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Zakończyłem cykl zebrań wiejskich w poszczególnych 
sołectwach. Bardzo cenię bezpośrednie spotkania tego 
typu. Co prawda w przypadku naszej gminy, gdzie 
mamy 49 sołectw, nie jest to zadanie łatwe do 
przeprowadzenia. Na frekwencję tym razem generalnie 
nie można było narzekać. Odnosząc frekwencję do 
liczby gospodarstw domowych (1211), gdy 
zwyczajowo uczestniczy jeden przedstawiciel 
z rodziny, udział 465 osób w zebraniach daje

uczestnictwo na poziomie blisko 40%.
Na takich zebraniach oprócz możliwości otrzymania informacji z pierwszej 
ręki, jest zawsze możliwość wyjaśnienia nurtujących problemów, 
zgłoszenia potrzeb i oczekiwań.
Dla mnie daje to możliwość przynajmniej częściowej koordynacji 
podejmowanych działań z oczekiwaniami społecznymi. Oczywiście, ze 
względu na ograniczone możliwości głównie finansowe, nie da się 
wszystkich postulatów i oczekiwań spełnić, ale bardzo często po takich 
zebraniach następuje korekta priorytetów, głównie inwestycyjnych, ale nie 

tylko.  
Na zebraniach omawiane były:
1. Informacje ogólne o sytuacji gminy:
-  demografia; finanse; oświata; inwestycje (zrealizowane, planowane, 
potrzeby inwestycyjne)
2. Sołtys i jego rola we wsi
- poruszany był temat większego wykorzystywania roli sołtysa i rady 
sołeckiej do koordynacji działań gminy i potrzeb społeczności wiejskiej
3. Realizacja ustawy „śmieciowej”
- omówiony został stan wdrażania „ustawy śmieciowej” (więcej na str. 3)
4. Usuwanie azbestu
- przedstawiony został „Program usuwania wyrobów zawierających azbest 
dla Gminy Wyszki”  (więcej na str. 8)
5. Oczyszczalnie przyzagrodowe
- zachęcałem do przystąpienia do gminnego projektu budowy 
przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Przyjmowanie zgłoszeń 
i szczegóły w pok. Nr. 3 Urzędu Gminy)
6. Ubezpieczenia w rolnictwie
- omawiana była Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. „O ubezpieczeniach 
obowiązkowych”, Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. O ubezpieczeniach upraw 
rolnych i zwierząt gospodarskich” i konsekwencje jakie mogą powstać 
w wyniku jej nie stosowania zarówno dla rolnika jak  i Gminy
7. Wybory ( do Parlamentu Europejskiego, Samorządowe)
- zachęcałem do udziału w wyborach zarówno do Parlamentu 
Europejskiego 25 maja, jak i w samorządowych 16 listopada 2014 r. 
Nieobecni nigdy nie mają racji.

Zebrania zdominował problem dróg. Nie było to oczywiście żadnym 
zaskoczeniem. Niestety tutaj nie miałem zwykle zbyt optymistycznych 
informacji, i to nie dlatego, że nie będzie się ich budowało, tylko że do 
pełnego pokrycia potrzeb trzeba jeszcze wybudować ok. 40 km. 
Oczywistym więc jest, że nie wybuduje się ich w ciągu roku czy dwóch. 
Jedni więc będą wcześniej a inni za kilka lat. Kto i kiedy będzie zależało od 
bardzo wielu czynników (finansów, stanu prawnego, braku protestów ze 
strony mieszkańców, Rady Gminy).
Chciałbym na zakończenie podziękować wszystkim uczestnikom zebrań, 
za kulturalną i merytoryczną dyskusję. Zachęcam na przyszłość innych do 
uczestniczenia w takich spotkaniach. Twierdzenie, że to i tak nic nie da jest 
bardzo błędne. Na pewno nie da w 100% spraw tam poruszanych, ale często 
daje zapewniam. Dodam tylko, że po tych zebraniach i rozmowach 
z mieszkańcami pojawił się pewien pomysł. Jaki? Gdy z nim ruszymy to 
zobaczycie. Dziś za wcześnie robić nadzieje, chociaż szanse na wdrożenie 
są spore.

Ryszard Perkowski

ZDANIEM  WÓJTA  GMINY  WYSZKI

Rozalia Anna Bagińska - członek MDP przy OSP w Niewinie Borowym 
zajęła I miejsce w eliminacjach szczebla powiatowego XXXVII 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. "Młodzież zapobiega 
Pożarom", które odbyły się 25 marca 2014 r. w Komendzie Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim. Jako reprezentantka 
naszej gminy w ubiegłym roku w grupie wiekowej uczniów szkół 
podstawowych zajęła drugie miejsce, tak więc zasłużony awans. 
Wraz z przedstawicielką Gminy Orla, 29 kwietnia w Białowieży, będzie 
ona reprezentowała powiat bielski w konkursie na szczeblu wojewódzkim.
Z rąk przedstawicieli KP PSP i wójta Gminy Boćki laureatki w każdej
kategorii wiekowej otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe.

Przypomnijmy, że założycielkami i opiekunkami MDP są panie Eugenia 
Gromada i Małgorzata Niewińska, którym gratulujemy takiej wychowanki 
a Rozalii życzymy sukcesu w dalszych rozgrywkach.

informacje i zdjęcie zaczerpnięto ze strony: www.wyszki.pl

SUKCES  MDP  z  NIEWINA  BOROWEGO

17 marca 2014 r. nasza szkoła obchodziła pierwszą rocznicę nadania jej 
imienia Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. Na uroczystości 
gościliśmy: Wójta Gminy Wyszki pana Ryszarda Perkowskiego, sekretarza 
gminy pana Tadeusza Wielanowskiego, dyrektorów szkół z terenu naszej 
gminy, dyrektora Gminnego Centrum Biblioteczno - Kulturalnego, księży 
i rodziców. Obchody rocznicowe rozpoczęła Msza Św.  w miejscowym 
kościele parafialnym. Następnie złożono kwiaty i zapalono znicze pod 
obeliskiem upamiętniającym ofiary katastrofy smoleńskiej 
z dn. 10.04.2010 r. Dalsza część uroczystości przebiegała już w szkole. Po

I ROCZNICA NADANIA IMIENIA SZKOLE

krótkim powitaniu gości obejrzeliśmy prezentację przygotowaną przez 
p. M. Sadowskiego i p. E. Orbik, która była wspomnieniem zeszłorocznej 
uroczystości. Następnie zaprezentowali się zuchy i harcerze z naszej szkoły. 
Punktem kulminacyjnym było złożenie obietnicy zuchowej przez zuchy 
z gromady zuchowej działającej przy naszej szkole. Obietnicę przyjął pan 
wójt. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

Irena Mucha
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Minęło trzy kwartały od wprowadzenia w życie „ustawy śmieciowej”. 
Niedopracowanym aktem prawnym, postawiono gminy przed niebywale 
skomplikowanym przedsięwzięciem. Musieliśmy, nie mając żadnych 
danych co do ilości śmieci, kosztów ich wywozu, ustalić metodę naliczania 
podatku oraz jego wysokość.
Na szczęście udało się to zrobić dosyć trafnie. Nasz system naliczania opłat 
jest względnie przyjazny dla mieszkańców naszej gminy. Premiuje on 
segregację odpadów oraz chroni rodziny wieloosobowe przed zbyt 
wysokimi kosztami, jednocześnie zapewnia wystarczającą ilość środków 
na obsługę przedsięwzięcia.
Dzięki dużemu zrozumieniu i poważnemu podejściu zdecydowanej 
większości mieszkańców naszej gminy, system działa coraz sprawniej. 
Mogliśmy już pozwolić na kwartalne terminy płatności. Jeżeli 
w najbliższym czasie reszta opornych złoży deklaracje, a ściągalność opłat 
od tych, co deklaracje złożyli nieco się podwyższy myślę, że w połowie 
roku będziemy mogli podjąć temat niewielkiej obniżki tego podatku.
Na dzień dzisiejszy średnie miesięczne koszty ponoszone na usuwanie 
odpadów stałych wynoszą ok. 21 tys. zł. Średnia miesięczna wpłata w tej 
chwili jest w wysokości 24 tys. zł. Chcemy utworzyć niewielką 
przynajmniej jedno, dwumiesięczną rezerwę finansową na wypadek 
jakichś zachwiań w terminowości wpłat. Dlatego też podejmiemy temat 
ewentualnych regulacji w czerwcu.
Apeluję do osób, które nadal nie dopełniły obowiązku złożenia deklaracji, 
aby zrobiły to jak najszybciej. Swoją postawą generują tylko koszty 
postępowania administracyjnego, które w końcu doprowadzą do 
ściągnięcia należności wraz z odsetkami. Wytwarzają też zbędne napięcia 
i angażują pracowników, którzy mogliby zajmować się czymś innym. 
Często później, te same osoby narzekają na zbyt dużą liczbę urzędników.
Wszelkie informacje  dotyczące ustawy śmieciowej na stronie:

