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WG: Minął rok, jak został Pan Wójtem. Proszę 
powiedzieć Czytelnikom, które obawy 
z zastanej sytuacji w gminie się potwierdziły, 
a które okazały się mniejsze?
Rok po wyborach to dużo, ale z drugiej strony mało 
na diagnozę, mało - na wnioski.
Sytuację finansową, w jakiej znajduje się gmina, 
udało się w miarę ustabilizować, ale powodów do 
większego zadowolenia jeszcze nie ma. Kontrola

NIK, jaką mieliśmy na początku roku wskazała nam racjonalizację 
wydatków w Gminie jak i jednostkach podległych, szczególnie 
szkołach. Potwierdza to też moje roczne doświadczenie. Po 
podjętych decyzjach organizacyjnych i ich efektach mogę 
powiedzieć, że jest to dobry kierunek zmian.
WG: W poprzednim numerze rozmawialiśmy o planach 
wprowadzenia oszczędności. Proszę powiedzieć czy się Panu 
udało to przedsięwzięcie i w jakim zakresie?
Tak jak już mówiłem, należy wprowadzać zmiany organizacyjne, np.  
centralizowanie i organizowanie usług wspólnych. W trakcie roku 
zostały podjęte uchwały rady, co do likwidacji Zakładu Usług 
Komunalnych i włączeniu tych pracowników do referatu inwestycji 
i gospodarki komunalnej Urzędu Gminy. Przeniesieni pracownicy 
fizyczni dalej będą wykonywać pracę podobnie  jak to było wcześniej 
w zakładzie. Podjęta została uchwała Rady Gminy o wspólnej 
o b s ł u d z e  f i n a n s o w o  -  k s i ę g o w e j  g m i n y  j a k  
i jednostek podległych. Pozwala to na zarządzanie centralne, co za 
tym idzie bardziej racjonalne wydatkowanie środków finansowych. 
Szczególnie jest to konieczne celem polepszania kondycji 
ekonomicznej Gminy. Z chwilą odejścia pracownika na emeryturę 
podjąłem decyzję o likwidacji tzw. kasy w tutejszym urzędzie. Od 
nowego roku zostanie wprowadzony nowy system księgowania 
elektronicznego, co znacznie zautomatyzuje proces obsługi 
mieszkańców. W związku z powyższymi zmianami wszystkie opłaty, 
typu: podatki, za wywóz nieczystości, wodę, ścieki itp. będziemy 
dokonywać w banku lub na poczcie. Wpłaty powyższe w naszym 
Banku Spółdzielczym dokonujemy bez prowizji.
WG: Wspomniał Pan o kontroli NIK i szkołach. Może coś więcej 
w tym temacie, szczególnie o pogłoskach likwidacji szkoły 
w Strabli?
Szanowni Państwo, musimy skrupulatnie wydawać środki 
finansowe, również w szkołach. Liczba dzieci malała a wydatki 
wzrastały. Tak jak już mówiłem w poprzednim biuletynie, po 
zaleceniu Najwyższej Izby Kontroli w arkuszu organizacyjnym 
wprowadzone zostały zmiany godzin płatnych przez organ 
prowadzący, to jest Gminę, zmniejszenia środków w planach 
finansowych na obecny rok jak i nowy rok 2016. Co do Szkoły 
w Strabli pomimo racjonalizacji wydatków w planie finansowym dalej 
koszt funkcjonowania wynosi prawie 1 mln zł, gmina dopłaca 
z własnych środków ok 0,5 mln zł. W związku z tym musimy szukać 
dalszych rozwiązań. Z ekonomicznego punktu widzenia to 
rzeczywiście całkowita jej likwidacja, ale nie o to chodzi. Szukamy 
innych sposobów wyjścia z impasu. Zamknięcie to ostateczność, 
przed którą będę bronić się zanim nie wyczerpią się inne 
rozwiązania. Najbardziej słusznym rozwiązaniem aby utrzymać 
funkcjonowanie szkoły jest przekazanie jej innemu podmiotowi 
prowadzącemu. Jedną z możliwości jest przekazanie prowadzenia 
placówki fundacji „Polska Edukacja im. KEN”, która posiada już 
doświadczenie w działalności oświatowej i sądzę, że jest to właściwy 
wybór, szczególnie dla dzieci uczących się w tej szkole i ich rodziców. 
Tym bardziej, że pojawiła się możliwość uruchomienia świetlicy 
wiejskiej w budynku szkoły, wspólnie prowadzonej przez GCBK 
i fundację. Ponieważ decyzje nie zostały jeszcze podjęte, więc inne 
rozwiązania też wchodzą w grę, np. prowadzenie ww. szkoły przez 
lokalne stowarzyszenie.
Z tego miejsca chce też powiedzieć, iż racjonalność w wydatkach 
musi dotyczyć również szkoły w Wyszkach jak i Topczewie. 
WG: Nieoficjalnie mówi się o budowie nowej remizy 
w Wyszkach. Czy to prawda?
Tak, to prawda. Poszukuję możliwości pozyskania środków na 
wybudowanie nowego obiektu łącznie ze świetlicą, remizą wiejską 
służącą lokalnej społeczności. Bez dostania dofinansowania 
wybudowanie z własnych środków będzie bardzo trudne a nawet 
niemożliwe.
WG: A co z innymi inwestycjami - czy jakieś trwają? Może inne 
plany inwestycyjne?
W przyszłym roku będziemy składać wniosek do PROW na budowę 
dróg gminnych. Co do innych inwestycji, to mamy złożony wniosek 
do RPO o dofinansowanie 70% inwestycj i  głębokiej

termomodernizacji szkoły w Wyszkach, która przyniesie nam realne 
oszczędności w postaci zmniejszenia kosztów ogrzewania budynku, 
a zarazem poprawi estetykę. We wrześniu z listy rezerwowej 
dostaliśmy dofinasowanie na złożony wcześniej wniosek - budowa 
drogi Strabla - Łyse. Droga ta została praktycznie wybudowana. 
Obecnie prowadzimy proces rozliczenia dotacji, która wyniosła 50%. 
Mamy zrobiony projekt wraz z pełną dokumentacją na modernizację 
hydroforni w Wyszkach. 
Drodzy mieszkańcy jest wiele pomysłów jak i potrzeb 
inwestycyjnych, ale podstawowa rzecz to musimy mieć finansowy 
wkład własny do projektów unijnych, bez tego niestety będzie ciężko 
je zrealizować.
WG: Czy prawdą jest utworzenie filii GCBK w Topczewie?
Tak to prawda, mieszkańcy zwracają się z takimi zapytaniami czy 
byłaby możliwość utworzenia filii w Topczewie, podobnej do 
strabelskiej. Obserwując życie społeczne w Strabli, skupione w filii, 
jestem coraz bardziej przekonany, że może być to dobry pomysł na 
pobudzenie środowiska również w Topczewie. Działalność, jaką filia 
prowadzi, to nie tylko biblioteka, ale też inne propozycje kulturalne 
skierowane do lokalnej i nie tylko lokalnej społeczności, np. podobnie 
jak w Wyszkach, prężnie działające kluby seniora. Kiedy w kraju 
powstają różne programy ministerialne dla seniorów, my to już 
mamy, biorą z nas przykład sąsiednie gminy. W dodatku, gdy 
większość działań to inicjatywa i środki finansowe samych seniorów. 
Należy tym się szczycić, szanować i pielęgnować. W związku 
z powyższym będę proponował radzie utworzenie takiej filii GCBK 
również w szkole podstawowej w Topczewie, która działałaby 
podobnie jak w Strabli, prowadząc bibliotekę i inne przedsięwzięcia 
wspólnie ze szkołą. Tym bardziej, że do dyspozycji jest jeszcze 
położona w sąsiedztwie wiejska świetlica, która też mogłaby służyć 
dla zaspokojenia innych potrzeb mieszkańców Topczewa i okolic.
WG: Sprzedał Pan budynek po szkole w Falkach, co tam 
będzie?
Faktycznie, obiekt został sprzedany w drodze przetargu Panu, który 
prowadzi firmę "INTERLIGHT" z Brańska. Z zapowiedzi właściciela 
zakładu wynika, że w przyszłym roku uruchomi zakład przemysłowy 
zatrudniając między innymi naszych mieszkańców. Firma zajmuje 
się produkcją zniczy i robieniem różnych plastikowych elementów. 
WG: Czy może jeszcze chciałby Pan coś powiedzieć naszym 
Czytelnikom?
Sądzę, że to już wszystkie najważniejsze informacje. Staram się 
i będę nadal starał się o poprawę kondycji naszej gminy. Czy się 
wszystko uda? Mam nadzieję, że tak, ale na pewno nie od razu, nie 
za rok a może jeszcze i nie za dwa.

Szanowni Państwo. Stajemy w przededniu Świąt Bożego 
Narodzenia i Nowego 2016 Roku, w związku z nadchodzącym 
czasem Życzę aby wszyscy z Was znaleźli swoje miejsce przy 
świątecznym stole, by spełniły się Wasze najskrytsze marzenia, 
aby każdy kolejny dzień był jeszcze lepszy od poprzedniego, 
bądźmy dla siebie bardziej serdeczni, patrzmy na to co dobre 
a nie na to co nasz dzieli. 

WG: Dziękujemy za rozmowę i życzymy udanych inwestycji 
w nadchodzącym 2016 roku.

W ROK PO WYBORACH ...

“Ludzie, których kochamy, 
zostają na zawsze,

bo zostawili ślady w naszych sercach ...”

