
Gmina Wyszki

kwartalnik  bezpłatny

3/2014 (62)www.wyszki.plwww.wyszki.pl 2/2014 (61)

ISSN 2353-0650ISSN 2353-0650

Porównujemy zakres i składki 
we wszystkich Towarzystwach Ubezpieczeniowych

www.wena.bialystok.pl
ubezpieczenia@wena.bialystok.pl
www.wena.bialystok.pl

SUPER PROMOCJA:
60% zniżki 
po 3 latach 
bezszkodowej jazdy

SUPER PROMOCJA:
60% zniżki 
po 3 latach 
bezszkodowej jazdy

24 lata 
na 

rynku 
ubezpieczeń

24 lata 
na 

rynku 
ubezpieczeń

Ważne dla mieszkańców gminy: 
dobór ubezpieczenia do potrzeb Klienta

Ważne dla mieszkańców gminy: 
dobór ubezpieczenia do potrzeb Klienta

UBEZPIECZENIA
dla osób
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- komunikacyjne
  (OC, AC,
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- domy, domki letniskowe
- domy w budowie
- na życie
- zdrowotne
- turystyczne
- rolne
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  (OC, AC,
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- pakiety majątkowe
- odpowiedzialności cywilnej
- OC zawodowe
  (np.: lekarzy, pielęgniarki,
  biura rachunkowe, inne)
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tel. 86 218 15 84

Przedstawicielstwo:
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Bądźmy świadomymi wyborcami

Co cztery lata jesienią odbywają się wybory samo-
rządowe. Wzrastają emocje, dyskusje, pojawiają się 
kandydaci na wójtów, radnych. Takie są reguły 
demokracji. Jest tylko pytanie czy my zwykli obywatele 
tak naprawdę dobrze wykorzystujemy możliwości, które 
daje demokracja? Dotyczy to oczywiście wszelkiego 
rodzaju wyborów, nie tylko samorządowych.

Pierwszym ogromnym błędem, który popełnia średnio, co drugi obywatel 
to nieuczestniczenie w wyborach. Nie ma gorszego rozwiązania jak oddanie 
prawa do decydowania bliżej niewiadomym osobom. Zwykle bardzo 
aktywne są osoby o skrajnych poglądach. Nie odbierając im prawa do tego, 
nie uważam za dobre, gdy ludzie o radykalnych poglądach, czy niezbyt 
pewnym morale zaczynają sprawować władzę i decydować o losie nas 
wszystkich. Stąd właśnie później mamy kolesiostwa, kłótnie, incydenty 
alkoholowe, drogowe oraz przeróżne inne zdarzenia. My zaś narzekamy na 
władzę, którą sami wybraliśmy. Niestety, nie głosując też wybieramy.
Drugim błędem, który nagminnie popełniamy to łatwowierność. Często 
bezkrytycznie wierzymy w obietnice bez pokrycia, pomówienia, nierealne 
plany. Nie bierzmy pod uwagę, czym zajmował się, jak postępował, z jakiej 
rodziny pochodzi, jak zachowuje się w życiu codziennym, kandydat 
startujący w wyborach. W większości przypadków znacie ich od lat. A to 
właśnie te wcześniejsze zachowania dają możliwość prawdziwej oceny 
jego wartości. Przed wyborami wszyscy są mili, mądrzy, współczujący, 
bezstronni.  

- Trzecim błędem występującym niestety dosyć często jest całkowity brak 
zainteresowania życiem publicznym. Często nie rozróżniamy, czym jest 
samorząd i władza państwowa, jakie są ich zadania i kompetencje. Jakie są 
zadania np. wójta, rady gminy itd. Źle tym samym kierujemy swoje 
oczekiwania, nierzadko je wyolbrzymiamy. Nieprawidłowo tym samym 
oceniamy przydatność kandydatów do pełnienia funkcji, którą w wyborach 
mu powierzymy. Mówienie, że mnie to nie interesuje jest swego rodzaju 
nieodpowiedzialnością. Jak może nas nie interesować, co dzieje się, bądź 
będzie się działo w moim „domu”?
Kolejnym błędem to głosowanie na przekór wszystkim lub dla żartu. Jest to 
często, choć nie tylko, domena młodych. Wybory są jednak aktem bardzo 
poważnym. Decydujemy o swoim losie na najbliższą kadencję. Tu nie ma 
miejsca na żarty i eksperymenty. To może przypadkiem kosztować nas 
wszystkich drogo. Dobrze jak skończy się tylko egzotycznymi 
zachowaniami pojedynczego radnego czy posła. A jeśli w wyniku tego będą 
to nieodpowiedzialni rządzący np. wójt, starosta, marszałek, premier?

Dlatego też przed postawieniem znaku na karcie wyborczej warto zadać 
sobie kilka pytań:
 co tak naprawdę wiem o kandydacie?
 czy na pewno jest wiarygodny?
 czy jest osobą, która potrafi w sposób kompetentny i bezstronny pracować 

na rzecz mojego środowiska, przy okazji spełniając również część moich 
potrzeb?
Zapraszam na wybory.

Ryszard Perkowski
Wójt Gminy Wyszki

ZDANIEM  WÓJTA  GMINY  WYSZKI

Tegorocznym dożynkom parafialno - gminnym od samego rana 
towarzyszyła brzydka, deszczowa pogoda. W związku z zawartymi 
wcześniej umowami niestety, nie dało się przełożyć terminu imprezy.
24 sierpnia br. po mszy św. w tutejszym kościele parafialnym mieszkańcy 
z Pierzchał, Samułk Małych, Niewina Borowego, Warpech Nowych, 
Warpech Starych i Szczepan przynieśli wieńce na plac imprezy. 
Część artystyczną dożynek rozpoczął zespół muzyczny 3xTAK. 
Za wykonanie autorskiego repertuaru zebrał jakże zasłużone brawa.
W przerwie koncertu głos zabrał p. Ryszard Perkowski. Podziękował 
rolnikom za trud włożony w całoroczną pracę oraz sponsorom i partnerom 
za aktywne włączanie się w życie Gminy. Wręczył przy tym specjalne 
grawertony ks. Andrzejowi Ulaczykowi Proboszczowi Parafii 
św. Andrzeja Apostoła w Wyszkach, ks. Pawłowi Anusiewiczowi 
Proboszczowi Parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika 
w Topczewie, ks. Antoniemu Kunickiemu Proboszczowi Parafii 
Wniebowstąpienia Pańskiego w Strabli, ks. Jerzemu Charytoniukowi 
Proboszczowi Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Maleszach, 
panom: Sławomirowi Snarskiemu Staroście bielskiemu, Bartoszowi 
Gorgolewskiemu przedstawicielowi firmy GREEN BEAR 
w Warszawie, Stanisławowi Bachurkowi Prezesowi BS w Brańsku, 
Wojciechowi Rutkowskiemu Komendantowi KPP w Bielsku 
Podlaskim, Tadeuszowi Romańczukowi Prezesowi Spółdzielni 
Mleczarskiej BIELMLEK w Bielsku Podlaskim oraz Edwardowi 
Karpiesiukowi Dyrektorowi Oddziału BS w Wyszkach.

cd. na str. 12
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ZDROWE i BEZPIECZNE  WAKACJE w TOPCZEWIE

Kontynuacją programu „Bezpieczne wakacje to trzeźwe wakacje” 
realizowanego przez Szkołę Podstawową im. ks. F. J. Falkowskiego 
w Topczewie były warsztaty profilaktyczne prowadzone przez artystów ze 
Stowarzyszenia Akademii Łucznica. Uczestniczyli w nich uczniowie 
naszej szkoły oraz absolwenci, rozwijając swoje talenty artystyczne 
podczas letnich kolonii w dniach od 19.07. do 25.07.2014 r. Jednocześnie 
utwierdzali się w przekonaniu, że uzależnienie od alkoholu i innych używek 
to ogromne zło dla młodego człowieka. Sponsorem letniego wypoczynku 
była Fundacja AMF Nasza Droga i Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Wyszkach.
Wypoczynek młodzieży połączony był z edukacją artystyczną. Uczniowie 
wykonywali przedmioty z gliny, następnie wypalali w piecu ceramicznym. 
W ten sposób powstały bardzo piękne i ciekawe prace.
Inną czynnością było lepienie z gliny własnych domów. Następnie pod 
czujnym okiem artystów powstała makieta z mapą okolicy. Na niej dzieci 
postawiły swoje domy.
Atrakcją kolonii były też działania animacyjne oraz malowidła na szkle.
W trakcie zajęć uczniowie poznali różne techniki malarskie i mogli 
poszerzać wiedzę na plenerach malarskich. Tam powstały interesujące 
obrazy.

