursu. 

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim i życzymy dalszych sukcesów 
w przykładnej postawie ucznia, najlepszego kolegi i naśladowcy LOLKA. 
Dziękujemy również organizacjom, działającym w szkole i instytucjom 
współpracującym ze szkołą za wkład finansowy, który został przeznaczony 
na nagrody dla laureatów i nominowanych. W tym miejscu pragniemy 
podziękować: Spółdzielni Uczniowskiej „Pszczółka”, Uczniowskiemu 
Klubowi Sportowemu „Iskra”, Radzie Rodziców szkoły podstawowej 
i gimnazjum, Samorządowi Uczniowskiemu, Młodzieżowej Radzie 
Gminy, SKO szkoły podstawowej i gimnazjum. Szczególne podziękowania 
kierujemy w stronę pani Dyrektor Banku Spółdzielczego w Brańsku 
o/ Wyszki Barbary Wyszkowskiej Perkowskiej za wsparcie naszej 
inicjatywy, a tym samym pozytywne działanie na rzecz wychowania. 

Zapraszamy również na stronę internetową szkoły: 
w celu zapoznania się ze szczegółowymi osiągnięciami laureatów oraz 
regulaminem konkursu. 

Joanna Warpechowska 

www.szkola.wyszki.pl 
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BADANIE DZIECI i MŁODZIEŻY SZKOLNEJ w GMINIE WYSZKI

cd. z poprzedniego numeru WG 64/2015

4. Problem przemocy z perspektywy dzieci i młodzieży szkol-
nej gminy Wyszki

33% uczniów szkoły podstawowej, 44% młodzieży szkolnej jest zdania, że 
w ich szkole nie występuje problem przemocy rówieśniczej. Występowanie 
przemocy rówieśniczej potwierdza 40% uczniów szkoły podstawowej, 
29% starszych uczniów.
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Ankietowani uczniowie wypowiedzieli się na temat swoich doświadczeń 
związanych z sytuacjami przemocowymi.
Respondenci w większości stwierdzili, że nie doświadczyli przemocy ze 
strony rówieśników 82% uczniów szkoły podstawowej, 78% młodzieży 
szkolnej. 18% uczniów szkoły podstawowej, 22% młodzieży szkolnej 
deklaruje, iż doznali przemocy ze strony rówieśników.

Czy doświadczyłeś kiedyś przemocy ze strony rówieśników?

84% uczniów szkoły podstawowej, 81% młodzieży szkolnej deklaruje, iż 
nigdy nie stosowało przemocy wobec innych osób. Jednakże 
16% młodszych uczniów, 19% młodzieży szkolnej przyznaje się do 
stosowania przemocy.

Głębsza analiza wykazała, że 9% uczniów szkoły podstawowej, 
10% młodzieży szkolnej było zarówno ofiarami jak i sprawcami przemocy.

Młodzież szkolna wypowiedziała się na temat problemu przemocy 
domowej 95% respondentów odpowiedziało, że w ich domu nie występuje 
problem przemocy. 5% ankietowanej młodzieży szkolnej deklaruje, że 
w ich domu dochodzi do przemocy.
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Respondenci, którzy stwierdzili, że zdarzyło im się być świadkami 
przemocy, określili, gdzie miała miejsce taka sytuacja: 54% odpowiedziało, 
że było to miejsce publiczne, 38% na terenie pracy, 8% w domu.
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Większość dorosłych mieszkańców (87%) stwierdziło, że nigdy nie 
zdarzyło się im być świadkami przemocy. 13% ankietowanych potwierdza 
tego typu doświadczenia.
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Dorośli mieszkańcy będący świadkami przemocy, odpowiedzieli wobec 
kogo była stosowana przemoc: 54% twierdzi, że wobec nieznanych im 
osób, 31% wobec znajomych osób z pracy, 15% wobec osób z rodziny.

PROBLEM PRZEMOCY z PERSPEKTYWY 
DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW GMINY WYSZKI.
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Większość ankietowanych mieszkańców nie zna osób doznających 
przemocy. Około co trzeci respondent przyznaje jednak, że zna takie osoby.
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Wszyscy ankietowani odpowiedzieli, że nie zdarzyło się im być nigdy 
ofiarą przemocy.

Materiał opracowała i dostarczyła Jadwiga Szerszeń - 
GKRPA w Wyszkach, na podst. 

„Diagnoza problemów społecznych na terenie Gminy Wyszki”, 
Oficyna Profilaktyczna, Kraków, 2015



str. 9Wieści Gminne   65/2016

 

HISTORIA GMINY WYSZKI, cz. XII

prywatnych zbiorach archiwalne fotografie lub dokumenty, prosimy 
o dostarczenie ich do naszej redakcji: Gminne Centrum Biblioteczno - 
Kulturalne 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