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach 
dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca 

i życzliwości 
oraz uczestniczyli we Mszy Św. i ceremonii pogrzebowej,

Śp. Mieczysława Niewińskiego
Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym, 

Delegacjom 
za okazaną pomoc, współczucie, wieńce i kwiaty

serdeczne “Bóg zapłać”

                                                            ŻONA z DZIEĆMI
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W organizację Hubertusa w Topczewie, 18 października, oprócz 
państwa K. i J. Jokiszów włączyły się również koła łowieckie 
działające na terenie naszej gminy: "Boruta", "Orzeł" i "Zając".
Pan Tomasz Komarewski, Prezes Koła Boruta wprowadził widzów 
w tajniki tzw. "pokotu myśliwskiego", na który myśliwi od wczesnych 
godzin rannych "pozyskiwali" zwierzynę. Został wybrany król 
i wicekról polowania oraz król pudlarzy. Z rąk wójta otrzymali oni 
medale i maczugę wykonane przez p. Arkadiusza Krasowskiego.
Przepiękny pokaz ujeżdżania na ogierze Barbarossa dała 
p. Katarzyna Stawiska, laureatka Mistrzostw Polski i Europy dla koni 
arabskich.
Wiesław Niewiński z Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni 
z Białegostoku poprowadził konkurs powożenia na czas, w którym 
wygrał p. Dariusz Stokowski a drugie miejsce zajął p. Mirosław 
Raciborski. Pozostali powożący zaprzęgami to: Kazimierz Uniewski, 
Marek Dąbrowski, Jan Jakubowski oraz Maria Kropiewnicka i Antoni 
Kropiewnicki.
Na imprezie nie zabrakło również jeźdźców, którzy dali pokaz swych 
umiejętności w konkurencji "pogoń za lisem". Lisią kitę udało się 
zdobyć p. Tomaszowi Baranowskiemu.
Anna Białomyzy z Towarzystwa Przyrodniczego BOCIAN 
opowiadała o działaniach proekologicznych a na najmłodszych 
dodatkowo czekały malowanki. Obok widzowie częstowali się 
gorącą grochówką przygotowaną przez p. Arkadiusza Krasowskiego 
oraz bigosem serwowanym przez panie Katarzynę Radkiewicz 
i Zuzannę Maksimiuk z Pulsz.
Serdecznie dziękujemy wszystkim współorganizatorom, 
uczestnikom i naszym sponsorom, którymi byli: Mieczysław 
Kazimierz Baszko, ówczesny Marszałek Województwa 
Podlaskiego; Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej; 
Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku; Green 
Bear Corporation Poland S. A.; Bank Spółdzielczy Brańsk 
O/Wyszki; Piotr Burzyński Lecznica Weterynaryjna w Bielsku 
Podlaskim; Bogdan Jakim i Stanisław Jakim Zakład Mięsny 
BOST w Turośni Kościelnej; Andrzej Dębicki Transport, handel 
i produkcja drewna ze Strabli; Marcin Tarasiuk "Ogród Marcina" 
z Wyszek; Maciej Adamczyk Lody Adamczyk z Brańska; Teresa 
i Dariusz Pasińscy oraz Kazimierz Pasiński, który na imprezę 
udostępnił swój plac.
Serdecznie dziękujemy sponsorom, p. Mariuszowi Korzeniewskie-
mu Wójtowi Gminy Wyszki - za współorganizację i patronat nad 
imprezą, ks. Andrzejowi Ulaczykowi i ks. Pawłowi Anusiewiczowi. 
Składamy również podziękowania prezesom kół łowieckich 
i myśliwym za suto zastawione stoły biesiadne, hodowcom koni, 
właścicielom zaprzęgów i jazdy konnej. Szczególne podziękowania 
składamy na ręce pań: Elżbiety Krasowskiej, Anny Olejnik, 
Katarzyny Górskiej, Katarzyny Karpiesiuk, Katarzyny Lasoty, które 
trzymały pieczę nad świetl icą, Jadwidze Puchalskiej 
i Annie Korzeniewskiej, pracownikom Urzędu Gminy: Honoracie 
Zdrojkowskiej, Irenie Murawskiej, stażystom: Justynie Hryniewickiej 
i Tomaszowi Karpiesiukowi, pracownikom ZUK: Mariuszowi 
Borowskiemu i Andrzejowi Zalewskiemu i wreszcie druhom OSP 
Topczewo, Pulsze i Zalesie. Przy podziękowaniach nie sposób 
pominąć panów: Arkadiusza Krasowskiego, Juliana Golę, Jarosława 
Wyłuckiego, Marcina Lasotę, Jarosława Karpiesiuka, Piotra 
Karpiesiuka. Dziękuję również swoim pracownikom: p. Katarzynie 
Borowskiej i Alicji Falkowskiej oraz tym wszystkim, którzy wnieśli 
swój wkład a nie zostali wymienieni.

(fotorelacja na str. 7)

HUBERTUS’ 2015 w GMINIE WYSZKI STRABELSCY LAUREACI KONKURSU KWP

Przezorny Senior
Senior jest poważnie narażony 
- zagrożenia czyhają z każdej strony.
Gdy za wnuczka podają się oszuści 
- to powiadom Policję! Ta nigdy nie odpuści.
Gdy hydraulik lub gazownik do Ciebie zapuka,
nie otwieraj drzwi - lepiej w głowę się postukaj.
Za drzwiami czekać może kryminalista
choć dla seniora to nie jest sprawa oczywista.
On lepiej zna nazwy tabletek, które łyka
Niż przebranego gazownika.
Niech każdy Senior zapamięta to sobie:
nie otwieraj drzwi nieznanej osobie.
Nawet jeśli w mundurze policjanta przed drzwiami stanie,
zawiadom Policję i złóż zeznanie.
Przezorność nikomu nie zaszkodzi,
bezpieczny senior na tym dobrze wychodzi.
Taka z tego wynika nauka,
nie daj się nabić w przysłowiową "butelkę”
na znajomego czy wnuka.
Miej oczy szeroko otwarte
Twoje starania będą zachodu warte.
Portfel przy tobie zostanie,
będziesz miał spokojne spanie.
Drodzy seniorzy pogody ducha,
wewnętrznej młodości niezależnie
od metryki i uszczuplonych oszczędności.

Zofia Oksiuta

źródło: KWP w Białymstoku

źródło: KWP w Białymstoku

W kwietniu br. w Strabli w ramach projektu "Akademia Seniora" 
- odbyło się spotkanie przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Białymstoku z Seniorami. Na zaproszenie 
odpowiedziały osoby ze Strabi i Pulsz.
Głównym celem spotkania była popularyzacja wiedzy na temat 
zagrożeń, na które narażeni są seniorzy. Kształtowanie 
świadomości na temat zachowania właściwej postawy w sytuacjach 
zagrażających bezpieczeństwu oraz zaktywizowanie seniorów do 
twórczego dzielenia się własnym doświadczeniem. Ponadto został 
ogłoszony konkurs pt. “10 zasad bezpiecznego seniora". W treści 
konkursu powinny być zawarte propozycje porad jak unikać sytuacji 
stwarzających zagrożenie.
Pani Zofia Oksiuta - reprezentując Seniorów - wzięła udział w tymże 
konkursie - zajmując II miejsce.
Na zaproszenie koordynatora konkursu p. Katarzyny Gromadzkiej 
starszego inspektora Wydz. Prewencji KWP w Białymstoku w dniu 
14.12.2015 r. p. S. Popławska i p. J. Wyszyński reprezentowali 
Seniorów ze Strabli w Białymstoku. Na spotkaniu byli obecni 
przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego, Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy Policjantów Województwa Podlaskiego.
Pani Stanisława Popławska (w imieniu Seniorów Strabelskich) 
odebrała z rąk organizatora dyplom i drobne upominki.
Poniżej konkursowy materiał.
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Z ŻYCIA ZESPOŁU SZKÓŁ w WYSZKACH

Projekt „Dzieciństwo bez próchnicy” 

W bieżącym roku szkolnym oddziały przedszkolne uczestniczą 
w projekcie „Dzieciństwo bez próchnicy”.  Cieszymy się, że udało 
nam się zakwalifikować do grona przedszkoli objętych programem 
„Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej”. 
Projekt ten jest dofinansowany przez Szwajcarię w ramach 
Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.
Głównym celem projektu jest ograniczenie występowania i nasilania 
choroby próchniczej oraz poprawa stanu jamy ustnej. Działania 
edukacyjne skierowane są nie tylko do dzieci, ale także do 
wychowawców i rodziców.

Dzieci na zajęciach w swoich grupach zapoznały się z bohaterem 
programu królikiem Pampisiem orędownikiem czystych zębów, który 
towarzyszyć będzie dzieciom podczas codziennej higieny jamy 
ustnej. Dzieci obejrzały film o tematyce zdrowotnej pt. „Królik Pampiś 
uczy dzieci”. Bohater filmu pomógł dzieciom zrozumieć trudne dla 
nich pojęcia związane z higieną jamy ustnej, np.  co to jest próchnica.
Przedszkolaki wysłuchały piosenkę „Myję zęby” w wykonaniu 
zespołu Fasolki. Opowiadały, kiedy należy myć zęby i co należy jeść, 
aby mieć zdrowy uśmiech.
Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do wzrostu 
higieny jamy ustnej.

Elżbieta Ułaszonek
Joanna Warpechowska

Anna Wyszkowska - Kondraciuk

W ramach tego programu 17 listopada 2015 r. odbyło się spotkanie 
z panią stomatolog. W trakcie spotkania z rodzicami pani stomatolog 
omawiała najważniejsze zasady higieny jamy ustnej. Zwróciła 
uwagę na dobór pasty do wieku dziecka, a także podkreśliła 
znaczenie wizyt kontrolnych w gabinetach stomatologicznych.
Następnie pani stomatolog przeprowadziła zajęcia we wszystkich 
oddziałach przedszkolnych.
Zajęcia miały na celu przede wszystkim wdrożyć zasady 
prawidłowego szczotkowania zębów. Podczas zajęć pani 
stomatolog poinstruowała dzieci w jaki sposób szczotkować zęby. 
Na  spotkaniu wszystkie przedszkolaki otrzymały od organizatorów 
zestawy do czyszczenia zębów oraz dwumiesięczne kalendarze 
mycia zębów. Po wspólnym spotkaniu dzieci udały się do łazienek 
i pod „okiem" pani stomatolog umyły ząbki.

Wszystkie dzieci mile nas zaskoczyły, ponieważ nie było tego dnia 
osoby, która przyszłaby bez swojego przyjaciela Misia. Maskotki były 
różne od bardzo malutkich do bardzo, bardzo dużych. Dzieci po 
prezentacji swoich misiów wspólnie śpiewały piosenki, recytowały 
wiersze, złożyły życzenia dla Misia, obejrzały bajkę o „Misiu 
Uszatku”, sprytnie wykonywały ćwiczenia gimnastyczne ze swoim 
misiem, a na zakończenie odpowiadały na zadawane zagadki 
związane z Misiem i nie tylko. Potrafiły wymienić najbardziej 
popularne bajkowe misie.
Na zakończenie wszyscy razem złożyli uroczystą przysięgę, że 
zawsze będą przytulać wszystkie Misie i krzywdy im zrobić nie dadzą 
oraz, że nigdy o nich nie zapomną.
Specjalnie na ten dzień, wcześniej zorganizowaliśmy konkurs na 
„Wizerunek Misia”. Dzieci z pomocą rodziców, dowolną techniką 
plastyczną miały udekorować postać misia. Wszystkie prace były 
bardzo ładne, dlatego pani Dyrektor oraz pan Dyrektor mieli bardzo 
trudne zadanie w wyborze pięciu najładniejszych, najciekawszych 
oraz najbardziej pracochłonnych prac. Wyróżnieni zostali: Tomasz 
Kowalewski i Damian Niewiński z przedszkola, Zuzanna Kuczyńska 
oraz Hubert Niewiński z 0A i Adam Falkowski z 0B. Za udział 
w konkursie wszystkie dzieci, na zakończenie uroczystości z rąk 
Dyrekcji szkoły, otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz słodkie „Misie  
Lubisie”.
Czas upłynął w bardzo sympatycznej, ciepłej i wesołej atmosferze. 
Wszyscy przypomnieli sobie o swoich przyjaciołach. Dorośli także 
powrócili pamięcią do swojego dzieciństwa.

