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INFORMACJE  DZIELNICOWEJ  GMINY  WYSZKI

Ostrzeżenia Policji przed 
rozpoczynającym się 
okresem wakacyjnym!!!

„Złodzieje nie odpoczy-
wają”
Zachowaj szczególną 
ostrożność w miejscach 
zatłoczonych, takich jak 
dworce, przystanki, sklepy, 
targi. Jesteś narażony na 
kradzież w momencie, gdy 
jesteś zajęty - gdy płacisz 
w kasie lub wchodzisz do 
autobusu. Aby nie stać się 
ofiarą kieszonkowca,

w miejscach niebezpiecznych pamiętaj:
- trzymaj swoją torebkę z przodu, zamknięciem do siebie 
- nie trzymaj pieniędzy w jednym miejscu, rozdziel je i umieść w różnych miejscach 
- klucze do mieszkania noś w innym miejscu niż dokumenty z adresem - jeżeli 
złodziej zdobędzie taki komplet może okraść Twoje mieszkanie zanim zdążysz 
zareagować 
- nie trzymaj portfela i dokumentów w tylnych kieszeniach spodni, zewnętrznych 
kieszeniach kurtek, w bocznych kieszeniach toreb 
- płacąc za zakupy nie pokazuj całej zawartości portfela, najlepiej mieć wcześniej 
odliczoną kwotę pieniędzy 
- podczas mierzenia ubrań, pakowania zakupów, płacenia w sklepie nie odstawiaj 
torebki na podłogę lub ladę - złodziejowi wystarczy nawet taki krótki moment 
- zwracaj uwagę na "sztuczny tłok" i zamieszanie wokół Ciebie w sklepie, autobusie 
czy na targowicy 
- zwiększ czujność, jeśli na przystanku autobusowym zauważysz grupę młodych 
ludzi z reklamówkami lub odzieżą przewieszoną przez rękę, służy to maskowaniu 
momentu penetracji, być może właśnie Twoich kieszeni 
- gdy wychodzisz z samochodu zawsze go zamknij i jeśli to możliwe włącz alarm, nie 
pozostawiaj w aucie cennych rzeczy ani pieniędzy, a jeżeli już musisz coś zostawić 
nie zostawiaj tego w widocznym miejscu. 
 
„Podróże”
Korzystając ze środków komunikacji publicznej:
- zachowaj szczególną ostrożność w miejscach, gdzie występuje duży tłok: na 
przystankach, w środkach komunikacji publicznej, na dworcach kolejowych, 
autobusowych itp. 
- bądź szczególnie ostrożny przy wsiadaniu i wysiadaniu z zatłoczonego autobusu 
czy pociągu 
- w czasie podróży staraj się nie pozostawiać bagażu bez opieki 
- w środkach komunikacji publicznej siadaj blisko kierowcy lub grupy ludzi 
- bądź czujny, podróżując staraj się nie spać 
- w pociągach unikaj pustych przedziałów oraz towarzystwa osób, których wygląd 
lub zachowanie wzbudza w Tobie obawy 
- w podróży miej przy sobie tylko niezbędną kwotę pieniędzy, jeśli masz przy sobie 
większą kwotę pieniędzy nie trzymaj jej w jednym miejscu, zmniejsza to ryzyko 
ewentualnej utraty całej gotówki 
- jeśli zostaną Ci skradzione dokumenty, karty płatnicze, bagaż lub inne przedmioty 
pamiętaj, aby jak najszybciej zgłosić ten fakt do najbliższej jednostki Policji.
Kierując pojazdem:
- przed wyjazdem sprawdź: stan techniczny pojazdu (działanie świateł, sprawność 
układu hamulcowego i jezdnego), wyposażenie samochodu (trójkąt, gaśnicę),

potrzebne dokumenty (prawo jazdy, ubezpieczenie OC oraz dowód rejestracyjny 
z ważnym badaniem technicznym pojazdu) 
- przed podróżą nie spożywaj alkoholu, bądź wypoczęty i wyspany 
- zaplanuj sobie trasę podróży oraz bezpieczne miejsca do odpoczynku 
- w czasie jazdy korzystaj z pasów bezpieczeństwa oraz fotelików ochronnych, gdy 
podróżujesz z dziećmi 
- dostosuj prędkość jazdy do aktualnie panujących warunków atmosferycznych 
i drogowych 
- zachowaj bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu 
- pamiętaj o zastosowaniu zasady "ograniczonego zaufania", szczególnie wobec 
pieszych 
- wyraźnie i odpowiednio wcześniej, w sposób widoczny i zrozumiały dla innych 
uczestników ruchu sygnalizuj swoje zamiary na drodze (takie jak manewry 
wyprzedzania i omijania, zmiany kierunku lub pasa ruchu oraz zatrzymanie i postój).

„Mieszkanie”
- najlepszym zabezpieczeniem mieszkania jest życzliwy sąsiad, Ty również nim bądź 
na zasadzie wzajemności 
- przed wyjazdem poproś osoby, do których masz zaufanie - zaprzyjaźnionego 
sąsiada lub członków rodziny, aby zaopiekowali się Twoim mieszkaniem i stwarzali 
pozory pobytu właściciela np. wietrząc mieszkanie, włączając światło wieczorem; 
poproś, aby zabierali z wycieraczki gazetki reklamowe oraz listy ze skrzynki 
pocztowej, gdyż może to być znak, że w mieszkaniu nikogo nie ma 
- zabezpiecz mieszkanie, przede wszystkim zamknij drzwi i okna, 
a w budynkach wolno stojących pamiętaj o zamknięciu okien dachowych 
i piwnicznych, drzwi garażowych oraz innych pomieszczeń gospodarczych, przez 
które złodziej może łatwo dostać się do domu 
- staraj się podczas swojej nieobecności nie pozostawiać w mieszkaniu 
wartościowych przedmiotów lub znacznej gotówki 
- pamiętaj o tym by zakręcić zawory z wodą i gazem 
- gdyby po powrocie okazało się, że dokonano włamania do Twojego mieszkania - 
niczego nie ruszaj i natychmiast powiadom Policję. 
W sytuacji zagrożenia niezwłocznie należy powiadomić najbliższy 
patrol Policji lub zadzwonić na numer alarmowy 997 lub komórkowy 
112.

KOALICJA MIESZKAŃCÓW WSI PULSZE!!!!

Drodzy mieszkańcy wsi Pulsze oraz wszystkich sąsiednich miejscowości, którym 
przeszkadza spożywanie alkoholu w okolicy sklepu spożywczego mieszczącego się 
pod adresem Pulsze 72 oraz zaśmiecanie jego rejonu. Włączcie się do akcji mającej 
na celu wyeliminowanie tych zjawisk. Razem możemy zdziałać więcej!!!!!
Jeśli zauważycie, że w rejonie sklepu, że ktokolwiek spożywa alkohol lub zaśmieca 
to miejsce zawiadomcie telefonicznie Dyżurnego Policji nr 997 lub swojego 
dzielnicowego mł. asp. Bernadettę Niemyńską, tel. 885 997 239.
Działanie będzie bardziej skuteczne jeśli jednoczesnego zgłaszania dokonywać 
będzie więcej osób. Dlatego zorganizujcie się w sąsiedztwie. 
W pojedynkę jest trudno - w zespole łatwiej! Do współpracy zaproście sąsiadów lub 
współmieszkańców, z którymi podzielicie czas i starania.

Pamiętajcie, że działania, które prowadzi Policja prowadzone są dla Was, nie 
przeciwko Wam!

starsza dzielnicowa
mł. asp. Bernadetta Niemyńska

Urząd Gminy w Wyszkach ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wyszki.
Na mocy art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz.328 tekst 
jednolity) oraz uchwał: Nr XVI/209/17 zatwierdzenie taryf i Nr XVI/210/17 - 

INFORMACJE  O  CENACH  WODY w sprawie dopłat  do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego  odprowadzania ścieków w okresie od 01.06.2017 r. do 
31.05.2018 r. obowiązywać będzie nowa taryfa obejmująca poniższe ceny i opłaty.
Do cen i stawek doliczono podatek od towarów i usług VAT, który na dzień wejścia 
w życie niniejszej taryfy wynosi 8%.

Franciszek Baranowski



str. 3

Z  ŻYCIA  SZKOŮY  PODSTAWOWEJ  w  STRABLI

Wizytacja ks. Biskupa

Ucz. kl. IV - VI  przypomnieli, jakimi wartościami kierował się w życiu 
Patron szkoły, Prezydent Ryszard Kaczorowski. 5 druhów złożyło 
przyrzeczenie harcerskie, które przyjął Jego Ekscelencja.
Ks. Biskup w serdecznej rozmowie z uczniami nawiązał do treści  
poruszanych w części artystycznej, pochwalił dzieci za ciekawe i piękne 
prezentacje oraz wyjątkowy poziom występu.

29.05.2017 r. wyjątkowy Gość odwiedził społeczność uczniowską Szkoły 
Podstawowej im. Prezydenta R. Kaczorowskiego w Strabli. Jego 
Ekscelencja biskup drohiczyński ks. Tadeusz Pikus spotkał się z uczniami, 
licznie zgromadzonymi rodzicami, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi: 
Wójtem Gminy Wyszki - Panem Mariuszem Korzeniewskim 
i nauczycielami emerytami naszej szkoły.
Wszyscy zebrani wzięli udział w ceremonii powitania, następnie uczniowie 
młodszych grup wiekowych w występach tanecznych wyrazili swą radość 
ze spotkania i pokazali urodę strabelskiej wiosny w tańcu kwiatów.

Dzień Dziecka w naszej szkole

2.06.2017 r. w SP im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego w Strabli 
świętowaliśmy Dzień Rodziny, łącząc prezenty, przyjemności i zabawy 
z okazji Dnia Dziecka z wyrazami miłości i serdecznościami pod adresem 
ukochanych rodziców.
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Wykonawcy koncertu ,,Dla Mamy i Taty” zadedykowali swoje utwory 
najukochańszym odbiorcom. Czas umiliły przeprowadzane zabawy 
sportowe, poczęstunek oraz słodkie prezenty sponsorowane przez spółkę 
,,IKA” i zabawki, których sponsorem była firma  „IKEA”.
Sponsorom bardzo dziękujemy!

Iwona Kondracka
nauczyciel SP w Strabli

Wszystkie dzieci obejrzały film w „Kinie Sferycznym” i korzystały 
z zabaw na dmuchanym zamku. Dzieci przedszkolne popisały się 
fantastycznym tańcem, który porwał do wspólnych pląsów zarówno 
starszych uczniów jak i rodziców.



 

