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WIEŚCI z gminy

Gdy zajaśniała jutrzenka zbawienia,
wieść o narodzinach Dziecka
została ogłoszona jako radosna nowina:
„Oto zwiastuje wam radość wielką:
dziś w mieście Dawida narodził się wam
Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan”.
Źródłem tej „wielkiej radości”
jest oczywiście przyjście na świat Zbawiciela,
ale Boże Narodzenie objawiło również
głęboki sens każdych ludzkich narodzin
i ukazuje, że radość mesjańska
jest fundamentem i wypełnieniem tej radości,
jaką przynosi każde dziecko
przychodzące na świat. 

                                                  Jan Paweł II 

Oto zwiastuje wam radość wielką....

Niebawem przeżywać będziemy Święta Narodzenia Pańskiego i Nowy Rok.
Życzę aby czas Świąt Bożego Narodzenia był dla was czasem dobrym, w którym w Państwa  

domach i rodzinach zagoszczą zdrowie, radość i pomyślność. Niechaj ten czas ob�tuje szczególnie  
w Łaski Boże a Jezus Chrystus niechaj rodzi się w Waszych sercach wciąż na nowo i pomaga  
przezwyciężać każdy lęk w codzienności życia. Niechaj Jezus Chrystus błogosławi Wam każdego  
dnia dodając sił, pogody ducha i szczęścia na cały 2017 rok. 

Z najlepszymi życzeniami
Ksiądz Kanonik Tadeusz Sołtysik
Proboszcz Para�i Nowe Piekuty

 p.w. Św. Kazimierza
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WIEŚCI z gminy

Szanowni Państwo! 

rekreacji i wypoczynku oraz dwóch 
otwartych siłowni na terenie gminy 
o wartości 340 tyś. złotych. W listo-
padzie odbyło się uroczyste otwarcie 
Biogazowni Krasowo Częstki – war-
tość inwestycji 10,2 mln złotych. Trwa 
przebudowa i modernizacja budynku 
po byłej szkole w Kostrach Noskach 
z przeznaczeniem na Ośrodek Rehabi-
litacji Osób Niepełnosprawnych, żło-
bek dla dzieci do lat 3 i rehabilitację 
zdrowotną rolników i ich rodzin – war-
tość projektu wynosi 2,2 mln złotych. 
W październiku rozpoczęła się rozbu-
dowa zaplecza sal gimnastycznych w No-
wych Piekutach i Jabłoni Kościelnej, 
wartość projektu 1,35 mln złotych. 
Zmodernizowana została na olejową, 
kotłownia w Ośrodku Zdrowia w Jabło-
ni Kościelnej, wartość 31 tyś. złotych. 
W 2016 roku wydatkowaliśmy prawie 

Kończący się rok 2016 jest okazja do 
podsumowania etapu przygotowań do 
realizacji inwestycji jakie czekają na-
szą gminę w dwóch najbliższych latach. 
Dobiegają końca przygotowania pro-
jektów na termomodernizacje obiek-
tów szkolnych w Jabłoni Kościelnej 
i Nowych Piekutach oraz Urzędu Gmi-
ny, wartość projektu 3,5 mln złotych.
Na przełomie grudzień/styczeń złożo-
ny zostanie projekt na budowę dwóch 
odcinków wodociągu, przepompowni 
w Skłodach Przyrusach i kilkunastu 
przydomowych oczyszczalni ścieków, 
wartość projektu 560 tyś. złotych. Go-
towy jest już projekt na przebudowę 
i modernizację Gminnego Ośrodka Kul-
tury i Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Nowych Piekutach, wartość projektu 
380 tyś. złotych. W dwóch najbliższych 
latach planujemy budowę czterech miejsc 

200 tyś złotych na modernizację i utrzy-
manie dróg gminnych. Planowany jest 
zakup ciągnika i maszyn do utrzyma-
nia dróg za 120 tyś. złotych. Potrzeby 
w tym obszarze są ogromne gdyż ze 
względu na ciężki transport rolniczy 
i zaopatrzeniowy, część dróg nie wy-
trzymuje tak wielkich obciążeń i na-
wierzchnie rozpadają się. Środki zew-
nętrzne o jakie możemy starać się 
u Marszałka Województwa i Wojewody 
są niskie. Dotacji wystarcza tylko dla 
niewielkiej części samorządów. Gmina 
posiada przygotowane projekty tech-
niczne na drogi na wartość ponad 
7 mln złotych. Po raz kolejny zwra-
cam uwagę na wielki problem jakim 
jest niszczenie (często świadome) dróg 
gminnych, dojazdowych do pól przez 
ich zaorywanie, nadmierne zanieczysz-
czanie czy bezmyślne użytkowanie 
w czasie największych opadów deszczu 
lub rozmarzania po okresie zimowym. 
W imieniu własnym i całej społeczno-
ści proszę o większą rozwagę i dbanie 
o dobro wspólne jak o własne. 

Szanowni Państwo, najbliższe 3 lata 
będą okresem wzmożonego wysiłku 
i wielu inwestycji na terenie gminy, co 
wymagać będzie wielu nakładów i na-
szej wspólnej pracy. Rezultaty będą 
uzależnione od możliwości pozyskania 
środków zewnętrznych i rozwoju go-
spodarczego naszego kraju. 

Tą drogą dziękuję serdecznie wszyst-
kim, którzy nieustannie przyczyniają 
się swoją codzienną mozolną pracą do 
budowania naszej małej Ojczyzny jaką 
jest gmina. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
i nadchodzącego Nowego Roku życzę 
wielu Łask Bożych w zdrowiu, szczę-
ściu, radości i spokoju. 

Niechaj rok 2017 przyniesie reali-
zację najbardziej oczekiwanych planów 
i zamierzeń. 

Gdy zajaśniała jutrzenka zbawienia,
wieść o narodzinach Dziecka
została ogłoszona jako radosna nowina:
„Oto zwiastuje wam radość wielką:
dziś w mieście Dawida narodził się wam
Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan”.
Źródłem tej „wielkiej radości”
jest oczywiście przyjście na świat Zbawiciela,
ale Boże Narodzenie objawiło również
głęboki sens każdych ludzkich narodzin
i ukazuje, że radość mesjańska
jest fundamentem i wypełnieniem tej radości,
jaką przynosi każde dziecko
przychodzące na świat. 

                                                  Jan Paweł II 

Z wyrazami szacunku
Marek Kaczyński

Wójt Gminy Nowe Piekuty
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WIEŚCI z gminy

Rada Gminy od 31 marca 2016 roku 
do chwili obecnej odbyła 4 sesje na  
których podjęto 21 uchwał, które do- 
tyczyły:
• Przyjęcia programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Nowe Piekuty w 2016 r.
• Wprowadzenia zmian w statucie Ośrod- 
ka Pomocy Społecznej w Nowych Pie-
kutach.
• Udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy.
• Udzielenia dotacji dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych.

• Wyrażenia zgody na zawarcie poro- 
zumienia z Gminą Szepietowo.
• Wyrażenia zgody na udzielenie porę-
czenia pożyczki planowanej do zacią-
gnięcia przez Stowarzyszenie Pomocy  
Szansa w Witowicach ze środków Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Bia-
łymstoku na zrealizowanie zadania 
„Przebudowa i remont budynku szkoły 
podstawowej zlokalizowanej w Ko-
strach Noskach Gmina Nowe Piekuty 
wraz z adaptacją na Ośrodek Rehabili-
tacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy – 
termomodernizacja.

Informacja z działalności Rady Gminy Nowe Piekuty 
• Wyrażenia zgody na sprzedaż nieru-
chomości stanowiącej własność gminy 
(w miejscowości Jabłoń Piotrowce).
• Przejęcia do finansowania w roku 
2017 przebudowy dróg powiatowych 
na odcinkach Jabłoń Zarzeckie- Jabłoń 
Kościelna i Krasowo Wielkie – Marko-
wo Wólka.
• Określenia stawek podatków na 2017 r:  
od nieruchomości, środków transpor-
towych, podatku rolnego.
• Opłaty prolongacyjnej.
• Zmian w budżecie gminy na 2016 rok
• Zmian w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Gminy Nowe Piekuty
• Stanowisko Rady Gminy Nowe Piekuty  
dotyczące planowanej reformy oświaty  
polegającej między innymi na likwida- 
cji gimnazjów i powrocie do ośmiokla-
sowej szkoły podstawowej.

22 grudnia odbędzie się sesja Rady 
Gminy, na której uchwalony zostanie 
budżet na 2017 rok.

Wszystkie uchwały i stanowiska do-
stępne są na stronie internetowej: http://
www.ugpiekuty.bip.podlaskie.pl.

Opracowała: Wiesława Brzozowska 
 Inspektor. ds. samorządu

..

 Dochody z podatków lokalnych za 
III kwartały 2016 roku przedstawiają 
się następująco:
1. łączne zobowiązanie pieniężne – oso-
by �zyczne:
– przypisane należności – 859713,60 zł.
– wpływy należności – 657882,30 zł.
– wykonanie – 77 %
2. podatek od nieruchomości – osoby 
prawne
– przypisane należności – 401749,81 zł.
– wpływy należności – 302467,81 zł.
– wykonanie – 75 %
3. podatek od środków transportowych
– przypisane należności – 136846,00 zł.
– wpływy należności – 135356,00 zł.
– wykonanie – 99,00 %
 W związku z art. 15 § 1 i art. 26 § 1 
ustawy z dnia 17.06.1966 roku o postę-

powaniu egzekucyjnym w administracji 
(Dz. U. z 2012 r. poz.1015 z poźn. zm.)
– dla podatników którzy nie zapłacili  
w ustawowym terminie podatków wy- 
stawiono 274 szt. upomnień na kwotę –  
30.180, 00 zł. 

W przypadku nieuregulowania na- 
leżności we wskazanym terminie wszczy- 
na się postępowanie egzekucyjne celem 
przymusowego ściągnięcia należności 
w trybie egzekucji administracyjnej, co  
spowoduje dodatkowe obciążenie kosz- 
tami egzekucyjnymi tj:
 wystawiono 31 tytułów wykonawczych 
na kwotę – 14.909,00 zł., z tego Urzę-
dy Skarbowe wyegzekwowały kwotę 
4.546,40 zł., kwotę 10.362,60 zł podat-
nicy zapłacili w Banku na rachunek 
urzędu.

Zgodnie z art.34 §1 i art. 35 § 3 usta-
wy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 613 póź. zm. ) oraz art.109 usta-
wy z dnia 06 lipca 1982 r. o księgach 
wieczystych i hipotece (Dz.U. Dz 2001 r., 
Nr 124 poz.1361 ze zm.), zostały skie-
rowany 3 wniosek do Sądu Rejonowego 
IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Wy-
sokiem Mazowieckiem o wpis hipoteki 
przymusowej zwykłej do księgi wieczy-
stej za zaległości podatkowe w podat-
kach stanowiących dochód jednostki 
samorządu terytorialnego.

 Opracowała: Zo�a Olędzka
Inspektor ds. księgowości podatkowej

Informacja dotycząca opłat podatków lokalnych 
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WIEŚCI z gminy

Podatki na 2017 rok pozostały bez 
zmian
– średnia cena skupu żyta za okres jede-
nastu kwartałów będącej podstawą do 
ustalenia podatku rolnego na rok po-
datkowy 2017 wynosi 52,44 zł za 1 dt. 
( M.P.2016 r. poz.993),
– obniżona cena skupu żyta za okres 
jedenastu kwartałów będąca podstawą 
do ustalenia podatku rolnego na rok 
podatkowy 2017 wynosi 50.00 zł za 1dt. 
(Uchwała NR XV/107/16 Rady Gminy 
Nowe Piekuty z dnia 28 października 
2016 r.).

 Podatek rolny za rok podatkowy 
wynosi:
– od 1 ha przeliczeniowego gruntów 
równowartość pieniężną 2,5 q żyta  
(2,5 q x 50,00 zł = 125 zł).
– od 1 ha gruntów (liczba ha wyni- 
kająca z ewidencji gruntów i budyn- 
ków – równowartość pieniężną 5 q żyta 
(5q x 50,00 zł = 250,00 zł).
2. Podatek leśny
– średnia cena sprzedaży drewna ob-
liczona według średniej ceny drewna 
uzyskanej przez  nadleśnictwa za pierw-
sze trzy kwartały 2016 r., wynosi 191,01 zł 
za 1 m3 (M.P.2016, poz. 996).
– stawka podatku leśnego wynosi 
42,0222 zł (0,220 m3x191,01 zł).
3. Podatek od nieruchomości
Opodatkowaniu podatkiem od nieru-
chomości podlegają:
– grunty,
– budynki lub ich części,
– budowle lub ich części związane z pro- 
wadzeniem działalności gospodarczej.

Stawki podatku od nieruchomo-
ści na 2017 r określone są w Uchwale  
Nr XV/103/16 z dnia 28 października 
2016 roku w sprawie określenia wyso-
kości stawek podatku od nieruchomości.
4. Podatek od środków transportowych 
Przedmiotem opodatkowania podat-
kiem od środków transportowych są:
– samochody ciężarowe o dopuszczal-
nej masie całkowitej od 3,5 tony i wyżej,
– ciągniki siodłowe i balastowe przysto-
sowane do używania łącznie z naczepą  
lub przyczepą o dopuszczalnej masie  

całkowitej zespołu pojazdów od 3,5  
tony i wyżej,
– przyczepy i naczepy, które łącznie  
z pojazdem silnikowym posiadają do-
puszczalną masę całkowitą od 7 ton  
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związa-
nych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną  przez podatnika podatku 
rolnego,
– przyczepy i naczepy, które łącznie  
z pojazdem silnikowym posiadają do-
puszczalną masę całkowitą równą lub 
wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związa-
nych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego,
– autobusy.

Podatek od środków transportowych 
jest płatny w dwóch ratach:
– w terminie do 15 lutego;
– w terminie do 15 września każdego 
roku.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
– po dniu 1 lutego, a przed dniem  
1 września danego roku, podatek za ten 
rok płatny jest w dwóch ratach propor-
cjonalnie do czasu trwania obowiązku 
podatkowego w terminie:
– w ciągu 14 dni od dnia powstania 
obowiązku podatkowego – I rata
– do dnia 15 września danego roku –  
II rata,
– od dnia 1 września danego roku, po-
datek jest płatny jednorazowo w termi-
nie 14 dni od dnia powstania obowiązku 
podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał 
lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten 
rok ustala się proporcjonalnie do liczby 
miesięcy,w których istniał obowiązek.

Stawki podatku od środków trans-
portowych określone są w Uchwale  
Nr XV/104/16 Rady Gminy Nowe Pie-
kuty z dnia 28 października 2016 r.

Podatnikom podatku rolnego przy-
sługuje ulga inwestycyjna z tytułu wy- 
datków poniesionych na budowę lub 
modernizację budynków inwentarskich  
służących do chowu, hodowli i utrzyma- 
nia zwierząt inwentarskich oraz obiek-
tów służących ochronie środowiska –  
jeśli wydatki te nie zostały s�nanso-

wane w całości lub w części z udziałem 
środków publicznych. Ulga ta stanowi 
pomoc na inwestycje w rzeczowe akty-
wa trwałe lub wartości niematerialne  
i prawne w gospodarstwach rolnych  
powiązane z produkcją podstawową  
produktów rolnych zgodnie z warun- 
kami stanowionymi w Rozporządze- 
niu Komisji (UE) Nr 702/2014 z dnia  
25 czerwca 2014 r. uznającym niektóre 
kategorie pomocy w sektorach rolnym 
i leśnym oraz na obszarach wiejskich 
za zgodne z rynkiem wewnętrznym  
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej  
(Dz. Urz. UE L 193 z 1.7.2014)

Zwalnia się od podatku rolnego 
grunty przeznaczone na utworzenie 
nowego gospodarstwa lub powiększe-
nie już istniejącego do powierzchni nie-
przekraczającej 100 ha – na okres 5 lat

Po upływie okresu zwolnienia, sto-
suje się ulgę w podatku rolnym, pole-
gającą na obniżeniu podatku w pierw-
szym roku o 75 % i w drugim o 50%. 
Wyżej wymienione zwolnienie i ulga 
stanowią pomoc de minimis w rolnic-
twie o której mowa w Rozporządze-
niu Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia  
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowa-
nia art.107 i 108 Traktatu o funkcjono-
waniu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. 
UE L 352 z 24.12.2013).

Więcej informacji dotyczących wy-
miaru podatków, ulg i zwolnień można 
uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju 
Nr 2.

Podatnicy podatków: rolnego, leś- 
nego i od nieruchomości mają obo- 
wiązek składania właściwemu orga- 
nowi podatkowemu informacji o grun- 
tach, sporządzonych na formularzach 
wg ustalonego wzoru, w terminie 14 
dni od zaistnienia okoliczności mają-
cych wpływ na powstanie, bądź wyga-
śnięcie obowiązku podatkowego lub 
zaistnienia zdarzeń mających wpływ 
na wysokość podatku. 

 
Opracowała: Wiesława Łaszczuk

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat

Informacja dotycząca wymiaru podatków lokalnych na 2017 rok
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Złote Gody – Jubileusz 50 –lecia 
Pożycia Małżeńskiego

„Musicie być silni miłością, która 
wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, 
wszystko przetrzyma, tą miłością, któ- 
ra nigdy nie zawiedzie.” (Papież Jan 
Paweł II)

„Złote Gody” – to niezwykłe wy- 
darzenie nie tylko dla Jubilatów, ale 
również dla ich rodzin oraz przyjaciół, 
to 50 lat nieprzerwanego, harmonij- 
nego pożycia małżeńskiego. Prawdziwe, 
zgodne i dobre małżeństwo to takie, 
które przetrwa wszystkie życiowe za- 
wieruchy, by po latach zyskać wzajemne 
zrozumienie, tolerancję i szacunek.

Dwadzieścia trzy pary małżeńskie 
z terenu gminy Nowe Piekuty święto- 
wało w dniu 27 czerwca 2016 roku  
Złote Gody, czyli okrągły Jubileusz 
pięćdziesięciolecia związku małżeń- 
skiego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą  
św. odprawioną przez proboszcza Para- 
�i w Nowych Piekutach Księdza Kano- 
nika Tadeusza Sołtysika w Kościele p.w. 
Św. Kazimierza w Nowych Piekutach. 

Z tej okazji w Izbie Tradycji Regio-
nalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach 
odbyło się uroczyste spotkanie z dostoj- 
nymi Jubilatami, przygotowane przez  
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 
Panią Ewę Pruszyńską i Z-cę Kierow- 
nika Hannę Perkowską.

Na tę uroczystość przybyli zaprosze- 
ni goście: Przewodniczący Rady Gminy 
Pan Andrzej Radziszewski i Dyrektorzy 
Szkół w z terenu naszej gminy.

Uroczystego aktu dekoracji medali  
nadanych przez Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej Polskiej dokonał Wójt naszej 

gminy Pan Marek Kaczyński Jubilatom 
wręczono odznaczenia, pamiątkowe 
dyplomy oraz kwiaty. O�cjalna cześć 
uroczystości zakończyła się wspólnym 
grupowym zdjęciem. 

W tym wyjątkowym dniu Jubilatom 
towarzyszyli najbliżsi. Dodatkowo kli- 
mat tej uroczystości umiliły swym śpie- 
wem dzieci i młodzież z Zespołu Szkół  
w Jabłoni Kościelnej 

W uroczystości Jubileuszu ze wzglę- 
du na stan zdrowia lub inne przyczyny 
osobiste nie wzięły udziału następujące 
pary małżeńskie:
• Łucja i Józef Podolszańscy,
• Irena i Czesław Kostro,
• Jadwiga i Zdzisław Perkowscy,
• Aleksandra i Lucjan Brzozowscy,
• Janina i Ryszard Jankowscy,
• Teresa i Henryk Kruszewscy,
• Janina i Wiktor Skowrońscy,
• Krystyna i Stanisław Kostro,
• Elżbieta i Henryk Niemyjscy.

Życzymy Szanownym Jubilatom trwa- 
nia w tej pięknej miłości i wyrażamy 
głęboki szacunek za pokonanie trudów 
jakie życie przynosi każdej rodzinie. 

Ewidencja Ludności Urzędu Gminy 
Nowe Piekuty informuje, że w okresie 
od 01.01.2016 r. do 25.11.2016 r. – 
urodziło się 33 dzieci, w tym chłopców 
16, dziewczynek 17 – zmarło 41 osób.

Urząd Stanu Cywilnego
Na terenie naszej gminy zamieszkują 

52 osoby w wieku 90 lat i więcej, w tym 
35 kobiet i 17 mężczyzn.

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW  
WG WIEKU I PŁCI

Kryteria wyszukiwania:
Pobyt stały
gmina NOWE PIEKUTY (2013072) 
na dzień 2016-11-25 grupowanie data 
dzienną
Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 65 53 118
3 18 17 35
4-5 45 51 96
6 23 25 48
7 25 23 48
8-12 119 107 226
13-15 67 75 142
16-17 60 47 107
18 25 27 52
19-65 1284 0 1284
19-60 0 1074 1074
>65 316 0 316
>60 0 4 B4 484
ogółem 2047 1983 4030

Opracowały:
Ewa Pruszyńska Kierownik USC

Hanna Perkowska Z-ca Kierownika USC
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W roku 2016 Gmina Nowe Piekuty 
wykonała cztery przydomowe oczysz-
czalnie ścieków dla mieszkańców. 
Wykonawca został wybrany zgodnie  
z przepisami ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, a prace budowlane zostały 
wykonane w okresie jesiennym. 

Wszystkim osobom posiadającym  
przydomową oczyszczalnię ścieków przy- 
pominamy o konieczności właściwe- 
go eksploatowania oczyszczalni, zgod- 
nie z instrukcją obsługi i eksploatacji,  
a przede wszystkim wykonywaniu pod-
stawowych czynności takich jak:
1. Regularne stosowanie bioaktywa-
torów wspomagających pracę oczysz-
czalni.
2. Regularne wybieranie osadu z oczysz- 
czalni – zgodnie z instrukcją eksplo-
atacji oczyszczalni.

Wykonywanie tych oraz innych czyn- 
ności wskazanych w instrukcji obsługi 
jest niezbędne do prawidłowego dzia- 
łania oczyszczalni.