A. Wyszkowska  Kondraciuk
E. Ułaszonek

J. Warpechowska

Głównym celem organizacji tego dnia było przypomnienie 
najważniejszych wartości jakimi są: dzieciństwo, przyjaciel, miłość, 
ciepło. Z tymi słowy łączy się właśnie Pluszowy Miś. Przyjaciel 
z dzieciństwa, zawsze wierny i oddany. To jemu powierzamy swoje 
sekrety i to on ma nas uchronić od zła i niebezpieczeństw, on nas 
rozśmiesza i pociesza w smutku.

Dzień Pluszowego Misia z przedszkolakami

„Świat bez przyjaciół byłby bardzo ubogi”
25 listopada jak co roku obchodziliśmy w naszej szkole Dzień 
Pluszowego Misia. Uczestnikami były dzieci z klas 0A i 0B oraz 
przedszkolaki z grupy 3,4 - latków. Gościnnie odwiedzili nas 
uczniowie kl. V oraz Dyrekcja szkoły.
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24 rocznica poświęcenia szkoły

„Wczoraj do ciebie nie należy.
Jutro niepewne…

Tylko dziś jest Twoje.”
Jan Paweł II

W tym roku obchodzimy już 24 rocznicę nadania szkole im. Jana 
Pawła II. Aby oddać cześć naszemu Patronowi, zorganizowaliśmy 
koncert poświęcony osobie Wielkiego Polaka. Chcieliśmy w ten 
sposób wyrazić podziw i ogromną wdzięczność Papieżowi za Jego 
posługę. Za to, że niósł orędzie wiary i nadziei współczesnemu 
światu, że brał w obronę ubogich, cierpiących, prześladowanych 
i chorych, ze swym przykładem uczył poświęcać więcej czasu 
Chrystusowi. Przede wszystkim za to, że tak kochał dzieci i młodzież.
Uroczystość rozpoczęliśmy od odśpiewania hymnu szkoły. 
Następnie na scenę wyszli młodzi artyści z kl. II, śpiewając piosenkę; 
„Tak mówił Papież”, poprzez którą przypomnieli, że powinniśmy 
odrzucić strach i lęk, do czego tak często nawoływał Ojciec Święty. 
Jan Paweł II słowami prawdy, nadziei i miłości budował fundament 
przyszłości naszej Ojczyzny, nawoływał, aby każdy człowiek był 
orędownikiem miłosierdzia, albowiem błogosławieni miłosierni, 
albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Pięknie te wezwania wyśpiewali 
uczniowie naszego gimnazjum.
Szkoła jest miejscem, w którym zdobywamy umiejętności i wiedzę, 
niezbędne przez całe życie. Prawdziwa wiedza jest potęgą, jednak 
owoce przynosi tylko wtedy, gdy połączona jest z poznawaniem 
i stosowaniem wartości i zasad moralnych. Bardzo potrzeba 
w dzisiejszych czasach, kiedy jest brak ideałów i autorytetów, takiego 
Patrona jakim jest Jan Paweł II.
Serdecznie dziękuję osobom zaangażowanym w przygotowanie 
apelu. Szczególnie p. Annie Wyszkowskiej - Kondraciuk i p. Emilii 
Falkowskiej za przygotowanie dekoracji.

Joanna Warpechowska

Niezapomniana wyprawa do Lublina.

W dniach 12-13.09.2015 grupa 12 uczniów klasy III gimnazjum, 
korzystając z zaproszenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, wzięła 
udział w  spotkaniu integracyjno-misyjnym w Lublinie. Wyjazd został 
zorganizowany w ramach współpracy naszej szkoły z Siostrami 
i prowadzonej od 2008 roku akcji "Adopcja na odległość".
Dwudniowy "wypad" młodzieży obfitował w wiele niezwykłych 
atrakcji i przeżyć.

Lublin witał nas deszczową pogodą, ale gdy dotarliśmy na 
ul. Kochanowskiego, do domu sióstr, zza chmur wyszło słońce i bez 
przeszkód ze strony aury mogliśmy realizować program spotkania. 
Siostry powitały nas serdecznym uśmiechem i podjęły iście 
królewskim obiadem.
Po krótkim odpoczynku udaliśmy się na Majdanek, by zwiedzić 
miejsce kaźni z czasów II wojny światowej i oddać hołd ofiarom 
hitlerowskich oprawców. Obóz zagłady i dantejskie wydarzenia, jakie 
miały tam miejsce, przybliżyła nam w niesamowicie obrazowy 
sposób pani przewodnik. Chwilami mieliśmy wrażenie, że słyszymy 
przeraźliwe krzyki, płacz dzieci i słowa modlitwy idących na śmierć. 
Trudno wyrazić słowami to, co czuliśmy, patrząc na komory gazowe, 
piece krematorium, baraki, prycze i buty…setki, tysiące butów 
w różnych rozmiarach "pozbawione już od lat  ciepła ludzkich stóp".
Ta lekcja historii i patriotyzmu na długo zostanie nam w pamięci!!!
W drodze powrotnej wszyscy mieliśmy poważne miny i mnóstwo 
smutnych refleksji zajmowało nam umysły…, a tu kolejna 
niespodzianka: kolacja na placu relaksu i zabaw połączona z grillem. 
Zmiana nastroju nastąpiła błyskawicznie.
Chłopcy natychmiast znaleźli w pomieszczeniu ze sprzętem bramkę 
i piłkę, i rozpoczęli mecz piknikowy…, by w ten sposób przygotować 
miejsce w brzuszkach na przeróżne smakołyki z rożna…a wybór był 
niesamowity. Każdy, nawet najbardziej wybredny i marudny 
smakosz, znalazł coś pysznego. Czas mijał bardzo szybko 
i przyjemnie, mimo że nad nami zaciemniło się niebo i zaczął wiać 
dość zimny wiatr.

Nastał wieczór i z żalem musieliśmy opuścić przyjazne miejsce 
wśród zieleni i przenieść się do budynku przedszkola i …klasztoru. 
Nie ma co ukrywać, niektórzy z nas mieli bardzo mieszane uczucia 
co do tego,  jak to będzie pod jednym dachem z siostrzyczkami????
Po raz kolejny przekonaliśmy się, że "strach ma wielkie oczy", 
ponieważ znowu czekały nas niespodzianki i miłe rozczarowanie…. 
Sypialnie mieliśmy wspaniałe: dziewczyny zakwaterowane zostały 
w klasztorze, zaś chłopcy w części przedszkolnej na sali rekreacyjnej 
… z basenem wypełnionym kolorowymi piłeczkami…raj …żyć nie 
umierać! I jak tu było spać w nocy?
Zanim jednak udaliśmy się na spoczynek, zwiedziliśmy ,,bajeczne” 
przedszkole. Kolejne sale dydaktyczne zaskakiwały nas swoim 
wyposażeniem, wystrojem tematycznym i niesamowitą estetyką. 
Wielkie wrażenie zrobiła na nas sala multimedialno-teatralna…och 
prawdziwa scena, kurtyna…marzenie! Mieliśmy także możliwość 
obejrzenia filmu na dobranoc.
Ostatecznie zasnęliśmy nad ranem…, ale nikomu to zbyt mocno nie 
przeszkadzało.
Niedzielny poranek powitał nas słonecznie. Po śniadaniu udaliśmy 
się na Mszę Świętą a następnie czekały na nas zabytki pięknego  
Lublina: Zamek Lubelski i jego komnaty; wieża i baszta, na które 
wspięli się tylko śmiałkowie bez lęku wysokości; Katedra Lubelska 
i jej podziemia; gmach KUL-u; Stare Miasto i zabytkowy Rynek 
z wieloma ciekawymi miejscami.
Nawet nie zauważyliśmy, jak szybko minął czas i musieliśmy 
pożegnać gościnny dom sióstr i przeurocze gospodynie. 
Cóż…wszystko, co dobre, szybko się kończy. Do domu czas 
nadszedł wracać. Najważniejsze jest jednak to, że zabraliśmy ze 
sobą drogocenne, niezatarte  wspomnienia i nowe doświadczenia…

