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WG: Mija już pół roku od wyborów, co może Pan, 
jako nowo wybrany wójt uznać za swoje dotych-
czasowe sukcesy?
Trudno mówić o sukcesach w tak krótkim czasie. Okres 
ten to zapoznawanie się ze strukturą organizacyjną 
urzędu i innych jednostek, zapoznawanie się z tematami 
jakimi zajmuje się Gmina, z jej finansami. Ten okres dał 
mi już obraz zastałej sytuacji. Już mogę powiedzieć, że 
konieczne są zmiany organizacyjne, o których będę

rozmawiał z Radą Gminy. A co do sukcesów to mam nadzieję, że będą 
w późniejszym okresie.
WG: Wygrał Pan wybory dużą różnicą głosów. Jak Pan sądzi, co było 
powodem, że wyborcy tak zagłosowali?
Po pierwsze to serdecznie dziękuję za tak duże zaufanie i oddanie tak dużej 
liczby głosów na moją osobę, co pozwoliło mi wygrać wybory. To wielki 
zaszczyt uzyskać tak duże poparcie, ale również zobowiązanie do działań 
na rzecz rozwoju naszej Gminy. Trudno jest mi oceniać, dlaczego wyborcy 
tak zdecydowali, być może chęć zmiany na nową osobę, która z nowym 
spojrzeniem pokieruje urzędem.
WG: Co skłoniło p. Wójta do kandydowania?
Początki i przemyślenia o tym, czy w życiu zaryzykować kandydowania 
zaczęły się po kadencji, jako radny Gminy Wyszki. Później po kolejnym 
doświadczeniu w zarządzaniu, jako Kierownik Biura Powiatowego ARiMR 
w Bielsku Podlaskim i jednocześnie jako członek zarządu powiatu 
bielskiego, coraz bardziej byłem zdecydowany kandydowania na to 
stanowisko. Do tego doszły jeszcze namowy i prośby mieszkańców naszej 
gminy, których poznałem przez swoje życie zawodowe utwierdziły mnie 
w przekonaniu o podjęciu tej decyzji.
WG: Proszę powiedzieć kilka zdań o swojej dotychczasowej karierze, 
czym się Pan wcześniej zajmował, gdzie pracował?
Jak już wspomniałem moja praca zawodowa była związana z Bielskiem 
Podlaskim. W 2003 roku, gdy powstawała Agencja Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa zostałem zatrudniony jako pracownik biura. 
W 2009 roku awansowałem na stanowisko Kierownika tego biura a obecnie 
jestem wójtem. Dodatkowo, oprócz pracy zawodowej byłem radnym 
Gminy Wyszki, a później radnym powiatu, jako Członek Zarządu.
WG: Co Pan sądzi o kondycji gminy i dotychczasowym zarządzaniu?
Jeżeli chodzi o finanse, to sytuacja naszej gminy nie jest najlepsza. Niestety 
zadłużenie Gminy Wyszki sięga 7,4 mln zł, co stanowi ok 50% budżetu 
gminy. Takie zadłużenie znacznie ogranicza i utrudnia możliwości 
inwestowania. A jeżeli chodzi o zarządzanie, to w poprzednich kadencjach 
zabrakło racjonalizacji w zarządzaniu finansami i to od dawna, na wielu 
płaszczyznach, między innymi w oświacie, pokażę to w dalszej części 
biuletynu (str. 4). Niestety, wydatki bieżące gminy wzrastały a dochody 
gminy nie. Żeby to zmienić trzeba "ciąć" budżet w urzędzie, szkołach 
i innych jednostkach podległych. Wiadomo, że to niepopularne działanie, 
bo lepiej jest coś dawać niż zabierać.
WG: Jak widzi Pan gminę za 10, 20 lat?
Pytanie typowo wirtualne. Na pewno chciałbym żeby w gminie żyło się 
dobrze naszym mieszkańcom. Żeby mieli dostęp do dobrej infrastruktury 
i do dóbr, jakie przynosi nam cywilizacja.
WG: W związku z tym, jakie są Pana najbliższe plany dotyczące 
inwestycji, np.: drogi, kanalizacja, wodociągi, inne?
Tu można powiedzieć bardzo wiele. Oczekiwania mieszkańców, jak i moje 
są duże. Niestety, tak jak Państwo wiecie w związku z sytuacją finansową 
gminy nie będziemy w stanie wiele zrobić. Ktoś powie, że mamy dotacje 
unijne, ale może nie każdy wie, że gdy pozyska się takie środki trzeba 
posiadać ok. 50 % wkładu własnego - i tu jest właśnie problem. Największe 
oczekiwania naszych mieszkańców to są inwestycje drogowe. 

Szanowni Państwo,
budowa 1 km drogi bez wymiany gruntu, to koszt ok 700 tys. - 1 mln zł. 
Natomiast gdy dochodzi wymiana gruntu, to koszt wzrasta nawet 
do 1,5 mln zł. Jako zarządzający gminą chciałbym w ramach nowego 
PROW złożyć wniosek dużego projektu na przydomowe oczyszczalnie 
ścieków dla mieszkańców gminy jak oraz w ramach Odnawialnych Źródeł 
Energii - na kolektory słoneczne czy fotowoltaikę. Logistycznie 
wyglądałoby to w ten sposób, że gmina byłaby organizatorem 
i beneficjentem projektu a bezpośrednimi użytkownikami - pojedyncze 
gospodarstwa rolne, a raczej ich właściciele. 
Na tą chwilę trudno jest mówić o inwestycjach gdy nie wiemy jeszcze, jakie 
będą dotacje i w jakiej wysokości. W każdym bądź razie chcę powiedzieć 
wszystkim mieszkańcom, że jest ciężko zarządzać jednostką, w której jest 
deficyt środków finansowych. Oczywiście w miarę możliwości wspólnie 
z Radą Gminy będziemy podejmować decyzje co do kierunków inwestycji.

WG: Jakie są Pana oczekiwania co od mieszkańców, czyli swoich 
wyborców na czas trwania kadencji a może i na dalszą przyszłość?
Chciałbym, żeby moi mieszkańcy zrozumieli, iż mamy bardzo trudną 
sytuację finansową, wiem, że oczekują wielu inwestycji po zmianie wójta. 
Gmina to tak jak gospodarstwo domowe - ma określony budżet i musi w nim 
się poruszać. Zadłużenie, jakie zastałem, tak jak wspominałem sięga 
7,4 miliona złotych. Żeby cokolwiek zrobić muszę podejmować trudne, 
oszczędnościowe decyzje. Krótko mówiąc - racjonalizacja wydatków. 
Dlatego proszę mieszkańców o zrozumienie tej sytuacji - możliwości 
finansowych i zarazem moich decyzji ograniczających wydatki.
WG: Chodziły pogłoski o likwidacji szkoły w Strabli i w Topczewie, 
ewentualnie o stworzeniu filii, czy to prawda?
Rzeczywiście analizuję wydatki w szkołach i szukam oszczędności. 
W związku z tym mam różne przemyślenia, np. dyrektorzy placówek muszą 
racjonalnie i bardziej oszczędnie gospodarować środkami finansowymi 
przy ciągle malejącej liczbie uczniów, podnosząc jednocześnie poziom 
kształcenia. Inne gminy, na przykład, przekształcają małe szkoły w filie, 
przez co znacznie zmniejszają koszty funkcjonowania oświaty.
WG: Czy ma Pan zamiar likwidować instytucje kultury, czyli Gminne 
Centrum Biblioteczno - Kulturalne?
Trudno mówić o likwidacji przez wójta, to rada jak już coś podejmuje 
decyzje. Gmina musi ustawowo prowadzić instytucje kultury. Na tą chwilę 
przyglądam się kosztom funkcjonowania wszystkich jednostek. Analizuję 
i porównuję struktury u "naszych sąsiadów". Doszedłem do wniosku, że 
muszę wszędzie obniżać koszty funkcjonowania, w tym i tej instytucji. A co 
będzie później to zobaczymy.
WG: Co ze sprzedażą majątku gminnego?
Dopiero zapoznaję się z tym tematem. Mamy wiele małych działeczek tak 
zwanych "wyrobisk", np. po wydobyciu piasku, gliny czy też żwiru. Na tą 
chwilę mieszkańcy gminy robią na nich nielegalne wysypiska śmieci. Nie 
mogę tego procederu zrozumieć, ponieważ dziś każde gospodarstwo 
domowe płaci za wywóz śmieci i nie ważne, w jakiej ilości je wyprodukuje. 
Dlatego też chcę powoli sprzedawać te działki w drodze przetargu. 
Zgłaszają się mieszkańcy zainteresowani zakupem, co pozwoli 
uporządkować te tereny. Chciałbym z tego miejsca zakomunikować, iż 
wszystkie działki tzw. wioskowe, ogólne, leżące na terenie gminy mają 
właściciela, tym właścicielem jest Gmina Wyszki i ma do nich pełne prawo. 
Mimo, że o sprzedaży decyduje wójt, kwestię sprzedaży nieruchomości 
staram się  konsultować z Radą Gminy.
WG: Oszczędzanie - czy ma Pan zamiar zwalniać ludzi i czy 
pracownikom, którzy uzyskają prawo do emerytury pozwoli Pan dalej 
pracować?
Rzeczywiście oszczędzanie kojarzy się ze zwalnianiem ludzi. Na tą chwilę 
nie widzę takiej potrzeby. Aczkolwiek tego nie wykluczam, jeśli ktoś nie 
będzie wywiązywał się ze swoich obowiązków a pracę traktował, tak by 
"przesiedzieć" 8 godzin, będę interweniował do zwolnienia włącznie.
Chciałbym, żeby była świadomość wśród pracowników, którzy osiągną 
wiek emerytalny, by sami odchodzili na emeryturę - zmniejszy się przez to 
liczba zatrudnionych osób. A musze przyznać, iż jest trochę takich 
pracowników, nie tylko w urzędzie, ale również i w szkołach.
WG: Dziękujemy bardzo za udzielenie wywiadu. Życzymy realizacji 
powyższych planów i zamierzeń.

