
Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy przede wszystkim 
zdrowia oraz szczęścia, spokoju, pogody ducha, obfitości łask Bożych…                                                                          

Niech Miłość Zbawiciela, który przychodzi na świat rozświetla Państwa życie, 
nadaje mu głęboką nieprzemijającą wartość, a nadchodzące dni staną się 

pięknym, niezapomnianym czasem, spędzonym w gronie rodzinnym 
przy staropolskich kolędach i zapachu przystrojonej choinki. 

Życzymy także, by Nowy 2021 Rok przyniósł same pogodne, wolne od trosk 
i zmartwień dni oraz dostarczył wielu okazji do realizacji osobistych zamierzeń.
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„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, 
i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. 

Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, 
co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, 

a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła (...)
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.

I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca 
pełen łaski i prawdy". 

J 1, 1-5;14
Drodzy Bracia i Siostry!

Po raz kolejny Dobry Bóg dał nam łaskę przeżywania na nowo Uroczystości Bożego Narodzenia - najpiękniej-
-szego święta, pełnego miłości, dobra, zgody i ciepła rodzinnego. 

Niech w tym trudnym czasie pandemii COVID-19 szczególnie bliska stanie się nam prawda: „Słowo stało się 
Ciałem i zamieszkało między nami…” – Bóg stał się człowiekiem, aby udzielić nam drogocennego daru zbawienia! 
BÓG JEST MIŁOŚCIĄ!

Z serca życzę błogosławieństwa od Bożej Dzieciny oraz przede wszystkim zdrowia, pokoju ducha i radości … 
Niech Nowonarodzone Dziecię znajdzie mieszkanie w Waszych sercach i umocni wiarę, nadzieję i miłość.

Ksiądz Kanonik Tadeusz Sołtysik 
Proboszcz Parafii Nowe Piekuty 

p.w. Św. Kazimierza

BOŻE NARODZENIE
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Już niewiele dni pozostało do zakończenia 2020 roku. Jak wszyscy wiemy był 
to rok pełen niepokoju i troski o nasze i naszych bliskich zdrowie. Przyszło nam 
żyć w trudnym czasie gdzie szczególnie odczuwamy brak swobodnych kontak- 
tów międzyludzkich, a nawet tych z naszymi bliskimi.

Koronawirus – podstępny i nierozpoznany do końca wróg, powoduje ciężkie, 
nieodwracalne skutki. Dlatego szczególnie w tym czasie ważna jest życzliwość  
i solidarność międzyludzka.

Pomimo tak trudnych warunków i ograniczeń dla pracy urzędów, instytucji  
i samorządów udało się nam jako społeczności gminy Nowe Piekuty wykonać  
wiele inwestycji przy współpracy z Wojewodą Podlaskim, Marszałkiem Woje- 
wództwa, Starostą, i Radą Powiatu Wysokomazowieckiego. Na skutek naszych  