R. Perkowski
 www.gmina wyszki/środowisko/gospodarka odpadami

REALIZACJA  USTAWY  O  USUWANIU  NIECZYSTOŚCI
STAŁYCH  NA  TERENIE  GMINY  WYSZKI w sprawie uboju na użytek własny w gospodarstwach

 
W związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
19 marca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań 
weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny 
informuję, co następuje:
- dopuszcza się ubój na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa, świń 
utrzymywanych w gospodarstwie objętym ograniczeniem, jeżeli 
ograniczenie to zostało wprowadzone w związku z wystąpieniem na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej afrykańskiego pomoru świń 
u dzików lub wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium 
państwa trzeciego lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
graniczących z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem, że:
1) świnie te były utrzymywane w tym gospodarstwie co najmniej przez 
     30 dni przed ubojem,
2) mięso pozyskane w wyniku takiego uboju zostanie obowiązkowo 
poddane badaniu poubojowemu na koszt posiadacza mięsa, w tym badaniu 
na włośnie.

Jeżeli w wyniku przeprowadzania badania poubojowego przez urzędowego 
lekarza weterynarii istnieje podejrzenie wystąpienia afrykańskiego pomoru 
świń, zostaną pobrane próby do badania w kierunku afrykańskiego pomoru 
świń (z urzędu).

Przypominam również o obowiązujących przepisach dotyczących uboju 
na użytek własny  w gospodarstwie:
- właściciel świni minimum na 24 godz. przed planowanym ubojem musi 
powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii o zamiarze 
przeprowadzenia takiego uboju oraz złożyć dodatkowe oświadczenie 
o utrzymywaniu świni na co najmniej 30 dni przed ubojem.

INFORMACJA  POWIATOWEGO  LEKARZA  WETERYNARII



VII Gminne

Spotkanie Seniorów

Topczewo, 13.02.2014 r.
                        (artykuł - str. 9)



Z życia

Klubów Seniora
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................................................................................

/imię  i  nazwisko/

/adres  zamieszkania/

/telefon/ /podpis/
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Babka cytrynowa z majonezem

NA  ŚWIĄTECZNYM  STOLE

Pasztet z kurczaka w kruchym cieście

Przygotowanie:
Mąki z proszkiem do pieczenia przesiać do miski, żółtka oddzielić od 
białek. Cytrynę umyć, sparzyć wrzątkiem i otrzeć skórkę. Białka ubić na 
sztywną pianę, dodać cukier i ubijać na najwyższych obrotach przez 
1-2 minuty. Dodać żółtka i skórkę z cytryny, zmiksować. Połączyć masę 
jajeczną z mąkami, mieszając delikatnie łyżką drewnianą. Następnie dodać 
majonez, sok z połowy cytryny i delikatnie wymieszać. Formę do babki 
posmarować masłem i posypać bułką tartą. Ciasto przełożyć do formy 
i wstawić do piekarnika nagrzanego do 175°C. Piec 45 minut. 
Wyjąć z piekarnika i pozostawić na 2-3 minuty w formie, następnie 
odwrócić do góry dnem i pozostawić do odparowania. Przygotować lukier. 
Sok z cytryny, cukier puder i wrzącą wodę utrzeć. Tak przygotowanym 
lukrem posmarować gorącą babkę.

Składniki, ciasto:
- 300 g mąki pszennej
- 200 g masła
- 2 żółtka
- 1 całe jajko
- sól do smaku

Farsz:
- 3 kostki bulionu 
   z grzybami leśnymi
- 1,7 kg kurczaka
- 1 cebula
- 2 łyżki masła
- 1 czerstwa bułka
- 3 jajka
- ziele angielskie, liść laurowy
- pieprz, gałka muszkatołowa, przyprawa Ziarenka Smaku (do smaku)

Przygotowanie:
Zagotować 1,5 l wody i rozpuścić w niej kostki bulionowe. Dodać liść 
laurowy i ziele angielskie. Kurczaka podzielić na mniejsze części, 
ugotować w bulionie grzybowym. Ostudzić i obierać. Cebulę obrać, 
posiekać, zeszklić na maśle. Bułkę pokroić, namoczyć w 0,5 szklanki 
wywaru z kurczaka. Następnie dwukrotnie zmielić kurczaka, bułkę i cebulę 
w maszynce do mięsa. Dodać jajka, doprawić przyprawą, pieprzem i gałką. 
Przełożyć do wysmarowanej i wysypanej bułką tartą formy. Piec 50 minut 
w temp. 180°C. Ostudzić. Mąkę posiekać z masłem i solą, dodać żółtka. 
Zagnieść ciasto. Wstawić do lodówki na 1 godz. Po wyjęciu z lodówki 
ciasto ponownie zagnieść i rozwałkować na prostokąt. Zawinąć pasztet, 
posmarować jajkiem. Wstawić do nagrzanego do 180°C piekarnika. Piec 
przez 20 minut.

Czas przygotowania: 100 min

Czas przygotowania: 60 minut

Nauczyciel na lekcji mówi do Jasia:
- Z Ciebie byłby doskonały przestępca.
- Dlaczego?! - dziwi się Jaś.
- Bo w zeszycie nie zostawiasz 
żadnych śladów działalności.

Kazik wraca do domu i szlocha 
rozpaczliwie.
- Co się stało?! - pyta mama.
- Łowiliśmy z tatą ryby i trafiła mu się 
naprawdę wielka sztuka, ale kiedy 
zaczął ją wyciągać, to się zerwała 
i uciekła.
- Daj spokój, Kaziu. To nie jest powód 
do płaczu! Powinieneś się raczej śmiać 
z tego.
- I tak właśnie zrobiłem, mamusiu...

Pani pyta Stasia:
- Która rzeka jest dłuższa: Ren czy 
Missisipi?
- Missisipi.
- Dobrze, Stasiu. A o ile jest dłuższa?
- O sześć liter.

Składniki, ciasto:
- 4 łyżki majonezu
- 1 łyżeczka proszku do 
pieczenia
- 0,5 szkl. mąki ziemniaczanej
- 0,5 szkl. mąki pszennej
- 1 cytryna
- 4 jajka
- 0,75 szkl. cukru

Lukier:
- 200 g cukru pudru
- 0,5 cytryny
- 3 łyżki gorącej wody

Przepisy pochodzą ze strony: http://winiary.pl
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HISTORIA GMINY WYSZKI cz. VII

Niewino Stare
W XV wieku w te okolice przybyli rycerze herbu Paprzyca. Nie wiadomo 
skŕd pochodzili, otrzymali duýe nadanie ziemskie w tej okolicy zapewne 
okoůo 50 wůók, które staůo sić zaczŕtkiem okolicy szlacheckiej Niewino, 
zwanej niegdyú równieý Niwino. Zapewne wůaúnie tutaj powstaůo pierwsze 
osiedle rycerzy herbu Paprzyca. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1528 roku, 
kiedy to notowano Seůo Staroie Niewino 7 rodzinami rycerskimi (...).
W ciŕgu wieków czćúă z nich uýywaůa równieý herb Nowina, Ůabćdę 
i Lubicz. Wićkszoúă rodów z tych okolic byůo nie zamoýnymi rodami, które 
nie zrobiůy wielkiej kariery i czćsto brak o nich danych w Herbarzach, 
z Niwińskimi jest inaczej. Sŕ opisywani przez Herbarz hrabiego Uruskiego. 
Uýywali przydomków Chreba i Ksiŕýyk. Z czasów XVI wieku wspomina 
sić wielu Niewińskich (...). Wielu z nich zostaůo duchownymi, wielu teý 
wyjechaůo na Litwć i Ukrainć, równieý tam uzyskujŕc róýne urzćdy. Zatem 
niektórzy Niwińscy wybili sić spoúród drobnej szlachty stajŕc sić 
úredniozamoýnymi szlachcicami.
W pierwszej poůowie XIX wieku zaborca rosyjski zarówno w Królestwie 
Polskim jak i w Cesarstwie przeprowadziů weryfikacje polskiej szlachty, 
naleýaůo udowodniă swoje pochodzenie. (...) Szlachta z okolic Topczewa 
i Wyszek w przewaýajŕcej czćúci nie zdoůaůa udowodniă swych praw, 
jednak Niewińscy dokonali tego. W latach 1843 - 1860 zostali 
„wylegitymowani w Cesarstwie i zapisani do ksiŕg szlachty okrćgu 
biaůostockiego” (...). Do tej pory liczni Niewińscy mieszkajŕ na terenie 
Gminy Wyszki.
W 1921 roku w tej wsi notowano 15 domów i 73 mieszkańców, wszyscy 
byli Polakami i katolikami. W zachodniej czćúci wsi notowano wiatrak.