Informacje ogólne
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to dokument 
strategiczny dla rozwoju Gminy, umożliwiający 
ocenę sytuacji w Gminie w zakresie działań 
związanych z koniecznością ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych i innych szkodliwych 
substancji do atmosfery. Działania te stanowią 
z jednej strony wypełnienie zobowiązań Polski do

redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany 
Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów 
Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu, a z drugiej strony prowadzić będą do 
uzyskania wymiernych korzyści ekonomicznych, społecznych
i środowiskowych dla Gminy.
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwi ocenę 
aktualnego stanu powietrza atmosferycznego, zdefiniowanie koniecznych 
działań w zakresie ochrony środowiska i zaplanowanie konkretnych zadań 
do realizacji w kontekście ograniczenia emisji, poprawy efektywności 
gospodarki oraz zwiększenia ilości energii uzyskiwanej z odnawialnych 
źródeł w najbliższym horyzoncie czasowym.
Gospodarka niskoemisyjna stanowi jeden z priorytetów zaplanowanych 
w programach dotacyjnych Unii Europejskiej, wobec powyższego 
dokument umożliwi także pozyskanie środków finansowych dla Gminy 
w nowej perspektywie finansowania na lata 2014-2020.

cd. na str. 4

WYWIAD z WÓJTEM  GMINY  WYSZKI

GMINA  WYSZKI  PRZYSTĘPUJE  DO  OPRACOWANIA  PGN
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Przewodniczący Wiceprzewodniczący

Angielczyk Magdalena
zam. Wólka Pietkowska

Lasota Marcin
zam. Zalesie

Krasowski Arkadiusz
zam. Topczewo

Falkowski Eugeniusz
zam. Godzieby

Niewiński Andrzej
zam. Filipy

Mieszczyńska Elżbieta
zam. Strabla

Falkowski Tadeusz
zam. Warpechy Stare

Niewińska Elżbieta
zam. Mierzwin Duży

Kuczyński Marek
zam. Sasiny

Konopka Edward Zenon
zam. Wyszki

Radkiewicz Wojciech
zam. Pulsze

RADA 
GMINY WYSZKI
2014 - 2018

36 lat, mężatka, trzy córki,
działalność gospodarcza

39 lat, żonaty, jeden syn,
gospodarstwo rolne

50 lat, żonaty, troje dzieci,
gospodarstwo rolne

53 lat, żonaty, troje dzieci,
gospodarstwo rolne

54 lat, żonaty, czworo dzieci,
gospodarstwo rolne

44 lat, mężatka, dziewięcioro
dzieci, gospodarstwo domowe

39 lat, żonaty, dwoje dzieci,
gospodarstwo rolne

46 lat, mężatka, dwoje dzieci,
gospodarstwo domowe

38 lat, żonaty, trzy córki,
kierownik Filii Nr 1 BS Brańsk 
w Bielsku Podlaskim

60 lat, żonaty, troje dzieci,
współwłaściciel leczniczy 
„FARMA” s.c. w Wyszkach

48 lat, żonaty, dwóch synów,
gospodarstwo rolne

Sygocka Irena
zam. Niewino Borowe

Wasilewski Rafał
zam. Bujnowo

Wiktoruk Stanisław
zam. Mulawicze

Zabrocki Stanisław
zam. Łapcie

52 lat, mężatka, dwóch synów,
gospodarstwo domowe

34 lat, żonaty, jedno dziecko,
gospodarstwo rolne

53 lat, żonaty, czworo dzieci,
gospodarstwo rolne

61 lat, żonaty, czworo dzieci,
emeryt

Wiceprzewodnicząca
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1. Bagińskie - Trzeszczkowski Tadeusz
2. Budlewo - Zdrojkowska Aneta
3. Bujnowo - Wasilewski Kazimierz
4. Falki - Zalewski Andrzej
5. Filipy - Falkowski Tadeusz  s. Eug.
6. Gawiny - Olszewski Wiesław
7. Godzieby - Łuczaj Andrzej
8. Górskie, Bogusze - Falkowska Iwona
9. Ignatki - Dziemian Paweł
10. Kalinówka - Wyszkowski Mariusz
11. Kowale - Warpechowski Wiesław
12. Kożuszki - Łuczaj Jan
13. Koćmiery - Topczewski Andrzej
14. Łapcie - Zabrocki Piotr
15. Łuczaje - Średziński Stanisław
16. Malesze - Żukowski Ryszard

SOŁTYSI  POSZCZEGÓLNYCH  WSI  GMINY  WYSZKI

WYDATKI  NA  OŚWIATĘ  przypis do art. ze str. 2

17. Mierzwin Duży - Niewiński Jarosław
18. Mierzwin Mały - Zawadzki Tadeusz
19. Mieszuki - Miluski Sylwester
20. Moskwin - Falkowski Andrzej
21. Mulawicze - Lachowski Stanisław
22. Niewino Borowe - Niewiński Edward
23. Niewino Leśne - Niewiński Andrzej
24. Niewino Kamieńskie - Tworkowski Tadeusz
25. Niewino Popławskie - Niewiński Zenon
26. Niewino Stare - Niewiński Stanisław
27. Olszanica - Olszański Eugeniusz
28. Osówka - Łukaszewicz Zofia
29. Pulsze - Radkiewicz Wojciech
30. Samułki Duże - Zabrocka Agata
31. Samułki Małe - Dębicki Wiesław
32. Sasiny - Tworkowski Zbigniew

33. Sieśki - Sielewończuk Tomasz
34. Stacewicze - Szeszko Marcin
35. Strabla - Radziwon Stanisław
36. Szczepany - Berg Tadeusz
37. Szpaki - Filipczuk Piotr
38. Topczewo - Krasowski Arkadiusz
39. Trzeszczkowo - Topczewski Andrzej
40. Tworki - Niewiński Antoni
41. Warpechy Nowe - Niewiński Grzegorz
42. Warpechy Stare - Łuczaj Agnieszka
43. Wodźki - Chomicki Tadeusz
44. Wólka Pietkowska - Kiełkucki Tadeusz
45. Wólka Zaleska - Baranowska Monika
46. Wypychy - Wyszyńska Helena
47. Wyszki - Hryniewicki Janusz
48. Zakrzewo - Tworkowski Jan
49. Zalesie - Lasota Marcin

ankiet), która pomoże nam w zdiagnozowaniu głównych źródeł emisji 
i poprawie efektywności energetycznej obiektów na obszarze Gminy. Warto 
zaangażować się w tak ważne przedsięwzięcie jakim jest powstający 
dokument Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Wszelkie działania związane 
z modernizacją źródeł ciepła, bądź termomodernizacją budynków będą 
możliwe przy Państwa jak najliczniejszym uczestnictwie w badaniu. 
"Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa 
strony. Wszystkie Państwa odpowiedzi posłużą wyłącznie do opracowania 
ogólnych zestawień statystycznych."

Prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety pod adres:
Urząd Gminy Wyszki
ul. Piórkowska 2, 17-132 Wyszki
lub drogą elektroniczną na adres: 

W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań związanych z ankietą, 
prosimy o kontakt z:
Urzędem Gminy tel: 85 730 58 90
lub firmą Contract Consulting Spółka z o.o. tel. 664 932 975

biuro@contract-consulting.pl

PLAN  GOSPODARKI  NISKOEMISYJNEJ cd. ze str. 2

Celami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wyszki są:
- redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności
    energetycznej,
- zwiększenie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii,
- poprawa jakości powietrza oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. 
Wykonawcą Planu dla Gminy Wyszki jest firma Contract Consulting 
Spółka z o.o

Etapy wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
Aby wdrożyć niniejszy plan należy zebrać odpowiednie dane dotyczące 
źródeł emisji gazów cieplarnianych w gospodarstwach domowych, 
przedsiębiorstwach i obiektach użyteczności publicznej. Następnie szacuje 
się łączną emisję gazów cieplarnianych dla Gminy, a na samym końcu 
podejmuje się działania służące ograniczeniu ilości tychże gazów.

Zaproszenie do udziału w badaniu
Serdecznie zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety (jeśli Państwo 
mają możliwość to serdecznie zachęcamy do podpisania przedmiotowych 

Tabela powyżej obrazuje wydatki, jakie były ponoszone przez szkoły w Gminie Wyszki 
w roku 2014. Najwięcej uczniów uczyło się w Zespole Szkół w Wyszkach, z tego tytułu 
subwencja z budżetu państwa była największa - łącznie ok. 2 mln 300 tys. zł, przy wkładzie 
gminy blisko 526 tys. zł.
Najmniej uczniów uczęszczało do SP Strabla, dlatego subwencja jest najmniejsza, rzędu 
414,3 tys. zł., z kolei wkład gmi-ny to blisko 754 tys. zł. Łączny koszt utrzymania placówek 
wyniósł: w Wyszkach - 2 820 916 zł, w Topczewie - 1 323 473 zł a w Strabli - 1 168 275 zł.
Warto zwrócić uwagę na liczebność tzw. klas. Najmniejsze oddziały znajdowały się 
w Strabli - od 6 do 12 uczniów, podczas gdy w Zespole Szkół od 16 do 30 uczniów 
w oddziale gimnazjalnym. 
Łatwo policzyć, że roczny koszt kształcenia jednego ucznia wraz z oddzia-łami 
przedszkolnymi, to: w Wyszkach - 8761, zł,w Topczewie - 11 508 zł a w Strabli - 17 437 zł, 
czyli dwukrotnie wyższy niż w Zespole Szkół.
Ważnym w tym temacie są wnioski z Wystąpienia Pokontrolnego Najwyższej Izby 
Kontroli (NIK), która to dokonała oceny zdolności gminy do wykonywania zadań 
publicznych i “wnosi o:
- Przeanalizowanie wydatków na oświatę, pod kątem ich racjonalizacji oraz zwiększenia

skuteczności kształcenia w miejscowych szkołach.
- Bieżące monitorowanie wskaźników ekonomiczno - 
finansowych oraz korygowanie wieloletnich założeń 
finansowych Gminy, w celu terminowej obsługi zadłużenia”.
Wójt jest zobligowany do podjęcia działań zgodnie z 
zaleceniami NIK.

NOWA  INWESTYCJA  JUŻ  ZREALIZOWANA

W czerwcu br. Gmina Wyszki powiększyła swój park 
maszynowy o nowy ciągnik z dodatkowym wyposażeniem - 
została zrealizowana operacja pn. „Zakup ciągnika 
z przyczepą na potrzeby systemu zbiórki odpadów 
komunalnych” współfinansowana ze środków Unii 
Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, W ramach działania 
Nr 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej. Przetarg nieograniczony odbył się 03.06.2015 r., 
w wyniku którego został wyłoniony dostawca sprzętu firma 
„MAX-ROL” Lech, Pogorzelski, Chojnowski, Duchnowski 
Spółka Jawna z Jeżewa Starego.
W skład zakupionego zestawu wchodzi: 

- ciągnik Zetor Forderra HSX 120,
- przyczepa,
- ładowacz czołowy,
- widelec do palet,
- łyżka.

Wartość całkowita operacji: 324 900 zł (268 292,68 zł netto), 
z czego 198 109 zł (75% kwoty netto) to środki unijne, 
pozostałe, to wkład własny, w tym opłata podatku VAT.
Dofinansowanie przez gminę w głównej mierze pochodziło z 
dochodów uzyskanych z rozdziału 90002 Gospodarka 
odpadami, które notabene zgodnie z ustawą, nie może być 
wydatkowane na inne cele niż System gospodarki odpadami. 
Być może uda się odzyskać VAT, przynajmniej częściowo o co 
w najbliższym czasie będzie zabiegać Gmina Wyszki.

(WG)
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KĄCIK  GMINNEGO  ARTYSTY

Ciąg dalszy publikacji twórczości miejsco-
wych artystów. Życzymy przyjemnej lektury

Redakcja "WG"

Jacy jesteśmy ...
Wyszki, to miejscowość mała,
Ale Klub Seniora prężnie tutaj działa.

Są tu panie i panowie,
Którym nieźle służy zdrowie.

Czule na się spoglądają
I wzajemnie się wspierają.

W różnych branżach pracowali
A teraz się zjednali.

Płoną radością i chęcią życia,
Bo ten rodzaj spotkań ich zachwyca.

Młode lata zostawili daleko w tyle
I we wspomnieniach mówią o nich 
mile.

W pieśniach i balladach, które śpiewają
Własną radość lub tęsknoty wyrażają.

A w szczerej serdecznej rozmowie
Jeden drugiemu swój żal wypowie.

Tak duchowo umocnieni i fizycznie 
Odprężeni
Czasem zapominają, że są w okresie jesieni.

I bez żadnego wahania,
Czekają do następnego spotkania.

Zatem Kluby Seniora niech nie upadają,
A co najwyżej nowe powstają.

A Seniorzy niechaj w nich uczestniczą,
Swoje umysły i tężyznę ćwiczą.