działań przebudowanych zostało 7,5 km dróg powiatowych o wartości 7 712 000 zł, 1,2 km drogi wojewódzkiej o war- 
tości 720.000,00 złotych, ponad 2 km dróg gminnych o wartości 1,6 miliona złotych, w trakcie przebudowy jest  
most w Kostrach-Litwie z odcinkami dróg o wartości 550.000,00 zł. Wkrótce rozpocznie się przebudowa mostu w Kra- 
sowie Częstkach o wartości 470.000,00 złotych. Wykonane zostały dwa odcinki chodników dla pieszych o długości  
około 300mb w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej o łącznej wartości 82.000,00 złotych. Przebudowana została droga 
dojazdowa do pól we wsi Łopienie-Szelągi 1200mb o wartości 240.000,00 złotych. W ramach Funduszu Sołeckiego wydat-
kowaliśmy 500.000,00 złotych na zakupy wyposażenia i niewielkie inwestycje we wszystkich sołectwach. Zakupiliśmy, co  
jest ogromnie ważne sprzęt komputerowy w tym 41 laptopów dla szkół, aby mogła być realizowana zdalna nauka naszych  
dzieci i młodzieży za kwotę 115.000,00 złotych pochodzącą z dotacji. Założona została fotowoltaika na budynku Urzędu  
Gminy i Gminnym Ośrodku Kultury za łączną kwotę 50.000,00 złotych. Podpisana została umowa na wykonanie solarów  
dla 36 gospodarstw domowych o wartości łącznej 283.600,00 złotych. Czekamy na rozpatrzenie wniosku na fotowoltaikę  
dla ponad 60 gospodarstw domowych, gdzie łączna wartość projektu ma wynieść 1.500.000.00 (w tym dotacja 1.000.000,00 zł.).  
Dla Ochotniczych Straży Pożarnych pozyskana została kwota 110.000 złotych na zakup sprzętu i wyposażenia. Należy  
też wspomnieć o wielu mniejszych inwestycjach i remontach – wodociągów, dróg, przepustów, zabytków cmentarnych, 
cmentarzy wojennych oraz garaży przy Ośrodkach Zdrowia. Największą część naszych wydatków pochłonęła oświata  
bo prawie 7,1 mln złotych, gdzie subwencja z Ministerstwa wyniosła 4,06 mln złotych a prawie 3,1 mln złotych to środki 
własne, które musieliśmy dołożyć do utrzymania naszych szkół. Na zadania opieki społecznej wydatkujemy 5,9 mln złotych.  
Reszta wydatków to gospodarka komunalna w tym zbiórka zagospodarowania odpadów około 1 miliona złotych, dostar-
czanie wody i utrzymanie wodociągów to koszt około 700.000,00 złotych, utrzymanie OSP 250.000,00 złotych. Pozostałe  
wydatki to między innymi: sport, kultura, administracja, utrzymanie dróg, obiektów, pojazdów i całego mienia komunalnego. 

Pomimo tak trudnego roku wartość wykonanych inwestycji, remontów i zakupów na terenie gminy wyniesie 9,4 miliona 
złotych. W tym wszelkie pozyskane dotacje i środki finansowe na teren gminy w 2020 roku, wyniosą prawie 5,8 miliona 
złotych.

Bardzo się cieszę, ze przez trudny okres pandemii udało się nam przejść w miarę bezpiecznie i łagodnie. Uważam iż sto-
sunkowo niewielka liczba zakażeń świadczy o pewnej dyscyplinie i odpowiedzialności naszego społeczeństwa. 

Z głębi serca dziękuję wszystkim, którzy w tak trudnych warunkach spieszyli z pomocą innym. Dziękuję księżom pra-
cującym na terenie naszej gminy, radnym, sołtysom, pracownikom Służby Zdrowia, pracownikom SBR, Ośrodka Pomocy 
Społecznej, pracownikom Urzędu Gminy, GOK, strażakom OSP i PSP, policji, żołnierzom WOT, dyrektorom, nauczycielom, 
pracownikom szkół, rodzicom, i wszystkim którzy z dobrym sercem i radą zawsze gotowi byli nieść pomoc.

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia z głębi serca życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności i serdecznych spo-
tkań przy wigilijnym i świątecznym stole. Niechaj nowonarodzony Pan Jezus błogosławi wszystkim rodzinom, wszystkim  
chorym, samotnym, potrzebującym troski i miłości. Życzę też aby 2021. rok przyniósł wiele ciepła, radości w zdrowiu,  
szczęściu, i spokoju naszym mieszkańcom i całej naszej kochanej Ojczyźnie Polsce.

 Z wyrazami szacunku 

Wójt Gminy Nowe Piekuty 

Szanowni Państwo! 
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nansowej Gminy Nowe Piekuty –  
4 uchwały 

• Uchwalenia regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gmi-
ny Nowe Piekuty

• Uchwalenia rocznego programu  
współpracy gminy Nowe Piekuty  
z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działal- 
ność pożytku publicznego na rok 
2021.

• Obniżenia ceny skupu żyta do celów 
wymiaru podatku rolnego.

• Określenia wysokości stawek po- 
datku od nieruchomości.

• Określenia wysokości stawek podat-
ku od środków transportowych.

• Wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi oraz ustalenie stawki tej 
opłaty.

Wszystkie uchwały dostępne są na 
stronie internetowej: http://www.ugpie-
kuty.bip.podlaskie.pl.

 Sporządziła:
Wiesława Brzozowska 

 insp.ds. samorządu

.