Wieści Gminne   69/2/2017

Z  ŻYCIA  ZESPOŁU  SZKÓŁ w WYSZKACH

str. 4

Święty Jan Paweł II  Mistrz Wartości - IX Gminny Dzień Papieski 
w Wyszkach 
Dnia 14 maja 2017 r. społeczność Gminy Wyszki licznie wzięła udział 
w IX Gminnym Dniu Papieskim. Organizatorem tego środowiskowego, majowego 
spotkania był Zespół Szkół im. Jana Pawła II przy współpracy z Urzędem Gminy oraz 
Gminnym Centrum Biblioteczno - Kulturalnym. Dzięki licznym sponsorom 
przygotowano wiele atrakcji dzieciom i młodzieży, zapewniono także suto 
zastawiony piknikowy stół.
Uroczyste wspomnienie i uczczenie pamięci Wielkiego Polaka i Papieża rozpoczęło 
się Mszą świętą w kościele parafialnym w Wyszkach o godz. 12.15. celebrowana 
przez wyszkowskiego proboszcza ks. dr. Andrzeja Ulaczyka. W nabożeństwie udział 
wzięli: przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, p. Bogdan 
Olszewski  Dyrektor Departamentu Finansów Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podlaskiego, włodarze Gminy Wyszki  p. wójt Mariusz Korzeniewski 
wraz z sekretarzem p. Tadeuszem Wielanowskim, Przewodniczący Rady Gminy 
Wyszki p. Arkadiusz Krasowski wraz z radnymi, przedstawiciele BS w Brańsku 
o/Wyszki z p. Barbarą Wyszkowską-Perkowską na czele; p. Joanna Paszko-
Wojtkowska wraz ze współpracownikami z Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Wyszkach, wielu innych właścicieli i przedstawicieli lokalnych firm 
i zakładów usługowych takich jak: Handel Artykułami Rolno-Przemysłowymi Sklep 
Rolnik Genowefa i Janusz Wyszkowscy, Handel i Usługi Rolnicze Tomex Tomasz 
Wyszkowski, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Wyszkach  Prezes 
Zarządu Wiktoria Lementowska, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
Usługowe Ogród Marcina Marcin Tarasiuk, Farma S.C. Lecznica Dla Zwierząt 
Aleksander Lementowski, Zenon Edward Konopka Andrzej Wyszkowski, Gabinet 
Weterynaryjny w Wyszkach Edyta Maria Wasilewska, przew. Rady Rodziców 
Zespołu Szkół p. Beata Kalinowska, strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wyszkach oraz dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół z terenu gminy, których 
godnie reprezentowały poczty sztandarowe.
Po Mszy świętej wszyscy zebrani wysłuchali występu artystycznego ,,Święty Jan 
Paweł II  Mistrz Wartości”, który przygotowali uczniowie i nauczyciele ZS 
w Wyszkach. Młodzi artyści w doniosłych, pełnych emocji słowach, wyrazili 
mądrość nauk naszego Patrona na temat najważniejszych wartości, które 
towarzyszyły nieustannie Wielkiemu Papieżowi i powinny także nam wszystkim stać 
się busolą życia. Recytatorzy przytoczyli najpiękniejsze cytaty z wypowiedzi Jana 
Pawła II o miłości, wierze, młodości, ojczyźnie, cierpieniu i śmierci. Niezwykłej, 
głębokiej atmosfery i patosu nadały utwory muzyczne w wykonaniu szkolnej grupy 
wokalnej.Po wielkiej duchowej uczcie zebrani udali się przed szkołę, gdzie złożono 
kwiaty i zapalono znicze u stóp Jana Pawła II, który od 25 lat patronuje 
i błogosławi wyszkowskiej młodzieży.
Po zakończeniu części oficjalnej, na boisku szkolnym, odbył się bieg papieski 
w różnych grupach wiekowych. Maluchy i przedszkolaki świetnie spędzali czas na 
wielkich, dmuchanych zjeżdżalniach, trampolinach, w salonie makijażu,  przy 
,,odpustowych straganach”. Wszyscy mogli także skorzystać z poczęstunku pod 
chmurką, czyli z grillowanej kiełbaski i łyka życiodajnej wody.
W trakcie trwania imprezy realizowano także program profilaktyczny „Świadomie 
wybieram wolność z Janem Pawłem II”. Dzięki temu można było otrzymać ulotki 
profilaktyczne na temat uzależnień oraz porozmawiać o tym z pedagogiem szkolnym 
p. Katarzyną Kristosiuk. W biegach, które stanowiły główną atrakcję święta 
i tradycyjnie budzą wielkie emocje wystartowało ok. 170 uczestników ze szkół 
w Topczewie, Strabli i Wyszkach. Zawody przeprowadzono w 12 kategoriach 
wiekowych, a nad ich sprawnym przebiegiem czuwali nauczyciele ZS im. JP II 
w Wyszkach. Najmłodsi mieli do przebiegnięcia ok. 90m, zaś bardziej doświadczeni 
zawodnicy musieli pokonać dystans ok. 800m. Wspaniała pogoda oraz znakomita 
atmosfera zawodów zachęcała do biegania. Uczestnicy zmagań, którzy uplasowali 
się na pierwszych trzech miejscach zostali nagrodzeni statuetkami zaś wszystkich 
startujących uhonorowano pamiątkowymi medalami. Na zakończenie, każdy 
z zawodników mógł wziąć udział w losowaniu dodatkowych nagród, które zostały 
wręczone przez zaproszonych gości.
Klasyfikacja indywidualna
Dziewczęta klasa ,,0” i młodsi: 1. Anna Puchalska SP Topczewo, 
2. Aleksandra Seliwanów SP Topczewo, 3. Paulina Korzeniewska SP Brańsk oraz 
kolejno: Natalia Konobrocka SP Wyszki,  Olivia Galanty SP Wyszki, Patrycja 
Miluska SP Wyszki, Kamila Bogusz SP Wyszki, Ola Matowicka SP Wyszki, Zosia 
Karpiesiuk, Klaudia Niewińska SP Wyszki-Niewino, Kaludia Niewińska SP Wyszki - 
Falki, Krysia Karpiesiuk, Wiktoria Łuczaj SP Wyszki, 
Chłopcy klasa "0" i młodsi: 1. Wiktor Walicki SP Wyszki, 2. Mateusz Olszewski SP 
Juchnowiec, 3. Jakub Miluski SP Wyszki oraz: Rafał Pruszyński SP Topczewo, 
Damian Niewiński SP Wyszki, Daniel Łuczaj SP Wyszki, Kamil Radkiewicz-
Olendzki SP Wyszki, Adam Falkowski SP Wyszki, Damian Falkowski SP Wyszki, 
Błażej Niewiński SP Wyszki, Franciszek Niewiński SP Strabla, Tomasz Niewiński SP 
Wyszki, Karol Piotrowski SP Wyszki, Grzegorz Miluski SP Wyszki, Łukasz Onopa 
SP Wyszki, Maciej Drozdowski SP Wyszki, Konrad Kleist SP Wyszki, 
Dziewczęta klasa I-II: 1. Karolina Dziemian SP Topczewo, 2. Małgorzata 
Kardaszewicz SP Topczewo, 3. Weronika Jurczak SP Topczewo oraz: Zuzanna 
Warpechowska SP Wyszki, Julia Karpiesiuk SP Topczewo, Julia Malinowska SP 
Wyszki, Amelia Zapisek SP Topczewo, Oliwia Sianko SP Wyszki, Eliza Chomicka 
SP Wyszki, Aleksandra Niewińska SP Wyszki, Zuzanna Pasińska SP Topczewo, 
Aurelia Sielewończuk SP Topczewo, Diana Mieszczyńska SP Strabla, Patrycja 
Dziemian SP Topczewo, Monika Pierzchało SP Wyszki, Patrycja Borowska SP 
Wyszki, 
Chłopcy klasa I - II: 1. Adrian Falkowski SP Wyszki, 2. Kamil Seliwanów SP 
Topczewo, 3. Dawid Tworkowski SP Wyszki oraz: Tomasz Pruszyński SP Topczewo, 
Kacper Bieliński SP Topczewo, Krystian Pietraszko SP Wyszki, Hubert Niewiński 

SP Wyszki, Miłosz Malowaniec SP Wyszki, Damian Sawoniuk SP Topczewo, Maciej 
Falkowski SP Wyszki, 11. Wiktor Kamiński SP Wyszki, Dominik Onopa SP Wyszki, 
Hubert Topczewski SP Topczewo, 
Dziewczęta klasa III-IV: 1. Aleksandra Wyszkowska SP Wyszki, 2. Wiktoria 
Mieszczyńska SP Strabla, 3. Natalia Mieszczyńska SP Strabla i kolejno: Roksana 
Górska SP Topczewo, Monika Falkowska SP Wyszki, ElizaTadrzak SP Strabla, Agata 
Falkowska SP Wyszki, Julia Wyszkowska SP Wyszki, Martyna Kraszewska SP 
Strabla, Otylia Miluska SP Wyszki, Magdalena Niewińska SP Wyszki, Aleksandra 
Konopka SP Wyszki, Emilia Olszańska SP Wyszki, 
Chłopcy klasa III - IV: 1. Wojciech Łuczaj SP Topczewo, 2. Jakub Wyszkowski SP 
Wyszki, 3. Radosław Wyszkowski SP Wyszki i kolejno: Adam Wyszkowski SP 
Wyszki, Kacper Łuczaj SP Wyszki, Mateusz Malowaniec SP Wyszki, Patryk 
Niewiński SP Wyszki, Ksawery Onopa SP Wyszki, Dawid Borowski SP Wyszki, 
Hubert Tworkowski SP Wyszki, Maciej Niewiński SP Wyszki, Kacper Odachowski 
SP Topczewo, Mateusz Kowalczyk SP Topczewo, Szymon Miluski SP Wyszki, 
Hubert Bazylczyk SP Wyszki, Karol Pierzchało SP Wyszki, Kacper Niewiński SP 
Wyszki, Zbigniew Niewiński SP Wyszki, Aleksander Mieszczyński SP Strabla, 
Michał Sygocki SP Wyszki, Kacper Dziemian SP Topczewo, Piotr Chomicki SP 
Wyszki, Oliwier Olszewski SP Juchnowiec, Karol Trzeszczkowski SP Wyszki, Piotr 
Lachowski SP Strabla, Marcin Topczewski SP Wyszki, Wojciech Pruszyński SP 
Topczewo, Michał Krysiuk SP Topczewo, Kacper Kulikowski SP Juchnowiec, 
Michał Kalinowski SP Wyszki, Kamil Kardaszewicz SP Wyszki, Patryk Naliwajko 
SP Wyszki, 
Dziewczęta klasa V-VI: 1. Klaudia Bogusz SP Topczewo, 2. Paulina Baranowska SP 
Wyszki, 3. Marta Olszańska SP Wyszki i kolejno: Karolina Borowska SP Wyszki, 
Ewelina Trzeszczkowska SP Wyszki, Daria Olejnik SP Topczewo, Patrycja 
Falkowska SP Wyszki, Izabela Malinowska SP Wyszki, Ewa Wróblewska SP Brańsk, 
Emilia Kowalewska SP Wyszki, Jowita Malinowska SP Wyszki, Natalia Miluska SP 
Wyszki, Karolina Szymkowska SP Wyszki, Magdalena Drozdowska SP Wyszki,
Chłopcy klasa III-IV: 1. Sebastian Ostrowski SP Topczewo, 2. Kacper Pruszyński 
SP Topczewo, 3. Dawid Pruszyński SP Topczewo, Marcin Nazarko SP Wyszki, 
Błażej Nazarko SP Wyszki, Bartłomiej Niewiński SP Wyszki, Kacper Moczydłowski 
SP Topczewo, Kacper Młodzianowski SP Wyszki, Kacper Kamiński SP Wyszki, 
Kacper Nazarko SP Strabla, Marcin Bazylewski SP Wyszki, Wojciech Sawoniuk SP 
Topczewo, Karol Grygoruk SP Topczewo, Patryk Niewiński SP Wyszki, Jakub 
Zabrocki SP Wyszki, Maciej Łubiński SP Wyszki
Dziewczęta Gimnazjum: 1. Natalia Trzeszczkowska kl. Ia, 2. Paulina Chomicka 
kl. IIa, 3 Monika Olszewska i kolejno: Aleksandra Pasińska kl. IIa, Natalia 
Falkowska, Patrycja Zabrocka kl. Ib, 
Chłopcy Gimnazjum: 1. Karol Marczuk kl. III, 2. Bartłomiej Kołodziejski kl. Ib, 
3. Krystian Kamieński kl. III i kolejno: Mateusz Piotrowski kl. IIb, Łukasz Łuczaj 
kl. Ib, Marcin Szymkowski kl. IIa, Marek Zielinko kl. IIa, Piotr Topczewski kl. IIa, 
Mateusz Niewiński kl. Ib, Jan Niewiński kl. Ib, Tomasz Krasowski kl. IIa, Szymon 
Lachowski kl. Ib, Marcin Bańkowski kl. IIb, Bartłomiej Falkowski kl. Ib, 
Maksymilian Falkowski kl. IIb, Szymon Kalinowski kl. Ia, Piotr Nazarko kl. Ia, Jakub 
Sygocki kl. Ia, 
Kobiety ''Open”: 1. Natalia Trzeszczkowska, 2. Sylwia Górska, 3. Bożena 
Stalewska, 4. Alfreda Zawadzka, 
Mężczyźni ''Open”: 1. Kamil Kowalczyk, 2. Mateusz Piotrowski, 3. Krystian 
Kamieński oraz: Marcin Szymkowski, Marek Zielinko, Łukasz Łuczaj, Piotr 
Topczewski, Zbigniew Borowski.

Wspólne świętowanie jest cenną tradycją naszej gminnej społeczności. Takie 
spotkanie wielu środowisk i pokoleń pozwala na większą integrację, zacieśnianie 
więzi międzyludzkich, budowanie wspólnoty w naszej małej ojczyźnie. Bez 
wątpienia też jest to żywa lekcja na temat największego świętego naszych czasów, 
który jest najgodniejszym wzorcem do naśladowania przez ludzi bez względu na 
wiek.

