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W niedzielę 15 czerwca doznałem pozytywnego 
stwierdzenia, że jednak w naszej gminie na przestrzeni 
ostatnich kilkunastu lat zaszło parę zmian bardzo 
pozytywnych. Nie chodzi tutaj bynajmniej 
o infrastrukturę czy jakiekolwiek inwestycje 
(oczywiście tutaj, jak w całym kraju sporo się zmieniło, 
chociaż zapewne znajdzie się parę osób twierdzących 
inaczej). 
Co takiego w tym dniu wywarło takie refleksje?

Najpierw byłem na święcie szkoły w Topczewie. Jadąc tam miałem 
pesymistyczne nastawienie, co do przebiegu tej imprezy z racji na bardzo 
brzydką pogodę. Rzeczywistość okazała się zupełnie odwrotna. Pogoda 
oczywiście nadal była kiepska, ale uroczystość i potem trwający do 
wieczora rodzinny piknik swoim przebiegiem przekroczył moje 
najśmielsze wyobrażenia. Okazuje się, że świetnie zestrojone 
współdziałanie nauczycieli, księży, rodziców, dzieci może rzucić wyzwanie 
nawet pogodzie. Wspaniały sympatyczny nastrój, świetna zabawa, dużo 
radości to było to, co mnie tak optymistycznie nastroiło. Wielkie słowa 
uznania dla dyrektora, nauczycieli i rodziców. Czyż nie lepsze to, niż 
wzajemna niechęć, zazdrość, pomówienia wraz ze wszystkimi 
konsekwencjami. A co się działo w tej szkole w 1999 roku?

O godzinie 18.00 z Topczewa udałem się na spotkanie z zawodnikami klubu 
piłkarskiego „ISKRA”. Spotkałem się tutaj z gronem młodych wspaniałych 
chłopaków tworzących wyraźnie rozumiejący się i zgrany zespół. A zaczęło 
się niedawno i skromnie od propozycji dyrektora Zespołu Szkół Pana Jana 
Falkowskiego, czy nie wsparłbym tworzenia drużyny piłkarskiej. Chłopcy, 
którzy niespełna dwa lata temu organizowali się by wziąć udział 
w ligowych rozgrywkach B klasy, dzisiaj całkiem nieźle wypadają 
w rozgrywkach A klasy, ale co najważniejsze tworzą swego rodzaju rodzinę, 
lubiącą się i szanującą nawzajem. Koszty tego przedsięwzięcia są 
niewielkie, a efekty społeczne i wychowawcze są nie do przecenienia.
Innym tego typu sukcesem są Kluby Seniora. Nie jest ich jak na naszą gminę 
może dużo, ale są to grupki osób, które wcześniej samotnie bądź w gronie 
rodzinnym spędzały wolne chwile. Teraz może niezbyt często, ale spotykają 
się i spędzają ze sobą naprawdę przyjemne chwile. Też zaczęło się kilka lat 
temu. Pomysł Pana Henryka Zalewskiego, pełniącego wówczas obowiązki  
dyrektora GOKSiT i GBP, aby zaktywizować emerytów i rencistów był 
strzałem w dziesiątkę. Powstał wówczas Klub Seniora w Wyszkach, 
którego prezesem została p. E. Gromada, by dwa lata później przekazać

stanowisko p. A. Niewińskiej. Przy wsparciu instytucji kultury powstały 
nowe kluby: w Niewinie Borowym (zainicjowany przez wspomnianą 
p. Gromadę) oraz w Strabli i mam nadzieję, że będą tworzyły się kolejne. 
Ruch ten cieszy mnie szczególnie, gdyż zawsze los osób starszych na wsi 
bardzo mnie martwił. Ich życie przeważnie zamknięte w obszarze: rodzina, 
wnuczki, telewizor, w niedzielę kościół, czasami sąsiad nie jest w moim 
przekonaniu pełnym spełnieniem ich potrzeb. Znakomicie to potwierdzają 
moje obserwacje z ich spotkań, na których czasami mam przyjemność 
bywać. Oni tam czują się naprawdę świetnie. Miejmy tylko nadzieję, 
że kolejne miejscowości, przynajmniej te większe, również zaczną się 
organizować. Nasze Gminne Centrum Biblioteczno - Kulturalne (dawniej 
GOKSiT) bardzo chętnie w tym pomoże.
Kolejną inicjatywą, która powoli zaczyna się rozwijać to Koła Gospodyń 
Wiejskich. Zaczęło Topczewo z kołem „TOPCZEWIANKI” w tym roku 
dołączyły „PULSZEWIANKI”. Powstało również stowarzyszenie 
o podobnym charakterze "Aktywna Wieś" w Niewinie Borowym. 
Takie lokalne organizacje dają ogromne możliwości aktywizowania 
i poprawiania relacji sąsiedzkich, ale również tworzenia wartości 
materialnych w postaci inwestycji dla wsi, a nawet uzyskania dodatkowych 
dochodów dla swoich gospodarstw domowych. Potrzebna tutaj, co prawda 
jest bardzo duża determinacja we wzajemnym współdziałaniu. Jest to 
bardzo trudne i wymagające od wszystkich członków wzajemnego 
szacunku, respektowania, oraz wspierania wybranego kierownictwa, 
zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, które zawsze się mogą pojawić.
Kolejna inicjatywa, której celem było propagowanie wiedzy 
o samorządach, to Młodzieżowa Rada Gminy. Powstała 10 lat temu 
w Gimnazjum w Wyszkach z inicjatywy Sekretarza Gminy Tadeusza 
Wielanowskiego. Opiekę z ramienia szkoły pełni Pani Bożena Pierzchało 
i Anna Twarowska. Jest to już w tej chwili V kadencja Rady. Funkcjonuje 
ona praktycznie na takich samych zasadach jak Rada Gminy Wyszki. Dla 
absolwentów naszego gimnazjum, szczególnie tych, którzy byli radnymi, 
funkcjonowanie samorządów, ale także dosyć podobnie działających 
struktur władzy państwowej, nie będzie czymś niezrozumiałym, co niestety 
jest zjawiskiem częstym wśród dorosłych obywateli.
Nadal sprawnie funkcjonują Ochotnicze Straże Pożarne. Są coraz lepiej 
wyposażone. Około 200 ludzi gotowych nieść pomoc w potrzebie, 
a jednocześnie utrzymujących wspaniałe relacje między sobą. Występuje, 
co prawda coraz dotkliwiej problem starzenia się szeregów strażaków, na 
szczęście nie dotknął on wszystkich jednostek.  
Może ktoś powie, że to bez znaczenia, że to mało. Jestem przeciwnego 
zdania. W ten sposób tworzy się ład, spokój, współpraca, zgoda. A tylko 
w takich warunkach można efektywnie żyć i pracować. Myślę, że jeszcze 
trochę pamiętamy rozemocjonowane lata 90-te. 

Ryszard Perkowski
Wójt Gminy WyszkiPolska jest jednym z największych producentów owoców czarnej porzeczki 

na świecie. W dniach 2 - 6 czerwca w Białowieży odbyła się 
IV Międzynarodowa Konferencja Porzeczkowa. Organizacja tej 
konferencji w 2014 roku powierzona została Krajowemu Stowarzyszeniu 
Plantatorów Czarnych Porzeczek przez Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Czarnej Porzeczki (IBA). 
Dnia 5 czerwca w miejscowości Kamienny Dwór w Gospodarstwie 
Ogrodniczym Wiesława Błockiego odbyło się spotkanie w ramach 
warsztatów terenowych. Na spotkanie przybyło ponad 300 osób 
z 24 krajów, a wśród nich między innymi plantatorzy, naukowcy oraz
przedstawiciele branży ogrodniczej. Podczas pokazów uczestnicy mieli 
możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami z zakresu uprawy, 
ochrony oraz hodowli odmian porzeczki czarnej. Międzynarodowe grono

uczestników konferencji, reprezentowane przez 
przedstawicieli różnych środowisk okazało się 
doskonałym miejscem do wymiany doświadczeń 
i dyskusji. Mówiono również o prozdrowotnych 
właściwościach owoców tego gatunku. 
Na plantacjach odbyły się wystawy sprzętu 
i pokazy maszyn podczas pracy. 
Gospodarz spotkania, Wiesław Błocki prowadzi 
działalność rolną od roku 1984, w chwili obecnej 
na gruntach o powierzchni 800 ha. Podstawową 
działalnością gospodarstwa jest produkcja 
owoców porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, 
wiśni, aronii oraz materiału szkółkarskiego. 
Dodatkowo uprawiane są zboża: pszenica, żyto, 
pszenżyto, rzepak, gryka, łubin oraz warzywa: 
burak ćwikłowy, marchew, cebula, seler, kapusta 
pekińska, pietruszka. Gospodarstwo zajmuje się 
również hodowlą bydła mięsnego rasy Limousin
i mieszańców.

