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Piknik  rodzinny  w  Topczewie

 Do sukcesów na pewno można zaliczyć znaczną racjonalizację 
sieci szkół, znajdując jednocześnie zrozumienie rodziców dla tych trudnych 
decyzji. 

Niewątpliwym sukcesem było wybudowanie hali sportowej, 
gimnazjum i zespołu boisk. W realizację tego przedsięwzięcia wielu nie 
wierzyło. 

Wyremontowaliśmy i unowocześniliśmy Urząd Gminy, który w 
tej chwili jest przygotowywany do wprowadzenia elektronicznego obiegu 
dokumentów oraz elektronicznej obsługi interesantów. Zyskał on również 
nowy atrakcyjny wygląd.

Wykorzystaliśmy również możliwość skorzystania z programu 
unijnego Odnowa Centrum Wsi i dokonaliśmy uporządkowania terenu 
wokół Urzędu Gminy, co łącznie z modernizacją ulicy Nowej znakomicie 
poprawiło estetykę i bezpieczeństwo w Centrum Wyszek.

Poprawiliśmy bezpieczeństwo zaopatrzenia wsi w wodę poprzez 
montaż agregatu prądotwórczego w hydroforni w Budlewie oraz spinając 
linie Budlewo, Wyszki, Strabla w jedną sieć (kolejne połączenia Wyszki, 
Zdrojki w przygotowaniu). Umożliwia to w razie potrzeby przesyłanie 
wody z dowolnej hydroforni w wybrane obszary Gminy.

W każdym roku oddajemy do użytku nowe odcinki dróg 
asfaltowych. W stosunku do potrzeb jest to jeszcze niewiele, ale myślę, że z 
każdym rokiem tych dróg na terenie naszej Gminy będzie przybywało coraz 
więcej.
W latach 2003  2006 przybyło łącznie dróg gminnych, powiatowych i 
wojewódzkich 6,8 km. Wykonaliśmy również wiele kilometrów dróg 
polnych również bardzo ważnych dla sprawnego funkcjonowania 
gospodarstw rolnych. W tym obszarze możliwości wykonawcze były 
znacznie większe, gdyby było więcej między sąsiedzkiego porozumienia.

Zmodernizowane zostało w 49 wsiach oświetlenie uliczne. 
Zostało zamontowane łącznie 629 nowoczesnych lamp. W tej chwili 
jeszcze usuwane są problemy z właściwym zapalaniem się i gaszeniem, 
które myślę, że do chwili ukazania się tego wydania Wieści Gminnych już 
nie będą występowały.

Dalszemu unowocześnieniu uległy jednostki straży pożarnych, 
które zostały doposażone w umundurowanie bojowe oraz sprzęt, natomiast 
Wyszki, Samułki Duże i Mulawicze otrzymały wozy bojowe klasy średniej.

c.d. na str. 3

Szanowni Państwo
Mieszkańcy Gminy Wyszki

Dobiega końca moja druga 
kadencja Wójta Gminy Wyszki, którą 
z Państwa woli mam honor piasto-
wać. Kadencja myślę, że z najspoko-
jniejszym przebiegiem w historii wy-
szkowskiego samorządu po 89 roku. 
Kadencja myślę, że w sumie 
pomyślna mimo trudności, które pięt-
rzyło nam niespójne ciągle zmie-
niające się prawo, niestabilne awan-
turnicze rządy a także czynniki 
natury, susze, mrozy itp.

... zdaniem p. Wójta Ryszarda Perkowskiego

Ponadto swoje pawilony wystawili: Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa z Bielska Podlaskiego, PZU oddział Bielsk 
Podlaski, "Best Light"; Bielsk Podlaski - operator sieci internetowych 
udzielając fachowych porad zainteresowanym, NZOZ w Wyszkach oraz 
Społeczny ZOZ w Bielsku Podlaskim oferowali bezpłatne badania 
ciśnienia oraz poziomu cukru, Firma POM - SERWIS sp. zo.o, ul. Żwirki i 
Wigury 73B z Bielska Podlaskiego zorganizowała pokaz ciągników i 
maszyn rolniczych.

Dzięki pracownikom Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Bielsku Podlaskim: starszemu ogniomistrzowi Walentemu 
Łuszczyńskiemu  oraz starszemu ogniomistrzowi Piotrowi Panasiukowi 
uczestnicy festynu mogli obejrzeć pokaz samochodu technicznego 
ratownictwa ofiar wypadku wraz z wyposażeniem: sprzętem do 
rozpierania, cięcia samochodów, poduszki pneumatyczne oraz 
respirator.

Atrakcją kończącą wspólne pikinikowanie było KARAOKE 
wzbudzające zainteresowanie nie tylko dzieci ale również dorosłych.

Dzięki pięknej pogodzie impreza cieszyła się dużym 
powodzeniem. Festyn zakończyła całonocna zabawa taneczna z 
zespołem LIMIT w remizie OSP Topczewo.

redakcja WG

W dniu 27.08.2006r. na boisku szkolnym w Topczewie o godz. 
11.00 rozpoczął się Piknik Rodzinny "Żegnajcie Wakacje".

Organizatorami imprezy byli Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Turystyki w Wyszkach, Wójt Gminy Wyszki pan Ryszard 
Perkowski oraz OSP Topczewo. Patronat medialny objęły "Wieści 
Podlaskie" oraz portal internetowy www.e-bielsk.pl. Imprezę uroczyście 
rozpoczął i poprowadził dyrektor GOKSiT pan Henryk Zalewski.

Jako pierwszy dał koncert zespół LIMIT. Następnie zostały 
przeprowadzone rodzinne konkurencje zręcznościowo - sprawnościowe 
z nagrodami przygotowane przez dyrektora Szkoły Podstawowej w 
Topczewie pana Andrzeja Karpiesiuka. Widzowie mogli obejrzeć pokaz 
walk zapaśniczo - bokserskich zaprezentowany przez podopiecznych 
klubu bokserskiego "Cristal" Białystok oraz klubu zapaśniczego 
"Podlasie" Białystok.