Wanda Oksiuta, zam. Wyszki

GMINNY  DZIEŃ  PAPIESKI

17 maja 2015 r. odbył się w Wyszkach kolejny Gminny Dzień Papieski. 
Podczas mszy św. O. Tadeusz Rydzyk ofiarował i uroczyście wniósł do 
świątyni relikwie św. Jana Pawła II. Następnie przy Urzędzie Gminy odbyły 
się biegi uliczne, w których wzięło udział 186 uczestników w 6 kategoriach 
wiekowych: „O” i młodsi, klasy I - II, klasy III - IV, klasy V - VI, 
Gimnazjum, kategoria „OPEN”.
Szkoły podstawowe reprezentowała młodzież z Topczewa, Strabli 
i Wyszek. Sędziami zawodów byli nauczyciele wychowania fizycznego:
z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach: p. Jacek Falkowski, 
p. Sławomir Warpechowski, p. Wiesław Tyszkiewicz. Zdobywcy trzech 
pierwszych miejsc indywidualnie w każdej z kategorii otrzymali z rąk 
władz Gminy Wyszki i dyrekcji Zespołu Szkół okolicznościowe statuetki, 
a wszyscy uczestnicy biegów pamiątkowe medale. W klasyfikacji szkół 
podstawowych Wójt Gminy Wyszki p. Mariusz Korzeniewski wręczył 
okazałe puchary dyrektorom szkół i kapitanom drużyn. Zgodnie 
z regulaminem SZS do punktacji drużynowej szkół podstawowych 
zaliczono 10 najlepszych wyników w każdej kategorii wiekowej. Końcowa 
klasyfikacja szkół podstawowych przedstawia się następująco:
1. SP Wyszki  1816 pkt.
2. SP Topczewo  1623 pkt.
3. SP Strabla  305 pkt.
(na podstawie artykułu p. W. Tyszkiewicza ze strony internetowej Zespołu 

Szkół w Wyszkach, Fotorelacja na stronie 6)

FESTYN  RODZINNY  W  SP  TOPCZEWO

Od dwóch lat Szkoła Podstawowa im. Ks. F. J. Falkowskiego 
w Topczewie organizuje Festyn Rodzinny, który propaguje zdrowy styl 
życia, poprzez aktywne uczestnictwo w rodzinnych rywalizacjach 
sportowych i umysłowych. 31 maja 2015 roku dyrektor, nauczyciele, 
pracownicy szkoły i uczniowie zorganizowali piknik rodzinny w celu 
aktywowania i integrowania środowiska lokalnego oraz konsolidacji 
obchodów święta patrona szkoły i rodziny: Dnia Matki, Dnia Dziecka oraz 
Dnia Ojca.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w intencji całej społeczności szkolnej. 
W miejsce kazania uczniowie naszej szkoły, pod kierunkiem Pani Danuty 
Popławskiej i Pani Elżbiety Wyłuckiej, przedstawili montaż słowno-
muzyczny o rodzinie. Po Mszy św. przy pomniku Ks. Franciszka Jakuba 
Falkowskiego przed szkołą dyrektor Pan Andrzej Karpiesiuk powitał 
wszystkich przybyłych gości: Wójta Gminy Wyszki p. Mariusza 
Korzeniewskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Wyszki p. Arkadiusza 
Krasowskiego, przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Białymstoku 
p. Franciszka Górskiego, Dyrektor BS w Wyszkach p. Barbarę 
Wyszkowską - Perkowską oraz nauczycieli, pracowników szkoły oraz 
uczniów z rodzicami życząc wszystkim wesołej zabawy, zdrowej 
rywalizacji sportowej i niezapomnianych wrażeń z pobytu. Dyrektor szkoły 

złożył serdeczne podziękowania Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, sponsorom oraz wszystkim, którzy przyczynili 
się do zorganizowania i przebiegu uroczystości. Następnie złożono pod 
pomnikiem patrona wiązanki kwiatów. Pierwszym punktem rodzinnych 
zmagań było dyktando. Mistrzami ortografii zostali Karolina Karpiesiuk z 
rodziną i Konrad Zapisek z rodziną. Wszyscy uczestnicy dyktanda zostali 
nagrodzeni. Następnie pracownicy Straży Granicznej zaprezentowali 
pokaz umiejętności swoich czworonożnych pomocników. Dzieci były 
zachwycone pokazem tresury psów. Kolejną atrakcją był konkurs 
plastyczny, w którym najlepsi okazali się Bieliński Kacper i Kardaszewicz 
Małgorzata z rodzinami. Nasyciwszy ducha wszyscy zebrani zabrali się do 
sycenia ciała. Każdy uczestnik mógł poczęstować się kiełbaską i napojem, a 
goście pysznym obiadem. Uroczystość promowała zdrowy styl życia i 
kreowała sposoby spędzania czasu wolnego z rodziną bez używek.
Jednym z ważniejszych wydarzeń były rodzinne zawody sportowe. Na 
dobry początek rozgrywek mogliśmy obejrzeć występ kółka 
gimnastycznego pod kierunkiem Pani Alfredy Zawadzkiej. (...) Według 
klasyfikacji ogólnej na najaktywniejszą rodzinę na podium stanęły kolejno 
rodziny Karoliny i Natalii Karpiesiuk, Aleksandry i Zuzanny Pasińskich, 
Klaudii Boguszewskiej oraz Kacpra i Dominika Bielińskich. Wszystkie 
zmagania zostały docenione przez widownię, a uczestnicy otrzymali 
wspaniałe nagrody.
Oczywiście nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych. Dzieci bawiły się 
w dmuchanym zamku, na zjeżdżalni, trampolinie oraz placu zabaw. 
Wszyscy mogli także korzystać z gier planszowych i zręcznościowych.
Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się malowanie twarzy i paznokci. 
Zwieńczeniem rodzinnego pikniku była majówka w rytmie disco polo, na 
której bawili się rodzice do 23.00. Do tańca przygrywał nam absolwent 
naszej szkoły Bartłomiej Zawadzki oraz inne zespoły. Dyrektor składa 
serdeczne podziękowania wszystkim organizatorom i uczestnikom 
uroczystości, a także niżej wymienionym sponsorom, którzy przyczynili się 
do zorganizowania i uatrakcyjnienia naszego festynu: Genowefa i Janusz 
Wyszkowscy - Sklep „Rolnik” w Wyszkach, Andrzej Grzybowski - „Mag-
Bud” Brańsk, Marcin Tarasiuk - „Ogród Marcina” Wyszki, Bank 
Spółdzielczy w Brańsku O/Wyszki, Spółdzielnia Mleczarska Bielmlek 
w Bielsku Podlaskim, Łucja Warpechowska - Sklep Spożywczo - 
Przemysłowy w Topczewie, Dariusz Pasiński - Sklep Wielobranżowy 
w Topczewie, Waldemar Krysiuk - Naprawa Pojazdów Samochodowych 
i Maszyn Rolniczych, Andrzej Mortel - „Rzeźnictwo i Wędliniarstwo” 
Patoki, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Wyszkach, Danuta i Juliusz Gola - Zakład Usług Leśnych w Topczewie, 
Elżbieta Walicka - Usługi Cateringowe „Rewolucja” Łapy.
I cóż ... zostały nam piękne wspomnienia i oczekiwanie na następny 
wspólny piknik rodzinny!

Natalia Tyszuk
Fotorelacja na stronie 7

Rolnik
W wielu zawodach komputery pomagają,
Ludzi w ciężkiej pracy wyręczają.
A rolnikowi, mimo postępu technicznego
Nie komputery, a ręce potrzebne dnia każdego.

Chociaż “dojarka” wydoić krowy może,
To jednak gospodarz musi być w oborze.
A w wielu innych pracach jeszcze więcej
Potrzebne są gospodarza ręce.

W innych zawodach jeden odpocząć jedzie 
w góry,
Ktoś inny jedzie na Mazury.
Jeszcze inny kąpie się w morzu,
A rolnik “odpoczywa” przy zasianym zbożu.

On nie ma urlopu, ani odpoczynku.
Chyba, że chwilę siedząc przy “kominku”
I to wtedy, gdy palić w nim trzeba,
By ugotować obiad lub upiec chleba.

Odpoczywać, broń Boże, nie może,
Bo trzoda chlewna głodna w oborze.
A jak nakarmi kwiczące prosiaki,
To o karmę upominają się inne zwierzaki.

A krowy też się niepokoją,
Bo przecież same się nie wydoją.
Tak w kółko i w kółko ta robota,
Wiosna, lato, czy zima lub jesienna słota.

W polu, w obejściu czy zagrodzie,
O wschodzie słońca, czy zachodzie.
To nie są wcale żadne żarty,
Rolnik nie otrzymuje urlopowej 
karty.

Bo kto wystawić ją rolnikowi może,
Trzoda chlewna, czy zasiane zboże?
Więc wszyscy zjadacze “chleba 
powszedniego”
Niech wiele szacunku mają dla trudu 
rolniczego.

A Bóg niech błogosławiąc 
Daje zdrowie i siły,
By trudy jego pracy użyteczne były.

Przecież piekarz chleba nie upiecze,
A młyn nie zmiele, 
Gdy rolnik żyta nie zasieje.