ZDANIEM  WÓJTA  GMINY  WYSZKI

CUDZE  CHWALICIE ...

Pan Wiesław Błocki jest znanym w Polsce i na świecie specjalistą od 
produkcji czarnych porzeczek, który aktywnie wspiera rozwój polskiego 
i światowego rynku tych owoców. W latach 2009 - 2012 był on członkiem
i prezesem organizacji Producenci Porzeczki Czarnej w Polsce, która 
w kwietniu 2012 roku przekształciła się w Krajowe Stowarzyszenie 
Plantatorów Czarnych Porzeczek (KSPCP), gdzie również otrzymał 
stanowisko prezesa. 
Dzięki temu o Gminie Wyszki dowiedzieli się również producenci z tak 
odległych krajów jak  Nowa Zelandia, Australia czy Japonia.
Gratulujemy całej Rodzinie Państwa Błockich, ponieważ gospodar-
stwo to ma charakter rodzinny, wielopokoleniowy.

R. Perkowski
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Świetlica w Pulszach przekazana do użytkowania mieszkańcom wsi.

W dniu 8 czerwca została uroczyście przekazana mieszkańcom Pulsz wybudowana za 
kwotę 650 tys. złotych nowa świetlica wiejska wraz z remizą OSP. Na tą inwestycję 
otrzymaliśmy dotację ze środków unijnych w kwocie 299 tys. zł.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kaplicy w Pulszach odprawioną przez 
księdza dr. Andrzeja Ulaczyka proboszcza parafii wyszkowskiej. Następnie wszyscy 
goście i mieszkańcy wsi przeszli pod budynek świetlicy. Uroczystość otworzył Dyrektor 
Gminnego Centrum Biblioteczno - Kulturalnego p. Henryk Zalewski. Po nim głos zabrał 
Wójt Gminy p. Ryszard Perkowski. Powitał przybyłych gości w tym V-ce Marszałka 
Województwa Podlaskiego p. Walentego Koryckiego, Dyrektor Departamentu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich p. Elżbietę Filipowicz, Prezesa Banku Spółdzielczego 
w Brańsku p. Stanisława Bachurka, oraz Dyrektora BS Oddziału w Wyszkach i zarazem 
Radnego Rady Powiatu Bielskiego Pana Edwarda Karpiesiuka.
Podziękował za dużą pomoc w trakcie budowy jak i w przygotowaniu uroczystości 
licznemu gronu osób spośród mieszkańców wsi jak i pracowników Urzędu Gminy. 
Szczególne podziękowania otrzymali: sołtys wsi i zarazem radny Rady Gminy Wyszki 
p. Wojciech Radkiewicz, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Pulszach p. Zdzisław 
Radkiewicz wraz ze strażakami, a także Koło Gospodyń Wiejskich „Pulszewianki” 
z Prezes p. Anetą Piotrowską na czele. Podkreślił też bardzo duże zaangażowanie 
wszystkich mieszkańców Pulsz.
Następnie Prezes Koła Gospodyń Wiejskich i Prezes OSP otrzymali klucze do obiektu. 
Potem uroczyście przecięto wstęgę do świetlicy a ks. Proboszcz Andrzej Ulaczyk 
dokonał wyświęcenia obiektu. 
Uroczystości towarzyszyły różne atrakcje dla dzieci i dorosłych zorganizowane przez 
Gminne Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Wyszkach oraz KGW „Pulszewianki” 
z pieczonymi kiełbaskami i stołem wiejskim włącznie. Wszystko zakończyła wspólna 
zabawa do późnych godzin nocnych. 
Zorganizowanie tej uroczystości w takiej formie było możliwe dzięki hojności wielu 
sponsorów, którym serdecznie dziękujemy: • Bank Spółdzielczy w Brańsku  wraz 
z Oddziałem w Wyszkach (sfinansował również meble kuchenne) • Green Bear 
Corporation Poland Sp. z o.o. z Warszawy • Spółka „Polser" z Siemiatycz • Wójt 
Gminy Wyszki • Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo - Handlowe „Ogród 
Marcina" w Wyszkach • Sklep Spożywczo - Przemysłowy w Pulszach • Ochotnicza 
Straż  Pożarna w Pulszach • Gminne Centrum Biblioteczno Kulturalne 
w Wyszkach • Urząd Gminy w Wyszkach • Zakład Usług Komunalnych
w Wyszkach • Mieszkańćy wsi Pulsze.

R. Perkowski

UROCZYSTE  OTWARCIE  ŚWIETLICY w PULSZACH

widok obecny

przed  remontem

przekazanie wstęgi gospodarzom lokalu

Styczniowy wypadek w Kamieniu Pomorskim, w którym zginęło sześć 
osób, śmierć siedmiu nastolatków pod Chełmem oraz dwóch dziewczynek 
pod Łukowem to tragedie, których można było uniknąć. We wszystkich 
przypadkach byli świadkowie, którzy widzieli, że osoba wsiadająca za 
kierownicę piła alkohol. „Powstrzymaj pijanego kierowcę” to hasło działań 
informacyjno - edukacyjnych prowadzonych przez Państwową Agencję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do ich podjęcia zostały 
zaproszone wszystkie samorządy. 
Policjanci zwracają uwagę, że pijani kierowcy nierzadko przewożą swoich 
najbliższych: żony, dzieci, przyjaciół. Wielu pasażerów świadomie 
podejmuje ryzyko, decydując się na jazdę samochodem prowadzonym 
przez nietrzeźwego. Inni nie reagują, gdy w ich obecności ktoś na 
chwiejnych nogach zbliża się do samochodu. To nic innego jak liczenie na 
cud  zwraca uwagę Andrzej Markowski, psycholog transportu. 

POWSTRZYMAJ  PIJANEGO  KIEROWCĘ! Jeśli widzisz kierowcę, który zachowuje się podejrzanie, reaguj! Każdy 
z nas może ująć sprawcę przestępstwa na gorącym uczynku. To 
tzw. zatrzymanie obywatelskie. Nie jest to prawny obowiązek, ale 
uprawnienie, który posiada każdy obywatel wyjaśnia mł. insp. Marek 
Konkolewski z Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej 
Policji. Po pierwsze należy zadzwonić pod numer 112 i poinformować 
policję o uzasadnionym podejrzeniu, że ktoś jedzie pod wpływem alkoholu, 
np. jedzie „wężykiem”. W miarę możliwości jak najszybciej wyślemy tam 
patrol, by tę osobę zatrzymać.
Prawidłowe formy reakcji pokazują filmy, które można obejrzeć na stronie

 W portalu nie brakuje rad ekspertów, 
m.in. policjantów i psychologów. Do reagowania na pijanych kierowców 
zachęca m. in. Krzysztof Hołowczyc. W żadnym wypadku nie powinno to 
stanowić powodu do wstydu. Przecież w ten sposób możemy ustrzec przed 
tragedią zarówno samego kierowcę, jak i ludzi, dla których stanowi realne 
zagrożenie.

 
www.powstrzymaj.pl.

- Warto reagować, by nie stać się współwinnym za cudze 
przewinienie - dodaje Radosław Pazura, aktor zaangażowany 
w promowanie bezpiecznych zachowań na drogach po tym, jak sam 
uległ poważnemu wypadkowi 11 lat temu. 
Patronat nad działaniami pod hasłem „Powstrzymaj pijanego 
kierowcę” objęli: Rzecznik Praw Obywatelskich, Komenda Główna 
Policji, Instytut Transportu Samochodowego, Polski Czerwony 
Krzyż, Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa 
Trzeźwości oraz Krajowe Duszpasterstwo Kierowców. 
Oficjalnymi partnerami działań są: Stowarzyszenie Partnerstwo 
dla Bezpieczeństwa Drogowego, Towarzystwo Trzeźwości 
Transportowców oraz Stowarzyszenie Psychologów Transportu 
w Polsce. Patronat medialny nad działaniami PARPA objęło pismo 
„Świat Problemów” oraz blisko 80 mediów lokalnych we 
wszystkich województwach.

nadesłane przez GKRPA w Wyszkach
- przedruk z "Przewodnika dla samorządów" wyd. PARPA



VI Gminny

Dzień  Papieski
         (artykuł - str. 10)



Piknik w Strabli

"Witajcie Wakacje"
         (artykuł - str. 12)
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KĄCIK  GMINNEGO  ARTYSTY

Są wśród nas ludzie uzdolnieni, o czym często nie wiemy. W tym 
numerze rozpoczynamy publikację twórczości miejscowych 
artystów. Prezentacje zaczynamy jednym z utworów p. Barbary 
Laury Tworkowskiej z Topczewa.
Życzymy przyjemnej lektury

Henryk Zalewski - Redakcja "WG"

Pieśń o Topczewie

Nasza wieś Topczewo na Podlasiu leży ,
krajobraz równiny i rzeczka w pobliżu.
Dokoła Topczewa: las, pola i łąki,
tutaj się znajduje źródło rzeki Bronki.