Olszanica
byůa wsiŕ rycerskŕ. Nazwa pochodzi od sůowa olszowy - lasek olszowy. 
W 1569 roku w Bielsku przysićgć skůadaů Lucas olim Nicolai de Olszanica 
de parochia Wyszkowska, czyli Ůukasz syn Mikoůaja z Olszanicy w parafii 
Wyszki.
Olszanica stanowiůa wioskć zamieszkaůŕ przez licznych drobnych rycerzy. 
W XV i XVI wieku nie byůo wojen i liczba ludnoúci gwaůtownie wzrastaůa. 
W zwiŕzku z tym we wsiach zaczćůo robiă sić ciasno i dzielenie ziemi 
mićdzy wszystkich synów byůo juý niemoýliwe. W XVI wieku wszystkie 
ostatki i wypychy zostaůy zapeůnione. Synowie szlacheccy zmuszeni byli 
zatem opuszczaă rodowe wsie i podejmowaă pracć u bogatszych sŕsiadów. 
Miasta, same ubogie, nie mogůy ich przyjŕă, wielu udawaůo sić wićc na 
puste obszary dawnej Rzeczpospolitej (...).
Przemiany w jednŕ lub drugŕ stronć powtarzaůy sić w ciŕgu wieków, 
zamieniajŕc w caůoúci lub czćúciowo charakter wsi”.
W 1921 roku w tej wsi notowano 21 domów i 107 mieszkańców, w tym 
1 prawosůawnego. Na poůudniowych krańcach wsi istniaů wiatrak.

Osówka
jest notowana od czasów drugiej połowy XVII wieku. Pierwsze wzmianki 
pochodzŕ z 1664 roku (Ossowka) z lustracji dóbr królewskich. Byůa to 
zapewne wioska królewska, poniewaý nie wystćpuje wúród wsi 
drobnoszlacheckich, nie ma jej teý wúród wsi naleýŕcych do dóbr Wólka 
Pietkowska. Zapewne powstaůa na gruntach królewskich, które byůy 
notowane w XVI wieku jako Ihnatki. Nazwa Ossowka pojawia sić teý na 
mapach z końca XVIII wieku. Sůownik Geograficzny Królestwa Polskiego 
zapisaů, ýe jest to wieú w gminie Rajsk, liczy 154 desiat.
W 1921 roku notowano tutaj 20 domów i 75 mieszkańców, wszyscy podali 
narodowość polską i wiarę katolicką. Miejscowość należała do gminy 
Topczewo.

To już siódma część historii powstania miejscowości 
w Gminie Wyszki. Fragmenty te pochodzą ze zbiorów 
opracowania Leszka Zugaja "Historia Gminy 
Wyszki". Informacje o poszczególnych wsiach 
zamieszczamy w kolejności alfabetycznej.
Przypominamy o trwającej akcji "Razem tworzymy 
historię gminy". Jeżeli Państwo posiadają w swoich 
prywatnych zbiorach archiwalne fotografie lub 
dokumenty, prosimy o dostarczenie ich do naszej

redakcji: Gminne Centrum Biblioteczno Kulturalne w Wyszkach; 
ul. Szkolna 17, tel. 601 483 999. Materiały zeskanujemy i zwrócimy 
Państwu, a skany umieścimy na stronie internetowej wraz z podaniem 
źródła pochodzenia.
Na adres  można wysyłać uwagi, korekty oraz 
uzupełnienie informacji dotyczące zamieszczanych artykułów.
Życzymy przyjemnej lektury.

Henryk Zalewski

redakcja@gminawyszki.pl

Ostrówek
Wśród drobnej szlachty zdarzały się jednostki, które wybiły się pośród 
swoich współbraci. Szlachta miała możliwość zakupu ziemi, robienia 
kariery w urzędach, w wojsku. Taki drobny szlachcic, kupował wtedy 
ziemię, co świadczyło o jego statusie. W ten sposób wśród niewielkich 
działów ziemi powstał większy majątek - czasem folwark. Często takie 
majątki potem upadały po podziałach rodzinnych. Właśnie  w ten sposób 
powstał Ostrówek, zapewne na przełomie XVII i XVIII wieku. 
Założycielami byli Popławscy herbu Trzaska. W ich genealogii czytamy: 
Po Józefie [Popławskim] 1735 dziedzicu dóbr Moskwino i Ostrówek, na 
Podlasiu, syn Maciej miał syna Feliksa, żonatego z Felicjanną Górską, z niej 
syn Tomasz, ksiądz profesor seminarium (....).
Zatem Ostrówek powstał jako przysiółek dóbr Moskwino. Początkowo 
dziedziczyli tu Popławscy, jednak z czasem ich własność rozpadła się na 
mniejsze działy. W XIX wieku w Ostrówku istniał obszar 39 desiat należący 
do drobnej szlachty oraz folwark własność Janczewskich, liczący 85 desiat.
Na początku XX wieku była to niewielka miejscowość. W latach 
trzydziestych liczyła zaledwie 2 domy mieszkalne.

Pierzchały 
były wsią drobnoszlachecką. Nazwa wsi odnosi się do herbu szlacheckiego 
Pierzchała. Rycerze właśnie tego herbu zasiedlili pierwotnie tę wieś i takie 
też przyjęli nazwisko. Już z 1480 roku pochodzą pierwsze wzmianki 
o Pierzchałach w powiecie bielskim. W 1530 roku niektórzy członkowie 
tego rodu podawali też herb Gozdawa.
W 1580 roku na 4 i pół włókach szlacheckich dziedziczył tu Jan syn 
Wawrzyńca. Przez kolejne stulecia była to niewielka wioska zamieszkała 
przez drobną szlachtę. 
W 1921 roku notowano tutaj zaledwie 7 domów i 37 mieszkańców w tym 
2 prawosławnych. Wieś należała do gminy Topczewo.
Pod Pierzchałami w dniu 29 września 1949 roku wojska UB i KBW rozbiły 
oddział partyzancki Lucjana Szymborskiego „Miedziaka”. Zginęło dwóch 
partyzantów, w tym dowódca, jeden z nich został aresztowany. „Miedziak” 
był związany z oddziałami podziemia narodowego.

Pulsze 
mają zupełnie odmienną historię niż wsie szlacheckie (...). Odróżnia się 
również od wsi królewskich (Malesze, Bujnowo). Była to wieś zamieszkała 
przez chłopów, ale należąca do proboszcza bielskiego. Sama wieś powstała 
zapewne jeszcze w XV wieku, lecz pierwsze dane o niej pochodzą 
z 1580 roku, kiedy to administratorem był Stanisław Łączyński.
Zatem jest to jedyny w gminie Wyszki przypadek własności kościelnej. 
Kolejni proboszczowie bielscy użytkowali wieś, stąd powstanie kaplicy. 
Chcieli oni zapewne nawrócić na katolicyzm prawosławnych mieszkańców 
wsi. Pierwsza kaplica p. w. Trójcy Przenajświętszej, św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika - jako kościół filialny - została wzniesiona przez 
ks. Stanisława Jacka Bolko h. Rogala (zm. 1624 r.), proboszcza bielskiego 
(1604-1624) (...). W 1848 roku kaplica ta spłonęła. Kolejna została 
zbudowana w latach 1849-1850, staraniem miejscowej ludności. 
Od 1846 roku kaplica w Pulszach należy do parafii wyszkowskiej. 
W XIX wieku również państwo rosyjskie znacjonalizowało wsie kościelne 
i Pulsze stały się własnością państwa. 
W 1921 roku w tej wsi notowano 77 domów i 434 mieszkańców, w tym 
6 prawosławnych i 30 Żydów.  Należała ona do gminy Wyszki.

Samułki Duże
były najpewniej wsią należącą do dóbr strabelskich. Pierwsze dane o niej 
pochodzą z czasów XVIII wieku, kiedy to mapa Podlasia zaznacza 
miejscowość Smulki. Pierwotnie był to zapewne teren bagienny i dopiero 
działalność Starzeńskich (melioracje) spowodowała możliwość 
osadnictwa. Słownik Geograficzny z końca XIX wieku wymienia tylko 
jedną wieś o tej nazwie (...).
Podział na Samułki Duże i Małe zaczął się na przełomie XIX i XX wieku. 
W 1921 roku w tej wsi notowano (Samułki Wielkie) 31 domów 
i 175 mieszkańców, w tym 1 prawosławny i 6 Żydów.
Tuż po wojnie, w tej wsi, wystawiono kaplicę p. w. Matki Bożej Królowej 
Polski - została ona zbudowana jako wotum za ocalenie wsi w czasie działań 
wojennych (...). Po około czterdziestu latach została ona rozebrana. Na jej 
miejscu stoi obecnie krzyż.
Obecna kaplica również p. w. Matki Bożej Królowej Polski została 
zbudowana w latach 1979-1984 staraniem ks. kan. Jana Komosy 
i miejscowej ludności. Jej konsekracji dokonał dnia 21 kwietnia 1985 roku 
ks. Władysław Jędruszuk (1918-1994), administrator apostolski diecezji 
pińskiej (1967-1991).