Na festynie gościli również przedstawiciele Komendy Powia-
towej Policji w Bielsku Podlaskim: sierż. Jacek Bagiński, sierż. sztab. 
Adam Turowski, mł. asp. Jarosław Galicki, pani Aneta Dobrogowska 
dzięki którym wszyscy mogli zobaczyć pokaz tresury psa policyjnego 
oraz oznakować mienie np. rower, komórkę, wideo itp.

Wśród dzieci duże zainteresowanie wzbudziło przedstawienie 
"Legenda o Kniaziu Popielu i Piaście Kołodzieju" w wykonaniu aktorów 
studia ART - RE z Krakowa.

Nie mniejszym zainteresowaniem cieszył się duet iluzjonistów 
KEMO z Białegostoku. Swoje "czary" czynili również wśród widzów.

Podczas festynu Wójt Gminy Wyszki pan Ryszard Perkowski 
wręczył nagrody uczestnikom konkursu "Posesja Twoją wizytówką 
2006". Pracownicy GOKSiT wciągnęli do wspólnej zabawy dzieci, 
młodzież i dorosłych organizując konkursy i zabawy z nagrodami dla 
zwycięzców. Obdarowali drobnymi upominkami wszystkich 
zawodników. Wielki aplauz zdobył zespół muzyczny SKALAR. 
Widzowie dołączyli do wspólnego śpiewania, a co niektórzy zaczęli 
tańczyć w rytm porywających dźwięków. Imprezę dodatkowo 
wzbogaciła obecność dmuchanego zamku, straganów z zabawkami, 
lodów oraz loterii fantowej. Dla starszych widzów festynu swoistą ofertę 
złożyła OSP Topczewo w postaci ogódka piwnego wraz z grillem. Poza 
tym wszyscy zgromadzeni mogli skosztować darmowej grochówki.
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OGŁOSZENIEOGŁOSZENIE *Co  z  tym  internetem ...?

Opóznienie w budowie sieci radiowego dostepu 
do internetu na terenie gminy Wyszki spowodowane jest 
problemami technicznymi zwiazanymi z awaria jednego 
z nadajników naszej firmy w Bielsku Podlaskim a takze
kwestiami formalno - prawnymi zwiazanymi z budowa 
masztów.

W zwiazku w tym glówne lacze oraz pierwsze 
dwa nadajniki zostana uruchomione w miejscu nie 
wymagajacym budowy masztów, a mianowicie w Fal-
kach oraz Wyszkach. Termin uruchomienia nadajników 
to  listopad 2006.

Za opóznienia serdecznie przepraszamy.

Wojciech Kaczmarczyk
BEST - LIGHT Bialystok

operator uslugi INTERNET BIELSKI.
tel. 0 509 943 759

 Rozwiązany został problem wywozu odpadów 
stałych w przygotowaniu jest również selektywna zbiórka 
odpadów, oraz skup folii kiszonkowej.

Ilość inwestycji na pewno jest daleka od zaspokojenia 
potrzeb naszej Gminy. Trzeba jednak pamiętać, że mamy 
określone środki finansowe, a pieniądze unijne nie za każdym 
razem udaje się otrzymać. Dlatego też konieczne jest 
elastyczne dostosowywanie się do różnych sytuacji. 
Niezbędna jest tu potrzeba dobrej współpracy z Radą Gminy, 
aby móc w każdej chwili dostosować budżet do zaistniałych 
potrzeb. W mijającej kadencji taka współpraca miała miejsce.

Rozpoczął działalność Gminny Ośrodek Kultury 
Sportu i Turystyki, który coraz bardziej powiększa swoją 
ofertę. W ciągu niespełna pół roku zorganizował 5 imprez w 
różnych miejscowościach Gminy: Wyszkach, Strabli, 
Mulawiczach, Topczewie i jeszcze raz Wyszkach, oraz 
współpracował w kilku innych organizowanych przez szkoły, 
Zarząd Gminny OSP, czy organizacje lokalne np. w Niewinie 
Borowym.
Wydawany jest kwartalnik Wieści Gminnych i coraz lepiej 
funkcjonuje strona internetowa

Jeszcze można było by wymienić parę rzeczy, które 
udało się zrobić w tej kadencji. Ograniczenia redakcji, co do 
rozmiarów tekstu są jednak bardzo rygorystyczne i pozwalają 
się skupić tylko na sprawach największych i najważniejszych.

Po t r zeby  nasze j  Gminy  pod  wzg lędem 
inwestycyjnym są znane i poczyniony jest szereg działań w 
kierunku ich zaspokojenia. Realizacja jak zwykle będzie 
limitowana możliwościami finansowymi. Złożą się na nie 
dwa elementy; ilość środków własnych, oraz podaż i 
możliwości pozyskania pieniędzy z zewnątrz tj. budżetu 
państwa i Unii Europejskiej.

Na pewno głównym kierunkiem inwestycyjnym, o 
którym mówi się od dawna będą drogi gminne. Następnymi 
tematami, które są konieczne do podjęcia w najbliższym 
czasie to: rozwiązanie problemu ścieków, poprawa 
bezpieczeństwa zaopatrzenia wsi w wodę, a także 
termomodernizacja budynków szkół i mieszkalnych celem 
ograniczenia kosztów ogrzewania, oraz rozwój kultury i 
sportu. 

Jeżeli chodzi o drogi są w tej chwili cztery główne 
obszary Gminy, w których przy drogach powiatowych 
zlokalizowane jest po kilka dość dużych miejscowości, które 
nie mają w żadną stronę wyjazdu drogą utwardzoną i ich 
szanse na szybkie znalezienie się w planach inwestycji 
powiatowych są bardzo odległe. 

Są to:
1. Niewino Leśne, Niewino Popławski, Niewino Stare, 

Niewino Kamieńskie. 
2. Górskie, Bogusze, Bagińskie
3. Mieszuki, Warpechy Nowe, Stacewicze, Olszanica,
4. Godzieby Osówka, Ignatki 

O Samułkach  nie wspominam z racji, że tutaj już jest gotowa 
dokumentacja i tylko ze względu na nie zakwalifikowanie się 
projektu do dotacji ze ZPORR nie była realizowana w roku 
bieżącym. Jest to tylko kwestia czasu.