W roku 2017 zaplanowane jest wy-
konanie 16 przydomowych oczyszczal-
ni ścieków do�nansowanych z PROW 
na lata 2014-2020 „Gospodarka wod-
no-ściekowa w ramach podziałania 
wsparcie inwestycji związanych z two-
rzeniem, ulepszeniem lub rozbudo-
wą wszystkich rodzajów małej infra-
struktury, w tym inwestycji w energię  
odnawialną i oszczędzanie energii.”  
W przypadku uzyskania dofinanso- 
wania z w/w projektu zostaną również 
wybudowane dwa odcinki wodocią-
gów w miejscowości Krasowo-Częstki 
– Krasowo-Wólka oraz w miejscowo-
ści Krasowo Wielkie. Planowana jest 
również przebudowa Stacji Uzdatniani 
Wody o wstawienie ogniw fotowolta-
icznych w Nowych Piekutach i Wierz-
bowiźnie oraz modernizacja przepom-
powni wody we wsi Skłody Przyrusy. 

W październiku 2016 r. został zło-
żony wniosek o przyznanie pomocy  
na operację w ramach podziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” z wy- 
łączeniem projektów grantowych oraz 

operacji w zakresie podejmowania dzia- 
łalności gospodarczej objętego PROW 
2014-2020. Wniosek obejmuje wykona-
nie obiektów sportowo-rekreacyjnych 
w miejscowościach Nowe Piekuty oraz 
Jabłoń Kościelna. W ramach przed-
miotowej inwestycji zostaną wykona-
ne: otwarta siłownia zewnętrzna wraz  
z placem zabaw dla dzieci w miejsco-
wości Nowe Piekuty, otwarta siłownia 
zewnętrzna w miejscowości Jabłoń 
Kościelna oraz infrastruktura sporto-
wo-rekreacyjne w postaci rzutni kulą  
i trybuny na 50 miejsc przy boisku 
sportowym ORLIK w Jabłoni Kościel-
nej. Siłownie zewnętrzne oraz plac za- 
baw zostaną wyposażone w nowoczesne  
urządzenia sportowo-rekreacyjne oraz  
nawierzchnie bezpieczne z płyt EPDM.  
Powstałe miejsca zostaną ogrodzone  
i zagospodarowane. Rzutnia kulą oraz 
trybuny powstaną przy istniejącym bo-
isku sportowym ORLIK w Jabłoni Ko-
ścielnej. Budowa tego typu infrastruktury 
pozwoli na pełniejsze wykorzystanie 
przez mieszkańców potencjału obiektu 
sportowego ORLIK. Powstała infra-
struktura będzie udostępniona nieod-
płatnie wszystkim mieszkańcom.

Boisko na ORLIKU w Jabłoni Kościelnej
 
Gmina Nowe Piekuty w obecnej  

chwili, ramach „Wieloletniego Programu  
Rozwoju Bazy Sportowej Wojewódz- 
twa Podlaskiego”, realizuje inwestycję  
pt. „Przebudowa, rozbudowa i remont 
sal gimnastycznych przy Zespołach  
Szkół w Nowych Piekutach oraz Jabło- 
ni Kościelnej o wartości 1,350 mln. zł.  
Do�nansowanie jakie uzyskaliśmy z Fun- 
duszu Rozwoju Kultury Fizycznej wy-
nosi 650 000,00 zł. Sala gimnastyczna 
przy Zespole Szkół w Nowych Pieku-
tach zostanie rozbudowana o pomiesz-

czenia z przeznaczeniem na szatnię, 
łazienki, magazyny sportowe, salę gim-
nastyki korekcyjno-kompensacyjnej,  
pomieszczenia socjalne. Sala gimna-
styczna przy Zespole Szkół w Jabło- 
ni Kościelnej zostanie rozbudowana  
o dwukondygnacyjny łącznik, sale do 
gimnastyki korekcyjno-kompensacyj-
nej, siłownię, salę ćwiczeń gimnastycz-
nych, łazienki i pomieszczenie socjalne.  
Zostanie również przeprowadzony ge- 
neralny remont istniejącego dachu na  
sali gimnastycznej.

Oprócz wyżej opisanych inwestycji 
w 2017 r. planowane jest wykonanie:
• Przebudowa dróg lokalnych Nr 
107612B 107616B w Kostrach Noskach;
• Przebudowa drogi gminnej Markowo 
Wólka –Stare Żochy Nr 107620B;
• Przebudowa drogi gminnej Jabłoń  
Zarzeckie- Jabłoń Spały Nr 107644B;
• Przebudowa drogi gminnej Krasowo 
Wólka- Kostry Litwa Nr 107611B;
• Przebudowa drogi gminnej Nowe  
Żochy –Markowo Wólka; 
• Przebudowa drogi miejscowości Len-
dowo-Budy Nr 156085B+ czP1572B;
• Przebudowa drogi Jabłoń Kościelna- 
Jabłoń Zambrowizna;
• Termomodernizacja budynku uży-
teczności publicznej wraz z instalacją 
OZE – budynku Urzędu Gminy;
• Termomodernizacja budynku uży-
teczności publicznej wraz z instalacją 
OZE – budynku Zespołu Szkół w Jabło-
ni Kościelnej; 
• zności publicznej wraz z instalacją 
OZE – budynku Zespołu Szkół w No-
wych Piekutach;
• Przebudowa i remont pomieszczeń 
Świetlicy Wiejskiej w Nowych Piekutach  
wraz z adaptacja ma Gminny Ośrodek 
Kultury i Bibliotekę Publiczną; 
• Przebudowa i remont pomnika Armii 
Krajowej w Nowych Piekutach; 
• Budowa miejsca rekreacji i wypo-
czynku w miejscowości Skłody-Borowe;
• Budowa miejsca rekreacji i wypo- 
czynku w miejscowości Kostry-Litwa;
• Budowa miejsca rekreacji i wypo-
czynku w miejscowości Łopienie -Zyski

Inwestycje 
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• Remont dróg żwirem, piaskiem, gruzem;
• Remont cząstkowy dróg gminnych 
powierzchniowym utrwaleniem masą 
bitumiczną;
• Bieżący remont przystanków PKS; 
• Remont dróg gminnych masą bitu-
miczną i żwirem.

W październiku bieżącego roku Sto-
warzyszenie Pomocy Szansa rozpoczęło 
realizację inwestycji polegającej na prze-
budowie i remoncie budynku Szkoły 
Podstawowej w Kostrach Noskach wraz 
z adaptacją na Ośrodek Rehabilitacyj-
no-Edukacyjno-Wychowawczy. Zakoń-
czenie prac remontowych zaplanowane 
jest na kwiecień/maj 2017 r.

Głównym celem inwestycji jest stwo-
rzenie Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej 
i Zawodowej którego zadaniem głow-
nie będzie:
– rehabilitacja lecznicza i zawodowa 
prowadzona w lokalnym środowisku 
jako uzupełnienie oferty Centrów Re-
habilitacji Rolników KRUS,
– zapobieganie wypadkom i nieszczę-
śliwym zdarzeniom w gospodarstwach 
rolnych,
– promocja zdrowia pro�laktyki zdro-
wotnej.

Ponadto planuje się utworzenie 
żłobka dla dzieci. 

Odwiedziny remontowanego budynku w Ko- 
strach Noskach podczas 60 Rocznicy Powsta-
nia OSP Kostry Noski

Opracowała: Agata Mortel
Samodzielny referent 

ds. gospodarki nieruchomościami

10 listopada br. otwarta została 
biogazownia rolnicza w Krasowie-
-Częstkach (gmina Nowe Piekuty, po-
wiat wysokomazowiecki, wojewódz-
two podlaskie) będąca własnością 
Green Energy sp. z o.o. – wyspecjali-
zowanej �rmy działającej w sektorze 
odnawialnych źródeł energii.

Biogazownia działa operacyjnie już  
od grudnia 2015 r. i jest kolejnym  
w województwie podlaskim przedsię-
biorstwem energetycznym, które zaj- 
muje się wytwarzaniem energii elek- 
trycznej i cieplnej z biogazu uzyskiwa- 
nego z substratów pochodzenia rolnego. 

O�cjalnego otwarcia miał dokonać 
Jacek Bogucki, wiceminister rolnictwa 
i rozwoju wsi (sekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi), 
który w latach 1998–2005 był starostą 
wysokomazowieckim. Ze względu na 
chorobę nie był on osobiście obecny, 
lecz nadesłał list gratulacyjny, który 
został odczytany podczas otwarcia. 
Odczytany został także list z wyrazami 
wsparcia, który nadesłał poseł Mieczy- 
sław Baszko, były marszałek wojewódz- 

twa podlaskiego. Inwestorom pogratu- 
lował Marek Kaczyński, wójt gminy 
Nowe Piekuty, zaś biogazownię poświę- 
cił proboszcz para�i w Nowych Pieku- 
tach ks. kanonik Tadeusz Sołtysik.

Biogazownia rolnicza w gminie Nowe  
Piekuty osiąga moc 0,7 MW (700 kW).  
Biogazownia produkuje rocznie ca  
5 700 MWh energii elektrycznej oraz  
ca 23 000 GJ energii cieplnej. Energia 
ta produkowana jest z pozyskiwanych 
lokalnie surowców pochodzenia rolne-
go (tzw. substratów) kupowanych od 
miejscowych rolników. Rocznie bioga-
zownia przetworzy ca 34 000 ton sub-
stratów, głównie biomasy zielonej (np. 
kiszonki kukurydzy) oraz gnojowicy. 

Energia elektryczna wytwarzana  
w biogazowni sprzedawana jest do sieci 
przesyłowej i stąd tra�a do ponad sze-
ściu tysięcy okolicznych mieszkańców. 
Biogazownia zbudowana została na 
działce trwale dzierżawionej od gminy 
Nowe Piekuty. W biogazowni znalazło 
zatrudnienie siedmiu pracowników 
pochodzących głównie z terenu gminy  
i powiatu. 

Poza energią elektryczną instalacja 
będzie także wytwarzać nawóz orga-
niczny, którego cechami są bezwonność 
oraz dobra przyswajalność dla roślin. 
Nawóz ten już cieszy się dużym zain-
teresowaniem lokalnych producentów 
rolnych, a po wzbogaceniu może stać 
się odrębnym produktem na regional-

nym rynku nawozowym. 
Inwestycja z zakresu odnawialnych 

źródeł energii współ�nansowana zo-
stała z dotacji z Urzędu Marszałkow- 
skiego Województwa Podlaskiego. Koszt  
brutto instalacji wynosi ponad dziesięć  
milionów złotych (10,2 mln zł), z czego  
prawie pięć milionów (4,8 mln zł) po-
chodziło ze środków unijnych w ra-
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego. 

Biogazownie rolnicze wpisują się 
w Plan na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju inspirowany przez wicepre-
miera Mateusza Morawieckiego, gdyż 
stabilizują lokalną produkcję energii, 
posiadają przeważnie krajowych wła-
ścicieli, działają w interakcji z sektorem 
rolno-spożywczym i dają nowe miejsca 
pracy, często w Polsce wschodniej. We-
dług znowelizowanej ustawy o odna-
wialnych źródłach energii w przyszłości 
mogą być ogniwem międzygminnego 
klastra energii. 

Opracowała: Izabela Mędzelewska
Kierownik Projektów Green Energee

Otwarcie biogazowni rolniczej w Krasowie-Częstkach 
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Drugie życie odpadów 
Segregujemy odpady aby łatwiej  

i skuteczniej poddać je procesowi recy-
klingu, czyli do nadania im „drugiego 
życia” – wytworzenia nowych produk-
tów. Proces ten pozwala:
– obniżyć koszty wytwarzania nowych 
produktów, 
– zmniejszyć ilość opadów zalegających 
na składowiskach,
– chronić zasoby naturalne poprzez  
wykorzystanie surowców wtórnych,
– obniżyć ilość energii potrzebnej do 
wyprodukowania nowych dóbr.

Produkty i energia z odzysku 
Segregacja odpadów, a następnie 

ich recycling ma znaczący wpływ na 
odzyskiwanie surowców, oszczędzanie 
energii, a także środowisko. Powtórnie 
wykorzystane lub przetworzone odpa-
dy są coraz częściej wykorzystywane  
w produkcji przedmiotów codziennego 
użytku np. papieru toaletowego, doni-
czek, torebek, mebli czy ubrań. Poniżej 
znajduje się kilka przykładów, które  
obrazują skalę tego procesu. 

Papier 
Recykling 1 tony papieru pozwala: 
• zaoszczędzić 26 000 litrów wody; 
• zaoszczędzić 2,5 m3. przestrzeni na 
składowisku 
• zredukować ilość energii potrzebną 
do wytworzenia papieru z surowych 
(naturalnych) materiałów.

Z odzyskanego papieru można 
wytworzyć ponad 5 000 rodzajów pro-
duktów. Oprócz papieru do pisania czy 
serwetek mogą to być: taśmy masku- 
jące/ochraniające, banknoty, bandaże, 
maseczki ochronne, fartuchy szpitalne, 
izolacja samochodowa.

Szkło
Szkło może być poddawane proce-

sowi recyklingu praktycznie bez końca. 
Z 90% odzyskanego szkła można wy-
tworzyć kolejne butelki i słoiki. Z od-
zyskanego szkła powstaje tzw. stłuczka 

Gospodarka odpadami komunalnymi 
szklana, która jest doskonałym suple-
mentem dla wielu wyrobów. Jej stoso-
wanie: 
• pozwala na oszczędność pieniędzy, 
ponieważ stłuczka szklana kosztuje 
mniej niż surowe materiały; 
• umożliwia oszczędność energii, po-
nieważ stłuczka topi się w niższej tem-
peraturze niż surowe materiały; 
• niższe zużycie energii oznacza także 
redukcję emisji gazów cieplarnianych. 

Z odzyskanego szkła powstają mie-
dzy innymi: pojemniki szklane, blaty 
kuchenne, izolacje ścian.

Plastik 
Recykling wyrobów plastikowych 

jest istotny ze względu na długi czas 
ich biodegradacji. Mogą one zalegać na 
składowiskach nawet przez kilkaset lat. 

Wykorzystanie do produkcji no-
wych tworzyw przerobionego materia-
łu PET (politere�alanu etylu) pozwala 
zaoszczędzić 60% energii. 

Z odzyskanego plastiku (PET lub 
HDPE) można uzyskać: ubrania np. 
kurtki polarowe, meble ogrodowe, 
słupki drogowe, ekrany przeciwhałaso-
we, ramy okienne z PVC, płyty termo-
izolacyjne.

Tak jak w latach ubiegłych w roku 
2017 zostanie zorganizowana zbiór- 
ka odpadów wielkogabarytowych (np.  
meble), zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego (np. lodówki, telewi-
zory), opon samochodowych. Termin 
oraz zasady zbiórki zostaną podane 
przez firmę MPO w ulotkach infor- 
macyjnych.

Przeterminowane leki mieszkańcy 
gminy mogą wrzucać do specjalnych 
pojemników ustawionych w Ośrod-
kach Zdrowia.

Odpady remontowo-budowlane  
z remontów domowych można wrzu-
cać do kontenerów ustawionych obok 
budynku Izby Tradycji Regionalnej 
Rolnictwa w Nowych Piekutach oraz 
remizy OSP w Jabłoni Kościelnej.

W 2017 roku odbiorem odpadów 
komunalnych z terenu Gminy Nowe 
Piekuty zajmować się będzie firma 
MPO Białystok. Wzorem lat ubiegłych 
odpady będą odbierane w pierwszą, 
drugą, trzecią i czwartą środę miesiąca. 
Szczegółowy harmonogram zostanie 
podany przez �rmę MPO za pomocą 
ulotek informacyjnych. 

Zasady segregacji odpadów
Odpady zbierane selektywnie należy  

gromadzić w następujących workach:
– worek żółty – plastik: opakowania po 
płynach i napojach tzw. PET-y, opako-
wania po chemii gospodarczej z two-
rzyw sztucznych np. po szamponach, 
do mycia naczyń, itp.
– worek niebieski – papier: gazety, 
książki, zeszyty, katalogi, prospekty, fol-
dery, torby i worki papierowe, tekturę  
i kartony 
– worek zielony – szkło: puste opako-
wania szklane, butelki, słoiki, opako- 
wania po kosmetykach

Szczegółowe informacje co można  
zbierać w poszczególnych workach i czego  
nie można do nich wrzucać znajdują się 
na workach.

SEGREGUJESZ – PŁACISZ MNIEJ 
I CHRONISZ ŚRODOWISKO!

Odpadów z tworzyw sztucznych nie 
należy spalać w domowych piecach, 
ponieważ w panujących tam warun-
kach spalanie tworzyw przebiega w zbyt 
niskiej temperaturze i przy zbyt małym 
dostępie tlenu, w wyniku czego powsta-
ją szkodliwe dla zdrowia substancje,  
w tym rakotwórcze.
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Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Od kwietnia bieżącego roku w miej-
scowości Łopienie-Jeże obok budynku 
remizy OSP funkcjonuje PSZOK. Jest 
on otwarty w każdą sobotę. Mieszkań-
cy mogą miedzy innymi oddawać takie 
odpady komunalne jak: odpady wielko-
gabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, odpady budowlano-re-

montowe, popiół, zużyte opony, odzież 
i tekstylia, żarówki i świetlówki, okna 
oraz szkło płaskie okienne, przeter-
minowane farby, rozpuszczalniki oraz 
opakowania po nich.

Terminy płatności opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
w roku 2017:

I kwartał – do 28 lutego
II kwartał – do 31 maja
III kwartał – do 31 sierpnia
IV kwartał – do 30 listopada

Opracował: Radosław Łuniewski
Referent ds. Rolnictwa i gospodarki 

odpadami komunalnymi

Gmina Nowe Piekuty na swoim te-
renie posiada dwie Stacje Uzdatniania 
Wody (SUW). Jedna z nich znajduje się 
w miejscowości Nowe Piekuty i obsłu-
guje 19 wsi (ok. 2 154 mieszkańców),  
takich jak: Stokowisko, Łopienie-Sze- 
lągi, Łopienie-Zyski, Łopienie-Jeże, Pie-
kuty-Urbany, Koboski, Skłody-Przyru-
sy, Nowe Piekuty, Krasowo-Siódmaki, 
Krasowo Wielkie, Krasowo-Częstki, 
Kostry-Noski, Skłody Borowe, Stare 
Żochy, Nowe Żochy, Nowe Rzepki, Len-
dowo-Budy, Jośki, Hodyszewo. Stacja ta 
powstała w 1986 r., a kompleksowa jej 
modernizacja nastąpiła w 2008 r. 

Druga Stacja Uzdatniania Wody na 
terenie Naszej Gminy zlokalizowana 
jest w miejscowości Wierzbowizna. Ta 
Stacja obsługuje 12 wsi (ok. 1 522 miesz-
kańców), a są to: Jabłoń-Dobki, Ja- 
błoń Kościelna, Jabłoń-Zambrowizna, 
Jabłoń-Jankowce, Jabłoń-Piotrowce,  
Jabłoń-Śliwowo, Jabłoń-Dąbrowa, Pru-
szanka Mała, Tłoczewo, Wierzbowizna, 
Krasowo-Wólka, Kostry-Litwa. Stacja 
powstała w 1986 r., natomiast komplek-
sowa jej modernizacja nastąpiła w 2011 r.

Hydrofornie Nowe Piekuty i Wierz-

bowizna od tego roku posiadają moni-
toring. Został on zainstalowany w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa maszyn 
i urządzeń znajdujących się w tych 
obiektach.

Dla wsi Jabłoń-Markowięta, Jabłoń- 
-Zarzeckie, Jabłoń-Spały (ok. 237 miesz- 
kańców) woda kupowana jest z wo-
dociągu Mazury (gmina Wysokie Ma-
zowieckie), natomiast dla wsi Marko- 
wo-Wólka (ok. 121 mieszkańców) z wo-
dociągu Domanowo (gmina Brańsk).

 Od 1 kwietnia 2016 r. na terenie 
Gminy Nowe Piekuty obowiązuje nowa 
stawka za wodę wodociągową w wy- 
sokości 2,50 zł netto + podatek VAT, 
oraz nowa stawka odprowadzania 1 m3  
ścieków w kwocie 4,20 zł netto + po-
datek VAT. Taryfa ta została podję-
ta uchwałą nr XI/82/16 Rady Gminy 
Nowe Piekuty z dn. 25 lutego 2016 r. 
na podstawie art. 24 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy  
z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbioro-
wym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U.  
z 2015 r., poz.139 z późn. zm.).

 W 2016 r. Gmina Nowe Piekuty za-
kupiła nowy zestaw inkasencki (Psion 

+ drukarka) do rozliczania wody i ście- 
ków. Urządzenie, które inkasenci ob- 
sługiwali do tej pory było wyeksplo-
atowane z uwagi na czas użytkowania. 
Inwestycja ta ma na celu usprawnienie 
pracy osób spisujących stan zużycia 
wody i odprowadzania ścieków miesz-
kańców terenu Naszej Gminy. 

W 2017 r. na terenie Gminy Nowe 
Piekuty w zakresie wodociągów pla-
nowane są przedsięwzięcia:
1. Remont i modernizacja przepom-
powni wody pitnej w miejscowości 
Skłody-Przyrusy z budową zbiornika 
wyrównawczego o poj. 20 m3. 
2. Budowa wodociągu gminnego z miej- 
scowości Krasowo-Wólka do miejsco-
wości Krasowo-Częstki na długości 
1100 mb z przyłączami.
3. Budowa wodociągu gminnego w miej- 
scowości Krasowo Wielkie na długości 
700 mb. 

Przedmiotowa inwestycja obejmuje 
wykonanie sieci wodociągowej w miej-
scowości Krasowo Wielkie o długo-
ści 700 mb z przyłączami oraz wyko- 
nanie rurociągu pomiędzy istniejącą 
siecią wodociągową w miejscowości  
Krasowo-Wólka z siecią wodociągową  
w miejscowości Krasowo-Częstki o łącz- 
nej długości 1100 mb. Projektowany 
wodociąg połączy SUW Wierzbowizna 
oraz SUW Nowe Piekuty, co pozwoli 
na prawidłowe ciśnienie i zaopatrzenie  
w wodę mieszkańców Gminy Nowe 
Piekuty.