Maria Porucznik



I miejsce
Samułki Duże

II miejsce
Niewino Leśne

II miejsce
Warpechy Stare

III miejsce
Niewino Borowe

Dożynki Parafialno - Gminne

Tegoroczne úwiźto plonów w Gminie Wyszki odbyło się 
30.08.2015 r. na boisku Zespołu Szkół i rozpoczź³o siź 
tradycyjnym konkursem na Naj³adniejszy Wieniec 
Doæynkowy, na który swoje "prace" dostarczy³o 15 wsi. 
Nastźpnie odby³ siź I Gminny Turniej Wsi, gdzie zmagali siź 
mieszkańcy czterech miejscowoú ci (w kolejnoú ci 
alfabetycznej): Niewino Borowe, Pulsze, Strabla 
i Topczewo.
Konkurs Sto³ów Wiejskich, w którym zaprezentowa³y siź 
stowarzyszenia: "Topczewianki" z Topczewa, "M³odzi 
Duchem" ze Strabli i "Aktywna Wieú" z Niewina oraz 
przedstawiciele Pulsz wygrali wszyscy uczestnicy 
otrzymując takie same nagrody ufundowane przez Urz¹d 
Marsza³kowski Województwa Podlaskiego oraz Agencjź 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od innych 
sponsorów pochodzi³y pozosta³e upominki, którymi byli 
obdarowywani uczestnicy imprezy. Drugi etap to 
konkurencje rekreacyjno - sportowe, gdzie startowały 
drużyny poszczególnych wsi oraz chętni widzowie. 
Uzupe³nieniem propozycji kulinarnych wsi by³a smaczna 
grochówka przygotowywana pod czujnym okiem 
p. Arkadiusza Krasowskiego, serwowana nieodp³atnie. 
Czźúę artystyczna to wystźp zespo³u úpiewaczego ze Strabli, 
kabaret "Bajeczka" z Bia³egostoku i formacja muzyczna 
AMADEO, która zakończy³a doæynki wieczorn¹ "zabaw¹ 
pod chmurk¹".
Serdecznie dziźkujemy wszystkim, dziźki którym impreza 
mia³a taki charakter a w szczególnoúci naszym sponsorom, 
którymi byli: Green Bear Corporation Poland; JMDI 
Jacek Maleszko - telewizja, internet, telefon, Warszawa; 
Bielmlek Sp. z o. o. Spó³dzielnia Mleczarska, Bielsk 
Podlaski; ARRIVA BUS Transport Polska Sp. z o. o., 
O/Bielsk Podlaski; SUEMPOL Sp. z o. o. Bielsk Podlaski; 
WALD – GOLD Sp. z o.o. Walenty Syczewski, Brańsk; 
BS Brańsk z Oddzia³em w Wyszkach; MPO Bia³ystok 
z Oddzia³em w Wyszkach; PROCOM Sprzźt gaúniczy , 
ratowniczy; BIELAGRO S³awomir Ostaszewski, Bielsk 
Podlaski; Zak³ad Miźsny KLINICCY, Brańsk; P.P.H.U. 
S O K Ó £  J a n  S o k o ³o w s k i ,  B r a ń s k ;  S K L E P 
WIELOBRANÆOWY Krzysztof Brzozowski, Brańsk; 
Przedsiźbiorstwo Us³ugowo - Asenizacyjne ASTWA 
Sp. z o. o., Bia³ystok; MAXIMUS BROKER Sp. z o. o., 
Toruń; Restauracja QUATRO, Brańsk; Lody Adamczyk 
Maciej, Brańsk; Handel i Us³ugi Rolnicze TOMEX - 
Tomasz Wyszkowski, Wyszki.
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BADANIE DZIECI i MŁODZIEŻY SZKOLNEJ w GMINIE WYSZKI

S
tr

u
k

tu
ra

 b
a

d
a

n
e

j 
p

ró
b

y
 

w
g

 k
a

te
g

o
ri

i 
w

ie
k

o
w

y
c

h

1. Struktura badanej próby

W badaniu wzięło udział 130 uczniów, w tym 57 uczniów szkoły 
podstawowej, 73 uczniów określanych w badaniu jako młodzież 
szkolna. Wśród respondentów znalazło się 52% kobiet oraz 48% 
mężczyzn. W próbie najwięcej uczniów było w kategorii wiekowej 
14-16 lat (49%), następnie 11-13 lat (45%). 5% to osoby w przedziale 
wiekowym 8-10 lat, a 1% 17-19 lat

2. Problem alkoholowy z perspektywy dzieci i młodzieży 
szkolnej

Pierwszym problemem społecznym diagnozowanym wśród dzieci 
i młodzieży szkolnej gminy Wyszki było narażenie na problem 
alkoholowy. W tym celu uczniom zadano szereg pytań związanych 
ze skalą zjawiska w otoczeniu oraz indywidualnymi 
doświadczeniami z alkoholem.
18% uczniów szkoły podstawowej, 70% młodzieży szkolnej twierdzi, 
że rówieśnicy piją alkohol.
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Młodzież szkolna najczęściej spożywa alkohol na imprezach, 
dyskotekach (58%), na świeżym powietrzu (25%). Spożywanie 
alkoholu w domu wybrało 11% respondentów, a na wycieczkach 
szkolnych 6% ankietowanych.
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Po 47% uczniów z obu grup szkolnych stwierdziło, że najczęstszym 
powodem sięgania po alkohol jest chęć zaimponowania innym. 
47% młodzieży szkolnej, 12% uczniów szkoły podstawowej uznało, 
że rówieśnicy sięgają po alkohol dla lepszej zabawy, wyluzowania,
a 21% młodzieży szkolnej, 7% młodszych uczniów dla 
towarzystwa. 9% uczniów szkoły podstawowej oraz około co piąty 
reprezentant młodzieży szkolnej stwierdził, że ich rówieśnicy sięgają 
po alkohol, żeby zapomnieć o kłopotach.

Badanym uczniom zadano pytanie o sposoby zdobywania alkoholu 
przez dzieci i młodzież niepełnoletnią. 52% uczniów szkół 
podstawowych, 37% młodzieży szkolnej wskazało na kupowanie 
alkoholu przez starszych kolegów. 22% starszych uczniów, 
4% uczniów szkoły podstawowej  uznało,  że osoby 
niepełnoletnie proszą obcych ludzi pod sklepem o pomoc, 
a 21%młodszych uczniów, 10% młodzieży szkolnej, iż podkradają 
alkohol rodzicom w domu. 9% uczniów szkoły podstawowej, 
18% młodzieży szkolnej stwierdziło, że młodzież sama sobie kupuje 
alkohol.
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Ankietowani uczniowie wykazali swoją opinię, co do występowania 
miejsc, w których osoba niepełnoletnia może kupić alkohol. 
61% uczniów szkół podstawowych, 44% młodzieży szkolnej uważa, 
że w gminie nie ma takich miejsc. 7% młodszych uczniów oraz 
26% młodzieży szkolnej twierdzi, iż występują. 32% uczniów szkoły 
podstawowej, 30% młodzieży szkolnej nie ma zdania w tej kwestii.
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Młodzież szkolna określiła częstotliwość spożywania przez nich 
alkoholu. 81% respondentów nie przyznaje się do spożywania 
alkoholu. Wśród pozostałych ankietowanych 10% pije rzadziej niż 
raz w miesiącu, 7% co najmniej raz w miesiącu, a 3% co najmniej raz 
w tygodniu.

Jak często zdarza się Ci spożywać alkohol?
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Większość uczniów szkół podstawowych (93%) oraz młodzieży 
szkolnej (78%) zadeklarowało, że nie piją alkoholu. 7% uczniów 
szkoły podstawowej, 15% młodzieży szkolnej uznaje, iż rodzice nie 
wiedzą o spożywaniu przez nich alkoholu, a niewielki odsetek 
młodzieży szkolnej (7%) twierdzi, że wiedzą.

Większość badanej młodzieży szkolnej wskazuje, że nigdy nie 
doświadczyło nieprzyjemnych, społecznych konsekwencji 
związanych z piciem alkoholu (86%). 14% ankietowanych przyznaje, 
że spotkały ich nieprzyjemności z powodu spożywania alkoholu.

Większość uczniów poprawnie twierdzi, że każdy może uzależnić się 
od alkoholu - 65% uczniów szkoły podstawowej, 75% młodzieży 
szkolnej. Przeciwnego zdania jest 23% młodszych uczniów, 
11% młodzieży szkolnej.
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Większość badanych uczniów poprawnie klasyfikuje piwo jako 
rodzaj alkoholu - 82% uczniów szkoły podstawowej, 68% młodzieży 
szkolnej. Przeciwnego zdania jest 9% uczniów szkoły podstawowej, 
15% starszych uczniów. Warto zauważyć, że odsetek błędnych 
wzrasta wraz z wiekiem.
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3. Problem narkotykowy z perspektywy dzieci i młodzieży 
szkolnej

W ankiecie kierowanej do uczniów poruszono kwestię problemu 
narkotykowego, w tym doświadczeń uczniów z dopalaczami.
70% uczniów szkoły podstawowej, 34% młodzieży szkolnej jest 
zdania, że ich rówieśnicy nie mają kontaktu z substancjami 
psychoaktywnymi. Przeciwnego zdania jest 4% uczniów szkoły 
podstawowej, 16% młodzieży szkolnej. Wynika z tego, że wśród 
starszych uczniów nasila się kontakt z tego typu środkami. Duży 
odsetek ankietowanych z obu grup szkolnych nie posiada zdania 
w tej kwestii - 26% młodszych uczniów, 49% starszych uczniów.

95% uczniów szkoły podstawowej, 90% młodzieży szkolnej 
zadeklarowało, iż nie mieli nigdy do czynienia z narkotykami lub 
dopalaczami. Tego typu doświadczenia potwierdza 5% młodszych 
ankietowanych, 10% młodzieży szkolnej.
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Skąd czerpiesz wiedzę na temat narkotyków i dopalaczy?

Telewizja i Internet są źródłami informacji na temat narkotyków 
i dopalaczy dla 66 - 67% uczniów z obu grup szkolnych. Na szkołę 
wskazuje 23% uczniów szkoły podstawowej, 33% starszych 
uczniów, rodzinę wybrało 9% uczniów z młodszej grupy wiekowej, 
15% ankietowanej młodzieży szkolnej, a znajomych 7% uczniów 
szkoły podstawowej, 14% młodzieży szkolnej.

Młodzieży szkolnej zadano pytanie dotyczące chęci 
eksperymentowania z narkotykami w przyszłości. 86% badanych 
deklaruje, że nie chciałoby spróbować narkotyków. Chęć 
spróbowania wykazuje 4% uczniów, a 7% wskazało odpowiedź nie 
wiem.

“Chciałbym kiedyś spróbować narkotyku.”

Materiał dostarczony przez GKRPA w Wyszkach: 
Diagnoza problemów społecznych na terenie Gminy Wyszki, 

Oficyna Profilaktyczna, Kraków, 2015

Czy zażywałeś kiedykolwiek narkotyk lub dopalacz?
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HISTORIA GMINY WYSZKI, cz. XI

   Przypominamy o 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. 
     Dotychczas, jedynie pojedyncze osoby przyniosły do nas do skanowania 
swoje archiwalne materiały.

Na adres  można wysyłać uwagi, korekty 
oraz uzupełnienie informacji dotyczące zamieszczanych artykułów. 
Życzymy przyjemnej lektury.