Mając powyższe na względzie podjęliśmy decyzje, 
aby drogi powiatowe Moskwin, Górskie, Bogusze, 
Bagińskie, oraz Niewino Leśne, Niewino Popławski, 
Niewino Stare, Niewino Kamieńskie, a także Stacewicze, 

 www.wyszki.pl.

Warpechy Nowe, przejąć na stan Gminy, co da nam szansę 
znacznie wcześniejszego zajęcia się nimi niż uczyniłby to 
powiat nawet z lepszą reprezentacją w radzie powiatu niż 

była w tej kadencji.
 W tym miejscu muszę niestety dodać, że niezbyt duża 

ilość inwestycji powiatowych na naszym terenie wynikała 
również z tego, że mieliśmy praktycznie połowę radnego 
powiatowego, który zabiegał w miarę możliwości o nasze 
sprawy. Drugiego mieliśmy przyjemność gościć tylko na 
dwóch sesjach ( przed wyborami do sejmu i prezydenckimi 
jesienią 2005, oraz na ostatniej sesji 14 września, bo zbliżają 
się wybory samorządowe) i nie jest mi znana jakakolwiek 
jego działalność w zabieganiu o nasze sprawy. Gdyby nie 
dobre relacje naszej Gminy ze Starostą i Przewodniczącym 
Rady Powiatu, którzy w miarę możliwości pamiętali o 
problemach Gminy Wyszki, nasze potrzeby w ogóle tam by 
nie były reprezentowane. 
   Trwa kampania wyborcza, okres szczególny pod 
względem emocjonalnym, ale przede wszystkim nasilenia 
szumu informacyjnego. Zwykle w tym okresie zaczyna się 
pojawiać ogromna ilość przeróżnych informacji, cudownych 
recept na funkcjonowanie Gminy, oraz przeróżne obietnice 
dotyczące inwestycji. Niestety rzeczywistość jest o wiele 
bardziej prozaiczna. Chęci, potrzeby i możliwości to są 
całkiem różne sprawy i chciałbym na to Państwo uczulić.

Z wcześniej wymienionych powodów wybierzcie do 
powiatu radnych, których będziemy mieli tutaj na miejscu i 
którzy będą na pewno o naszą gminę dbali, oraz abyśmy nie 
musieli się za nich wstydzić. Kto może te warunki spełnić 
popatrzcie na listy kandydatów i od razu ich zauważycie?

W kwestii wyborów do Rady Gminy a tym bardziej na 
Wójta z oczywistych powodów na tych łamach wypowiadać 
się nie mogę. 

 Na zakończenie chcę zachęcić Państwa do udziału w 
głosowaniu.

Tylko liczny udział w wyborach gwarantuje 
prawdziwy, obiektywny wybór. 

Nie zaniedbajcie Państwo tego.
Z wyrazami szacunku i podziękowaniem za wspólne 

cztery lata 
Ryszard Perkowski  wójt

... zdaniem  p. Wójta ... c.d. ze str. 2
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Wywiad z panią Zenobią Falkowską  laureatką konkursu 
„Posesja Twoją wizytówką 2006”.

W.G. Proszę się przedstawić czytelnikom „Wieści Gminnych” oraz 
powiedzieć kilka zdań o sobie.
Z.F. Nazywam się Zenobia Falkowska, lecz wolę żeby zwracano się do 
mnie Zenka. Od 2001 roku jestem na emeryturze. Wcześniej 41 lat 
pracowałam jako nauczyciel w szkole. Odkąd przeszłam na emeryturę czuję 
się o wiele lepiej. A tak poza tym uważam siebie za bardzo szczęśliwą osobę 
zwłaszcza ze względu na moje dzieci, z których jestem niezmiernie dumna.
W.G. W ramach przypomnienia naszym czytelnikom została pani laureatką 
konkursu „Posesja Twoją wizytówką 2006”. W związku z tym czy jest pani 
dumna z zajęcia I miejsca w tymże konkursie?
Z.F. Oczywiście! Jest to bardzo przyjemne uczucie. Każde wyróżnienie 
uważam, że jest przyjemne, bo to uznanie czyjegoś wysiłku, a wkład jest 
naprawdę wielki. Jednak zrozumie tylko ten, kto się tym zajmuje.
W.G. Jak spędza pani swój wolny czas?
Z.F. Wolny czas oczywiście spędzam na pracy w ogrodzie. Szczególnie 
latem, gdy o rośliny trzeba dbać szczególnie, ponieważ wymagają częstego 
podlewania. Wówczas zdarza mi się wstawać nawet o 4 rano. Jednak ogród 
to nie wszystko, zajmuję się również prowadzeniem domu, latem również 
wnuczkami, które zjeżdżają do mnie na wakacje.
W.G. Pani ogród zarówno wiosną, latem, jak i jesienią wygląda równie 
pięknie. Wymaga to dużej wiedzy na temat doboru roślin do pory roku oraz 
ich pielęgnacji. Skąd czerpie pani taką wiedzę?
 Z.F. Jeśli chodzi o dobór roślin to prawie wszystkie zakupuje i sadzi mój 
syn. Ja staram się je pielęgnować najlepiej jak potrafię. Wiedzę na temat 
roślin czerpię oczywiście z książek oraz porad syna. Nazwy roślin są 
przeważnie w języku łacińskim, dlatego szukam w książkach nazw polskich 
i przy okazji uczę się, jakiej pielęgnacji wymagają. Często nazwy roślin 
zapamiętuję poprzez skojarzenia  to najlepsza metoda, gdyż nazwy roślin są 
dość trudne i ciężko je spamiętać. Bardzo przywiązuje się do swoich roślin. 
Przeżywam, jeśli rośliny zaczynają chorować i zanikają. Wszystkie 
choroby pojawiają się u roślin podobnie jak u ludzi (przeważnie chorują z 
powodu złego odżywiania). Są takie rośliny, którym do szczęści nic nie 
potrzeba, ale są też wymagające i potrzebujące wielkiej pielęgnacji
W.G. Ile gatunków roślin posiada pani w swojej kolekcji?
Z.F. Już dawno pogubiłam się w liczeniu roślin. W połowie lata ubiegłego 
roku było ok. 185 gatunków roślin nie licząc bylin. Obecnie jest ich o 2-3 
razy więcej.
W.G. Czy pamięta pani pierwszą zasadzona roślinę (co to było?) oraz 
ostatnio zasadzoną (co to było?)?
Z.F. Jako pierwsze zostały zasadzone świerki serbskie, które mają w 
przyszłości tworzyć żywopłot. Ostatnio zasadzone rośliny to jakieś iglaki, 
ale nie pamiętam jakie.
W.G. Jak często powiększa pani swoje zbiory o nowe sadzonki?
Z.F. Mniej więcej tak co miesiąc gdyż tak właśnie syn przyjeżdża do domu, 
a za każdym razem przywozi cos nowego.
W.G. Posiada pani bardzo dużą ilość roślin ogrodowych. Może zdradzi pani 
czytelnikom gdzie nabywa pani tak piękne i różnorodne krzewy oraz kwiaty?
Z.F. Każdy mój wyjazd do miasta, choć niezbyt częsty musi być 
uwieńczony zakupem przynajmniej jednej jakiejś rośliny. Poza tym syn 
kupuje w różnych centrach ogrodniczych w Warszawie i okolicach oraz w 
szkółkach ogrodniczych. Zdarza mu się również przywozić rośliny z 
zagranicy. 