Więcej informacji o wsiach - na stronie: 
Historie kolejnych wsi  - w następnych numerach WG

www.historia.gminawyszki.pl
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Rozpoczęliśmy realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających 
azbest dla Gminy Wyszki”.
Wszystkie wyroby występujące na terytorium Polski powinny być usunięte 
do roku 2032.
Wyroby azbestowe występujące na terenie Gminy Wyszki zostały objęte 
inwentaryzacją sporządzoną na 30 czerwca 2013 r. i zostały wprowadzone 
do ogólnopolskiej bazy azbestowej prowadzonej na zlecenie Ministerstwa 
Środowiska.
Na terenie Gminy Wyszki zinwentaryzowano 4995 ton azbestu do 
usunięcia. 
Sporządziliśmy "Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla 
Gminy Wyszki na lata 2013  2032", oraz sporządzona została "Prognoza 
oddziaływania na środowisko".
"Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wyszki na 
lata 2013 -2032" został przyjęty Uchwałą Nr XXIII /274/13 Rady Gminy 
Wyszki z dnia 30 grudnia 2013 r. 
Wyroby azbestowe powinny być zutylizowane przez podmioty posiadające 
uprawnienia w tym zakresie. Obowiązek utylizacji ciąży na właścicielu 
wyrobów. Właściciel musi więc podjąć działania, które doprowadzą do 
usunięcia wyrobów azbestowych z jego posesji do końca 2032 roku.
Istnieje możliwość skorzystania z dotacji na utylizację wyrobów 
azbestowych, nabór wniosków ogłasza corocznie Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w ramach 
posiadanych przez fundusz środków finansowych. 
Dotacja obejmuje jedynie koszt zdjęcia eternitu z dachu oraz jego odbiór 
i utylizację.
Wniosek o dotację do Funduszu, na wyroby azbestowe zgłoszone do 
utylizacji składa Gmina. Po otrzymaniu dotacji, Gmina wyłoni wykonawcę 
w przetargu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, który odbierze 
azbest i wystawi gminie fakturę za odebrany i zutylizowany azbest od osób 
zgłoszonych. 
Zamiar zdjęcia eternitu lub utylizację zdjętego należy zgłosić do Urzędu 
Gminy z rocznym wyprzedzeniem. Wyroby do utylizacji w 2015 roku 
należy zgłosić do 30 listopada 2014 r. Jest to warunek otrzymania dotacji na 
jego zdjęcie i utylizację. 
Ponadto każdy posiadacz wyrobów azbestowych powinien zgłosić zamiar 
prze krycia budynku w wydziale architektury Starostwa Powiatowego 
w Bielsku Podlaskim, oraz posiadać zdjęcie w wersji elektronicznej 
budynku przed zdjęciem eternitu i po jego zdjęciu.
W tej chwili rozstrzygnęliśmy przetarg na firmę, która zajmie się na terenie 
naszej gminy usuwaniem i utylizację eternitu, które zgłoszone były 
w ubiegłym roku.

Ryszard Perkowski

AZBEST  W  GMINIE

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY WOBEC PRZEMOCY! ZAREAGUJ!

 CZYM JEST PRZEMOC WOBEC DZIECKA ?
Przemoc wobec dzieci to stosowanie kar cielesnych, zadawanie cierpień 
psychicznych i inne formy poniżania dziecka. Sprawcami przemocy wobec 
dzieci są często bliskie mu osoby, także rodzice. Przemoc wobec dzieci nie 
jest powiązana ze statusem społecznym czy materialnym rodziny, może 
zdarzyć się w każdym środowisku.

Jak rozpoznać objawy przemocy?
Umiejętność rozpoznawania symptomów przemocy wobec dzieci jest 
konieczna, by móc ochronić dzieci przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem. 
Występowanie pojedynczego objawu nie jest dowodem na to, że dziecko 
doświadcza krzywdzenia. Jeśli jednak symptom powtarza się, bądź kilka 
objawów występuje jednocześnie, możliwe jest, że mamy do czynienia 
z przemocą wobec dzieci. Podejrzenie, że dziecko doświadcza przemocy 
jest szczególnie uzasadnione, gdy z objawami u dziecka współwystępują 
określone zachowania rodziców lub opiekunów.

Przemoc fizyczna to celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba 
uszkodzenia ciała.

Dziecko ma widoczne obrażenia ciała, których pochodzenie trudno jest 
wyjaśnić, boi się rodzica lub opiekuna, wzdryga się, kiedy podchodzi do 
niego osoba dorosła, podawane przez nie wyjaśnienia dotyczące ran
i siniaków wydają się nieprawdopodobne.
Rodzic lub opiekun podaje sprzeczne lub nieprzekonujace wyjaśnienia 
obrażeń dziecka, bądź w ogóle odmawia wyjaśnień, mówi o dziecku 
w negatywny sposób, poddaje dziecko surowej fizycznie dyscyplinie, 
nadużywa alkoholu.

Zaniedbywanie to nie zaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych 
i emocjonalnych dziecka przez rodzica lub opiekuna, nie zapewnienie mu 
odpowiedniego jedzenia, ubrań, schronienia, opieki medycznej, 
bezpieczeństwa.

Dziecko często jest nieobecne w szkole, kradnie jedzenie lub pieniądze, 
żebrze, nie otrzymuje potrzebnej mu opieki medycznej, szczepień, 
okularów, jest często brudne, nieprzyjemnie pachnie, często jest ubrane 
nieodpowiednio do pogody, nadużywa alkoholu, popełnia czyny niezgodne 
z prawem.
Rodzic  nie interesuje się losem dziecka, jest apatyczny bądź pogrążony 
w depresji, nadużywa alkoholu.

Przemoc emocjonalna to powtarzające się poniżanie, upokarzanie 
i ośmieszanie dziecka, brak odpowiedniego wsparcia, uwagi i miłości. 
Wymagania i oczekiwania wobec dziecka, którym nie jest ono w stanie 
sprostać.

Dziecko zachowuje się w sposób nieadekwatny do wieku (zbyt dorosły lub 
infantylny), wykazuje zaburzenia jedzenia, jest opóźnione w rozwoju 
fizycznym lub emocjonalnym, moczy się, samookalecza się, ma problemy 
ze snem, nocne koszmary.
Rodzic ciągle obwinia, poniża i strofuje dziecko, nie interesuje się 
problemami dziecka, faworyzuje jedno z rodzeństwa, w oczekiwaniach 
i wymaganiach wobec dziecka nie bierze pod uwagę jego możliwości, 
nadużywa alkoholu.

Wszystkie rodzaje krzywdzenia mogą być niszczące dla dziecka. Zdarza 
się, że emocjonalne konsekwencje przemocy są dla dziecka trudniejsze 
i bardziej bolesne niż fizyczne.

Jeśli podejrzewasz, że dziecku dzieje się krzywda ....

Czasem trudno zdecydować się, co zrobić. Możesz nie mieć pewności, czy 
dziecko jest ofiarą krzywdzenia. Niepokojący wygląd i zachowanie dziecka 
mogą przecież nie mieć związku z krzywdzeniem - dzieci są posiniaczone, 

bo czźsto siź przewracaj¹ , ma³e dzieci czźsto p³acz¹ . Czasami po prostu nie 
chcesz wchodzię w konflikt z s¹ siadami lub uwaæasz, æe swoj¹  interwencj¹  
dodatkowo pogorszysz sytuacjź dziecka. Martwisz siź, æe wskutek twoich 
dzia³ań rodzina rozpadnie siź, a dziecko trafi do domu dziecka....  W takiej 
sytuacji wiele osób dochodzi do wniosku, æe najlepiej bździe nie wtr¹ caę 
siź.

Pamiętaj jednak, że być może jesteś jedyną osobą, która zauważyła, 
że dziecko potrzebuje pomocy.