Dawniej wokół źródła ciągnęły się bagna,
zarośla, szuwary, lecz korzyść z nich żadna.
Przy rzeczce roślinność była różnorodna,
i bobrek trójlistny i lilija wodna.

Teren był podmokły, nienajlepsza ziemia,
a na rzeczce Bronce  bobrowe żeremia.
To nasze Topczewo  pięknie położone,
już w wieku piętnastym w Archiwach stwierdzone.

Była tu parafia, z drewnianym kościołem,
który fundowało kilka rodzin  społem:
Topczewa dziedzice  Topczewscy nazwisko,
dwa rody Zalewskich z Zalesia  to blisko.

Historia Topczewa kryje tajemnice,
niektóre bolesne, zaraz usłyszycie.
Najdawniejsze dane terenu naszego:
osadnictwo polskie, z wieku dziesiątego.

Lecz wkrótce nastaje czas trudny Podlasia,
Jaćwież tu napada, osady zaprasza.
Mazowszan i Rusi i Litwinów władza
- z książęty polskimi wiele lat się wadzą.

Krzyżacy pustoszą nam wioski, osady,
lecz ducha polskości  zabić nie da rady!
Zmieniają się Króle, zmieniają Książęta,
i podległość nasza  któżby to spamiętał?

Uwaga!  to ważne!  w pobliżu kościoła 
przytułek dla biednych, a opodal  szkoła.
W wieku siedemnastym karczmę zbudowano,
i „prawo jarmarków” na Sejmie nam dano.

Żydzi do Topczewa masowo zjeżdżają,
kupiectwem i handlem tutaj się parają.
Wielki „potop szwedzki” Topczewa nie mija,
ołtarz splądrowany i obraz z Maryją.

Obraz zbezcześcili najeźdźcy żołnierze,
tnąc go na kawałki, te psubraty wraże.
Wolą jednak było Bożej Opatrzności
by wierni znaleźli Ikonę w ciemności.

Nocą widać było jasność promienistą,
z ziemi wychodzącą  za plebanią, blisko.
Poskładany w całość  znów wisi w kościele,
dając nam: opiekę, cudów i łask wiele.

W wieku osiemnastym nowy kościół staje,
Imć Pan Bartochowski „finans” na to daje.
To Podstoli Bielski i dziedzic topczewski,
„wżeniony” w ziemiańską Rodzinę Wilczewskich.

Powstanie styczniowe  potyczek tu wiele,
partyzanci z lasu modlą się w kościele.
Żandarmeria carska miota się i ciska,
palą Łukawicę, wywożą ludziska.

Wszystko za nic mają, nie szczędzą niczego,
na Sybir wywożą też Bartochowskiego.
Po latach dwudziestu  powraca do kraju, 
lecz carskie represje  życie utrudniają.

Nawet gdy umiera  do domu nie powraca,
spoczywa w Pietkowie bo tak szła granica.
Topczewo leżało pod zaborem carskim,
pobliskie Pietkowo zaś, w Królestwie Polskim.

Piękne Epitafium wyryto na grobie,
warto je przeczytać, zapamiętać sobie:
„Na tej ziemi rodzon  w obcy kraj los rzucił,
długim życiem zmęczon na spoczynek wrócił”.

W wieku dziewiętnastym poddaństwa zniesienie,
a co za tym idzie  dano chłopom ziemię.
W Topczewie to było początkiem radości:
żebyż wreszcie przyszła Jutrzenka Wolności.

Zaś lata dwudzieste wieku ubiegłego 
nastaje czas rządów Pana Piłsudskiego.
I oto historia znów nam figla płata,
 bo los Jego bliskich z Topczewa się splata.

Jego druga żona z córkami swoimi 
w pobliżu przebywa miesiący letnimi.
Rezydencję letnią ma w Kamiennym Dworze,
od Polski to  wdowie po tym Bohaterze.

Lubiła Topczewo, fakty są niezbite,
postawiła szkołę  wspomnijmy kobietę.
Zaś po II wojnie, w okresie minionym,
gorzkie łzy płynęły w Topczewie palonym.

Niedawne zdarzenia, tak w życiu się zdarza,
większość z Nas pamięta  więc bez komentarza.
Do lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku,
Nie było postępu, biednieś żył, człowieku.

Łany zbóż w kolorach  to chabry i maki,
bo wówczas nie było oprysków nijakich.
Nasza wieś Topczewo przodować lubiła,
i Kółko Rolnicze wnet tu założyła.

A w kółku  traktory i mechanizacja,
i to zapobiegło kolektywizacji.
Jako czyn społeczny drogi budowano,
„pekaes” kursował wieczorem i rano.

Był też młyn parowy, tartak i mleczarnia,
a w Kółku Rolniczym  społeczna młocarnia.
Policja na miejscu, sklepy, biblioteka,
lekarz i położna. Działał Klub Rolnika.

Otworzyli Pocztę i Gromadzką Radę,
nie jeden z mieszkańców miał „ciepłą” posadę.
Koło też Łowieckie, Straż Pożarna działa,
ludzie się budują, tak jak Polska cała.

Tak lata mijały, życie się toczyło,
a u nas w Topczewie coraz lepiej było.
Władza nam zrobiła elektryfikację,
telefon, wodociąg i kanalizację.

Nie orano końmi  nastały traktory,
w domach  komputery i telewizory.
Bydło „obsługują” wyciągi, dojarki,
a w kuchniach królują miksery, zmywarki.

Świat wokół się zmienia, lata szybko płyną,
- nie mamy Policji, Topczewo nie gminą.
Pocztę też zabrali, młyn już nie pracuje,
nie ma biblioteki  któż dzisiaj czytuje?

A Ośrodki i Zdrowia i Kółka Rolnicze 
- nie są dziś na topie, takie to już życie.
Po całej Europie rozpierzchli się młodzi,
starsi umierają, mniej dzieci się rodzi.

Pustoszeją domy, Topczewo  wyludnia,
a nasi Seniorzy drzemią do południa!
Dobrze nam w Topczewie, gdzież nam lepiej będzie,
zdrowa okolica, bujna zieleń wszędzie.

Mamy tu Lidera,w parafii pracował,
woził nas po Polsce, świat nam pokazywał.
 Wyjazd na Dożynki  tradycją się staje, 
dobrze, że dla Frydzia sił tyle Bóg daje!

Z pieśni tej wynika  każdy z Nas to przyzna,
kochamy Topczewo, to nasza Ojczyzna!
Kochamy Topczewo, tak  wszyscy mieszkańcy,
dumni i szczęśliwi  Losu my wybrańcy!

Pieśń naszą kończymy, drodzy przyjaciele,
wszystkim tu zebranym  życzymy Łask wiele:
Niech Pan błogosławi w każdy dzień żywota,
po śmierci otworzy ,"niebiańskie" nam wrota!
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HISTORIA GMINY WYSZKI, cz. VIII

Samułki Małe
Samułki były najpewniej wsią należącą do dóbr strabelskich. Pierwsze dane 
o niej pochodzą z czasów XVIII wieku, kiedy to mapa Podlasia zaznacza 
miejscowość Smulki. Pierwotnie był to zapewne teren bagienny i dopiero 
działalność Starzeńskich (melioracje) spowodowała możliwość 
osadnictwa. Słownik Geograficzny z końca XIX wieku wymienia tylko 
jedną wieś o tej nazwie. Samułki Małe powstały na przełomie XIX i XX 
wieku. W 1921 roku notowano w tej wsi 17 domów i 119 mieszkańców.