Rada Gminy od 1stycznia 2020 roku 
do chwili obecnej odbyła 5 sesji na któ-
rych podjęto 35 uchwał dotyczących:
• Uchwalenia budżetu gminy na rok 

2020.
• Uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Nowe Piekuty na 
lata 2020–2030.

• Wymagań jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o ze-
zwolenie na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczy-
stości ciekłych.

• Planu pracy Rady Gminy Nowe Pie-
kuty na 2020 rok.

• Zatwierdzenia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych na rok 2020.

• Zatwierdzenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 
2020. 

• Zmieniająca uchwałę w sprawie 
utworzenia instytucji kultury i na- 
dania Statutu Gminnego Ośrodka 
Kultury w Nowych Piekutach.

• Uchwalenia rocznego programu  
współpracy Gminy Nowe Piekuty  
z organizacjami pozarządowymi  
oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 
2020 rok.

• Określenia górnych stawek opłat 
za wywóz nieczystości ciekłych ze 
zbiorników bezodpływowych z te- 
renu Gminy Nowe Piekuty.

• Przyjęcia programu opieki nad zwie- 
rzętami bezdomnymi oraz zapobie- 
ganiu bezdomności zwierząt w Gmi-
nie Nowe Piekuty.

• Regulaminu wynagradzania na-
uczycieli zatrudnionych w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Nowe 
Piekuty.

• Udzielenia Wójtowi Gminy Nowe 
Piekuty wotum zaufania.

• Udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy.

• Przyjęcia aktualizacji i projektu za-
łożeń do planu zaopatrzenia w cie-
pło, energię elektryczną i paliwa  
gazowe dla Gminy Nowe Piekuty.

• Określenia górnych stawek opłat 
za wywóz nieczystości ciekłych ze 
zbiorników bezodpływowych z te- 
renu Gminy Nowe Piekuty.

• Udzielenia dotacji Powiatowi Wy- 
sokomazowieckiemu.

• Aktualizacji strategii integracji i roz- 
wiązywania problemów społecznych.

• Określenia średniej ceny paliwa  
w Gminie Nowe Piekuty na rok 
szkolny 2020–2021.

• Wyrażenia zgody na dokonanie da-
rowizny nieruchomości na rzecz 
Województwa Podlaskiego.

• Uchwalenia regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gmi-
ny Nowe Piekuty.

• Szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zago-
spodarowania tych odpadów, w za-
mian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospoda- 
rowanie odpadami komunalnymi.

• Zmian w budżecie gminy na 2020 
rok – 4 uchwały 

• Zmian w Wieloletniej Prognozie Fi- 

Informacja z działalności Rady Gminy Nowe Piekuty 
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Urząd Stanu Cywilnego, statystyka mieszkańców,  
ewidencja ludności, dowody osobiste

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI

Kryteria wyszukiwania: Pobyt stały
gmina NOWE PIEKUTY (2013072)
na dzień 2020-11-06
grupowanie datą dzienną

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 55 45 100
3 23 21 44

4-5 43 33 76
6 16 18 34
7 14 15 29

8-12 120 125 245
13-15 71 58 129
16-17 39 37 76

18 19 31 50
19-65 1251 0 1251
19-60 0 1028 1028
>65 313 0 313
>60 0 491 491

ogółem 1964 1902 3866

Statystyka urodzeń i zgonów
na terenie gminy Nowe Piekuty 

w okresie 01.01. 2010- 06.11.2020

ROK Urodzenia Zgony
2020 (do 

06.11.2020) 32 54

2019 31 54
2018 32 42
2017 41 47
2016 38 47
2015 41 47
2014 34 52
2013 30 46
2012 51 41
2011 45 35
2010 48 39

– zmarło 54 osoby ( 26 kobiet i 28 męż-
czyzn).

Uzyskanie odpisu 
aktu stanu cywilnego 

Osoby uprawnione do uzyskania odpi-
su aktu stanu cywilnego: 
– osoba, której akt dotyczy 
– jej małżonek, wstępny (np. rodzic), 
zstępny (np. dziecko, wnuk), rodzeństwo, 
przedstawiciel ustawowy (np. rodzic), 
opiekun, 
– osoba, która wykaże w tym interes 
prawny, 
– sąd, 
– prokurator, 
– organizacja społeczna, o ile jest to 
zgodne z jej celami statutowymi i prze-
mawia za tym interes społeczny, 
– organy administracji publicznej, jeżeli 
jest to konieczne do realizacji ich usta-
wowych zadań.