Wyszki
Prawdopodobnie Wyszki powstały już w XV wieku. Ówcześnie ta 
miejscowość zwała się według jednych źródeł Piotrkowo, według innych 
Piórkow lub Piórkowo.
(...) Efektem tego, iż mieszkało tu wielu Wisławów, Wyszków, 
Wyszemirów, Wyczesławów, było to, że wioskę zaczęto nazywać 
Wyszkami. Ta nowa nazwa była używana od ostatnich lat XV wieku. 
(...) W czasie przeglądu rycerstwa ziemi bielskiej z 1528 roku wieś zwano 
Seło Wyszki zemiane, mieszkało tu ponad 20 rodzin szlacheckich, którzy 
byli w stanie wystawić pięciu konnych jeźdźców. Była to największa 
wioska w tej parafii. 
W czasach Rzeczpospolitej Wyszki nie stanowiły wybijającego się osiedla. 
Pobliskie Topczewo było w XVII i XVIII wieku lokalnym centrum 
handlowo - usługowym i niewiele brakowało, aby zostało miastem. 
W Wyszkach mieszkała drobna i średniozamożna szlachta. Podobnych wsi 
było w okolicy bardzo dużo, całe Podlasie stanowiło właściwie „zaścianki 
i królewszczyzny”, z przewagą tych pierwszych. Miejscowa szlachta, 
Wyszkowscy herbu Ślepowron zajmowali ważną pozycję w ziemi bielskiej. 
W drugiej połowie XVI wieku Wojciech Wyszkowski był sędzią grodzkim 
brańskim (1562-67), następnie (do 1591 roku) sędzią ziemskim bielskim 
(...). Zygmunt Wyszkowski z połowie XVII wieku został łowczym 
bielskim, ten sam urząd piastował następnie jego syn Stanisław Jan. 
(...) Szczegółowych danych dostarczają ówczesne spisy podatku 
pogłównego np. w 1674 roku Wyszki zwano Kościelnymi. Płacono 
ówcześnie podatek pogłówny od 40 osób (powyżej 10 roku życia). 
W Wyszkach mieszkało 15 rodzin szlacheckich, jedna rzemieślnicza i jedna 
żydowska. Osiem rodów szlacheckich nosiło nazwisko Wyszkowski. Na 
gruntach kościelnych mieszkał proboszcz, nauczyciel z żoną oraz służba. 
Przy kościele istniała niewielka szkółka parafialna. 
Wyszki stanowiły centrum parafii, do której należało kilkanaście 
okolicznych drobnoszlacheckich wsi, z liczbą prawie 500 parafian. 
(...) Synowie szlacheccy, z braku ziemi, zmuszeni byli opuszczać rodowe 
wsie i podejmować pracę u bogatszych sąsiadów. Położenie ludności 
(szlacheckiej), która została na miejscu niewiele różniło się od sytuacji 
chłopów. Nie rzadko kilka rodzin mieszkało w jednej chacie. (...) 
Gospodarstwa drobnoszlacheckie ulegały cały czas dzieleniu. Ziemia (tak 
zwane płóski) była często dzielona wzdłuż i wszerz, poszatkowana 
niezliczoną ilością miedz. Zdarzało się, że jeden gospodarz miał 
kilkadziesiąt, a nawet kilkaset małych skrawków ziemi, rozrzuconych 
w jednej lub kilku wsiach. Dochodziło do tego, że nie miał on nawet 
dokładnego rozeznania, co do swojej własności. To rozdrobnienie gruntów 
w Wyszkach i okolicach trwało bardzo długo, zostało zlikwidowane 
dopiero przed samą II wojną światową. (...)
Niewiele zachowało się danych na temat Wyszek z czasów XVII i XVIII 
wieku, było to niewielkie osiedle parafialne. Ciężkim rokiem w historii wsi 
i parafii Wyszki był rok 1779. Spłonęła wtedy plebania oraz najstarsze 
księgi i dokumenty. Miało to się wydarzyć w drugi dzień Świąt 
Wielkanocnych. Według przekazów z całej wsi ocalał tylko kościół 
„okalany odwiecznymi drzewami”. 
(...) Czasy Rzeczpospolitej szlacheckiej zaczęły się kończyć wraz 
z powstaniem kościuszkowskim w 1794 roku. Hrabia Starzeński ze Strabli 
wystawił wtedy oddział wojskowy. 
Powstanie upadło i rok później (1795) Rzeczpospolita uległa całkowicie 