Sasiny
nazwa wsi pochodzi od imienia Sasin, które było notowane w dawnej 
Polsce już w XIII wieku, głównie na Mazowszu. W XV wieku w ziemi 
łomżyńskiej powstały liczne wsie zwane właśnie w ten sposób. Ich 
mieszkańcami byli rycerze herbu Jastrzębiec. Zapewne ci sami rycerze 
osiedlili się tutaj, lecz niektóre dane nadają tutejszym rycerzom herb 
Gozdawa. Zwali się oni Sasinami.
Pierwsze dane o istnieniu wsi pochodzą z 1528 roku, wspomniano wtedy 
miejscowość Sasiny w parafii wyszkowskiej. (...) W spisach podatkowych 
z XVI wieku wioskę umieszczano w parafii Wyszki, mieszkała tu sama 
drobna szlachta.
Nazwa wsi przez wieki pisana była tak, jak współcześnie, tylko w XVIII 
wieku pojawiał się zapis Sasiny Stare. Według Słownika Geograficznego 
Królestwa Polskiego była to wioska w 2 okręgu polskim, w gminie Malesze 
i powiecie bielskim. 
W 1921 roku notowano tutaj 18 domów i 71 mieszkańców, należała 
ówcześnie do gminy Wyszki.

Sieśki
w przeszłości stanowiły jeden z folwarków należących do dóbr Pietków
-Wólka Pietkowska. Najpewniej Sieśki założono w XVIII wieku, gdyż 
zaznaczono go na ówczesnych mapach.
Na początku XIX w. wieś znalazła się po stronie rosyjskiej granicy między 
Królestwem i Cesarstwem. Z racji położenia przyporządkowano ją Wólce 
Pietkowskiej (Pietkowo znalazło się po drugiej stronie granicy). 
(...) Sieśki określono wtedy jako chutor dóbr Wólka Pietkowska, liczący 
658 desiat w tym 130 łąk i pastwisk, 120 lasu i 16 nieużytków. 
Nie wspomina się tutaj o ziemi włościańskiej, zatem był to folwark 
zamieszkały wyłącznie przez chłopów folwarcznych.
W początkach XX wieku nastąpiły w tym folwarku liczne zmiany. Dawny 
folwark został częściowo rozparcelowany. Ziemie podzielono na liczne 
działy. Część z nich należały do mieszkańców wsi Sieśki, która w 1921 roku 
liczyła 13 domów i 68 mieszkańców, w tym 15 prawosławnych.

Stacewicze
stanowiły w przeszłości własność królewską należącą do starostwa 
bielskiego i wójtostwa Plutycze. Pierwsze wzmianki pochodzą z 1570 roku 
z czasów lustracji dóbr królewskich. Zapisano tam, iż wioska miała 12 włók 
„gruntu dobrego”. Mieszkańcy płacili czynsz pieniężny oraz daniny 
w naturze. Aż do 1795 roku była to wioska królewska w ramach starostwa 
bielskiego, dzierżawiona różnym szlachcicom. Następnie stała się 
własnością rządu pruskiego i od 1807 roku rządu carskiego.
Według danych z końca XIX wieku Stacewicze należały do gminy Rajsk 
w powiecie bielskim o 10 wiorst od Bielska. W 1921 roku we wsi tej były 
24 domy i 104 mieszkańców, wśród nich było 61 prawosławnych 
i 35 katolików i 8 Żydów. Miejscowość należała do gminy Wyszki.

Prezentujemy Państwu ósmą część historii powstania 
miejscowości w Gminie Wyszki. Poniższe fragmenty 
pochodzą ze zbiorów "Historia Gminy Wyszki", 
opracowanej przez Leszka Zugaja. Informacje 
o poszczególnych wsiach zamieszczamy w kolejności 
alfabetycznej. W tym numerze pominięto wsie: Strabla 
i Topczewo, ze względu na obszerną historię ich 
powstania. Zamieścimy je w najbliższych numerach.
Nadal trwa akcja "Razem tworzymy historię gminy".

Jeżeli Państwo posiadają w swoich prywatnych zbiorach archiwalne 
fotografie lub dokumenty, prosimy o dostarczenie ich do naszej
redakcji: 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

Szczepany
nazwa niewątpliwie pochodzi od imienia Szczepan. Mieszkał tu zapewne 
rycerz o tym imieniu, którego potomków nazywano Szczepanami. 
Zapewne pochodził ze wsi Niewono Popławy, tam notowano 
Szczepanowiczów, który w połowie XVI wieku jako jeden z nich kupił dział 
ziemi należący do dziedziców Niewina Borowskiego i założył nową osadę. 
W 1580 roku notowano osadę Borowe – Szczepany, w której dziedziczył 
Jan syn Wawrzyńca.
Przez następne wieki była to wioska zamieszkała przez Niwińskich. 
W genealogii rodu Niwińskich pojawia się zapis pod datą 1780 „Łukasz 
i Maciej, synowie Macieja, dziedzice części wsi Borowo - Szczepany”. 
Ta sama nazwa pojawia się również na ówczesnych mapach Podlasia.
W XIX wieku zaczęto ją nazywać już Szczepany. Słownik Geograficzny 
z końca XIX wieku zapisał: Szczepany - wieś, powiat bielski, gubernia 
grodzieńska, w 2 okręgu polskim, gmina Malesze, o 13 wiorst od Bielska”.
Według danych z 1921 roku istniało tu 9 domów z 53 mieszkańcami. 
Wioska należała do gminy Wyszki.

Szpaki
mają dość ciekawą historię. Pierwotnie była to osada bojarów ruskich, czyli 
drobnych rycerzy pochodzenia ruskiego. Zamieszkali tu zapewne jeszcze 
przed początkiem XV wieku, przed czasami polskiego osadnictwa. Pełnili 
różnego rodzaju posługi na rzecz starostwa brańskiego. Najciekawsze jest 
to, że osada Szpaki leżała pierwotnie zupełnie w innym miejscu. Położona 
była tuż obok miejscowości Bujnowo (dawnej Bonowo), w miejscu 
zwanym obecnie Abramiki. (...) Władze starostwa i urzędnicy królewscy 
zadecydowali, że bojarów Szpaków należy przesiedlić w inne miejsce. 
Wysiedlono ich na północne krańce królewskiej wsi Malesze.
Spis podatkowy z 1580 roku przekazuje informacje o wsi Szpaki w parafii 
bielskiej, wymienia się tam Wawrzyńca Radziwona i Iwana, 
dziedziczących na 7 włókach ziemi osiadłych. W tym czasie Szpaki 
znajdowały się już w nowym miejscu. 
W XVII wieku zaczęto używać już nazwy Szpaki. Była to wioska 
zamieszkała przez drobną szlachtę. Słownik Geograficzny z końca XIX 
wieku zapisał Szpaki - wieś, powiat bielski, gubernia grodzieńska, 
w 2 okręgu polskim, gmina Malesze, o 16 wiorst od Bielska.
W 1921 roku w tej wsi notowano 14 domów i 96 mieszkańców, należała do 
gminy Topczewo.

Trzeszczkowo
powstało zapewne jeszcze w XV wieku. W czasie spisu szlachty litewskiej 
z 1528 roku wymienia się Seło Treszczkowo zemiane. W tym czasie 
mieszkało tu ośmiu rycerzy i jedna wdowa zobowiązana do służby 
wojskowej. Nazwa pochodzi od dawnego imienia Trzeszczek. Była to 
osada zamieszkała przez drobną szlachtę, która przyjęła nazwisko 
Trzeszkowski herbu Zagłoba.
Nazwa wsi pisana była jako Tresczkowo (1795), natomiast w XIX wieku 
nazwa była już zapisywana tak, jak współcześnie. Być może w tym czasie 
wieś nie była już zaściankiem drobnoszlacheckim, ponieważ Słownik 
Geograficzny z tego czasu nie nazywa jej okolicą szlachecką. Zapisał tylko: 
„Trzeszczkowo - wieś, powiat bielski, gubernia grodzieńska, w 2 okręgu 
polskim, gmina Malesze, o 20 wiorst od Bielska”.
W 1921 roku w Trzeszczkowie notowano zaledwie 9 domów 
i 47 mieszkańców, w tym 1 prawosławnego. Osada należała do gminy 
Topczewo. W północno - zachodnich krańcach wsi przed wojną notowano 
młyn parowy.