Opracowała: Monika Rząca
Referent ds. gospodarki  

wodno-ściekowej

Wodociągi Gminy Nowe Piekuty

Hydrofornia Wierzbowizna
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Świadczenie wychowawcze („500+”)
Od 01.04.2016 r. weszła w życie 

ustawa o pomocy państwa w wycho-
wywaniu dzieci tzw. program „Rodzina 
500+” wprowadzający świadczenie wy-
chowawcze w kwocie 500 zł. miesięcz-
nie na każde drugie i kolejne dziecko 
w rodzinie, a w przypadku rodzin o do-
chodzie nie wyższym niż 800 zł. na 
osobę (lub 1 200 zł. gdy w rodzinie wy-
chowuje się dziecko niepełnosprawne) 
również na pierwsze dziecko. 

Od początku obowiązywania Pro-
gramu 500+ przyjęliśmy 311 wniosków 
o przyznanie świadczenia wychowaw-
czego, z czego 10 drogą elektroniczną. 
Wydaliśmy 305 decyzji przyznających 
świadczenie wychowawcze i 2 decyzje 
odmawiające (4 sprawy oczekują na 
rozpatrzenie). Od kwietnia do końca 
listopada br. wypłaciliśmy świadcze-
nia na kwotę 2 181 351 zł. Potrzeby na 
wypłatę świadczeń wychowawczych 
na 2016 r. to kwota 2 470 487 zł. do tej 
kwoty dochodzi 2% na koszty obsługi 
czyli razem koszt programu w 2016 r. 
wyniesie 2 520 487 zł. Całość kosztów 
realizacji Programu � nansowana jest 
z budżetu państwa.

Przewidywany koszt Programu 
w 2017 r. to kwota 3 353 000 zł.

Jednocześnie przypominamy, że wnio-
ski na nowy okres rozpoczynający się 
1 października 2017 r. do 30 wrze-
śnia 2018 r. będą przyjmowane od 
1 sierpnia 2017 r. w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Nowych Piekutach przy 
ul. Głównej 23A.

Środowiskowy Dom Samopomocy 
Informujemy również, że na terenie 

Gminy Szepietowo w Wylinach Rusi 
powstał i funkcjonuje od br. Środo-
wiskowy Dom Samopomocy (ŚDS). 
W dniu 1 września 2016 r. Gmina 
Nowe Piekuty podpisała Porozumienie 
z Gminą Szepietowo umożliwiające ko-
rzystanie z usług ŚDS mieszkańcom 
naszej gminy. Z usług tych mogą sko-
rzystać osoby dorosłe, mające problemy, 
emocjonalne, depresyjne, demencje 
oraz mające trudności w samodziel-
nym funkcjonowaniu w środowisku. 
Usługi świadczone przez tą placówkę 
są całkowicie bezpłatne. Uczestnicy 
korzystają – w zależności od swoich 
potrzeb – z rehabilitacji, usług psy-
chologa, pracownika socjalnego, tera-
peutów. Mają do dyspozycji siłownię, 
świetlicę z telewizorem i sprzętem au-
diowizualnym, pokój wypoczynkowy, 
kuchnię, jadalnię, zapewnione wyży-
wienie, bezpłatny dowóz do placówki 
z miejsca zamieszkania i odwóz do 
domu po zajęciach.

Zajęcia odbywają się od ponie-
działku do piątku. 

Aby skorzystać z usług ŚDS na-
leży złożyć podanie w Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Nowych Piekutach 
wraz z zaświadczeniem od lekarza ro-
dzinnego o braku przeciwwskazań do 
uczestnictwa w ŚDS i zaświadczenie 
od specjalisty (psychiatry lub neuro-
loga) o wskazaniach do korzystania 
z takich usług. W ciągu 14 dni pra-
cownik socjalny przeprowadzi wywiad 
środowiskowy w miejscu zamieszka-
nia i całość dokumentacji (podanie, 
zaświadczenia lekarskie i wywiad) zo-
stanie przesłana do Ośrodka Pomocy 
w Szepietowie, który wyda decyzję kie-
rującą.

Ośrodek POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH PIEKUTACH
Obecnie 4 osoby z naszej gminy 

(w tym jedna poruszająca się na wóz-
ku inwalidzkim) korzystają z usług tej 
placówki.

Program Operacyjny 
Pomoc Żywnościowa

Inną nową formą pomocy, z której 
od września 2016 r. mogą skorzystać 
mieszkańcy naszej gminy jest możli-
wość uczestnictwa w Programie Opera-
cyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
(POPŻ) współfinansowanym z Euro-
pejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym. Pomoc przeznaczona 
jest szczególnie dla osób bezdomnych, 
niepełnosprawnych, nieradzących so-
bie z macierzyństwem lub wielodziet-
nością, cudzoziemcom mającym trud-
ności w integracji, którzy uzyskali w RP 
status uchodźcy lub ochronę uzupełnia-
jącą, osobom samotnym jeżeli nie mają 
własnych dochodów lub dochód nie 
przekracza 150% kryterium z ustawy 
o pomocy społecznej. Warunkiem korzy-
stania z tej formy pomocy jest uczest-
nictwo w działaniach towarzyszących 
organizowanych przez instytucję wy-
dającą żywność, polegających m.in. na 
uczeniu zasad zdrowego odżywiania, 
sposobów przygotowywania posiłków, 
planowania itp.

Instytucją, która wydaje żywność 
i organizuje działania towarzyszące 
mieszkańcom naszej gminy jest orga-
nizacja pozarządowa Stowarzyszenie 
na rzecz Osób Potrzebujących Pomocy 
„Bliżej Ciebie” w Wysokiem Mazowiec-
kiem.

Aby skorzystać z tego wsparcia na-
leży zgłosić się do naszego OPS i po 
wypełnieniu stosownych oświadczeń 
otrzymać skierowanie umożliwiające 
pomoc w okresie od września 2016 r. 
do maja 2017 r. 

Do chwili obecnej nasz Ośrodek 
wydał 25 skierowań do korzystania 
z pomocy. Wydawanie żywności odby-
wa się średnio raz w miesiącu w maga-
zynie Stowarzyszenia przy ul. A.Kra-
jowej 1. w Wysokiem Mazowieckiem. 
O dokładnym terminie wydawania 
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żywności osoby zakwali�kowane po-
wiadamiane są telefonicznie. Działania 
towarzyszące planowane są w grudniu 
br. w Nowych Piekutach.

WAŻNE
W związku z okresem zimowym,  

a co za tym idzie trudniejszymi wa-
runkami bytowymi, szczególnie dla 
osób samotnych, starszych, bezdom-
nych prosimy o zwrócenie szczególnej 
uwagi w swoich środowiskach na takie 
sytuacje i w przypadku potrzeby udzie-
lanie wsparcia, informowanie naszego 
OPS lub interwencje telefoniczne na 
numery alarmowe jak na załączonym 
plakacie.

Świadczenie rodzinne 
okres 2016/2017

Przypominamy !
„Złotówka za złotówkę”

Zasiłki rodzinne wraz z dodatka-
mi w przypadku przekroczenia kry-
terium dochodowego – zastosowanie 
zasady 

Od spełnienia kryterium dochodo-
wego uzależnione jest przyznanie pra-
wa do zasiłku rodzinnego oraz dodat-
ków do tego zasiłku. Zasiłek rodzinny 
przysługuje, jeżeli przeciętny miesięcz-
ny dochód rodziny w przeliczeniu na 
osobę w rodzinie albo dochód osoby 
uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł.  
W przypadku gdy członkiem rodziny  
jest dziecko legitymujące się orzecze- 
niem o niepełnosprawności lub orze-
czeniem o umiarkowanym albo o znacz- 
nym stopniu niepełnosprawności, za- 

siłek rodzinny przysługuje, jeżeli prze-
ciętny miesięczny dochód rodziny  
w przeliczeniu na osobę albo dochód 
osoby uczącej się nie przekracza kwoty 
764 zł.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowią- 
zuje nowe brzmienie art. 5 ust. 3 usta-
wy o świadczeniach rodzinnych, który  
wprowadza nowy sposób ustalania  
wysokości przysługujących zasiłków  
rodzinnych wraz z dodatkami w przy-
padku przekroczenia kryterium do- 
chodowego uprawniającego do zasiłku 
rodzinnego (tzw. mechanizm złotówka  
za złotówkę). Zgodnie z art. 5 ust. 3 
ustawy w przypadku gdy dochód ro-
dziny w przeliczeniu na osobę w ro-
dzinie lub dochód osoby uczącej się 
przekracza kwotę uprawniającą daną 
rodzinę lub osobę uczącą się do zasił-
ku rodzinnego pomnożoną przez licz-
bę członków danej rodziny o kwotę 
nie wyższą niż łączna kwota zasiłków 
rodzinnych wraz z dodatkami przysłu-
gujących danej rodzinie w okresie za-
siłkowym, na który jest ustalane prawo 
do tych świadczeń, zasiłek rodzinny 
wraz z dodatkami przysługują w wyso-
kości różnicy między łączną kwotą za-
siłków rodzinnych wraz z dodatkami, 
a kwotą, o którą został przekroczony 
dochód rodziny. 

Łączną kwotę zasiłków rodzinnych 
wraz z dodatkami, o której mowa  
w zdaniu poprzednim, stanowi suma 
przysługujących danej rodzinie w da-
nym okresie zasiłkowym:
1) zasiłków rodzinnych podzielonych 
przez liczbę miesięcy, na które danej 
rodzinie jest ustalane prawo do tych 
zasiłków;
2) dodatków do zasiłku rodzinnego  
z tytułu: opieki nad dzieckiem w okresie 
korzystania z urlopu wychowawcze- 
go, samotnego wychowywania dziecka,  
wychowywania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej, kształcenia i rehabilita-
cji dziecka – podzielonych przez liczbę 
miesięcy, na które danej rodzinie jest 
ustalane prawo do tych dodatków;
3) dodatków do zasiłku rodzinnego  
z tytułu: urodzenia dziecka, rozpo- 
częcia roku szkolnego, podjęcia przez 

dziecko nauki w szkole poza miejscem 
zamieszkania – podzielonych przez 12.

W przypadku gdy wysokość za-
siłków rodzinnych wraz z dodatkami 
przysługująca danej rodzinie, ustalona 
zgodnie z powyższym mechanizmem, 
jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te 
nie przysługują (art. 5 ust. 3-3d ustawy).

Przy ustalaniu uprawnień do za-
siłku rodzinnego brane są pod uwagę 
dochody członków rodziny osiągnięte 
w roku kalendarzowym poprzedza-
jącym okres zasiłkowy oraz zmiany  
w sytuacji dochodowej stanowiące 
utratę i uzyskanie dochodu w rozu-
mieniu ustawy o świadczeniach ro-
dzinnych.

W przypadku uzyskania dochodu 
przez członka rodziny po roku kalen-
darzowym poprzedzającym okres za-
siłkowy dochód ustala się na podstawie 
dochodu członka rodziny powiększo-
nego o kwotę uzyskanego dochodu  
z miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym dochód został osiągnięty. 
Natomiast w przypadku uzyskania do-
chodu w roku kalendarzowym poprze-
dzającym okres zasiłkowy, uzyskany  
w tym roku dochód dzieli się przez 
liczbę miesięcy, w których dochód ten 
był osiągnięty. Przepisy o uzyskaniu 
dochodu mają zastosowanie, jeśli do-
chód uzyskany nadal jest uzyskiwany 
w dniu ustalania prawa do świadczeń 
rodzinnych.

Uzyskanie dochodu oznacza uzy-
skanie dochodu spowodowane:
– zakończeniem urlopu wychowawczego,
– uzyskaniem prawa do zasiłku lub sty-
pendium dla bezrobotnych,
– uzyskaniem zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej,
– uzyskaniem zasiłku przedemerytal-
nego lub świadczenia przedemerytalne-
go, nauczycielskiego świadczenia kom- 
pensacyjnego, a także emerytury lub 
renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
– rozpoczęciem pozarolniczej działal-
ności gospodarczej lub wznowieniem 
jej wykonywania po okresie zawiesze-
nia w rozumieniu art. 14a ust. 1d usta-
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wy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej,
– uzyskaniem zasiłku chorobowego, 
świadczenia rehabilitacyjnego lub za-
siłku macierzyńskiego, przysługują-
cych po utracie zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej,
– uzyskaniem świadczenia rodziciel-
skiego,
– uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego,  
o którym mowa w przepisach o ubez-
pieczeniu społecznym rolników.

W przypadku utraty dochodu przez 
członka rodziny w roku kalendarzo-
wym poprzedzającym okres świad-
czeniowy lub po tym roku ustalając 
dochód nie uwzględnia się kwoty do-
chodu, który następnie został utracony. 
Utrata dochodu następuje na wniosek. 

Utrata dochodu oznacza utracenie 
dochodu spowodowane:
– uzyskaniem prawa do urlopu wycho-
wawczego,
– utratą prawa do zasiłku lub stypen-
dium dla bezrobotnych,
– utratą zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej,
– utratą zasiłku przedemerytalnego lub  
świadczenia przedemerytalnego, na-
uczycielskiego świadczenia kompen-
sacyjnego, a także emerytury lub renty, 
renty rodzinnej lub renty socjalnej,
– wyrejestrowaniem pozarolniczej dzia- 
łalności gospodarczej lub zawiesze- 
niem jej wykonywania w rozumieniu  
art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca  
2004 r. o swobodzie działalności go-
spodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584,  
z późn. zm.),
– utratą zasiłku chorobowego, świad-
czenia rehabilitacyjnego lub zasiłku 
macierzyńskiego, przysługujących po 
utracie zatrudnienia lub innej pracy za-
robkowej,
– utratą zasądzonych świadczeń ali-
mentacyjnych w związku ze śmiercią 
osoby zobowiązanej do tych świadczeń 
lub utratą świadczeń pieniężnych wy-
płacanych w przypadku bezskuteczno-
ści egzekucji alimentów w związku ze 
śmiercią osoby zobowiązanej do świad-
czeń alimentacyjnych,
– utratą świadczenia rodzicielskiego,

– utratą zasiłku macierzyńskiego, o któ- 
rym mowa w przepisach o ubezpie- 
czeniu społecznym rolników.

W przypadku ustalania dochodu  
z gospodarstwa rolnego, przyjmuje 
się, że z 1 ha przeliczeniowego uzy- 
skuje się dochód miesięczny w wy-
sokości 1/12 dochodu ogłaszanego 
corocznie w drodze obwieszczenia  
przez Prezesa Głównego Urzędu Sta- 
tystycznego. Zgodnie z treścią obwiesz- 
czenia Prezesa GUS z dnia 23 wrze- 
śnia 2016 r. dochód ten w 2015 r.  
wyniósł 1 975,00 zł, tj. 164,58 zł  
miesięcznie. Jeżeli rodzina lub osoba  
ucząca się uzyskuje dochody z go- 
spodarstwa rolnego oraz uzyskuje 
pozarolnicze dochody, dochody te  
sumuje się.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, 
jeżeli:
1) dziecko lub osoba ucząca się pozo-
stają w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w insty-
tucji zapewniającej całodobowe utrzy- 
manie albo w pieczy zastępczej;
3) osoba ucząca się została umiesz- 
czona w instytucji zapewniającej cało-
dobowe utrzymanie;
4) pełnoletnie dziecko lub osoba uczą-
ca się jest uprawniona do zasiłku ro-
dzinnego na własne dziecko;
5) osobie samotnie wychowującej dziec- 
ko nie zostało zasądzone świadczenie 
alimentacyjne na rzecz dziecka od jego 
rodzica, chyba że:
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka 
nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia 
alimentacyjnego od drugiego z rodzi-
ców zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców 
do ponoszenia całkowitych kosztów 
utrzymania dziecka i nie zobowiązał 
drugiego z rodziców do świadczenia 
alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
6) członkowi rodziny przysługuje na 
dziecko zasiłek rodzinny za granicą, 
chyba, że przepisy o koordynacji syste-
mów zabezpieczenia społecznego lub 
dwustronne umowy o zabezpieczeniu 
społecznym stanowią inaczej.

Kwoty zasiłków rodzinnych i do-
datków w okresie od dnia 01.XI.2016 
do dnia 31.X.2017:
1/wysokość zasiłku rodzinnego wynosi 
miesięcznie:
a) 95,00 zł. na dziecko w wieku do 
ukończenia 5. roku życia, 
b) 124,00 zł. na dziecko w wieku po-
wyżej 5. roku życia do ukończenia  
18. roku życia,
c) 135,00 zł. na dziecko w wieku po-
wyżej 18. roku życia do ukończenia  
24 roku życia;
2/ wysokość dodatku do zasiłku rodzin- 
nego z tytułu samotnego wychowywa-
nia dziecka 193,00 zł. miesięcznie na 
dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł. na 
wszystkie dzieci;
3/ wysokość dodatku do zasiłku rodzin-
nego z tytułu wychowywania dziecka  
w rodzinie wielodzietnej wynosi 95,00 zł.  
miesięcznie na trzecie i każde następne 
dzieci uprawnione do zasiłku rodzin-
nego;
4/ wysokość dodatku do zasiłku rodzin-
nego z tytułu kształcenia i rehabilitacji 
dziecka niepełnosprawnego wynosi:
a) 90,00 zł. miesięcznie na dziecko do 
ukończenia 5. roku życia,
 b) 110,00 zł. miesięcznie na dziecko w 
wieku powyżej 5. roku życia do ukoń-
czenia 24. roku życia; 
5/ wysokość dodatku do zasiłku ro-
dzinnego z tytułu podjęcia przez dziec-
ko nauki w szkole poza miejscem za-
mieszkania wynosi:
a) 113,00 zł. miesięcznie na dziecko  
w związku z zamieszkiwaniem w miej-
scowości, w której znajduje się siedziba 
szkoły,
b) 69,00 zł. miesięcznie na dziecko  
w związku z dojazdem z miejsca za-
mieszkania do miejscowości, w której 
znajduje się szkoła;
6/ wysokość dodatku rodzinnego z ty-
tułu urodzenia dziecka wynosi 1 000 zł.;
7/ wysokość dodatku do zasiłku ro-
dzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem 
w okresie korzystania z urlopu wycho-
wawczego wynosi miesięcznie 400 zł;
8/ wysokość dodatku do zasiłku rodzin-
nego z tytułu rozpoczęcia roku szkol-
nego (jednorazowo) 100 zł na dziecko;
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9/ wysokość jednorazowej zapomogi  
z tytułu urodzenia się dziecka (beci- 
kowe) 1 000 zł;
10/ wysokość zasiłku pielęgnacyjnego 
153 zł. miesięcznie;
11/ wysokość specjalnego zasiłku opie-
kuńczego (opieka nad niepełnospraw-
nym dorosłym członkiem rodziny) 520 zł. 
miesięcznie;
12/ wysokość zasiłku dla opiekuna (opie- 
ka nad niepełnosprawnym dorosłym 
członkiem rodziny) 520 zł. miesięcznie
13/ świadczenie pielęgnacyjne (opieka 
nad niepełnosprawnym dzieckiem) –  
1 300 zł. miesięcznie.

 
Opracował: Krzysztof Porowski

Kierownik OPS 

PRZEMOC W RODZINIE  
– przypomnienie

 
Przemoc w rodzinie to jednorazowe 

albo powtarzające się umyślne działa-
nia lub zaniechanie naruszające prawa 
lub dobra osobiste członków rodziny 
w szczególności narażające te osoby na 
niebezpieczeństwo utraty życia, zdro-
wia, naruszając ich godność, nietykal-
ność cielesną, wolność, w tym seksual-
ną, powodując szkody na ich zdrowiu 
�zycznym i psychicznym, a także wy-
wołując cierpienia i krzywdy moralne  
u osób dotkniętych przemocą.

Przemoc jest przestępstwem ściga-
nym przez prawo i podlega karze. Do-
znając takich zachowań lub będąc ich 
świadkiem powinno się jak najszybciej 
powiadomić policję, dzwoniąc pod nu-
mer 997 lub 112. Osoba doświadczają-
ca przemocy w rodzinie ma też prawo 
do złożenia na policji lub w prokuratu- 
rze zawiadomienia o popełnieniu prze-
stępstwa na osobę która krzywdzi ją  
i jej rodzinę. Przeciwdziałanie przemo-
cy oraz niesienie pomocy osobom do-
tkniętym przemocą i ich rodzinom jest 
zadaniem realizowanym przez Lokalny 
Zespół Interdyscyplinarny mieszczący 
się w tut. Ośrodku Pomocy Społecz-
nej. Każda osoba doznająca przemocy 
może zadzwonić również pod numer 
telefonu Ogólnopolskiego Pogotowia 

dla O�ar Przemocy w Rodzinie „Nie-
bieska Linia” tel. 801 12 00 02.

Jeśli potrzebujesz rozmowy, wspar-
cia psychologicznego możesz się zgło-
sić w godzinach od 7:30 do 15:30 do  
tut. Ośrodka Pomocy Społecznej by 
uzyskać pomoc i umówić się na bez- 
płatną wizytę u psychologa – również  
telefonicznie pod numerem telefonu  
86 476 15 14

Opracowała: Regina Rybicka,
 Starszy Pracownik Socjalny

ASYSTENT RODZINY
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy  
zastępczej (Dz.U. Nr 149, Poz. 887), 
wprowadza do systemu pomocy spo-
łecznej funkcję asystenta rodziny. Rola  
asystenta polega na całościowym wspie- 
ranie rodziny wychowującej dzieci, zagro-
żonej wykluczeniem społecznym, po- 
przez zmianę stosunku osób w rodzinie 
do własnej sprawności, podniesienie 
ich samooceny, wzbudzenie wiary we 
własne siły, a także pomoc w wykony-
waniu najprostszych czynności, składa-
jących się na proces prowadzenia go-
spodarstwa domowego. Nadrzędnym 
celem jego pracy jest pomoc rodzinie 
w zachowaniu jej integralności, prze-
ciwdziałanie konieczności umieszcze-
nia dzieci w opiece zastępczej, poprzez 
pomoc w osiągnięciu przez rodzinę 
podstawowego poziomu stabilności  
życiowej, umożliwiającej jej wycho- 
wywanie dzieci. Jego praca powinna  
wspomagać rozwój kompetencji wszyst- 
kich członków rodziny – rodziców  
i dzieci, czemu będzie sprzyjało in-
dywidualne podejście do rodziny i jej 
problemów. W sytuacji gdy dojdzie, 
mimo wszystko, do czasowego umiesz-
czenia dzieci poza rodziną biologicz-
ną, praca asystenta z rodziną musi  
być kontynuowana. Wówczas zadaniem  
asystenta staje się nie tylko praca z ro-
dziną w miejscu zamieszkania, ale rów-
nież współpraca z rodziną zastępczą 
lub koordynatorem rodzinnej pieczy 
zastępczej, odpowiedzialnym za dziec-
ko umieszczone w instytucji sprawu-

jącej pieczę zastępczą, będącej w gestii 
powiatu, oraz z sądem.