Henryk Zalewski
Redaktor Naczelny "WG"

   redakcja@gminawyszki.pl

Warpechy Stare
Pod Grójcem w pobliżu Warszawy do tej pory istnieje wieś o nazwie 
Warpęsy. To właśnie rycerze z tamtej wsi pieczętujący się herbem 
Jasieńczyk przybyli tutaj w XV wieku otrzymując nadania ziemskie. 
Pierwsze dokumenty świadczące o istnieniu wsi pochodzącą z 1528 roku, 
gdy wymienia się wśród wsi parafii wyszkowskiej również "Seło Warpachu 
zemiane". W tym czasie istniała tylko jedna wioska Warpechy. 
W czasie składania przysięgi na wierność królowi polskiemu w Bielsku 
stawił się Grzegorz syn Stanisława ze wsi Warpechi (Gregorius olim 
Stanislai de Warpechi).
W czasie spisu podatkowego ziemi bielskiej z 1580 roku mieszkali w tej wsi 
Mikołaj i Jurgi Warpęchowie. Tutejsze rycerstwo przyjęło nazwisko 
Warpęchowski herbu Jasieńczyk. Ród ten nie jest opisywany przez 
herbarzy. Niewiele po nich zostało danych. Niekiedy ich nazwisko pisano 
jako Warpęsz. W 1632 roku dwaj Warpęchowscy stawili się na elekcji 
królewskiej w Warszawie. 
Oprócz Warpęchowskich mieszkało tu liczne grono również okolicznej 
szlachty. Notowano tu na przykład ród Łuczajów. Paweł, syn Wojciecha 
i Anny Zaleskiej, sprzedał w 1795 roku część wsi Łuczaje i Warpęchy  
rodzonej siostrze Marjannie, wdowie po Antonim Stefańskim. Mieszkali 
również Falkowscy i Mierzwińscy. Jan i Adam, bracia Jana z Petronelli 
z Niwińskich. Syn Józef, sprzedał Warpęchy Mierzwińskiemu w 1789 r.
Podział na Warpęchy Stare i Nowe rozpoczął się już w XVI wieku, gdyż 
pierwotną siedzibę zapisano jako Warpęchi Antiqua (Warpęchy Stare), 
musiały więc istnieć również Warpęchy Nowe.
Warpęchy Stare były wsią drobnoszlachecką należącą do parafii Wyszki. 
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego zapisał: Warpęchy alias 
Warpechy Nowe i Stare, dwie wsi, powiat bielski, gubernia grodzieńska, 
w 2 okręgu polskim, gmina Rajsk, o 13 i 15 wiorst od Bielska.
W 1921 roku była to całkiem spora miejscowość w okresie międzywo-
jennym, liczyła w 1921 roku 39 domów i 200 mieszkańców, w tym 
2 prawosławnych i 3 Żydów, należała do gminy Wyszki.

Warpechy Nowe
Kiedy powstały Warpęchy Nowe trudno dokładnie stwierdzić. W XVI w. 
wyróżniano już Warpęchy Stare, można więc przyjąć, że istniały też Nowe, 
lecz brak tej wsi w spisach podatkowych z tamtych czasów. Nie wspominają 
o niej również dane genealogiczne rodów dziedziczących w tej okolicy 
dostępne w Herbarzach. Na pewno wioska istniała w XVIII wieku, 
ponieważ zaznaczają ją ówczesne mapy Podlasia.
Powstała zapewne na gruntach należących pierwotnie do Warpęchowskich 
herbu Jasieńczyk i była zamieszkała również przez drobną szlachtę.
W 1921 roku Warpęchy Nowe liczyły 24 domy i 112 mieszkańców, w tym 
3 prawosławnych. Miejscowość należała do gminy Wyszki.
We wsi Warpęchy Nowe po wkroczeniu Niemców latem 1941 roku 
zatrzymano osoby, które współpracowały z poprzednią władzą. 
W dniu 15 sierpnia w tej wsi zamordowano 9 rolników z okolicznych wsi. 
Zwłoki zakopano w polu. Po wojnie zwłoki ekshumowano. 

Wiktorzyn
Obszar wsi Wiktorzyn należał pierwotnie do majątku Strabla. Na przełomie 
XIX i XX wieku wiele gruntów wokół Strabli było dzierżawionych różnym 
osobom. Na jednej z takiej dzierżaw powstał folwark Wiktorzyn. Liczył 
zapewne mniej niż 50 ha, gdyż nie ujęto go w spisie Księgi Adresowej 
Polski, a J. Włodek w swojej pracy na temat ziemiaństwa nie wykazał 
również ziemian z tego folwarku. Mógł być też majątkiem należącym do 
Żydów (wiele gruntów Strabli dzierżawili właśnie Żydzi). 
O Wiktorzynie wspomina Skorowidz miejscowości RP z 1921 roku, ten 
folwark liczył ówcześnie 2 domy i 18 mieszkańców, w tym 
2 prawosławnych. Można go również odnaleźć na mapach z okresu 
międzywojennego. 

Wodźki
Wodźki powstały najpóźniej w XVIII wieku. Są uwidocznione na mapie 
z tego właśnie okresu. Nie była to wioska szlachecka, lecz zamieszkała 
przez chłopów. W XIX wieku istniała tu wieś chłopska oraz folwark 
dworski. W końcu tegoż stulecia liczyła 88 desiat ziemi chłopskiej oraz 94 
desiat ziemi dworskiej należącej do rodziny Nowińskich. 
Warto wspomnieć, że w latach 1807 - 1915 wioska leżała tuż przy granicy 
z Królestwem Polskim. Dawało to możliwości dodatkowego zarobku dla 
takich wsi w postaci przemytu. Mimo, że oba państwa (Królestwa 
i Cesarstwo) należały do tego samego władcy, granica była pilnie strzeżona.
Na przełomie XIX i XX wieku ziemia dworska została zapewne 
rozparcelowana, ponieważ w źródłach z XX wieku brak danych o folwarku. 
W 1921 roku w Wodźkach notowano 13 domów i 57 mieszkańców, w tym 
2 prawosławnych. 
W latach 1927 - 1933 mieszkańcy tej wsi oraz sąsiednich Kiewłaków 
dokonali scalenia gruntów.

Wólka Pietkowska
Wólka Pietkowska powstała jako jedna z wsi należących do dóbr Pietkowo 
zapewne w XVIII wieku, gdy tymi dobrami władali Kuczyńscy. Na 
przełomie XVIII i XIX wieku dobra te kupił ród Starzeńskich. 
Wólka Pietkowska i Pietkowo leżą w pobliżu siebie, lecz w latach 1807 - 
1915 leżały w dwóch różnych państwach, co bardzo utrudniało gospodarkę 
w tych dobrach. Z tego też powodu Starzeńscy sprzedali Wólkę Pietkowską 
i powstał tu samodzielny majątek ziemski.
Na początku XX wieku właścicielami tego majątku była rodzina 
Kosińskich. Dziedziczyli tu do 1932 roku. Według Księgi Adresowej Polski 
z 1929 roki właścicielem majątku był Marian Kosiński posiadający 540 ha. 
W czasach Wielkiego Kryzysu Kosińscy nie dawali sobie rady ze spłatą 
kredytów. Syn Mariana Kosińskiego próbował pertraktować z Bankiem, 
przejąć majątek i część ziemi rozparcelować, ale bankowcy się nie zgodzili 
i w 1932 roku zadłużony majątek przejął Bank Włościański. „Starsi 
państwo Kosińscy z kilkoma pieskami pokojowymi i zresztą gratów i mebli 
znaleźli się w nędznym mieszkaniu w Białymstoku, (....) zaś gospodarkę 
w Wólce Pietkowskiej przejął administrator z ramienia Banku pan Klawer, 
znany z tego, że urządzał wiele polowań na zające i kuropatwy na polach 
Wólki Pietkowskiej” [źródło: Włodek J., Dzieje zagłady ziemiaństwa 
południowo - zachodniej Białostocczyzny w latach 1939 - 1944, 
Ciechanowiec 2006, s. 238].
W 1935 roku Bank Włościański wystawił majątek na sprzedaż i kupiła go 
Aleksandra Piłsudska, wdowa po Marszałku wraz z córkami Wandą 
i Jagodą. Panie Piłsudskie nie mieszkały tutaj, lecz zarządzał majątkiem,
z ich upoważnienia, pan Aleksander Zint, którego w tej okolicy zwano 
Centem. Za ich czasów wybudowano tutaj dom ze ścianami z kamienia 
polnego stanowiący kopie pałacu belwederskiego z Warszawy. Pałac zwano 
Kamiennym Dworem i tak też zaczęto nazywać cały majątek. Aleksander 
Zint był dawnym oficerem I Brygady Legionów, towarzyszem broni 
Marszałka. Zint postawił na produkcję mleczną sprowadzając tu najlepsze 
zwierzęta w Polsce. Wybudował nową oborę, założył też nowoczesny 10 ha 
sad, według najnowszych ówczesnych zaleceń. Bywały tu również często 
panie Piłsudskie, które przyjaźniły się z okolicznymi dworami 
ziemiańskimi. Podobno panie Piłsudskie jeździły konno po okolicznych 
miasteczkach i wsiach wywołując tym niemałą sensację. Wanda Piłsudska 
nawet zaczęła studiować na SGGW, aby przejąć w przyszłości majątek.
Sama miejscowość Wólka Pietkowska w okresie międzywojennym 
należała do większych wsi w okolicy. W latach trzydziestych XX wieku 
liczyła 56 domów. 
[źródło: Skorowidz miejscowości ..., Słownik Geograficzny ..., Mapa 
szczególna ..., Bończyk - Kucharczyk W, Maroszek J. Ogrody 
Białostocczyzny, Włodek J., Dzieje zagłady ziemiaństwa południowo-
zachodniej Białostocczyzny w latach 1939 - 1944, Ciechanowiec 2006]

Więcej informacji o wsiach - na stronie: 
W kolejnym numerze historia Wyszek.

www.historia.gminawyszki.pl

Dalsza, jedenasta część 
historii powstania kolejnych 
m i e j s c o w o ś c i  G m i n y  
Wyszki. Poniższe fragmenty 
pochodzą  ze  zb iorów 
"Historia Gminy Wyszki", 
opracowanej przez Leszka 
Z u g a j a .  I n f o r m a c j e  
o poszczególnych wsiach 
zamieszczamy w kolejności 
alfabetycznej.

Paprzyca (Kuszaba, Kuczaba) 
oraz Nowina - herby Niwińskich 
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Z ŻYCIA SZKOŮY PODSTAWOWEJ w STRABLI

Żeby widzieć drogę przyszłą…
1 Listopada 
warty harcerskie przy grobie 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich na 
cmentarzu parafialnym w Strabli są coroczną formą hołdu złożonego 
patronom drużyny i wpisują się w środowiskową tradycję dbałości 
o pamięć wydarzeń historycznych związanych ze Strablą. 
Świadomość własnych korzeni stanowi o poczuciu tożsamości 
narodowej kolejnych pokoleń.
Harcerze 16 DH z opiekunem Iwoną Kondracką od lat prowadzą 
systematyczną opiekę nad miejscem pamięci.

11 listopada 
harcerze 16 DH i Poczet Sztandarowy Szkoły Podstawowej 
im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli wystąpili 
z patriotycznym montażem poetycko - muzycznym. Zgromadzeni 
w kościele parafialnym w Strabli z ogromnym wzruszeniem 
wysłuchali recytowanych tekstów, wspólnie śpiewali pieśni 
patriotyczne. Po mszy zebrani wraz z księdzem proboszczem, 
dyrektorem i uczniami szkoły w Strabli zapalili znicz pod Obeliskiem 
Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Dzięki publicznym, 
uczniowskim występom Narodowe Święto Odzyskania 
Niepodległości jest dniem szczególnym dla środowiska 
strabelskiego.