Nie trwało to długo, w czerwcu 1807 roku wojska napoleońskie wkroczyły 
na ziemie dawnego powiatu bielskiego. Jeszcze w tym samym roku 
utworzono Księstwo Warszawskie, jednak tereny obecnej Gminy Wyszki 
weszły w skład Cesarstwa Rosyjskiego, o takim przebiegu granicy 
zadecydowali: car Rosji i cesarz Napoleon. Granice wytyczono sztucznie 
wzdłuż rzek, które podzieliły dawną ziemię bielską. Tereny wsi Sieśki 
i Wólka Pietkowska leżały tuż nad tą granicą.
(...) W pierwszej połowie XIX wieku parafia wyszkowska miała szczęście 
do zamożnych parafian, którzy dbali o miejscowy kościół. W 1804 roku 
w kościele zbudowano, kosztem Juliana Kiersnowskiego sędziego 
grodzkiego brańskiego i sędziego ziemskiego bielskiego (1769-1813), 
nowy chór. 
(...) W 1857 roku rozpoczęto remont wiekowego kościoła w Wyszkach, 
istniał on od czasów XV wieku i przetrwał nawet wielki pożar z 1779 roku. 
W tym czasie proboszczem był ks. Justyn Nikodem Ściepuszyński (1805 - 
1880). Był to zdolny organizator i wielki patriota. Wiosną 1863 roku został 
aresztowany przez władze carskie za powiązania z powstaniem 
styczniowym. 
(...) Stary kościół w Wyszkach przetrwał do początków XX wieku. 
W 1902 roku został rozebrany i dnia 7 lipca tego roku rozpoczęto budowę 
nowej świątyni. Był to czas proboszcza Wincentego Wojtekunasa 
(proboszcz w latach 1901-1907). Msze święte odprawiano ówcześnie 
w kaplicy w Pulszach lub w domu pogrzebowym. Uroczyste poświęcenie 
nowej świątyni miało miejsce w dniu 28 sierpnia 1905 roku. 
Nacisk rusyfikacyjny zelżał dopiero po 1905 roku. W tymże roku car wydał 
ukaz tolerancyjny. Katolicy zyskali większe prawa, dawni unici przestali 
być prześladowani. Pozwolono też na swobodny obrót ziemią przez 
Polaków. 
(...) W 1914 roku wybuchła I wojna światowa. W rok później wkroczyły 
tutaj wojska niemieckie. Przez obecną gminę Wyszki przechodził front 
(sierpień 1915). Rosjanie ewakuowali się zabierając ze sobą wielu 
mieszkańców, głównie urzędników i prawosławnych mieszkańców. 
Rosjanie skonfiskowali wtedy dzwony kościelne, a sam kościół podczas 
ostrzału artyleryjskiego został uszkodzony. 
Od jesieni 1915 roku zaczęła się okupacja niemiecka. Była ona twarda 
i surowa, kraj był eksploatowany gospodarczo, jednak w tym czasie do 
szkół i urzędów powrócił język polski. Niemcy wycofali się stąd jesienią 
1918 roku. Powiat bielski został włączony do państwa polskiego. Powstała 
wtedy Gmina Wyszki, lecz siedziba znajdowała się w miejscowości Haćki. 
(...) Pokój trwał niedługo. W końcu lipca 1920 roku weszły tu wojska 
bolszewickie, rozpoczęło się tworzenie komitetów rewolucyjnych, jednak 
w połowie sierpnia bolszewicy zostali stąd wyparci. Po ustaniu działań 
wojennych w kościele dokonano niezbędnych napraw. Ich wykonawcą był 
ksiądz Wincenty Jarocki (...)
Ważnym wydarzeniem w historii wsi było scalenie gruntów (1926-27). (...)
Początek XX wieku to czas szybkiego rozwoju Wyszek. W 1890 roku 
notowano tu zaledwie 6 domów mieszkalnych. W 1921 roku notowano 
w Wyszkach 36 domów i 215 mieszkańców, w tym 211 katolików 
i 4 prawosławnych. Nie notowano tu ludności żydowskiej, tak często 
obecnej w tego typu osiedlach. W latach trzydziestych XX wieku liczba 
domów przekroczyła już 40 (...).
W dniu 1 września 1939 roku teren Gminy Wyszki stał się miejscem walk 
polsko-niemieckich. Walczyły tu oddziały Suwalskiej Brygady Kawalerii 
(SBK) i Podlaskiej Brygady Kawalerii (PBK) wycofujących się po walkach 
w okolicy Czyżewa i Wysokiego Mazowieckiego. (...)
Czas okupacji radzieckiej (1939-1941) w Gminie Wyszki to okres  
parcelacji majątków ziemskich, tworzenie kołchozów i sowchozów. Silny 
był nacisk sił bezpieczeństwa, inwigilacja. Spowodowało to zanik 
polskiego życia politycznego i społecznego. (...)
Wojska niemieckie wycofały się z Gminy Wyszki około 31 lipca 1944 r. 
Dzień wcześniej Niemcy wysadzili jeszcze wieże kościelne i fronton 
świątyni. (...)
Od sierpnia 1944 roku zaczął się nowy etap w historii Gminy Wyszki. 
Przywrócono w przedwojennych granicach Gminę Wyszki z jej ustrojem. 
Władzę starała się przejąć PKWN, w Wyszkach ustanowiono posterunek 
Milicji Obywatelskiej, zachęcano do wstępowania w szeregi partii 
komunistycznej. (...)
Gmina Wyszki w latach powojennych nie wyróżniała się. Wyszki były 
siedzibą władz gromadzkich (1954-1972), następnie gminnych, działały tu 
typowe przedsiębiorstwa dla tamtych czasów, jak kółka rolnicze i GS 
Samopomoc Chłopska. W 1980 roku powstał tu związek zawodowy 
Solidarność. Ta organizacja powstała zarówno w miejscowym GS-sie jak 
i wśród rolników indywidualnych (NSZZ „Solidarność” Rolników 
Indywidualnych). Między tymi organizacjami dochodziło do konfliktów.
(...) W wyniku zmian ustrojowych zapoczątkowanych w 1989 roku, w rok 

Więcej informacji o wsiach - na stronie: 
W kolejnym numerze: Zakrzewo, Zalesie, Zdrojki.

www.historia.gminawyszki.pl

To już dwunasta część historii powstania kolejnych 
miejscowości Gminy Wyszki. Poniższe fragmenty 
pochodzą ze zbiorów "Historia Gminy Wyszki", 
opracowanej przez Leszka Zugaja. Informacje 
o poszczególnych wsiach zamieszczamy w kolejności 
alfabetycznej. Tym razem historia powstania 
miejscowości „Wyszki”.
Przypominamy o akcji „Razem tworzymy historię 
gminy”. Jeżeli Państwo posiadają w swoich
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GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

empatia.mrpips.gov.pl

CO NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?

TERMINY I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

http://www.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Polityka+Spol
eczna/Informacje+Wydzialu/Program+Rodzina+500+plus/
default.html

Wniosek należy złożyć w gminie, w której mieszkamy. Mieszkańcy Gminy 
Wyszki składają wnioski w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w  Wy s z k a c h ,  k t ó r y  b ę d z i e  p r o w a d z i ł  p o s t ę p o w a n i a  
w sprawach świadczenia wychowawczego. Wniosek będzie można złożyć 
w Ośrodku, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. 
E - wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą 
portalu , PUE ZUS oraz bankowości 
elektronicznej.

Jeśli osoba składająca wniosek przebywa zagranicą - w kraju Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd nie ma 
charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany 
z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami RP, to gmina 
przekaże wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa.

Przy składaniu wniosku o świadczenie na drugie i kolejne dziecko nie trzeba 
dołączać do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów, ponieważ w tym 
wypadku nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe.

Rodzic składający wniosek także na pierwsze dziecko (ze względu na 
obowiązujące w tym wypadku kryterium dochodowe - 800 zł na osobę 
w rodzinie lub 1200 zł na osobę w rodzinie, w przypadku gdy członkiem 
rodziny jest dziecko niepełnosprawne) będzie musiał dołączyć do 
wniosku:

- oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - jeśli 
członkowie rodziny osiągają takie dochody,
- oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby 
podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym - jeśli 
członkowie rodziny osiągają takie dochody,
- dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub 
uzyskanie dochodu w przypadku zmiany sytuacji dochodowej.