Józef Kowalczuk, zam. Wyszki
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Takie oto rymowanki przyszły nam do głowy 
redagując naszą gazetkę.
Trochę czasu minęło od ostatniego wydania ,, Głosu 
Młodych''. 
W związku z powyższym przedstawiamy pokrótce 
nasze działania…

Dobre wieści dzisiaj mamy, 

do końca roku się zbliżamy.

Gimnazjaliści  trzecioklasiści, 

szkołę kończą,  mury jej opuszczają,

i z MRG także się żegnają.

Agnieszka naszą przewodniczącą 

przez rok była,

 i dobrze swą funkcję pełniła.

Iza i Krzysztof  - to jej zastępcy,

chętni do pracy i koleżeńscy.

Maria od pierwszej klasy w MRG była,

a Natalia jako skarbnik się sprawdziła.

Życzymy Wam; 

zdrowia, radości i dużo w życiu 

wytrwałości.

Żebyście  samorządność w swoich szkołach 

krzewili

i daleko się nie rozchodzili.

Demokracją w praktyce rządzili, 

i cały czas optymistami byli.

Wieści Gminne   63/2015

16 grudnia 2014 r. delegacja rady odwiedziła władze samorządowe powiatu i 
województwa. Złożyliśmy życzenia świąteczno  noworoczne m.in. Staroście 
Bielskiemu i Marszałkowi Województwa. Przygotowaliśmy stroiki świąteczne i 
kartki z życzeniami.

Sesje robocze odbywały się w szkole, a oficjalne w Urzędzie Gminy. 
25 lutego 2015r. minęło 10 lat istnienia Młodzieżowej Rady, w związku z tym 
sesja z 12 marca miała uroczysty przebieg. Zaprosiliśmy  gości, przygotowaliśmy 
prezentację multimedialną i wspominaliśmy naszych starszych kolegów 
i koleżanki z rady oraz to co udało się nam zrealizować.

Koniec roku szkolnego to czas podsumowań, ocen, a czasem i refleksji. Warto 
wspomnieć, iż MRG pożegnała Pana Wójta Ryszarda Perkowskiego (listopad 2014) 
I powitała nowego Pana Mariusza Korzeniowskiego, z którym współpraca układa się 
pomyślnie.
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3 maja b.r. delegacja rady na czele z władzami gminy i szkoły 
wzięła udział w powiatowych obchodach 224. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 maja, które odbyły się w Bielsku 
Podlaskim.

W kwietniu odwiedziliśmy Miejsca Pamięci Narodowej 
w Olszewie, Wyszkach, Mulawiczach, Topczewie i Strabli. Na 
grobach naszych bohaterów narodowych złożyliśmy kwiaty 
i zapaliliśmy znicze.

Ważnym dla nas wydarzeniem jest Konkurs Wiedzy 
o Samorządzie Terytorialnym i Gminie Wyszki, który odbył się 
12 czerwca b.r. Był to już VI konkurs. Wśród zaproszonych gości 
obecnością swą zaszczycili nas: Pan Wójt Mariusz Korzeniewski, 
Pani Skarbnik Teresa Falkowska, Pani Bożena Siemieńczuk  
pracownik GOPS, Pan Dyrektor GCBK w Wyszkach Henryk 
Zalewski, Sekretarz i opiekun rady Pan Tadeusz Wielanowski,

dyrekcja szkoły: Pan Jan Falkowski i Pani Marta Warpechowska 
oraz opiekunki rady, Panie Anna Twarowska i Bożena Pierzchało. 
Konkurs rozgrywany był w dwóch częściach, pisemnej i ustnej. 
Przystąpiło do niego 15. uczniów naszego gimnazjum. 
Przygotowywali się oni z zakresu wiedzy samorządowej, historii 
szkoły w Wyszkach oraz Wyszek i okolic. Należy przyznać, iż 
wszyscy uczestnicy wykazali się wysoką wiedzą z zakresu wyżej 
wymienionej tematyki. 
My uważamy, iż wszyscy, którzy zdecydowali się startować 
i przygotowywali się, są zwycięzcami. Jednak jak to w życiu bywa 
czasami ważne są te nieubłagalne ,, punkty'' i tak: 

I miejsce zajęła klasa III a w składzie:  Agnieszka Chomicka, 
Maria Warpechowska i Krzysztof Bogusz. 
Przypominamy, że oni  już drugi rok utrzymali I miejsce.
II miejsce zajęła klasa III b w składzie:  Maria Szerszeń, Katarzyna 
Hryniewicka, Klaudia Moczydłowska.
III miejsce zajęła klasa II b w składzie:  Patrycja Malinowska, 
Daniel Kiszko, Jakub Demianko.
IV miejsce zajęła klasa I a w składzie:  Daria Pruszyńska, Beata 
Kardaszewicz , Aleksandra Warpechowska.
V miejsce zajęła klasa II a w składzie:  Natalia Zabrocka, 
Agnieszka Olszańska, Weronika Żukowska.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy, które 
ufundowali; Pan Wójt, Pan Dyrektor i GOPS. W imieniu 
uczestników serdecznie dziękujemy.
W tym roku szkolnym czeka nas jeszcze sesja oficjalna w UG 
Wyszki podczas, której pożegnamy radnych z klasy III A 
i podsumujemy nasze działania.  

Życzymy Wszystkim słonecznych i beztroskich wakacji. 
Redakcja ,,Głosu Młodych” 

wspólnie z Opiekunami. 
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HISTORIA GMINY WYSZKI, cz. X

Po półrocznej przerwie publikujemy Państwu dziesiątą 
część historii powstania kolejnych miejscowości  
Gminy Wyszki. Poniższe fragmenty pochodzą ze 
zbiorów "Historia Gminy Wyszki", opracowanej 
przez Leszka Zugaja. Informacje o poszczególnych 
wsiach zamieszczamy w kolejności alfabetycznej, ale 
tym razem - niepublikowane jeszcze dzieje Topczewa.
Przypominamy o trwającej akcji "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