Funkcje asystenta rodziny
Do funkcji asystenta rodziny zali-

czono funkcję wsparcia psychiczno- 
-emocjonalnego, diagnostyczno-moni- 
torującą, opiekuńczą, doradczą, media- 
cyjną, wychowawczą, motywująco-ak-
tywizującą, koordynacji działań skie- 
rowanych na rodzinę. 

Zadania asystenta rodziny określa 
art. 15 ust 1 ustawy z dnia 9 czerwca 
2011 o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej:
• opracowanie i realizacja planu pracy 
z rodziną we współpracy z członkami 
rodziny i w konsultacji z pracowni- 
kiem socjalnym;
• opracowanie, we współpracy z człon- 
kami rodziny i koordynatorem ro- 
dzinnej pieczy zastępczej, planu pracy 
z rodziną, który jest skoordynowany  
z planem pomocy dziecku umieszczo-
nemu w pieczy zastępczej;
• udzielanie pomocy rodzinom w po-
prawie ich sytuacji życiowej, w tym  
w zdobywaniu umiejętności prawidło-
wego prowadzenia gospodarstwa do-
mowego;
• udzielanie pomocy rodzinom w roz-
wiązywaniu problemów socjalnych;
• udzielanie pomocy rodzinom w roz-
wiązywaniu problemów psychologicz-
nych;
• udzielanie pomocy rodzinom w roz-
wiązywaniu problemów wychowaw-
czych z dziećmi;
• wspieranie aktywności społecznej  
rodzin;
• motywowanie członków rodzin do 
podnoszenia kwali�kacji zawodowych;
• udzielanie pomocy w poszukiwaniu, 
podejmowaniu i utrzymywaniu pracy 
zarobkowej;
• motywowanie do udziału w zajęciach 
grupowych dla rodziców, mających 
na celu kształtowanie prawidłowych 
wzorców rodzicielskich i umiejętności 
psychospołecznych;
• udzielanie wsparcia dzieciom, w szcze- 
gólności poprzez udział w zajęciach 
psychoedukacyjnych;
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• podejmowanie działań interwencyj-
nych i zaradczych w sytuacji zagroże- 
nia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
• prowadzenie indywidualnych kon-
sultacji wychowawczych dla rodziców 
i dzieci;
• prowadzenie dokumentacji dotyczą-
cej pracy z rodziną;
• dokonywanie okresowej oceny sy-
tuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół 
roku;
• monitorowanie funkcjonowania ro-
dziny po zakończeniu pracy z rodziną;
• sporządzanie, na wniosek sądu, opinii 
o rodzinie i jej członkach;
• współpraca z jednostkami admini-
stracji rządowej i samorządowej, wła-
ściwymi organizacjami pozarządowy-
mi oraz innymi podmiotami i osobami 
specjalizującymi się w działaniach na 
rzecz dziecka i rodziny;
• współpraca z zespołem interdyscypli-
narnym lub grupą roboczą lub innymi 
podmiotami, których pomoc przy wy-
konywaniu zadań uzna za niezbędną. 

Czym w praktyce zajmuje się asystent 
rodziny?
W czasie wspólnych działań z członka-
mi rodziny: 
• pomaga odnaleźć to, co w każdym 
członku rodziny jest dobre, co potra-
�ą członkowie rodziny, kto oraz gdzie 
może im pomóc, 
• doradza jak pielęgnować niemowlę, 
opiekować się i wychowywać dzieci, 
żeby były szczęśliwe i słuchały poleceń 
rodziców, 
• pomaga w codziennej organizacji 
dnia rodziny, znajdowania sposobów 
spędzania wspólnego czasu rodziny,
• pokazuje jak sprawnie wykonywać 
obowiązki domowe, 
• doradza jak zarządzać pieniędzmi, 
• informuje jak działają urzędy, placów-
ki wsparcia rodziny i dziecka, 
• wyjaśnia jak wypełniać dokumentację 
oraz realizować sprawy urzędowe, 
• wspiera w kontaktach z pracownika-
mi szkoły, przedszkola, sądu, poradni, 
przychodni, policji, urzędów i innych 
instytucji, 
• pomaga podnieść kwalifikacje zawo-
dowe i znaleźć pracę, 

• chroni dzieci przed niebezpiecznymi 
zachowaniami dorosłych. 

Asystent rodziny spotyka się z ro-
dziną w domu rodziny oraz czasem 
towarzyszy członkom rodziny do insty-
tucji. Początkowo spotyka się z rodzi-
ną często, potem coraz rzadziej. Jedna 
wizyta może trwać nawet 3 godziny. 
Asystent rodziny prowadzi dokumen-
tację, planuje z rodziną, co i jak zrobić 
oraz pisze sprawozdania z wykonanych 
działań. Współpracuje z innymi pra-
cownikami różnych instytucji pracują-
cymi z rodziną dla dobra całej rodziny, 
a przede wszystkim, aby dzieci czuły się 
dobrze i bezpiecznie w rodzinie.

Asystent rodziny pomaga zrealizo-
wać to, co rodzina chce oraz co inne 
służby społeczne wymagają od rodziny.

Pomaga tylko w tym, co możliwe 
jest do osiągnięcia.

W gminie Nowe Piekuty ze wspar-
cia asystenta rodziny korzystają cztery 
rodziny. 

W rodzinach tych wychowuje się je-
denaścioro dzieci. 

Opracowała: Anna Franczuk
 Asystent rodziny 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Zgodnie z ustawą o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów z dnia  
7 września 2007 roku ( t.j. Dz.U z 2016 
roku, poz.169, z późn. zm.) fundusz ma 
na celu poprawę sytuacji materialnej 
rodziców, którzy są zmuszeni wycho-
wywać samotnie dzieci, a drugi z rodzi-
ców uchyla się od obowiązku alimen-
tacji. O świadczenia z funduszu można 
ubiegać się po dwóch miesiącach bez-
skutecznej egzekucji. Świadczenia przy- 
sługują osobom uprawnionym do 
ukończenia przez nie 18 roku życia,  
a jeśli kontynuują naukę do 25 roku  
życia. Dziecku posiadającemu orze-
czenie o znacznym stopniu niepeł-
nosprawności bez względu na wiek, 
świadczenie przysługuje bezterminowo.  
Prawo do świadczeń z funduszu ali-
mentacyjnego przysługuje, jeżeli prze- 
ciętny miesięczny dochód na osobę  

w rodzie nie przekracza 725 zł netto. 
Wypłata z funduszu wynosi tyle, ile za-
sądzono alimentów, jednak nie więcej 
niż 500 zł miesięcznie na jedno dziec-
ko. Okres świadczeniowy trwa od dnia 
1 października do dnia 30 września 
następnego roku. Prawo do świadczeń 
ustala się na okres świadczeniowy po-
cząwszy od miesiąca, w którym wpłyną 
wniosek do organu.

W naszej gminie z pomocy w for-
mie świadczeń z funduszu alimentacyj-
nego korzysta obecnie sześcioro dzieci, 
których ojcowie nie płacą zasądzonych 
przez sąd alimentów. Najniższa kwota 
alimentów na dziecko wynosi 200 zł, a 
najwyższa – 500 zł miesięcznie, i takie 
kwoty wypłacamy.

Za uchylanie się od płacenia ali-
mentów, grozi kara grzywny lub dwa 
lata pozbawienia wolności. Taka osoba 
zostanie też wciągnięta na listę dłuż-
ników. Aktualnie przez naszą gminę 
zgłoszonych jest dziesięciu dłużników 
alimentacyjnych do pięciu biur infor-
macji gospodarczej. Dłużnik alimenta-
cyjny ma obowiązek zwrotu organowi 
wypłacającemu świadczenia z fundu-
szu alimentacyjnego należności w wy-
sokości wypłaconych świadczeń łącznie 
z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. 

Opracowała: Iwona Piekutowska 
Starszy Pracownik Socjalny 
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Najważniejszym wydarzeniem w dzia- 
łalności naszych straży w mijającym 
roku był Zjazd Gminny, który odbył się 
w dniu 16.04.2016 r. Na zjeździe została 
podsumowana działalność Związku za 
lata 2011–2015. W zjeździe brali udział 
delegaci ze wszystkich jednostek OSP 
z terenu gminy oraz zaproszeni goście. 
Zjazd dokonał oceny działalności całe-
go Związku, a szczególnie działalność 
Zarządu Oddziału Gminnego Związku 
OSP RP w Nowych Piekutach za minioną 
kadencję. Po złożeniu sprawozdań oraz 
ożywionej dyskusji ustępujący Zarząd 
został pozytywnie oceniony przez de-
legatów i uzyskał absolutorium. Waż-
nym punktem Zjazdu był wybór oraz 
zatwierdzenie nowego składu Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP na nową 
kadencję, który ukonstytuował się na-
stępująco:
1. Prezes Marek Kaczyński
2. Wiceprezes Kazimierz Markowski
3. Wiceprezes Stanisław Leszczyński
4. Komendant Gminny Związku Jan  
Rzymski
5. Sekretarz Sylwiusz Zakrzewski
6. Skarbnik Andrzej Gajdziński
7. Członek Prezydium Artur Żochowski
8. Członek Leszek Grodzki
9. Członek Piotr Kryński
10. Członek Henryk Płoński
11. Członek Marek Sienkiewicz
12. Członek Andrzej Jabłoński
13. Członek Paweł Pruszyński
14. Członek Marcin Franczuk
15. Członek Kazimierz Brzozowski

Nowo wybrany Zarząd zapewnił 
uczestników Zjazdu, że będzie aktyw-
nie współpracował ze wszystkimi jed-
nostkami OSP z terenu gminy i doło-
ży wszelkich starań, aby nasi strażacy 
i straże były właściwie wyposażone  
w sprzęt do działań ratowniczych.

Zebrania Sprawozdawczo-wyborcze  
odbyły się także we wszystkich jed-
nostkach OSP na terenie naszej gminy. 
Zmiana na stanowisku Prezesa nastąpi-
ła tylko w OSP Nowe Piekuty. Po wie-
loletnim pełnieniu tej funkcji zrezygno-
wał dh Stanisław Leszczyński, a walne 

zebranie na tę funkcję wybrało druha 
Andrzeja Gajdzińskiego. 

W dniu 26.02.2016 r. odbyły się eli-
minacje gminne Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
Zapobiega Pożarom” w którym brały 
udział dzieci i młodzież z Zespołów 
Szkół w Nowych Piekutach i Jabłoni 
Kościelnej. W pierwszej grupie wieko-
wej czołowe miejsca zajeli:
1. Maja Mantur – Szkoła Podstawowa  
w Jabłoni Kościelnej
2. Rafał Kunicki – Szkoła Podstawowa 
w Nowych Piekutach
3. Anna Sadkowska – Szkoła Podstawo-
wa w Nowych Piekutach

W drugiej grupie wiekowej czołowe 
miejsca zajęli:
1. Maciej Kozłowski – Gimnazjum  
w Nowych Piekutach 
2. Gustaw Zakrzewski – Gimnazjum  
w Nowych Piekutach 
3. Paulina Brzozowska – Gimnazjum  
w Nowych Piekutach 

Uczniowie, którzy zajęli pierwsze 
i drugie miejsca reprezentowali naszą 
gminę na eliminacjach powiatowych 
konkursu w Wysokiem Mazowieckiem.

Kolejnym wartym odnotowania wy-
darzeniem w życiu straży były Gminne 
Zawody Pożarnicze połączone z ob-
chodami 60 Rocznicy powstania OSP 
Łopienie Jeże w których brały udział 
wszystkie Męskie Drużyny Pożarnicze, 
Kobiece Drużyny Pożarnicze z No- 
wych Piekut i Hodyszewa oraz Mło- 
dzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt  
i chłopców z Nowych Piekut. 

W dniu 16.10.2016 r. odbyły się 
Gminne Manewry Pożarnicze połączo-
ne z obchodami 60 Rocznicy Powsta- 
nia OSP Kostry Noski. W manewrach 
brały udział także wszystkie jednostki 
z terenu gminy, podczas których ćwi-
czono współdziałanie sekcji w gasze-
niu przestrzennego pożaru lasu przy 
podawaniu wody na duże odległości 
z naturalnych zbiorników wodnych. 
Obserwatorzy z Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Wyso-
kiem Mazowieckiem wysoko ocenili 
poziom wyszkolenia strażaków oraz 
sprawnie przeprowadzone manewry.

Opracował: Jan Rzymski
Komendant Gminny

Straże

Obchody 60 Rocznicy Powstanie OSP Łopienie Jeże

Obchody 60 Rocznicy Powstanie OSP Kostry Noski
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1 października 2016 roku w hali 
sportowej VI Liceum Ogólnokształcą-
cego w Białymstoku odbyło się uroczy-
ste Podsumowanie Współzawodnictwa 
Sportowego Szkół Województwa Pod-
laskiego. W uroczystości uczestniczyli 
przedstawiciele władz miast, powiatów 
i gmin oraz dyrektorzy i nauczyciele 
najbardziej usportowionych szkół wo-
jewództwa podlaskiego. Uroczystość 
otworzył i wszystkich przywitał Prezes 
Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolne-
go Związku Sportowego, Poseł na Sejm 

Rzeczpospolitej Polskiej – Pan Kazi-
mierz Gwiazdowski.

Po uroczystym przywitaniu gości 
Wiceprezes PWSZS Pan Marek Sadow-
ski przedstawił o�cjalne wyniki współ-
zawodnictwa sportowego szkół podsta-
wowych, szkół podstawowych małych, 
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, 
gmin wiejskich, gmin miejskich i po-
wiatów.

Przedstawicielom wyróżnionych szkół,  
gmin i powiatów wręczono puchary 
ufundowane przez Urząd Marszałkow-
ski Województwa Podlaskiego. 

W wydarzeniu tym wzięła udział 
Pani Dyrektor Danuta Wyszyńska, Pan 
Marek Kaczyński Wójt Gminy Nowe 
Piekuty wraz z nauczycielami wycho-
wania fizycznego Iwoną Ciborowską  
i Grzegorzem Grabowskim.

 Pan Wójt odebrał Puchar Marszał-
ka Województwa Podlaskiego za III 
miejsce Gminy Nowe Piekuty w Woje-

Wojewódzkie podsumowanie współzawodnictwa sportowego 2015/2016
wódzkiej Klasy�kacji Gmin Wiejskich 
Województwa Podlaskiego w sporcie 
dzieci i młodzieży szkolnej.

Sport

W miesiącach kwiecień – grudzień 
prowadzone były zajęcia sportowe na 
obiektach sportowym „ORLIK 2012”  
w Nowych Piekutach i Jabłoni Ko- 
ścielnej. Obiekty są ogólnodostępne dla  
wszystkich mieszkańców w wyznaczo- 
nych godzinach, a zajęcia sportowe pro-
wadzone są pod nadzorem trenerów 
środowiskowych posiadających odpo-
wiednie kwali�kacje. 

Zachęcamy wszystkich mieszkań-
ców Gminy do czynnego uprawiania 
sportu i korzystania z tych nowocze-
snych obiektów. 

Opracowała: Anna Grabowska
Referent

SPR Nowe Piekuty rozpoczął dru-
gi sezon swojej działalności. Pierwsza 
runda w wykonaniu piekuckich szczy-
piornistów może napawać optymi-
zmem. Co ciekawego działo się do tej 
pory w obozie SPR-u?

Przede wszystkim nastąpiły zmiany 
w sztabie szkoleniowym. Klub zakoń-
czył współpracę z dotychczasowym 
trenerem – Michałem Warmijakiem. 
Rolę pierwszego trenera przejął Piotr 
Tymiński, natomiast jego prawą ręką 
został Kamil Pruszyński.

Skład seniorskiego zespołu również 
uległ zmianie. Do drużyny dołączyli 
zawodnicy z Bielska Podlaskiego oraz 
Jabłoni Kościelnej.

W pierwszej rundzie piekuccy szczy- 
piorniści pokazali się z dobrej strony. 
Domowe mecze oglądało wielu kibi-
ców, którzy nie kryli zadowolenia z re-
zultatów i poziomu gry swojej drużyny. 
SPR ma za sobą pięć spotkań, z czego 
trzy zakończyły się zwycięstwem. Po-

niżej zamieszczamy wyniki wszystkich 
spotkań SPR-u w III Lidze.
SPR Nowe Piekuty – MKS Piotrkowia-
nin II Piotrków Trybunalski 34:31
MKS Pogoń-Prus Siedlce – SPR Nowe 
Piekuty 19:31
KS Warszawianka Warszawa – SPR 
Nowe Piekuty 31:25
SPR Nowe Piekuty – SPR Pabiks Pabia-
nice 39:19
MUKS Czarni Regimin – SPR Nowe 
Piekuty 38:26

Pierwsze skrzypce w drużynie Ty-
mińskiego grają Marcin Piekutowski, 
Dawid Werpachowski oraz bramkarze 
– Krystian Niemyjski i Michał Łapiń-
ski. Każdy z zawodników przyczynił się 
jednak do sukcesów, ponieważ to wła-
śnie w drużynie jest siła! 

Drużyna seniorów będzie teraz od- 
poczywać i przygotowywać się do dru-
giej rundy ligowych zmagań. Do gry 
wchodzą natomiast juniorzy… Ta sek-
cja klubu również się rozwija, o czym 

SPR Nowe Piekuty rozpoczął kolejny sezon
świadczy fakt, iż dwóch naszych zawod- 
ników gra obecnie w większych klu-
bach. Mateusz Kulesza przeniósł się do 
Puław, gdzie broni barw miejscowych 
Azotów, natomiast Szymon Dąbrow-
ski rozpoczął współpracę z Bestiosem 
Białystok. Ich transfery nie wpłynęły  
negatywnie na postawę ekipy Jacka Drą- 
gowskiego, którzy trzeciego grudnia roz- 
poczęli zmagania w wojewódzkich eli-
minacjach do centralnych Mistrzostw 
Polski Juniorów. 

W podlaskiej grupie rywalizują z: UKS 
Jaćwingowie Gołdap, TS Siemiatycze, 
KS Bestios Białystok, KS Szczypiorniak 
Dąbrowa Białostocka.

Działalność klubu wymaga zaanga-
żowania nie tylko zawodników i trene-
rów, ale również prężnie działającego 
Zarządu, który dba o dobre imię Sto-
warzyszenia oraz o zaplecze �nansowe. 
Drugi element działania jest niezwy-
kle ważny, bowiem utrzymanie klubu 
z dwiema sekcjami jest bardzo trudne. 
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Mimo wszystko SPR zyskał zaintereso-
wanie kolejnych przedsiębiorców, któ-
rzy chcą go wspierać. Do Urzędu Gmi-
ny Nowe Piekuty, Firmy 

BEEF-MAREK oraz Firmy MAG-
-BUD dołączyli Firma MAGIA oraz 
Firma ROL-POL Ołdakowscy.

– Cieszymy się, że nasza praca jest 
doceniana i że przede wszystkim nasze 
otoczenie rozumie także problemy z ja-
kimi się borykamy. Nowe partnerstwa 
pozwalają nam spać spokojniej. Dzięku-
jemy im za to, że są i chcą nam poma- 
gać – skomentował Prezes SPR Nowe 
Piekuty – Grzegorz Kostro.

 Opracowała: Aneta Dorotkiewicz
Sekretarz SPR Nowe Piekuty

W dniach 25.07–01.08.2016 w Gmi-
nie Nowe Piekuty zostały zorganizo-
wane kolonie dla dzieci i młodzieży 
z Białorusi polskiego i białoruskiego 
pochodzenia. Nasi goście przyjechali  
z miasta Miory, będącego centrum 
administracyjnym rejonu miorskie-
go obwodu witebskiego. Przyjazd zo-
stał zorganizowany przez Pana Marka 
Kaczyńskiego – Wójta Gminy Nowe 
Piekuty oraz ks. Krzysztofa Miękina,  
proboszcza Para�i Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Miorach, któ-
rego to podopieczni gościli w naszej 
gminie.

Na kolonie przyjechało 21 osób – 
17 dzieci i 2 opiekunów i 2 kierowców. 
Wszyscy byli zakwaterowani w Ośrod- 
ku Ojczyzna w Hodyszewie – prowa-
dzonym przez księży Pallotynów.

 Każdy dzień pobytu naszych go-
ści został szczegółowo zaplanowany. 
Zwiedzili naszą gminę – Sanktuarium 
Matki Bożej Pojednania w Hodysze- 
wie, Hydrofornię w Nowych Piekutach, 
Zespoły Szkół i Punkty Przedszkolne  
w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościel-
nej, Kościół w Nowych Piekutach, Bio-
gazownia w Krasowie Częstkach, Skło-
dy Borowe, Krasowo Częstki i Jabłoń 
Dobki – miejsca mordu mieszkańców 

naszej gminy w czasie II wojny świato-
wej. W czasie kolonii zwiedzili Biały-
stok i okolice. W ramach wycieczki byli 
także w kinie na �lmie „Tarzan” a także 
w Parku Rozrywki.

Nasi goście wzięli udział w koncer-
cie zespołów IGEM FOLK DANCE 
GROUP (Cypr Północny), CHABRY 

Kolonie dla dzieci i młodzieży polskiego i białoruskiego pochodzenia 
z Białorusi zorganizowane w Gminie Nowe Piekuty

(Białoruś) w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Szepietowie – w ramach Podla-
skiej Oktawy Kultur. Zorganizowaliśmy 
im także wyjazd do Warszawy – gdzie 
odwiedzili najciekawsze zakątki naszej 
stolicy a także Centrum Nauki Kopernik.