Ciekawym zajęciem okazało się malowanie swoich ulubionych znaków na 
koszulkach. Uczestnicy poznali też świat batików bardzo interesującą 
technikę malarską.  Absolwenci  pracowali w sekcji filmowej. W ten sposób 
powstał reportaż z kolonii.
W trakcie kolonii nie zabrakło też miejsca na zabawę i wypoczynek. Dzieci 
wyjeżdżały do parku linowego w Doktorcach i na basen do Bielska 
Podlaskiego. Wielką popularnością cieszyła się przejażdżka bryczką oraz 
jazda konna. 
Uczestnicy poznali też pracę lokalnej ochotniczej straży pożarnej. 
Był też panel dyskusyjny na temat: Co jest ważne w życiu?

Powstał wspólny plakat najważniejszych wartości. Wspominano też 
miejsca, które najbardziej utkwiły w pamięci.
Na zakończenie zorganizowany został wernisaż prac wykonanych przez 
uczestników. Przybyli goście: Wójt Gminy Wyszki - Pan Ryszard 
Perkowski, Państwo Anna i Maciej Formanowiczowie, strażacy oraz 
rodzice. Wszyscy podziwiali artystyczne talenty dzieci. Atrakcją tego dnia 
był pokaz lepienia garnków z gliny i wyrabianie na kole garncarskim. 
Każdy mógł spróbować swoich sił.
Na zakończenie wszyscy zebrali się przy ognisku.
Miejscem noclegowym w ostatnią noc kolonii był nocleg w namiotach. Nie 
zabrakło też tradycji zielonej nocy - „malowania się pastą do zębów".
Tydzień spędzony na koloniach minął bardzo szybko, na pewno długo 
pozostanie w pamięci uczestników. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. F. 
J. Falkowskiego w Topczewie dziękuje serdecznie wszystkim sponsorom 
letniego wypoczynku. Szczególne podziękowania składa na ręce p. A. i M. 
Formanowiczów, p. J. Szerszeń, nauczycieli i pracowników szkoły. 
Dziękuje też p. P. Karpiesiukowi, p. A. Karpiesiukowi, p. A. Krasowskiemu, 
p. M. Raciborskiemu i p. J. Wyłuckiemu za uatrakcyjnienie kolonii, 
a ks. Józefowi z Hodyszewa za nieodpłatne wypożyczenie materacy 
i p. H. Zalewskiemu za namioty.

Barbara Ryszt, Marek Wyłucki



ROZWÓJ  GMINY  WYSZKI

Każdego dnia możesz spotkać na swojej drodze pijanego kierowcę. 
Pamiętaj, że stanowi on śmiertelne zagrożenie. Powstrzymanie 
nietrzeźwego kierującego to absolutna konieczność w przeciwnym razie 
może dojść do tragedii. Sprawdź, jaka powinna być Twoja reakcja.
Po pierwsze, jeśli kiedykolwiek zauważysz dziwne zachowanie kierowcy 
na drodze, które może świadczyć o tym, że jest on pod wpływem alkoholu 
lub innych środków psychoaktywnych, niezwłocznie powiadom policję. 
Zadzwoń pod numer 112. Podczas rozmowy określ miejsce, w którym się 
znajdujesz i powiedz, jakie zachowania kierowcy wzbudzają Twój 
niepokój. Opisz jego samochód (numery rejestracyjne, marka, kolor).
Po zakończeniu rozmowy poczekaj na reakcję policji lub zastanów się, czy 
jesteś w stanie samodzielnie podjąć interwencję, pamiętając przy tym 
o swoim bezpieczeństwie. Możesz skonsultować swój plan działania 
telefonicznie z policjantem i np. jechać w bezpiecznej odległości za 
samochodem kierowanym przez nietrzeźwego, informując na bieżąco 
o trasie, którą pokonujesz.
Nigdy nie zapominaj o własnym bezpieczeństwie. Powstrzymaj się od 
podejmowania na własną rękę pościgów za pijanym kierowcą czy 
zajeżdżania mu drogi. Weź pod uwagę, że osoby pod wpływem alkoholu 
mogą być agresywne i stwarzać zagrożenie. Zawsze rozsądnie oceniaj 
sytuację, w jakiej się znajdujesz. Reaguj adekwatnie. Zrezygnuj 
z bezpośredniej interwencji, jeśli nietrzeźwy kierowca jest silniejszy 
fizycznie, rozdrażniony i pobudzony.
Możesz zdecydować się na fizyczne powstrzymanie kogoś od jazdy, jeśli 
masz przekonanie, że jego opór nie będzie duży lub będziesz w stanie bez 
trudu go przełamać (np. jeśli kierowca jest tak pijany, że ledwo trzyma się na 
nogach lub posiadasz znaczącą fizyczną przewagę). Zawsze warto poprosić 
drugą osobę, by pomogła Ci w interwencji. Wspólnie poczekajcie na 
przyjazd policji.
Jeśli kierowca, który wyraźnie jest pijany, zatrzyma się (np. na światłach 
czy na poboczu), możesz zareagować, korzystając z prawa do ujęcia 
sprawcy przestępstwa na gorącym uczynku. W ramach tzw. zatrzymania 
obywatelskiego możesz otworzyć drzwi samochodu pijanego kierowcy 
i wyciągnąć kluczyki, uniemożliwiając mu w ten sposób dalszą jazdę. Bądź 
stanowczy - wyraź swój sprzeciw wobec jazdy pod wpływem alkoholu, 
uświadom ryzyko, z jakim się wiąże. Możesz odwołać się do prawa 
i surowych kar za prowadzenie w stanie nietrzeźwości oraz do emocji, 
wskazując na możliwość spowodowania tragedii na drodze. Następnie 
poczekaj na przyjazd policji.

JAK  POWSTRZYMAĆ  PIJANEGO  KIEROWCĘ?

Przeliczanie ilości spożywanego alkoholu
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Pamiętaj:
pijany kierowca to śmiertelne zagrożenie. Od tego, czy 
zareagujesz, może zależeć czyjeś życie. Nigdy nie przymykaj oka 
na niebezpieczne sytuacje na drodze.

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

Gmina  Wyszki  2010 - 2014
Aby właściwie ocenić Gminę Wyszki pod względem jej rozwoju 
społecznego, inwestycji, poprawy oświaty, kultury, sportu trzeba zapoznać 
się z kilkoma uwarunkowaniami, które te zmiany determinują. Są nimi: 
typowo rolniczy charakter, duża powierzchnia, mało mieszkańców, 
ponadto brak większych zakładów pracy, linii energetycznych wysokiego 
napięcia, rurociągów, które przynoszą znaczne dochody z tytułu podatków. 
Dochody własne naszej gminy za 2013 r. są w wysokości 685,46 zł 
w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Na zbliżonym poziomie są gminy Boćki, 
Rudka. Dla porównania Gmina Brańsk, która często jest przytaczana, jako 
przykład intensywnego inwestowania, ma ww. dochód w wys. 1196,31 zł na 
osobę (Orla - 2054,19 zł, Suraż - 2055,55 zł, Mielnik - 5538 zł).
Dla przykładu gdybyśmy mieli dochody własne na poziomie często branej 
do porównań Gminy Brańsk, każdego roku mielibyśmy w budżecie 
ok. 2,5 mln zł więcej. Stawiałoby to nas w zupełnie innej rzeczywistości. 
Swoimi skromnymi środkami musimy obsłużyć 59 wsi, 120 km linii 
wodociągowych, dziesiątki dróg gminnych i polnych, trzy szkoły, pomoc 
społeczną itd. Tylko oświata wymaga dokładania z dochodów własnych 
budżetu od 1,5 do 2,0 mln zł rocznie, opieka społeczna ok. 500 tys. zł, 
administracja ok. 1,5 mln zł. (Całkowicie nie znają realiów ci, co uważają, 
że można ograniczyć administrację. W aktualnych uwarunkowaniach bez 
zmian ustawowych w tym zakresie koszty administracji będą sukcesywnie 
rosły.) Rosną również koszty utrzymania oświaty. Malejąca liczba dzieci

powoduje realne obniżanie subwencji. Niektórzy redukują rosnące koszty 
drastycznymi metodami np. łączenie klas, cięcie wydatków na pomoce 
naukowe itp., co moim zdaniem jest najgorszym możliwym rozwiązaniem.
Wszystkie te uwarunkowania powodują, że prowadzenie wszelkich 
inwestycji jest bardzo trudne. Wielokrotnie musieliśmy rezygnować ze 
składania wniosków na dofinansowanie z zewnątrz, gdyż po prostu nie 
posiadaliśmy środków na udział własny wynoszący zwykle 30 - 50%.
Mimo tych trudnych warunków kadencja 2010 - 2014 może być pod 
względem inwestycji uznana za bardzo udaną - łączna wartość inwestycji 
wyniosła 12.655 tys. zł.
Do wydatków inwestycyjnych twardych należałoby doliczyć jeszcze ponad 
2 mln zł zainwestowanych w ludzi (główne w dzieci) z tzw. projektów 
miękkich z EFS i innych programów.