Mat. op.: 
Maria Porucznik, Jacek Falkowski - nauczyciele ZS W Wyszkach

Od organizatorów:
Dziękujemy wszystkim przybyłym za wspólną zabawę i wiele emocji na trasie 
biegów i podczas całej imprezy. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy udzielili wsparcia organizatorom w jej przygotowaniu.
IX Gminny Dzień Papieski w Wyszkach mógł się odbyć dzięki współpracy 
następujących osób, firm i instytucji: Urząd Gminy Wyszki, Zespół Szkól im. Jana 
Pawła II w Wyszkach, Gminne Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Wyszkach, 
Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Wyszkach, Urząd 
Marszałkowski w Białymstoku, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Wyszkach, Szkoła Podstawowa im. Ks. F. J. Falkowskiego 
w Topczewie, Szkoła Podstawowa im. Prezydenta R. Kaczorowskiego w Strabli, 
Bank Spółdzielczy w Brańsku o/Wyszki, Zakład Usług Komunalnych w Wyszkach, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Wyszkach, Sklep „Rolnik” w Wyszkach, Arriva 
Sp. z o.o. O/Bielsk Podlaski, MPO Białystok o/Wyszki, Handel i Usługi Rolnicze 
Tomex Tomasz Wyszkowski, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska 
w Wyszkach, Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Ogród Marcina 
w Wyszkach, Farma S.C. Lecznica dla Zwierząt w Wyszkach, Gabinet Weterynaryjny 
w Wyszkach Edyta Maria Wasilewska, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Wyszkach, S.C., PZU Życie Punkt Obsługi Klienta w Bielsku Podlaskim.



e
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"Miłości bez Krzyża nie znajdziecie..." - Papieska Droga Krzyżowa 
w Wyszkach

„Kto ucieka od Krzyża  Krzyż cięższy dostanie”
[ks. Jan Twardowski]

2 kwietnia minęła 12 rocznica „narodzin dla nieba” Ojca Świętego Jana 
Pawła II, który od ćwierćwiecza patronuje szkole w Wyszkach. 
1 maja 2011r. beatyfikowany przez papieża Benedykta VI, a 27 kwietnia 
2014r. kanonizowany przez papieża Franciszka, niezmiennie pozostaje 
naszym Autorytetem, Opiekunem i Orędownikiem w niebie.
Niezmiennie też, w okresie Wielkiego Postu - wspominając Osobę naszego 
Patrona - społeczność szkolna w łączności ze społecznością parafialną, daje 
świadectwo swojej wiary i „przylgnięcia do Krzyża”, wędrując ulicami 
Wyszek i w skupieniu rozważając stacje Męki Pańskiej. 
Krzyż Chrystusowy, który jest znakiem naszego Zbawienia pamiętamy 
szczególnie z ostatnich dni życia św. Jana Pawła II, który nie mogąc już 
uczestniczyć w Drodze Krzyżowej Wielkiego Piątku, z ufnością i oddaniem 
przylgnął do krzyża w watykańskiej kaplicy, jakby chciał przypomnieć nam 
swoje słowa: „Miłości bez Krzyża nie znajdziecie, a Krzyża bez Miłości nie 
uniesiecie”.  
Krzyż Chrystusowy, który jest znakiem naszego Zbawienia, pamiętamy też 
z bluźnierczego spektaklu w warszawskim Teatrze Powszechnym, gdzie 
został zbezczeszczony, podobnie jak osoba naszego Świętego Patrona.  
Nasza wieczorna modlitwa była więc nie tylko adoracją Krzyża, ale też 
aktem przebłagania za bluźnierstwa tych, którzy jeszcze nie „znaleźli 
Miłości”. Wszystkim, którzy wzięli udział w tej trudnej i bolesnej modlitwie 
gorąco DZIĘKUJEMY...

Agata Falkowska,  Agata Wyszkowska

VI Miedzyszkolny Turniej Futsalu Szkół Gminy Wyszki 
25 kwietnia br. na hali sportowej ZS im. JPII w Wyszkach odbył się Międzyszkolny 
Turniej Piłki Nożnej Halowej, w którym udział wzięły drużyny z trzech szkół - 
Topczewa, Łubina Kościelnego i Wyszek. Turniej odbywał się pod hasłem 
„Wybieram SPORT zamiast dopalaczy”, które miało stanowić szczególne przesłanie 
młodym sportowcom i pomagać im w podejmowaniu wysiłku nad kształtowaniem 
woli i charakteru bez jakichkolwiek „wspomagaczy”.

W sumie w rozgrywkach wzięło udział 6 drużyn chłopców oraz dwie dziewcząt ze 
szkół w Topczewie i w Wyszkach. To właśnie ich mecz (2x10 min.) rozpoczął turniej 
piłkarski, a zakończył się zwycięstwem gospodarzy 1:0. Odpowiedzialnym za 
koordynację oraz głównym sędzią Turnieju był nauczyciel w-f ZS w Wyszkach pan 
Jacek Falkowski. Mecze rozegrano w dwóch grupach na zasadzie ,,każdy z każdym” 
2x8min. Zwycięzcy grup walczyli o mistrzostwo Turnieju, drużyny z drugich miejsc 
w grupie rozegrali mecz o III miejsce zaś pozostałe drużyny zagrały mecz 
o V miejsce. Między rozgrywkami zawodnicy otrzymywali ulotki profilaktyczne 
oraz mogli uczestniczyć w pogadankach na temat szkodliwości sięgania po 
jakiekolwiek używki. 

Organizatorzy turnieju zadbali też o zdrowie piłkarzy serwując im napoje 
i kanapki, zorganizowane dzięki wsparciu naszej Spółdzielni Uczniowskiej 
"Pszczółka".
Wszyscy zawodnicy biorący udział w zmaganiach otrzymali z rąk dyrekcji naszej 
szkoły pamiątkowe medale oraz puchary dla szkół, które zostały sfinansowane przez 
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyszkach w ramach 
realizacji zadań profilaktycznych wynikających z ogólnej strategii działania naszej 
gminy. Po przedstawieniu i "dekoracji" medalami zwycięskich drużyn wyłoniono 
zawodników, którzy byli najbardziej aktywni podczas turnieju. Pamiątkowymi 
statuetkami nagrodzono "króla strzelców", „najlepszego zawodnika” oraz 
"najlepszego bramkarza".
Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie:
Drużyna A: Bazylewski Marcin,Nazarko Marcin, Młodzianowski Kacper, 
Twarowski Dawid, Niewiński Cezary, Twarowski Maciej, Borowski Szymon, 
Zabrocki Jakub, Opiekun: p. Jacek Falkowski
Drużyna B: Niewiński Błażej, Niewiński Bartłomiej, Malinowski Marcin, Łuczaj 
Jacek, Łuczaj Tomasz, Nazarko Błażej, Niewiński Patryk, Sianko Krystian, Opiekun: 
p. Jacek Falkowski
Drużyna C: Sygocki Michał , Wyszkowski Radosław, Łuczaj Kacper, Seliwanów 
Michał, Niewiński Kacper, Miluski Szymon, Kardaszewicz Kamil, Chomicki 
Mateusz, Opiekun: p. Wiesław Tyszkiewicz
Drużyna dziewcząt; Borowska Karolina, Baranowska Paulina, Olszańska Marta, 
Kowalewska Emilia, Malinowska Jowita, Malinowska Iza, Falkowska Natalia, 
Łuczaj Aleksandra, Opiekun: p. Sławomir Warpechowski
TABELA WYNIKÓW:
Grupa „A” - SP Wyszki „A” 9:1 SP Topczewo2 ; SP Topczewo2  0:0 SP Wyszki „C” 
SP Wyszki „A” 6:1 SP Wyszki „C”;
Grupa „B” - SP Wyszki „B” 0:3 SP Łubin K. ; SP Łubin K. 1:3 SP Topczewo1 ; 
SP Wyszki „B” 0:6 SP Topczewo1
Mecz o miejsce V - SP Wyszki 2:1 SP Topczewo2
Mecz o miejsce III - SP Wyszki „C” 0:5 SP Łubin K.
Finał Turnieju - SP Wyszki „A” 4:4 SP Topczewo 1, rzuty karne 2:3
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce  SP Topczewo 1, opiekun: p. Andrzej Karpiesiuk
II miejsce  SP Wyszki „A”, opiekun: p. Jacek Falkowski
III miejsce  SP Łubin Kościelny, opiekun: p. Ewa Zawadzka
IV miejsce  SP Wyszki „C”, opiekun: p. Wiesław Tyszkiewicz
V miejsce  SP Wyszki „B”, opiekun: p. Jacek Falkowski
VI miejsce  SP Topczewo 2, opiekun: p. Andrzej Karpiesiuk
Najlepsi zawodnicy Turnieju
KRÓL STRZELCÓW  Bazylewski Marcin SP Wyszki  11 bramek
NAJLEPSZY BRAMKARZ  Falkowski Przemysław SP Topczewo
NAJLEPSZY ZAWODNIK  Bolesta Adrian SP Łubin Kościelny
Dziękuję wszystkim zawodnikom oraz ich opiekunom za udział we wspólnej 
zabawie przy wspaniałym dopingu i z zachowaniem zasad fair play. Do zobaczenia na 
kolejnych zawodach.

Jacek Falkowski

Ps. Szczególne podziękowania składam uczniom klasy II A Gimnazjum, którzy 
wzięli udział w organizacji zawodów pełniąc role sędziów technicznych, dyżurnych 
turnieju oraz zadbali o uwiecznienie turnieju w postaci zdjęć. (Nazarko Natalia, 
Maksimiuk Martyna, Krasowski Tomasz, Pierzchało Karolina, Puchalska Klaudia, 
Górska Gabriela, Puchalska Ewa).

"Śpiewajmy naszej Ojczyźnie" - I miejsce naszych uczniów w konkursie 
w Boćkach 
Maj jest miesiącem szczególnym dla naszego kraju. Dla upamiętnienia ważnych 
wydarzeń w historii Polski składamy kwiaty pod pomnikami pamięci narodowej, 
uczestniczymy w przemarszach, wywieszamy flagi, ale także śpiewamy naszej 
Ojczyźnie. Uczennice naszej szkoły uczciły ten szczególny czas uczestnicząc 
w Powiatowym Konkursie Pieśni Religijno-Patriotycznej i Żołnierskiej 
organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach.

Przesłuchania konkursowe i wyłonienie laureatów odbyło się 29.04.2017 r. 
Takie koncerty są niezwykle kształcące dla wszystkich, a w szczególności dla 
młodzieży, wśród której rozbudzają w sercach miłość do ziemi ojczystej i wrażliwość



na wartości patriotyczne. W konkursie wzięli udział soliści, chóry i zespoły. Naszą 
szkołę reprezentował zespół wokalny w składzie: Beata Kardaszewicz, Karolina 
Pierzchało, Karolina Karpiesiuk, Gabriela Górska, Gabriela Angielczyk i Martyna 
Maksimiuk. Jak przed każdym występem pojawiła się trema, którą starała się 
rozładować pani Renata Żukowska. Serdecznie dziękujemy pani Renacie za to, że 
kolejny raz wspierała „nasze dziewczyny” swoją obecnością i dobrym słowem. 
Wsparcie okazało się bardzo skuteczne, gdyż dziewczyny z repertuarem : „Taki kraj” 
i „Niepodległa niepokorna” wyśpiewały I miejsce w swojej kategorii. Jesteśmy 
bardzo dumni z artystek i mamy nadzieję, że talent którym zostały obdarzone będzie 
dalej pielęgnowany i rozwijany. 

Joanna Warpechowska
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Jesteśmy Mistrzami Ortografii 
„Polska ortografia jest o wiele łatwiejsza od ortografii angielskiej, francuskiej czy 
niemieckiej. W historycznych zasadach niczego nie można zmieniać….”

[prof. Jan Miodek]
Zapewne nie wszyscy zgadzamy się z prof. Janem Miodkiem w kwestii łatwości 
naszej polskiej ortografii. Jednak mam nadzieję, że ci, co się zgadzają z sentencją 
profesora, należą do większości. Uczenie się zasad ortografii samo w sobie nie jest 
najciekawszym zajęciem dla młodych ludzi, ale ogromne korzyści w tej dziedzinie 
przynosi czytanie książek.
Tę zależność potwierdzili swoimi umiejętnościami uczniowie kl. IIIA i IIIB naszej 
szkoły podstawowej, którzy zostali zaproszeni przez Szkołę Podstawową w Zespole 
Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku do udziału w Gminnym Konkursie 
Ortograficznym. 