Od 01.01.2020 do 06.11.2020 zare-
jestrowano :
– 8 aktów urodzeń transkrybowanych  
z zagranicy,
– 25 aktów zgonu osób których zgon 
nastąpił na terenie naszej gminy, 
– wydano 15 zaświadczeń o braku oko-
liczności wyłączających zawarcie mał-
żeństwa,
– sporządzono 28 aktów małżeństwa
– zmigrowano do Systemu Rejestrów 
Państwowych 219 aktów stanu cywil-
nego,
– wydano 199 odpisów aktów stanu  
cywilnego, 
– wydano 150 dowodów osobistych. 

Na terenie gminy Nowe Piekuty (od 
01.01.2020 do 06.11.2020):
– urodziło się 32 dzieci: 18 chłopców  
i 14 dziewczynek,
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Czas realizacji
– niezwłocznie – jeżeli w Rejestrze Stanu 
Cywilnego jest zamieszczony akt stanu 
cywilnego, w oparciu o który może być 
wydany wnioskowany dokument, 
– w ciągu 7 dni roboczych od dnia złoże-
nia wniosku – jeżeli takiego aktu stanu 
cywilnego nie będzie w Rejestrze Stanu 
Cywilnego a wniosek złożony zostanie 
do kierownika urzędu stanu cywilnego 
przechowującego księgę, w której znaj-
duje się akt, 
– w ciągu 10 dni roboczych od dnia 
złożenia wniosku – jeżeli takiego aktu 
stanu cywilnego nie będzie w Rejestrze 
Stanu Cywilnego, a wniosek złożony 
zostanie do kierownika urzędu stanu 
cywilnego nie przechowującego księgi,  
w której znajduje się akt.

Wymagane dokumenty
• Wniosek 
• Dokument tożsamości (do wglądu) 
• W uzasadnionych przypadkach doku-
menty potwierdzające interes prawny. 
• Potwierdzenie dokonania opłaty skar-
bowej. 

Opłaty:
za odpis skrócony: 22 PLN 
za odpis zupełny: 33 PLN
Nr konta 
54 8769 0002 0260 0013 2000 0160

E-dowód to dowód osobisty z warstwą  
elektroniczną

Jest wydawany od 4 marca 2019 
roku.

Z dowodem możesz podróżować bez 
paszportu do krajów, które pozwalają 
przekraczać granicę na podstawie dowo-
du, na przykład kraje strefy Schengen, 
Albania, Czarnogóra.

Dodatkowo e-dowód możesz zawie-
sić, jeśli go gdzieś zagubisz i cofnąć jego 
zawieszenie  – gdy go już odnajdziesz.

Kto musi, a kto może mieć dowód oso-
bisty

Dowód osobisty MUSI mieć każdy peł- 
noletni obywatel, który mieszka w Polsce.

Dowód MOŻE mieć też osoba, która 
nie ma jeszcze 18 lat (na przykład jeśli 
chce podróżować za granicę do krajów, 
w których nie jest wymagany paszport).

Do czego służy dowód osobisty, w tym 
e-dowód
Dowód osobisty to dokument, który:
• potwierdza twoją tożsamość (na przy- 

kład możesz potwierdzić swoje dane 
osobowe w banku lub urzędzie),

• potwierdza twoje polskie obywatel-
stwo (na przykład za granicą),

• pozwala wyjechać za granicę bez 
paszportu między innymi do krajów 
strefy Schengen i krajów, które hono-
rują dowód osobisty jako dokument 
podróży, na przykład Albania i Czar-
nogóra. 

E-dowód (czyli dowód osobisty wy- 
dany po 4 marca 2019 roku) służy do-
datkowo do elektronicznej komunikacji 
z administracją publiczną i innymi pod-
miotami. Pozwala między innymi:

• zalogować się do portali admi-
nistracji publicznej, na przykład  
ePUAP,

• elektronicznie podpisać dokumen-
ty podpisem osobistym,

• elektronicznie podpisać się w usłu-
gach online administracji publicznej,

• korzystać z automatycznych bra-
mek granicznych (na przykład na 
niektórych lotniskach).