Zwiedzanie Gminy Nowe Piekuty

Wycieczka do Warszawy

Wycieczka do Białegostoku
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W kolejnych dniach nasi goście mieli 
okazje zwiedzić siedzibę MLEKOVI-
TY w Wysokiem Mazowieckiem a tak-
że odpocząć na miejskim basenie jak 
również skorzystać z atrakcji na Orliku  
w Jabłoni Kościelnej. Na zakończenie 
pobytu wspólnie mogliśmy miło spę-
dzić czas podczas ogniska zorganizowa-
nego na miejscu rekreacji w Krasowie 
Siodmakach, w którym wzięli udział 
Strażacy OSP KSRG Nowe Piekuty. 
Przed spotkaniem pokazali im swoją 
siedzibę oraz nowy wóz strażacki. Bar-
dzo cieszymy się, że mogliśmy gościć  
w naszej gminie naszych rodaków i są-
siadów mieszkających na stałe w Bia- 
łorusi. Był to czas owocny w miłe i nie-
zapomniane spotkania.

Kolonie zostały sfinansowane ze 
zbiórki publicznej na którą złożyli się 

radni i sołtysi Gminy Nowe Piekuty o�a- 
rowując swoje diety jak również pra-
cownicy Urzędu Gminy Nowe Piekuty,  
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gmin- 
nego Ośrodka Kultury

Pobyt dzieci s�nansowała również 
Gminna Komisja Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych w Nowych Pie-
kutach, Zgromadzenie Księży i Braci 
Pallotynów w Hodyszewie oraz indy- 
widualni o�arodawcy.

Opracowała: Monika Olędzka
Dyrektor GOK Nowe Piekuty

Spotkanie ze strażakami OSP Nowe Piekuty

21.08.2016 r. już po raz XVI wspólnie 
obchodziliśmy nasze doroczne Świę- 
to Plonów. Uroczystości rozpoczęły się 
Mszą Świętą w Kościele Parafialnym  
w Nowych Piekutach.

Po Mszy Świętej pod przewodem 
Państwa Starostów Dożynek Pani Bar-
bary Pruszyńskiej z Kostrów Litwy 
oraz Pana Zdzisława Byczkowskiego  
ze Starych Żochów, wszyscy zaprosze- 
ni goście w korowodzie dożynkowym  
z pięknymi wieńcami i przy akompa-
niamencie Zespołu Ludowego Narwia-
nie, udali się na plac przed szkołą, gdzie 
miała miejsce dalsza część uroczystości. 
Na Dożynki licznie przybyli mieszkańcy 

naszej gminy jak również goście repre-
zentujący władze wojewódzkie, samo-
rządowe oraz liczni przedsiębiorcy.

Po przekazaniu przez Starostów 
chleba Gospodarzowi Dożynek – Panu 
Wójtowi Markowi Kaczyńskiemu, roz-
począł się obrzęd dzielenia chleba. 
Starostowie przełamali chleben nim 
z każdym z przybyłych uczestników 
dożynek, nikomu chleba nie zabrakło. 
Uroczystości uświetnił występ Zespołu 
Ludowego Narwianie z Dobrzyniewa 
Dużego. W dalszej części uroczystości 
odbyła się Parada Motocyklistów, któ-
rzy licznie przybyli na nasze Dożynki 
z okolic Wysokiego Mazowieckiego, 
Brańska i Bielska Podlaskiego. Około 
100 miłośników motocykli zaprezen- 
towało swoje jednoślady.

 

Dożynki Gminne 2016

Starostowie Dożynek Pani Dorota Pru-
szyńska i Zdzisłw Byczkowski oraz ze-
spół Narwianie

Rozpoczęcie Uroczystości dożynkowych 
na placu przed szkołą Parada motocyklistów

Przyniesione wieńce przed kościołem  
para�alnym w Nowych Piekutach
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Podczas imprezy odbyło się rozstrzyg- 
nięcie konkursów dożynkowych.

W konkursie na najpiękniejszy wie-
niec dożynkowy wzięły udział wsie: 
Jabłoń Spały, Jabłoń Jankowce, Jośki, 
Kostry Noski, Krasowo Wielkie, Nowe 
Piekuty, Nowe Rzepki, Skłody Boro-
we, Stare Zochy, Tłoczewo i Pruszanka 
Mała, Markowo Wólka, Koboski, Ło-
pienie Zyski, Jabłoń Kościelna, Skłody 
Przyrusy, Jabłoń Śliwowo.
Nagrodzone wieńce to:
1. Markowo Wólka – I miejsce
2. Stare Żochy – II miejsce
3. Jabłoń Spały – III miejsce

Wyróżnione wieńce dożynkowe wy-
różniają się przede wszystkim trady-
cyjnym, własnoręcznym sposobem wy-
konania przez mieszkańców. Zawierają 
naturalne kłosy zbóż, kwiaty z własnych 
ogrodów, owoce i warzywa z tegorocz-
nych zbiorów. Wicie tych wieńców wy-
magało poświęcenia czasu własnego, 
pomysłowości, mobilizacji do wspólne-
go działania.

Przedstawiciele 3 wyróżnionych wsi 
otrzymali statuetki ufundowane i wrę-
czone przez Pana Ryszarda Grodzkie-
go – Kierownika Powiatowego Biura 
ARiMR w Wysokiem Mazowieckiem. 
Wszystkie wieńce zostały również na- 
grodzone nagrodami �nansowymi ufun- 
dowanymi przez Radę Gminy Nowe  
Piekuty.

W konkursie na „najpiękniejsze  
ogródki i posesje ” po wnikliwej  
analizie komisja uznała, iż w katego-
rii „ogrody” na szczególne wyróżnienie 
zasługują:
1. Pani Barbara Wrońska – Jośki
2. Pani Danuta Helena Ho�man – Jośki
3. Państwo Elżbieta i Tomasz Radzi-
szewscy – Skłody-Przyrusy

4. Państwo Agnieszka i Andrzej Kru-
szewscy – Tłoczewo
5. Państwo Ewa i Władysław Kostro – 
Jabłoń Piotrowce
6. Pan Jarosław Kruszewski – Tłoczewo
7. Państwo Dorota i Zdzisław Piętka – 
Jabłoń Piotrowce
8. Państwo Zofia i Krzysztof Jankow- 
scy – Skłody Borowe
9. Państwo Katarzyna i Grzegorz Płoń-
scy – Jabłoń Piotrowce
10. Pani Zo�a Łuczaj – Tłoczewo

W kategorii „posesje”, miano naj-
piękniejszych posesji otrzymali Cezary  
i Joanna Wyszyńscy – Nowe Rzepki oraz 
Ewa i Mieczysław Dworakowcsy – Tło-
czewo.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali nagrody rzeczowe, które zostały 
ufundowane przez Radę Gminy Nowe 
Piekuty oraz �rmę Hydrobud – Stani-
sław Kuźmiński.

W konkursie na „najlepszy stół 
wiejski” wzięły udział 4 wsie z terenu 
naszej gminy:
1. Nowe Piekuty
2. Stowarzyszenie Jabłoń Piotrowce
3. Krasowo Wielkie
4. Jabłoń Spały

Komisja wszystkich uczestników 
oceniła na tym samym poziomie pod 
względem kulinarnym, natomiast wy-
różniła 2 stoiska za piękny wystrój: 
Nowe Piekuty i Stowarzyszenie Jabłoń 
Piotrowce.

Wszystkie wsie zostały nagrodzone 
nagrodami finansowymi ufundowany-
mi przez Radę Gminy Nowe Piekuty

Najwięcej emocji wzbudził Turniej 
Sołtysów w którym wzięło udział 7 soł-
tysów z naszej gminy. Podczas 5 spraw-
nościowych konkurencji musieli np. 
zrobić strachy na wróble czy wydobyć 
pieniądze z misy ze zbożem lub wyłu-
skać nasiona z kolby kukurydzy, wszyst- 
ko na czas. Najlepszy już drugi raz z rzę-
du okazał się Pan Waldemar Żochowski 
ze wsi Stare Żochy. 

Pozostali sołtysi uplasowali się na  
miejscach:
2. Sławomir Pruszyński sołtys wsi Nowe 
Piekuty,
3. Grzegorz Bańkowski – sołtys wsi Jośki. 

Wieńce dożynkowe

Stół wiejski – Krasowo Wielkie

Stół wiejski – Jabłoń Spały

Konkurs sołtysów

Stół wiejski „ Stowarzyszenie Jabłoń Pio-
trowce”

Stół wiejski – Nowe Piekuty
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Pozostali sołtysi, którzy brali udział 
w turnieju to:

Elżbieta Zakrzewska – Krasowo Wiel- 
kie, Agnieszka Wojno – Koboski, Jan 
Gierałtowski – Kostry Noski, Stanisław 
Łopieński – Siódmaki,

Sołtysi zostali nagrodzeni nagroda-
mi rzeczowymi ufundowanymi przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Nowych 
Piekutach oraz Pana Stanisława Kuź-
mińskiego właściciela �rmy Hydrobud.

Podczas dożynek na boisku sporto-
wym ORLIK 2012 w Nowych Piekutach 
po raz XXI odbył się Finał Rozgrywek 
Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy 
Nowe Piekuty. Mecze �nałowe zostały 
rozegrane, podczas Dożynek Gmin-
nych. W Rozgrywkach wzięło udział 
sześć drużyn, które uplasowały się na 
miejscach:
1. Nowe Piekuty
2. Nowe Żochy
3. Nowe Piekuty II
4. Mazury
5. Hodyszewo
6. Jabłoń Kościelna

Wszystkie drużyny biorące udział  
w rozgrywkach otrzymały okoliczno-
ściowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Podczas imprezy dzieci mogły ko-
rzystać z darmowych atrakcji tj. euro-
bunge, ścianka wspinaczkowa, dmu-
chane zjeżdżalnie które jako sponsor 
Dożynek zapewnił nam Pan Grzegorz 
Piekutowski z Krasowa Wielkiego. Do- 
datkową bezpłatną atrakcją było ma-
lowanie twarzy. Nasi najmłodsi goście 
mogli świetnie się bawić także pod 
sceną, gdzie zabawy z nagrodami zor-
ganizowała im animatorka Pani Anna 
Zatorska. 

Na Jarmarku rękodzieła można było 
kupić piękne wyroby rękodzielnicze 
wykonane m. in. przez mieszkańców 
naszej gminy. Na stoiskach można było 
nabyć piękne kurki, robione na szydeł-
ku obrusy i bąki oraz oryginalne chod-
niczki, maskotki, torby, wyroby z drew- 
na oraz ekologiczne przyprawy.

W dalszej części programu rozpo-
częła się Zabawa Pod Gruszą którą 
poprowadził znany w naszym regionie 
Zespół Przemyk z Szepietowa. Po nim 
wystąpiła Gwiazda wieczoru Zespół 
Joker. Mimo tego, że podczas koncertu  
padał deszcz nie odstraszył on przy-
byłych gości, którzy wytrwale tańczyli 
pod sceną. 

Ostatnim punktem imprezy była dy- 
skoteka poprowadzona przez Zespół  
Restart, który również w strugach desz- 
czu bawił przybyłych i wytrwałych gości.

Przy okazji degustacji potraw na 
STOŁACH WIEJSKICH, jak co roku, 
zbierane były pieniądze na cel charyta-
tywny. W tym roku mieliśmy okazję 
pomóc 8-letniej mieszkance naszej 
gminy – Kindze Gołębiewskiej z Ko-
bosk, która cierpi na wiele schorzeń. 
O�arodawcy hojnie wspomogli dziew-
czynkę, udało się nam zebrać 2120 zł. 
Pieniądze zostały przeznaczone na re-
habilitację Kingi.

Wszystkim o�arodawcom bardzo 
serdecznie dziękujemy !!!!

XVI Dożynki Gminne w Nowych 
Piekutach nie odbyłyby się w pełnej 
krasie gdyby nie hojni sponsorzy. Oto 
instytucje i �rmy, które pomogły nam 
zorganizować doroczne święto plonów:
1. Rada Gminy Nowe Piekuty;
2. Starostwo Powiatowe w Wysokiem 
Mazowieckiem;
3. Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych;
4. Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVI-
TA – Wysokie Mazowieckie;
5. Centrum Medyczne GAJDA – MED. 
– Pułtusk;
6. SBR – Szepietowo;
7. KRUPIAK – Robert Wojno – Kostry 
Noski;
8. HYDROBUD – Stanisław Kuźmiński 
– Klukowo;
9. ROLPOL Ołdakowscy – Szepietowo;
10. TRAKT – Jerzy Szklaruk – Wysokie 
Mazowieckie; 
11. SPRZEDAŻ ŚRODKÓW DO PRO-
DUKCJI ROLNEJ Władysław Kostro –
Jabłoń Piotrowce; 
12. ATRAKCJE DLA DZIECI – Grze-
gorz Piekutowski – Krasowo Wielkie;
13. OFFICE SERVICE – Mariola Szul-
borska- Białystok;

Drużyna Nowe Piekuty

Zabawy z dziećmi – prowadzi Pani Anna 
Zatorska

Zespół Joker

Publiczność podczas koncertów
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W sobotę 2 grudnia w Izbie Trady-
cji Regionalnej Rolnictwa w Nowych  
Piekutach już po raz drugi mieliśmy  
okazję obejrzeć wystawę broni kolek-
cjonerskiej i militariów, którą razem  
z Panem Markiem Kaczyńskim – Wój-
tem Gminy Nowe Piekuty zorganizował 
Klub Strzelectwa Sportowego BAZU-
KA z Piątnicy na czele z Prezesem –  
Panem Dariuszem Raciborskim. 

Członkowie Klubu zaprezentowa-
li swoje bogate zbiory różnego rodzaju 
broni. Swoje stoisko z bronią oraz wy-
posażeniem ułana mieli także człon-
kowie Stowarzyszenia Grupy Rekon-
strukcji Historycznych im. Brygady 
Kawalerii Plis, które ma swoją siedzibę 
w Stokowisku. Broń myśliwską zapre-
zentowali przedstawiciele Koła Łowiec-
kiego „Jarząbek” w Szepietowie.

Na wystawę przybyli liczni goście  
a wśród nich młodzież szkolna z terenu  
gminy oraz Pan Stefan Brzozowski –  
Radny Powiatu Wysokomazowieckiego,  
Członek Komisji Bezpieczeństwa, Pan 
Robert Wyszyński – Burmistrz Sze-
pietowa, Pan Mirosław Reczko – Bur- 
mistrz Ciechanowca, Pani Radna – Jo-

anna Jankowska, Pan Ryszard Łapiński 
– Prezes Grupy Rekonstrukcji Histo-
rycznej im. Brygady Kawalerii Plis wraz 
z członkami, Pan Dariusz Kozakiewicz 
– Komendant Szwadronu 10 Pułku  
im. Ułanów Litewskich w Białymsto- 
ku, Pan Stanisław Piętka – Prezes Koła 
Łowieckiego „Jarząbek”, Wiesław Sta-
nisłwawski – Prezes Honorowy i Czło-
nek Rady Okręgowej Polskiego Związ-
ku Łowieckiego w Łomży, Pani Danuta 
Wyszyńska – Dyrektor Zespołu Szkół 
w Nowych Piekutach wraz z zastępca 
– Panią Maria Łapińską, nauczyciele 
historii Pani Katarzyna Mantur i Pan 
Jan Pogorzelski, Pan Grzegorz Kostro 
– Prezes Stowarzyszenia Piłkarzy Ręcz-
nych Nowe Piekuty.

Każdy zainteresowany mógł wziąć 
do ręki prawdziwy pistolet, karabin lub 
strzelbę i porozmawiać z właścicielem 
broni.

Podczas wystawy Pan Krzysztof Ła-
piński, pracownik Instytutu Pamięci 
Narodowej wygłosił wykład pt.: Amne-
stia jako próba „rozbrojenia terenu” 
(Białostocczyzna – wiosna 1947 roku)  
z uwzględnieniem wątków lokalnych 
oraz działalności Kazimierza Kamień-
skiego pseudonim „Huzar” i jego od-
działu. Ciekawym punktem spotkania 
była także prezentacja stroju i uposa-
żenia komandosa przedstawiona przez 
Huberta Markowskiego, ucznia Gim- 
nazjum w Nowych Piekutach, który  
pasjonuje się militariami i chce zostać 
zawodowym żołnierzem.

Wystawa broni w Nowych Piekutach
Po części o�cjalnej odbyła się wigi- 

lia Klubu Strzeleckiego, na którą zapro-
szeni zostali wszyscy uczestnicy wystawy.

Opracowała: Monika Olędzka
Dyrektor GOK Nowe Piekuty

14. ASTWA – Stanisław Łuniewski – 
Białystok;
15. ROŚ TRANS – Waldemar Wyszyń-
ski – Szepietowo;
16. ŻWIR – TRANS – Paweł Kunicki – 
Brańsk;
17. OPTIMA – Paweł Wyszyński – Kle-
osin;
18. USŁUGI INFORMATYCZNE – 
Marek Mazewski – Łomża;
19. GAMA Group Szepietowscy Sp.J – 
Wysokie Mazowieckie;
20. BUD – MAR – Justyna i Marek Ło-
pieńscy – Łopienie Jeże;

21. LEWIATAN –Mirena i Marek Mo-
czydłowscy – Jabłoń Kościelna;
22. KRYNMED – Ośrodek Zdrowia  
w Nowych Piekutach;
23. ENERGO INSTAL – Ryszard Ja-
błoński- Szepietowo;
24. TRANS – ROL J.A. Remisiewicz – 
Kruszewo Wypychy;
25. WIPASZ – Olsztyn;
26. HURT DETAL Art Spożywczo- 
-Przemysłowe Joanna Brzozowska – 
Nowe Piekuty;
27. FIRMA OGÓLNOBUDOWLANA 
– Zdzisław Uszyński – Jabłoń Kościelna;

28. MICHAŁ Ośrodek Szkolenia Kie-
rowców Michał Szymborski – Jabłoń 
Jankowce;
29. SKLEP U WOJCIECHA – Wojciech 
Brzozowski – Wysokie Mazowieckie

Sponsorom i wszystkim, którzy  
wzięli udział w naszym Święcie Plonów  
serdecznie dziękujemy za przybycie.  
Mamy nadzieję, że dla Państwa był to 
również mile spędzony czas. 

Zapraszamy na XVII Dożynki Gmin- 
ne 20 sierpnia 2017!

Opracowała: Monika Olędzka 
Dyrektor GOK Nowe Piekuty
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W tym roku na terenie naszej Gmi-
ny krwiobus z Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa w Białymstoku odwie-
dził nas pięciokrotnie. Podczas każdej 
z akcji uczestniczyło około 30 krwio-

dawców. Łącznie oddano ponad 60 li-
trów krwi. Jak bardzo krew jest waż-
nym i potrzebnym darem – nie trzeba 
przypominać. Nasi mieszkańcy to spo-
łeczeństwo, które chętnie oddaje krew. 
Za okazałą o� arność składamy wyrazy 
uznania i głębokiego szacunku. Każda 
kropla Waszej krwi jest źródłem nadziei 
i życia dla tych, którzy jej potrzebują. To 
dzięki Wam wielu z nich mogło znowu 
cieszyć się zdrowiem. Serdeczne po-
dziękowania w imieniu wszystkich bez-
imiennych biorców Waszej krwi oraz 
własnym, za wrażliwość i bezinteresow-
ne poświęcenie. 

Honorowa Akcja Krwiodawstwa
Oto terminy akcji krwiodawstwa 

w naszej gminie w 2017 roku:
12 luty, 23 kwietnia, 2 lipca, 10 wrze-
śnia, 19 listopada

Zapraszamy serdecznie !!!

Opracowała: Renata Kruszewska
Pracownik GOK Nowe Piekuty

 

Osiągnęli wspólnie 61% punktów 
Jest to wynik wyższy od średniej powiatu  

o 14 punktów procentowych !!! 
  

ZESPÓŁ SZKÓŁ W JABŁONI KOŚCIELNEJ
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11 listopada 2016 roku w Jabłoni 
Kościelnej upamiętniono 98 Rocznicę  
Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

Na uroczystości obecne były Poczty  
Sztandarowe: OSP w Jabłoń Jankowce 
oraz Zespołu Szkół w Jabłoni Kościelnej, 
a także zaproszeni goście: Wójt Gmi-
ny Nowe Piekuty Pan Marek Kaczyń-
ski, radni, okoliczni sołtysi, jak rów- 
nież dyrekcja Zespołu Szkół w Jabłoni 

Kościelnej wraz ze Szkolną Radą Ro-
dziców oraz całą społecznością szkolną  
i lokalną.

Uroczystość rozpoczęła o godzinie 
9.00 msza św. w intencji ojczyzny ce-
lebrowana przez księdza proboszcza 
Andrzeja Łapińskiego. Potem wysłu-
chano części artystycznej w wykona-
niu uczniów z Zespołu Szkół w Jabłoni 
Kościelnej. Następnie uczestnicy udali 
się na cmentarz grzebalny. Przy Gro-
bie Nieznanego Żołnierza odśpiewano 
tradycyjnie „Rotę”, po której okolicz-
nościowe przemówienie wygłosił Pan 
Marek Kaczyński Wójt Gminy Nowe 
Piekuty. W hołdzie pamięci rodakom, 
którzy walczyli o wolną Polskę, przybyli 
goście złożyli wieńce, a delegacje po-
szczególnych klas o�arowały zapalone 
znicze wraz z biało-czerwonymi kwia-
tami.

Obchody Święta Niepodległości
Na zakończenie wspólnie odmówio- 

no modlitwę za walczących w obronie 
niepodległej Polski.