Po wstępnych eliminacjach klasowych zostały wyłonione trzyosobowe zespoły 
w składzie:
Kl. IIIA: 1. Monika Falkowska, 2. Sylwia Kaczor, 3. Karol Maksimiuk
Kl. IIIB: 1. Marcin Topczewski, 2. Adam Wyszkowski, 3. Zuzanna Trzeszczkowska.
Dn. 9 maja 2017 r. w Szkole w Brańsku odbył się finał konkursu, gdzie I miejsce 
i tytuł „Mistrz ortografii” zdobyła drużyna z kl. IIIB: Zuzia, Marcin i Adam. 
Gratulujemy młodym Mistrzom i ich rodzicom!!!
Drużyna z kl. IIIA również pokazała się z dobrej strony zajmując wysokie IV miejsce 
(na 11 biorących udział w konkursie). 
Gratulujemy!!!
Dziękujemy organizatorom konkursu ze Szkoły w Brańsku za miłą atmosferę, 
ciekawą część artystyczną, poczęstunek i wspaniałe nagrody.

koordynator konkursu dla szkoły w Wyszkach - Agata Falkowska

Dzień Mamy i Taty  Szkolne Święto Rodziców
25 maja 2017 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość, na którą zaproszeni zostali 
Mamusie  i Tatusiowie dzieci  przedszkolnych  oraz uczniów klas I -  III. 
Na wspólne świętowanie przybył do nas wójt gminy Wyszki pan Mariusz 
Korzeniewski, pani dyrektor GOPS-u w Wyszkach Marzanna Olszewska,  
uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim oraz gospodarze 
naszej placówki dyrektor p. Jan Falkowski oraz dyrektor p. Marta Warpechowska. 
Goście, którym poświęcone było obecne święto nie zawiedli i przybyli bardzo 
licznie. 
Wszystkich przybyłych gości powitał pan dyrektor Jan Falkowski.  Następnie pani 
dyrektor GOPS-u w Wyszkach Marzanna Olszewska  wystąpiła i dość szeroko 
omówiła  trudności związane z wychowaniem dzieci niepełnosprawnych. 
Warsztatowi artyści zaprezentowali z okazji Święta Mamy i Taty fragmenty 
przedstawienia „Savoir-vivre” oraz taniec meksykański. Ponadto jedna 
z uczestniczek terapii zaśpiewała piosenkę „Dziękuję Ci Mamo, dziękuję Ci Tato”. 
Na tę okazję dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III wraz ze swoimi paniami 
przygotowały bogaty program artystyczny. Były ciepłe słowa, piosenki, wiersze 
i tańce.  W tym wyjątkowym dniu wszyscy uczniowie składali swoim  rodzicom  
podziękowania za ich miłość, dobroć i ciepło rodzinne. Słowem i piosenkami dzieci 
pragnęły wyrazić miłość i wdzięczność za rodzicielską dobroć i cierpliwość, za serce, 
które tak wiele rozumie i wybacza, za to, że zawsze przy nich są w chwilach szczęścia 
i wtedy, gdy potrzebują rodzicielskiej rady. 
Występujący zostali  nagrodzeni gromkimi brawami.  Na zakończenie wszystkie 

dzieci zaśpiewały rodzi-
com  „Sto lat” i wręczy-
ły skromne upominki. 
Rodzice nie kryli  swe-
go wzruszenia.
Dopełnieniem uro-
czystości był „słodki 
poczęstunek”. Przy ka-
wie i ciasteczku goście  
mieli okazję podzielić 
się swoimi odczuciami 
i wrażeniami
W końcowej części wy-
stąpił pan wójt Mariusz 

II Szkolny Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II
„Wy jesteście przyszłością świata…”

Jan Paweł II
18 maja jest to szczególny dzień dla społeczności naszej szkoły. Tego wyjątkowego 
dnia obchodzimy rocznicę urodzin Wielkiego Polaka, naszego Patrona, św. Jana 
Pawła II. Aby uroczyście uczcić tę datę, już po raz drugi, zorganizowaliśmy 
ogólnoszkolny konkurs wiedzy o Patronie. Tegoroczne zmagania odbywały się pod 
hasłem „Jan Paweł II  Wielki Papież”. W konkursie udział wzięły wszystkie klasy, 
począwszy od przedszkola, na gimnazjum kończąc.
Zadaniem przedszkolaków oraz klasy I i II, było wykonanie plakatu nawiązującego 
do hasła konkursu. Wszystkie prace były niepowtarzalne i bardzo pracochłonne, 
dlatego też wszystkie dzieci otrzymały skromne upominki.
Konkurs wiedzy o Patronie odbył się w dwóch etapach. W pierwszej części udział 
wzięli przedstawiciele klas III-VI szkoły podstawowej, a w drugiej uczniowie 
klas I-III gimnazjum. Każdą klasę reprezentowała trzyosobowa drużyna, której 
zadaniem było udzielenie odpowiedzi na 10 pytań, za 1,2 lub 3 punkty. Każda grupa 
sama decydowała, z której puli będzie wylosowane pytanie. Wszyscy uczestnicy 
wykazali się nieprawdopodobną wiedzą i pamięcią. Byliśmy pod ogromnym 
wrażeniem, jak dużą znajomość szczegółowych dat i faktów, z życia św. Jana
Pawła II, posiadają uczestnicy. Starciu drużyn przyglądali się wszyscy uczniowie 
i nauczyciele, kibicując - każdy swojej klasie. Nad prawidłowym przebiegiem 
konkursu czuwała komisja, w składzie: dyrektor szkoły p. Jan Falkowski, 
wicedyrektor p. Marta Warpechowska, nauczyciele  p. Agata Wyszkowska i p. Aneta 
Topczewska.
W grupie rywalizujących drużyn ze szkoły podstawowej, pierwsze miejsce zdobyli 
przedstawiciele klasy IIIb  Zuzanna Trzeszczkowska, Adam Wyszkowski, Otylia 
Miluska, uzyskując 20 pkt. Tylko jeden punkt mniej uzyskała klasa VI, w składzie: 
Błażej Niewiński, Marta Olszańska, Ewelina Trzeszczkowska. Trzecie miejsce 
należało do klasy IIIa, którą reprezentowali: Aleksandra Danilczuk, Monika 
Falkowska, Mateusz Malowaniec.
W zmaganiach gimnazjalistów, największą wiedzą wykazały się uczennice klasy III - 
Daria Pruszyńska, Beata Kardaszewicz, Urszula Kołos  dziewczyny zdobyły 
18 punktów i nie znały odpowiedzi tylko na jedno pytanie. Miejsce drugie, uzyskując 
17 punktów zdobyła klasa Ia - Weronika Wyszkowska, Gabriela Dębicka, Szymon 
Kalinowski. Trzecie miejsce należało do drużyny z klasy IIa, którą reprezentowały: 
Gabriela Górska, Magdalena Walicka, Julia Perkowska.

Korzeniewski, który podziękował za zaproszenie i podzielił się wrażeniami 
z występów. Następnie  pan dyrektor  Jan Falkowski skierował do zgromadzonych 
gości ciepłe słowa z najlepszymi życzeniami.
Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w zorganizowanie tego święta.

Elżbieta Ułaszonek

Wszystkim uczniom, biorącym udział w konkursie, serdecznie gratulujemy 
i dziękujmy, że tak chętnie wzbogacają wiedzę o Patronie naszej szkoły. Pamiętajcie  
już za rok kolejna edycja, kolejne zmagania i dobra zabawa.
Dziękuję całemu Zespołowi ds. Patrona za zaangażowanie i pomoc w organizacji 
konkursu, a Spółdzielni Uczniowskiej „Pszczółka” za sfinansowanie nagród dla 
wszystkich uczestników konkursu.

Przewodnicząca zespołu ds. Patrona - Anna Wyszkowska - Kondraciuk
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„Jak przygoda  to tylko w Warszawie”
Szkolna wycieczka klas 0 - III do Warszawy

Z  ŻYCIA  SZKOŮY  PODSTAWOWEJ  w  TOPCZEWIE

24 kwietnia 2017 r. uczniowie naszej szkoły z klas 0-III wraz z opiekunami 
Paniami Krystyną Łuczaj, Ewą Konopka, Barbarą Karpiesiuk i Małgorzatą 
Wyszkowską udali się na jednodniową wycieczkę do Warszawy. Wcześnie 
rano, bo o 6:15 zebraliśmy się przed szkołą, by wyruszyć w kilkugodzinną 
podróż autokarową do naszej stolicy. Wyjechaliśmy z Topczewa, 
"naładowani" pozytywną energią, chęcią zwiedzenia stolicy i poznania 
nowych, nieznanych miejsc. Podróż nie dłużyła się, w autokarze każdy 
znalazł dla siebie zajęcie. Jechaliśmy zgodnie z wytyczoną trasą. Na miejsce 
dotarliśmy około godziny 10:00. 
Głównym celem wycieczki było zwiedzanie Starego Miasta, Miejskiego 
Ogrodu Zoologicznego, Łazienek Królewskich oraz spacer po mieście 
i obejrzenie zabytków stolicy.

Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Miejskiego Ogrodu 
Zoologicznego. Przewodnik  znający wiele sekretów zwierząt poprosił nas 
o przestrzeganie kilku zasad, które każdy powinien respektować, kiedy 
udaje się do ZOO. Bogatsi o kolejną wiedzę, ochoczo ruszyliśmy naprzód, 
bardzo ciekawi, jakie zwierzęta zobaczymy. Widzieliśmy: lwa, tygrysa, 
żyrafy, zebry, niedźwiedzia, małpy, goryle, nosorożca, hipopotama. 
Odwiedziliśmy takie obiekty jak: ptaszarnia, słoniarnia, małpiarnia, 
rekinarium, akwarium, herpetarium. Nie sposób wymienić wszystkich 
okazów. Po wyczerpującym spacerze udaliśmy się na  obiad .
Kolejnym punktem wycieczki było Stare Miasto. Z panią przewodnik 
pomaszerowaliśmy w kierunku Placu Zamkowego, gdzie mogliśmy 
podziwiać Zamek Królewski i Kolumnę Zygmunta III Wazy oraz 
zabytkowe kamienice. Zamek Królewski  niegdyś rezydencja królów 
i siedziba Sejmu Rzeczypospolitej Obojga Narodów  obecnie muzeum, 
ośrodek edukacji, kultury i sztuki, miejsce ważnych uroczystości 
państwowych. Byliśmy też w Bazylice archikatedralnianej św. Jana 
Chrzciciela. Tuż obok niej położony jest pierwszy cmentarz w Warszawie. 
Poznaliśmy również fragmenty z historii miasta podczas okupacji.  Z Placu 
Zamkowego pośpieszyliśmy na Rynek Starego Miasta. W środku placu stoi 
Pomnik Warszawskiej Syrenki. Dużą atrakcją okazało się kupno pamiątek 
i wspólnie zrobione zdjęcia. 
Ok. godziny 17.00 zmęczeni, ale wciąż uśmiechnięci pojechaliśmy na Plac 
Piłsudskiego gdzie przy Grobie Nieznanego Żołnierza mieliśmy okazję 
zobaczyć, jak odbywa się zmiana warty.
Ostatnim miejscem, które odwiedziliśmy były Łazienki Królewskie. To 
niezwykłe i magiczne miejsce, które stanowi połączenie klasycystycznej 
architektury i bogatego, naturalnego otoczenia tworzącego zjawiskowe 
ogrody. Wśród pereł Łazienek Królewskich warto wymienić między innymi 
Teatr na Wyspie,  pomnik Fryderyka Chopina pod wierzbą. 

W okresie letnim w tym miejscu, przy ładnej pogodzie, rozbrzmiewają nuty 
wydobywane z fortepianu przez świetnych pianistów. Spacerując 
urokliwymi alejkami zobaczyliśmy pawie, które „pozowały” nam do zdjęć. 
To był ostatni punkt programu naszej wycieczki. Pożegnaliśmy się z panią 
przewodnik, wróciliśmy do autokaru i wyruszyliśmy w drogę powrotną do 
domu.
Niestety, wszystko co dobre, szybko się kończy. W późnych godzinach 
wieczornych zmęczeni, ale bardzo zadowoleni dotarliśmy do Topczewa. 
Wyjazd był udany. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji 
dotyczących Warszawy, zobaczyliśmy najpiękniejsze i najważniejsze 
miejsca, a słoneczna pogoda była wspaniałym dodatkiem do naszej 
przygody.

Ewa Konopka, Barbara Karpiesiuk

Nasza niezwykła „podróż w czasie” - Wycieczka do  Jurajskiego 
Parku Dinozaurów.
W środę 17 maja 2017r. przedszkolaki z grupy: 3- 4latków i 5-6latków  wraz 
z Paniami Edytą Krasowska, Iwoną Niewińska, Elżbietą Wyłucka, i Martą 
Sidoruk wyruszyły na niezwykłą podróż do czasów prehistorycznych do 
krainy dinozaurów. Przedszkolaki  uczestniczyły w wycieczce do 
„Muzeum Dziejów Ziemi”  Jurajski Park Dinozaurów w Wasilkowie. 
Przed wyjazdem przedszkolaki  przypomniały sobie zasady bezpiecznego 
podróżowania i zachowania w czasie wycieczki, opowiadały o tym jakie 
dinozaury chciałyby tam zobaczyć. Wyjechaliśmy ze szkoły w Topczewie 
ok. godz. 9.00. Dotarliśmy zgodnie z planem na godz. 10.10. Tuż za bramą 
powitał nas pan przewodnik, który poprosił nas o przestrzeganie kilku 
zasad. Pan przewodnik opowiadał dzieciom o każdym napotkanym na 
ścieżce okazie. Spacerując wśród drzew i krzewów, co chwila 
napotykaliśmy się na relikty przeszłości, które wciąż żyją.