Jak używać e-dowodu, zmienić PIN 
lub odblokować dany certyfikat za po-
mocą kodu PUK, można dowiedzieć 
się na stronie edowod.gov.pl.

Na tej stronie znajduje się polityka 
świadczenia usług z którą należy się 
zapoznać aby prawidłowo korzystać  
z elektronicznych funkcji e-dowodu.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r.  

o dowodach osobistych (t.j. Dz.U.  
z 2020 r. poz. 332)

• Rozporządzenie Ministra Spraw  
Wewnętrznych z dnia 7 stycznia  
2020 r. w sprawie wzoru dowodu 
osobistego, jego wydania, odbioru 
oraz utraty, unieważnienia, uszko-
dzenia i zwrotu (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 31).

Informację sporządziła :
Hanna Perkowska 

Kierownik USC Nowe Piekuty
Tel. (86) 47 69 513
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czej Straży Pożarnej w Jabłoni Jankow- 
cach. W tych niecodziennych warunkach 
strażacy w dalszym ciągu wykonują 
swoje obowiązki spiesząc z pomocą do 
gaszenia pożarów, wypadków drogo-
wych i innych miejscowych zagrożeń. 
Do końca października b.r. nasze stra-
że w trybie alarmowym wyjeżdżały do  
21 zdarzeń. Strażacy realizują także nowe 
wyzwania takie jak dowożenie żyw- 
ności i innych produktów dla osób bę-
dących na kwarantannie czy izolacji. 
Wierzymy, że trudny ten czas skończy 
się jak najszybciej i będziemy mogli  
w pełni realizować swoje zamierzenia. 

Nasze Gmina sukcesywnie stara się 
zaopatrywać jednostki w środki ochro-
ny osobistej oraz sprzęt do działań ra-
towniczych finansując z własnego bu-
dżetu, a zwłaszcza pozyskując środki 
zewnętrzne. W bieżącym roku otrzy-
maliśmy dofinansowanie z Urzędu Mar-
szałkowskiego w wysokości 17 tys. zł. za 
które został zakupiony sprzęt dla OSP 
Jabłoń Kościelna, Jabłoń Jankowce oraz 
Nowe Piekuty. Wartym odnotowania jest 
pozytywnie rozpatrzony wniosek zło-
żony do Ministerstwa Sprawiedliwości 
w ramach Funduszu Sprawiedliwości  
i otrzymanie dotacji w wysokości 95 tys. 
zł. przy wkładzie własnym tylko 5 tys. zł.  
Za otrzymaną dotację po przeprowa-
dzonym już przetargu zostanie zaku-
piony następujący sprzęt dla naszych 
straży: ubranie ochronne specjalne stra- 
żaka trzyczęściowe – 16 kpl, buty spe-
cjalne gumowe – 16 par (rozmiar: 42 –  
8 par, hełm ochronny strażaka CALI-
SIA VULCAN – 20 szt. oraz motopom-
pa szlamowa WT 30X – 4 szt.

Nasze jednostki są dobrze wyposa-
żone w sprzęt do działań ratowniczych. 
Samochody strażackie będące na wy-
posażeniu OSP (10 szt.) oraz pozostały  
sprzęt stanowiący wyposażenie tych jed- 
nostek jest w pełnej sprawności tech- 
nicznej. Sprzęt łączności na samocho-
dach posiada OSP Nowe Piekuty, OSP 
Skłody Borowe, OSP Jabłoń Jankowce, 
OSP Hodyszewo, OSP Kostry Noski 
oraz OSP Jabłoń Kościelna. Jednostka 