W poszczególnych latach budżety gminy przedstawiały się następująco:

Rok 2010 
Budżet ogółem:
Dochody - 13.524 tys. zł, w tym własnych 3.002 tys. zł
Wydatki - 15.548 tys. zł, w tym inwestycje 2.967 tys. zł
a) I etap kanalizacji Topczewo  870 tys. zł, w tym PROW  535 tys. zł
b) Pomoc finansowa dla powiatu w wys. 658 tys. zł
    - na remont drogi we wsi Malesze - 160 tys. zł
    - budowa chodnika w Strabli - 128 tys. zł
    - budowa drogi Nr 1583B do Niewina Bor. - 286 tys. zł
    - remont drogi Warpechy Stare  Mieszuki - 84 tys. zł

cd. na str. 8
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Cóż u nas nowego?
Nowa rada powołana i trzeba przystąpić do 
działania.
,,Nie możemy zrobić nic wielkiego, ale za to małe 
rzeczy z wielką miłością'' jak mówiła Matka Teresa 
z Kalkuty. A my za nią chcemy podążać i robić coś 
dobrego dla siebie i innych.

KAMPANIA WYBORCZA
Druga połowa września 2014 r. upłynęła nam na 
prowadzeniu kampanii wyborczej. Kandydaci 
ubiegający się o mandat radnego, a było ich 26
z klas I - III Gimnazjum w Wyszkach, przygotowali 
plakaty wyborcze, w których zawarli swoje 
programy i plany, zareklamowali także swoją osobę 
jako najlepszą na ten urząd. 

"Pamięć o przeszłości 

oznacza zaangażowanie w przyszłość"

Św. Jan Paweł II

Jesiennie, ciepło i kolorowo.

Prawie bajkowo, ale nie różowo.

Witamy, pozdrawiamy 

i nowo powołaną radę przedstawiamy.

Już VI   kadencja MRG  rozpoczęta.

Dwa lata władzę trzymać będziemy

i na ten czas się z nią nie rozstaniemy.

Wybory
26 września odbyły się demokratyczne wybory do Młodzieżowej 
Rady Gminy Wyszki VI kadencji. Nad ich prawidłowym 
przebiegiem czuwała Komisja Wyborcza w składzie: Weronika 
Żukowska, Maria Szerszeń, Daniel Kiszko, Adrian Piotrowski, 
Michał Topczewski. Uczniowie ci pod kierunkiem opiekunów 
sprawdzili się doskonale, nabyli nowe doświadczenie, które 
powinno zaowocować w przyszłości. 
W składzie nowej rady wyłonionej w wyniku wyborów znaleźli się 
następujący uczniowie z klasy I: Beata Kardaszewicz, Emilia 
Filipczuk, Ewa Rzepniewska, Gabriela Wyszkowska i Karol 
Marczuk. Z klas II: Martyna Bogusz, Afrodyta Górska, Kinga 
Młodzianowska, Natalia Zabrocka, Hubert Falkowski. Z klas III; 
Agnieszka Chomicka, Natalia Olendzka, Izabela Pasińska, Maria 
Warpechowska, Krzysztof Bogusz. 

SESJA INAUGURACYJNA

8 października odbyła się I sesja rady VI 
kadencji z udziałem widzów (klasa III A 
gimnazjum) oraz zaproszonych gości. 
Swą obecnością zaszczycili nas: Pan 
Wójt Gminy Wyszki Ryszard Perkowski, 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Janusz 
Wyszyński, Sekretarz Urzędu Gminy, 
zastępca wójta i opiekun rady Pan 
Tadeusz Wielanowski, Dyrektor Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach Pan 
Jan Falkowski i Wicedyrektor Pani Marta 
Warpechowska. Dyrektor Gminnego 
Centrum Biblioteczno - Kulturalnego 
w Wyszkach Pan Henryk Zalewski, 
opiekunki rady Pani Bożena Pierzchało 
i Pani Anna Twarowska oraz przedsta-
wiciel lokalnych mediów Pan Krzysztof 
Jankowski.
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Na początku wszyscy radni złożyli ślubowanie, aby 
zgodnie z prawem wykonywać swój mandat. 
Następnie jednogłośnie przyjęli porządek obrad 
i przystąpili do wyboru Prezydium Rady. 
W demokratycznych, tajnych i bezpośrednich 
wyborach na Przewodniczącą MRG została wybrana 
Agnieszka Chomicka, uczennica klasy III A.

Wiceprzewodniczącymi wybrano Krzysztofa 
Bogusza i Izabelę Pasińską. Sekretarzem Beatę 
Kardaszewicz z kl.I, a skarbnikiem Natalię Olendzką. 
Do prowadzenia kroniki zgłosiły się Emilia Filipczuk 
i Ewa Rzepniewska. W skład Komisji Rewizyjnej 
weszli: Maria Warpechowska, Hubert Falkowski 
i Karol Marczuk. Sesję prowadziła Agnieszka 
Chomicka, która w tej roli sprawdziła się bardzo 
dobrze. Pan Wójt pogratulował naszej koleżance 
i życzył wielu sukcesów.
Warto także zaznaczyć, iż podczas  sesji  dziennikarz 
,, Nowin Bielskopodlaskich'' przeprowadził wywiad 
z niektórymi radnymi oraz władzami gminy. Dnia 
15 października ukazał się artykuł w prasie 

pod tytułem ,,Młodzi nie chcą być 
bezradni''. Zachęcamy do jego lektury. 
Szczególnie ciekawie wypowiada się 
tutaj nasza przewodnicząca.

Na zakończenie informujemy, że 
planów mamy dużo, oby udało się nam 
je zrealizować. 
Jednym z działań będzie zmoty-
wowanie dużej liczby uczniów całej 
naszej szkoły (podstawowej również) 
ale także znajomych do oddania głosu 
na radną Marię Warpechowską. 
Kandyduje ona na Radną Młodzieżo-
w e g o  S e j m i k u  Wo j e w ó d z t w a  
Podlaskiego.

Głosować można za pośrednictwem strony

Za wszystkie głosy w imieniu Marii serdecznie 
dziękujemy. Będziemy dumni i zaszczyceni jeśli nasza 
koleżanka zdobędzie mandat do Sejmiku.

Z poważaniem 
Redakcja ,,Głosu Młodych''

 
www.facebook.com/mswp2014
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KĄCIK  GMINNEGO  ARTYSTY

Ciąg dalszy publikacji twórczości miejsco-
wych artystów. Tym razem prezentujemy 
rymy p. Anny Niewińskiej z Wyszek.
Życzymy przyjemnej lektury

Henryk Zalewski - Redakcja "WG"

Złota jesień życia

Czy wiecie Panowie, Panie
Co daje zimą ranne wstawanie?
Najpierw kości prostowanie
Mycie, ubieranie i śniadanie,
Potem seriali oglądanie. 
A modlitwa też potrzebna,
Żeby Matka przewielebna
Dała łaski,
Oby jak najdłużej chodzić bez laski.
To wiek złoty
Chociaż bez roboty,
To kwiat zwiędłych róż,
Co było, minęło nie wróci już.
Wiek dojrzały,
Ale nie przestarzały.
Choć strzyka w kolanie
I krzyżu łamanie, 
Nie przeraża nas.
Gdy wiosna nastanie, 
I krótsze już spanie,
Poranna pobudka,
Wzywa do ogródka.
A dary lata i jesienna pora
Od rana do wieczora
Zapraszają w las.
Czy zbiorów dużo, czy mało
Ciało się zrehabilitowało, 
Kości wyprostowało.
I tak zapominając o smutku
Przeżyjemy do skutku.
Drzewa lśnią w słońcu
Jesiennymi kolorami.
Nie wiemy co jeszcze przed nami.
Liście spadają
Niby kartki z kalendarza. 
To się przez życie powtarza. 
Choć o to nikt nie prosi, 
Każda kartka  listek
Co innego głosi.
Każdy listek coś przypomina.
Żółty, zielony, czerwony
W pamięci pozostawia czas miniony.

Do młodości

Dziewczyno młoda
Piękna twa uroda.
Czy śliczne lica
Tłumy zachwyca?
Zadaj takie pytanie
Na krótkie rozmyślanie.
Gdy po latach spojrzysz w lustro, 
Fotografia Ci przypomni,
Ile z tego pozostało. 
Wzrok określi, 
Sama powiesz:
Mało, mało.
Ważna jest tu Twoja dusza,

Chociaż wcale się nie rusza, 
Ale dobra zmieści wiele.
I to z tego jest wesele
I na piątek i niedzielę.
I na zawsze pozostaje,
A przez życie szczęście, radość, dumę 
daje.
Radość serca, uśmiech lica
Trudno nawet jest to zliczyć, 
Ile dobra i bogactwa nosisz w sobie.
Za to wielu będzie wdzięcznych Tobie.
Czy bogata, czy uboga
Mówi tak przysłowie:
Uroda to ostatni dar od Boga.