Przy składaniu wniosku elektronicznego dokumenty będą mogły być 
dołączone jako elektroniczne załączniki. 

Jeśli wniosek zostanie prawidłowo złożony w ciągu trzech miesięcy od 
wejścia w życie ustawy (1 kwietnia - 30 czerwca 2016 r.) to świadczenie 
wychowawcze z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r. będzie wypłacone 
w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Natomiast jeśli rodzina złoży wniosek po trzech miesiącach od startu 
programu, to decyzja i wypłata świadczenia będą uzależnione od dnia 
złożenia wniosku. Jeżeli wniosek zostanie złożony do 10 dnia miesiąca 
(włącznie), to wydanie decyzji i wypłata świadczenia za ten miesiąc nastapi 
do końca tego miesiąca. Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca 
oznacza, że decyzja i wypłata będą najpóźniej do ostatniego dnia kolejnego 
miesiąca z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku.

Więcej informacji na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego:

Marzanna Olszewska

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - RODZINA 500 PLUS

Człowiek żyje w określonym środowisku społecznym, kulturowym, 
przyrodniczym. Może ono tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi, ale 
także zagrażać oraz utrudniać przebieg i rezultaty tego procesu, wywołując 
destrukcyjne zmiany w różnych sferach jego osobowości i w życiu.
Rozwój człowieka nierozerwalnie związany jest ze środowiskiem 
rodzinnym. Rodzina stanowi pierwotne i naturalne miejsce, w którym 
kształtują się wartości, postawy, przyzwyczajenia. Jest to miejsce, 
w którym człowiek uczy się miłości, zaufania, prawd o życiu. 
Wypracowanie powyższych zasad i umiejętności pozwala na prawidłowe 
funkcjonowanie w społeczeństwie. Jednak nie wszystkie rodziny stwarzają 
takie warunki, w których zaspokajane są wszystkie potrzeby człowieka 
(bezpieczeństwa, przynależności, miłości, samodzielności, zadowolenia 
z życia, godności, szacunku, uznania). Istnieje szereg rodzin 
dysfunkcyjnych, w których zaburzone są relacje między małżonkami, 
rodzicami a dziećmi. Do takich rodzin należą rodziny z problemem 
przemocy.
Przemoc definiuje się jako wszelkie zachowania brutalne, naruszające 
wolność osobistą jednostki.
Jednym z obszarów, w których rozpatrywana i badana jest przemoc to 
obszar rodzinny. Przemoc domowa, zwana też przemocą w rodzinie to 
zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw 
członkowi rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste, powodując 
cierpienie i szkody. Przemoc ma miejsce, gdy jedna osoba stara się 
kontrolować drugą i zaznacza swoją siłę.
Zgodnie z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie, przemoc domowa to jednorazowe lub powtarzające się umyślne 
działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków 
rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty 
życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, 
w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub 
psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób 
dotkniętych przemocą.
Zgodnie z art. 207 ust. 1 Kodeksu Karnego przemoc domowa jest 
przestępstwem, za które grozi kara od 5 do 1 lat pozbawienia wolności. Jest 
to przestępstwo ścigane z urzędu, co oznacza, że organy ścigania prowadzą 
postępowanie niezależnie od woli i zgody osoby pokrzywdzonej.
Przemoc domowa jest problemem szerokim, wieloaspektowym. 
Rozpatrywana jest z perspektywy prawnej, moralnej, psychologicznej 
i społecznej. Powstaje wiele strategii i programów przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, w które angażuje się wiele osób, specjalistów 
i instytucji.
Rada Gminy Wyszki przyjęła Gminny Program Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 
2016-2020. Program ten skierowany jest do rodzin i osób dotkniętych 
bezpośrednio oraz zagrożonych zjawiskiem przemocy oraz do 
przedstawicieli instytucji i służb pracujących z w/w osobami, rodzinami. 
Powyższy Program został opracowany w oparciu o diagnozę zjawiska 
przemocy w rodzinie na terenie Gminy Wyszki. Wykorzystano dane z badań 
ankietowych przeprowadzonych wśród dorosłych mieszkańców gminy, 
wśród dzieci i młodzieży szkolnej, nauczycieli oraz na podstawie zastanych 
danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu 
Interdyscyplinarnego.
Z przeprowadzonych badań wynika, że przemoc w rodzinie jest zjawiskiem 
występującym na terenie Gminy. Około co ósmy dorosły respondent 
potwierdza, że był świadkiem przemocy, a około co trzeci potwierdza, że 
zna osoby, które są ofiarami przemocy.
Wzrosła również liczba interwencji domowych oraz liczba prowadzonych 
procedur ,,Niebieska Karta”. Coraz więcej osób korzysta z poradnictwa 
psychologicznego, prawnego oraz konsultacji w ramach pracy socjalnej. 
Powyższe dane świadczą o potrzebie wprowadzania działań 
profilaktycznych o charakterze długofalowym i wielostronnym.
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 jest kontynuacją działań 
podjętych w ramach realizacji programu na lata 2011-2015. Podstawę 
programu stanowi podejście interdyscyplinarne, co oznacza, że wszelkie 
działania na rzecz pomocy rodzinie powinny być planowane i realizowane 
przez specjalistów z różnych dziedzin, będących przedstawicielami 
różnych instytucji i organizacji. Są to: Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Komenda Powiatowa Policji, Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt Konsultacyjny, 
placówki oświatowe, służba zdrowia, kuratorzy, organizacje pozarządowe. 
Podmioty te wchodzą w skład Zespołu Interdyscyplinarnego, który zajmuje 
się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Każdy kto doznaje przemocy, 
jest jej świadkiem albo sprawcą, może zgłosić się do Zespołu 

ZAGROŻENIE WSPÓŁCZESNEJ RODZINY - PRZEMOC DOMOWA Świadomość występowania przemocy w rodzinie oraz zagrożeń, jakie 
niesie dla funkcjonowania i życia jej członków, powinna przyczyniać się do 
refleksji nad postępowaniem i sposobami rozwiązywania pojawiających się 
problemów. Należy postarać się o to, aby rozmawiać i osiągnąć 
porozumienie w sposób konstruktywny, a emocje okiełznać w ramy zasad 
i norm godnych człowiekowi.