18 listopada 
w SP im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli mieliśmy 
Dzień Pochowały Oszczędności w SKO. Dzieci z klas IV-V wystąpiły 
z przedstawieniem „ W krainie Złotówkolandii.”
Wspaniałe kostiumy, muzyka, rapowe teksty i taniec wzbudziły 
zainteresowanie młodszych kolegów. Opiekun SKO  p. Ewa 
Falkowska - treścią wystąpień zachęcała uczniów do 
systematycznego oszczędzania.

„Andrzeju, Andrzeju
dziewcząt dobrodzieju,

dobrą wróżbę daj.”
26 listopada 2015r. w naszej szkole odbyło się spotkanie 
andrzejkowe. Uroczystość został przygotowana przez uczniów klasy 
VI pod opieką p. Elżbiety Orbik. Szóstoklasiści przemienili się we 
wróżki i wróżbitów. Młodzi „magowie” przedstawili prezentację 
multimedialną o historii „andrzejek”, ludowych przyśpiewkach, 
najbardziej popularnych wróżbach na terenie Podlasia i innych 
obszarach geograficznych kraju. W zabawie andrzejkowej wzięła 
udział cała społeczność szkolna. Magowie mieli moc pracy, gdyż 
wszyscy chcieli się dowiedzieć, co ich czeka w niedalekiej lub dalszej 
przyszłości. Wróżbom, pląsom, tańcom nie było końca. Zabawa 
andrzejkowa udała się wspaniale. Wszyscy liczą na to, iż wróżby 
rychło się spełnią.
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Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w TOPCZEWIE

Dzień Niepodległości w Topczewie

Żyjemy w wolnym kraju. Ale nie zawsze tak było. Był czas, że Polska 
na wiele lat zniknęła z mapy Europy. Jednak Polacy nie pogodzili się 
z utratą wolności. W 1918r., po 123 latach niewoli nasz kraj odzyskał 
niepodległość. O tych ważnych losach opowiedzieli uczniowie kl. III 
Szkoły Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie, 
przygotowani pod kierunkiem p. B. Karpiesiuk, na apelu, w dniu 
10.11.2015 r. 

Aby pamięć o poległych nie zginęła dalsza część obchodów 
Rocznicy Odzyskania Niepodległości w tej szkole trwała dalej. Od 
godzin rannych w dniu 12.11.2015r. rozpoczęliśmy wycieczkę 
szkolną Miejsc Pamięci zorganizowaną przez w/w nauczycielkę. 
Wzięli w niej udział uczniowie kl. III-VI wspólnie z wychowawcami 
i dyrektorem szkoły Andrzejem Karpiesiukiem. Odwiedziliśmy: 
Olszewo, Lizę Starą i Łukawicę. Wszędzie zapaliliśmy znicze, 
modliliśmy się za poległych w obronie wolności naszego kraju 
i „małej Ojczyzny”. Wysłuchaliśmy też historii wydarzeń z lat II wojny 
światowej i powstania styczniowego opowiedzianych przez 
nauczycieli historii: p. S. Warpechowskiego i p. B. Ryszt. Była to 
prawdziwa lekcja historii. 

Zwieńczeniem obchodów w/w rocznicy było zorganizowanie przez 
p. A. Zawadzką w dniu 13.11.2015 r. biegów niepodległościowych. 
Nie sposób wymienić wszystkich uczniów. Oto ci, którzy zajęli 
pierwsze miejsca w swoich kategoriach: Ejsymont Julia, Borowski 
Michał, Puchalska Anna, Wróblewski Patryk, Górska Roksana, 
Odachowski Kacper, Boguszewska Klaudia, Pruszyński Kacper, 
Górska Sylwia, Kiszko Kacper. 
Poprzez te wydarzenia udowodniliśmy, że pamiętamy i staramy się 
przekazywać je młodym pokoleniom.

Barbara Karpiesiuk

DZIEŃ NAUCZYCIELA

W dniu 13 października 2015 roku obchodziliśmy "Dzień Edukacji 
Narodowej" w naszej szkole. O godzinie 9:00 odbyła się uroczysta 
akademia, na którą przybyli dostojni goście: Wójt Gminy Wyszki - 
Mariusz Korzeniewski, Przewodniczący Rady Gminy - Arkadiusz 
Krasowski, oraz Pani Agnieszka Piotrowska, nauczyciele emeryci, 
kadra pedagogiczna, obsługa administracyjna, woźni, kierowcy 
z dowożącymi, rodzice oraz uczniowie naszej szkoły. Na początku 
zabrał głos dyrektor Andrzej Karpiesiuk, podziękował wszystkim 
nauczycielom i osobom związanym ze szkołą za ich trud włożony 
w kształcenie i wychowanie naszych dzieci. Zwrócił uwagę, że 
edukacja młodego pokolenia, to najważniejszy priorytet naszej 
szkoły.

Następnie uczniowie przedstawili piękną część artystyczną, na którą 
złożyły się piosenki, wiersze oraz występ kabaretowy pt. „Luzbajera”. 
Atrakcją tego dnia był pokaz kółka gimnastycznego, który zachwycił 
wszystkich. 

Rodzice również dostrzegli zaangażowanie nauczycieli w rozwój ich 
dzieci. Z-ca przewodniczącej Rady Rodziców pani Anna Olejnik 
w pięknych słowach podziękowała wszystkim pedagogom, 
a uczniowie wręczyli kwiaty.
Na zakończenie zabrali głos dostojni goście. W ich imieniu Wójt 
Gminy Wyszki Mariusz Korzeniewski złożył życzenia, podkreślając 
zasługi nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Ks. F. J. Falkowskiego 
w Topczewie związane z pracą na rzecz szkoły i środowiska. 
Podkreślił, że pasja, zaangażowanie oraz bezinteresowność 
nauczycieli są widoczne na forum gminy. 
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Tradycją naszej szkoły jest Dzień Samorządności połączony 
z obchodami święta nauczycieli. W dniu tym dyrektor przekazuje 
władzę Samorządowi Uczniowskiemu. Uczniowie prowadzą lekcje, 
pełnią dyżury. Dbają o porządek i spokój w szkole.

Następnie wybraliśmy się na lodowisko gdzie aktywnie i sportowo 
spędziliśmy czas. Wszyscy pełni wrażeń wróciliśmy do domu. Na 
pewno każdy uczeń zapamięta ten dzień i miło będzie wspominał 
w przyszłości.

Alfreda Zawadzka

Uwieńczeniem tego dnia był poczęstunek przygotowany przez 
rodziców.

Barbara Ryszt
Alfreda Zawadzka

Mikołajki

Dnia 06.12.2015r. uczniowie naszej szkoły wyjechali na Mikołajki do 
Białegostoku. W kinie Helios obejrzeliśmy film pt. „Bella i Sebastian 
2”, który był poprzedzony konkursami z Mikołajem, Kubusiem 
i Tygryskiem. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w konkursach 
otrzymując różne nagrody.

Uwieńczeniem tego dnia było rozstrzygnięcie konkursu pod tytułem 
„Śmieszny ludzik”. Uczniowie naszej szkoły wykonali piękne prace 
z ziemniaka i darów jesieni. Najbardziej pomysłowe ludziki zostały 
wyróżnione i nagrodzone. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody 
pocieszenia sponsorowane przez Radę Rodziców.

Barbara Ryszt

Święto Pieczonego Ziemniaka

Samorząd Szkolny od wielu lat organizuje „Święto Pieczonego 
Ziemniaka”. Uroczystość ma na celu kultywowanie tradycji naszego 
regionu, kiedy to wykopkom ziemniaków towarzyszyły palące się 
ogniska, a w nich pieczone ziemniaki.

Dnia 28.10.2015 r. wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami 
i rodzicami zgromadzili się przy ognisku. Z wielkim zaangażowaniem 
wybierali z popiołu ziemniaki, następnie odbywała się ich 
degustacja. 
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Serdecznie witamy i pozdrawiamy w kolejnym numerze naszej 
gazetki. Idą święta, za nami kolejny rok. To czas podsumowań, 
refleksji i nowych postanowień. Młodzieżowa Rada Gminy VI 
kadencji została uzupełniona o nowy skład radnych z klas I 
gimnazjum. Było to podczas wyborów uzupełniających, które 
odbyły się 28 września 2015 r. Wcześniej odbyła się kampania 
wyborcza. Kandydaci prezentowali swoje programy i zachęcali 
do głosowania. Byli to następujący uczniowie: Gabriela 
Angielczyk, Damian Bazylewski, Paulina Chomicka, Gabriela

,,Dobro młodego pokolenia niech będzie troską 

waszego życia i waszej pracy wychowawczej’’.

Św. Jan Paweł II
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Na zbliżające się święta Bożego Narodzenia 

życzymy Wszystkim Czytelnikom naszej gazetki

głębokiego przeżywania Bożej Miłości 

oraz radosnego spotkania z Jezusem. 

Niech Miłość 

promieniująca z tajemnicy Nocy Betlejemskiej 

będzie źródłem Waszej mocy 

w pokonywaniu codziennych życiowych trosk.

 

Młodzieżowa Rada Gminy 

wspólnie z opiekunami.



W wyniku demokratycznych wyborów do MRG weszło pięciu 
uczniów: Gabrysia A., Damian B., Paulina Ch., Paulina M., 
Ola P. Gratulujemy wyboru i życzymy aktywnego działania. 
Przypominamy, iż wyżej wymienieni radni sprawować będą swą 
funkcję przez ten rok szkolny. We wrześniu 2016 r. odbędą się 
wybory do rady VII kadencji. 

W październiku b. r. odbyły się dwa ważne dla nas wydarzenia.
Uroczysta sesja rady w Urzędzie Gminy Wyszki oraz 
Młodzieżowe Wybory Parlamentarne w ramach ogólnopolskiej 
akcji ,,Młodzi Głosują”.

Podczas sesji nowi radni złożyli ślubowanie, aby zgodnie z prawem 
wykonywać obowiązki. Uzupełniony został skład Prezydium Rady, 
który przedstawia się następująco: Przewodniczącza - Natalia 
Zabrocka, Wiceprzewodniczące - Kinga Młodzianowska 
i Martyna Bogusz, Sekretarz - Beata Kardaszewicz, Skarbnik - 
Gabriela Angielczyk.