Opracowały: Iwona Elżbieta Pruszyńska 
i Joanna Gaczkowska

Nauczycielki

11 listopada to Święto wszystkich  
Polaków, także tych najmłodszych.  
Kształtowanie patriotycznych postaw 
dorosłych ludzi zaczyna się już w okresie 
dzieciństwa. Dlatego w naszym przed-
szkolu szczególną wagę przywiązujemy 
do obchodów świąt patriotycznych. 
Przedszkolaki znają polskie symbole  

narodowe i okazują im należny szacu-
nek. Wiedzą też dlaczego Narodowe 
Święto Niepodległości jest obchodzo-
ne tak uroczyście. Z zainteresowaniem 
oglądają fragmenty obchodów tego świę- 
ta z lat ubiegłych, a gdy usłyszą Mazurek 
Dąbrowskiego – wstają. Co roku bierze-
my udział w akcji organizowanej przez 

Narodowe Święto Niepodległości w „Baśniowym Gaju”
ZS w Jabłoni Kościelnej „WYWIEŚ 
FLAGĘ POLSKI”. Każdy z nauczycieli 
koordynujących akcję ma do wykona-
nia z grupą uczniów/dzieci określone 
zadania, a nam przypadł w udziale za-
szczytny obowiązek wykonania polskiej 
�agi. Staramy się, aby poprzez różno-
rodność pomysłów zrobienie �agi było 
dla dzieci nie przykrym obowiązkiem, 
ale świetną zabawą. W tym roku dzieci 
z grupy 5-latków układały �agę z biało-
-czerwonych klocków, które wcześniej 
wykonały z kartonowych pudełek. Grupa 
Maluszków wyklejała �agę kawałkami 
czerwonej bibuły. Jednak gdy ma się 
3 lub 4 lata i małe paluszki, to nie jest 
wcale takie łatwe… Wszystkie przed-
szkolaki bardzo się starały, aby przygo-
tować najpiękniejszą �agę na „Urodziny 
Polski”, bo tak pieszczotliwie nazywa- 
my Narodowe Święto Niepodległości. 
Jesteśmy dumni z bycia Polakami. 

 Opracowała: Bożena Truskolaska
Nauczycielka
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III miejsce w �nale powiatu wysokoma-
zowieckiego w piłce nożnej dziewcząt 
Szkoły Podstawowej.
V miejsce w �nale powiatu wysokoma-
zowieckiego w piłce nożnej chłopców 
Szkoły Podstawowej.
V miejsce w �nale powiatu wysokoma-
zowieckiego w piłce nożnej chłopców 
Gimnazjum.
II miejsce dziewcząt w �nale powiatu 
wysokomazowieckiego w Drużynowych  
Biegach Przełajowych Szkoły Podsta-
wowej.
V miejsce chłopców w �nale powiatu 
wysokomazowieckiego w Drużyno- 
wych Biegach Przełajowych Szkoły Pod- 
stawowej. 
VIII miejsce chłopców i dziewcząt w �- 
nale powiatu wysokomazowieckiego  
w Drużynowych Biegach Przełajowych 
Gimnazjum. 
I miejsce w �nale powiatu wysokoma-
zowieckiego w badmintonie dziewcząt 
Szkoły Podstawowej.
I miejsce w �nale powiatu wysokoma-
zowieckiego w badmintonie chłopców 
Szkoły Podstawowej.
II miejsce w �nale Grupy Zachodniej  
w badmintonie chłopców Szkoły Pod-
stawowej.
III miejsce w �nale Grupy Zachodniej 
w badmintonie dziewcząt Szkoły Pod-
stawowej. 
VII miejsce w finale Województwa 
Podlaskiego w badmintonie chłopców 
Szkoły Podstawowej.
I miejsce w �nale powiatu wysokoma-
zowieckiego w badmintonie dziewcząt 
Gimnazjum.
I miejsce w �nale powiatu wysokoma-
zowieckiego w badmintonie chłopców 
Gimnazjum.
VII miejsce w �nale Grupy Zachodniej  
w badmintonie dziewcząt Gimnazjum.
IV miejsce w �nale Grupy Zachodniej 
w badmintonie chłopców Gimnazjum.
III miejsce w �nale powiatu wysoko- 
mazowieckiego w piłce koszykowej 
dziewcząt Szkoły Podstawowej. 

V miejsce w �nale powiatu wysokoma-
zowieckiego w piłce koszykowej chłop-
ców Szkoły Podstawowej. 
II miejsce w �nale powiatu wysokoma-
zowieckiego w piłce koszykowej dziew-
cząt Gimnazjum. 

Osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2016/2017
II miejsce w �nale powiatu wysokoma-
zowieckiego w piłce koszykowej chłop-
ców Gimnazjum. 

Opracował: Tomasz Gosk
Nauczyciel

Finał powiatu wysokomazowieckiego w badmintonie dziewcząt i chłopców Szkoły 
Podstawowej w Jabłoni Kościelnej

Finał powiatu wysokomazowieckiego w drużynowych biegach przełajowych drużyna 
Gimnazjum

Finał powiatu wysokomazowieckiego w drużynowych biegach przełajowych drużyna 
Szkoły Podstawowej
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Uroczysty apel zorganizowany w tym  
dniu rozpoczęliśmy od ślubowania kla-
sy I gimnazjum. Tradycyjnie uczniowie 
rozpoczynający naukę w gimnazjum 
złożyli uroczystą przysięgę na forum 
całej społeczności szkoły. Następnie 
uczciliśmy pamięć o patronie naszej 
szkoły Janie Pawle II, została odśpiewa-
na Jego ulubiona pieśń „Barka” i przy-

pomniano najistotniejsze fakty z życia 
Ojca Świętego. 

W przeddzień rocznicy Dnia Edu-
kacji Narodowej Samorząd Uczniowski 
przygotował montaż słowno muzyczny, 
podczas którego młodzież odtworzyła 
– słowem, gestem i piosenką – klimat 
szkolnego życia. Następnie przedsta-
wiciele uczniów złożyli dyrekcji, na-
uczycielom oraz pracownikom szkoły 
najserdeczniejsze życzenia i wręczyli 
kwiaty. 

Po części artystycznej nastąpiły po-
dziękowania dyrektora szkoły – Pana 
Andrzeja Olędzkiego oraz Wójta Gmi-
ny Nowe Piekuty – Pana Marka Kaczyń-
skiego. W szczególny sposób wyróż-

Ślubowanie klasy I Gimnazjum, 
Dzień Patrona Szkoły Jana Pawła II,

14 Października – Dzień Edukacji Narodowej
nieni zostali nauczyciele i pracownicy, 
którzy w tym roku otrzymali nagrody 
za swoją pracę. Również przedstawi- 
ciele Rady Rodziców złożyli na ręce 
dyrekcji kosz upominkowy wyrażając 
wdzięczność za trud włożony w kształ-
towanie młodego pokolenia. 

Uroczysta atmosfera towarzyszyła 
nam przez cały dzień, podczas które-
go uczniowie dziękowali nauczycielom  
i składali życzenia pomyślności zarówno  
w życiu zawodowym, jak i prywatnym. 

Opracowała: 
Anna Borzymowska-Śmietało 

Nauczycielka

Dnia 27 października 2016 roku ma-
luchy z „Baśniowego Gaju” długo nie 
zapomną! Uczniowie klasy 3B zrobili 
przedszkolakom nie lada niespodziankę! 

Starsi koledzy, czyli my, przybyliśmy do 
przedszkola, aby odegrać przedstawie-
nie pod tytułem,,Cztery Żywioły”. Prze-
braliśmy sie we własnoręcznie zrobione 
stroje, by zaprezentować się jako ży-
wioły: woda, powietrze, ogień i ziemia. 
Opowiedzieliśmy, w interesujący i przy-
stępny sposób, o obecności i działaniu 
żywiołów wśród nas. Przedstawiliśmy 
jak woda, ogień, wiatr, ziemia kontak- 
tują się z ludźmi. 

Mali szkolni aktorzy –maluchom z Baśniowego Gaju
Inscenizacja bardzo podobała się 

dzieciom. W nagrodę dostaliśmy brawa  
i lizaki, a przedszkolaki robiły sobie  
z nami zdjęcia i zapowiedziały, że z nie-
cierpliwością czekają na następne spo-
tkanie ze szkolnymi aktorami.

Opracowali: 
Wiktor Brzozowski i Jan Rząca 

Uczniowie klasy III b 

4 października 2016 roku najmłod-
si uczniowie naszej szkoły wzięli udział 
w wycieczce do Białegostoku. Najpierw 
odwiedziliśmy Teatr Lalek, gdzie obej-
rzeliśmy spektakl „Straszna Piątka”,  
opowiadający o tajemniczym życiu  

zwierząt „mniej lubianych” przez ludzi:  
żaby, nietoperza, ćmy, kreta, hieny  
i myszy. Najmłodsi nie tylko mieli oka- 
zję obejrzeć ciekawe przedstawienie,  
ale również mogli wziąć w nim udział.  
W drugiej części spektaklu, dzieci 
„przez tunel” przedostały się do pod-
ziemnej naleśnikarni wypełnionej za- 
pachem świeżych naleśników. Na zakoń- 
czenie, każdy dostał tajemniczy przepis 
na aromatyczne placki.

 Następnie udaliśmy się do nowego 
centrum zabaw dla dzieci „Fabryka mi-

Wycieczka do Białostockiego Teatru Lalek oraz centrum zabaw 
dla dzieci „FABRYKA MISIA”

sia”, gdzie podczas dwugodzinnej zaba- 
wy dzieci mogły dać upust swej energii 
i fantazji. Wszystkie zjeżdżalnie, tram-
poliny, baseny z kulkami, mini armatki 
na piłki, automaty, karuzele itp. zosta-
ły przetestowane z wielką radością na 
wszystkie możliwe strony. 

 Zmęczeni, ale zadowoleni wróci-
liśmy do szkoły z głowami pełnymi  
wrażeń.

Opracowała: Karolina Załuska
Nauczycielka
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03.11.2016 r. dzieci z obu grup przed- 
szkolnych z „Baśniowego Gaju” wybra-
ły się razem ze swymi opiekunami na 
wycieczkę autokarową do Białegosto-
ku. Naszym celem było obejrzenie bajki  
w kinie Helios pt. „Dzielna Syrenka  
i Piraci z Kraboidów”. Jest to piękna 
opowieść o tym, że każdy może zmienić 
się na lepsze, uczy widza wrażliwości  
na świat i ludzi wokół nas.

 Oprócz �lmu wielu wrażeń dostar-
czyło dzieciom już samo dotarcie do 
kina. Spacer po galerii handlowej, prze-
jazd windą to – dla niektórych pierw-
sze tego typu doświadczenia. Poza tym 
mieliśmy okazję zweryfikować naszą 
umiejętność chodzenia w parach oraz 
zachowania się w miejscu publicznym.

 Kolejny etap naszej wycieczki to 
przejazd do „Fabryki Misia”. Jest to cen-

trum zabaw przystosowane zarówno 
dla najmłodszych, jak i trochę starszych 
dzieci. Spędziliśmy tam 2 godziny, ko- 
rzystając z dostępnych kącików zabaw.  
Po skończonej zabawie czekał nas  
„sprawdzian” z umiejętności samoob-
sługowych, bo przecież wszyscy mu- 
sieli włożyć nie tylko bluzki, bluzy  
i sweterki …ale też buty, kurtki, czapki  
i szaliki… Poradziliśmy sobie, ale wie-
my, że ubieranie nie jest naszą najmoc-
niejszą stroną…

 Ostatni odcinek na trasie wyciecz-
ki to powrót do naszego przedszkola. 
Wróciliśmy zmęczeni, ale szczęśliwi.

 Opracowała: Bożena Truskolaska
Nauczycielka

Wycieczka do kina i spotkanie z misiem

Dnia 3 października 2016 roku 
uczniowie klas 3a i 3b Zespołu Szkół  

w Jabłoni Kościelnej byli na wycieczce  
w piekarni Waldemara Hermana w Sze- 
pietowie, która powstała 1980 roku.  
O godzinie 9.10 wyjechaliśmy spod 
szkoły autobusem szkolnym. Na miejsce 
dotarliśmy o godzinie 9.30, na miejscu 
czekała na nas pani, która opowiadała 
o różnych maszynach, które są bardzo 
potrzebne w piekarni. Oprowadziła 
nas po pomieszczeniach w zakładzie. 
Na koniec poczęstowała nas świeżymi 

mini pizzami i bułkami. Wróciliśmy z 
wycieczki bardzo zadowoleni.

Opracowali Uczniowie klasy IIIB

Jak powstaje chleb? Wyjazd do piekarni 

07.10.2016 r. odbyła się wycieczka 
uczniów klas IV-VI SP i I-III Gim. do  
Warszawy. Program wyjazdu był bar-
dzo zróżnicowany. Pobyt w stolicy roz-
poczęliśmy od spaceru po Starówce. 

Kolumna Zygmunta, Zamek Królew-
ski, pomnik Warszawskiej Syrenki to  
obiekty, na które zwróciliśmy szczegól-
na uwagę podczas pobytu w centrum 
Warszawy. Następnie udaliśmy się do 
Centrum Nauki Kopernik – uczniowie 
spędzili tam bardzo twórczo dwie go-
dziny, zgłębiając tajniki �zyki. Głów-
nym celem naszego wyjazdu było 
zwiedzanie Muzeum Powstania War-
szawskiego. Niezwykłe miejsce, w któ-
rym zgromadzono pamiątki, eksponaty 
związane z Powstaniem Warszawskim, 
przybliżyło naszym uczniom wydarze-

nia z roku 1944. Ostatnim równie cie-
kawym miejscem, które odwiedziliśmy 
było Centrum Pieniądza w Narodo-
wym Banku Polskim. Jest to niedawno 
powstałe muzeum, w którym uczestni-
cy wycieczki mogli zapoznać się z hi-
storią pieniądza zaczynając od najstar-
szych cywilizacji Mezopotamii po czasy 
współczesne. Wycieczkę należy zaliczyć 
do bardzo udanych. 

 Opracowała: Katarzyna Mantur
  Nauczycielka

Wycieczka do Warszawy
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19 i 20 maja 2016 r. już po raz XIII  
w Hodyszewie i Nowych Piekutach 
odbyły się Dni Gimnazjalistów. Przyby-
ła na nie młodzież z 18 szkół z terenu 
województwa podlaskiego (z Gimna-
zjów w: Ciechanowcu, Czyżewie, Glin- 
niku, Grabowie, Białymstoku (Gim-
nazjum Katolickie i Gimnazjum nr 7),  

13 Grudnia 2016 roku w Zespole 
Szkół w Jabłoni Kościelnej odbył się 
Kiermasz Świąteczny. Przygotowa-
nia do owego wydarzenia rozpoczę-
ły się już kilka tygodni wcześniej.  
Uczniowie wraz z nauczycielami piekli 
i dekorowali pierniczki, robili bombki, 
stroiki oraz inne świąteczne dekoracje. 

Pieniądze, które podczas akcji tra�ły do 
puszek, zostały przekazane na cele cha-
rytatywne. 

Opracowała: Gabriela Brzozowska 
kl. V ZS w Jabłoni Kościelnej

Kiermasz Świąteczny

W bibliotece szkolnej Zespołu Szkól 
w Jabłoni Kościelnej od 17.10.2016 r.  
do 27.10.2016 odbyła się akcja GŁO-
ŚNEGO CZYTANIA. Była to inicjatywa 

promująca czytelnictwo, prowadzona  
w ramach Święta Biblioteki. Społecz-
ność szkolna, szczególnie aktyw bi- 
blioteczny (kl 5.) aktywnie włączył  
się w zaproponowane działania. Dzieci 
bardzo chętnie w tych dniach odwie-
dzały bibliotekę, w której na długiej 
przerwie brakowało miejsca.

Tydzień rozpoczęły magiczne ,,Ba-
śnie Andersena’’, które przeniosły mło-
dych czytelników w zaczarowany świat 
fantazji. Okazało się, że jest wśród na-
szych uczniów sporo miłośników ksią-
żek. Akcja rozbudziła zainteresowanie 

czytelnicze. Udowodniła, że dzieci ko-
chają książki i posiadają niemałą wie-
dzę na ich temat. Miło było patrzeć, jak 
młodzi czytelnicy czekali na otwarcie 
biblioteki i wsłuchiwali się w baśniowe 
historie.

Głośnemu czytaniu towarzyszyła 
wystawa złożona z około 100 książek 
dostępnych w naszym księgozbiorze, 
które warto przeczytać.

Opracowały: 
Izabela Rząca i Iwona Pruszyńska

Nauczycielki

Głośne czytanie w bibliotece szkolnej

Jabłonce Kościelnej, Jabłoni Kościel-
nej, Jaświłach, Klukowie, Krypnie Ko-
ścielnym, Nowych Piekutach, Piątnicy, 
Szepietowie, Szumowie, Turośni Ko-
ścielnej, Wysokiem Mazowieckiem, 
Wyszkach), by przez dwa dni spędzać 
ze sobą czas, głównie na świeżym po-
wietrzu, by dzielić się wiedzą i umie-
jętnościami zdobytymi w szkole, bawić 
się, ale przede wszystkim – przeżyć 
niezwykłą przygodę. Stałymi punktami 
programu Dni Gimnazjalistów są msza 
święta odprawiana pierwszego dnia  
w Sanktuarium Maryjnym w Hody-
szewie (celebrowana przez Jego Eksce-
lencję Biskupa Łomżyńskiego Janusza 
Stepnowskiego), rajd ok. 10 – kilome-
trowymi trasami z Hodyszewa, Kostrów 
Nosków i Jabłoni Piotrowiec wiodą-
cymi do Nowych Piekut, rozwiązywa-

nie różnorodnych zadań (układanie  
z puzzli obrazów Andriollego będących 
ilustracjami do wybranych ksiąg „Pana 
Tadeusza”, robienie zdjęć inspirowa-
nych rycinami, upodabnianie się do 
bohaterów epopei, układanie tekstów 
piosenek do fragmentów utworu, opi-
sywanie i fotografowanie rodzinnych 
pamiątek mieszkańców gminy, ukła-
danie trzynastozgłoskowca na jeden  
z zaproponowanych tematów – Świa-
towe Dni Młodzieży, 1050. Rocznica 
Chrztu Polski, historia Dni Gimnazja-
listów, sporządzanie rankingu najpo-
pularniejszych na terenie gminy Nowe 
Piekuty wydarzeń historycznych), dys-
koteka, a drugiego dnia – warsztaty 
taneczne prowadzone przez dyrektora  
i instruktorów zespołu „Słowiki”  
z Brańska oraz zajęcia teatralne.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWYCH PIEKUTACH
XIII Dni Gimnazjalistów pod hasłem: „Od nas zależy przyszłość!”

Nowe Piekuty – Hodyszewo, 19–20 maja 2016 r.



29

WIEŚCI z gminy

 W tym roku spotkaniu gimnazja-
listów przyświecało hasło: „Od nas 
zależy przyszłość!”. Organizatorzy tak 
obmyślili program, by uświadomić gim-

nazjalistom, jak wiele sobą reprezentu-
ją, jak wiele od nich zależy i jak ważne  
jest powracanie do korzeni oraz pielęg- 
nowanie narodowej tradycji i kultury. 
Młodzież przez dwa dni czytała epope-
ję „Pan Tadeusz” i odkrywała wpisane 
w nią ponadczasowe wartości. Miała  
też okazję poznać polskie i lokalne zwy-
czaje i tańce ludowe – polkę podlaską 
od Michałowa oraz poloneza.

Najlepszych nagrodzono pucharami 
– I miejsce w rywalizacji drużyn zajęli 
gimnazjaliści z Szumowa, II miejsce – 
uczniowie z Wysokiego Mazowieckie-
go, III miejsce – młodzież z Nowych 
Piekut, a IV – reprezentacja z Czyżewa.

Liczne podziękowania i dowody 
sympatii oraz prośby uczestników i opie- 
kunów o to, by tradycja Dni Gimna- 
zjalistów była kontynuowana, na pew-
no nie pozostaną bez echa ze strony 
organizatorów: Danuty Wyszyńskiej –  
dyrektora Zespołu Szkół w Nowych 
Piekutach, Marka Kaczyńskiego – wój-
ta gminy Nowe Piekuty, ks. Wojciecha 
Juszczuka – proboszcza para�i Hody-
szewo i ks. Tadeusza Sołtysika – pro-
boszcza para�i Piekuty.

Opracowały: Małgorzata Markowska, 
Marzena Olędzka, Anna Żochowska

Nauczycielki

Setki tysięcy Sybiraków w czasie 
pobytu na zesłaniu mimo represji, po-
niżania, straszliwych warunków egzy-
stencji odznaczyło się wielkim huma-
nizmem, wiernością zasadom życia 
chrześcijańskiego, człowieczeństwem. 
Niektórych Kościół wyniósł na ołta-
rze. Warto poznać ich sylwetki.

Święty Rafał Kalinowski – patron 
Sybiraków, polski duchowny rzym-
skokatolicki, karmelita bosy; inżynier, 
oficer carskiego wojska w stopniu po-
rucznika, powstaniec styczniowy, Sy-
birak, nauczyciel, wychowawca. 

Urodził się 1 września 1835 r. w Wil-
nie. Ukończywszy Mikołajewską Szkołę 
Inżynieryjną w Petersburgu z tytułem 
inżyniera i stopniem porucznika, pra-
cował wpierw jako wykładowca aka-
demicki, a następnie przy budowie 
kolei na linii Odessa – Kursk i jako 
wojskowy w Brześciu Litewskim. Gdy 

wybuchło powstanie styczniowe, zre-
zygnował z pracy w rosyjskim wojsku 
w obawie przed otrzymaniem rozkazu 
walki przeciwko rodakom. Mimo, iż 
był przeciwny wszczynaniu powstania 
styczniowego, włączył się w nie i objął 
stanowisko ministra wojny w litew-
skich władzach powstańczych. Pod 
koniec 1863 r. przekonał się o bezna-
dziejności sprawy i zaniechał działań. 
W marcu 1864 r. został aresztowany 
i skazany na karę śmierci, ale wyrok 
zmieniono na zesłanie i katorgę. Sta-
ło się tak między innymi dlatego, że 
Murawiow został przekonany przez 
jednego ze swoich podwładnych, iż 
skazanie osoby uważanej przez Pola-
ków za świętą sprawi, że stanie się on 
w ich oczach męczennikiem. Tra�ł do 
Usoli i pracował w warzelni soli. Są 
przekazy, że na zesłaniu Sybiracy sto-
sowali inwokację litanijną zawierającą 
słowa: „Przez modlitwy Kalinowskie-
go wysłuchaj nas Panie!”. Po ogłosze-
niu częściowej amnestii przeniósł się 
do Irkucka i podjął się pracy nauczy-
ciela domowego i korepetytora. Na 
zesłaniu coraz mocniej przekonywał 
się o swoim powołaniu zakonnym.  
W 1874 r. został zwolniony z wygna-
nia. Po powrocie do Polski przyszły 
święty wstąpił do zakonu karmelitań-
skiego w 1877 r., w wieku 42 lat. Po 
złożeniu pierwszych ślubów i odbyciu 

studiów teologicznych, przyjął świę-
cenia kapłańskie w dniu 15 stycznia 
1882 r. Trzykrotnie sprawował funk-
cję przeora w Czernej, tyleż razy był 
przełożonym klasztoru w Wadowicach. 
Spędził w zakonie 30 lat. Zmarł 15 listo-
pada 1907 r. w Wadowicach. Papież  
Jan Paweł II kanonizował Rafała Kali-
nowskiego 17 listopada 1991 r. w Rzymie.