Tworki
są typową niedużą osadą zamieszkałą pierwotnie przez drobną szlachtę. 
Powstały zapewne jeszcze w XV wieku. Pierwszych danych o istnieniu wsi 
dostarcza przegląd pospolitego ruszenia szlachty litewskiej z 1528 roku. 
Wśród wsi w parafii Wyszki wymienia się Seło Tworkowe zemiane. W tym 
czasie było to osiedle zamieszkałe przez 9 rycerzy, którzy wystawili 
3 konnych jeźdźców. (...) Zapewne właśnie stąd wywodził się ród 
Tworskowskich herbu Dąbrowa lub Ossorja. Być może pochodzili oni 
z Tworek pod Warszawą i przenieśli właśnie tutaj tamtejszą nazwę.
Tworki były wsią drobnoszlachecką. Oprócz Tworskich, dziedziczyły tu 
również inne rody, np. ród Gąsowskich, Malinowskich. 
Słownik Geograficzny z 1890 roku zapisał Tworki - alias Tworki Nowe, 
wieś, powiat bielski, gubernia grodzieńska, w 2 okręgu polskim, gmina 
Malesze, o 13 wiorst od Bielska.
W 1921 roku Tworki liczyły zaledwie 9 domów i 55 mieszkańców, wioska 
należała do gminy Wyszki. Na zachodnich krańcach wsi istniał wiatrak.

Więcej informacji o wsiach - na stronie: 
Historie kolejnych wsi (w tym Strabli i Topczewa) - w następnych 

numerach WG

www.historia.gminawyszki.pl

Zagłoba herb 
Trzeszkowskich 
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26 czerwca 2014 r. odbyła się Sesja Rady Gminy Wyszki, na której zostało 
przyjęte sprawozdanie wójta z wykonania budżetu i stanie mienia 
komunalnego za 2013 rok oraz udzielono absolutorium wójtowi.
Budżet gminy za 2013 rok został wykonany w stosunku do planu w ok. 92% 
zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Dochody ogółem zostały 
zrealizowane w wysokości 15.196.827,75 zł, natomiast wydatki 
- 14.160.108,80 zł. Nadwyżka budżetowa wyniosła + 1.036.718,95 zł. 
Spłacone zostało 862.607,63 zł kredytów.
Strukturę dochodów i wydatków przedstawiają poniższe diagramy:

 Wydatki w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy Wyszki 
przedstawia poniższa tabela

Pomimo ciągle rosnących wydatków na oświatę i niepodążającym za nimi 
wzrostem subwencji oświatowej udało się w 2013 roku nie korzystając 
z kredytu wykonać inwestycji na 786 tys. zł, oraz spłacić 862 tys. zł  
kredytów. 
Ważniejsze inwestycje roku 2013 przedstawiają fotografię poniżej i na 
stronie obok.

Funkcjonowanie szkół w naszej gminie wymaga olbrzymiego wysiłku dla 
naszego budżetu. Jednak nie mogliśmy pozwolić, aby dzieci z naszej gminy 
nie korzystały z dobrodziejstwa uczęszczania do przedszkola. Dzisiaj już 
chyba nie trzeba do tego nikogo przekonywać. W minionym roku szkolnym 
do oddziałów przedszkolnych i klas „0” uczęszczało łącznie 
116 przedszkolaków.
Ile kosztuje budżet naszej gminy utrzymanie dobrych warunków dla 
funkcjonowania naszej oświaty obrazuje poniższa tabela. 

WYKONANIE BUDŻETU GMINY WYSZKI ZA 2013 r.

KRZYŻÓWKA 1/2014

W dniu 07.07.2014 r. w Czytelni GCBK wylosowano zwycięzcę konkursu 
„Krzyżówka z hasłem” ogłoszonym w „Wieściach Gminnych” 1/2014 
przez Gminne Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Wyszkach.
Zwyciężczynią została p. Martyna Kalinowska, zamieszkała 
w Wyszkach. Serdecznie gratulujemy.
W związku z malejącym zainteresowaniem ww. konkursu podjęliśmy 
decyzję o zawieszeniu publikowania kolejnych krzyżówek.
Zainteresowanych serdecznie przepraszamy.
W tym numerze rozpoczynamy publikację twórczości miejscowych 
artystów. Gorąco zachęcamy do lektury (str. 6)

Redakcja "WG"
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SPRAWOZDANIE  z  PRZEBIEGU  FESTYNU  RODZINNEGO

Dnia 17.06.2014 r. w Szkole Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego 
w Topczewie odbył się Festyn Rodzinny z okazji Dnia Rodziny i Święta 
Patrona. Mimo deszczowej pogody, te dwa połączone święta zgromadziły 
wszystkich nauczycieli, uczniów z rodzeństwem i liczne grono rodziców. 
Przybyli też zaproszeni goście: Wójt Gminy Wyszki p. Ryszard Perkowski, 
wizytator p. Franciszek Górski oraz ks. Kan. Tadeusz Kocuk. 
Rozpoczęliśmy o godz. 12.30 Mszą św. w kościele parafialnym 
w Topczewie, w trakcie której wysłuchaliśmy akademii poświęconej 
naszemu patronowi ks. F. J. Falkowskiemu oraz rodzicom.
Po Mszy św. dyrektor p. Andrzej Karpiesiuk powitał przybyłych. Następnie 
złożyliśmy kwiaty pod pomnikiem naszego patrona. Dalsza część 
uroczystości przebiegała na boisku szkolnym i w budynku szkoły. 
Rozpoczął się konkurs ortograficzny. Wzięło w nim udział 8 rodzin. 
Wyłoniono zwycięzców. W tym samym czasie na boisku trwały 
konkurencje sportowe. Były to: sztafeta rodzin, piłka nożna dziewcząt 
i chłopców, piłka nożna ojców, tor przeszkód rodzin. Rywalizacja drużyn 
przebiegała zgodnie z zasadą fair play a doping był ogromny.
W konkursie plastycznym, który przebiegał pod hasłem „Bezpieczne 
wakacje to trzeźwe wakacje” wzięło udział 8 rodzin. Prace wykonywano 
techniką dowolną. Wszystkie rodziny otrzymały nagrody wg kolejności 
zajętych miejsc. 
W trakcie festynu wszyscy uczestnicy posilali się gorącymi kiełbaskami, 
ciastem i napojami. Maluchy bawiły się na zabawkach dmuchanych, 
korzystały z przygotowanych gier i zabaw. Największą atrakcją było 
malowanie twarzy a pobyt umilała głośna i skoczna muzyka.
Wszyscy byli zmoknięci, ale zadowoleni. Uroczystość jeszcze bardziej 
zintegrowała rodziców oraz wszystkich pracowników. Czas poświęcony 
dzieciom przez rodziców na pewno zaprocentuje w przyszłości.
Dyrektor szkoły składa serdeczne podziękowania Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowania i przebiegu uroczystości. Szczególnie 
gorąco dziękuje nauczycielom i pracownikom szkoły.

Barbara Karpiesiuk

VI  GMINNY  DZIEŃ  PAPIESKI

Tradycją wyszkowskiej gminy stały się biegi uliczne z okazji urodzin Jana 
Pawła II. Zwykle odbywały się one w parafialno - gminnym festynie 
organizowanym jako Gminny Dzień Papieski. W tym roku również nie 
mogło być inaczej, zwłaszcza, że wszyscy tak bardzo chcieliśmy okazać 
wdzięczność za kanonizację dwóch papieży, w tym patrona Zespołu Szkół 
w Wyszkach  Jana Pawła II. 
Dokładnie 18 maja 2014 roku w 94 rocznicę jego urodzin kolejny raz odbył 
się Gminny Dzień Papieski. Bardzo martwiliśmy się o pogodę, jeszcze 
dzień wcześniej było mokro i ponuro. Tymczasem nasz patron „postarał się” 
o cudowne słońce i ciepły, wiosenny wiatr.
Uroczystość rozpoczęła się od oddania hołdu Świętemu pod pomnikiem 
przy Zespole Szkół. Delegacje gminnych instytucji i firm złożyły kwiaty 
w asyście pocztów sztandarowych. Następnie w uroczystym orszaku udały 
się do kościoła parafialnego w Wyszkach na Mszę św. Orszak był 
prowadzony przez ks. Adama niosącego relikwie św. Jana Pawła II. Potem 
odbyła się Msza św., którą odprawił i homilię wygłosił proboszcz 
wyszkowski ks. dr. Andrzej Ulaczyk. W homilii ks. proboszcz podkreślił 
zawarte w nauczaniu św. Jana Pawła II wezwania do służby ludziom. Mówił 
o konieczności wsłuchiwania się w potrzeby drugiego człowieka. Wzywał 
do pracy na rzecz najsłabszych i najmniejszych oraz do podejmowania 
działań na rzecz rodziny, która w ostatnim czasie jest tak bardzo zagrożona.
Po mszy głos zabrał wójt naszej gminy p. Ryszard Perkowski, który powitał 
uczestników i zaprosił do wspólnego świętowania. Przypomniał także kilka 
wydarzeń związanych z budową i nadaniem imienia Jana Pawła II 
Zespołowi Szkół w Wyszkach.

Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego 
w Topczewie wystąpili w części artystycznej poświęconej polskiemu 
papieżowi. Na zakończenie nie mogło zabraknąć papieskiej pieśni „Barka”.
Po przejściu z kościoła na skwer przy urzędzie gminy nastąpiła najbardziej 
wyczekiwana część  biegi na cześć św. Jana Pawła II zwanymi przez nas 
biegami papieskimi.
W biegach wzięło udział 196 uczestników w sześciu kategoriach 
wiekowych: klasy „0”, klasy I - II, klasy III - IV, klasy V - VI, gimnazjum 
i kategoria „OPEN”. Szkoły podstawowe reprezentowała młodzież z: SP 
Strabla, SP Topczewo i SP Wyszki. Sędziami zawodów byli nauczyciele 
wychowania fizycznego: Wiesław Tyszkiewicz, Jacek Falkowski 
i Sławomir Warpechowski. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc 
indywidualnie otrzymywali puchary, a wszyscy uczestnicy biegów 
pamiątkowe medale. W klasyfikacji drużynowej szkoły otrzymały okazałe 
puchary. Trofea wręczali przedstawiciele władz Gminy Wyszki i dyrekcji 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach.

Wiesław Tyszkiewicz

Głównym sponsorem i fundatorem nagród była Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyszkach - dziękujemy.
Uroczystość ta nie mogła by się też odbyć, gdyby nie poświęcenie 
i zaangażowanie wielu osób, księdzu proboszczowi Andrzejowi 
Ulaczykowi wraz z ks. Adamem, dyrektorom szkół, nauczycielom 
i pracownikom tych szkół, pracownikom Urzędu Gminy Wyszki i Zakładu 
Usług Komunalnych w Wyszkach. Nie możemy także zapomnieć o firmach 
i instytucjach działających na terenie naszej gminy, które w sposób 
materialny wsparły organizację tego święta. Serdecznie dziękujemy ich 
właścicielom i kierownictwu za zrozumienie i okazaną pomoc. Są to 
następujące podmioty: • Arriva Sp. z o. o. O/Bielsk Podlaski • 
Bank Spółdzielczy w Brańsku o/Wyszki • Gminna Komisja 
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Wyszkach • MPO 
Białystok o/Wyszki • NZOZ w Wyszkach • Ochotnicza Straż Pożarna 
w Wyszkach • Przedsiębiorstwo „Danmar” w Wyszkach • Sklep 
„Ogród Marcina” w Wyszkach • Sklep „Rolnik” w Wyszkach • Sklep 
GS w Wyszkach • Szkoła Podstawowa im. Ks. F. J. Falkowskiego 
w Topczewie • Szkoła Podstawowa im. Prezydenta R. Kaczorowskiego 
w Strabli • Zakład Usług Komunalnych w Wyszkach.

[Fotorelacja na str. 4]
W imieniu organizatorów - Wójt Gminy Wyszki Ryszard Perkowski

WIZYTA  BISKUPA w STRABLI

W czwartek 29 maja w Strabli w Kościele pw. Wniebowstąpienia Pańskiego 
odbyły się uroczystości odpustowe, którym przewodniczył biskup 
drohiczyński Tadeusz Pikus. Na zaproszenie miejscowego proboszcza 
ks. Antoniego Kunickiego przybył poprzedni długoletni proboszcz 
ks. kan. Jan Komosa oraz księża jubilaci: ks. Artur Płachno, ks. Zbigniew 
Niemyjski i ks. Andrzej Ulaczyk, którzy w Strabli przed 25 laty otrzymali 
święcenia kapłańskie.
W uroczystości wzięli udział księża z diecezji. Obecne były władze Gminy 
Wyszki z wójtem p. Ryszardem Perkowskim i przewodniczącym Rady 
Gminy p. Januszem Wyszyńskim, nauczyciele i uczniowie strabelskiej 
szkoły noszącej imię prezydenta RP na uchodźctwie Ryszarda 
Kaczorowskiego, strażacy i mieszkańcy parafii. Ksiądz Biskup 
podziękował społeczności za utrwalanie pamięci i tradycji narodowej, 
czego wyrazem była obecność delegacji władz, nauczycieli i harcerzy na

cd. na str. 11
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X  GMINNA  SPARTAKIADA  SPORTOWA w TOPCZEWIE

uroczystości rocznicowej katastrofy smoleńskiej 10 kwietnia br. przy 
grobie prezydenta Kaczorowskiego w świątyni Opatrzności Bożej 
w Warszawie. Podkreślił wielkie znaczenie służby strażackiej, na którą 
każdy może liczyć w chwilach zagrożenia. Podziękował też Księdzu 
Proboszczowi, władzom i parafianom za troskę o otoczenie świątyni 
parafialnej, które w ostatnim czasie zostało przebudowane.
Na koniec zabrały głos władze gminy, przedstawiciele parafii 
i dzieci. Wręczono kwiaty i złożono życzenia Biskupowi. 
Po Mszy św. odbył się obrzęd symbolicznego otwarcia oraz poświęcenia 
zmodernizowanej plebanii.

Zofia Oksiuta

VII  KONKURS  PIOSENKI  ROSYJSKIEJ w STRABLI

WIZYTA  BISKUPA w STRABLI cd. ze str. 10

„Śpiewać każdy może…” 
Dnia 27 maja 2014 roku po raz siódmy w murach Szkoły Podstawowej 
w Strabli odbyły się zmagania młodych wokalistów. Uczestnicy konkursu 
wykonywali swoje utwory w wersji rosyjskiej i wystąpili w trzech 
kategoriach: solo, duet, zespół. 
Konkurs piosenki swoją obecnością zaszczycili: Prezes Rosyjskiego 
Stowarzyszenia Kulturalno Oświatowego w Polsce z siedzibą 
w Białymstoku p. Halina Romańczuk, Łarisa Filipiuk rusycysta, pracownik 
Uniwersytetu w Białymstoku, Dyrektor Gminnego Centrum Biblioteczno -
Kulturalnego w Wyszkach p. Henryk Zalewski oraz p. Zofia Oksiuta 
pracownik Filii GCBK. 
Do udziału w konkursie zostali zaproszeni uczniowie ze szkół 
podstawowych położonych na terenie Gminy Wyszki: Szkoły Podstawowej 
w Topczewie oraz Zespołu Szkół im. J. P. II w Wyszkach. Uczestnicy 
wykonali łącznie 36 utworów: w kategorii solo 17, duet 11, zespół 8.
W trakcie konkursu odbyła się prezentacja multimedialna przygotowana 
przez ucznia klasy V Dominika Marczuk pt: „Moskiewskie metro”, pokaz

WIZYTA w ŚWIĄT. OPATRZNOŚCI BOŻEJ w WARSZAWIE

W dniu 17.06.2014 r. w Szkole Podstawowej im. Ks. F. J. Falkowskiego 
w Topczewie odbyła się X Gminna Spartakiada Sportowa pod hasłem 
- "Każde dziecko ci to powie". Nie pal, nie pij dbaj o zdrowie. Dziś nie 
wolno palić, pić by na starość zdrowym być!”
W Spartakiadzie wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych naszej 
gminy: Strabli, Wyszek, Topczewa oraz zaproszeni goście z Dobrzyniewa 
Dużego i Łubina Kościelnego wraz z opiekunami. Przybyła też 
przedstawiciel wójta Ryszarda Perkowskiego p. Jadwiga Szerszeń oraz 
dyrektor SP w Łubinie Kościelnym p. Jerzy Zimnoch.
Uroczystość rozpoczął dyrektor p. Andrzej Karpiesiuk, witając wszystkich 
zebranych i życząc zdrowej rywalizacji i przyjemnej zabawy.
Rozpoczęto od konkursu plastycznego. Prace były malowane kredą przed 
szkołą, na kostce. Tematem prac było hasło spartakiady.
Nauczycielka wych. fiz. p. A. Zawadzka, przedstawiła przebieg zawodów 
sportowych. Rozpoczęto od wspólnej rozgrzewki, następnie przystąpiono 
do rywalizacji. Pierwszą konkurencją był „Tor przeszkód” dla 
8-osobowych drużyn mieszanych z klas 0 - III. Następne konkurencje 
to: biegi przełajowe chłopców i dziewcząt z klas 0 - VI, rozgrywki piłki 
nożnej dziewcząt i chłopców oraz biegi 3 - 4 latków z przedszkola.
W trakcie spartakiady wszyscy uczestnicy otrzymali gorące kiełbaski oraz 
kompot. Posiłek zregenerował siły wyczerpanych zawodników, którzy 
z werwą wrócili do dalszych rozgrywek sportowych.
Pod koniec uroczystości został rozstrzygnięty konkurs plastyczny.
Na zakończenie X Gminnej Spartakiady Sportowej najlepsi sportowcy, 
drużyny sportowe oraz zespoły plastyczne otrzymały medale i nagrody 
rzeczowe z rąk przedstawiciela wójta, p. Jadwigi Szerszeń z GOPS-u, 
dyrektora p. Jerzego Zimnocha oraz dyrektora p. Andrzeja Karpiesiuka. 
Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie pucharów za rywalizację 
sportową poszczególnym szkołom.