redakcja@gminawyszki.pl

Topczewo 
należy do jednej ze starszych miejscowości na terenie gminy. Pierwsze 
dokumenty o jej istnieniu pochodzą już z 1433 roku. Powstała zapewne 
niedługo wcześniej w czasie wzmożonego osadnictwa na tych ziemiach 
polskiego i mazowieckiego rycerstwa. W 1433 roku powstał tu drewniany 
kościół pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Jego 
fundatorami byli Jan i Piotr Zalewscy z Zalesia, dziedzice Topczewa: 
Tomasz, Stanisław, Piotr, Mikołaj Topczewscy oraz Marcin Szołaja 
z Topczewa. Pierwszym proboszczem został ks. Mikołaj.
Miejscowy ród szlachecki był zapewne dość zamożny, skoro stać go było na 
założenie parafii i odstąpienie swoich gruntów na rzecz plebana. Skąd 
przybyli ci rycerze trudno orzec, przyjęli nazwisko Topczewscy lub 
Topiczewscy. Otrzymali tutaj liczne nadania ziemskie, w dzisiejszym 
Topczewie oraz na południe od niego (Gawiny, Moskwin, Ostrówek). 
W przeszłości Topczewo zwane było Topiczewem. Tak właśnie było 
w 1528 roku, gdy pojawiła się nazwa Seło Topiczewo zemiane. 
W 1569 roku zanotowano rycerzy z tej wsi w Bielsku.
W czasie spisu podatkowego z 1580 roku zapisano licznych dziedziców 
w tej wsi, nosili oni nazwisko Topiczewscy. Z czasem część z nich przyjęła 
nazwisko Topiczewski i do tej pory trudno ustalić jakiego herbu używali 
tutejsi rycerze. Są notowani z herbem Rola lub Paprzyca oraz z własnym 
herbem. Dziedziczyli tu Topczewscy alias Topiczewscy oraz inne rody 
szlacheckie.
Topczewo od XV wieku było ośrodkiem parafialnym. Miejscowości 
parafialne tradycyjnie w Polsce były miejscem spotkań ludności, tutaj 
przybywano na niedzielne msze, na odpust, na ślub, pogrzeb itp. W takich 
miejscach wytwarzały się lokalne ośrodki handlowe i usługowe.  
Dodatkowo w czasie potopu szwedzkiego w latach 1655-1657 miało tu 
miejsce według przekazów następujące zdarzenie: Kościelny obraz Matki 
Boskiej został  pocięty na 76 części i wyrzucony na śmietnisko. Dzięki 
niezwykłej jasności, która promieniowała w ciemne noce, został 
odnaleziony przez wiernych, odrestaurowany i umieszczony ponownie 
w ołtarzu. Po tym wydarzeniu liczni wierni zaczęli ściągać do 
Topczewa(...). Topczewo szybko stało się ważnym miejscem targowym 
w ziemi bielskiej. W 1659 roku król ustanowił w tej wsi formalne targi. 
Ponowny przywilej wydano w 1699 roku. Również w 1744 roku król wydał 
„przywilej na targi i jarmarki w miasteczku” Topczewo. Brak danych, aby 
Topczewo posiadało kiedykolwiek prawa miejskie, lecz nie jest to zupełnie 
wykluczone. Musieli też żyć w tej okolicy jacyś średniozamożni szlachcice, 
którzy wyjednali u króla wspomniane wyżej przywileje.
Najpewniej była to rodzina Bartochowskich. W drugiej połowie XVIII 
wieku notowano tutaj Stanisława Bartochowskiego herbu Rola (pochodził 
z okolic Sieradza) pułkownika wojsk koronnych, od 1770 roku podstolego 
bielskiego, następnie (1788) stolnika bielskiego. To właśnie on w latach 
1738-1743 ufundował drugi drewniany kościół w tej wsi. Właśnie rok po 
zakończeniu budowy (1744) Bartochowski postarał się o nadanie 
przywilejów na targi i jarmarki w tej miejscowości(...). Stanisław 
Bartochowski zmarł około 1792 roku, brak danych o jego żonie, czy 
potomkach. Majątek zapewne się rozpadł na mniejsze części i zabrakło 
kogoś, kto postarałby się o formalne uznanie Topczewa miastem.
W dniu 15 lipca 1863 roku pod Topczewem miała miejsce potyczka 
powstańcza. Dwóch powstańców zginęło, czterech zostało wziętych do 
niewoli. 
Na przełomie XIX i XX wieku nastąpił podział na Topczewo Stare 
i Topczewo Nowe. Podział ten wyniknął zapewne w czasie parcelacji

jakiegoś majątku ziemskiego w pobliżu Topczewa. W 1921 roku w tej nowe 
części Topczewa notowano 16 domów, 107 mieszkańców, w tym 
79 katolików i 28 prawosławnych. Wszyscy podali jednak narodowość 
polską. W tym samym czasie w Topczewie Starym naliczono 36 domów 
i 243 mieszkańców w tym 3 prawosławnych.
Od czasów XVII wieku Topczewo było lokalnym centrum handlowo -
usługowym. Tak też było w okresie międzywojennym. Według danych 
z Księgi Adresowej Polski działały tu cztery sklepy spożywcze: 
M. Falkowskiego, D. Gorbacewicza, H. Ostrowskiej i Sobieszczańskiej. 
Zakład stolarski prowadził B. Dawidziuk, usługi szewskie prowadził 
A. Prześniak. Miejscowa parafia prowadziła cegielnię. Istniał tu 
kamieniołom - własność Józefa Ułoszonka. Istniały dwa zakłady 
kowalskie: R. Ciesnolewicza i B. Zaniewskiego. Było trzech murarzy: 
S. Bogusz, L. Fiszer i J. Prześniak. Istniały tu również dwa zakłady 
wyszynku trunków (restauracje): W. Kędzierskiej i S. Sobieszczańskiego. 
Wokół Topczewa istniało wiele wiatraków. Księga Adresowa przypisuje ich 
do Topczewa, lecz zapewne rozrzucone były w okolicach wsiach. Należały 
do: W. Andrzejewskiego, W. Bogusza, T. Kiełkuckiego, P. Kowalewskiego, 
R. Kruka, A. Kuczyńskiego, B. Stawereja, A. Sutera, J. Sutera, 
L. Wyrzyńskiego.
Ówczesna gmina Topczewo należała do powiatu bielskiego, sąd pokoju 
(I instancja) znajdowała się w Bielsku, sąd okręgowy miał siedzibę 
w Białymstoku. W Topczewie nie było urzędu pocztowego (rok 1930), 
najbliższy znajdował się w Brańsku.
W okresie międzywojennym w Topczewie istniał problem rozdrobnienia 
gruntów, zostało to rozwiązane poprzez scalanie gruntów w 1930 roku.
W tym czasie powstał też istniejący po dziś dzień kościół parafialny 
w Topczewie. Został zbudowany w latach 1926-1931, za czasów ks. Feliksa 
Zalewskiego (proboszcz w latach 1920-1946). Kamień węgielny 
w dniu 13 czerwca 1927 roku położył ks. Zygmunt Łoziński (1870-1932), 
biskup piński (1918-1932). Poświęcenia kościoła dokonał 5 września 
1931 roku ks. prał. Nikodem Tarasiewicz (1868-1955).
W czasie okupacji niemieckiej w Topczewie rozwinęła się konspiracja 
akowska. Istniała tu jedna z placówek obwodu bielskiego AK. Wśród 
organizatorów konspiracji należy wymienić sierżanta Wacława 
Dziemianina „Stelmana” (ur. 1909). W konspiracji był od czerwca 
1941 roku, został dowódcą drużyny w Topczewie, którą sam zorganizował 
i wyszkolił. Był instruktorem wyszkolenia bojowego w miejscowym 
plutonie. W czasie akcji „Burza” należał do kompanii partyzanckiej pod 
dowództwem Michała Zaniewskiego „Znaka”. Brał udział w walkach 
z Niemcami. W listopadzie 1944 r. awansowany na sierżanta. Wśród 
organizatorów konspiracji w Topczewie należy też wymienić Władysława 
Falkowskiego „Senkala” (ur. 1899), który był dowódcą plutonu 
w Topczewie. To on wykradł z magazynów niemieckich 56 karabinów 
i 10 skrzyń amunicji, dzięki czemu uzbrojono cały pluton. W 1942 roku 
awansowany na plutonowego, w 1943 na sierżanta. W sierpniu 1944 r. 
odznaczony Krzyżem Walecznych. Na placówce Topczewo działał też 
Mieczysław Lewicki „Kłos”, „Mucha” (ur. 1909). W konspiracji od 
stycznia 1940 roku. Przygotował do działań pluton w Topczewie. W czasie 
akcji „Burza” wziął udział w walkach zgrupowania „Brześcianka”.
W sierpniu 1944 roku został odznaczony Krzyżem Walecznych.
Po zakończeniu wojny pełnomocnicy PKWN-u objeżdżali całe 
województwo białostockie w poszukiwaniu majątków ziemskich liczących 
powyżej 50 ha, podlegały one nacjonalizacji i w większości parcelacji. 
W Topczewie nie było przed II wojną nie większych gospodarstw rolnych - 
folwarków. Dopiero po wojnie w czasie nacjonalizacji okazało się, że był tu 
jeden ziemianin, mianowicie pan Hryniewiecki, u którego znaleziono 
więcej niż 50 ha. Hryniewiecki został wysiedlony ze swojego gospodarstwa 
i spędził dwa lata w łagrze w Ostaszkowie. Wrócił w 1946 roku, jego dalsze 
losy nie są znane.
W połowie lat pięćdziesiątych do Topczewa dotarła elektryczność. 
W 1973 roku wokół miejscowego kościoła zbudowano kamienny mur. 
W 1983 roku  pokryto kościół blachą miedzianą, i wstawiono witraże, 
staraniem ks. kan. Hieronima Jaworowskiego, (1925-2001), ówczesnego 
proboszcza. Staraniem ks. kan. Tadeusza Kocuka w 1998 roku zbudowano 
nowe schody z ulicy na plac przykościelny.  Obok kościoła stoi murowana 
plebania, zbudowana w 1905 roku, a także dom parafialny zbudowany 
w 1988 roku przez ks. kan. Hieronima Jaworowskiego.