Warto  ich  poznać ... /nowy cykl artykułów/

W.G. Proszę wymienić najdziwniejszą nazwę rośliny, którą posiada pani w 
swoim ogrodzie.
Z.F. EREMURUS  inaczej pustynnik (kwiat); ESZEWERIA (roślina 
skalniakowa); BUGENVILLA (kwiat); EUKOMIS; INKARVILLA (kwiat 
odstraszający gryzonie swoim zapachem).
W.G. Czy istnieje taka roślina której nie ma pani w swoim ogrodzie, ale o 
której pani słyszała i chciałaby ją nabyć?
Z.F. Oczywiście, że tak. Jest bardzo dużo pięknych roślin, których jeszcze 
nie mam np. RDEST AUBERTA  szybko rosnące pnącze.
W.G. Proszę wymienić krzewy oraz kwiaty, które uważa pani za 
najpiękniejsze.
Z.F. Z krzewów to na pewno będzie HORTENSJA, której mam aż 5 
gatunków oraz LIGUSTR, a kwiaty to mogą być np. KANNY, TRĄBY 
ANIELSKIE.
W.G. Czy chciałby pani coś zmienić w swoim ogrodzie?
Z.F. Napewno chciałoby się coś zmienić, ale co? Nie wiem co? Zostawię to 
inwencji syna. On chętnie się tym zajmie.
W.G. Czy bardzo pracochłonne jest dbanie o tak duży ogród?
Z.F. Tak to wymaga dużo pracy. Tylko ja tą pracę bardzo lubię, a nawet 
kocham. Daje mi to mnóstwo satysfakcji, gdyż „zieleń to życie, a ogród to 
radość przez całe życie”. Ja nie odczuwam tego trudu.
W.G. Czy ktoś pomaga pani w pielęgnacji ogrodu?
Z.F. Przeważnie sama pracuję w ogrodzie, gdyż lubię porządek i czystość, a 
nikt tego lepiej nie zrobi niż ja sama. O wygląd całej posesji troszczy się 
również mój starszy syn Krzysztof  z wykształcenia mgr inż. budownictwa. 
To w jego gestii leżą wszelkie budowy, remonty, przeróbki i to na miarę XXI 
wieku. Jestem z niego bardzo dumna, tak jak ze wszystkich moich dzieci.
W.G. Jakich rad udzieliłaby pani czytelnikom „Wieści Gminnych”, aby ich 
ogrody wyglądały równie pięknie?
Z.F. Przede wszystkim liczą się chęci. Człowiek jak chce to może dużo 
osiągnąć, tak samo jest z ogrodem. Ważne jest tutaj motto „..bo chcieć to 
móc”.
W.G. Posiada pani bardzo dużą wiedzę na temat roślin zasadzonych w 
swoim ogrodzie. Czy zgodziłaby się pani udzielać porad oraz informacji 
zainteresowanym osobom?
Z.F. A dlaczego nie? Z przyjemnością. Wiele osób zachęcało mnie do tego 
abym prowadziła lekcje przyrody w swoim ogrodzie i myślę, że byłby to 
dobry pomysł. Jakbym wcześniej znała temat to przygotowałabym się i 
przeprowadziła lekcję. Trochę się człowiek potrudzi, ale to jest 
zadowolenie, że mogę się z kimś podzielić swą wiedzą. Przekazywanie 
takiej wiedzy daje mi dużo przyjemności.
W.G. Czy warto brać udział w tego typu konkursach? Jeśli tak to proszę 
zachęcić naszych czytelników.
Z.F. Warto! Jest to pewien rodzaj dopingu. Jeśli ludzie mówią mi, że mam 
piękny ogród, to staram się, aby było jeszcze piękniej. Także zachęcam 
wszystkich, aby dbali o swoje ogrody i mogli być z nich dumni tak jak ja ze 
swojego. Namawiam tych, którzy mają czas i odrobiną chęci do 
podejmowania działań na rzecz upiększania naszej rzeczywistości.
W.G. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Może w ten sposób "sprowokujemy" 
innych mieszkańców do zakładania własnych "ogrodów piękna" a Pani 
życzymy wielu miłych lat w obcowaniu z pięknem natury.
Z.F. Również dziękuję.