Jeśli nie jesteś pewna/y, czy Twoje podejrzenia są słuszne, możesz zwrócić 
się do instytucji, które mają obowiązek sprawdzić, co dzieje się w domu 
dziecka i jeśli jest taka potrzeba, udzielić pomocy dziecku lub rodzinie. Ale 
żeby instytucje te mogły zacząć działać, muszą otrzymać informację, 
że dane dziecko lub rodzina potrzebuje wsparcia.

Dlatego Twoja reakcja jest bardzo ważna!

(materiał dostarczony przez GOPS Wyszki)
kochamreaguje.pl
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Foto: H. Zalewski

WARSZTATY  w  KLUBIE  SENIORA  w  WYSZKACH

Ubiegłoroczne warsztaty wykonywania kwiatów z bibuły i ozdób 
wielkanocnych przyniosły efekty. A przypomnę, że pierwsze prowadziłam 
w Niewinie Borowym podczas integracyjnego spotkania z seniorami
z Wyszek. Następne odbyły się z udziałem artystki ludowej z Brańska 
p. Krystyny Tomczak. 
Uczestnicy poprzednich szkoleń postanowili, że w tym roku ponownie 
spróbują swoich sił, ale już bardziej samodzielnie.
Poniedziałek (7 kwietnia 2014 r.) przebiegł w atmosferze pracy i skupienia. 
Jego mottem były tzw. „robótki ręczne”. Wspólnie wykonywałyśmy 
m.in. pisanki wielkanocne, kwiaty z krepiny i inne. Ponadto swoje prace 
zaprezentowała p. Irena Wyszkowska, która dzięki wcześniejszym 
zajęciom, powróciła do tworzenia rękodzieła. Z chęcią uczyła przybyłe 
koleżanki nowych technik, które opanowała w przeciągu ostatniego roku.
Wykonywanie ozdób tak wciągnęło Seniorów, że nie zauważyli, iż czas tak 
szybko płynie a niestety, co miłe szybko się kończy. 
Do zobaczenia za miesiąc na kolejnym spotkaniu Klubu Seniora RAZEM 
w Wyszkach.
Kluby Seniora, to nie tylko „ploteczki” czy „herbatka”, jak sądzą 
co niektórzy, to wspaniałe spędzenie czasu, z dala od codziennych trosk 
i zmartwień, często z nabywaniem nowych doświadczeń, czy powrotem do 
tego, co „gdzieś, kiedyś robiliśmy”. Dlatego też serdecznie zapraszamy 
wszystkich chętnych, którzy chcą dołączyć do grona ludzi nadal 
aktywnych.

Katarzyna Borowska
Bibliotekarz GCBK w Wyszkach

Od kilku lat GOKSiT i GBP (obecnie, po połączeniu - Gminne Centrum 
Biblioteczno - Kulturalne) prowadzą szereg działań i przedsięwzięć 
skierowanych do najstarszych mieszkańców gminy. Obok cyklicznych 
spotkań w klubach seniora rokrocznie organizowane są imprezy 
integracyjne dla wszystkich Starszaków Gminy Wyszki.
Kolejne, już siódme, odbyło się 13 lutego br. w świetlicy wiejskiej 
w Topczewie.

Po słowach powitania Dyrektora GCBK p. Henryka Zalewskiego głos 
zabrał zaproszony na imprezę Wójt Gminy Wyszki  p. Ryszard Perkowski.
Z zaproszenia skorzystali również: Przewodniczący Rady Gminy Wyszki 
p. Janusz Wyszyński, Dyrektor SP im. F. J. Falkowskiego w Topczewie 
p. Andrzej Karpiesiuk, Prezes Zarządu Gminnego OSP i zarazem sołtys 
wsi p. Arkadiusz Krasowski oraz pracownicy KPP Bielsk Podlaski 
panie: Halina Sacharczuk i Sylwia Bagniuk oraz sierż. sztab. Mariusz 
Boratyński.
Kolejna godzina należała do dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klasy 
"0" miejscowej szkoły. Przedstawienia "Rzepka" i "Czerwony Kapturek", 
nad którymi przygotowaniem czuwały panie: Ewa Konopka, Karolina 
Kuryś, Aneta Faltyńska, Helena Falkowska oraz ks. Mariusz Kroll, 
wprowadziły zebranych w radosny nastrój a młodzi artyści zebrali gromkie, 
brawa.
Uczestnicy spotkania mieli również okazję wysłuchać i obejrzeć program 
słowno – muzyczny „Na zakręcie”, który szeroko omawiał zagadnienia 
uzależnień, walki z nimi i sposoby ustrzeżenia się przed nimi, dodatkowo 
rozdane zostały ulotki: „Dziadkowie - skarb w życiu dziecka” oraz „Babciu, 
dobrze, że jesteś!”
Ponownie głos zabrał H. Zalewski, tym razem jako Latarnik Polski 
Cyfrowej i opowiedział o bezpłatnych szkoleniach z obsługi komputera 
i internetu dla grupy wiekowej 50+. Więcej czasu poświęcił zagrożeniom 
czyhającym na internautów w sieci. Szczegółowo temat cyberprzemocy 
omówiły pracownice policji przedstawiając konkretne przykłady sytuacji, 
które są zgłaszane do organów ścigania.
Następny punkt programu, to występ zespołu śpiewaczego ze Strabli. 
Grupa seniorów dała już kolejny koncert na imprezach gminnych 
i ponownie raz otrzymała zasłużone brawa.
Rozpoczęło się biesiadowanie przy akompaniamencie Zespołu Kłosy 
z Ciechanowca. W przerwie czekała wszystkich jeszcze jedna 
niespodzianka. Otóż wśród uczestników zostały wylosowane gadżety 
ufundowane przez Latarnika Polski Cyfrowej, Centrum Kultury oraz Wójta 
Gminy Wyszki.

Śpiewy i tańce trwały do późnych godzin wieczornych i gdyby nie kończące 
się godziny pracy kierowcy zabawom nie byłoby końca. Wybrzmiała 
pożegnalna pieśń na koniec i hasło: "do zobaczenia za rok".
(fotoreportaż na str. 4)

(hz)

VII  GMINNE  SPOTKANIE  SENIORÓW  w  TOPCZEWIE

NIE  ZAPOMINAJMY  O  NASZYCH  SĄSIADACH

Po raz kolejny dzieciaki z Niewina Borowego miały szansę na przyjemne 
i atrakcyjne spędzenie ferii zimowych dzięki Fundacji Wspomagania Wsi 
z Warszawy, która nagrodziła kwotą 2000 zł projekt napisany przez 
p. Eugenię Gromadę. Trzeba przyznać, iż niełatwo jest już zostać laureatem 
konkursów ogłaszanych przez tę fundację. Coraz więcej wiejskich 
organizacji pozarządowych chce skorzystać z dodatkowych środków.
Hasło tegorocznych ferii "Nie zapominajmy o naszych sąsiadach" 
zobowiązywało do pomocy na rzecz ludzi starszych. Dzieci wywiązały się 
z zaplanowanych form pomocy: odśnieżały zasypane śniegiem dróżki, 
pomagały w przynoszeniu drewna do domów, sprzątały w mieszkaniach, 
"biesiadowały" w niektórych domach przy wspólnych herbatkach. 
Uczestnicy projektu złożyli życzenia grupie jubilatów z okazji 90 - ych 
urodzin wręczając im samodzielnie wykonane laurki i skromne upominki.
Dzięki temu, że aura zimowa "przygotowała" na ferie trochę śniegu i mrozu 
mogły też odbyć się integracyjne zajęcia w plenerze z zaproszonymi przez 
nas dziećmi z Bielska Podlaskiego. Wspólne zabawy i zawody saneczkowe 
zakończyły się ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.
Dzieci z Niewina bardzo lubią wyjazdowe formy wypoczynku, dlatego też 
miały możliwość wyjazdu do Centrum Zabawy Dziecięcej "Fikoland"
i na kręgielnię do Białegostoku. W Osiedlowym Domu Kultury w Bielsku 
Podlaskim nasi milusińscy obejrzeli sztukę teatralną "Pchła Szachrajka" 
oraz wzięli udział w zajęciach połączonych z tańcem i śpiewem.
W uroczystości związanej z podsumowaniem i zakończeniem projektu 
wziął udział Dyrektor Gminnego Centrum Biblioteczno - Kulturalnego 
p. Henryk Zalewski. Zapewnił, że Placówka GCBK w Niewinie Borowym 
(budynek i plac poszkolny) zawsze będzie do dyspozycji mieszkańcom wsi 
a szczególnie dla tego typu działań i przedsięwzięć na rzecz środowiska.

Na koniec dyrektor podziękował organizatorom oraz wspierającym 
działania wolontariuszom i wręczył wszystkim pamiątkowe przypinki, 
których wydaniem zajęła się instytucja kultury. Z racji, że akcji 
przyświecało również hasło "Ferie bez nałogów", do organizacji włączyła 
się również Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Wyszkach i sfinansowała zakup przypinek.