Błogosławiony Władysław Buko-
wiński – Apostoł Kazachstanu, polski 
duchowny rzymskokatolicki, Sybirak, 
więzień sowieckich łagrów. 

Urodził się 22 grudnia 1904 r.  
w Berdyczowie. W 1920 r. rodzina prze- 
niosła się do Święcicy w powiecie san- 
domierskim. W latach 1921–1931 stu-
diował prawo, a następnie teologię na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Święcenia 
kapłańskie otrzymał 28 czerwca 1931 r. 
z rąk arcybiskupa księcia Adama Sapie-
hy, metropolity krakowskiego. Po kilku 
latach pracy duszpasterskiej w Rabce  
i Suchej Beskidzkiej wyjechał na Kresy  
i został wykładowcą w Seminarium  
Duchownym w Łucku. Od września  
1939 r. był proboszczem katedry w Łuc- 
ku. W 1940 r. został uwięziony przez 
NKWD. Cudem uniknął śmierci w li-
kwidowanym przez Sowietów łuckim 
więzieniu po rozpoczęciu wojny nie-
miecko-radzieckiej w 1941 r. Pomagał 
uciekinierom i jeńcom podczas nie-
mieckiej, a następnie radzieckiej oku-

Święci wśród zesłańców

XVI Marsz Żywej Pamięci Polskiego 
Sybiru w Białymstoku
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pacji. W latach 1945–1954 przebywał 
w radzieckich więzieniach i obozach 
pracy w Kijowie, Czelabińsku i Dżez-
kazganie. Tam, po wyczerpującej, kil-
kunastogodzinnej pracy odwiedzał 
chorych w więziennym szpitalu, umac-
niał współwięźniów w wierze, udzielał 
sakramentów i prowadził rekolekcje w 
różnych językach. Napisał i potajem-
nie wykładał w łagrze historię Polski. 
W 1954 r. został zesłany do Kazachsta-
nu, do Karagandy, z obowiązkiem pod-
jęcia pracy stróża. Praca ta umożliwiała 
mu dalszą tajną pracę duszpasterską 
wśród zesłańców. Chrzcił, spowiadał 
i błogosławił małżeństwa zesłanych tam 
Polaków, Niemców, Rosjan, Ukraińców 
i przedstawicieli innych narodowo-
ści. Dobrowolnie przyjął obywatelstwo 
Związku Radzieckiego, aby mógł po-
zostać wśród powierzonych swej opie-
ce wiernych. Odbył wyprawy misyjne 
m.in. do Tadżykistanu, Semipałatyńska, 
Aktiubińska. W 1958 r. został ponownie 
uwięziony na trzy lata i zesłany do ła-
grów na Syberii: w Czumie w obwodzie 
irkuckim oraz obozie dla „religiozni-
ków” w Sosnówce. W sumie spędził 
w łagrach i więzieniach 13 lat, 5 mie-

sięcy i 10 dni. Po odbyciu kary konty-
nuował w Karagandzie pracę dusz-
pasterską w prywatnych domach. Pod 
koniec życia trzykrotnie przyjeżdżał 
do Polski, gdzie spotykał się m. in. 
z kard. Karolem Wojtyłą. Zmarł w Ka-
ragandzie 3 grudnia 1974 r. do końca 
prowadząc pracę duszpasterską. Jego 
grób znajduje się w kościele pw. św. 
Józefa w Karagandzie. W 2016 r. bea-
tyfikacji ks. Bukowińskiego dokonał 
w imieniu papieża Franciszka prefekt 
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych 
kard. Angelo Amato podczas Mszy 
|św. w katedrze Matki Bożej Fatimskiej 
Matki Wszystkich Narodów w Kara-
gandzie.

Staramy się w pracy wychowawczej 
w Gimnazjum w Nowych Piekutach 
ukazywać postacie św. Rafała Kalinow-
skiego i bł. Władysława Bukowińskie-
go jako wzorce postaw patriotycznych 
i obywatelskich. 

Warto też zwrócić uwagę na liczne 
spotkania społeczności szkolnej z jesz-
cze żyjącymi zesłańcami i inne działania 
w Gimnazjum im. Sybiraków w No-
wych Piekutach związane z patronem 
szkoły, które podejmowano w roku 2016: 

• obchody Dnia Pamięci o Sybirakach 
(24 kwietnia 2016 r,); 

• uroczystość z okazji 75. rocznicy 
zsyłki na Sybir rodzin z gminy Pie-
kuty (20 czerwca 2016 r.);

• podsumowanie 10-letniej działalno-
ści Klubu Wnuka Sybiraka w Zespo-
le Szkół w Nowych Piekutach;

• udział w XVI Międzynarodowym 
Marszu Żywej Pamięci Polskiego 
Sybiru w Białymstoku (9 września 
2016 r.);

• udział w obchodach Dnia Sybiraka 
w Łomży wspólnie z miejscowym 
Zarządem Oddziału Związku Sybira-
ków (17 września 2016 r.)

Opracował: Jan Pogorzelski
Nauczyciel, Opiekun Klubu Wnuka 

Sybiraka w Nowych Piekutach

W dniu 13 października 2016 roku 
odbyła się uroczysta akademia z okazji 
Dnia Nauczyciela. W bieżącym roku 
szkolnym część artystyczną przygoto-
wały panie: Jadwiga Radulska-Kostro 
i Justyna Piekutowska. Zaproszonych 
gości, dyrektora, nauczycieli, pracowni-
ków obsługi i uczniów przywitała pięk-
na dekoracja, na której umieszczona 
była sentencja:
„Bo nauczyciel jest kapitanem,
co na okręcie dookoła świata
Płynie wraz z nami przez szkolne lata”.

Akademię otworzyła Pani Dyrektor 
Danuta Wyszyńska witając gości, przy-
bliżając zebranym historię i ideę Dnia 
Edukacji Narodowej oraz składając 
wszystkim nauczycielom i pracowni-
kom administracji najlepsze życzenia. 
Po wystąpieniu Pani Dyrektor odbyła 
się wspaniale przygotowana część ar-

tystyczna, która w tym roku ukazywa-
ła szerokie spektrum talentów, jakimi 
mogą poszczycić się nasi uczniowie. 
Pokaz talentów rozpoczęli uczniowie 
gimnazjum, którzy przygotowali za-
bawne przedstawienie. Uzupełnieniem 
ich występu były piosenki w wykona-
niu uczennic z koła muzycznego, przy-
gotowane pod nadzorem Pani Doroty 
Niemyjskiej. Na zakończenie części 
artystycznej uczniowie Szkoły Podsta-
wowej przygotowali Galę Oskarową – 
Jabłkową, w trakcie której, nauczycie-
le otrzymali nagrodę (jabłko i różę) 
w poszczególnych kategoriach. Całemu 
przedsięwzięciu towarzyszyły ogromne 
emocje. Każdy wyczekiwał kategorii, 
w której to okazał się zwycięzcą. Pod-
czas całej uroczystości porządku pilno-
wała tajna policja, którą zorganizowali 
chłopcy klas gimnazjalnych.

Po wspaniałej uroczystości wszyscy 
uczniowie udali się do domów, a na-
uczyciele i pracownicy obsługi zapro-
szeni zostali na poczęstunek przygoto-
wany przez Radę Rodziców.

Dziękujemy nauczycielom, mło-
dym talentom i chórkowi szkolnemu za 
wspaniałą uroczystość!

Opracował:
Samorząd Uczniowski

Dzień Nauczyciela

Dzień Pamięci o Sybirakach – 24 kwiet-
nia 2016 r., Nowe Piekuty 
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Przysięgam Panu Bogu w wierności Polsce trwać
Na mej Ojczyzny progu w walecznym szyku stać.
Za sztandar cześć i prawa ochoczo ruszać w bój
Jak każe mi ustawa i honor każe mój.
Wypełniać w lot rozkazy, tajemnic wojska strzec 
Jak żołnierz żyć bez skazy, gdy trzeba, mężnie lec.
Zachować tajemnicę, nie zdradzać braci swych
W potrzebie paść o�arą za Ojczyznę i wiarę
Przysięgi tu złożonej dotrzymać, abym mógł
Na krzyżu umęczony, tak mi dopomóż Bóg”.

11 października 2016 r. obchodzili-
śmy w naszej szkole 63 rocznicę śmierci 
ostatniego dowódcy 6. Brygady Wileń-
skiej AK, legendarnego kpt. Kazimierza 
Kamieńskiego ps. „Huzar”. Uroczystość 
rozpoczęliśmy występem artystycznym 
wykonanym przez młodzież gimna-

zjalną. Uczniowie przypomnieli w niej 
życiorys oraz zasługi kpt. Kamieńskie- 
go Był jednym z żołnierzy Polski Pod-
ziemnej, którzy pokazali nam jak trzeba  
kochać Ojczyznę i walczyć o nią do  
ostatniej kropli krwi. To oni udowod- 
nili przyszłym pokoleniom, że nie  
można się poddawać i bezczynnie cze-
kać na to, co przyniesie los. 

Następnie wszyscy udali się pod 
pomnik zamordowanego, gdzie dele- 
gacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze. 
Na zakończenie zmówiliśmy modlitwę 
w intencji wszystkich, którzy walczyli  
i ginęli za Ojczyznę. Przedstawiciele 
GRH im. Brygady Kawalerii Plis wy- 
stawili wartę honorową.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!!!

Opracowała: Agnieszka Zdrodowska
Nauczycielka

Rocznica śmierci kpt. Kazimierza Kamieńskiego ps. „Huzar”

W minionym roku szkolnym ucznio-
wie szkoły podstawowej osiągnęli wiele  
sukcesów sportowych, dzięki którym  
możemy szczycić się II miejscem  
w Wojewódzkim Współzawodnictwie 
Sportowym Szkół Małych, II miej-
scem Dziewcząt i Chłopców w Spor- 
cie Szkolnym Małych Szkół Podsta-
wowych Województwa Podlaskiego  
w roku szkolnym 2015/2016. 
Wzięliśmy też udział w zawodach na 
szczeblu ogólnopolskim: 
– w Ogólnopolskim Finale turnieju 
Szczypiorniak na Orlikach

W dniach 09-12.06.2016 r. szczy-
piornistki z naszej szkoły podstawowej: 
Julia Dworakowska, Aleksandra Dą-
browska, Marta Popławska, Sylwia Do-
mańska, Ewelina Kozłowska, Kamila Ja-
błońska, Natalia Brzozowska, Weronika 
Gierałtowska wzięły udział w Finale 
Ogólnopolskim Szczypiorniak na Orli-
kach. Zawody odbyły się w Katowicach. 
Dziewczęta miały okazję przebywać 
w Hali Sportowej SPODEK, obejrzeć 
mecz piłki ręcznej Polska – Holandia 
oraz spotkać się z reprezentacją Polski. 
Nasza drużyna licząca tylko 8 zawod-
niczek walczyła bardzo dzielnie, wśród 
16 najlepszych drużyn Polski zajęła XII 
miejsce.

– w Finale Ogólnopolskich Igrzysk 
Młodzieży w piłce ręcznej

W dniach 9-12. 06.2016 w Głucho-
łazach odbył się ogólnopolski Finał 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce 
ręcznej chłopców. W zawodach tych 
wzięła udział reprezentacja chłopców  
naszej szkoły zajmując XII miejsce  
(Arkadiusz Markowski, Kacper Prze-
ździecki, Piotr Brzozowski, Rafał Kunic- 
ki, Michał Markowski, Jakub Kruszew-
ski, Jakub Bajkowski, Jakub Łapiński, 
Kacper Kruszewski, Damian Ciborow-
ski Mateusz Gierałtowski).

Nasi uczniowie reprezentowali na-
szą szkołę w województwie: 
– w Finale Podlaskich Igrzysk Mło-
dzieży w piłce ręcznej

22.04.2016 r. w Bielsku Podlaskim 
odbył się Finał Igrzysk Województwa 

Podlaskiego w piłce ręcznej chłopców 
drużyna zajęła I miejsce.

Dnia 29.04.2016 r. drużyna dziew-
cząt naszej szkoły podstawowej wzięła 
udział w rozgrywanym w Suwałkach 
Turnieju Finałowym Igrzysk w piłce 
ręcznej, zajęła I miejsce.

– w Finale Podlaskich Igrzysk Mło-
dzieży piłce nożnej
VII miejsce – drużyna dziewcząt
– w Wojewódzkim Finale turnieju 
Szczypiorniak na Orlikach
I miejsce – drużyna dziewcząt
II miejsce – drużyna chłopców

Osiągnięcia sportowe
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Na szczeblu powiatu
Dnia 04.09.2016 r. odbyły się obcho-

dy Jubileuszu 150 lat Powiatu Wyso- 
komazowieckiego. Jednym z punktów 
imprezy było podsumowanie współza-
wodnictwa sportowego Szkół Podsta-
wowych i Gimnazjów za rok szkolny 
2015/201. 
Szkoła podstawowa zajęła II miejsce.

Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej
I miejsce - drużyny dziewcząt 
I miejsce - drużyna chłopców 

Mistrzostwa Powiatu w czwórboju la
II miejsce – drużyna chłopców 
III miejsce – Kacper Przeździecki

Mistrzostwa Powiatu w lekkiej atletyce
II miejsce – zespół dziewcząt 
II miejsce – zespół chłopców 
I miejsce – Julia Tymińska w skoku 
wzwyż 
I miejsce – Julia Dworakowska w biegu 
na 60 m
I miejsce – Julia Dworakowska w pchnię- 
ciu kulą

I miejsce – Kacper Przeździecki w bie-
gu na 200 m ppł
II miejsce – Mateusz Perkowski w rzu-
cie dyskiem
II miejsce – sztafeta dziewcząt 4*60 m 
(Julia Dworakowska, Aleksandra Dą-
browska, Weronika Gierałtowska, Syl-
wia Domańska)
III miejsce – sztafeta chlopców 4*60 m  
(Arkadiusz Markowski, Jakub Bajkow-
ski, Piotr Brzozowski, Kacper Prze-
ździecki)
III miejsce – Piotr Brzozowski w biegu 
na 200 m 
III miejsce – Aleksandra Dąbrowska  
w biegu na 200 m 
III miejsce – Jakub Bajkowski w biegu 
na 600 m
III miejsce – Mateusz Gierałtowski  
w biegu na 1000 m

GIMNAZJUM
Na szczeblu ogólnopolskim
– w Mistrzostwach Makroregionu 
podlasko-lubelskiego w biegach prze-
łajowych 
IX miejsce – Damian Poletyło

Na szczeblu wojewódzkim
– w Finale Podlaskiej Gimnazjady  
w piłce ręcznej chłopców
V miejsce – drużyna chłopców (Szy-
mon Dąbrowski, Adam Więckowski, 
Jakub Olędzki, Maksymilian Wyszyń-
ski, Aleksander Kaczyński, Kamil Pięt-
ka, Sebastian Skłodowski, Sylwester 
Sadkowski, Kamil Marciniak, Grzegorz 
Mystkowski, Maciej Kozłowski, Kamil 
Gołębiewski, Gustaw Zakrzewski, Ja-
kub Śliwowski, Łukasz Wnorowski, Ad-
rian Niemyjski)

Na szczeblu powiatu
Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej
II miejsce – drużyna chłopców 
II miejsce – drużyna dziewcząt 
Mistrzostwa Powiatu w lekkiej atletyce
II miejsce – Wiktoria Sieńko w biegu 
na 100 m
II miejsce – Aleksandra Brzozowska 
w skoku wzwyż 
III miejsce – Szymon Dąbrowski  
w skoku wzwyż 

Opracowała: Iwona Ciborowska
Nauczycielka

Punkt Przedszkolny ,,Wesoły Pro-
myk” w Nowych Piekutach składa się 
z 4 oddziałów do których uczęszcza-
ją dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Nasze 
przedszkole sprawia, że każde dziec-
ko, które spędza w nim czas czuje się 
kochane, akceptowane i szczęśliwe. 
Przedszkolaki zostają przygotowane do 
przeżywania sukcesów jak i radzenia 
z porażkami. W naszym przedszkolu 
dbamy również o to, aby dzieci miały 
możliwość:

• uczestniczenia w ciekawych zaję-
ciach,

• rozwijania umiejętności współpracy 
z innymi,

• rozwijania kreatywności,
• udziału w zajęciach dodatkowych  

z języka angielskiego, religii oraz za-
jęć z logopedą.
Nasze przedszkolaki już na początku 

roku szkolnego miały okazję spotkać się 
z przedstawicielami Komendy Powia-
towej Policji w Wysokiem Mazowiec-
kiem. Zaproszeni goście poprowadzili 
zajęcia z użyciem „Autochodzika”, które  
dotyczyły bezpiecznego przechodze- 
nia przez jezdnię, zachowania się w sy- 
tuacji zagrożenia. Dzieci miały możli- 
wość w praktyce przejść przez pasy, jeź-
dzić „samochodem” po jezdni. Maluchy  
z zainteresowaniem słuchały funkcjo-
nariuszy policji oraz bardzo chętnie 
brały udział w zajęciach. Na zakończe-

nie przedszkolaki zostały obdarowane 
odblaskami.

30.09.2016 r. nasze „promyczki” 
udały się na wycieczkę do Centrum  
Zabaw dla Dzieci,,Fikoland” w Białym-
stoku. Pod czujnym okiem wychowaw-
ców oraz pracowników miały okazję 
poznać inne formy zabawy, niż te, które 
znają z przedszkola. Wesoło bawiły się 
w basenie z kolorowymi piłkami, ska-
kały na dmuchanej trampolinie oraz 
zjeżdżały na zjeżdżalniach. Była to oka-
zja to aktywnego spożytkowania swo-
jej energii, doskonalenia koordynacji 
ruchowej, sprawności manualnej oraz 
integracji ze swoimi koleżankami i ko-
legami. 

Dzieci z grupy 5 i 6-latków odwie-
dziły Teatr Lalki i Aktora w Łomży, 
obejrzały spektakl pt. „Rosnę”’. Z wielką 
uwagą i zaciekawieniem oglądały sztu- 
kę teatralną o tym, jak dziecko rodzi się 

Nasze przedszkolaki to fajne dzieciaki czyli słów kilka  
o Punkcie Przedszkolnym,,Wesoły Promyk” w Nowych Piekutach

Wycieczka do „Fikolandu”
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i rozwija z upływem czasu. Ponadto  
zobaczyły, jak funkcjonuje teatr.

Jednym z najważniejszych wyda-
rzeń, w którym uczestniczyły dzieci  
z Punktu Przedszkolnego było,,Spot- 
kanie z Piosenką Żołnierską”, które 
odbyło się w Zespole Szkół w Nowych 
Piekutach. Na spotkanie zostali za- 
proszeni przedstawiciele Grupy Rekon-

strukcji Historycznej im. Brygady Ka-
walerii Plis, rodzice oraz dziadkowie. 
Poprzez wspólne śpiewanie z najbliż-
szymi radośnie obchodziliśmy Święto 
Niepodległości. Dla naszych maluchów 
była to bardzo ważna lekcja historii  
i patriotyzmu. 

Opracowała: Wioletta Markowska
Nauczycielka

W roku szkolnym 2016/2017 jed-
nym z podstawowych kierunków re-
alizacji polityki oświatowej państwa 
jest upowszechnianie czytelnictwa oraz 
rozwijanie kompetencji czytelniczych 
wśród dzieci i młodzieży. Dyrekcja  
oraz grono pedagogiczne Zespołu Szkół  
w Nowych Piekutach doskonale zdaje 
sobie sprawę, że nikt nie rodzi się czy-
telnikiem, a zamiłowanie do czytania 
musi być pobudzone przez inne osoby.  
To właśnie szkoła obok domu rodzin-
nego może nauczyć młodych ludzi  
miłości do książek, szacunku dla nich 
oraz uzmysłowić młodym ludziom, że 
dzięki książkom człowiek jest w stanie 
poszerzyć swoje horyzonty myślowe. 

Biblioteka Zespołu Szkół w Nowych 
Piekutach może się pochwalić szere-
giem działań propagujących czytelnic-
two skierowanych zarówno do przed-
szkolaków jak i do młodzieży szkolnej. 
Zainteresowanie książką dzieci w wieku 
przedszkolnym będzie procentowało 
na przyszłość. Dlatego też w bibliotece 
organizuje się cyklicznie „Dzień gło-
śnego czytania”, w czasie którego dzieci  
z oddziałów przedszkolnych mają oka-
zję posłuchać bajek czytanych przez 
nauczyciela-bibliotekarza. Dzieci biorą 
również udział w konkursie sprawdza-

jącym znajomość przeczytanych bajek. 
W bibliotece corocznie organizowany 
jest również Światowy Dzień Pluszo-
wego Misia, w tym dniu na dzieci z od-
działów przedszkolnych czekają różne 
atrakcje związane z misiem. 

Promowanie czytelnictwa wśród 
uczniów Szkoły Podstawowej odbywa  
się na wiele różnych sposobów. W kla- 
sie I zorganizowany został konkurs 
„Mój lekturnik”, uczniowie przez cały 
semestr prowadzą zeszyt lektur, do 
którego wpisują przeczytane książki, 
na koniec semestru najlepsi uczniowie 
zostaną nagrodzeni. W październiku 
2016 w bibliotece został zorganizowa-
ny konkurs dla klas I-IV, sprawdza- 
jący znajomość baśni Braci Grimm  
i H. Andersena. W następnych mie-
siącach roku szkolnego planowane są 
kolejne przedsięwzięcia dla uczniów 
Szkoły Podstawowej takie jak:
• Konkurs plastyczny pod hasłem 
„Dzień Kubusia Puchatka”.
• Konkurs pod hasłem „Książka to  
nie tylko lektura. Czytam dla przyjem-
ności”.
• Konkurs pod hasłem „Ahoj przygodo. 
Na tropie fascynujących opowieści”,
• Konkurs plastyczny pod hasłem „Ba-
jeczka na pocieszenie, bajeczka na przy-
tulenie”.
• Organizacja „Dnia Języka Ojczystego”.
• Udział w akcji „Cała Polska czyta  
dzieciom”. 