Zza krzaków wystawał triceratops, swoje małe karmił spinozur. Za 
drzewem słychać było ryk tyranozaura, a na łące cearadaktyl podrywał się 
do lotu. Co krok, to coś nowego można było zobaczyć i usłyszeć. Wielką 
radość sprawiło dzieciom oglądanie dinozaurów. Po zwiedzaniu parku 
i zrobieniu pamiątkowych zdjęć przyszła pora na przejazd kolejką torową 
,,Pirat''. Na zakończenie wycieczki dzieci miały przygotowane ognisko 
z kiełbaskami, przy którym mogli odpocząć. Pobyt w Parku Dinozaurów 
dostarczył im wiele radości, był dla nich wspaniałą lekcją przeżytą 
w ciekawym i atrakcyjnym miejscu. 

Pełne nowych wrażeń, maluchy wróciły na godz. 14.00 do przedszkola, 
gdzie już czekali na nie stęsknieni rodzice.  Wycieczka była bardzo udana 
i minęła w pogodnej atmosferze.
Dzieci ze zniecierpliwieniem czekają kiedy ponownie odwiedzą Park 
Dinozaurów.

Edyta Krasowska 
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XIII Gminna Spartakiada
Dnia 24.05.2017r. w Szkole Podstawowej im. ks. F. J. Falkowskiego 
w Topczewie odbyła się XIII Gminna Spartakiada pod hasłem „Sport 
uwielbiamy, więc zdrowie mamy”, którą zorganizowali Dyrektor Pan 
Andrzej Karpiesiuk i Pani Alfreda Zawadzka. Do pomocy włączyli się 
również wszyscy nauczyciele.

Dzień Otwarty
Aby ułatwić dzieciom proces adaptacji w nowym miejscu, jakim jest 
przedszkole dnia 26 maja 2017 r. w naszej Szkole w Oddziale 
Przedszkolnym w Topczewie zorganizowano Dzień Otwarty. Na 
przyszłych przedszkolaków czekało wiele atrakcji.
Wszystkich przybyłych na Dzień Otwarty powitał dyrektor Andrzej 
Karpiesiuk w sali przedszkolnej.

Wielką popularnością cieszyły się rozgrywki w piłkę nożną dziewcząt 
i chłopców. Uczniowie grali według ustalonego harmonogramu. Najwięcej 
emocji wzbudziła rozgrywka finałowa między drużynami z Topczewa 
i Dobrzyniewa Dużego rozstrzygnięta dopiero rzutami karnymi. 
Zwyciężyli goście, II miejsce Topczewo , a III Wyszki.
Sędziami byli  Bartłomiej Zawadzki, Marek Wyłucki oraz Sławomir 
Warpechowski. 
Najlepszy bramkarz: Młodzianowski Kacper ze SP w Wyszkach
Najlepszy zawodnik: Ostrowski Sebastian ze SP w Topczewie 
Król strzelców: Sokolski Adam ze SP w Dobrzyniewie Dużym
Zwycięzcami rozgrywki piłki nożnej dziewcząt została drużyna 
z Topczewa, II miejsce zajęła drużyna z Wyszek, a III z Łubina Kościelnego.
Najlepszy bramkarz: Żarska Weronika ze SP w Łubinie Kościelnym
Najlepszy zawodnik: Baranowska Paulina ze SP w Wyszkach
Król strzelców: Boguszewska Klaudia ze SP w Topczewie
Pani Julia Mironczuk zorganizowała konkurs plastyczny pod przewodnim 
hasłem „Wybierz życie, a nie picie”. Piękna jego treść zachęcała do 
zdrowego trybu życia, a negowała używanie alkoholu, tytoniu, narkotyków 
i dopalaczy. Najlepszymi okazały się: I - SP Dobrzyniewo Duże, II - SP 
Strabla, III - SP w Topczewie

Wszyscy zawodnicy oraz ich opiekunowie zostali ugoszczeni smaczną 
kiełbaską i napojem.
Na zakończenie Spartakiady najlepsi zawodnicy otrzymali medale. 
Wręczał je Wójt Gminy Wyszki Pan Mariusz Korzeniewski i Dyrektor SP 
w Topczewie Pan Andrzej Karpiesiuk. 
Podsumowano również wszystkie konkurencje, za co szkoły otrzymały 
puchary.
I miejsce -  Szkoła Podstawowa im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Dobrzyniewie Dużym
III miejsce - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wyszkach
IVmiejsce - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym
V miejsce - Szkoła Podstawowa im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 
w Strabli.

Alfreda Zawadzka
Barbara Ryszt

Barbara Karpiesiuk

Podczas tego dnia, dzieci które jeszcze nie uczęszczają do przedszkola,
w towarzystwie rodziców mogły zapoznać się z pracującymi paniami, 
wyposażeniem sali przedszkolnej, gimnastycznej oraz placu zabaw. 

Na początku zabrał głos Dyrektor Szkoły Podstawowej w Topczewie Pan 
A. Karpiesiuk Przywitał wszystkich sportowców przybyłych ze szkół:
S.P. im. J. P II w Wyszkach, S. P. im. Prezydenta R. Kaczorowskiego 
w Strabli, S. P. J. P. II w Łubinie Kościelnym, S. P. w Dobrzyniewie Dużym, 
S. P. im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie
Życzył wszystkim uczciwej rywalizacji, niezapomnianych wrażeń i mile 
spędzonego czasu. Pani Alfreda Zawadzka zapoznała wszystkich 
z przebiegiem uroczystości oraz wyraziła swoje zadowolenie, z tak licznie 
przybyłych sportowców.
Spartakiadę rozpoczęły biegi przełajowe.
Pani Barbara Karpiesiuk i Pani Elżbieta Wyłucka dla najmłodszych 
przygotowały tor przeszkód. Rywalizowało 5 drużyn, z których najlepszą 
okazała się drużyna ze Szkoły Podstawowej w Topczewie, II miejsce zajęła 
Szkoła Podstawowa w Wyszkach a III miejsce zajęła Szkoła Podstawowa 
w Łubinie Kościelnym.
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Na początku dzieci miały czas na zabawę zabawkami, rysowanie, 
kolorowanie, układanie puzzli w sali. Podczas swobodnych zabaw mieli 
okazję poznać swoich rówieśników, mogli również oswoić się z nowym 
miejscem, aby we wrześniu chętnie i bez obaw do niego wrócić. Po 
wspólnym sprzątaniu zabawek na dzieci czekało śniadanie. Po zjedzeniu 
śniadania na rodziców i dzieci czekała niespodzianka- przedstawienie 
pt. ,,Wiosna dla Mamy i Taty'' w wykonaniu dzieci uczęszczających do 
przedszkola. Przedszkolaki pięknie wystrojone w wiosenne przebrania 
recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. Po występie 
przedszkolaki wręczyły swoim ukochanym mamom laurki. Kolejnym 
zadaniem było ozdobienie balonika przez dziecko i rodzica, który później 
mogli zabrać do domu. Kolejną atrakcją była możliwość spędzenia czasu 
w sali gimnastycznej. Dzieci chętnie brały udział w zabawach ruchowych 
i integracyjnych. Na zakończenie dzieci udały się na plac zabaw. Rodzice 
mieli możliwość rozmowy między sobą oraz z nauczycielami pracującymi 
w przedszkolu. Przygotowany był również słodki poczęstunek, z którego 
także chętnie skorzystały dzieci. Udział w spotkaniu dostarczył dzieciom 
mnóstwo radości i pokazał, że przedszkole to miejsce gdzie można 
wspaniale spędzać czas.

Edyta Krasowska

Nadrzędnym celem konkursu czytelniczego było zachęcanie uczniów do 
czytania nie tylko lektur, ale także literatury spoza niej. Konkurs czytelniczy 
został objęty honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty, 
Marszałka Województwa Podlaskiego i Wójta Gminy Wyszki, co świadczy 
o jego ogromnym znaczeniu i wielkiej randze.
Na początku zabrał głos Dyrektor Pan Andrzej Karpiesiuk, który przywitał 
wszystkich przybyłych gości oraz uczniów i ich opiekunów.
-Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty - Pana 
Franciszka Górskiego, Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów 
Urzędu Marszałkowskiego - Pana Bogdana Olszewskiego, Wójta Gminy 
Wyszki Pana Mariusza Korzeniewskiego, Skarbnik Gminy Wyszki Panią 
Teresę Falkowską, Dyrektora BS w Brańsku O/Wyszki Panią Barbarę 
Wyszkowską-Perkowską, Uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wyszkach, 
Łubinie Kościelnym, Andryjankach, Dzieci z Domu Dziecka w Białowieży 
Uczniów ze Szkoły Podstawowej im ks. F.J. Falkowskiego w Topczewie 

Konkurs Czytelniczy
„Książka i możliwość czytania, to jeden z największych cudów ludzkiej 
cywilizacji” pod takim hasłem dnia 31.05.2017r w Szkole Podstawowej im 
ks. F.J. Falkowskiego w Topczewie odbył się konkurs czytelniczy 
zorganizowany przez Panią Barbarę Ryszt, Panią Alfredę Zawadzką 
i Dyrektora Pana Andrzeja Karpiesiuk. W ten sposób szkoła realizowała 
projekt  „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Dzięki temu 
biblioteka otrzymała fundusze i wzbogaciła księgozbiór o najnowsze 
bestsellery literackie. Zakupione książki spełniły oczekiwania i pasje 
uczniów.

Dyrektor Pan Andrzej Karpiesiuk wyraził swoje zadowolenie, że to właśnie 
w naszej szkole odbywa się tak szlachetny konkurs i w sposób rzeczowy 
i czytelny ukazał rolę książki w życiu każdego człowieka.
Niespodzianką uroczystości okazała się akcja „Cała Polska czyta 
dzieciom”. Pan Dyrektor oraz goście zostali zaproszeni do czytania 
fragmentów książek. Sposób zaprezentowania wybranych utworów na 
pewno zachęcił naszych uczniów do przeczytania w całości 
proponowanych pozycji.
Następnie zabrał głos Pan Franciszek Górski, który jest absolwentem naszej 
szkoły. Stwierdził, że nigdy nie spodziewał się, iż będzie miał możliwość 
w murach tej szkoły czytać książkę przed tak wspaniałą publicznością, jaką 
są dzieci.
Pani Barbara Ryszt przedstawiła wszystkim zebranym skład komisji 
konkursowej: Dyrektor SP w Topczewie Pan Andrzej Karpiesiuk, Dyrektor 
Wydziału Nadzoru Pedagogicznego  Kuratorium Oświaty Pan Franciszek 
Górski, Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów Urzędu 
Marszałkowskiego Pan Bogdan Olszewski, Dyrektor BS w Brańsku 
O/Wyszki Panią Barbarę Wyszkowską-Perkowską, Przedstawiciel Rady 
Rodziców - Pani Bożena Stalewska.
I etapem konkursu była „Parada postaci literackich”. Uczniowie kl. 0-II 
zaprezentowali swoje barwne i estetyczne stroje, odzwierciedlające 
ulubionych bohaterów z książek.
Najlepsi: 1. - Kuryś Justyna  SP w Topczewie, 2. - Karpiesiuk Zofia - SP 
w Topczewie, 3. - Marlena Pac- SP w Łubinie Kościelnym, 
II etap konkursu to „Recytacja w języku obcym”
Kategoria kl. 0-III: 1. - Malowaniec Mateusz - SP Wyszki, Seliwanów 
Aleksandra - SP Topczewo, 2. - Sielewończuk Emilia - SP Topczewo, 
Konrad Radulski - SP Topczewo, 3. - Trochimiuk Aleksandra  SP Adryjanki
Kategoria kl. IV-VI: 1. - Matczenia Daria - SP Topczewo, 2. - Kornelia 
Angielczyk - SP Topczewo, Zawadzka Wioleta - SP Topczewo, 
3. - Matczenia Ines - SP Topczewo, Łopuska Zuzanna - SP Adryjanki, 
Krysiuk Michał - SP Topczewo
III etap konkursu „Recytacja prozy”
Kategoria kl. III-IV: 1. - Matczenia Ines - SP Topczewo, Krysiuk Michał - 
SP Topczewo, 2. - Zakrzewska Natalia - SP Topczewo, 3. - Odachowski 
Kacper -  SP Topczewo
Kategoria kl. V-VI: 1. - Matczenia Daria - SP Topczewo, 2. - Karpiesiuk 
Natalia - SP Topczewo, 3. - Olejnik Daria - SP Topczewo
Wyróżnienie: Cieślak Bartosz Dom Dziecka w Białowieży, Łobodziński 
Maciej Dom Dziecka w Białowieży
Na zakończenie uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy. 
Wszyscy goście, uczestnicy konkursu, opiekunowie oraz społeczność 
uczniowska zostali zaproszeni na skromny poczęstunek. Głównym daniem 
była kiszka ziemniaczana upieczona przez Panią Iwonę Krysiuk i Panią 
Halinę Szerakowską, za co serdeczne podziękowania składają 
organizatorzy uroczystości.