Joanna Kiełsa
Zespół Interdyscyplinarny
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Gazetka Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki Nr 37 / 2016Gazetka Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki Nr 37 / 2016

Martyna Bogusz oraz Pan Wójt Mariusz Korzeniewski, Pan 
Dyrektor Jan Falkowski i opiekunka Pani Bożena Pierzchało pod 
koniec grudnia udała się do Bielska Podlaskiego i Białegostoku do 
władz powiatu i województwa. Odwiedziliśmy starostę bielskiego 
Pana Sławomira Jerzego Snarskiego, Kuratorium Oświaty, RIO, 
Urząd Marszałkowski i Wojewódzki. Wszędzie zostaliśmy 

,,Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę”

Św. Jan Paweł II

Wieści Gminne   65/2016

Z okazji Świąt Wielkanocnych 

niech radosne Alleluja 

będzie dla Was ostoją zwycięskiej miłości 

i niezłomnej wiary. 

Niech pogoda ducha towarzyszy Wam 

w trudzie każdego dnia, 

a radość serca w czasie zasłużonego odpoczynku.

Życzy Wszystkim Czytelnikom naszej gazetki 

MRG Wyszki wspólnie z opiekunami

Wiosennie i ciepło witamy i pozdrawiamy w kolejnym numerze 
naszej gazetki. Wiosna budzi się do życia, więc my także jesteśmy 
pozytywnie nastawieni do ludzi i świata. Chcemy podzielić się 
naszymi działaniami i planami do końca czerwca 2016 roku. 
Wtedy to skończy się VI kadencja MRG. Przypominamy, że rada 
działa od 2005 roku. Uczymy się demokracji w praktyce, 
kreatywności, samodzielności i odpowiedzialności. Mamy 
nadzieję, że to wszystko zaowocuje w naszym dorosłym życiu.

A cóż u nas…

W grudniu 2015 roku cała rada zaangażowała się w tworzenie 
stroików świątecznych, które tradycyjnie wykonujemy sami 
i obdarowujemy najbliższe nam osoby i instytucje. Warto 
wspomnieć, iż delegacja rady w składzie: Natalia Zabrocka, Kinga 
Młodzianowska, Gabriela Angielczyk, Beata Kardaszewicz,
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Innym  ważnym dla nas działaniem 
było włączenie się w akcję, którą od 
lat prowadzi Szkoła Podstawowa 
w Topczewie. Odpowiedzieliśmy na 
apel Pana Dyrektora Andrzeja 
Karpiesiuka i wszyscy radni chętnie 
przynieśli artykuły spożywcze, które 
Pani Anna Twarowska dowiozła do 
szkoły w Topczewie, a te następnie 
t r a f i ł y  d o  D o m u  D z i e c k a  
w Białowieży.

3 marca 2016 roku odbyła się 
w szkole sesja robocza rady, na której 
gościliśmy opiekuna rady, sekretarza 
Urzędu Gminy Wyszki  Pana 
Tadeusza Wielanowskiego. Sesję 
prowadziła przewodnicząca Natalia 
Zabrocka. Powitała opiekunów 
i radnych oraz przedstawiła tematykę.  
Następnie podzieliliśmy się na 
3 grupy. Każda miała opracować swój 
plan działania. 
Należy przyznać, iż pomysły były 
ciekawe. Mamy nadzieję,  że 
p r z y n a j m n i e j  w  c z ę ś c i  j e  
zrealizujemy.

go na uroczystości powiatowe 3 maja i na sesję powiatu, 
zorganizowanie ogniska i ewentualny wyjazd do Sejmu i Senatu 
w Warszawie.
A teraz chcielibyśmy podzielić się z Wami różnymi ciekawostkami 
i informacjami  dotyczącymi Świąt Wielkiej Nocy.

Propozycje działań były następujące: zorganizowanie dyskoteki 
szkolnej, kiermaszu na Gminny Dzień Papieski, konkursu wiedzy 
samorządowej, wyjazd do Miejsc Pamięci Narodowej, zabawy 
i atrakcje z okazji Dnia Dziecka. A także wykonanie gazetki 
ściennej z autoprezentacją radnych, wyjazd do Bielska Podlaskie-

Co powinno znaleźć się w święconce?

Do wielkanocnego koszyczka wyłożonego białą serwetą (oznacza 
czystość), udekorowanego gałązkami bukszpanu (oznaczającymi 
nieśmiertelność) i baziami (symbolem budzącej się przyrody), 
oprócz baranka i jajek wkładamy też inne pokarmy. 

JAJKA - są znakiem życia, płodności, radości, siły i zdrowia.
CHRZAN - symbolizuje siłę fizyczną, sprawność i witalność.
WĘDLINA - zapewnia zdrowie, płodność i dostatek.
BARANEK - to symbol pokory i łagodności.
CHLEB - symbolizuje dobrobyt oraz pomyślność.
CIASTO - to oznaka umiejętności i doskonałości. 
SÓL I PIEPRZ - to odpowiedniki biblijnych gorzkich ziół, 
chroniących pokarmy przed zepsuciem. Sól miała kiedyś moc 
odstraszania zła. Dziś to oznaka życia, oczyszczenia i prawdy.