Julia Mironczuk i Barbara Karpiesiuk

zdjęć z poprzedniej edycji konkursu. Wszyscy uczniowie mogli też 
obejrzeć bajkę rosyjską pt: „Braciszek i siostrzyczka”.
Po wysłuchaniu wszystkich utworów Przewodnicząca Jury Łarisa Filipiuk 
ogłosiła wyniki. 
Jury konkursu pogratulowało młodym wykonawcom wysokiego poziomu 
występów. Zwrócono szczególną uwagę na wspaniały akcent rosyjski,  
dobrą znajomość tekstów oraz poprawność językową. 
Wykonawców do konkursów przygotowywały: SP Topczewo - mgr Julia 
Mironczuk, SP Wyszki - mgr Elżbieta Godzińska, SP Strabla - mgr Elżbieta 
Orbik.
VII edycja konkursu „Śpiewać każdy może…” mogła odbyć się dzięki 
finansowemu wsparciu „przyjaciół” piosenki. Nagrody ufundowali: 
• p. Edward Karpiesiuk - Dyrektor Banku Spółdzielczego O/Wyszki 
• p. Marzanna Marczuk - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Prezydenta 
Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli.
Wielką pomoc okazali rodzice uczniów ze Szkoły Podstawowej w Strabli, 
którzy tradycyjnie przygotowali poczęstunek dla wszystkich uczestników 
konkursu w postaci wspaniałych „domowych wypieków”. 
Organizator VII Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Rosyjskiej „Śpiewać 
każdy może…” składa gratulacje i podziękowania wszystkim 
wykonawcom, ich nauczycielom, rodzicom i sponsorom. To dzięki 
wspólnemu wysiłkowi „młodzi śpiewacy” mogli uczestniczyć w tej  
niecodziennej lekcji języka rosyjskiego. 

Organizator mgr Elżbieta Orbik

10 kwietnia minęła IV rocznica tragicznej katastrofy smoleńskiej z 2010 r. 
W związku z obchodami rocznicowymi zostaliśmy zaproszeni do udziału 
w uroczystej Mszy Św.  w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. 
W uroczystości uczestniczyli: delegacja Gminy Wyszki w osobach Wójta 
Gminy Wyszki p. Ryszarda Perkowskiego i Przewodniczącego Rady 
Gminy p. Janusza Wyszyńskiego, poczet sztandarowy Szkoły Podstawowej 
im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli z opiekunami p. Iwoną 
Kondracką i p. Ewą Falkowską, proboszcz Parafii Wniebowstąpienia 
Pańskiego w Strabli ks. Antoni Kunicki, dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli p. Marzanna Marczuk. 
W uroczystej mszy św. udział wzięła również Pani Karolina Kaczorowska 
z rodziną, ks. Biskup Tadeusz Pikus, Bractwo Kurkowe, żołnierze 
Reprezentacyjnej Jednostki Wojska Polskiego. Uroczystość uświetniły 
poczty sztandarowe, instytucje i szkoły noszące imię Prezydenta Ryszarda 
Kaczorowskiego. Wspaniała  atmosfera i niezwykłe osobistości są dla nas 
pięknym przeżyciem i pamiątką.

ze strony www.spstrabla.wyszki.pl
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Dla ułatwienia dodawania informacji 
w wersji elektronicznej wprowadzamy 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 Urzędu Gminy 
Wyszki.

BEZPŁATNE  ZABIEGI  BIOMASAŻU, FITNES

Zapraszamy Państwa do naszej 
salki biomasażu, w której 
wykonywane są nieodpłatnie 
zabiegi służące poprawie 
kondycji psycho - fizycznej. 
Nie mają one charakteru 
leczniczego, a wyłącznie 
spor towo -  r ek reacy jny,  
relaksacyjny i służą poprawie 
stresu i napięć.

Foto: K. Borowska

Przygotowaliśmy również pomieszczenie z urządzeniami fitnes - rowerki, 
ławeczki, steppery, z których można korzystać nieodpłatnie w godzinach 
pracy placówki.
Co środę, od godz. 18.00 trwają zajęcia kursu tańca zumby, prowadzone 
przez instruktorki szkoły tańca "SalsaFit Podlasie".

Ogólnopolski Głos Profilaktyki, to najnowsza inicjatywa społeczności 
Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” (PaT) adresowana do 
wszystkich. „Ta Akcja ma ideę  promowania MODY NA ŻYCIE WOLNE 
OD UZALEŻNIEŃ.”
Do tegorocznej akcji postanowiło przyłączyć się Gminne Centrum 
Biblioteczno - Kulturalne, wspólnie z Wydziałem Prewencji Komendy 
Powiatowej Policji Bielsk Podlaski, Państwową Strażą Pożarną, również 
z Bielska Podlaskiego, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Wyszkach oraz Szkołą Podstawową w Strabli, patronat 
objął Wójt Gminy Wyszki.
Spotkanie rozpoczął Dyrektor GCBK p. Henryk Zalewski i Wójt Gminy 
Wyszki p. Ryszard Perkowski, którzy powitali współorganizatorów 
i przybyłych uczestników.
Przed godz. 16.00 Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP podkom. 
Waldemar Wąż odczytał odezwę społeczności PaT oraz poprosił 
o wykonanie przez 60 sekund gestu naśladującego „bicie” serca.
Gest ten został nazwany ZRYWEM WOLNYCH SERC.
Następnie panie: Sylwia Bagniuk i Halina Sacharczuk, również pracownice 
Wydziału Prewencji, zaprosiły do rozmowy pod hasłem „Głos 
Profilaktyki”.
Spotkanie zostało urozmaicone występem uczniów szkół gminnych 
w programach artystycznych przygotowanych przez panie: Zofię Oksiutę 
bibliotekarza GCBK, Filii w Strabli oraz p. Elżbietę Orbik nauczyciela 
miejscowej szkoły.
Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs plastyczny dla najmłodszych 
pn. „BEZPIECZNE WAKACJE". Wszyscy uczestnicy otrzymali masę 
ciekawych nagród.
Na placu przyszkolnym można było obejrzeć wyposażenie wozu 
strażackiego i policyjnego, czym byli zainteresowani szczególnie młodzi 
widzowie  często siadali na miejscu kierowcy czy też przymierzali hełmy. 
Przy wszystkich działaniach był obecny „Miś Dobromiś” (duża maskotka 
w ubraniu policyjnym), z którym chętnie robiono zdjęcia. 
Drugim punktem cieszącym się ciągłym zainteresowaniem była dmuchana 
zjeżdżalnia dla najmłodszych, na której, tym razem nieodpłatnie, można 
było wyszaleć się do woli.
Jedynym mankamentem była niestety, pogoda, która ciągle „straszyła” 
ulewą, by w końcu rzeczywiście na dobre się rozpadać. Nietypowa „letnia 
aura” przyczyniła się do stosunkowo niewielkiej frekwencji widzów. 
Chociaż z drugiej strony, młodzieży obecnej podczas akcji zupełnie taka 
pogoda nie przeszkadzała i mimo oficjalnego zakończenia spotkania, długo 
bawiła się na scenie śpiewając znane rozrywkowe przeboje.