Z dziejów Wyszek i gminy Wyszki...cd z poprzedniego numeru
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W sześciu wsiach ulice były zabrukowane jeszcze przed I wojna światową, a w trzech innych dokonano tego w latach 1927-31. Na terenie gminy 
Wyszki była tylko jedna straż ogniowa, do tego niedawno założona i jeszcze słabo wyekwipowana. Z organizacji społecznych odnotowano: Koło Gospodyń 
Wiejskich, Związek Młodzieży Ludowej, Kasę Stefczyka (Topczewo, niebawem kasa ta zbankrutowała i połączono ją z brańską), Stowarzyszenie 
Spożywcze (kooperatywa), ponadto Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Męskiej i Żeńskiej (założone w 1926 r.).   

Trzy szkoły na terenie gminy miały własne budynki, a pozostałe były wynajmowane. W takim wynajmowanym budynku szkoła ucząca tylko w za-
kresie oddziałów I-IV, funkcjonowała w Wyszkach. Do dyspozycji miała ona tylko ko³o 30 m2. W paüdzierniku 1932 r. jeden nauczyciel uczył w niej 81, 
spośród 117 dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu. Co ósmy uczeń powtarzał klasę. Szkoła pochłaniała 30% budżetu gminnego. 

W księdze adresowej polskich firm z 1929 r. w Wyszkach i okolicach odnotowano jako właścicieli ziemskich: Józefa Mierzwińskiego  folwark 
Krupiec 56 ha i Fel. Wielowiejską  folwark Krupiec 64 ha. Akuszerką była E. Wielowiejska, J. Ostaszewicz prowadził wyrób dachówek, działało 
Spółdzielcze Stowarzyszenie Spożywcze (kooperatywa), K. Bartoszek miał zakład kowalski, handel artykułami spożywczymi prowadzili: P. Górski, P. Ko-
walczuk, J. Tarkowska, a wiatraki posiadali St. Niewiński i W. Olszański. Ponadto w Strabli hr. A. Starzeńska posiadała 1700 ha, kowalem był A. Łoszycki, 
rzeźnikiem był St. Prokopiak, artykułami spożywczymi i nabiałem handlował J. Budlewski i M. Onopa. Mieszkańcy Wyszek, w razie potrzeby, najczęściej 
korzystali ze stacji kolejowej w Strabli, a z poczty i telegrafu w Brańsku. Po reformie administracyjnej z 1934 r., gdy likwidowano tzw. małe gminy, Wyszki 
pozostały miejscowością gminną. 

Około 10 IX 1939 r. Wyszki zajęły wojska niemieckie, a po dwóch tygodniach w ich miejsce wkroczyły wojska sowieckie. Sowieci stworzyli własną 
strukturę administracyjną i „sielsowiet” (gminę) wyszkowską, którą podporządkowali „rejonowi” (powiatowi) brańskiemu. Z terenu gminy kilkadziesiąt 
osób było represjonowanych, w tym i zesłanych na Syberię. Około 24 VI 1941 r., po krótkich bojach na południe od gminy, do Wyszek wkroczyli żołnierze 
niemieccy. W czasie okupacji na terenie gminy Armia Krajowa utworzyła swe tajne struktury. Placówką „Wyszki” dowodził ppor. Karol Sakowski ps. 
„Puszczyk”.  W końcu  1943r.  siła  bojowa  tej  placówki  to   5 plutonów (21 podoficerów i  160 szeregowych). Plutonami dowodzili m.in. plut. „Grzywa” 
(z NSZ), sierż. „Wilk” (Topczewo), sierż. Władysław Falkowski ps. „Senkal”, plut. Stanisław Tołwiński „Jastrzębiec”, plut. Eugeniusz Ostrowski „Ostry” 
(Strabla). Na terenie gminy działały też struktury Narodowych Sił Zbrojnych, jednak o znacznie słabszym stopniu organizacyjnym. Okupacja niemiecka 
trwała do końca lipca 1944 r. 

        Na terenie obecnej gminy znajduje się kilka miejscowości o interesującej przeszłości, w których zachowały się różne obiekty zabytkowe. W sąsie-
dnim Topczewie już w 1433 r. miejscowi dziedzice ufundowali kościół. Romantyczną przygodę z XVIII w. dziejąca się na tych terenach opisał Kajetan 
Kraszewski w powieści „Bartochowski”. W czasie powstania styczniowego pod Topczewem doszło do kilku potyczek. Obecny kościół w Topczewie 
wzniesiono w latach 1926-31. Wieś Pulsze, znana już z dokumentów probostwa bielskiego z XV w., miała kaplicę od okresu staropolskiego, obecna z II poł. 
XIX w.  Tutaj  przyszedł na świat Karol Hryniewicki (1841-1929), późniejszy biskup wileński i tytularny pergeński. Strabla jest wsią parafialną z kościołem 
z I połowy XVII w. Znajduje się tutaj barokowy pałac hr. Starzeńskich, ostatnio gruntownie odnowiony. We wsi Budlewo w 1775 r. urodził się ks. Franciszek 
Falkowski, który jako pierwszy w Polsce rozpowszechniał język migowy dla głuchoniemych, założył Instytut dla Głuchoniemych i Ociemniałych w War-
szawie. W dawnej  wsi starostwa brańskiego Malesze, od XVI w. była cerkiew prawosławna, obecna jest z lat 50-tych XX w.

Dla zainteresowanych genealogią rodu Wyszkowskich. Zachowały się imienne spisy gospodarzy władających ziemią w Wyszkach z 1528, 1567, 1569, 
1674 r. i inne. 

Osoby chcące podzielić się swą wiedzą i posiadanymi materiałami historycznymi o Wyszkach i okolicach, proszone są o kontakt telefoniczny 
085-7376304 (po godz. 15.00). 

Zbigniew Romaniuk

Po odzyskaniu Niepodległości, od 1919  r. Wyszki awansowały na wieś gminną (choć siedzibą 
urzędu  były  Haćki) w powiecie bielskim,  obejmująca  47  miejscowości,  folwarków,  kolonii  i  in. 
W 1921r. gminę zamieszkiwało ok. 6500 mieszkańców. W Wyszkach w tym czasie, w 36 domach 
mieszkało 215 osób. Według wyznania: 211 katolików i 4 prawosławnych. 