Nasze najbliższe plany to wykonanie stroików świątecznych, 
wyjazd do władz samorządowych woj. podlaskiego z życzeniami od 
całej naszej społeczności szkolnej. Pragniemy także włączać się 
w różne wartościowe akcje, które przeprowadzane są w naszej 
szkole.
Władzom gminy i szkoły oraz opiekunom dziękujemy za wsparcie, 
pomoc i życzliwość.

Z noworocznymi pozdrowieniami 
Młodzieżowa Rada Gminy Wyszki

Górska, Tomasz Krasowski, Paulina Michalska, Aleksandra 
Pasińska, Karolina Pierzchało, Julia Perkowska, Maja Szolc.

Podczas tej sesji radni przyjęli Plan Pracy na rok szkolny 2015/2016 
i omówili bieżące sprawy.
Włączyliśmy się również do akcji związanej z wyborami 
parlamentarnymi. Niestety frekwencja nie była zbyt wysoka 
(44,06%). Nadal problemem pozostaje brak legitymacji szkolnej, 
którą uczeń gimnazjum powinien posiadać podczas wyborów. 
Wyniki przedstawiają się następująco: PiS - 28 głosów, PO - 3 głosy, 
KORWiN - 3 głosy, Zjednoczona Lewica - 2 głosy, ,,Kukiz 15” - 
6 głosów, Nowoczesna - 1. Nad przebiegiem wyborów czuwała 
Komisja Wyborcza w składzie: Natalia Zabrocka, Diana 
Bazylewska, Diana Puchalska, Katarzyna Górska i Julita 
Perkowska.
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Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych należy wystawić przed 
posesję najpóźniej do dnia 18 KWIETNIA (poniedziałek) 
i 1 SIERPNIA (poniedziałek). Zbiórka odpadów zacznie się 
następnego dnia od godz. 6:00  
UWAGA – W celu szybkiego i sprawnego zabrania tych odpadów 
z Państwa posesji uprzejmie prosimy o zgłaszanie adresów (do biura 
ASTWY, pod nr tel. 85 676 05 23), z których mają być zabrane 
odpady. Zbiórką nie są objęte takie odpady jak: opony, części od 
maszyn, odpady budowlano-remontowe (np. okna, drzwi, gruz, 
papa, eternit, wanny, itp.), zderzaki samochodowe i inne części 
szkło, ziemia, odpady ogrodowe, stara odzież i inne.

Zasady segregacji odpadów:
- worek żółty – PLASTIK, opakowania wielomateriałowe i metale  
- worek niebieski – na PAPIER
- worek zielony – na SZKŁO   
WAŻNE! Prosimy przestrzegać zasad segregacji – co można 
zbierać w poszczególnych workach i czego nie można do nich 
wrzucać -informacje na stronie       
Worki należy wystawiać w podanych terminach dopiero po ich 
całkowitym zapełnieniu. Jeśli potrzebują Państwo większą ilość 
worków, prosimy się po nie zgłaszać do naszych pracowników 
zbierających worki lub do biura ASTWY. Worki należy zawiązywać 
aby ich zawartość nie rozsypywała się.

www.astwa.pl
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76 ROCZNICA BITWY POD OLSZEWEM

76 lat temu w nocy z 13 na 14 września w okolicach Olszewa rozegrała się 
największa bitwa kampanii wrześniowej na tym terenie. Po kilkugodzinnej 
krwawej walce Polacy ze względu na znaczącą przewagę wroga wycofali 
się. Zginęło wtedy około 50 żołnierzy polskich oraz 100 żołnierzy 
niemieckich. W odwecie za poniesione straty Niemcy spalili wieś i zrównali 
ją z ziemią.

Dla uczczenia pamięci poległych bohaterów Gmina Brańsk i Gmina 
Wyszki wspólnie zorganizowały uroczyste obchody rocznicowe. Po mszy 
świętej celebrowanej przez ks. dr hab. Tadeusza Syczewskiego i ks. Pawła 
Anusiewicza zebrani mogli poznać historię owego wydarzenia, którą 
przedstawiły panie: Alfreda Trzeszczkowska i Bożena Pierzchało. 
Młodzież ze szkoły podstawowej z Glinnika zaprezentowała bardzo 
ciekawy program słowno - muzyczny, po czym złożono kwiaty pod 
pomnikiem. Ważnym akcentem uroczystości był Apel Poległych. Później 
widzowie mogli podziwiać pokaz kawalerii w wykonaniu Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii "Plis" oraz 
3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich.
Na zakończenie, na wszystkich, czekała gorąca grochówka przygotowana 
przez p. Arkadiusza Krasowskiego i bigos serwowany przez organizatorów 
z Gminy Brańsk.

(WG)

ZAKUP WYPOSAŻENIA DO OSP

W roku 2015 Gmina Wyszki otrzymała z budżetu Województwa 
Podlaskiego pomoc finansową na zakup sprzętu ratowniczego dla 
ochotniczej straży pożarnej. Dzięki otrzymanej dotacji w wysokości 
4000,00 zł zakupiono radiotelefony, ubrania koszarowe, obuwie oraz 
zbiornik na wodę i przekazano w użytkowanie do Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Godziebach oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszkach.

Andrzej Niewiński

W ramach  doskona len i a  u sůug  
úwiadczonych swoim Klientom Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Spoůecznego 
wdraýa system informatyczny – Portal dla 
Rolników eKRUS, udostćpniony w 
przestrzeni publicznej za poúrednictwem 
sieci Internet. W Oddziale Regionalnym 
KRUS w Białymstoku i podległych mu 
placówkach system jest już dostępny pod 
pod adresem www.ekrus.gov.pl.

eKRUS - EWOLUCJA A NIE REWOLUCJA

Portal jest przeznaczony dla ubezpieczonych w KRUS rolników, 
maůýonków rolników i domowników podlegajŕcych ubezpieczeniu 
spoůecznemu rolników lub ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz czůonków ich 
rodzin zgůoszonych za poúrednictwem KRUS do ubezpieczenia 
zdrowotnego.
Poprzez Portal dla Rolników eKRUS ubezpieczeni majŕ dostćp m.in. do 
wůasnych danych ewidencyjnych, przebiegu historii ubezpieczenia, 
wykazu skůadek, ich bieýŕcej wysokoúci, a takýe informacji o zbliýajŕcych 
sić terminach půatnoúci bez koniecznoúci wizyty w jednostce oraz poza 
godzinami pracy urzćdu.
Oddziaů Regionalny KRUS w Biaůymstoku zaprasza do korzystania 
z nowej moýliwoúci kontaktu z urzćdem. Wystarczy dowolna przeglŕdarka 
internetowa oraz aplikacja umoýliwiajŕca odczyt plików w formacie PDF. 
W celu zarejestrowania i utworzenia profilu uýytkownika naleýy na stronie 
www.ekrus.gov.pl w okienku „zarejestruj sić” wypeůniă wniosek, 
a nastćpnie wydrukowaă go i wraz z nim udaă sić do jednostki KRUS, 
w której jest sić ubezpieczonym. W trakcie rejestracji, poza podstawowymi 
danymi ewidencyjnymi, naleýy podaă adres poczty elektronicznej (email), 
który jest niezbędny do przekazania loginu i hasła dla utworzonego konta 
oraz w razie potrzeby odzyskania hasła, bądź wymiany informacji między 
użytkownikiem a KRUS. Wniosek można również przekazać za 
pośrednictwem poczty lub wypełnić na miejscu w jednostce KRUS.
Dla ułatwienia poruszania się w Portalu na jego stronie udostępniony został 
„Przewodnik po eKRUS”, w którym opisano krok po kroku kolejne etapy: 
rejestracji, logowania, itd.

KRUS doskonaląc swoje usługi dąży do umożliwienia ubezpieczonym 
pełnego kontaktu z urzędem również drogą elektroniczną. W przyszłości 
planowane jest udostępnienie możliwości dokonywania płatności online 
oraz pozyskiwania zaświadczeń w trybie w pełni elektronicznym.
Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku zachęca osoby ubezpieczone w 
KRUS do rejestracji i komunikacji z urzędem za pośrednictwem Portalu.

Iwona Nagórka
Specjalista OR KRUS w Białymstoku

BEZPIECZEŃSTWO W GMINIE - DEBATA SPOŁECZNA

Po zakończonej sesji Rady Gminy Wyszki 10 listopada br. o godz. 11.30 
Komenda Powiatowa Policji zorganizowała debatę społeczną pn. „Razem 
dbamy o bezpieczeństwo”, w której oprócz Organizatorów wzięli udział 
przedstawiciele władz samorządowych, kierownicy i dyrektorzy jednostek 
organizacyjnych oraz mieszkańcy gminy.
Spotkanie rozpoczęła i moderowała późniejszą dyskusję p. Agnieszka 
Dąbrowska, rzecznik ds. prasowo - informacyjnych. Pan Wojciech 
Rutkowski, Komendant KPP przedstawił zebranym szczegółowe dane 
dotyczące bezpieczeństwa na terenie gminy. Informacje uzupełnił 
p. Konstanty German, Komendant Placówki Straży Granicznej 
w Dubiczach Cerkiewnych.
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ZŁOTE GODY w GMINIE WYSZKI

Po 50 latach kilku parom ponownie zabrzmiał Marsz Mendelsona 
podczas uroczystych obchodów Złotych Godów w Urzędzie Gminy
w Wyszkach w dniu 04.12.2015 r.
Spotkanie rozpoczęła kierownik USC p. Zdzisława Jabłońska 
witając serdecznie wszystkich zebranych przedstawiła  wyjątkowych 
jubilatów. Następnie Wójt p. Mariusz Korzeniewski pogratulował 
zacnym małżonkom wytrwałości i wzajemnej miłości, które to 
pozwoliły przeżyć razem pół wieku.
Pary zostały odznaczone medalami za długoletnie pożycie

małżeńskie nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz otrzymały dyplomy i kwiaty. Do gratulacji dołączyli się 
przebywający na uroczystościach: Przewodniczący Rady Gminy 
p. Arkadiusz Krasowski, Sekretarz Gminy Wyszki p. Tadeusz 
Wielanowski oraz ks. wikariusz Adam Niewęgłowski.