Reasumując, myślę, że projekt dostarczył przyjemnych emocji 
uczestnikom jak i ludziom starszym. Przyczynił się do integracji 
międzypokoleniowej, uwrażliwił młode osoby na los i potrzeby ludzi 
w wieku senioralnym. Bardzo pozytywnym efektem realizacji takich 
projektów jest też włączanie się grupy osób jako wolontariuszy i służenie 
pomocą dla organizatorów.

E. Gromada
Koordynator projektu
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CUDZE  CHWALICIE ...

Z cyklu "Cudze chwalicie ..." tym razem Wieści Gminne odwiedziły Pana 
Wojciecha Niewińskiego z Niewina Popławskiego. Zamieszkuje on wraz 
z żoną, dwójką dzieci, rodzicami i dwoma braćmi.
Gospodarstwo rolne z 80 ha ziemi, w tym 44 ha własnej, przejął 
w 2004 r. od rodziców i już w 2005 roku wybudował nową oborę 
wolnostoiskową z halą udojową na 120 krów z systemem autotandem.
W związku z ciągłym błotem na podwórku był zmuszony do położenia 

2polbruku, łącznie około 3, 5 tys. m .
Gospodarstwo ciągle jest doinwestowywane i rozwijane. Pan Wojciech 
dokupił ziemi, obecnie gospodaruje na 100 ha własnych i 110 ha 
dzierżawionych. Taki areał pozwala mu na hodowlę łącznie przeszło 
250 szt. bydła: krów, opasów i cielaków.
Pan Niewiński do Spółdzielni Mleczarskiej "Mlekpol" w Grajewie w całym 
2013 r. dostarczył 650 tys. litrów a rok bieżący zapowiada się znacznie 
lepiej, bo przewidywany uzysk to ok. 800 tys. litrów przy średnio 4,5 tys. 
mleka na jeden odbiór (co drugi dzień).
Z dochodów własnych oraz funduszy z PROW i "różnicowania" 
wspomniany gospodarz zakupił pokaźny park maszynowy, między innymi: 
kombajn zbożowy, ładowarkę teleskopową, 6 ciągników w tym 2 john - 
deere, lamborghini, zetor C-360 i C-330, przyczepę samo zbierającą, 
rozbijak, zgrabiarkę do siana dwu karuzelową (8,90 m szerokości), wóz 
paszowy, agregat siewny.
Gratulujemy takich rezultatów w tak młodym wieku (31 lat) i życzymy 
realizacji kolejnych udanych planów i inwestycji.

(hz)

INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN

Ustawa o Ochronie Roślin z dnia 8.03.2013 r. oprócz obowiązku posiadania 
aktualnego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania 
środków ochrony roślin, opryskiwaczy z aktualnymi badaniami 
technicznymi, prowadzenia ewidencji zabiegów ochrony roślin, 
wprowadza (Art. 35 Ust. 6 w/w ustawy) obowiązek wprowadzenia 
Integrowanej Ochrony Roślin.
Z dniem 1 stycznia ze względu na ochronę środowiska oraz bezpieczeństwa 
zdrowia ludzi wprowadzona została zasada Integrowanej Ochrony Roślin. 
Obowiązuje ona każdego profesjonalnego użytkownika pestycydów. 
Założeniem integrowanej ochrony roślin jest przede wszystkim 
wykorzystywanie wszystkich metod ochrony roślin - w pierwszej 
kolejności niechemicznych - w celu ograniczenia występowania 
agrofagów. Zminimalizowanie użycia pestycydów wiąże się z ochroną 
zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska.

Ogólnymi założeniami Integrowanej Ochrony Roślin jest:
a) stosowanie płodozmianu,
b) zminimalizowanie metod chemicznych przy zastosowaniu metod 
biologicznych, fizycznych i innych metod niechemicznych przy 
zwalczaniu organizmów szkodliwych,
c) stosowanie właściwej agrotechniki uwarunkowanej czynnikami 
zewnętrznymi,
d) wybieranie do siewu odmian najbardziej odpornych oraz materiału 
siewnego i nasadzeniowego poddanego ocenie zgodnie z przepisami 
o nasiennictwie,
e) stosowanie zrównoważonego nawożenia, wapnowania, nawodnienia 
i melioracji,
f) stosowanie środków mających na celu zapobieganie introdukcji 
szkodliwych organizmów,
g) ochrona oraz stworzenie sprzyjających warunków do występowania 
organizmów pożytecznych,
h) regularne czyszczenie sprzętu oraz maszyn używanych w uprawie roślin 
w celu zminimalizowania rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych,
i) stosowanie środków ochrony roślin o różnych mechanizmach działania 
w celu unikania możliwości uodporniania się patogenów 
chorobotwórczych.

Wykonywanie zabiegów powinno być podejmowane na podstawie 
monitoringu plantacji z uwzględnieniem progów ekonomicznej 
szkodliwości roślin. W stosowaniu środków ochrony roślin należy 
zminimalizować ilość przeprowadzanych zabiegów oraz stosować 
racjonalne nawożenie sprzyjające zdrowotności roślin.
Stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin uregulowane jest przepisami 
ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455) 
oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
18 kwietnia 2013 r. w sprawie wymagań integrowanej ochrony roślin 
(Dz. U. poz. 505).
Za naruszenie zasad integrowanej ochrony roślin grozi obecnie kara 
grzywny. Dodatkowe nieprzestrzeganie przepisów państwowych grozi karą 
do 1000 zł. Nadzór nad integrowaną ochroną roślin sprawuje Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, który może ustalić wysokość 
kary w zależności od wykroczenia.
Szczegółowych informacji udziela Powiatowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego w Bielsku Podlaskim w oparciu o informacje zamieszczone na 
stronie www.minrol.gov.pl w zakładce Metodyka integrowanej ochrony 
roślin.

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Bielsku Podlaskim
Julita Muśko, Piotr Chilimoniuk

POWOŁANO NOWE STOWARZYSZENIA

Po wyjazdach do gospodarstw agroturystycznych w 2013 r. aktywna grupa 
mieszkańców z Niewina Borowego postanowiła nie zostawać w tyle 
i utworzyć wioskę tematyczną: pn. "Wioska Borowa". Zanim jednak 
to nastąpi należało powołac formalną grupę, niezbędną do koordynacji 
i zarządzania działaniami. Dlatego też w lutym 2014 r. powstało 
Stowarzyszenie Aktywna Wieś, z siedzibą w placówce zarządzanej przez 
Gminne Centrum Biblioteczno - Kulturalne (budynek dawnej szkoły).
Na zebraniu założycielskim uchwały były podejmowane jednogłośnie. 
Powołano wówczas Zarząd w składzie: Prezes - Małgorzata Niewińska, 
Wiceprezes - Katarzyna Borowska, Sekretarz - Agata Malinowska, 
Skarbnik - Irena Sygocka, Członkowie Zarządu - Anna Malinowska, 
Alina Zdrojkowska oraz Komisję Rewizyjną: Przewodnicząca - Eugenia 
Gromada, Członkowie Komisji: Krystyna Pietraszko i Jan Borowski.

Niezbędna dokumentacja została złożona w sądzie i czekamy na formalne 
zarejestrowanie stowarzyszenia.
W między czasie odbyło się już pierwsze zebranie, na którym dyskutowano 
nad szczegółami działalności wioski tematycznej.

(hz)

W dniu 6 kwietnia 2014 r. w Pulszach odbyło się zebranie założycielskie 
Stowarzyszenia Koło Gospodyń Wiejskich. Mieszkanki wsi wybrały 
nazwę Stowarzyszenia, będą nazywały się „PULSZEWIANKI”. 
Stowarzyszenie będzie miało na celu: aktywizację kobiet w życiu 
społecznym, gospodarczym i  kul turalnym; propagowanie 
i podtrzymywanie tradycji regionalnych i narodowych; wspieranie i pomoc 
w przedsięwzięciach edukacyjno - kulturalnych dzieci i młodzieży;

prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej, kulturalnej, 
szkoleniowej i warsztatowej; udział w organizowaniu imprez 
okolicznościowych; podejmowanie współdziałania z innymi organizacjami 
społecznymi.
Podczas zebrania powołano Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Piotrowska 
Aneta Prezes Zarządu; Radkiewicz Bożena Katarzyna - Wiceprezes 
Zarządu; Piotrowska Agnieszka - Sekretarz, Kowalewska Małgorzata - 
Skarbnik; Baranowska Monika - członek Zarządu
Założycielski Stowarzyszenia wybrały także Komisję Rewizyjną 
w składzie: Sadowska Anna  Przewodnicząca Komisji;  Kruszewska 
Anna  zastępca Przewodniczącego Komisji; Kowalewska Agata  członek 
komisji.