Poglądy polityczne ówczesnych mieszkańców gminy Wyszki odzwierciedlają wyniki wyborów 
do sejmu i senatu. W 1922 r. zdecydowanie zwyciężył Chrześcijański Związek Jedności Narodowej, 
zdobywając 1160 głosów (62,5%), PSL łącznie ok. 300 głosów (16,5%), a partie mniejszości 
narodowych 240 głosów (12,8%). W 1930 r. zwyciężyła lista narodowa (ok. 65%), BBWR uzyskał 
28%, a centrolewica ok. 7%. Nastroje narodowe wzrosły w drugiej połowie lat 30-tych, gdy założono 
tutaj kilka ogniw ONR-u.

Według danych z 1931r. ówczesna gmina Wyszki obejmowała 16619 ha i dzieliła się na 41 so-
łectw. Zamieszkiwało ją około 8 tys. ludności. Wójtem od 1927 był Stanisław Hryniewicki, a se-
kretarzem od 1926 r. Jan Cierzuch. Radę Gminną stanowili: Stanisław Bielski, Feliks Chomicki, 
Grzegorz Dąbrowski, Jakub Gliwa, Prokop Iwaniuk, Józef Kruszewski, Andrzej Momotko, Antoni 
Popławski, Stefan Pawluczuk, Justyn Stepaniuk, Teodor Szuj i Grzegorz Wyszkowski.

Ówczesną kulturę rolną oceniano nisko. Tylko w pięciu wsiach dokonano komasacji, a w ko-
lejnych siedmiu była ona w trakcie. Oznacza to, że nadal w blisko 30 sołectwach ziemie uprawiano 
według średniowiecznej trójpolówki, a zaledwie w kilkunastu stosowano płodozmian. Na terenie 
gminy  funkcjonowały cztery spółki maszynowe, raczkowała nowoczesna hodowla (1 buhaj zarodowy 
i 2 knury), prowadzono też kilka poletek doświadczalnych.
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tel.  kom.  503 626 399

PRASA  ROLUJĄCA  FAHR 120 - stan b.dobry,
PŁUGI  KWERNELAND  5-skib.,
SIECZKARNIA  do  kukurydzy  jednorzędowa
                         MENGELE  MB 200,
PRZYCZEPY  5 t.  i  12 t.,
CIĄGNIK  LAMBORDZINI  100 KM  z  turem,
PRASA  KOSTKUJĄCA  na  duże  kostki

KUPIĘ:KUPIĘ:KUPIĘ:

tel.  kom.  601 483 999

na  terenie
 powiatu  ielskiego

b
PRZS EDAM:PRZS EDAM:PRZS EDAM:



str. 6 Wieści Gminne 3/2006

Uroczystość w Olszewie

 „Aby Polska nie zginęła bądźmy godni ojców sławy”
W. Bełza

Dnia 17 września 2006r. o godz.10.00 w niedzielę przy pomniku 
w Olszewie odbyła się ważna uroczystość patriotyczno - religijna 
związana z 67 rocznicą bitwy o Olszewo.  To starcie rozegrało się w nocy 
z 13-14 września 1939 r. pomiędzy Suwalską Brygadą Kawalerii a nie-
mieckim oddziałem pancernym. Było ono najtragiczniejsze w skutkach 
(w całej kampanii wrześniowej) dla 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich 
a także dla wsi Olszewo i jego mieszkańców.

Tradycyjnie od kilku lat rocznicowa uroczystość przy pomniku 
jest organizowana przez samorządy gmin Wyszek i Brańska. W tym roku 
główna  odpowiedzialność  przypadła   Urzędowi   Gminy  w  Wyszkach 
i Zespołowi Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach. Uroczystość prowa-
dziła Dyrektor Zespołu Szkół pani Alina Baranowska.  Rozpoczęto  
wprowadzeniem  pocztów:  flagowego i sztandarowych oraz przedsta-
wieniem programu uroczystości. Zaproszonych gości powitał Wójt 
Gminy Brańsk Pan Krzysztof Jaworowski. Ze względu na wiek i dużą 
odległość nie przybyli na tę uroczystość  ostatni żyjący uczestnicy bitwy: 
pan  Henryk  Prajs i bracia Jerzy i Olgierd Staniszkisowie.

Wójt powitał rodziny byłych uczestników bitwy: państwa 
Gerulów z Warszawy i państwa Anuszkiewiczów z Suwałk, rodzinę 
państwa Smolińskich i Jamiołkowskich z Łap i Sokół oraz państwa 
Staśkiewiczów i Rogowskich z Białegostoku. Powitał też Sekretarza 
Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pana Mirosława Hensla, 
władze  samorządowe  szczebla  powiatowego  oraz  obu  gmin  Wyszek 
i Brańska. Powitał także sympatyków tej uroczystości oraz lokalną 
społeczność zgromadzoną przy pomniku.

Zarys wydarzeń historycznych z 1939r. a szczególnie bitwy o Ol-
szewo i agresji Armii Czerwonej na wschodnie ziemie Rzeczypospolitej 
w dniu 17 września 1939r. przedstawiła nauczycielka historii i opiekunka 
Izby Pamięci Narodowej w Zespole Szkół w Wyszkach B. Pierzchało. 
Przemówienia  okolicznościowe  wygłosili  Wójtowie   Gminy   Wyszki 
i  Brańsk. 

Montaż  słowno - muzyczny przedstawiła młodzież Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach  pod kierunkiem nauczycielek 
Agnieszki Twarowskiej i Bożeny Pierzchało. W dalszej kolejności 
odbyło się złożenie kwiatów i zapalenie  zniczy przez delegacje urzędów, 
instytucji, organizacji i szkół oraz indywidualne osoby. Apel poległych 
przeprowadziła pani Alfreda Trzeszczkowska nauczycielka eme-
rytowana, inicjatorka rocznicowych uroczystości przy pomniku 
organizowanych od 1970 roku. 