Młodzież gimnazjalna również może  
znaleźć w bibliotece coś dla siebie. 
Uczniów Gimnazjum przy każdej na- 
darzającej się okazji zachęca się do wy-
pożyczania książek, które nie są lek-
turami. Biblioteka posiada w swoim 

księgozbiorze wyselekcjonowany dział 
literatury młodzieżowej w którym znaj-
dują się pozycje czytelnicze popularne 
wśród młodzieży. Dla uczniów Gimna-
zjum przewidziane są również różnego 
rodzaju konkursy czytelnicze. Na rok 
szkolny 2016/2017 zaplanowano:
• Konkurs – 100 rocznica śmierci Hen-
ryka Sienkiewicza.
• Konkurs pod hasłem „Co ty wiesz  
o Tolkienie”.
• Konkurs pod hasłem „Książka to nie 
tylko lektura. Czytam dla przyjem- 
ności”.
• Konkurs pod hasłem „Podejmij wy-
zwanie. 52 książki na 52 tygodnie 2017 
roku”.
• Organizacja „Dnia Języka Ojczystego”.
• Konkurs „Harry Potter bez tajemnic”.

Do zadań biblioteki szkolnej należy 
również codzienna praca z czytelni-
kiem. Organizowane są lekcje biblio-
teczne uczące oraz zachęcające dzieci 
i młodzież do korzystania z zasobów 
biblioteki. Na lekcjach bibliotecznych 
uczniowie również są uczeni korzy-
stania ze źródeł elektronicznych, gdyż  
w dobie Internetu każdy uczeń powi-
nien potra�ć korzystać z tego zasobu. 
Dzieci i młodzież zapoznają się z za-
wartością portali edukacyjnych oraz 
bibliotek wirtualnych, skąd mogą czer-
pać wiedzę potrzebną im do przygoto-
wywania się na zajęcia szkolne. Misją 
biblioteki szkolnej jest ukazanie książki 
jako wartości, która pozwoli dzieciom, 
a potem dorosłym stać się mądrym 
człowiekiem.

Opracowała: Joanna Mądra
Nauczyciel bibliotekarz 

Popularyzacja czytelnictwa „Nie jestem sam, ja książkę mam”

Spotkanie z Piosenką Żołnierską
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W styczniu minie rok od czasu gdy 
Gminny Ośrodek Kultury w Nowych 
Piekutach rozpoczął swoją działalność. 
W tym okresie mogliśmy we współ-
pracy z wieloma życzliwymi ludźmi 
zorganizować wiele ciekawych spotkań  
i zajęć

To co działo się w pierwszych mie-
siącach naszej działalności opisywali-
śmy w wielkanocnym wydaniu „Wie-
ści z gminy”. Drugie półrocze również 
ob�towało w wiele ważnych wydarzeń 
i uroczystości, które mieliśmy okazję 
współorganizować z Urzędem Gminy 
Nowe Piekuty, Zespołem Szkół w No-
wych Piekutach, Zespołem Szkół w Ja-
błoni Kościelnej, Para�ą Nowe Piekuty, 
Jabłoń Kościelna oraz Hodyszewo jak 
również z Jednostkami OSP z terenu 
naszej.
03.05.2016 – Festyn Rodzinny z okazji 
225 rocznicy uchwalenia Konstytucji  
3 Maja
19.06.2016 – 60 rocznica OSP Kostry 
Nowski oraz Gminne Zawody Pożarni-
cze w Łopieniach Jeżach
17.07.2016 – 73 rocznica wymordowa-
nia mieszkańców wsi Krasowo Częstki
11.08.2016 – 72 Rocznica wymordowa-
nia mieszkańców wsi Skłody Borowe
21.08.2016 – XVI Dożynki Gminne  
w Nowych Piekutach
27-28.08.2016 – II Gminne obchody 
Dnia Solidarności przy okazji 36 Rocz-
nicy Koronacji Cudownego Obrazu  
MB Hodyszewskiej
16.10.2016 – 60 Rocznica Powstania 
OSP Kostry Noski oraz Gminne Ma-
newry Pożarnicze w Kostrach Noskach
11.11.2016 – Gminne Obchody 98 Rocz- 
nica Odzyskania Niepodległości
22.12.2016 – Gminna Wigilia

W Ośrodku Kultury można wziąć 
udział w indywidualnych zajęciach gry 
na gitarze, pianinie i skrzypcach. Zaję-
cia prowadzi doświadczony muzyk – 
Pan Dariusz Kołtyś. W chwili obecnej 
prowadzi 6 uczniów grających na gita-
rach. Jak twierdzi nauczyciel, ich po-
ziom gry wzrasta z lekcji na lekcję. 

W GOK-u prowadzone są także za-
jęcia z języka angielskiego. Pod okiem 
lektora – Pana Pawła Juszyńskiego, 
trzy grupy dzieci oraz jedna grupa do-
rosłych uczą się tego tak potrzebnego  
w tych czasach języka.

W Ośrodku Kultury działa również 
świetlica w której można skorzystać  
z trzech komputerów z dostępem do 
internetu jak również z czytelni gazet  
i czasopism. Można w niej również 
miło spędzić czas korzystając z X-boxa 
– w ostatnim czasie zakupiliśmy nowe, 
jak również zagrać w piłkarzyki czy też 
gry planszowe. 

03 czerwca zaprosiliśmy młodych 
mieszkańców naszej gminy na przed-
stawienia p.t. „ Z wizytą w smerfowym 
lesie”, które zaprezentowała grupa te-
atralna Edu-Artis. Dzieci Piekutach  
z drugich klas Szkół Podstawowych  
w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekut, 
zgromadzone w Izbie Tradycji regio-
nalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach, 
przeniosły się do smerfowego świata, 
gdzie Zgrywus i Smerfetka broniły las 
przed śmieciowym zagrożeniem strasz-
nego Gargamela. Dzieci razem ze smer-
fami sprzątały las i dowiedziały się jak 
sprzątanie śmieci i ekologiczny tryb ży-
cia są ważne dla nas wszystkich. Na ko-
niec wszyscy wykonali smerfowy taniec 
po smerfowym lesie.

 

13 sierpnia przy współpracy z w Sank- 
tuarium Matki Bożej Pojednania Kró-
lowej Polski w Hodyszewie, Galerią im.  
Śleńdzińskich w Białymstoku oraz Wo- 
jewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury  
w Białymstoku mogliśmy ramach Europej- 
skiego Festiwalu Muzycznego „GLORIA” 
zorganizować koncert muzyki operetko-
wej „USTA MILCZĄ, DUSZA ŚPIEWA”.

Koncert uświetnili światowej sławy 
wykonawcy Jolanta Kremer – sopran, 
Aleksander Kruczek – tenor, Łukasz 
Unger – altówka, Halina Teliga – forte- 
pian i inni.

Odbył się on w Hodyszewskim Sank- 
tuarium. Publiczność dopisała a kon-
cert wywarł pozytywne wrażenie na 
słuchaczach. Mamy nadzieję, że w przy-
szłych latach będziemy mogli również 
współtworzyć podobne piękne wyda-
rzenia muzyczne i kulturalne.

Od września pomogliśmy w orga- 
nizacji zajęć z ZUMBY, które odbywają 
się dzięki gościnności dwóch Zespo-
łów Szkół w halach sportowych w No-
wych Piekutach i w Jabłoni Kościelnej.

W rytmach skocznej muzyki Pani 
Justyna Troc prowadzi ćwiczenia aero- 
bowe, w których uczestniczą mieszkan- 
ki naszej gminy oraz gmin sąsiednich.

W miesiącu grudniu, w okresie 
przedświątecznym, zorganizowaliśmy 
zajęcia plastyczne dla dzieci i rodzi-
ców, dziadków bądź ich opiekunów,  
na których wspólnie przygotowywa- 
liśmy ozdoby świąteczne. Z prostych 
materiałów tj. sznurek, wstążka, klej, 
papier uczestnicy mogli wykonać pięk-
ne bombki, choinki czy też stroiki świą-
teczne. Wszystko pod okiem naszej 
wprawionej animatorki – Pani Renaty 
Kruszewskiej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
Państwa do naszej instytucji kultury. 
Zapraszamy również do śledzenia tego 
co się u nas dziej na pro�lu na Facebo-
oku „GOK Nowe Piekuty” oraz stronie 
internetowej Gminy Nowe Piekuty.

Opracowała: Monika Olędzka
Dyrektor GOK Nowe Piekuty

Co słychać w GOK-U?
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Mikołąjki to wyjątkowy dzień, szcze- 
gólnie dla naszych najmłodszych, dla-
tego też postanowiliśmy go spędzić  
z dziećmi w Przedszkolu „Baśniowy 
Gaj” w Jabłoni Kościelnej. W ramach 
przygotowań do Świąt Bożego Narodze-
nia i propagowania kreatywnej zabawy 
upiekliśmy razem pyszne świąteczne 
pierniczki. Z pomocą pań praca z przy-
gotowaniem wypieków szła sprawnie 
i bez trudu. Przedszkolaki w każdej 

grupie, wygniatały i wałkowały ciasto 
wcześniej przygotowane. Wszystkim 
podobało się wykrawanie świątecznych 
kształtów – choinek, gwiazdek, bałwan-
ków, aniołków, przy pomocy foremek. 

Następnie słodkie ciasteczka piekły 
się w przedszkolnej kuchni. Po przed-
szkolu zaczął unosić się wspaniały za-
pach pieczonych pierniczków, który 
wprawił wszystkich w świąteczny na-
strój. 

Gdy pierniczki były już gotowe dzie- 
ci przystąpiły do ich dekorowania lu-
krową masą i barwnymi posypkami. 

Zabawa była doskonała a pierniczki 
wyszły przepiękne i bardzo smaczne.  
W krótkim czasie znalazły się w brzusz-
kach małych łakomczuszków. 

Między słodkimi zajęciami odwie-
dził dzieci Mikołaj ze swoimi śnie-
żynkami. Dzieci były wniebowzięte 

za otrzymane prezenty i poczęstowały 
świątecznych gości własnymi pierniko-
wymi wypiekami. 

Bardzo serdecznie dziękujemy Dy-
rekcji Zespołu Szkół w Jabłoni Ko-
ścielnej za możliwość przeprowadzenia 
zajęć z przedszkolakami oraz Paniom  
z Przedszkola, które pomogły mi w re-
alizacji piernikowej kreatywnej zabawy. 

Opracowała: Renata Kruszewska
Pracownik GOK Nowe Piekuty

Mikołajkowe pierniczki

W ramach Tygodnia Bibliotek prze-
prowadziliśmy zajęcia dla przedszkola-
ków z Nowych Piekut i Jabłoni Kościel-
nej. Tytułem przewodnim zajęć była 
bajka „Brzydkie kaczątko”. Celem tych 
zajęć było nakreślenie przedszkolakom 
problemu tolerancji wśród rówieśni-
ków jak również pomoc w wyrażaniu 
własnych uczuć i zachowań. W ra- 
mach tych zajęć dzieci wysłuchały bajki.  
W formie zabawy ruchowej przedsta-
wiały zachowania tytułowego „Brzyd-
kiego kaczątka”. Bardzo szybko zauwa- 
żyły jak tytułowy bohater został skrzyw-
dzony przez inne zwierzęta i umiejętnie 
odróżniały złe zachowanie od dobre-

go. Na zakończenie zajęć wykonaliśmy 
wspólnie kwiaty dla mam. Dzieci bar-
dzo chętnie uczestniczyły w zajęciach 
i zostały nagrodzone słodką niespo-
dzianką. 

Gminna Biblioteka Publiczna w No- 
wych Piekutach po rozpatrzeniu wnio-
sku przez Bibliotekę Narodową otrzy-
mała do�nansowanie zadania w ramach 
Programu Wieloletniego “Narodowy 
Program Rozwoju Czytelnictwa” Prio-
rytet 1 – Zakup nowości wydawniczych 
do bibliotek publicznych ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z budżetu 
państwa w kwocie 2500,00 zł. Wkład 
własny biblioteki wynosi 1071,43 zł. 

Głównym celem programu realizowa-
nego w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa, jest wzbogace-
nie i odnowienie księgozbiorów pol-
skich bibliotek publicznych. Z otrzy-
manej dotacji zakupione zostały książki 
popularnonaukowe, literatura piękna 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zaku-
piliśmy około 140 pozycji. Wśród pro-
pozycji książkowych znalazły się tytuły 
takie jak:
1. Seria Hanny Kowalewskiej „Letnia 
akademia uczuć” 
2. „Cztery rzęsy nietoperza” Hanny Ko-
walewskiej
3. Seria Katarzyny Bonda „Cztery  
żywioły Saszy Załuskiej”
4. Seria Andrzej Sapkowski „Wiedźmin”
5. „Życie na pełnej petardzie” Ks. Jan 
Kaczkowski, Piotr Żyłka
6. „Kto naprawdę go zabił?” Wojciech 
Sumliński
7. Seria Remigiusza Mroza „Trylogia  
z Komisarzem Forstem” 
8. „Przytul mnie” Osiem inspirują-
cych lekcji Nicka Vujicica, opartych na  
prawdziwej historii jego życia.

Brzydkie kaczątko – bajka o tolerancji
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„Jak to było, kiedy mnie nie było?” 
to tytuł projektu, który był realizowany 
w Gminnym Ośrodku Kultury w No-
wych Piekutach oraz w Zespole Szkół 
w Jabłoni Kościelnej. Głównym celem 
projektu było aby ponad dwudziestu 
uczniów z terenu naszej gminy w ciągu 
niecałych 2 miesięcy wcieliło się w role 
dziennikarzy i poznało historię jak wy-
glądało życie przed ich urodzeniem na 
podstawie rozmów ze swoimi bliskimi. 

Pierwsze spotkanie projektowe od-
było się 7 września, podczas którego 
Pan Krzysztof Kurianiuk – pracownik 
Polskiego Radia Białystok przedsta-
wił uczestnikom na czym polega praca 
dziennikarza i jak funkcjonują media. 

Do przeprowadzenia wywiadów  
i rozmów uczestnicy przygotowywali 
się podczas warsztatów telewizyjnych, 
radiowych, prasowych oraz fotograficz-
nych, prowadzonych przez profesjonal-
nych dziennikarzy – Małgorzatę Sera�n 
Kozłowską z Polskiego Radia Białystok 
i Dorotę Kuc z TVP Białystok, polo-
nistki ze szkół z naszej Gminy – Kata-
rzyna Mantur i Marzena Olędzka oraz 
fotografa – Natalię Mantur. W nagraniu 

wywiadu telewizyjnego pomagał ope- 
rator kamery – Ireneusz Prokopiuk.

Młodzi uczestnicy przeprowadzili 
wiele ciekawych rozmów, które zostały 
przez nich nagrane w formie wywiadów 

radiowych i telewizyjnych oraz spisane 
w formie wywiadów i reportaży. Mo- 
żemy je przeczytać w książce, która zo-
stała wydana w ramach projektu oraz 
obejrzeć i odsłuchać na dołączonej 
płytce. 

„Jak to było, kiedy mnie nie było?” 

9. „Mity dla dzieci”, „Niesforny alfabet”, 
„Powrót Bartusia czyli co to znaczy…” 
Grzegorza Kasdepke
10. „Różowe środy” Sylwii Heinlein
11. „Nela i tajemnice świata” National 
Geographic
12. „BUBA” Barbary Kosmowskiej

To tylko niektóre nowości więc bar-
dzo serdecznie zapraszamy Naszych 
mieszkańców do Biblioteki w celu za-
poznania się z naszą ofertą. Księgozbiór 
obecnie liczy 3000 tytułów i ciągle się 
powiększa. Zapisy i wypożyczanie są 
bezpłatne. 

Opracowała: Renata Kruszewska
Pracownik GOK Nowe Piekuty

Zajęcia z dziennikarstwa telewizyjnego 

Zajęcia z dziennikarstwa radiowego

Przeprowadzenie wywiadu telewizyjnego 

Stylizowana sesja fotogra�czna
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Cennym doświadczeniem dla wszyst- 
kich uczestników projektu był udział 
w stylizowanej sesji fotograficznej, na 
którą dzieci i młodzież samodzielnie 
przygotowali charakteryzację i ekspo-
naty. Na własnej skórze mogli się wczuć 
w historie opisywane w wywiadach  
i reportażach. Efekty sesji mogą pań-
stwo zobaczyć w publikacji oraz na wy- 
stawie zdjęć, która znajduje się w gmin-
nym Ośrodku Kultury. Autorką zdjęć 
jest profesjonalna fotograf – Natalia 
Mantur. Zdjęcia wykonano w ciągu jed- 
nego dnia w gospodarstwach Państwa  
Henryka i Zinaidy Mazurów w Hody- 
szewie, Malwiny Olejnik w Hodysze- 
wie z pomocą Państwa Zo�i i Mieczy- 
sławowi Jankowskim oraz w domu  
i gospodarstwie Pani Heleny Hofman  
w Jośkach.

 Podczas projektu uczestnicy odwie-
dzili także siedzibę Telewizji Polskiej  
w Białymstoku oraz Polskiego Radia 
Białystok, gdzie na żywo mogli zoba-
czyć jak wygląda praca dziennikarza.

Dla zainteresowanych, kilkadziesiąt 
egzemplarzy książki jest dostępnych  
w Gminnym Ośrodku Kultury w No-
wych Piekutach. Można ją także prze-
czytać w wersji elektronicznej, dostęp-
nej na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Nowe Piekuty.

24 października w Izbie Tradycji 
Regionalnej Rolnictwa w Nowych Pie-
kutach odbyło się spotkanie podsumo-
wujące projekt, na które licznie przy- 
byli zaproszeni goście. Wśród nich byli 
młodzi uczestnicy wraz z rodzicami, 
osoby które udzielały w ramach pro-
jektu wywiadów jak i przedstawiciele 
instytucji wspierających realizację pro-
jektu. Podczas spotkania uczestnicy 
mogli obejrzeć wystawę zdjęć, z plene- 

rowej sesji fotograficznej, w której  
wzięli udział uczestnicy projektu.

Bardzo dziękujemy wszystkim oso-
bom i instytucjom, które przyczyniły  
się do tego, aby projekt mógł być reali-
zowany w naszej gminie jak również 
tym, które pomogły w jego realizacji.

W szczególności jesteśmy wdzięcz-
ni wszystkim młodym uczestnikom 
projektu, bez których projekt by się  
nie odbył jak również ich rodzicom, 
którzy wspierali nas w pracach projek-
towych.

Oto uczestnicy projektu:
z Zespołu Szkół w Nowych Piekutach:
Damian Ciborowski, Julia Gołębiewska, 
Natalii Gołębiewska, Tomasz Konopko, 
Gabriela Krasowska, Klaudia Marci-
niak, Arkadiusz Markowski, Maksy-
milian Moczydłowski, Anita Niemyj-
ska, Andżelika Okonowicz, Weronika 
Roszkowska, Julita Saniewska, Maciej 
Saniewski, Julii Tymińska,
z Zespołu Szkół w Jabłoni Kościelnej:
Julia Buks, Anna Maria Gregorczuk, 
Szymon Jabłoński, Edyta Jankowska, 
Ewelina Jabłońska, Dominika Jankow-
ska, Klaudia Kulesza, Aneta Rząca, Ma-
teusz Rząca, Konrad Sadowski, Izabela 
Stawierej, Gabriela Szepietowska, Do-
minika Martyna Tworkowska.

Dziękujemy wszystkim osobom, któ- 
re zechciały udzielić wywiadów i opo- 
wiedzieć o tym jak dawniej wyglądało 
życie:

Helenie Gregorczuk, Andrzejowi Igna-
czukowi, Jadwidze Jabłońskiej, Kazi-
mierzowi Jabłońskiemu, Wacławowi 
Jabłońskiemu, Eugenii i Stanisławowi 
Jankowskim, Kazimierzowi Kalinow-
skiemu, Janinie Kępiście, Henrykowi 
Kostro, Włodzimierzowi Kostro, Zo�i 
Kostro, Alicji Krasowskiej, Jadwidze 
i Mieczysławowi Łupińskim, Marcie 
Marciniak, Genowe�e Mazur, Halinie 
Moczydłowskiej, Marzenie Okonowicz, 
Kazimierze Olędzkiej, Stanisławowi  
Olędzkiemu, Irenie Piekutowskiej, Ali-
cji Pietraszko, Jadwidze i Markowi Ra-
ciborskim, Wacławie Roszkowskiej, 
Bogumile Rzący, Kazimierzowi Rzący, 
Jadwidze Saniewskiej, Grażynie Sze-
pietowskiej, Anieli Średnickiej, Józe�e 
Truszkowskiej, Mariannie i Marianowi 
Zalewskim oraz tym, którzy pomogli 
nam w zorganizowaniu sesji fotogra-
ficznej: Helenie Hoffman, Malwinie 
Olejnik, Mieczysławowi i Zo�i Jankow-
skim, Zinaidzie i Henrykowi Mazurom.

Projekt ten został zrealizowany 
dzięki dotacji Wojewódzkiego Ośrod-
ka Animacji Kultury w Białymstoku,  
w ramach projektu Podlaski Pomost 
Kultury. Środki na jego realizację po-
chodzą Narodowego Centrum Kultury. 

Opracowała: Monika Olędzka 
Dyrektor GOK Nowe Piekuty

Wycieczka do Polskiego Radia Białystok

Uczestnicy projektu podczas stylizowanej sesji fotogra�cznej w gospodarstwie Pani 
Heleny Ho�man
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WYDARZENIA

XIX Festyn Rodzinny w Jabłoni Kościelnej z okazji Uchwalenia 225 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 03.05.2016 r.

Obchody Bożego Ciała w Gminie  Nowe Piekuty – 26.05.2016 r. 
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73 Rocznica wymordowania mieszkańców wsi Krasowo Częstki – 17.07. 2016 r.

Procesja w Nowych Piekutach

Procesja w Hodyszewie
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72 Rocznica wymordowania mieszkańców wsi Skłody Borowe – 11.08.2016 r.

36 Rocznica Koronacji Cudownego Obrazu MB Hodyszewskiej, II Gminne Obchody Dnia Solidarności

Gminne Obchody 98 Rocznicy Odzyskania Niepodległości 