AGROTURYSTYKA  OBOK  NAS

Podczas wrześniowego spotkania Klubu Seniora 
"RAZEM" w Wyszkach padła propozycja 
zorganizowania jeszcze w tym roku "jakiejś 
wycieczki". Dyrektor GCBK p. Henryk Zalewski 
przypomniał, że placówka od dawna nie finansuje 
takich przedsięwzięć, ponieważ nie ma środków 
a szczególnie ten rok jest bardzo ubogi. 
Zaproponował zatem jednodniowy wyjazd do 
pobliskiego gospodarstwa agroturystycznego 
Państwa Urszuli i Leszka Łuczajów. Wybór miejsca 
podyktowany był niskim kosztem wyjazdu jak 
również, jego zdaniem, atrakcyjnością.

Długo nie czekając grupa chętnych, za własne 
środki ,  18  września  wyruszyła  do 
sąsiadujących Zawyk.

Gospodarze, to młodzi ludzie pochodzący 
z Białegostoku, nadzwyczaj gościnni 
i serdeczni. Oprowadzili przyjezdnych po 
s w o i m  p r z e s z ł o  d w u  h e k t a r o w y m  
gospodarstwie. Można było obejrzeć między 
innymi egzotyczne zwierzęta i drób, polskie 
kuce oraz nietuzinkowy plac zabaw dla dzieci 
a także statek piracki. Spotkanie zakończyło 
się wspólnym grillowaniem.

S e n i o r z y  n i e m a l  
j e d n o g ł o ś n i e  
potwierdzili  myśl 
S t a n i s ł a w a  
J a c h o w i c z a  –  
p o l s k i e g o  
b a j k o p i s a r z a  
i pedagoga: "cudze 
chwalicie, swego nie 
znacie,  sami nie 
wiecie co posia-
dacie". Okazało się, 
że nikt nie znał tego 
miejsca a co niektórzy 
tylko o nim słyszeli. 

W y j a z d  z o s t a ł  
zaliczony do bardzo 
udanych.

TANIE  MEBLE

W piątek, 24.10.2014 r. w Topczewie 
zostały zorganizowane warsztaty twórcze – 
"Odzyskiwanie europalet na budowę 
mebli", prowadzone przez p. Arkadiusza 
Krasowskiego. 

Czternastu uczestników z terenu działania LGD N.A.R.E.W., 
organizatora spotkania od samego rana zmagało się 
z przygotowywaniem materiału  do pracy - czyszczenie 
i wyrównywanie powierzchni.
Pomysłów na wykorzystanie palet było bardzo wiele, wszystkie 
związane z meblami ogrodowymi. Ostatecznie wspólnymi 
siłami zbudowano stolik z kółkami oraz szeroki fotel (foto).
Jak mówi kierownik LGD p. Monika Dzielnik: "Warsztaty 
miały na celu zwiększenie aktywności mieszkańców obszarów 
wiejskich do działań na rzecz własnego rozwoju oraz rozwoju 
potencjału obszarów wiejskich i wskazania im dodatkowych 
źródeł uzyskiwania przychodów".

(hz)

Opiekun Klubów Seniora bibliotekarz GCBK 
p. Katarzyna Borowska wysunęła pomysł, aby 
zorganizować spotkanie nie tylko dla członków 
koła w Wyszkach ale dla szerszej grupy 
mieszkańców.

której załoga GCBK ustawiła stoły i krzesła, by po 
chwili rozpocząć wspólną biesiadę. Miłą 
niespodziankę sprawił p. Tomasz Kalinowski, 
grając na akordeonie (zakupiony w ramach 
zrealizowanego wcześniej projektu "Bo to jest 
Twoja muzyka...") znane i lubiane melodie.

(hz)

DPS z BRAŃSKA w WYSZKACH

Osobiście wręczyła przeszło 40 zaproszeń, 
skierowanych do wszystkich osób 
samotnych oraz małżeństw należących do 
tzw. "starszej młodzieży" Wyszek.
W dniu 25 września do Czytelni GCBK  
przybyły instruktorki pracy środowiskowej 
Domu Pomocy Społecznej z Brańska 
wraz z kilkoma mieszkańcami. Dali oni 
wspaniały koncert, który zebrał zasłużone 
brawa. Wśród zaproszonych gości przybył 
r ó w n i e ż  W ó j t  G m i n y  Wy s z k i  
p. R. Perkowski. Zebranych powitał 
Dyrektor GCBK  p. H. Zalewski.
Kilka minut przerwy technicznej, w czasie
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HISTORIA GMINY WYSZKI, cz. IX

Już po raz dziewiąty publikujemy Państwu historię 
powstania kolejnych 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 
zamieszczamy informację o Strabli, pominiętą 
poprzednio ze względu na obszerną historię jej 
powstania.

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

Więcej informacji o wsiach - na stronie: 
Historie kolejnych wsi (m.in. Topczewa) - w następnych numerach WG

www.historia.gminawyszki.pl

Jasieńczyk herb 
Warpechowskich

Strabla 
W pierwszej połowie XVI wieku królową Polski była Bona Sforza. Wiele 
wsi w Polsce zawdzięcza właśnie jej swoje powstanie i rozwój. (...)Również 
Strabla, według przekazów była miejscem jej aktywności. Podobno to 
właśnie ona nazwała miejsce, w którym później powstała ta miejscowość 
"Strada bella", czyli piękna droga. Zatem musiała tu być osobiście. (...)
Maciej z Krajny wzniósł w Strabli drewniany pałac i założył ogród, 
wszystko we włoskim stylu. Z czasem powiększył swój majątek
i w 1528 roku miał już 1 600 poddanych. (...)
W końcu XVI wieku Strabla stała się dożywociem Stanisława Fogelwedera 
(1525-1603), dworzanina pochodzenia mieszczańskiego. (...) to za jego 
czasów powstały tu początki parafii. W tym czasie Strabla należała do 
parafii suraskiej w dekanacie bielskim, przy dworze istniała drewniana 
kaplica, do której dojeżdżali kapłani. (...) W 1717 roku Michał Kurzeniecki 
przekazał w użytkowanie dobra strabelskie zakonowi bazylianów 
z Supraśla. W 1725 roku nadał Strablę bazylianom w wieczyste 
użytkowanie. Sam Michał Kurzeniecki został zakonnikiem i zmarł 
w supraskim zakonie w 1736 roku. Jednak jego brat - Zygmunt Kurzeniecki 
zdołał podważyć darowiznę brata i odzyskał Strablę dla swojej rodziny. 
Kurzeniecki zmarł bezpotomnie w 1742 roku. Jego spadkobiercy sprzedali 
Strablę Maciejowi Maurycemu Starzeńskiemu. Ta rodzina będzie 
dziedziczyła tu z niewielkimi przerwami aż do początków XX wieku.
(...) Starzeński mieszkał w Białymstoku, lecz chciał mieć własną 
rezydencję w pobliżu Białegostoku i właśnie Strabla nadawała się do tego 
idealnie. Kupił ją w 1772 roku. Rozbudował tutejszy pałac, zapewne za 
pomocą Jana Henryka Klemma - nadwornego architekta Branickiego. 
Odrestaurował również tutejszy kościół. 
(...) Kolejnym dziedzicem Strabli został Michał Starzeński, najstarszy syn 
Macieja Maurycego. (...) W 1780 roku uzyskał od ojca Strablę, wybrano go 
też na posła z ziemi bielskiej. (...) To właśnie za czasów Michała 
Starzeńskiego Strabla przeżywała swoją świetność i wybudowano tam 
obecny do dnia dzisiejszego pałac. (...) W 1792 roku wybudowano 
drewniany lamus, który przetrwał do dziś. Wraz z pracami budowlanymi 
prowadzono też meliorację łąk. Wytyczono drogi spacerowe i ogrodowe. 
Wykopano kanał łączący z Narwią. (...)
W 1867 roku Strablę kupiła księżna Aleksandra Oboleńska. W 1870 roku 
Oboleńska przekazała w dzierżawę pałac płk. Adamowi Smulskiemu. 
W 1876 roku księżna zmarła a następny dzierżawca majątku doprowadził 
go do ruiny. Wtedy zaginęły meble i obrazy z pałacu. (...)
Opis Strabli z drugiej połowy XIX wieku można znaleźć w Słowniku 
Geograficznym Królestwa Polskiego. Zapisano tam: „Strabla - wieś i dobra 
przy linii drogi żelaznej brzesko - grajewskiej, powiat bielski, gubernia 
grodzieńska, 2 okręgu polskim, gmina Rajsk, o 14 wiorst od Bielska. 
Posiada kościół parafialny pod wezwaniem Wniebowstąpienia. (....). 
Parafia katolicka dekanatu bielskiego, 1367 wiernych. (....). Dobra mają 
około 12 500 mórg obszaru. Włościanie wnieśli 10 121 rs [rubli] 
i 21 kopiejek wykupu za wydzieloną im ziemię [uwłaszczenie chłopów]. 
Znajduje się tu piękny pałac dziedziców, wystawiony w XVIII wieku, 
w którym mieszczą się bogate zbiory, liczna biblioteka, galeria portretów 
familijnych i wiele pamiątek rodzinnych. Ogród włoski z pysznymi alejami
wiązowemi i cisowemi oraz z widokiem na Narew (....)”.
Najstarszy syn Wiktora należał do elity państwa rosyjskiego. Andrzej 
Wiktor Starzeński (1854-1920). W 1897 roku odkupił Strablę od księcia 
Michała Ogińskiego z Kozielska. W ten sposób po 30 latach Strabla wróciła 
do prawowitych właścicieli.