Agnieszka Piotrowska
Sekretarz Zarządu
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PASOWANIE  NA  CZYTELNIKA  w  FILII GCBK

Wzorem lat ubiegłych 26 marca 2014 r. w Filii w Strabli Gminnego 
Centrum Biblioteczno - Kulturalnego odbyło się "Pasowanie na 
Czytelnika" uczniów klasy pierwszej.
W uroczystości tej wzięli udział: uczniowie, wychowawczyni kl. I pani Ewa 
Falkowska i dyrektor SP pani Marzanna Marczuk.
Na wstępie pani bibliotekarka Zofia Oksiuta wyjaśniła cel wizyty
i zapoznała uczniów z  regulaminem, zbiorami i katalogiem biblioteki.
W dalszej części spotkania uczniowie kl. VI przedstawili teatrzyk 
pt: "Najpiękniejsze sceny bajkowe" inspirowany postaciami z bajek. Starsi 
koledzy zadawali pytania "maluszkom" ze świata baśni. Pierwszoklasiści 
celująco zdali ten egzamin. Następnie dzieci złożyły przyrzeczenie i odbyło 
się pasowanie na czytelnika. Najmłodsi nowi czytelnicy wypożyczyli 
pierwsze książki.
Na pamiątkę uroczystego spotkania wręczono uczniom dyplomy 
i upominki.
Miejmy nadzieję, że niezapomniana wizyta w bibliotece zaowocuje 
w przyszłości miłością do literatury, bo "kto czyta książki, żyje podwójnie" 
(Umberto Eco).

Zofia Oksiuta
Bibliotekarz Filii GCBK

POWITANIE  LATA  w  STRABLI

W czerwcu tego roku Fundacja Strada Bella wspólnie z Gminnym 
Centrum Biblioteczno - Kulturalnym w Wyszkach pod patronatem 
Wójta Gminy Wyszki, ma zamiar zorganizować piknik "Powitanie Lata". 
Impreza odbędzie się w dniach 21 - 22 czerwca. Gośćmi, a zarazem 
współorganizatorami będą: Monika Wyrzykowska z Fundacji Alabaster 
oraz Viol Orzechowska z Inżynierii Designu.
Przewidujemy wiele atrakcji i ciekawych zajęć, między innymi: w sobotę 
dla dzieci i młodzieży edukacyjne spotkanie pod hasłem "ABC zielarstwa", 
porady na temat alergii, zajęcia plastyczne i konkursy dla wszystkich 
chętnych. Wieczorem - występy zespołów ludowych, puszczanie wianków
i spotkanie integracyjne przy ognisku a w niedzielę - blok rozrywkowy 
z udziałem zespołów rozrywkowych, zabaw dla dzieci oraz corocznym 
konkursem rodzinnego puszczania latawców.
Spróbujemy zachęcić do wzięcia udziału w tym konkursie nie tylko 
mieszkańców Strabli, ale również innych gminnych miejscowości.

Kilka dni wczeú niej planujemy zorganizowanie warsztatów ceramicznych 
poprowadzonych przez Viol Orzechowsk¹  (Inæynieria Designu). 
Nauczymy siź tworzyę ozdobne pami¹ tki z wizerunkiem pa³acu, które 
będzie można nabyć w trakcie pikniku. Ponadto każdy chętny uczestnik 
będzie mógł zapoznać się z podstawowymi technikami ceramicznymi 
i wykonać własną pamiątkę.
Podczas podsumowania warsztatów w dniu 21 czerwca w czasie 
wieczornego spotkania na pikniku odbędzie się piękny pokaz tzw. "raku" – 
starej japońskiej techniki wypalania gliny, na którym uczestnicy 
warsztatów będą mogli również wypalić przez siebie wykonane prace.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy. 
Mamy nadzieję na Państwa liczne przybycie i udział w czekających 
atrakcjach i niespodziankach. Chcemy organizować coraz więcej imprez 
z Państwa udziałem, ale udziałem aktywnym, aby każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie.

Wierzymy, że w ten sposób lato będziemy już witać co roku. Przy dużej 
frekwencji wzrasta również zainteresowanie potencjalnych sponsorów 
a włączenie się w finansowanie przedsięwzięcia, co z kolei daje możliwość 
większego uatrakcyjnienia spotkania, zapraszania kolejnych gości, 
kolejnych gwiazd.

Anna Trzepańska - Prezes Fundacji Strada Bella
Henryk Zalewski - Dyrektor GCBK

WYSTĘP  STRABELSKICH  SENIORÓW  w  SURAŻU

W dniu 26.02.2014 r. strabelscy seniorzy gościli w Domu Kultury w Surażu.
Na spotkanie przybyli mieszkańcy i władze miasta: burmistrz pan 
Sławomir Halicki i pani sekretarz. Z Gminy Wyszki swoją obecnością 
zaszczycił Wójt pan Ryszard Perkowski oraz Dyrektor Gminnego Centrum 
Biblioteczno - Kulturalnego pan Henryk Zalewski.
Dyrektor Domu Kultury pani Marzanna Chodorowska serdecznie powitała 
przybyłych gości a pan Henryk Zalewski przedstawił Klub Seniora ze 
Strabli.
Na scenie Domu Kultury seniorzy gościnnie wystąpili z repertuarem 
słowno-muzycznym o tematyce "Jesień życia". Słuchacze wielokrotnie 
przerywali występ gromkimi brawami.
Po występie gospodarze miasta i gminy podziękowali wykonawcom 
i zapewnili "śpiewających sąsiadów" o dalszej współpracy. W ramach 
podziękowań Pan Burmistrz Suraża na ręce p. Dyrektora Henryka 
Zalewskiego i opiekuna Klubu Seniora p. Zofii Oksiuta wręczył upominki 
w postaci książek.
Dalsza część spotkania przebiegała w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze, 
przy bogato zastawionym stole i gorących muzycznych rytmach. Seniorzy 
ze Strabli podzielili się swoimi doświadczeniami i wrażeniami 
z mieszkańcami  Suraża.
To wyjątkowe spotkanie na długo pozostanie wszystkim  w pamięci.

Zofia Oksiuta
Bibliotekarz Filii GCBK

Foto: H. Zalewski
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BEZPŁATNE  ZABIEGI  BIOMASAŻU

Chociaż projekt zakończył 
się w listopadzie 2013 r. 
nadal czynna jest sala bio-
masażu, w której wykony-
wane są nieodpłatnie 
zabiegi służące poprawie 
kondycji psycho - fizycz-
nej. 
Nie mają one charakteru 
leczniczego, a wyłącznie 
sportowo - rekreacyjny,

Foto: K. Borowska

ZIMO, A  KYSZ

www.latarnicy.pl
Ponownie przypominamy o Latarniczej akcji Polski 
Cyfrowej Równych Szans (PCRS), realizowanej przez 
Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” oraz Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji.

Coś więcej o akcji?
Wybrane osoby, przeszkolone, z odpowiednim certyfikatem 
prowadzą zajęcia z grupą wiekową pięćdziesięciolatków 
i starszymi z obsługi komputera i internetu oraz innych 
tzw. "nowych technologii". Osoby te zostały nazwane 
LATARNIKAMI Polski Cyfrowej i mają za zadanie, tak jak 
latarnie, wskazywać właściwą drogę tym wszystkim, którzy
nie wierzą, że mogą nauczyć się obsługi nowoczesnych urządzeń, tym 
wszystkim, którzy mówią: jestem za stara, jestem za stary, to nie dla mnie.  
Oczywiście w zajęciach mogą brać również i młodsi uczestnicy.

Szkolenia są bezpłatne
W naszej gminie działa Latarnik Henryk Zalewski, który zaprasza 
wszystkich mieszkańców z grupy wiekowej 50+ na bezpłatne zajęcia 
nauki obsługi komputera, internetu, smartfonu, tabletu, czy innych 
urządzeń, szczególnie tych, którzy nie mieli do czynienia (lub bardzo 
małe) z tego typu sprzętem i nadal mają obawy przed rozpoczęciem 
przygody z komputerem.
Latarnik dyżuruje w godz. 15.00 - 18.00:
- w Strabli - I wtorek miesiąca,
- w Wyszkach - II wtorek miesiąca,
- w Topczewie - średnio co dwa tygodnie.
Zajęcia są również prowadzone w ośrodkach kultury w Surażu i Kalnicy. 
O szczegóły należy pytać w ww. placówkach lub u Latarnika PC.
Po skontaktowaniu się z Latarnikiem tel. 601 483 999, można ustalić 
inny termin spotkania.