Redakcja MRG Wyszki
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Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w TOPCZEWIE

Kochamy nasze Babcie i Dziadków!

Mimo, ze styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni, są takie 
dni, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, jest to święto naszych babć 
i dziadków. W Szkole Podstawowej im. Ks. F. J. Falkowskiego 
w Topczewie zapraszanie babć i dziadków na uroczystość z okazji ich 
święta jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych. Święto 
Babci i Dziadka to dzień niezwykły, pełen uśmiechów, wzruszeń, łez 
i radości.

22 stycznia 2016 roku Dyrekcja, Nauczyciele i uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie zorganizowali 
wspaniałą uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Ze względu na dużą 
liczbę gości uroczystość odbyła się w remizie strażackiej. Tradycyjnie 
obecnością swoją zaszczycili: Wójt Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski 
oraz Przewodniczący Rady Gminy Wyszki Arkadiusz Krasowski, a przede 
wszystkim liczne grono babć i dziadków. Na początek Dyrektor Pan 
Andrzej Karpiesiuk przywitał wszystkich gości i złożył serdeczne życzenia 
wszystkim babciom i dziadkom. Następnie dzieci z klas IV - VI pod 
kierunkiem pań Natalii Tyszuk, Julii Mirończuk, Katarzyny Górskiej 
i Anety Faltyńskiej przedstawiły część artystyczną. ,,Bo na świecie nie 
znajdziecie takich bajek i zagadek jakie wnukom opowiada, moja babcia 
i mój dziadek” - takie i wiele innych ciepłych słów przeplatały się 
z zabawnymi skeczami, oczywiście o naszych ukochanych dziadkach. 
Całość dopełniały wesołe piosenki. Uśmiechy, łzy wzruszenia i gromkie 
brawa udowodniły, że wnuczęta się naprawdę postarały. 

Na zakończenie młodzi aktorzy wspólnie zaśpiewali utwór Jacka Kieroka 
,,Babciu, dziadku dziękujemy”. W dalszej części, pokaz gibkości 
i sprawności fizycznej, zaprezentowały dziewczyny z grupy akrobatycznej 
pod kierunkiem pani Alfredy Zawadzkiej. 

Po zakończeniu części artystycznej wnuczęta złożyły swoim dziadkom 
życzenia i obdarowały drobnymi podarunkami. Następnie głos zabrał Wójt 
Gminy Wyszki Pan Mariusz Korzeniewski, który również złożył życzenia 
wszystkim babciom i dziadkom. Organizatorki zadbały, aby zebrani 
zasiedli do zastawionych słodyczami, owocami, kawą i herbatą stołów. 
Sponsorami poczęstunku byli tradycyjnie nauczyciele. 

Wymieniano doświadczenia, niektórzy odnowili dawne przyjaźnie 
i nawiązali nowe znajomości.

Jeszcze raz życzymy sto lat w zdrowiu wszystkim Babciom i Dziadkom 
oraz zapraszamy za rok!!!

Natalia Tyszuk
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„W KRAINIE PEŁNEJ MIŁOŚCI...”  w  SP  STRABLA

Dnia 9 lutego 2016 r. w Szkole Podstawowej w Strabli, jak każdego roku 
bywa, odbyło się zebranie rodziców, podsumowujące osiągnięcia uczniów 
za I półrocze roku szkolnego. 

Po spotkaniu oficjalnym... mega niespodzianka, czyli ,,Walentynkowe 
całuski i przesłania" kochanym rodzicom od uczniów kl. VI.
Na ten czas sala gimnastyczna zamieniła się w nastrojową krainę 
,,miłosnych uniesień i spotkań", której magii dodawały kolorowe lampki, 
rozświetlone blaskiem świec oraz duże, czerwone serce - odwieczny 
symbol miłości. W takiej romantycznej scenerii uczniowie zaprezentowali 
część artystyczną, której oczywiście motywem przewodnim była miłość 
i tylko... MIŁOŚĆ. Występ został wzbogacony i urozmaicony przez 
prezentację multimedialną o historii, świętowaniu i zwyczajach 
Walentynkowych w różnych krajach na świecie.
Na tę niezwykłą okazję młodzi artyści przygotowali najpiękniejsze wiersze 

Z wielkim artystycznym przejęciem i emocjami stosownymi tematyce 
recytowano min.: K. I. Gałczyńskiego - „Rozmowę liryczną”;  
A. Mickiewicza - liryk ,,Do M***” , czyli „Tak w każdym miejscu i o każdej 
dobie, gdziem z Tobą płakał, gdziem się z Tobą bawił, zawsze i wszędzie 
będę ja przy Tobie, bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił…”,
 K. Przerwy-Tetmajera „Kocham Cię! Tęsknię! Wołam Cię do siebie!” czy 
też płynące z głębi serca słowa z Hymnu św. Pawła (List do Koryntian):

 (...) „miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa,
nie zazdrości,
miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się,
nie postępuje nieprzystojnie, nie unosi się,
nie myśli nic złego, (…)”

Licznie zgromadzeni rodzice mogli też posłuchać przebojów o miłości z ich 
młodzieńczych lat. Wspólnie z uczniami (niektórzy z łezką w oku) nucili 
niezapomniane piosenki: „Do zakochania jeden krok”, „Znamy się tylko 
z widzenia”, „Dozwolone od lat 18” czy „Tak bardzo się starałem”. 

Po przedstawieniu Rodzice uczestniczyli w ,,wymyślnych" grach 
i zabawach min.: łączono rozpęknięte serduszka, na wyścigi w parach (bez 
użycia rąk) jedzono obwarzanki zawieszone na tasiemkach, panowie 
ponownie oświadczali się swoim małżonkom.