Rangę uroczystości podkreśliły liczne odznaczenia i podzię-
kowania, z inicjatywy Urzędu Gminy w Wyszkach i Brańsku. Złotą 
odznakę Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej z Instytutu Walk i Mę-
czeństwa w Warszawie otrzymała pani A. Trzeszczkowska organizatorka

IPN, srebrną odznakę Opiekuna MPN wręczono opiekunce IPN B. Pie-
rzchało. Wręczył je pan Zbigniew Grap -Prezes Związku Armii Krajowej 
w Warszawie. Podziękowania za wkład i zaangażowanie w rocznicowe 
uroczystości otrzymały Dyrektor Zespołu Szkół w Wyszkach pani  Alina 
Baranowska i pani Alfreda Trzeszczkowska. Złote i srebrne odznaki 
opiekuna MPN przyznano szkołom w Świrydach, Glinniku i Holonkach. 

Wójt Gminy Wyszki pan Ryszard Perkowski wspólnie z Dyrektor 
Zespołu Szkół panią Aliną  Baranowską  dziękując  za  pamięć  i  troskę 
w pielęgnowaniu tradycji bitwy przekazali osobom szczególnie zasłu-
żonym dla szkoły i IPN pamiątkowe grawertony. Otrzymali je: państwo 
Trzeszczkowscy, Gerulowie, Anuszkiewiczowie oraz uczestnicy bitwy: 
pan H. Prajs i pan J. Staniszkis.

Mszę Św. odprawił ks. Rektor Seminarium Duchownego w Dro-
hiczynie dr Tadeusz Syczewski. W wygłoszonej homilii podkreślił 
bohaterstwo i odwagę Polaków w wojnie obronnej 1939r. 

Na zakończenie uroczystości głos zabrał Wójt Gminy Wyszki pan 
R. Perkowski. Podziękował wszystkim za przybycie i zaprosił gości do 
Zespołu Szkół w Wyszkach, w celu zwiedzenia Izby Pamięci  Narodowej 
i Regionalnej Sali Papieskiej.

Bożena Pierzchało
opiekunka Izby Pamięci Narodowej 

w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach.

Dlaczego  "Centrum  wsi  Wyszki" ?   wyjaśnia  p. Wójt  Ryszard  Perkowski

Wiem, że niektóre osoby wyrażają dezaprobatę, co do tej inwestycji, a w szczególności do jej jednego elementu - fontanny. Mówią, że 
zamiast budować drogi robi się jakieś fanaberie.

Pozwolę, więc w kilku zdaniach wyjaśnić, dlaczego zrealizowaliśmy tą inwestycję a nie np. drogę.
Urząd Gminy i jego otoczenie żadnym już elementem nie pasował do XXI wieku. 
Budynek urzędu straszył brudnymi ścianami i nieszczelnymi oknami. Wewnątrz lastriko na podłogach, a na ścianach odpryskujące 

olejne lamperie. Iskrząca aluminiowa instalacja elektryczna, przestarzała centralka telefoniczna, brak sieci komputerowej i dostępu do 
Internetu. Przestarzałe komputery, stare biurka, szafy dopełniały reszty.

Otoczenie budynku również nie przedstawiało lepszego widoku, co było nawet elementem kampanii wyborczej w 2002 roku. 
Dokuczliwy był również brak parkingów dla interesantów zwłaszcza w okresach jakichś akcji, narad, bądź sesji.

Na remont budynku pozyskaliśmy środki z preferencyjnego kredytu termomodernizacyjnego. Natomiast na uporządkowanie 
otoczenia Urzędu, jako że był nabór wniosków na finansowanie z funduszy unijnych inwestycji pod nazwą „Odnowa centrum wsi” przygotowa-
liśmy stosowny projekt i otrzymaliśmy na to zadanie dotację w wysokości 176 tys. zł. Łączny koszt całej inwestycji wyniósł 275 tys. zł.. Koszt 
fontanny, która niektórych tak bulwersuje to jedynie 260 zł., a efekt jest uważam bardzo dobry. Przecież Bielsk nie ma fontanny a Wyszki proszę 
bardzo (żartuję oczywiście).

Z tego programu można dofinansowywać jedynie takie zadania. Na drogę Samułki Łapcie Mulawicze również złożyliśmy wniosek na 
kwotę ponad 2mln.zł. niestety w tym rozdaniu nie zdołaliśmy się zakwalifikować. W najbliższym naborze wniosków na inwestycje drogowe 
zostanie ponownie ten wniosek złożony oraz przygotowywane będą następne projekty. Zbyt wielu wniosków na raz nie możemy składać 
chociażby ze względów finansowych. Jak wiecie Państwo Unia zwraca środki dopiero po rozliczeniu inwestycji. Trzeba, więc na początek mieć 
swoje pieniądze, a przecież nasza gmina nie należy do najbogatszych. Z tego też powodu uważam, że nie stać nas na bylejakość. 
Zauważyliście Państwo, że staramy się wszelkie inwestycje robić w miarę solidnie i estetycznie.

cd na str. 7

Bank  Spółdzielczy  w  Brańsku O/ Wyszki  informuje:
w związku z wymianą centrali telefonicznej i przej-
ściem na system cyfrowy, w najbliższym okresie 
/trzecia dekada listopada/ zmieni sie numeracja 
telefonów:

7319420 - sekretariat
7319421 - dyrektor
7319422 - kredyty

7319423 - sala operacyjna
7319424 - sala operacyjna
7319425 - księgowość
7319426 - kasa
7319430 - fax

fot. GOKSiT
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Widok  z  okna  Urzędu  GminyWidok  z  okna  Urzędu  GminyWidok  z  okna  Urzędu  Gminy

FontannaFontannaFontanna

Widok  Urzędu  GminyWidok  Urzędu  GminyWidok  Urzędu  Gminy

"Jak cię widzą tak cię piszą" - powiedział ktoś mądry. I tak rzeczywiście jest. Estetyczne, czyste otoczenie urzędu, biur stwarza, że jest 
on zupełnie inaczej postrzeganym przez osoby z zewnątrz, ale i nie tylko. To zostało zrobione przede wszystkim z myślą o mieszkańcach tej 
Gminy, a nie urzędnikach tu pracujących. Zasługujecie, aby swoje sprawy móc załatwić w godziwych warunkach, szybko i sprawnie. Urzędnik 
natomiast funkcjonujący w dobrych warunkach jest w stanie lepiej tym wymogom sprostać. Urząd Gminy jest też wizytówką całej Gminy oraz 
świadczy o gospodarzu, którego Państwo wybraliście. Zresztą coraz powszechniej podobne rzeczy robicie Państwo na swoich posesjach. 
Całkiem nierzadkim widokiem są oczka wodne, skalniaki, piękne trawniki i rabaty, a także fontanny. Nastały po prostu takie czasy. Gmina jest 
takim gospodarstwem w skali makro i jej posesja musi również być godna ludzi w niej żyjących.