W tym roku złote Gody obchodzili Państwo: Cecylia i Marian 
Idźkowscy - Niewino Leśne, Maria i Stanisław Górscy - 
Wypychy, Bronisława i Czesław Malinowscy - Ignatki, Anna 
i Ryszard Gomolińscy - Topczewo, Stanisława i Stanisław 
Jakubowscy - Kamienny Dwór, Alicja i Marian Zimnoch - 
Olszanica, Irena i Bazyli Koniukch - Bujnowo, Helena i Stanisław 
Falkowscy - Warpechy Stare, Irena i Józef Kiszko - Wólka 
Pietkowska, Zofia i Józef Chomiccy - Mieszuki
Składamy Złotym Jubilatom serdeczne gratulacje i życzymy wielu 
kolejnych lat życia w zgodzie i miłości.

(WG)

Następnie rozpoczęła się dyskusja. Mieszkańcy zadali kilkanaście 
pytań z zakresu bezpieczeństwa na drogach, m. in. poruszania się 
maszynami rolniczymi. Ważną kwestią okazały się biegające 
bezpańskie psy. Na wszystkie zadawane pytania odpowiedzi 
udzielali organizatorzy debaty, wśród których byli: p. Andrzej 
Samusiewicz - Naczelnik Wydziału Prewencji oraz p. Zbigniew 
Bobrowicz - Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego. Zebrani 
mogli również porozmawiać na nurtujące ich tematy z Dzielnicową 
Gminy Wyszki mł. asp. Bernadettą Niemyńską. Niektóre poruszone 
zagadnienia  wymagają szerszego wyjaśnienia  i  po 
przeanalizowaniu zostaną podjęte odpowiednie działania. 
Uczestnicy spotkania wypełnili również ankiety związane z oceną 
pracy Policji, poczuciem bezpieczeństwa i zagrożeniami w okolicy 
miejsca zamieszkania.
Na koniec debaty p. Mariusz Korzeniewski, Wójt Gminy Wyszki 
dziękując policjantom za zorganizowanie i poprowadzenie 
spotkania powiedział: "Jestem wdzięczny, że Policja nie tylko łapie 
kierowców za nadmierną prędkość, ale również dba o nasze 
bezpieczeństwo praktycznie w dzień i w nocy. Chętnie widziałbym 
Państwa co roku z podobną debatą, podczas której mieszkańcy mają 
możliwość szczegółowo zapoznać się z sytuacją jaka panuje 
w naszej gminie".

(WG)

LEŚNE HARCE - ANTIDOTUM NA E-UZALEŻNIENIA

Panie z grupy nieformalnej: Katarzyna Borowska, Joanna Kuderska 
i Martyna Piotrowska we wrześniu br. realizowały projekt pod nazwą 
"Leśne harce" - antidotum na e-uzależnienia i siecioholizm w ramach 
drugiej edycji konkursu Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji 
ogłoszonego przez Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych 
w Białymstoku w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Niniejsze działania były skierowane do uczniów klas V - VI szkół 
podstawowych oraz młodzieży z gimnazjum i szkół ponad 
gimnazjalnych pochodzących z terenu Gminy Wyszki. Projekt miał 
za zadanie uświadomienie młodszemu pokoleniu, że wolny czas 
można spędzać zdrowo, miło i pożytecznie, z dala od komputerów 
i Internetu. Czas ten wypełniony był takimi działaniami jak:
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PROJEKT STOWARZYSZENIA MŁODZI DUCHEM

Spotkanie podsumowujące projekt. 
Członkowie stowarzyszenia na tę okazję wyeksponowali 
rękodzieło ludowe oraz z własnych środków przygotowali ponad 
30 różnych potraw regionalnych.
Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele władz 
samorządowych, Proboszcz Parafii Strabla ks. Antoni Kunicki, 
Dyrektor GCBK Wyszkach Henryk Zalewski, przedstawiciele wsi 
oraz społeczność lokalna. Zespół śpiewaczy zaprezentował się 
w nowych strojach ludowych przed publicznością ze swoim 
repertuarem a następnie wszyscy zostali zaproszeni do degustacji 
pysznych potraw przygotowanych przez strabelskich seniorów.
Jesteśmy młodym stowarzyszeniem, które stawia pierwsze kroki, 
ale działania dotychczasowe w klubie seniora pokazały, iż występy 
grupy śpiewaczej spotkały się z aprobatą.
Mamy głęboką nadzieję że dzięki strojom wizerunek estetyczny 
wpłynie na powiększenie zespołu i dalszy rozwój. Działania te 
przyczynią się do promowania swojej miejscowości, gminy, 
regionu a członkowie nabiorą wiatru
w żagle, bo są "młodzi duchem".

Zofia Oksiuta

27 września w Filii GCBK w Strabli odbyło się spotkanie 
podsumowujące projekt "Strabella - Moja Mała Ojczyzna" 
współfinansowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich, realizowany przez Stowarzyszenie "Młodzi 
Duchem" w Strabli. W ramach projektu uszyto 15 kompletów 
strojów ludowych dla grupy śpiewaczej oraz zakupiono materiał na 
scenografię.
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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.

Przypominamy, że nasza placówka jest 
czynna również w ferie, szczegóły na naszej 
stronie internetowej. Zachęcamy do 
s k o r z y s t a n i a  m . i n .  z  p r a c o w n i   
k o m p u t e r o w e j ,  c z y t e l n i ,  b i l a r d a ,  
piłkarzyków i innych, jak również z oferty  
Biblioteki Publicznej.

WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE

W grudniu zorganizowaliśmy warsztaty świąteczne dla uczniów ZS 
w Wyszkach. Z zaproszenia skorzystała klasa Ia gimnazjum 
z opiekunem p. Joanną Kuderską. Zajęcia odbyły się 9 i 16 grudnia, 
w trakcie których wykonywaliśmy choinki z makulatury (w tym 
wypadku z zapisanych zeszytów). Na pierwszym spotkaniu 
skupiliśmy się na samej technice wykonania świątecznej choinki. 
Wymagało to dokładności, cierpliwości i czasu. Niestety, nie 
mieliśmy go zbyt dużo, dlatego też niektórzy swoje prace kończyli na 
kolejnym spotkaniu. Gdy wszyscy mieli już gotowe swoje choinki 
rozpoczęli ich dekorację. Młodzież otrzymała niezbędne materiały 
do tego celu, w większości zgromadzone prywatnie przez Panie 
Katarzynę Borowską i Joannę  Kuderską. Wszyscy przystąpili do 
realizacji własnej wizji. Efekty tych prac można zobaczyć jak zawsze 
w naszej Czytelni lub na stronie internetowej w fotogalerii.

Takie działanie miało na celu uświadomienie, że rzeczy, teoretycznie 
niepotrzebnej, nie koniecznie trzeba wyrzucać, ponieważ przy 
niewielkich lub wręcz zerowych nakładach finansowych można jej 
nadać drugie życie i stworzyć coś naprawdę fajnego i praktycznego. 
Ponadto uczy to cierpliwości, dokładności i rozwija wyobraźnię 
młodzieży. 

Katarzyna Borowska

11 grudnia odbyło się kolejne spotkanie Klubu Seniora „RAZEM” 
z Wyszek. W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego 
Narodzenia miało ono uroczysty charakter (tzw. spotkanie 
opłatkowe). Z zaproszenia seniorów skorzystali przedstawiciele 
władz samorządowych: Wójt p. Mariusz Korzeniewski oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Wyszki p. Arkadiusz Krasowski. 
Spotkanie rozpoczął Dyrektor GCBK p. Henryk Zalewski. Powitał 
zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych seniorów 
a następnie życzył wesołych, spokojnych, rodzinnych świąt, 
i wszystkiego dobrego w zbliżającym się Nowym 2016 Roku. Pan 
Wójt także przyłączył się do tych życzeń, a ponadto przedstawił 
plany na najbliższe miesiące. 
Przy dźwiękach kolęd uczestnicy spotkania przełamali się opłatkiem 
składając przy tym życzenia świąteczno - noworoczne a następnie 
zasiedli do stołu. Rozpoczęła się degustacja wigilijnych potraw 
przygotowanych przez, jak zwykle niezawodne, panie z Klubu 
Seniora.
Na pamiątkę tegorocznego spotkania opłatkowego wszyscy 
uczestnicy otrzymali skromne upominki w postaci „ekologicznych” 
bombek choinkowych.

Katarzyna Borowska

- pogadanki z pracownikami KPP Bielsk Podlaski na temat 
e-uzależnień, siecioholizmu oraz cyber przemocy, a także 
z członkiem LGD o zasadach funkcjonowania grup NGO;
- rozgrywki air soft gun;
- strzelanie do tarczy i do innych celów;
- maskowanie w lesie;
- gry terenowe, edukacyjne i zręcznościowe.
Projekt zakończył się wspólnym grilowaniem, podczas którego 
uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki ufundowane przez 
Organizatorów.
W ankiecie podsumowującej wszyscy uczestnicy wyrazili chęć 
dalszych wspólnych działań.
Za zorganizowanie i przeprowadzenie projektu w imieniu uczniów 
dziękujemy bardzo członkom grupy nieformalnej, p. Ewie Pietraszko 
a także wolontariuszom, między innymi: Arturowi Jakonczukowi, 
Krzysztofowi Czurakowi i Henrykowi Zalewskiemu. Partnerem 
w projekcie było Gminne Centrum Biblioteczno - Kulturalne 
w Wyszkach.

(WG)

WIGILIA SENIORÓW w WYSZKACH

ANDRZEJKI w KALNICY, 26.11.2015 r.

W tym roku andrzejki seniorów Gminy Brańsk w Kalnicy były 
przednią biesiadą i zabawą. Zostali na nie zaproszeni również 
seniorzy z klubu w Wyszkach.
Od samego początku w miły nastrój wprowadził zespół muzyczny 
z Brańska „3 razy TAK” dając koncert autorskich utworów 
a następnie prowadząc część biesiadną spotkania. Cała sala 
śpiewała znane pieśni, piosenki i piosneczki. Jak zawsze 
przydatnym okazał się śpiewnik opracowany i wydany przez 
placówkę kultury w Wyszkach w 2012 r. w ramach realizowanego 
projektu „Bo to jest Twoja muzyka …”

Przy skocznym akompaniamencie na parkiecie pojawiły się 
pierwsze pary taneczne a po chwili dołączyli niemal wszyscy goście.
„Należy pielęgnować i pomagać organizacjom, grupom 
nieformalnym, które tak wspaniale potrafią się integrować 
i współpracować – powiedział dyrektor GCBK w Wyszkach 
p. Henryk Zalewski - a szczególnie, gdy są nimi Seniorzy, którzy 
przez całe swoje życie budowali nasz kraj, nasz dzień 
dzisiejszy”.

(WG)
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GCBK w wakacje zaprasza:

pon., środa, czwartek
środa, piątek
sobota, niedziela

- 07.30 - 15.30
- 11.00 - 19.00

nieczynne