Wieczór upłynął w nie-
zwykle romantycznym 
nastroju, przy suto zasta-
wionym słodkościami 
stole, przy kawie i her-
bacie - starsi mogli po-
wrócić do miłosnych 
wspomnień, zaś młodzi 
puścić wodze wyobraźni 
i marzyć o swojej pierw-
szej, wielkiej miłości... 
i rycerzu na białym koniu 
...albo księżniczce w zam-
kowej wieży...

Elżbieta Orbik
Organizator spotkania

CHOINKA SZKOLNA 2016 w SP TOPCZEWO

Tradycyjnie początek nowego roku to czas na "wielki szkolny bal". Tak też 
się stało 18 stycznia 2016 r. w naszej szkole. Zabawa choinkowa była okazją 
do wyśmienitej zabawy oraz spotkania się całej społeczności szkolnej. 
Uczniowie świetnie się bawili wraz z zespołem artystycznym 
z Białegostoku. Rodzice w tym czasie przygotowali smaczny poczęstunek.

Punktem kulminacyjnym było przybycie Świętego Mikołaja z workami 
pełnymi prezentów. Każde dziecko zostało obdarowane wspaniałą paczką 
i obietnicą Mikołaja, że za rok do nas powróci.

Marek Wyłucki

POMOC DLA DOMU DZIECKA w BIAŁOWIEŻY

Wzorem lat ubiegłych Samorząd Szkolny Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. 
Falkowskiego przeprowadził akcję charytatywną na rzecz Dzieci z Domu 
Dziecka w Białowieży. Hasłem przewodnim było „Szczęśliwy ten, kto 
potrafi dzielić się z innymi”. Do akcji włączyli się wszyscy uczniowie, 
rodzice, nauczyciele oraz osoby niezwiązane bezpośrednio ze szkołą, ale 
wrażliwe na potrzeby innych. Chętnie i z wielkim zaangażowaniem 
przynosili produkty spożywcze. Akcja okazała się dość owocna.
Dnia 10.03.2016 r. przedstawiciele Samorządu Szkolnego oraz gospodarze 
klas II - VI wraz z opiekunem p. B. Ryszt przy współudziale pracowników 
Urzędu Gminy Wyszki dostarczyli zebrane dary do Domu Dziecka 
w Białowieży. Zadowolenie podopiecznych i Pani Dyrektor było ogromne,

gdyż każda nawet najmniejsza 
rzecz w ich warunkach ma 
ogromne znaczenie.
Za dar serca otrzymaliśmy 
podziękowanie ,  a  także 
zostaliśmy zaproszeni do 
Muzeum przyrodniczego 
w  B i a ł o w i e ż y ,  k t ó r e  
z w i e d z i l i ś m y  w r a z  
z przewodnikiem.
Za okazaną pomoc wszystkim, 
którzy włączyli się w akcję, 
a  szczególnie  rodzicom 
naszych dzieci serdecznie 
dziękują:
D y r e k t o r,  N a u c z y c i e l e ,  
Uczniowie oraz Dzieci z Domu 
dziecka w Białowieży wraz 
z Dyrekcją i Opiekunami.

Marek Wyłucki



Wydawca: Gminne Centrum Biblioteczno - Kulturalne (GCBK) w Wyszkach
Redakcja: Katarzyna  Borowska, Redaktor Naczelny: Henryk  Zalewski.

Kontakt: ul. Szkolna 17,  17-132 Wyszki;     tel. 601 483 999,
mail: redakcja@gminawyszki.pl

Nakład: 1000 egz. Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych materiałów.

GCBK zaprasza:

pon. - czwart.
piątek
sob., niedz.

- 07.30 - 15.30
- 11.00 - 19.00

nieczynne

WYSZKI

G
C
B
K

Dla ułatwienia dodawania informacji 
w wersji elektronicznej wprowadziliśmy kody 
QR. Wystarczy do smartfona, tabletu wgrać 
odpowiednią aplikację, zeskanować obrazek 
i odczytać zaszyfrowaną informację. 
Obok zdjęcie przedstawia Kontakt do Redakcji 
a na str. 1 - do UG Wyszki.
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warsztatów finansowanych z różnych projektów, nierzadko 
współorganizowanych przez GCBK. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy 
się sami, bez żadnych dotacji i mieliśmy warsztaty w „Cyraneczce”. Mam 
nadzieję, że temat ten pociągniemy w tym roku i kolejnych latach.
WG.: Wiemy również, że Pan maluje, może coś więcej w tym temacie?
- A. Krasowski: Faktycznie, kiedyś malowałem, przede wszystkim obrazy 
olejne. Teraz zaprzestałem tej dziedziny. Mogę pochwalić się, że jeden 
z moich obrazów, namalowany na skórze, wisi w gabinecie premiera 
Waldemara Pawlaka.
WG.: Posiada Pan również zdolności kulinarne, jak to się zaczęło?
- A. Krasowski: Mój dziadek był kucharzem w wojsku, kiedyś gotowaliśmy 
razem i „zaraziłem się” tą pasją. Zresztą, moja babcia i mama też dobrze 
gotowały i tak się to zaczęło. Po prostu, lubię „kucharzyć”. Najczęściej 
robię wędliny, potrawy z dziczyzny i zupy, ciasta też potrafię ale raczej „nie 
kręci” mnie ten dział gastronomii.
WG.: Prowadzi Pan także szkolenia. Czy oprócz pasji i umiejętności 
posiada Pan kwalifikacje zawodowe?
A. Krasowski: Jak najbardziej. Zanim zacząłem szkolić sam byłem 
uczestnikiem wielu szkoleń i warsztatów, posiadam między innymi 
certyfikat Kucharza Regionalnego.
WG.: Jak zachęciłby Pan naszych czytelników do tego typu działań 
hobbystycznych?
- A. Krasowski: Każda pasja jest dobra, kształtuje człowieka, duchowo i nie 
tylko. Zachęcam do działania w tych lub innych kierunkach. Jest wiele 
możliwości spotkań z kucharzami czy twórcami, podczas których 
wymienia się doświadczenia, podpatruje a często i uczy od innych.
WG.: Dziękujemy za rozmowę i życzymy wielu sukcesów.