Zaproszeni goście w swoich podsumowujących wypowiedziach wyrazili 
zachwyt z wysokiego poziomu, jaki zaprezentowali uczestnicy konkursu. 
Gratulowali trafnego przedsięwzięcia i zaproponowali cykliczną 
kontynuację w przyszłym roku.
Organizatorzy wyrażają podziękowania za pomoc w zorganizowaniu 
uroczystości pozostałym nauczycielom i pracownikom szkoły. 
Dziękujemy też sponsorom: Wójtowi Gminy Wyszki, Dyrektor BS 
o/Wyszki Pani Barbarze Wyszkowskiej- Perkowskiej, Radzie Rodziców, 
Opiekunowi SKO.

Barbara Ryszt, Alfreda Zawadzka
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3. kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć 
w trakcie ciąży lub porodu,
4. kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad 
wrodzonych,
5. kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu: 
poronienia, urodzenia martwego dziecka, urodzenia dziecka niezdolnego 
do życia, urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo 
śmiertelnymi schorzeniami.

Jak skorzystać z uprawnień:
Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które 
potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę 
zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym 
okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, można otrzymać od lekarza 
ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł 
specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub 
neonatologii.

Ponadto zaświadczenie wydane przez:
- lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
- lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia 
lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii 
lub neonatologii,
- specjalistę w dziedzinie pediatrii uprawnia dzieci do 18 r. ż. do 
skorzystania z wyrobów medycznych, na zasadach określonych w ustawie 
"Za życiem", korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej 
oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
Każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia 
asystenta rodziny, który odpowie na wszystkie pytania, ale też na podstawie 
pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwić sprawy w różnych 
instytucjach w imieniu osoby upoważniającej. Asystent pomoże również 
rozwiązać problemy opiekuńczo - wychowawcze.

FORMY WSPARCIA OFEROWANE PRZEZ ASYSTENTA 
RODZINY:
- doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia,
- poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom,
- poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,
- pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów 
spędzania wspólnie wolnego czasu,
- nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych,
- doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym,
- informowanie, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,
- pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach 
z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, 
urzędów i innych instytucji,
- pomoc w zakresie podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu 
pracy.

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE W WYSOKOŚCI 4 000 ZŁ
Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi 
faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli 
wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez względu na 
dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych 
w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów:
- zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną 
najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu ( wydaje lekarz lub położna),
- zaświadczenia lekarskiego, które potwierdza u dziecka ciężkie 
i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna chorobę zagrażającą jego 
życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie 
porodu.
Wniosek o wypłatę świadczenia należy złożyć do 12 miesięcy od dnia 
narodzin żywego dziecka. Wniosek złożony po tym okresie nie zostanie 
rozpatrzony.
Jednorazowe świadczenie nie podlega egzekucji ani opodatkowaniu 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Świadczenie nie wlicza się do 
dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, w tym do świadczeń 
z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczenia 
wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 

Marzanna Olszewska
Dyrektor GOPS w Wyszkach

Informator Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
I. WSPIERANIE RODZINY
Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych to zespół planowych działań mających na 
celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. 
Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - 
wychowawczych zapewnia się wsparcie, które polega w szczególności 
na:
- wzmocnieniu roli i funkcji rodziny,
- rozwijaniu umiejętności opiekuńczo - wychowawczych rodziny,
- podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania 
rodziny,
- pomocy w integracji rodziny,
- przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,
- dążeniu do reintegracji rodziny.
Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym 
udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia 
zewnętrznego w formie:
1) pracy z rodziną; 
2) pomocy w opiece i wychowaniu dziecka.
Jedną z form wspierania rodziny jest RODZINA WSPIERAJĄCA. 
Zgodnie z zapisem art. 29 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej, w celu wspierania rodziny przeżywającej trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych rodzina może zostać 
objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca, przy 
współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności 
w: opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, 
kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc 
w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających.
Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim na podstawie własnych, 
posiadanych zasobów i umiejętności, wiedzy z zakresu funkcjonowania 
rodziny i prawidłowego wychowywania dzieci. Wsparcie może 
obejmować:
- organizowanie casu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych,
- wypracowanie nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków 
rodziny,
- pomoc dzieciom w nauce,
- udzielanie wskazówek w takich kwestiach jak: gotowanie, sprzątanie, 
utrzymywanie higieny osobistej, racjonalne gospodarowanie budżetem 
domowym,
- utrzymywanie stałego kontaktu z rodziną wspieraną i GOPS.
Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom 
z bezpośredniego otoczenia dziecka (sąsiedzi, dziadkowie, krewni, 
znajomi), które:
- nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
- nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska nie 
została im ograniczona, zawieszona,
- wypełniają obowiązek alimentacyjny,
- nie mają ograniczonych zdolności do czynności prawnych.
Rodziny wspierające, które spełniają wymogi formalne i uzyskają 
możliwość pełnienia tej roli, wykonują ją na podstawie umowy podpisanej 
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej a przedstawicielem rodziny. 
Umowa określa, jakie zadania ma rodzina wspierająca, na jakiej zasadzie 
współpracuje z rodziną wspieraną, jakimi dysponuje narzędziami. Rodzina 
wspierająca otrzymuje zwrot kosztów związanych z udzieleniem wsparcia.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach zachęca rodziny do 
współpracy we wspieraniu rodzin przeżywających trudności 
w zakresie opieki i wychowywania dzieci. Podjęcie tej funkcji może 
dostarczyć wiele satysfakcji dla osób, które zechcą swój czas, wiedzę 
i doświadczenie poświęcić rodzinie, która potrzebuje pomocy.
Aby zostać rodziną wspierającą należy:
1. złożyć wniosek na rodzinę wspierającą do GOPS w Wyszkach,
2. wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego 
w miejscu zamieszkania,
3. uzyskać pozytywną opinię dyrektora GOPS w Wyszkach,
4. odbyć bezpłatne szkolenie w ośrodku pomocy społecznej,
5. podpisać umowę

II. UPRAWNIENIA  "ZA ŻYCIEM"
Kto może skorzystać z uprawnień:
1. każda kobieta w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa 
na temat rozwiązań wspierających rodzinę),
2. rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko  
(ciężkie i nieodwracalne upośledzenie, nieuleczalna choroba zagrażająca 
jego życiu),
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Siódma kadencja młodzieżowej rady w roku szkolnym 2016/2017 
zakończona. 
Cała społeczność szkoły jest zadowolona. 
Wakacje upragnione wkrótce mamy 
i ze szkołą na dwa miesiące się żegnamy. 
Nasi absolwenci gimnazjum opuszczają 
i wszystkich serdecznie pozdrawiają. 
Doświadczenie samorządowe w radzie nabyli, 
a przy tym dobrze się bawili. 
Gabrysia Wyszkowska przewodniczącą przez rok była, 
dobrze i odpowiedzialnie swą funkcję pełniła. 
We wrześniu nowe wybory uzupełniające mamy 
i w siódmej kadencji nadal  działamy. 
Chętnych do pracy zapraszamy, 
bo nowe pomysły zawsze mamy.
Taką rymowankę na wstępie dajemy, 
ponieważ przyciągnąć nowych Czytelników pragniemy. 

We wrześniu 2016r. odbyły się wybory do Młodzieżowej  Rady VII 
kadencj i ,  podczas  których młodzież gimnazjum wybrała  
w demokratycznych wyborach swoich przedstawicieli, byli to uczniowie 
z klas I - III.  Przypominamy, iż w skład Prezydium rady weszli następujący 
uczniowie: Przewodnicząca Gabriela Wyszkowska, wiceprzewodniczące: 
Beata Kardaszewicz i Emilia Filipczuk, sekretarz Karolina Karpiesiuk 
i skarbnik Piotr Topczewski. Jak już pisaliśmy w poprzednim numerze 
w grudniu 2016r. odwiedziliśmy władze województwa podlaskiego, 
a w lutym 2017r. zorganizowaliśmy dyskotekę walentynkową. W drugim 
semestrze także realizowaliśmy kolejne punkty z planu pracy, który 
przyjęliśmy na rok szkolny 2016/ 2017.
Na przełomie marca i kwietnia br. podjęliśmy ważną inicjatywę dla lokalnej 
społeczności i miejscowości Wyszki. Rada przystąpiła do projektu 
zaproponowanego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej o następującej 
tematyce: ,,Przestrzeń publiczna, jako miejsce wolne od symboli 
propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni 
publicznej”. Zaangażowaliśmy się całym sercem. Z inicjatywy naszych 
opiekunów Pani Bożeny Pierzchało i Pana Tadeusza Wielanowskiego 
podjęliśmy się zadania, aby skwer przy Urzędzie Gminy Wyszki nazwać 
imieniem 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich (przypominamy, że 
żołnierze z tej formacji walczyli pod Olszewem podczas kampanii 
wrześniowej 1939r. i wielu z nich oddało swe młode życie 
w obronie naszej Małej Ojczyzny ) Przeprowadziliśmy szereg wywiadów 
i ankiet z mieszkańcami Gminy Wyszki. Naszą akcję poparł także 
gospodarz gminy Pan Wójt Mariusz Korzeniewski i  Pan Dyrektor Zespołu 
Szkół w Wyszkach Jan Falkowski. Mamy nadzieję, że do końca siódmej 
kadencji rady, uda się nam to zrealizować, oczywiście przy wsparciu 
i pomocy wielu życzliwych nam osób.
3 maja br.  delegacja Rady już tradycyjnie brała udział  
w powiatowych obchodach 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 
3 Maja, które odbyły się w Bielsku Podlaskim. Uczestniczyliśmy we Mszy 
Św.  i  z łoży l i śmy kwia ty  przy  pomniku  Jana  Pawła  I I  
i pomniku Niepodległości Polski, oddając hołd Wielkim Polakom 
walczącym o naszą wolność i godność.

6 maja 2017r. delegacja ze szkoły i gminy uczestniczyła w obchodach 
IV Dni Kawaleryjskich, które odbyły się w Łazienkach Królewskich 
w Warszawie. W ramach już kilkuletniej współpracy ze Szwadronem 
Honorowym 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana 
Kozietulskiego, na zaproszenie rtm. kaw. och. Piotra Szakacza, 
postanowiliśmy tam być. Urząd Gminy Wyszki reprezentowali: Pan Wójt 
Mariusz Korzeniewski i Pan Sekretarz Tadeusz Wielanowski.

Witamy w wakacyjnym klimacie wszystkich, którzy zechcą poświęcić nam 
swój cenny czas.  Koniec roku szkolnego jest czasem podsumowań, 
refleksji i podziękowań. My, młodzi radni, także to czynimy.  
Przypominamy o naszych działaniach od września 2016r. do czerwca 2017r. 
Staramy się w miarę naszych sił i możliwości aktywnie pracować dla dobra 
szkoły i lokalnej społeczności.
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Rozmawialiśmy także z Państwem Krystyną i Krzysztofem Gerulą, 
(Pan Krzysztof jest synem lekarza 3. Pułku, który podczas bitwy 
o Olszewo operował rannych i udzielał pomocy medycznej). Osoby 
i instytucje zaangażowane w tę uroczystość otrzymały 
podziękowania z rąk rtm. kaw. och. Piotra Szakacza. Takie 
podziękowanie otrzymał Pan Wójt Mariusz Korzeniewski. Pogoda 
w ten dzień dopisała. Jedną z atrakcji był koncert Fundacji  "Mimo 
Wszystko". Na żywo mogliśmy zobaczyć znane i lubiane polskie 
aktorki m. in. Annę Dymną i Katarzynę Żak.