Więcej informacji o wsiach - na stronie: 
W kolejnym numerze następne miejscowości alfabetycznie: Warpechy 
Stare, Warpechy Nowe itd.
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XI  GMINNA  SPARTAKIADA  W  TOPCZEWIE

W dniu 2.06.2015 r. w Szkole Podstawowej im. Ks. F. J. Falkowskiego 
w Topczewie po raz jedenasty spotkali się uczniowie, aby rywalizować 
i bawić się podczas XI Gminnej Spartakiady. Trudno uwierzyć, że to już 
jedenasty rok zmagań dzieci w ciekawych i atrakcyjnych konkurencjach 
sportowych. Przy pięknej, bezchmurnej pogodzie tegoroczna impreza 
odbyła się pod hasłem:
 „ Rywalizuj zdrowo, baw się i śmiej! Zawsze dobre zdrowie miej!”
W Spartakiadzie wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych naszej 
gminy: Strabli, Wyszek, Topczewa oraz zaproszeni goście z Dobrzyniewa 
Dużego wraz z opiekunami. Uroczystość rozpoczął Dyrektor Szkoły Pan 
Andrzej Karpiesiuk, witając wszystkich zebranych, życząc zdrowej 
rywalizacji i przyjemnej zabawy.
Rozpoczęto od konkursu plastycznego. Prace były malowane kredą przed 
szkołą, na kostce i związane ze Światowym Dniem bez Tytoniu 
obchodzonym 31 maja.
Następnie nauczycielka Pani Alfreda Zawadzka, zapoznała uczestników 
z przebiegiem zawodów sportowych. Rozpoczęto od wspólnej rozgrzewki. 
Po tym dzieci pełne mobilizacji i zapału przystąpiły do rywalizacji. 
Pierwszą konkurencją były biegi przełajowe chłopców i dziewcząt z klas 
0-VI oraz najmłodszej grupy 3-4 latków z przedszkola.
Następne konkurencje to: „Tor przeszkód” dla 8 - osobowych drużyn 
mieszanych z klas 0-III oraz rozgrywki piłki nożnej dziewcząt i chłopców. 
Królową strzelców została Pietraszko Andżelika z ZS w Wyszkach, 
a najlepszymi bramkarkami: Falkowska Natalia z ZS w Wyszkach

WYCIECZKA  SENIORÓW  STRABELSKICH

Wczesnym rankiem 08.06.2015 r. seniorzy strabelscy wyruszyli szlakiem 
podlaskim nawiedzając cudowne miejsca.
Zwiedzanie rozpoczęli od Kodnia, który leży we wschodniej części Polesia 
Podlaskiego. Znajduje się w niej jedno z najstarszych i najważniejszych 
obecnie sanktuariów maryjnych w Polsce. Jak głosi legenda: cudowny 
obraz Matki Bożej w 1631 r. w niezwykłych okolicznościach trafił do 
Kodnia z Rzymu. Tę długą, bogatą historię obrazu Matki Bożej Kodeńskiej 
Królowej Podlasia i niezwykłego miejsca przedstawił nam tutejszy ksiądz. 
Ponadto uczestniczyliśmy we Mszy św. i  odbyliśmy pieszą wycieczkę po 
terenie pobliskiej kalwarii oraz nawiedziliśmy kościół św. Ducha. Na mapie 
naszej podróży znalazł się także dawny pałac letni Sapiehów - Pacencje. 
Obecnie w jego murach otwarto schronisko św. Alberta. W niedalekiej 
odległości od Kodnia nawiedziliśmy cerkiew greko - katolicką obrządku 
bizantyjsko - słowiańskiego w Kostomłotach. Ksiądz Zbigniew Nikoniuk 
w bardzo ciekawy sposób przybliżył nam historię jedynej cerkwi unickiej, 
która zachowała się na terenach wschodnich.
Kolejnym etapem wycieczki było zwiedzanie sanktuarium Unitów 
Podlaskich w Pratulinie, gdzie trzynastu unitów zamordowano za wiarę.
Doznania i przeżycia duchowe zawiodły seniorów do kolejnego  
sanktuarium M. B. Leśnieńskiej w Leśnej Podlaskiej. W sanktuarium 
leśniańskim pod opieką ojców paulinów upodobała sobie stolicę Opiekunka 
Podlasia - Leśniańska Królowa. O historii i znaczeniu tego miejsca 
opowiedział nam ojciec paulin.W powrotnej drodze nawiedziliśmy również 
górę Grabarkę.
Ubogaceni duchowo i z niezapomnianymi przeżyciami wracaliśmy do 
domu ze śpiewem na ustach i z nadzieją, iż kiedyś tu wrócimy... Bowiem jak 
śpiewał Edward Stachura "wędrówką życie jest człowieka...".
Zapewne ta pielgrzymka wniosła wiele każdemu z nas, bo "życie jest wielką 
podróżą pełną wielu odkryć".

Zofia Oksiuta 
bibliotekarz GCBK Filii w Strabli

i Perkowska Julia ze SP w Topczewie.
Królem strzelców został: Kiszko Kacper ze SP w Topczewie, a najlepszym 
bramkarzem: Kuryś Kamil z ZS w Wyszkach.
W trakcie imprezy uczestnicy otrzymali gorący posiłek w postaci smacznej 
kiełbaski oraz wody i soków, które gasiły pragnienie. 
Pod koniec uroczystości został rozstrzygnięty konkurs plastyczny.
Na zakończenie XI Gminnej Spartakiady najlepsi sportowcy, drużyny 
sportowe oraz zespoły plastyczne otrzymały medale i nagrody rzeczowe 
z rąk Wójta Gminy Wyszki Pana Mariusza Korzeniewskiego oraz 
Dyrektora Pana Andrzeja Karpiesiuka. Zwieńczeniem uroczystości było 
wręczenie pucharów za rywalizację sportową pomiędzy szkołami.
Ogólna klasyfikacja szkół przedstawiała się następująco:
1. SP Topczewo
2. SP Dobrzyniewo Duże
3. ZS Wyszki
4. SP Strabla
Dyrektor szkoły Pan Andrzej Karpiesiuk podziękował także wszystkim 
opiekunom, nauczycielom i pracownikom obsługi za sprawne i bezstronne 
sędziowanie meczów, przygotowanie posiłku oraz zapewnianie 
bezpieczeństwa i opieki podczas przebiegu uroczystości.
Pięciogodzinne zmagania sportowe dostarczyły uczestnikom 
niesamowitych wrażeń ruchowych, sporą dawkę adrenaliny i pozwoliły 
w miłej, przyjaznej atmosferze spędzić ten szczególny dzień roku 
szkolnego.

 Ewa Konopka i Alfreda Zawadzka
Fotorelacja na stronie 7

PROJEKT  "AKADEMIA  SENIORA"
21 kwietnia br. w Strabli odbyło się spotkanie z przedstawicielami 
Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku skierowane głównie do 
osób starszych w ramach projektu "Akademia Seniora". Mogli w nim 
uczestniczyć Ci mieszkańcy, którzy wcześniej wypełnili stosowne ankiety.
Uczestnikami byli głównie strabelscy Seniorzy ale też nie zabrakło 
przedstawicieli z Klubu Seniora "Razem" z Wyszek. Pani Katarzyna 
Gromadzka z Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku przypomniała 
o zagrożeniach z jakimi osoby starsze mogą spotkać się na co dzień. Ważne 
jest, aby być ostrożnym przy podejmowaniu decyzji związanych 
z oferowanymi usługami finansowymi jak również z uwagą słuchać, co nam 
oferują na organizowanych wszelkiego rodzaju pokazach, czytać dokładnie 
treść dokumentów, również tą napisaną małym drukiem. Mało osób wie, że 
każdy z nas ma prawo przed podpisaniem jakiegokolwiek dokumentu - 
nawet jeśli jest on z banku - wziąć do domu i na spokojnie się z nim 
zapoznać. Seniorzy dowiedzieli się również o nowych metodach działania 
oszustów, którzy np. podając się za znajomego wnuczka próbują wyłudzić 
pieniądze na leczenie "bardzo chorego" krewnego.
Spotkanie to pozwoliło także na wymianę doświadczeń, bowiem każdy ze 
słuchaczy mógł podzielić się swoją historią.