TEATR  W  ZASIĘGU  RĘKI

21 marca jest powszechnie kojarzony z pierwszym dniem kalendarzowej 
wiosny. Na to hasło u każdego i każdej z nas pojawia się uśmiech na twarzy, 
bo przecież przyroda budzi się do życia, kwitną pierwsze kwiaty i słońce 
coraz mocniej grzeje.
Tego dnia pracownicy GCBK przygotowali uczniom klas I - III małą 
niespodziankę pod hasłem "Zimo, a kysz!". Wykorzystywana na co dzień 
popularna gra NERF przybrała nowe oblicze - kojarzącego się z zimą 
bałwanka.
Po powitaniu zebranych przez Dyrektora placówki i kilku słowach wstępu 
przyszedł czas na zabawę. Każde z dzieci mogło spróbować swoich sił. 
Należało zebrać jak najwięcej punktów strzelając do tarczy z punktami 
będącej jednocześnie brzuszkiem bałwanka. W międzyczasie pozostałe 
dzieci rysowały "wiosnę" i to, co się z nią kojarzy. Część prac maluchy 
zabrały do domu a pozostałe zostały wyeksponowane w formie gazetki.
Wszyscy uczestnicy zabawy otrzymali słodkie upominki. Dodatkowo 
zwycięzcom wręczono dyplom "Super Pogromcy Zimy 2014" 
i udekorowano kotylionami, wykonanymi własnoręcznie przez 
pracowników GCBK.
Dziękujemy Paniom: Bożenie Trzeszczkowskiej, Krystynie Zabrockiej 
i Agacie Wyszkowskiej za odwiedzenie naszej placówki, wspólną 
zabawę i opiekę nad wychowankami.

Katarzyna Borowska

G m i n n a  B i b l i o t e k a  
P u b l i c z n a  z  d n i e m  
01.01.br. została połą-
c z o n a  z  G m i n n y m  
Ośrodkiem Kultury,  
Sportu i Turystyki w jed-
ną instytucję o nazwie  
Gminne Centrum Biblio-
teczno - Kulturalne.WYSZKI

G
C
B
K

Nowa instytucja przejęła prowadzoną przez bibliotekę 
akcję "Podaruj książkę GBP". Jeśli posiadają Państwo 
w swoich zbiorach zbędne "zakurzone woluminy" 
prosimy o nieodpłatne przekazanie ich Centrum 
Bibliotecznemu, za co, w imieniu czytelników już teraz 
będziemy wdzięczni.

relaksacyjny i służą poprawie kondycji fizycznej, samopoczucia, 
neutralizacji stresu i napięć.
Aby skorzystać z oferty, należy zgłosić się osobiście do GCBK, gdzie po 
wstępnej rozmowie z pracownikiem, udzieleniu wywiadu zdrowotnego 
i podpisaniu stosownych oświadczeń zostanie ustalony termin biomasażu.

Szczegóły i zapisy w placówce lub telefonicznie: 797 816 065.

Tegoroczny sezon wiosenno - letni GCBK rozpocznie  
warsztatami teatralnymi pod nazwŕ "Teatr  w zasićgu rćki", realizo-
wanymi wspólnie z p. Adamem Walnym, autorem podręcznika „Teatr 
Przedmiotu” (SDK 2007) oraz zaůoýycielem Instytutu Sztuki Lalkarskiej
i Teatru Przedmiotu w Ryglicach.
Zapraszamy můodzieý na zajćcia, podczas których moýna bćdzie nauczyă 
sić pisania i "rysowania" scenariuszy, zasad tworzenia adaptacji, doboru 
wůaúciwych úrodków teatralnych w pracy nad spektaklem, pracy nad etiudŕ 
teatralnŕ. Planujemy w godz. 10.00 - 13.00 zorganizowaă warsztaty,
a w godz. 13.00 - 13.30 etiudy dzieci. Prosimy o wczeúniejsze zgůoszenia do 
GCBK. Ograniczona liczba miejsc.
Wszystkich mieszkańców zapraszamy na godz. 14.00 na sztukć "Hamlet" 
z zastosowaniem techniki lalkarskiej – marionetki podwodne oraz lalka 
bunraku. Wstćp wolny.

1 maja br.



GŁOS
MŁODYCH

GŁOS
MŁODYCH

GŁOS
MŁODYCH

GŁOS
MŁODYCH

Gazetka Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki Nr 32 / 2014Gazetka Młodzieżowej Rady Gminy Wyszki Nr 32 / 2014

Tytułem wstępu napisaliśmy taką oto 
rymowankę, prosimy o wyrozumiałość, bo to nasz 
debiut. Tak dla odmiany staramy się wprowadzać 
innowacje. A teraz czas na życzenia świąteczne, 
k t ó r e  p r a g n i e m y  z ł o ż y ć  W s z y s t k i m  
Mieszkańcom naszej gminy:
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Na początek jak zawsze przedstawiamy relację z naszych działań.

Otóż….
27 grudnia 2013r. podtrzymując tradycję naszych przodków, kolędowaliśmy w Niewinie Borowym. Zebrane środki pozwoliły nam na 
wyjazd do kina w Białymstoku na film,, Wkręceni''. Pozostałą kwotę wpłaciliśmy na nasze konto. W tym miejscu serdecznie dziękujemy; 
Panu Wójtowi Ryszardowi Perkowskiemu i Panu Markowi Falkowskiemu za umożliwienie nam bezpłatnego przejazdu. Wdzięczni 
jesteśmy także mieszkańcom Niewina za wyrozumiałość, miłe i życzliwe przyjęcie. 

Niech Zmartwychwstanie Pańskie, 
które niesie odrodzenie duchowe, 
napełni wszystkich spokojem i wiarą, da 
siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć 
w przyszłość ...
Niech Wam błogosławi
Chrystus Zmartwychwstały, 
co swą miłością ogarnia Świat cały.

Wiosna nadchodzi!

Życie się rodzi.

Nastrój radosny,

znikają troski.

Nowe nadzieje, marzenia, plany.

My także młodzi gimnazjaliści mamy.

Naszą gazetkę dziś wydajemy

i cóż nowego w niej napiszemy?

Coś dla ducha i dla ciała, 

bo nasza społeczność cała, 

cieszy się i dumę czuje, 

że Patron naszej szkoły do kanonizacji się szykuje.

Modlić się do Niego będziemy,

niezmiernie tym faktem zaszczyceni.
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Dnia 12 stycznia 2014r. wzięliśmy udział w 22. 
Finale WOŚP, zorganizowanym między innymi 
przez Gminne Centrum Biblioteczno - 
Kulturalne w Wyszkach. Kwestowaliśmy 
w kilku miejscowościach naszej gminy. Mimo 
mroźnej pogody, czuliśmy radość, że 
bezinteresownie pomagamy innym.
Miłą niespodzianką i zaskoczeniem dla nas było 
zaproszenie, które otrzymaliśmy od Starosty 
Bielskiego Pana Sławomira  Jerzego 
Snarskiego. Spotkanie noworoczne z dnia 24 
stycznia b.r. powiązane było z obchodami 15 - 
lecia Powiatu Bielskiego. MRG otrzymała 
statuetkę z podziękowaniem za wkład 
w krzewieniu idei samorządności i współpracy 
ze wspólnotą samorządową powiatu. Dla nas 
jest to duży dowód uznania, a jednocześnie 
mobilizacja do dalszej pracy.

W miarę możliwości staramy się 
angażować w różne działania i akcje 
p r z e p r o w a d z a n e  w  s z k o l e .  
Obradujemy na sesjach głównie 
roboczych, które odbywają się we 
środy na ósmej godzinie lekcyjnej. 
Do końca roku szkolnego planujemy 
jeszcze przy pomocy naszych 
opiekunów zrealizować następujące 
zadania: wyjazd do Miejsc Pamięci 
Narodowej w kwietniu, udział 
w ogólnopolskiej akcji ,, Młodzi 
Głosują''; wybory do Parlamentu 
Europejskiego, zorganizowanie 
Szkolnego Konkursu Wiedzy 
o Samorządzie Terytorialnym 
i Gminie Wyszki. Z pewnością 
pojawią się także inne ważne kwestie 
z którymi postaramy się zmierzyć.

Wierzymy, że wszyscy Radni Młodzieżowej Rady staną na 
wysokości zadania i potrafią zmobilizować się do działania, pod 
warunkiem, że będą tego chcieć. Czego nam wszystkim życzymy 
na ten wiosenny, letni czas.

Z serdecznymi pozdrowieniami i najlepszymi życzeniami 
świątecznymi.

Redakcja ,, Głosu Młodych” 
wspólnie z opiekunami; 

Bożeną Pierzchało, AnnąTwarowską i Tadeuszem Wielanowskim.