(hz)

OGÓLNOPOLSKI  GŁOS  PROFILAKTYKI PIKNIK w STRABLI  "WITAJCIE  WAKACJE"

Coroczny piknik na powitanie lata pn. "Witajcie Wakacje' 2014" został 
zorganizowany 22.06.2014 r. w Strabli przez Gminne Centrum 
Biblioteczno - Kulturalne w Wyszkach, przy współudziale SP Strabla, 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pomocy 
technicznej: ZUK Wyszki i MPO Wyszki. Patronat nad imprezą objął Wójt 
Gminy Wyszki a patronat medialny „Nowiny bielskopodlaskie”.
Imprezę rozpoczęliśmy VIII Gminnym Turniejem Dzikich Drużyn w piłce 
nożnej, w którym startowało 6 drużyn: 2 ze Strabli, Pulsze, Godzieby 
i Topczewo. Po kilkugodzinnych rozgrywkach zwyciężyło Topczewo, 
miejsce II zajęła Strabla i miejsce III - Godzieby. Najlepszym zawodnikiem 
okazał się Damian Topczewski, najlepszym bramkarzem Mateusz 
Olszyński a najlepszym strzelcem Dawid Górski.
Wszystkie drużyny otrzymały puchary (za zwycięstwo i udział), dyplomy
a wszyscy zawodnicy, łącznie z rezerwowymi  medale. Dekoracji dokonali: 
p. Ryszard Perkowski - Wójt Gminy Wyszki, p. Janusz Wyszyński - 
Przewodniczący Rady Gminy Wyszki, p. Marzanna Marczuk - dyrektor 
miejscowej szkoły podstawowej.
Następnie odbyły się biegi przełajowe w 10 kategoriach, gdzie znalazła się 
również kategoria OPEN - dla wszystkich chętnych. Warto nadmienić, iż 
najmłodsza zawodniczka miała 3 latka. I tym razem nie tylko zwycięzcy ale 
również wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy i medale.
Ciekawą propozycję mieli aktorzy Teatru Echo, a mianowicie spektakl 
związany z profilaktyką a później zabawiali najmłodszych m. in. robieniem 
z balonów „zwierzątek, kwiatów”.
Dużym zainteresowaniem cieszył się autorski występ zespołu muzycznego 
"3xTAK", który zebrał jakże zasłużone brawa. Nie mniejsze oklaski 
otrzymali również uczniowie gminnych szkół za swoje popisy wokalne.
Podczas pikniku miał miejsce pokaz tańca zumby w wykonaniu 
instruktorów szkoły tańca "SalsaFit Podlasie" z Białegostoku. Wielokrotne 
zachęcanie widzów do przyłączenia się do wspólnej zabawy sprowokowało 
kilka dziewcząt, które próbowały opanować niełatwe kroki pw. tańca.
W godzinach wieczornych odbył się konkurs rodzinnego puszczania 
latawców „Latawce górą”. Jak co roku, tak i tym razem wszyscy uczestnicy 
otrzymali dyplomy, nagrody i upominki.
Imprezę uświetnił występ zespołu śpiewaczego Klubu Seniora ze Strabli, 
który jak zawsze jest niezawodny i udowadnia, że każdy wiek jest dobry do 
aktywności społecznej, jeśli tylko są chęci.
Spotkanie zakończyła zabawa pod chmurką z zespołem AMADEO.
(fotoreportaż na str. 5)

(hz)

Gminne Centrum Biblioteczno - Kulturalne 
zaprasza również w wakacje. Można 
skorzystać z pracowni komputerowej, 
Czytelni bilarda, piłkarzyków i innych, jak 
również biblioteki publicznej - piwnica 
budynku szkoły w Wyszkach.
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Koniec roku szkolnego to czas podsumowań, sprawozdań i ocen. 
Młodzieżowa Rada Gminy V kadencji pragnie przypomnieć 
wszystkim czytelnikom co udało się nam zrealizować w roku 
szkolnym 2013 / 2014. 
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- 18 października 2013 r. odbyły się wybory uzupełniające do rady.
- 27 listopada odbyła się sesja rady podczas, której  uzupełniliśmy  
skład Prezydium i przyjęliśmy Plan Pracy. Radne z klas I 
gimnazjum złożyły ślubowanie aby zgodnie z prawem 
wykonywać swój mandat.
- Przed świętami Bożego Narodzenia wykonaliśmy stroiki 
świąteczne z którymi udaliśmy się do władz gminy i szkoły aby 
złożyć życzenia.

"Wykształcenie jest w chwilach pomyślności ozdobą,

a w chwilach nieszczęścia schronieniem"

Arystoteles

Gazetkę naszą dziś piszemy

i dobrze się z tym czujemy.

Na wakacje gdzieś jedziemy.

I odpoczywać tam będziemy.

Nadszedł upragniony,

wielce wytęskniony, czas radości,

spokoju i odpoczynku  błogiego.

My trzecioklasiści gimnazjaliści,

szkołę już kończymy i wam wszystkim

samych sukcesów życzymy.

Uczcie się wytrwale i nieopieszale!

Bądźcie ambitni i pozytywnie zaszczytni.

Rymować by się jeszcze dało, ale

miejsca na kartce może być za mało…

Od 18 października 2013 r. 

działamy w tym składzie.

I dobrze nam było w tej młodzieżowej radzie.

- 27 grudnia kolędowaliśmy w Niewinie Borowym, a zebrane 
środki finansowe umożliwiły nam wyjazd do kina w Białymstoku  
na film ,,Wkręceni'.
- 12 stycznia 2014 r.wzięliśmy udział w XXII  Finale WOŚP.
- W styczniu uczestniczyliśmy w obchodach 15 - lecia  Powiatu 
Bielskiego. Od starosty Pana Sławomira Jerzego Snarskiego  
otrzymaliśmy statuetkę za współpracę i działalność na rzecz 
krzewienia  samorządności wśród młodzieży.
- W lutym i marcu odbywaliśmy sesje robocze, podczas których 
omawialiśmy bieżące sprawy.
- W kwietniu zgodnie z naszą tradycją odwiedziliśmy następujące 
Miejsca Pamięci Narodowej: w Olszewie, Topczewie, Strabli, 
Wyszkach i Mulawiczach.



Na zakończenie sesji były podziękowania 
i gratulacje od naszych władz. Wszyscy radni 
z uwagi na kończącą się V kadencję otrzymali 
listy gratulacyjne i książki. Miłym akcentem 
był podarunek w postaci ramek do zdjęć od 
Dyrektora Gminnego Centrum Biblioteczno
- Kulturalnego w Wyszkach Pana Henryka 
Zalewskiego.

My młodzi radni, serdecznie dziękujemy: 
Panu Wójtowi Ryszardowi Perkowskiemu, 
Przewodniczącemu Rady Gminy Panu 
Januszowi Wyszyńskiemu, Sekretarzowi 
i opiekunowi rady Panu Tadeuszowi 
Wielanowskiemu, Panu Dyrektorowi Zespołu 
Szkół w Wyszkach Janowi Falkowskiemu, Pani 
Wicedyrektor Marcie Warpechowskiej, Panu 
Henrykowi Zalewskiemu oraz opiekunkom 
Pani Annie Twarowskiej i Bożenie Pierzchało 
za wsparcie, opiekę i wyrozumiałość podczas 
realizacji naszych działań. 

Ze słonecznymi pozdrowieniami 
Redakcja ,,Głosu Młodych” 

wspólnie z opiekunami: 
Bożeną Pierzchało, Anną Twarowską 

i Tadeuszem Wielanowskim.

- 3 maja delegacja rady wzięła 
u d z i a ł  w  p o w i a t o w y c h  
obchodach Święta Konstytucji 
3 Maja.
- 18 maja włączyliśmy się 
w obchody V Gminnego Dnia 
Papieskiego.
- 22 maja wzięliśmy udział 
w akcji ,,Młodzi Głosują"
- wybory do Parlamentu 
Eurpejskiego.
- 27 maja zorganizowaliśmy 
V  K o n k u r s  W i e d z y  
o Samorządzie Terytorialnym
i Gminie Wyszki.

Uwieńczeniem naszych działań 
była VIII sesja, która miała 
miejsce 24 czerwca w Urzędzie 
Gminy Wyszki. Obecnością swą 
zaszczyciły nas władze gminy 
i szkoły oraz opiekunowie. 
Obrady obserwowały uczennice 
z klasy III a, które w nagrodę za 
zajęcie II miejsca w konkursie 
samorządowym  spędzały 
Dzień. z Panem Wójtem. 

W roli obserwatorów wystąpiła kl. IIa. Sesję prowadziła 
przewodnicząca rady Wioleta Niewińska. Na początku  
powitała radnych i przedstawiła porządek obrad.  
Poszczególni radni złożyli sprawozdania z działalności, 
w tym finansowe. Wszyscy uczestnicy obejrzeli prezentację 
multimedialną ,,MOJA MAŁA OJCZYZNA'', którą 
wcześniej przygotowali radni.
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