26 maja 2017r. odbył się w naszej szkole VIII Konkurs Wiedzy 
o Samorządzie Terytorialnym i Gminie Wyszki, którego 
organizatorem była Młodzieżowa Rada Gminy Wyszki. Warto 
zaznaczyć, iż Honorowy Patronat nad konkursem objął  Marszałek 
Województwa Podlaskiego Pan Jerzy Leszczyński, którego 
reprezentował Pan Bogdan Olszewski Dyrektor Departamentu 
Finansów Urzędu Marszałkowskiego. Gościliśmy także Starostę 
Bielskiego Pana Sławomira Jerzego Snarskiego.
Konkurs składał się z trzech etapów: w pierwszym wszyscy 
uczestnicy, a było ich piętnastu, rozwiązywali  test pisemny, który 
składał się z 26 zadań zamkniętych, które dotyczyły samorządu 
terytorialnego: gminy, powiatu, województwa oraz historii szkoły 
i  Gminy Wyszki. Łącznie było pięć drużyn złożonych z uczniów 
klas I - III gimnazjum. Po części pierwszej jedna drużyna 
z najmniejszą liczbą punktów odpadła.  W części drugiej był to już 
etap ustny uczniowie odpowiadali na wylosowane pytania. Po 
chwili zastanowienia udzielali odpowiedzi. Następnie po tej rundzie

Szkołę w Wyszkach reprezentowali: Pan Dyrektor Jan Falkowski, 
nauczycielka Bożena Pierzchało, a także Młodzieżowa Rada Gminy 
Wyszki w składzie:  Gabriela Wyszkowska,  Emilia Filipczuk, 
Beata Kardaszewicz, Karolina Pierzchało, Gabriela Angielczyk, 
Natalia Trzeszczkowska, Andżelika Pietraszko, Karolina 
Karpiesiuk, Urszula Kołos, Piotr Topczewski, Jakub Sygocki 
i Szymon Kalinowski. Podczas naszego pobytu w Łazienkach 
Królewskich  mogliśmy spotkać się z ostatnim żyjącym 
szwoleżerem 100 letnim por. Henrykiem Prajsem z Góry Kalwarii, 
z którym szkoła utrzymuje kontakt. 

do ścisłego finału przeszły trzy drużyny. Tutaj także uczestnicy 
losowali pytania i odpowiadali ustnie. Należy przyznać, iż wszyscy 
uczniowie, którzy przystąpili do konkursu wykazali się dużą wiedzą 
merytoryczną na w/w temat co godne jest pochwały i imponujące. 
Jednak jak to bywa, ktoś musi wygrać (czasami jednym punktem), 
a ktoś inny zająć niższe miejsca. Tak również i tym razem  było.
I miejsce - kl. IIa - 36 pkt, drużyna w składzie: Natalia Nazarko, Ewa 
Puchalska i Karolina Pierzchało, II miejsce - kl. IIIa  35 pkt, drużyna 
w składzie: Daria Pruszyńska, Beata Kardaszewicz i Urszula Kołos, 
III miejsce - kl. II b - 32 pkt, drużyna w składzie: Katarzyna 
Olszewska, Gabriela Angielczyk i Karolina Falkowska, IV miejsce - 
kl. Ib, drużyna w składzie: Sebastian Falkowski, Karolina 
Karpiesiuk, Andżelika Pietraszko, V miejsce - kl. Ia - drużyna 
w składzie: Natalia Trzeszczkowska, Piotr Topczewski, Marcin 
Falkowski.

Na zakończenie wszystkim uczestnikom konkursu zostały 
wręczone nagrody stosownie do zajętego miejsca. Głównym ich 
sponsorem był Wójt Gminy Wyszki. Nagrody za I miejsce 
przywiózł i wręczył Starosta Bielski. Pan Bogdan Olszewski 
reprezentujący Urząd Marszałkowski, także przekazał nagrody za 
pierwsze trzy miejsca. 
Ostatnią sesję MRG planujemy na dzień 19 czerwca 2017r., 
pożegnamy wówczas nasze koleżanki, radne z kl. III gimnazjum, 
przedstawimy sprawozdanie z naszych działań i podziękujemy 
władzom gminy, szkoły oraz opiekunom za pomoc i wsparcie, 
których nam zawsze udzielają. 
Wszystkim Czytelnikom życzymy słonecznych i udanych wakacji. 
Do zobaczenia we wrześniu z nowymi siłami i pomysłami.

Redakcja Głosu Młodych



HISTORIA GMINY WYSZKI, cz. XIII

Zdrojki:
o powierzchni około 5 łanów pod koniec XV w., w wyniku podziału lub 
sprzedaży, wydzieliła się z dziedziny Kotmiry, położonej w parafii 
Topiczewo (Topczewo), będącej nadaniem z I połowy XV w., 
o powierzchni około 20 łanów. O tym, że wieś Kotmiry (Koćmiery) istniała 
już w I połowie XV w. świadczyć może zapis w akcie fundacyjnym kościoła 
w Piorkowie (w Wyszkach) z 1457 r. w którym jako jeden ze świadków 
występuje Stefan z Kocmier, a także to, że w zapisce z 1479 r., w księdze 
sądu biskupiego w Janowie na karcie 50 wymieniony jest szlachetny Jan 
z Kocmier, który wraz z plebanem topiczewskim Jakubem występował 
przeciwko Piotrowi z Turosna. W Popisie wojennym z 1528 r. 
wyszczególnieni są stający do przeglądu ziemianie z parafii Topczewo ze 
wsi: Kotmiry Zdroiewskii, Kotmiry Wypychy i Staroie Kotmiry. (...)
Nazwa wsi Zdrojki nie pochodzi od nazwiska pierwszych jej właścicieli, 
ani nie została nadana od nazwy wsi (gniazda) ich z której oni się wywodzili 
przed osiedleniem się na terenie parafii Topczewo. Prawdopodobnie ze 
względu na występowanie na terenie tej wsi źródeł rzeczki Pulszanki, 
okolica ich jako pierwsza została zagospodarowana i powstałe pierwsze tu 
siedliska nazywano Zdroiki (okolica zdroi źródeł). W źródłach pisanych 
z XVI w. nazwę tej wsi zapisywano różnie: Zdroyki, Zdroyky, Zdroiki, 
Zdroiky. Pierwszymi znanymi przedstawicielami rodu Zdrojkowskich, 
którzy dziedziczyli i zamieszkiwali w Zdrojkach byli: Rafał Klekotko i jego 
syn Jan Klekotkowicz. (...)
W spisie szlachty ziemi bielskiej składającej w 1569 r. przysięgę w grodzie 
bielskim na wierność królowi ze wsi Zdroiki wymienionych jest 10 - ciu 
ziemian bez nazwisk i przydomków. Są to: Walenty s. Mikołaja, Mikołaj 
s. Baltazara, Jan s. Andrzeja, Jakub s. Jana, Sebastian s. Macieja, Szymon 
s. Andrzeja, Michał s. Walentego, Jakub s. Rafała, Maciej s. Jana i Paweł 
s. Jana. (...)
Zachował się do dzisiaj wypis z Ksiąg Szlacheckich Obwodu 
Białostockiego wywodu familii urodzonych Zdroykowskich herbu Rola 
wpisany do Akt w 1818 r. Wynika z tego wypisu, że Zdrojkowscy jeszcze 
w 1818 r. pamiętali o swoim herbie. Był to herb Rola, a nie jak podają: 
Polska Encyklopedia Szlachecka Tom XII, Zeszyt 3, wyd. z 1938 r. Wykaz 
Polskich Rodów Szlacheckich str. 308: "Zdrojkowski v Zdroykowski 
h. Bończa 1600 r. Zdrojki, bielsk-podlaski", czy Encyklopedia Szlachty 
Polskiej, w której wśród herbowych herbu Prus III jest wymieniony 
Zdroikowski. (...) Po 1580 r. następują podziały działów Zdrojkowskich 
w Zdrojkach. (...) 
Po ogromnych zniszczeniach wojennych gdy po 1662 r. zapanował tu 
względny spokój Balcer Olszański zintensyfikował wykupy działów od ich 
właścicieli w Zdrojkach stając się około 1670 r. głównym właścicielem 
dóbr w Zdrojkach. Na dziale swoim odziedziczonym po ojcu miał 
5 poddanych. W 1670 r. ożenił się po raz trzeci. Żoną jego została Elżbieta 
Kryńska wdowa po Mateuszu Kryńskim. Na początku lat 
siedemdziesiątych Baltazar wystawił dwór w Zdrojkach do którego wraz 
z żoną, synem Marcinem i jego żoną Anną córką Andrzeja Sutkowskiego się 
przeprowadzili ze wsi Koćmiery. (...)
Na początku lat osiemdziesiątych Marcin Olszański skupuje resztki 
pozostałych działów w Zdojkach będących w zapisach lub dzierżawach od 
ich właścicieli. W 1684 r. Marcin wraz ze swoim poddanym Andrzejem 
Litwinkiem zabija szlachetnego Stanisława Falkowskiego w dobrach Falki 
Stare. Brat zabitego, Wojciech Falkowski dziedzic w Falkach Starych, 
wnosi do sądu o wymierzenie zabójcom kary. Sąd orzekł, że dowody 
z oględzin zwłok i inne przed nim złożone są przekonywujące o tym, że to 
Marcina i jego poddany zabili Stanisława Falkowskiego i wymierzył 
Marcinowi karę główszczyzny dla brata zabitego oraz karę poddania się 
uwięzieniu przez okres jednego roku i sześciu tygodni w wieży zamku 
brańskiego bez jakiejkolwiek przerwy. Ponieważ Marcin nie stawiał się na 
wezwania sądu do odbycia kary, sąd wobec niego i wszelkich jego dóbr 
orzekł podwójne pozbawienie czci, a jego poddanego uznał za 
pozbawionego czci i zasługującego na ścięcie i ogłosił, że oni zostają 
skazani na wygnanie z Królestwa Polski i terytoriów z nim zjednoczonych
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dotyczące zamieszczanych artykułów. Æyczę przyjemnej lektury.
Henryk Zalewski

Redaktor Naczelny „WG”

Zbliżamy się do końca prezentacji historii powstania 
kolejnych miejscowości Gminy Wyszki. Fragmenty 
dziejów wsi Zakrzewo i Zalesie pochodzą ze zbiorów 
"Historia Gminy Wyszki", opracowanej przez 
Leszka Zugaja. Natomiast historia Zdrojek została 
przedstawiona przez p. Jana Mamaja, któremu 
serdecznie dziękuję.
Na adres  można wysyłać 
uwagi, korekty oraz uzupełnienie informacji