Na przełomie stuleci Starzeńscy wprowadzili się do pałacu, zajmując się 
jednocześnie odbudową zdewastowanego pałacu. Uzupełniono 
drzewostan. Wybudowano nowe budynki gospodarcze, w tym czworaki 
dworskie. Sam Starzeński w 1899 roku został szambelanem dworu 
carskiego, w 1905 roku kamerjunkierem dworu.
W czasie I wojny światowej pałac uległ uszkodzeniu. W początkach 
sierpnia 1915 roku budynki kościelne i wieś zostały spalone przez dońskich 
kozaków. Właściciel nie był w stanie go szybko naprawić. Andrzej Wiktor 
hrabia Starzeński zmarł w 1920 roku. Majątkiem zajęła się początkowo 
żona. Jednak to dopiero ich syn, August Starzeński zajął się odbudową 
zniszczeń. Majątek Strabla za jego czasów liczył 1 700 ha. Starzeński wziął 
na odbudowę wysokie pożyczki i nie mógł ich spłacić, majątek przejął bank 
państwowy. W archiwum w Białymstoku zachowały się dane na temat 
parcelacji tego majątku. W tym samym czasie wielu dzierżawców dóbr 
wokół Strabli chciało uwłaszczyć się na swoich działach ziemi. Spotkali się 
z odmową władz.
W 1937 roku dobra te przejął Bank Gospodarstwa Krajowego i sprzedał je 
Helenie Załuskiej i Aleksandrowi Jarmolińskiemu. Byli to ostatni 
właściciele pałacu w Strabli.
W okresie międzywojennym Strabla podzielona była na dwie 
miejscowości, Strabla folwark (z dworem) i Strabla stacja kolejowa. Wokół 
dworu było kilka zabudowań mieszkalnych, tutaj znajdował się kościół oraz 
młyn parowy. W folwarku mieszkało w 1921 roku 113 osób, w tym 
71 katolików i 41 prawosławnych. Miejscowość Strabla stacja kolejowa 
położona była wokół stacji kolejowej. Tutaj działały dwa tartaki i młyn 
parowy oraz poczta. W 1921 roku notowano tutaj zaledwie 6 domów 
i 28 mieszkańców, lecz w połowie lat trzydziestych było już ponad 
20 domów. Według danych z Księgi Adresowej Polski z 1929 roku w Strabli 
(nie wyróżniono, czy w folwarku, czy stacji kolejowej) działały dwa sklepy 
spożywcze: J. Budlewskiego i M. Onopy. Istniał też zakład rzeźniczy 
Stanisława Prokopiaka.
W czasie II wojny światowej nastąpiła dewastacja pałacu. W dniach 
24-27 czerwca 1941 roku dach miejscowego kościoła został podziurawiony 
odłamkami bomb. W tym czasie miejscowość Strabla stała się terenem 
konspiracji antyniemieckiej. W ramach AK (Armia Krajowa) w Strabli 
działał Michał Milewski „Mila” (ur. 1908 r.). W konspiracji od jesieni 1941 
roku. Wyznaczony został na stanowisko dowódcy drużyny w Strabli, sam ją 
wyszkolił i przygotował do działań zbrojnych. W maju 1944 roku jego 
drużyna została włączona do zgrupowania partyzanckiego i brała udział 
w walkach z Niemcami.
W Strabli był też Eugeniusz Ostrowski „Ostry” (ur. 1907 r.). W konspiracji 
od jesieni 1907 roku. Został komendantem placówki w Strabli. 
Zorganizował placówkę w sile trzech drużyn. Pierwsza pod dowództwem 
Stanisława Marczuka, druga Michała Milewskiego i trzecia Antoniego 
Oksimowicza. Sam uzbroił i przeszkolił pluton w Strabli i następnie 
przekazał dowództwo Witoldowi Szurpickiemu „Mewa”, zostając nadal 
dowódcą placówki. Prowadził kolportaż prasy konspiracyjnej, zbiórkę 
materiałów wojskowych i akcje sabotażowe. W maju 1943 roku przekazał 
część żołnierzy ze swojej placówki do oddziału partyzanckiego „Puszcza”. 
W czasie walk tego oddziału zginęło kilku żołnierzy ze Strabli, jeden z nich 
dostał się do niewoli i nie wytrzymał tortur. Ostrowski został 
zdekonspirowany i przeniesiony do Topczewa, a całe jego gospodarstwo 
zostało spalone. Eugeniusz Ostrowski z Topczewa nadal kierował placówką 
Strabla. W 1944 roku został awansowany do stopnia chorążego 
i odznaczony Krzyżem Walecznych.
Po wojnie dwór w Strabli stał się własnością Skarbu Państwa. 
W prowizorycznie wyremontowanym pałacu umieszczono szkołę 
podstawową. Tutaj też miała swoją siedzibę Gromadzka Rada Narodowa 
i dom dla pracowników PGR. W tym czasie zniszczono ogród. Dawne 
założenie pałacowo - ogrodowe zajmowało 25 ha, teraz tereny te należą do 
kilku właścicieli. Obecnie główną część z pałacem odkupiła od urzędu 
gminy prywatna osoba.
Warto zanotować fakt, że w ołtarzu głównym strabelskiego kościoła 
znajduje się obraz Matki Bożej, zwanej "Wszechmocą Błagającą" (Deesis), 
który otaczany jest szczególną czcią wiernych. Ta słynąca łaskami ikona 
Matki Najświętszej została przywieziona do Strabli około 1617 roku. 
W południowo - zachodnim narożniku cmentarza przykościelnego znajduje 
się dwukondygnacyjna, klasycystyczna dzwonnica zbudowana 
w 1772 roku, kosztem Macieja Maurycego hr. Starzeńskiego. Na placu 
przed kościołem stoi kolumna, zwana słupem granicznym, pochodząca 
z 1774 roku, również ufundowana przez starostę brańskiego Macieja 
Maurycego hr. Starzeńskiego.
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c) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Topczewie 1.109 tys. zł, w tym 
PROW  478 tys. zł
d) Oświata - zrealizowane zostały projekty edukacyjne finansowane ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego na łączną wartość 
1.214 tys. zł
e) w tym I etap, 2010 r. - 438 tys. zł:
- "Wyrównywanie szans edukacyjnych w szkołach podstawowych Gminy 
Wyszki" - 190 tys. zł
- "Perspektywiczne Gimnazjum" - 70 tys. zł
- "Edukacja przedszkolna  inwestycją w przyszłość dziecka" - 178 tys. zł
Ponadto zrealizowany został projekt z Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki, projekt: Rozwój przez kompetencje.
Wykonane zostały kolejne etapy remontu starej części Szkoły Podstawowej 
w Wyszkach, remonty bieżące w Topczewie i Strabli
f) Gospodarka komunalna 
- oświetlenie uliczne - 216 tys. zł
- gospodarka odpadami - 25 tys. zł
- oczyszczanie wsi (odśnieżanie) - 18 tys. zł

Rok 2011
Budżet ogółem: Dochody - 15.381 tys. zł, w tym własne - 4.791 tys. zł 
Wydatki - 16.425 tys. zł, w tym inwest. - 2.610 tys. zł
a) II etap kanalizacji Wólka Pietkowska - Kamienny Dwór, wartość 
inwestycji ogółem - 1.061 tys. zł, w tym PROW  591 tys. zł
b) Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego - 486 tys. zł
- w tym II etap budowy ulicy w Maleszach - 190 tys. zł
- modernizacja drogi Mieszuki - Warpechy Nowe - 134 tys. zł
- II etap budowy chodnika w Strabli - 98 tys. zł
c) budowa dróg gminnych:
    - Zalesie, przebudowa ulicy - 338 tys. zł
    - Strabla Łyse, ulica Nowa - 330 tys. zł
    - Strabla, chodnik przy ul. Przekątnej  45,7 tys. zł
d) Oświata - II etap projektów ze Środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego - 776 tys. zł, w tym:
    - Wyrównywanie szans edukacyjnych - 385 tys. zł
    - Perspektywiczne Gimnazjum - 112 tys. zł
    - Edukacja przedszkolna   279 tys. zł
e) Gospodarka komunalna
    - oświetlenie uliczne - 226 tys. zł
    - gospodarka odpadami - 124 tys. zł
    - oczyszczanie wsi (odśnieżanie) - 16 tys. zł