Aby pozbyć się wątpliwości, co do celowości tej inwestycji proszę porównać poniższe zdjęcia.

Dlaczego  "Centrum  wsi  Wyszki" ?   wyjaśnia  p. Wójt  Ryszard  Perkowski    c.d. ze str. 6



Najładniejsze wieńce Gminy Wyszki

Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki

Kontakt: 17-132 Wyszki;  ul. Szkolna 17;   tel./fax (085) 737 11 15,   
tel. (085) 737 11 21 w. 22    mail: goksit@wyszki.e-bielsk.pl

GOKSiT  zaprasza:

fot. GOKSiT

W dniu 24.09.2006r. o godz. 13.00 w Wyszkach rozpoczął się 
Piknik Rodzinny "Pożegnanie lata". Impreza odbyła się na nowopowstałym 
skwerku przy Urzędzie Gminy.

Imprezę uroczyście rozpoczął i poprowadził dyrektor GOKSiT pan 
Henryk Zalewski. Wśród najmłodszej widowni duże zainteresowanie 
wzbudziło przedstawienie "O dwóch takich co ukradli Księżyc" w wyko-
naniu aktorów Studia ART - RE z Krakowa. Pracownicy Komendy Powia-
towej Policji w Bielsku Podlaskim: sierż. Jacek Bagiński oraz pani Aneta 
Dobrogowska przeprowadzili wśród dzieci konkurs dotyczący szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa oraz bezpłatnie znakowali mienie osobiste 
(telefony komórkowe, rowery, aparaty cyfrowe, kamery, radia). Następnie 
wystąpiła męska grupa wokalna z Bielska Podlaskiego "KURANTY", 
której dyrygentem jest pani Alina Niegierewicz. Wielki aplauz zdobyła 
grupa taneczna REVOLT & STUDIO DANCING STARS wykonując 
pokaz tańca współczesnego. Podczas imprezy odbyło się rozstrzygnięcie 
konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, który został wybrany 
drogą głosowania przez społeczność lokalną biorącą udział w festynie. 
Następnie głos zabrał Wójt Gminy Wyszki pan Ryszard Perkowski, 
dziękując organizatorom za przygotowanie tak wspaniałej imprezy oraz 
sponsorom za aktywny udział w festynie. Zostały również wręczone 
nagrody wszystkim uczestnikom konkursu na najładniejszy wieniec dożyn-
kowy. Najwięcej głosów zdobył wieniec z Niewina Borowego. W gronie 
laureatów znalazły się również Wyszki, Pulsze, Szczepany oraz Niewino 
Leśne.
            Kolejnym koncertującym zespołem były KUKUŁKI PODLASKIE 
działające przy Zespole Szkół nr. 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku 
Podlaskim pod kierownictwem pan Mikołaja Turkowicza. Ciekawym 
punktem programu był występ grupy "ABADA CAPOEIRA", która 
wykonała pokaz sztuki walki brazylijskiej połączonej z elementami 
muzycznymi oraz tanecznymi. Następnie koncert dał Młodzieżowy Zespół 
Wokalny ANGEL'S  działający  przy  Gminnym  Ośrodku  kultury,  Sportu 
i Turystyki w Wyszkach.
            Kolejną z atrakcji pikniku były loty balonem na uwięzi, które 
mogliśmy oglądać, a nawet w nich uczestniczyć dzięki panu Jerzemu 
Czerniawskiemu - trenerowi kadry narodowej baloniarzy.
            Imprezę dodatkowo wzbogaciła obecność dmuchanego zamku, 
straganów z zabawkami, lodów oraz waty cukrowej. Starsi widzowie mogli 
skosztować kiełbaski z grilla i popić je piwem w ogródku zorganizowanym 
przez miejscowych strażaków.  Dzięki  uprzejmości kierownictwa NZOZ 
w Wyszkach chętni mogli dokonać bezpłatnego badania ciśnienia oraz 
poziomu cukru. Ponadto MLEKOVITA z Bielska Podlaskiego na swoim 
stoisku oferowała produkty w postaci lodów, kefirów, jogurtów.
            Atrakcją kończącą wspólne piknikowanie była projekcja filmów 
DEMO DKF oraz zabawa taneczna "pod chmurką" z zespołem MIKADO 
na nowopowstałym skwerku przy Urzędzie Gminy Wyszki, trwająca do 
godz. 24.00.
      Dzięki pięknej pogodzie impreza cieszyła się dużym 
zainteresowaniem. Do zobaczenia na kolejnej tak wspaniałej imprezie 
plenerowej.
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/imię  i  nazwisko/

/adres  zamieszkania/

/telefon/ /podpis/

        Prosimy  bardzo  o  wypełnienie kuponu i dostarczenie go 
osobiście lub pocztą do 10.12.2006 na adres:
 GOKSiT;  17-132 Wyszki,   ul. Szkolna 17. 
      Wśród uczestników zostanie rozlosowana nagroda, zwycięzca 
będzie powiadomiony listownie lub telefonicznie.
Uwaga:
1. W zabawie nie mogą brać udziału pracownicy GOKSiT, Urzędu 
Gminy oraz członkowie ich rodzin.
2. W losowaniu biorą udział jedynie oryginalne kupony.
3. Przez jedną osobę może być wysłany tylko jeden kupon.
4. W "Krzyżówce" mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie.
5. 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.)
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