redakcja@gminawyszki.pl

i nakazaů publiczne ogůoszenie tych kar. (...) Marcin na sprawy nie stawiaů 
sić wićc sŕd w 1684 r. ogůosiů wyrok na korzyúă skarýŕcego sić i ogůosiů, ýe 
ma byă wysůana deputacja urzćdu w dobra dla ich odzyskania, a z racji 
gwaůtów pozwani sŕ skazani na banicjć. W 1686 r. Marcin Olszański juý nie 
ýyů. (...)
Od co najmniej 1754 r. wůaúcicielami wsi Zdrojki sŕ Ignacy i Barbara ze 
Úwiderskich Cybulscy. (...) Co najmniej od 1786 r. wůaúcicielem czćúci 
majŕtku Zdrojki, a takýe dziaůów w Falkach Starych jest Kazimierz Lćski, 
regent aktowy grodzki goniŕdzki, syn Józefa skarbnika latyczowskiego. 
Córka Kazimierza Lćskiego Marianna w 1783 r. byůa ýonŕ Adama 
Kramkowskiego, wiceregenta grodzkiego brańskiego i goniŕdzkiego, syna 
nieýyjŕcego juý Jakuba, skarbnika latyczowskiego, w Kramkówce Wielkiej 
i Kuleszach Kosowce dziedzica (...).
Prawdopodobnie pomićdzy 1786 a 1800 r. Kazimierz Lćski (Leński) kupiů 
od Trzeszczkowskiego jego czćúă majŕtku Zdrojki. (...) 
W 1813 r. w koúciele w Topczewie byů úlub Jana Hryniewickiego ze wsi 
Hryniewice z Mariannŕ Kulikowskŕ wdowŕ ze wsi Zdrojki lat 30. Panna 
Katarzyna Kulikowska w 1823 r. w koúciele w Topczewie poúlubiůa 
urodzonego Augustyna Karasińskiego kawalera. Úwiadkami na ich úlubie 
byli: J. Wielmoýni: Paweů Hryniewicki sćdzia grodzki bielski, Maciej 
Bartochowski poseů i Mikoůaj Oůdakowski poseů. Okoůo 1829 r. Jan syn 
Wojciecha Kulikowski lat 25 poúlubiů Mariannć córkć Wincentego po Janie 
i Franciszki po Ignacym z Kadůubowskich Kamieńskich pannć lat 17, ze wsi 
Niwino Popůawskie w parafii bielskiej. Z tego maůýeństwa jako pierwszy 
urodziů sić Józef Adam Kulikowski ochrzczony w 1830 r. w koúciele
w Wyszkach. Kolejne dzieci Jana i Marianny Kulikowskich rodziůy sić 
w dworze w Zdrojkach, a byůy chrzczone w koúciele w Topczewie. (...)
12 maja 1837 r. córka zmarůego dziedzica majŕtku Zdrojki Kazimierza 
Lćskiego (Leńskiego), ýona przewodniczŕcego sŕdu w Biaůymstoku, 
Weronika Michaůowska, w obecnoúci swego syna Kazimierza 
Michaůowskiego, sprzedaůa majŕtek Zdrojki (razem z przynaleýnoúciŕ 
w Falkach Starych) Wojciechowi Kulikowskiemu. Majŕtek w Zdrojkach 
obejmowaů 86 dziesićcin ziemi w tym: 76 ziemi ornej, 8 ůŕk i pastwisk,
1 lasu i 1 stanowiůy nieuýytki tj. okoůo 94 ha. Po úmierci Wojciecha 
Kulikowskiego majŕtek Zdrojki odziedziczyů jego syn Jan. (...) 26 maja 
1882 r. w posiadůoúă Zdrojki wprowadzony zostaů Józef Kulikowski syn 
zmarůego Jana. Józef nie posiadaů innych folwarków. Poza Zdrojkami miaů 
tylko niewielkie dziaůy we wsiach Falki Stare i Falki Filipy. Zapewne to on 
na przełomie XIX i XX w. wystawił w Zdrojkach dwór parterowy 
modrzewiowy kryty gontem o powierzchni około 150 m² usytuowany 
w dawnym założeniu dworskim nad stawem w sąsiedztwie starych już 
wówczas lip. (...)
W 1921 r. we wsi Zdrojki byůy 4 domy w których mieszkali pracownicy 
folwarczni, w których mieszkaůo 18 osób i jeden dwór w którym mieszkaůo 
8 osób. W 1927 r. wůaúcicielem majŕtku Zdrojki majŕcego wraz 
z przylegůoúciami w Falkach 103 ha byů Józef Hryniewicki. Po úmierci 
Józefa w latach trzydziestych XX w. wspóůwůaúcicielami majŕtku zostali 
jego synowie dr Stanisůaw Hryniewicki i iný. Józef Hryniewicki oraz córki 
Zofia Hryniewicka i Helena Kosmaczewska. Bracia Stanisůaw i Józef 
pracowali i mieszkali w miastach. W majŕtku pozostaůy córki. Majŕtkiem 
zarzŕdzaůa Helena Kosmaczewska do wrzeúnia 1939 r.. Uciekajŕc przed 
Armiŕ Radzieckŕ wkraczajŕcŕ na Podlasie schroniůy sić one w okolicy 
Zdrojków. Nowa wůadza zaůoýyůa w Zdrojkach koůchoz. Dewastowano 
zabudowania i trzebiono drzewostan. Po zajćciu majŕtku w 1941 r. przez 
Niemców i upaństwowieniu go siostry wróciůy do dworu. Helena zostaůa 
administratorem i na tym stanowisku pracowaůa aý do ewakuacji Niemców 
w lecie 1944 r. W tym czasie przy zachodniej pierzei dziedzińca dworskiego 
wybudowana zostaůa duýa drewniana stodoůa. Jesieniŕ 1944 r. gdy 
wkroczyůa Armia Czerwona obie siostry miaůy byă aresztowane 
i wywiezione w gůŕb ZSRR, lecz zostaůy ostrzeýone i udaůo sić im uciec 
i ukryă. Jeszcze w 1944 r. majŕtek zostaů objćty aktem o reformie rolnej. 
Siostry zostaůy usunićte z dworu i wywůaszczone. Po kilku miesiŕcach 
zamieszkaůy w Miastku w województwie koszalińskim. W dworze 
zamieszkali dotychczasowi parobkowie i pogorzelcy dewastujŕc budynek 
i wyniszczajŕc drzewostan. Z reformy rolnej centrum zaůoýenia dworskiego 
otrzymali Roch Tymosiak i jego ýona Kamila byůa sůuýŕca Heleny 
Kosmaczewskiej. (...) Roch Tymosiak z ýonŕ mieszkali w dworze, który nie 
remontowany i dewastowany popadaů w ruinć. Zarzucili hodowlć ryb 
w stawie, wycinali drzewostan z zaůoýenia dworsko - ogrodowego wokóů 
dworu, zamieniajŕc je w pastwiska. W duýej drewnianej stodole 
Spóůdzielcze Kóůko Rolnicze z Wyszek urzŕdziůo bazć remontowŕ maszyn 
rolniczych. W 1980 r. zmarli Roch i Kamila Tymosiak. Wůadze gminy 
Wyszki w 1980 r. sprzedaůy teren zaůoýenia dworskiego liczŕcy okoůo 9 ha, 
z walŕcym sić dworem, ale bez dziaůki na której staůa duýa drewniana 
stodoůa, maůýonkom Franciszkowi i Jadwidze Falkowskim, którzy 
w kolejnych latach na tym terenie prowadzili gospodarstwo rolne. W 1995 r. 
zbudowali nowy murowany pićtrowy dom mieszkalny, murowanŕ stodoůć 
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NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO- Smaki Regionów

BUDOWA  NOWOCZESNEGO  CENTRUM  KULTURY

Potrawy przygotowane przez „nasze” uczestniczki, to:
Anna Malinowska - Nalewka Gajowego, Faworki Borowe, Kie³basa 
Swojska Podsuszana
Eugenia Boæena Gromada - Makowiec Boæeny, Gwiazda Makowa.
Krystyna Pietraszko - Zaguby
Zofia Oksiuta - Wina owocowe: Czarna porzeczka, Winogron , Wiú nia
Stanis³awa Pop³awska - Szczupak faszerowany
Anna Miluska - Ciasto Królewicz
Boæena Wilczek - Babka z majonezem
Alina Wiktoruk - Miźso z Weka
Panie z Niewina Borowego zdobyły pierwsze miejsca: w kategorii napoje 
alkoholowe p. A. Malinowska za "Nalewkź Gajowego" oraz w kategorii 
inne produkty regionalne - p. K. Pietraszko za " Zaguby".
Serdecznie gratulujemy.

W.G.

18.05.2017 r. po raz siedemnasty odbyła się w Biaůymstoku podlaska edycja 
konkursu "Nasze kulinarne dziedzictwo - Smaki Regionów", 
zorganizowanego przez Marszałka Województwa Podlaskiego, Polską Izbę 
Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie oraz Podlaski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
Udziaů przedstawicieli Gminy Wyszki zapoczŕtkowaůa p. Katarzyna 
Borowska bibliotekarz Gminnego Centrum Biblioteczno - Kulturalne 
w Wyszkach w 2015 r. Organizacjŕ tegorocznego udziaůu w konkursie 
zajćůa sić p. Zofia Oksiuta bibliotekarz Filii GCBK w Strabli, w którym 
udziaů wzićůy Stowarzyszenie „Aktywna Wieú” z Niewina Borowego oraz 
Stowarzyszenie „Můodzi Duchem” ze Strabli.

W 2016 r. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymaliśmy 
dofinansowanie w kwocie 1 819 500 zł brutto na dofinansowanie zadania 
"Budowa wielofunkcyjnego budynku Gminnego Centrum 
Biblioteczno - Kulturalnego w Wyszkach" w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 
2016 - 2020 na wniosek złożony przez H. Zalewskiego dyrektora GCBK 
w Wyszkach.
Jak informuje nas kierownik budowy p. Marek Stypułkowski “dotychczas 
wykonano już następujące prace: mur oporowy od strony sąsiada w miejscu 
zjazdu na zaplecze budynku, przyłącze wodociągowe do budynku, 
zamontowano szczelny zbiornik na szambo, ławy fundamentowe budynku, 
ściany fundamentowe, wylano chudy beton pod posadzki na całym 
budynku, wykonano wszystkie ściany zewnętrzne podciągi i stropy na 
budynku, docieplenie ścian fundamentowych budynku. Obecnie trwają 
prace związane z rozprowadzeniem kabli elektrycznych a w najbliższym 
czasie zaczniemy budować ścianki działowe”.
Jeszcze w tym roku zgodnie z umową zostaną zakończone prace 
budowlane.

WG

rozebrali pozostałości po dworze modrzewiowym. Potomkowie 
pierwszych dziedziców gruntów we wsi Zdrojki, Zdrojkowscy 
o przydomku Pernal, przed 1818 r. złożyli wywód genealogiczny wraz 
z wymaganymi dowodami w Generalnym Zgromadzeniu Szlacheckim. Po 
rozpatrzeniu i uznaniu załączonych dowodów wywód Zdrojkowskich 
został wpisany 10 stycznia 1818 r. do gubernialnej księgi genealogicznej 
Guberni Grodzieńskiej oznaczonej numerem VI, przeznaczonej dla 
szlachty starożytnej, składającej wywody szlachectwa wstecz poza 1685 r. 
Tomasz syn Pawła Zdroykowskiego 13 sierpnia 1827 r. odebrał wypis 
wywodu Zdrojkowskich, który zachował się do dzisiaj. W wypisie tym 
wpisany i odrysowany został herb Rola jako klejnot rodu Zdrojkowskich. 
Wieś Zdrojki położona jest w gminie Wyszki, w powiecie Bielsk Podlaski, 
w województwie Podlasie. Należy od XV w. do parafii Topczewo. Jest 
w niej 6 siedlisk zamieszkałych położonych przy drodze gruntowej 
prowadzącej ze wsi Falki do wsi Koćmiery i Wyszki. Około 90 % 
powierzchni wsi stanowią grunty orne, około 9% łąki i około 1% las. Nadal 
aktywne jest źródło (źródła) położone na terenie dawnego założenia 
dworsko-ogrodowego, z którego woda rozpływa się ciekami o bardzo już 
niewielkiej wydajności na północ i na wschód.

Opracował Jan Mamaj

SPOTKANIE  SENIORÓW  w  WYSZKACH

Tydzień po Wielkanocy 24 kwietnia odbyło się szczególne spotkanie Klubu 
Seniora w Wyszkach, w którym już gościnnie wzięła udział również 
p. Katarzyna Borowska, starszy bibliotekarz GCBK a zarazem 
dotychczasowy opiekun klubu.
Pani Kasia z końcem marca odeszła z placówki i rozpoczęła pracę 
w zupełnie “innej branży”.
Na wstępie dyrektor p. Henryk Zalewski podziękował za lata efektywnej 
pracy, za czas, często prywatny, poświęcony działaniom na rzecz instytucji 
a nawet całej gminy.
Wspomniał nowatorskie pomysły zrealizowane w placówce, powstałe 

z inicjatywy i zrealizowane przez byłą animatorkę, np.: Kiermasz Taniej 
Książki, ekspozycja nowości wydawniczych, pamiątkowe kotyliony 
i słodkie upominki wręczane uczniom przy okazji promocji czytelnictwa 
i wiele innych. Podziękował również za zrealizowanie kilku projektów, 
które poszerzyły ofertę placówki, np.: zakup instrumentów muzycznych, 
czy budowa altan w Niewinie Borowym. Następnie życzył samych 
sukcesów w nowym miejscu pracy.

Nastąpiły indywidualne podziękowania przez seniorów, wręczanie 
kwiatów, drobnych upominków, chwile radości i wzruszeń.
Pani Kasia podziękowała zebranym za miłą, wieloletnią współpracę.
“Nawet na końcu świata będę o Was pamiętać i serdecznie wspominać. 
Nigdy nie oceniam ludzi, zanim ich nie poznam, nie oceniam “bo ktoś coś 
powiedział”, nie oceniam po ubiorze, wyglądzie - bo zmarszczki na twarzy 
świadczą wyłącznie o doświadczeniu życiowym i tym bardziej należy się 
szacunek. Dziękuję za wszystko!” - zakończyła.
W dalszej części spotkania seniorzy dyskutowali o przedsięwzięciach na 
najbliższe tygodnie i miesiące, co da się zrealizować a czego nie.

WG
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Porównujemy zakres i składki we wszystkich Towarzystwach Ubezpieczeniowych

25 lat na rynku 
ubezpieczeń

UBEZPIECZENIA

dla osób
prywatnych:

- komunikacyjne
  (OC, AC,
  Assistance, NNW)
- domy, domki letniskowe
- domy w budowie
- na życie
- zdrowotne
- turystyczne
- rolne

dla firm:

- komunikacyjne
  (OC, AC,
  Assistance, NNW)
- pakiety majątkowe
- odpowiedzialności cywilnej
- OC zawodowe
  (np.: lekarzy, pielęgniarki,
  biura rachunkowe, inne)

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

Białystok, ul. Krakowska 5 lok. 309
tel. 85 742 30 71, 85 744 55 98
kom. 509-453-445

Przedstawicielstwo:
Strabla, ul. Nowa 1

misiuk@wena.bialystok.pl

dobór ubezpieczenia do potrzeb Klienta