Rok 2012
Budżet ogółem:
Dochody - 15.169 tys. zł, w tym własne - 4.039 tys. zł
Wydatki - 16.419 tys. zł, w tym inwest. - 2.613 tys. zł
a) Przebudowa drogi gminnej Niewino Borowe - Niewino Kamieńskie - 
Niewino Stare - Niewino Popławskie - 1.621 tys. zł, w tym dotacja z NPPDL 
- 483 tys. zł.
b) Pomoc publiczna dla Powiatu Bielsk. - 169 tys. zł
- budowa drogi Falki - Godzieby, udział gminy - 135 tys. zł
- budowa chodnika przy ul. Piórkowskiej w Wyszkach
c) Oświata
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Topczewie i budowa boiska 
przyszkolnego - 255 tys. zł
d) Gospodarka komunalna
- oświetlenie uliczne - 135 tys. zł
- gospodarka odpadami - 130 tys. zł
- rekultywacja wysypiska w Szpakach - 224 tys. zł, w tym RPO - 180 tys. zł
e) Kultura i sport
- remont świetlicy w Samułkach Duż. - 39 tys. zł, w tym PROW - 23 tys. zł
- klimatyzacja w świetlicy w Topczewie - 33 tys. zł, w tym PROW - 19 tys. zł
- remont świetlicy wiejskiej w Godziebach - 49 tys. zł (PROW - 23 tys. zł)
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Iskra” - 25 tys. zł

Rok 2013
Budżet ogółem:
Dochody ogółem - 15.197 tys. zł, w tym własne - 4.047 tys. zł
Wydatki ogółem - 13.375 tys. zł, w tym inwest. - 786 tys. zł
a) Pomoc publiczna dla Powiatu Bielskiego - 405 tys. zł
- Modernizacja drogi Szczepany - Zakrz. - 137 tys. zł
- Przebudowa skrzyżowania w Strabli - 230 tys. zł
- budowa chodnika przy ul. Piórkowskiej w Wyszkach - inwestycja 
całościowo sfinansowana przez Powiat bielski
b) Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Strabli - 50 tys. zł
c) Oświata
- realizacja projektu „Nauka przez zabawę z indywidualizacją” - 30 tys. zł

ROZWÓJ  GMINY  WYSZKI cd. ze str. 3 d) Gospodarka komunalna
- modernizacja hydroforni w Budlewie - 43 tys. zł
- oświetlenie uliczne - 93 tys. zł
- oczyszczanie wsi (odśnieżanie) - 10 tys. zł
- gospodarka odpadami - 110 tys. zł
- gospodarka ściekowa - 138 tys. zł
e) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
- realizacja projektu „Szybki start” - czas realizacji 2013 - 2015, łączna 
wartość - 764 tys. zł

Rok 2014
Budżet ogółem 
Dochody ogółem - 16.244 tys. zł, w tym własne - 4.312 tys. zł
Wydatki og. - 17.309 tys. zł, w tym inwest. - 2.898 tys. zł
a) Budowa dróg gminnych
- budowa drogi gminnej Bogusze - Bagińskie - 783 tys. zł
- budowa drogi gminnej Mierzwin Duży - 312 tys. zł
- budowa drogi gminnej Budlewo - 74 tys. zł
b) Pomoc publiczna dla Powiatu Bielskiego
- budowa drogi powiatowej Budlewo - 316 tys. zł, w tym udział gminy
- 194 tys. zł
- przygotowanie dokumentacji na drogi: Niewino Leśne - Niewino 
Popławskie - Ignatki
- budowa chodnika przy ul. Piórkowskiej c.d.
c) oddanie do użytku świetlicy wiejskiej w Pulszach - 650 tys. zł, w tym
     PROW - 299 tys. zł
d) Zakup samochodu strażackiego dla OSP Godzieby - 50 tys. zł, w tym 
Urząd Marszałkowski - 12 tys. zł, inne - 9 tys. zł
e) Realizacja projektu: Modernizacja 8 oddziałów przedszkolnych na 
terenie Gminy Wyszki - 587 tys. zł, w tym: Wyszki - 261 tys. zł; Strabla 
- 154 tys. zł; Topczewo - 172 tys. zł

Ryszard Perkowski

PRZEDSZKOLE  PRZY  SZKOLE

Edukacja najmłodszych w gminie Wyszki nigdy chyba jeszcze nie była 
zorganizowana na takim poziomie jak obecnie. Wszystkie dzieci 3 - 6 letnie 
zgodnie z wolą swoich rodziców zostały przyjęte do oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach podstawowych - w Wyszkach, Topczewie 
i Strabli.
Szkolne „przedszkola” zostały w ostatnim czasie doposażone 
w nowoczesne place zabaw, sprzęt ICT oraz pomoce dydaktyczne 
i zabawki. Działania te zrealizowano w ramach Poddziałania 9.1.1 POKL  
„Przedszkole Przy Szkole” finansowane ze środków unijnych.

cd. na str. 10



 

75 ROCZNICA UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

,,Niech wspaniałe świadectwa miłości Ojczyzny, 
bezinteresowności i heroizmu, 

jakich mamy wiele w naszej historii, 
będą wyzwaniem do

zbiorowego poświęcenia wielkim narodowym celom”
(św. Jan Paweł II)

Dnia 26 września 2014 r. odbyły się w Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Wyszkach uroczyste obchody 75. Rocznicy  Utworzenia Polskiego 
Państwa Podziemnego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele 
parafialnym p. w. św. Andrzeja Apostoła, której przewodniczył Jego 
Ekscelencja biskup senior Antoni Pacyfik Dydycz. Podczas homilii 
nawiązał do oddania i wielkiego poświęcenia polskich bohaterów 
narodowych sprawie Ojczyzny. Wyraził słowa najwyższego uznania 
i szacunku dla twórców Polskiego Państwa Podziemnego, które w opinii 
wielu specjalistów uchodzi za fenomen na skalę światową.
Dalsza część uroczystości odbyła się przy Pomniku Pamięci i Tożsamości 
Narodowej, przy którym delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze. Wójt 
Gminy Wyszki, Pan Ryszard Perkowski wygłosił przemówienie 
okolicznościowe nawiązujące do historii powstania struktur podziemia. 
Jego moralnej i niepodległościowej tradycji, która pozwoliła Polakom 
przetrwać ten trudny czas dyktatury komunistycznej.
Kolejnym punktem lokalnych obchodów był montaż słowno - muzyczny 
w wykonaniu uczniów Gimnazjum w Wyszkach, który odbył się już 
w naszej szkole. Młodzież zaprezentowała wiersze i piosenki z lat wojny 
i okupacji. Przedstawiona została także prezentacja multimedialna 
poświęcona Polskiemu Państwu Podziemnemu i Żołnierzom Wyklętym. 
Następnie zaproszeni goście zwiedzili Izbę Pamięci Narodowej 
poświęconą głównie bohaterom bitwy pod Olszewem z 13 - 14 września 
1939 r. Na zakończenie ks. bp Antoni Dydycz podziękował za zaproszenie 
i podzielił się osobistymi refleksjami z Jego lat dziecinnych, a związanych 
z przeżyciami wojennymi.
Warto podkreślić, iż uroczystość zgromadziła władze Gminy Wyszki, 
delegację ze szkoły z Topczewa, kombatantów, poczty sztandarowe 
i lokalną społeczność. Dodatkowym akcentem była dekoracja, na której 
widniała kotwica Polski Walczącej. Krzyże brzozowe i wystawka 
eksponatów ze szkolnego muzeum przypominały o mogiłach polskich 
żołnierzy rozsianych po całym świecie, ich poświęceniu i lojalności.

Bożena Pierzchało, Anna Twarowska i Jacek Falkowski

W dniu 20 lipca br. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Samułkach 
Dużych obchodziła jubileusz 50-lecia działalności. Z tej okazji rozegrano 
również w Samułkach Dużych doroczne gminne zawody sportowo -
pożarnicze.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. sprawowaną w intencji strażaków 
przez Ks. Proboszcza Antoniego Kunickiego. Po nabożeństwie pod wodzą 
pocztu sztandarowego strażacy oraz wszyscy goście przeszli na miejsce 
zaplanowanych zawodów. Hymnem straży pożarnej rozpoczęto drugą

50 - LECIE  OSP w SAMUŁKACH  DUŻYCH OSP Godzieby zostało wyposażone w wóz bojowy Magirus 192D.  
Jest to kolejny już czwarty wóz tej marki w naszych jednostkach OSP. 
Te wozy znakomicie sprawdzają się w ochotniczych strażach pożarnych. 
Ich atutami są dwa napędy, niezawodny chłodzony powietrzem silnik, 
zbiornik o pojemności 2500 litrów, autopompa z wysokim ciśnieniem oraz 
szybkie natarcie.

Pozostaje tylko życzyć strażakom z Godzieb bezpiecznego użytkowania 
nowego sprzętu.