Katarzyna Borowska
bibliotekarz GCBK Wyszki

WARSZTATY  WYKONYWANIA  KWIATÓW  Z  BIBUŁY

W czwartek 23 kwietnia br. Przy współpracy z p. Krystyną Zabrocką 
w czytelni Gminnego Centrum Biblioteczno - Kulturalnego w Wyszkach 
zostały zorganizowane warsztaty dla uczniów klasy III szkoły 
podstawowej. Tematem przewodnim były kwiaty z bibuły.

Na zaproszenie p. Katarzyny Borowskiej starszego bibliotekarza GCBK na 
to spotkanie przybyła również p. Irena Wyszkowska z Klubu Seniora 
"Razem" z Wyszek. Podzieliła się ona swoją wiedzą z najmłodszymi, 
pokazała swoje kwiaty wykonane w domu a następnie pokazała jak z bibuły 
wykonać "papierową lawendę". Bardzo szybko powstawały pierwsze 
kolorowe pąki.

cd. na str. 12
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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.

Również w wakacje zapraszamy do 
Gminnego Centrum Biblioteczno - 
Kulturalnego. Można u nas skorzystać m.in. 
z pracowni komputerowej, czytelni, bilarda, 
piłkarzyków i innych, jak również biblioteki 
publicznej - piwnica budynku szkoły 
w Wyszkach.

KWIATY  Z  BIBUŁY cd. ze str. 11

Gdy uczniowie skończyli swoje prace, udali się na górę na codzienny obiad. 
Bardzo szybko powrócili do czytelni z nową energią i chęcią do pracy. Tym 
razem uczyliśmy się wykonywania pięknych hiacyntów. Te, niestety 
przysporzyły dzieciom większych problemów niż poprzednie. Ci 
najwytrwalsi uczestnicy zajęć sprawnie wykonali i to zadanie a że mieli 
jeszcze ogrom sił wykonywali "kwiaty" własnego pomysłu.
Dzieci w czasie tych zajęć uczyły się dodatkowo cierpliwości i dokładności. 
Ponadto, przekonali się, że nie warto jest poddawać się za szybko, bo często 
efekt końcowy rekompensuje wszystko, co trudne. Ileż radości było na ich 
twarzach, gdy spod rąk wychodziły "małe cuda".
Dziękujemy bardzo p. Irence za pomoc przy przeprowadzeniu warsztatów 
a p. Krystynie Zabrockiej wychowawczyni klasy III, za opiekę nad 
wychowankami podczas warsztatów.

Katarzyna Borowska
bibliotekarz GCBK Wyszki

WYJAZD  INTEGRACYJNY  SENIORÓW  DO  ORLI

Na początku czerwca p. Nina Nestorowicz w imieniu seniorów z Orli 
zaprosiła seniorów z Wyszek. We wtorek 16 czerwca br. piętnastoosobowa 
grupa wyjechała na wycieczkę turystyczno - integracyjną.
Jako pierwszą odwiedziliśmy Kaplicę p. w. Matki Bożej Częstochowskiej, 
utworzoną w budynku byłej szkoły. Następnie obejrzeliśmy Cerkiew 
p. w. św. Michała Archanioła wpisaną do rejestrów zabytków, gdzie 
dowiedzieliśmy się o prawosławnych obrzędach.
Później przeszliśmy do synagogi z połowy XVIII wieku, również wpisanej 
do rejestru zabytków. Dyrektor miejscowego GOK p. Anna Niesteruk 
bardzo ciekawie opowiedziała historię byłego kościoła kalwińskiego.
Wyjazd zakończył się wspólnym biesiadowaniem. Jak zwykle bardzo 
przydatne okazały się śpiewniki wydane w 2012 r. w ramach 
zrealizowanego wówczas projektu, które dyrektor GCBK wręczył

Gospodarzom na pamiątkę spotkania. Do śpiewów skutecznie zachęcał 
p. Tomasz Kalinowski przygrywając zebranym na akordeonie (zakupiony
w ramach ww. Projektu). Goście dziękując za miłe przyjęcie zaprosili 
seniorów z Orli na rewizytę, do której dojdzie prawdopodobnie w lipcu.
Koszt wyjazdu został całkowicie sfinansowany przez uczestników.

(hz)

KONKURS  "NASZE  KULINARNE  DZIEDZICTWO"

Pasztet z dzika Magdy Oksiuty, pierożki z makiem Janiny Kuźmickiej, 
kulebiak Marii Szmurło, serek topiony Bożeny Wilczek, to potrawy, 
którymi chwaliliśmy się w Białymstoku podczas konkursu "Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo".
"Najsmaczniejszy konkurs regionu już za nami. 18 czerwca poznaliśmy 
zwycięzców XV edycji konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo. W tym 
roku do rywalizacji zgłoszono blisko 150 różnych produktów. Eliminacje 
regionalne mają na celu promowanie rodzimych produktów spożywczych 
i wyłonienie najciekawszych produktów tradycyjnych, które w następnych 
edycjach konkursu mogą ubiegać się o najwyższą nagrodę krajową w tej 
dziedzinie: „Perłę” (...).
Organizatorem konkursu na poziomie krajowym jest Polska Izba Produktu 
Regionalnego i Lokalnego w Warszawie, a na szczeblu województwa 
podlaskiego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz 
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Laureatów 
konkursu wspiera także Agencja Rynku Rolnego fundując po jednej 
nagrodzie w głównej kategorii konkursowej”. (ze strony www.odr.pl)
Mimo, że nasze produkty nie uzyskały wyróżnień i nagród uczestnicy byli 
zadowoleni z wyjazdu, bo to właśnie oni reprezentowali Gminę Wyszki, 
która po raz pierwszy wzięła udział w takowych działaniach.
Oprócz autorów smacznych konkursowych potraw do stolicy 
województwa wybrali się członkowie nowo utworzonego Stowarzyszenia 
"Młodzi Duchem" ze Strabli.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i ich "kibicom".
Dziękujemy również p. Katarzynie Borowskiej i p. Zofii Oksiucie GCBK 
Wyszki za zainicjowanie wyjazdu i zorganizowanie grupy, p. Barbarze 
Porowskiej ODR Bielsk Podlaski za pomoc merytoryczną oraz p. Markowi 
Falkowskiemu kierownikowi ZUK Wyszki za włączenie się w działania 
a p. Mariuszowi Borowskiemu za bezpieczny przewóz osób.
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“Czas na relaks ...” Czyli Biesiadowanie w Altanie

W okresie grudzień 2014 - marzec 2015 r. GCBK 
zrealizowało Operację pn. „>>Czas na relaks<< jako kształtowanie 
przestrzeni turystycznej” współfinansowaną ze środków Unii Europej-
skiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla 
małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom 
przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do 
osiągnięcia tych celów. 
Rezultatem tego projektu było wybudowanie dwóch altan na placu 
poszkolnym w Niewinie Borowym, zarządzanym przez instytucję kultury.
Dziękujemy bardzo za złożenie wniosku i koordynację p. Katarzynie 
Borowskiej, za doradztwo techniczne p. Piotrowi  Bagińskiemu, oraz 
Wykonawcy - Zakładowi Usług Komunalnych w Wyszkach: 
za koordynowanie pracami - kierownikowi p. Markowi  Falkowskiemu, za 
wykonanie - całej załodze ZUK, za wkład własny - panom Stanisławowi 
i Sebastianowi Pietraszko oraz wszystkim innym, którzy nas wspierali.
Korzystanie z obiektu jest bezpłatne z wyjątkiem działań 
komercyjnych. Celem utrzymania porządku w harmonogramie wynajmu, 
każdorazowo przed zorganizowaniem spotkania należy powiadomić 
GCBK. Szczegółowy regulamin znajduje się w placówce w Wyszkach.
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