Henryk Zalewski - WG

Kontynuując cykl „Cudze chwalicie …” chcielibyśmy przybliżyć postać 
p. Arkadiusza Krasowskiego z Topczewa, Przewodniczącego Rady 
Gminy Wyszki, Prezesa Gminnego Zarządu OSP RP, Sołtysa wsi Topczewo 
a zarazem człowieka parającego się rzeźbiarstwem, malarstwem, znającego 
tajniki kulinarne ...
WG.: Co zapoczątkowało Pana przygodę z rzeźbiarstwem i czy pamięta 
Pan swoją pierwszą rzeźbę?
- A. Krasowski: Dobrze ujęte - przygoda z rzeźbiarstwem. Mimo upływu lat 
czasy te pamiętam dobrze. Kiedyś, mając ok. 5 - 6 lat, oglądałem Teleranek 
(przyp. aut. - program dla dzieci, emitowany w każdą niedzielę).
Pokazana była rzeźba ptaszka. Spodobała mi się i wyrzeźbiłem swoje 
pierwsze dzieło właśnie w postaci tego ptaszka, widzianego w TV. Później 
miałem przerwę w rzeźbieniu i w wieku ok. 30 lat ponownie wróciłem do 
swojej pasji.

SYSTEM OBSŁUGI BIBLIOTEKI i CZYTELNIKA w GCBK

WIZYTA KLAS „0” w GCBK

Miło nam poinformować, że dobiega końca 
wdrożenie programu do obsługi biblioteki MAK+. 
Pozwoli to nam na usprawnienie pracy bibliotekarza 
i obsługę Czytelnika, który będzie  miał możliwość 
sprawdzenia on-line zawartości naszego 
księgozbioru a po zalogowaniu rezerwacji danego 
tytułu.

Na naszej stronie stworzyliśmy 
dodatkową zakładkę . Książek możemy szukać po tytułach, 
autorach lub tematach.
Aby dokonać rezerwacji należy być naszym Czytelnikiem i posiadać swój 
numer czytelnika. Jeżeli dany tytuł znajduje się w Księgozbiorze 
lub w wypożyczeniu, wówczas można dokonać rezerwacji.
Zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszej biblioteki i skorzystania 
z nowej oferty.

 www.centrumkultury.gminawyszki.pl 
Katalog on-line

Pod koniec lutego odwiedzili nas uczniowie klas „0” A i „0” B wraz ze 
swoimi wychowawcami p. Joanną Warpechowską i p. Elżbietą Ułaszonek. 
Dzieci zapoznały się z zasadami funkcjonowania biblioteki, księgozbiorem 
i jego przeznaczeniem. Dużym zainteresowaniem cieszył się „Mini kącik 
Malucha” i gra NERF.
Po krótkiej zabawie najmłodsi obejrzeli wystawę „Ocalić od zapomnienia - 
ochrona ręcznika obrzędowego”. Ponadto odwiedzili salę gier, gdzie 
rozegrały kilka „rundek” w bilarda i „piłkarzyki”.
Na koniec zaś miały możliwość „wypróbowania swych sił” na 
instrumentach muzycznych, zakupionych w ramach zrealizowanego 
w 2012 r. projektu „Bo to jest Twoja muzyka ...”. Każde z dzieci mogło 
zagrać na dowolnym instrumencie. Najwięcej emocji wzbudziła perkusja, 
prawdopodobnie dlatego, że była najgłośniejsza  :)
Zapraszamy serdecznie ponownie

Katarzyna Borowska - bibliotekarz GCBK

WG.: Czy jest to Pana hobby, czy praca zarobkowa? Czy na pasji 
rzeźbiarskiej da się zarobić ?
- A. Krasowski: Z zawodu jestem rolnikiem, pełnię kilka funkcji 
społecznych i tak jak wspomniałem, rzeźbiarstwo jest moim hobby, nie 
param się tym zawodowo. Czy da się zarobić? Nie wiem. Nigdy nie 
sprzedawałem swoich prac. Robię je przyjaciołom, rodzinie, bardzo często 
jako prezenty czy upominki wręczane z przeróżnych okazji.
WG.: Wracając do tematu rzeźby, co dokładnie Pan rzeźbi, jaka jest 
tematyka, technika? Może coś więcej o tej dziedzinie sztuki? 
- A. Krasowski: Tematyka i formy rzeźb są bardzo różne. Najczęściej są to 
płaskorzeźby, rzeźby ogrodowe (ok. 150 cm wysokości) a ostatnio 
zdobnictwo, m. in. kolby do broni myśliwskiej. Rzeźbię przeważnie w lipie, 
troszkę w dębie, czasem inne drzewa liściaste, i tylko liściaste, ponieważ 
iglaste nie nadają się do tego celu.
Przy rzeźbieniu używam najczęściej różnego rodzaju dłut i młotków, 
siekierki, ale nie boję się korzystać również z frezarki czy też piły 
motorowej. Czas wykonania rzeźby jest bardzo różny, czasem wystarczy 
kilka godzin, jeden dzień a czasem tydzień i miesiąc, oczywiście rzeźbiąc 
tylko w wolnym czasie. Swoich rzeźb nigdzie nie wystawiam, bo 
praktycznie wszystko co wyrzeźbię komuś oddaję.
WG.: Czy stara się Pan przekazać swoje umiejętności innym?
- A. Krasowski: Tak, jak najbardziej. Szkoliłem kilka razy podczas 

wspomnienia z warsztatów

... podczas rzeźbienia

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE ...