NOWY  WÓZ  BOJOWY  w  GMINIE  WYSZKI

część uroczystości. Wystąpienia okolicznościowe Wójta Ryszarda 
Perkowskiego, Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Walentego 
Koryckiego oraz Z-cy Komendanta Powiatowego PSP Jana Szkody 
poprzedziły uhonorowanie jednostki OSP w Samułkach Dużych 
świętującej swój jubileusz. Przy tej okazji uczczono chwilą ciszy 
nieżyjących założycieli OSP m.in. Piotra Łochnickiego i Antoniego 
Sawoniuka. Na zakończenie części oficjalnej wyróżniającym się strażakom 
wręczono odznaki „Strażak Wzorowy” oraz medale „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa”.

W zawodach wystartowało 8 drużyn rywalizujących w konkurencji sztafeta 
pożarnicza 7 x 50 m oraz ćwiczeniach bojowych. Rywalizacja była zacięta 
gdyż o zwycięstwie zaważyła jedna sekunda z małym ułamkiem, której do 
pełni szczęścia zabrakło gospodarzom zawodów. Zwyciężyły Godzieby 
udowadniając, że zeszłoroczne ostatnie miejsce to tylko potknięcie, drugie 
miejsce przypadło drużynie z Samułk Dużych a trzecie - jednostce z 
Wyszek. Trzy najlepsze drużyny otrzymały puchary a wszystkie pozostałe 
pamiątkowe statuetki z rąk Wójta Ryszarda Perkowskiego, Wicestarosty 
Bielskiego Piotra Bożko, Wiceprezesa Zarządu Oddz. Powiatowego Piotra 
Dołubizno oraz Prezesa Zarządu Oddz. Gminnego Arkadiusza 
Krasowskiego. Kolejne miejsca zajęły: Zalesie, Pulsze, Topczewo, 
Niewino Borowe i Mulawicze.

Gratulujemy jednostce OSP w Samułkach Dużych wspaniałego jubileuszu, 
OSP w Godziebach odniesionego zwycięstwa, a wszystkim strażakom 
wspaniałej postawy. Prezesowi Wiesławowi Zabrockiemu oraz wszystkim 
strażakom OSP w Samułkach Dużych dziękujemy za wysiłek włożony 
w przygotowanie uroczystości.

materiał: ze strony www.osp.gminawyszki.pl
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Po otrzymaniu dotacji i ogłoszeniu przetargów umowy podpisano na 
doposażenie oddziałów przedszkolnych dla poszczególnych szkół 
w wysokości:
Szkoła Podstawowa im. R. Kaczorowskiego w Strabli - 153 662 zł
Szkoła Podstawowa im. Ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie - 172 300 zł
Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach  
- 260 914 zł.
Łączna kwota, jaką pozyskano na zamówienia realizowane w ramach 
projektu, to - 586 876 zł.
Zakupiony sprzęt obejmował między innymi wyposażenie i montaż placów 
zabaw, wyposażenie pomieszczeń w szkole w meble, urządzenia kuchenne, 
sanitarne, sprzęt AGD, sprzęt RTV, pomoce dydaktyczne (gry dydaktyczne, 
programy komputerowe), środki audiowizualne, sprzęt ICT (kserokopiarki, 
drukarki, komputery, zestawy interaktywne - tablica, laptop, projektor, 
głośniki).
Sale szkolne zostały urządzone nowocześnie i dostosowane do 
najnowszych standardów.
Dostosowano także szkolne toalety do potrzeb najmłodszych.
Wydaje się, że jedynym zmartwieniem szkół będzie dbanie o dobre 
wykorzystanie zakupionego sprzętu. Wypadałoby także życzyć, aby 
posłużył on naszym najmłodszych jak najdłużej.

18 kwietnia, dwa dni przed urodzinami, ze względu na święta, tradycyjnie 
Wójt Gminy Ryszard Perkowski wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu  
Cywilnego Panią Zdzisławą Jabłońską, złożyli wizytę Pani Stanisławie 
Olszańskiej z Pierzchał, która 20 kwietnia miała ukończyć sto lat. Złożone 
zostały życzenia i kwiaty od Wójta Gminy, oraz przekazane listy 
z życzeniami od Premiera RP Pana Donalda Tuska i Wojewody Podlaskiego 
Pana Macieja Żywno. Miło było zobaczyć Jubilatkę w dobrej formie 
otoczoną przez darzącą szacunkiem i miłością wielopokoleniową Rodzinę.
Pięć miesięcy później w dniu 17 września br. obchodziliśmy w gminie 
kolejną taką uroczystość. Pani Nina Zińczuk ze Strabli obchodziła swoje 
setne urodziny. Składając wizytę z Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Panią Zdzisławą Jabłońską oraz Przewodniczącym Rady Gminy Wyszki 
Panem Januszem Wyszyńskim zostaliśmy mile przyjęci przez jubilatkę 
oraz jej rodzinę. 

DWA  JUBILEUSZE  100 LAT  w  GMINIE  WYSZKI

Jubilatka Nina Zińczuk

W ramach projektu „Przedszkole przy szkole” każda gmina mogła zgłosić 
wniosek o dofinansowanie tylu oddziałów, ile funkcjonowało w roku 
szkolnym 2012/2013. W zasadach konstruowania wniosków określono 
limity oraz przeznaczenie wnioskowanych kwot.
W naszej gminie w roku szkolnym 2012/2013 funkcjonowało 8 oddziałów 
przedszkolnych (4 w Wyszkach, 2 w Topczewie i 2 w Strabli), dlatego też 
nasz wniosek obejmował dotacje o dość pokaźnej kwocie tj. na ok. 600 tys. 
złotych.

PRZEDSZKOLE  PRZY  SZKOLE cd. ze str. 8 Przekazane również zostały życzenia od Premiera Rzeczpospolitej Polskiej 
Pana Donalda Tuska, Wojewody Podlaskiego Pana Macieja Żywno oraz od 
Wójta Gminy Wyszki Pana Ryszarda Perkowskiego. 
Najważniejsze, że obie Jubilatki cieszą się dobrym zdrowiem i pogodą 
ducha. 
Życzymy Paniom jeszcze wielu lat w zdrowiu i życzliwej opiece osób 
najbliższych.

Materiał dostarczony przez UG Wyszki

To tegoroczny konkurs na 
naj ładnie jsze  poses je  
naszej gminy. Powołana 
w tym ce lu  komis ja  
w dniach 17-18.07.2014 r. 
odwiedzi ła  wszystkie  
zgłoszone posesje oraz te, 
które jej zdaniem wydały 
się zadbane i atrakcyjne.
Przypominamy, że zgodnie 
z regulaminem (dostępny 
był w placówce) laureaci

POSESJA  TWOJĄ  WIZYTÓWKĄ

poprzedniej edycji konkursu nie mogli ponownie zająć I miejsca 
i otrzymali prestiżowe Wyróżnienia Specjalne.
Oto klasyfikacja
kategoria - gospodarstwo rolne:
WYRÓŻNIENIE SPECJALNE - Maria i Piotr Krasowscy, Górskie
I MIEJSCE - Tadeusz Malinowski, Niewino Leśne
II MIEJSCE - Agnieszka i Andrzej Łuczajowie, Warpechy Stare
III MIEJSCE - ex aequo: Aneta Odachowska, Warpechy Stare oraz Renata 
i Sławomir Olszańscy, Pierzchały.
Pozostałe posesje w tej kategorii otrzymały tytuł Wyróżnionych: Bagińska 
Maria - Pulsze, Borowska Barbara - Niewino Borowe, Falkowski Kamil - 
Falki, Lasota Katarzyna - Zalesie, Łapińska Marianna - Samułki Małe, 
Seliwanów Barbara - Osówka, Werpechowscy Maria i Sławomir - 
Warpechy Nowe.
Kategoria - posesja pozarolnicza:
WYRÓŻNIENIA SPECJALNE - Stanisława Bokłago, Samułki Małe oraz - 
Zenobia Falkowska, Wyszki,
I MIEJSCE - Irena i Antoni Demianko, Strabla
II MIEJSCE - Jadwiga i Wies³aw Kiełkuccy, Topczewo
III MIEJSCE - Jan Wilczewski, Pulsze.
Właściciele posesji Wyróænionych, to: Gola Danuta i Juliusz - Topczewo, 
Góralczyk Bronisława - Wólka Pietkowska, Jarmoc Joanna i Mariusz - 
Samułki Małe, Kraszewska Urszula - Strabla, Lachowski Antoni - 
Mulawicze, £uczaj Ryszard - Wodźki, Miluska Anna - Strabla, Nowicka 
Halina - Mulawicze, Plisiuk Arkadiusz - Stacewicze, Popławska Stanisława 
- Strabla, Popławski Eugeniusz - Strabla Łyse, Popławski Józef - Bujnowo, 
Radziwon Dorota i Stanisław - Strabla, Różański Tomasz - Wodźki, 
Sielewiński Michał - Mulawicze, å lusarz Bożenna - Łapcie, Wiktoruk Alina 
- Strabla, Wróblewska Elżbieta - Samułki Małe, Wyszkowski Tomasz - 
Wyszki.
Wręczenie dyplomów i pamiątkowych statuetek odbyło się w sierpniu 
podczas Dożynek Gminnych. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

(hz)

NIEZAPOMNIANY  WSPANIAŁY  JUBILEUSZ

5 lat temu powstał w Strabli Klub Seniora, z tej okazji zorganizowano 
w dniu 16 lipca regionalne spotkanie seniorów. Właśnie w tym dniu będąc 
na spotkaniu doznałam pozytywnego stwierdzenia, że w naszej pięknie 
położonej Strabli, pomimo nieraz trudnych sytuacji zachodzą pozytywne 
zmiany. Jest grupa ludzi, którzy ze sobą są świetnie zgrani, pomimo swoich 
osobistych problemów, mają w sobie charyzmę wspólnego działania 
i pozytywnego nastawienia do życia. Przykładem tego jest powstały 5 lat 
temu Klub Seniora. Wielkie słowa uznania i szacunku dla organizatorów, 
wspaniale przygotowanego spotkania, członków Klubów z naszego 
regionu, a nawet gości z za Narwi, jak Suraża, Doktorc. Przybyli licznie 
goście na czele ze swoimi włodarzami, byli jak jedna wielka wspaniała 
rodzina. Nasi seniorzy, przeszli moje najśmielsze wyobrażenie, pod 
względem organizacyjnym spotkania.

Wszystko było przygotowane perfekcyjnie: prezentacja o działalności 
Klubu jak też pod względem kulinarnym. Goście siedzący za stołami, które 
uginały się od wspaniałych potraw, z zachwytem i podziwem słuchali 
przepięknych polskich piosenek, oraz wierszy poszczególnych zespołów. 
Serce rozpierała duma i radość słysząc takie przeboje.

cd. na str. 12
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HUBERTUS' 2014

Organizatorzy Hubertusa zaprosili rekordową liczbę hodowców 
koni. Były piękne zaprzęgi oraz po raz pierwszy prezentacja ras 
hodowanych w naszym regionie. Nadspodziewanie licznie 
zgromadzona publiczność, miała również możliwość podziwiania 
umiejętności jeździeckich Szwadronu Kawalerii im. Dywizji 
Kawalerii ZAZA z B-stoku. Zebranym widzom czas umilał zespół 
ludowy "Kalina" z Żurobic.

Tegoroczny zjazd hodowców i miłośników koni został 
zorganizowany przez Wójta Gminy Wyszki, kapelana hodowców 
ks. Andrzeja Ulaczyka, GCBK oraz samych hodowców: 
p. Krystynę i Józefa Jokiszów oraz p. Jana Jakubowskiego.
Współorganizowali: Zakład Usług Komunalnych w Wyszkach, 
MPO O/Wyszki, Stowarzyszenie "Aktywna Wieś" oraz 
p. Katarzyna i Wojciech Radkiewiczowie.

Dziękujemy bardzo sponsorom imprezy, którymi byli: Związek Gmin Regionu 
Puszczy Białowieskiej, firma MAXBUD z Bielska Podlaskiego, Green Bear 
Corporation Poland Sp. z o.o., BS Brańsk, Zakład Mięsny BOST z Turośni 
Kościelnej, p. Piotr Burzyński - lekarz weterynarii, p. G. i J. Wyszkowscy - 
Sklep ROLNIK z Wyszek, p. Marcin Tarasiuk „Ogród Marcina” z Wyszek, 
p. Roman Warpechowski (udostępnił plac) oraz sponsor, który poprosił 
i nieujawnianie swoich danych.

(hz)
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GCBK zaprasza:

pon., środa, 
czwartek
wtorek, piątek

- 07.30 - 16.00
- 07.30 - 15.30
- 07.30 - 19.00

Jeśli chcesz być informowany o ofertach GCBK wyślij 
maila na nasz adres:  centrum kultury@gminawyszki.pl
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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 Urzędu Gminy 
Wyszki.

Zapraszamy ponownie do korzystania 
z oofert Gminnego Centrum Biblioteczno - 
Kulturalnego. Można skorzystać m.in. 
z pracowni komputerowej, czytelni, bilarda, 
piłkarzyków i innych, jak również biblioteki 
publicznej - piwnica budynku szkoły 
w Wyszkach.

Następnie odbył się konkurs "Najładniejszy Wieniec Dożynkowy", 
w którym miejsce I zdobyło Niewino Borowe, miejsce II - Szczepany 
a miejsce III - Warpechy Stare. Tytuł "Wieńca Publiczności" przypadł 
również dla Niewina Borowego. Tym razem Jury stanowili przedstawiciele 
tych miejscowości, z których zgłoszone zostały wieńce.
Zwycięzcy i uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody. Po czym na 
scenę zaproszono laureatów konkursu "Posesja Twoją Wizytówką", którym 
również wręczono symboliczne statuetki w podziękowaniu za utrzymanie 
ładnego wyglądu i porządku w obejściu.
Po części oficjalnej widzowie mieli możliwość wysłuchania zespołu 
śpiewaczego ze Strabli, duetu muzycznego Red Heels oraz zespołu Forti. 
Natomiast najmłodsi widzowie mogli skorzystać z proponowanych przez  
grupę "Inny Świat" zabaw i konkursów.
W związku z ciągłym deszczem zabawa pod chmurką została przełożona na 
inny termin - najbliższą sobotę.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko promocyjne produktu 
regionalnego. Uczestnicy święta plonów mogli nieodpłatnie degustować 
"strogonowa", kanapki ze smalczykiem  i ogórkiem, jak również pyszne 
wypieki cukiernicze.
O ile nad wieloma problemami organizator jest w stanie zapanować, 
przewidzieć, tak jeśli chodzi o ładną, słoneczną pogodę niestety, nie ma 
szans. Szkoda, bo było z czego wybierać a frekwencja mogłaby być 
znacznie większa.

(hz)
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Nie będę chyba odosobniona w wyrażeniu szacunku i uznania dla 
Dyrektora GCBK w Wyszkach Pana Henryka Zalewskiego, który był 
pomysłodawcą zaktywizowania emerytów i rencistów. Pomysł był strzałem 
w dziesiątkę i na pewno będzie dalej przynosić nowe owoce. 
Odpowiedzialna osoba  na odpowiedzialnym stanowisku. Gratuluję.
Nasze społeczeństwo potrzebuje właśnie takich spotkań gdzie jest radość, 
wspólna zabawa i pięknie śpiewane w naszym ojczystym języku tradycyjne 
piosenki. To jest na pewno lepsze i pożyteczniejsze niż wzajemna niechęć, 
zazdrość i pomówienia. Wspaniałe spotkanie, z przybyłymi gośćmi 
siedzącymi przy suto zastawionymi stołami, pysznym menu, przebiegało  
w miłej rodzinnej atmosferze. Nasze  strabelanki i strabelacy to zuchy 
tzw. do tańca i do różańca. 
Kulminacyjny punkt nastąpił kiedy wszyscy ruszyli w tany.  Podłoga drżała 
od przytupów jak w piosence, parafrazując: "jeszcze jeden taniec dzisiaj, 
choć poranek świta, czy pozwoli Pani Zosia przystojny Senior pyta i do
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tańca pięknie prosi bo w strabelskiej ziemi, w pierwszą parę Ją unosi, wiele 
par za nimi".
Reasumując swoje doznania jestem dumna i pełna podziwu organizatorom 
i mam zaszczyt życzyć wszystkim Seniorom, Włodarzom, Sponsorom  
zdrowia i radości z życia. Do następnego spotkania.

Jadwiga Zabrocka

ŻEGNAJ  LATO  NA  ROK ...

Wzorem lat ubiegłych Gminne Centrum - Biblioteczno - Kulturalne 
w Wyszkach zorganizowało zajęcia wakacyjne dla najmłodszych, pod 
stałym hasłem "Aktywne wakacje". Odbywały się one na boisku placówki 
w Niewinie Borowym. Od 7 lipca, codziennie od poniedziałku do piątku 
dzieci nie tylko z tej wsi ale również i okolicznych miejscowości spędzały 
wolny czas na wspólnych grach i zabawach.
Gościliśmy również dzieci i młodzież z Osiedlowego Domu Kultury 
z Bielska Podlaskiego z dyr. p. Andrzejem Dłużewskim.
Podsumowaniem akcji była impreza "Zwariowany Dzień Wakacyjny".
współorganizowana 27 lipca wraz ze Stowarzyszeniem N.A.R.E.W. 
- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w ramach działań 
"N.A.R.E.W. - dzieciom". LGD było sponsorem większości atrakcji 
i fundatorem nagród.
Oprócz konkursów, gier i zabaw przygotowanych przez mieszkańców wsi 
zrzeszonych w stowarzyszeniu, uczestnicy degustowali regionalne potrawy 
a za symboliczną złotówkę można było nabyć różne słodkości czy też 
kiełbaski z grilla.