Z życia straży
OSP Nowe Piekuty włączona do Krajo-
wego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
posiada samochód ratowniczo-gaśniczy 
GBA 4,5/16 marki Mercedes Benz Ate-
go oraz lekki samochód do ratownictwa 
drogowego SLRT marki IVECO Daily. 
Pojazdy wyposażone są w sprzęt łącz-
ności oraz mają na stanie piłę do betonu 
i stali, piłę spalinową do drewna, mo-
topompę M 16/8 Tohatsu, motopom-
pę pływającą, motopompę szlamową, 
dwa zestawy nożyco-rozpieraków, dwa 
agregaty prądotwórcze, dwie walizki 
pomocy przedmedycznej PSP R1, no-
sze typu deska, szyny Kramera, aparaty 
powietrzne ODO oraz ubrania ochrony  
osobistej. Jednostka OSP Jabłoń Jan-
kowce z dniem 01 stycznia została rów-
nież włączona do KSRG, na wyposa-
żeniu posiada nowo zakupiony średni 
samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 
marki RENAULT. Pojazd wyposażony 
jest w piłę do betonu i stali, piłę spalino-
wą do drewna, motopompę pływającą, 
motopompę szlamową, zestawy nożyco- 
-rozpieraków, agregat prądotwórczy, 
walizkę pomocy przedmedycznej PSP 
R1, nosze typu deska, szyny Kramera, 
aparaty powietrzne ODO oraz ubrania 
ochrony osobistej. OSP Skłody Borowe 
posiada ciężki samochód ratowniczo-
-gaśniczy GCBA 5/24 marki Jelcz 010R, 
OSP Kostry Noski posiada średni sa- 
mochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2/16  
na podwoziu marki Star 200 oraz OSP 
Jabłoń Kościelna średni samochód ra-
towniczo-gaśniczy GBA na podwoziu 
marki Star L80. Wszystkie pojazdy z te-
renu gminy oraz pozostały sprzęt tech-
niczny zabezpieczone są w materiały 
pędne i smary, strażacy są ubezpieczeni 
od następstw nieszczęśliwych wypad-
ków oraz zabezpieczeni w środki ochro-
ny indywidualnej. Strażacy za udział  
w akcjach i szkoleniach otrzymują na-
leżny ekwiwalent. Strażnice poszczegól-
nych jednostek są w stanie dobrym. 

Komendant Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP

 w Nowych Piekutach
 Jan Rzymski

 

W miesiącu styczniu we wszystkich 
jednostkach OSP odbyły się zebrania 
sprawozdawcze podczas których została 
podsumowana i oceniona działalność 
za 2019 rok oraz przyjęto plan pracy  
i zamierzenia na 2020 rok. Wszyst-
kie zarządy uzyskały absolutorium co 
oznacza, że ich działalność została oce-
niona pozytywnie przez walne zgroma-
dzenie członków. 

W dniu 28.02.2020 r. w Sali konfe-
rencyjnej Urzędu Gminy Nowe Piekuty 
odbyły się eliminacje gminne Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom” w któ-
rym uczestniczyli dzieci i młodzież ze 
Szkoły Podstawowej w Jabłoni Kościel-
nej. Po dokonaniu oceny prac przez  
komisję, zajęte miejsca przedstawiły się 
następująco:
I GRUPA WIEKOWA 
1. Natalia Śliwowska – 18 pkt.
2. Marta Jaźwińska – 16 pkt.
3. Anna Czarkowska – 10 pkt.
II GRUPA WIEKOWA 
1. Olga Grodzka – 30 pkt.
2. Maja Mantur – 27 pkt.
3. Gabriela Brzozowska – 17 pkt.

Uczestnicy konkursu otrzymali Dy-
plomy oraz nagrody rzeczowe. Ucznio-
wie, którzy zajęli pierwsze i drugie 
miejsce w poszczególnych kategoriach, 
uzyskali prawo do reprezentowania 
gminy Nowe Piekuty na eliminacjach 
szczebla powiatowego. Niestety z po-
wodu pandemii konkurs szczebla po-
wiatowego został odwołany. 

Rozprzestrzeniający się wirus SARS- 
CoV-2 wywołujący chorobę COVID-19 
stał się także powodem odwołania Gmin- 
nych Zawodów Pożarniczych oraz ob- 
chodów 90 Rocznicy powstania Ochotni- 
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o głębokości 70,0 m. W roku 2010 sta-
cji uzdatniania wody w miejscowości 
Wierzbowizna została poddana kom-
pleksowej modernizacji.

Poza ujęciami własnymi Gminy 
woda do celów zaopatrzenia ludności 
kupowana jest z ujęć komunalnych na-
leżących do gmin sąsiednich: 
1) z Gminy Brańsk w celu dostarczenia 
jej dla odbiorców z miejscowości Mar-
kowo Wólka; 
2) z Zakładu Wodociągów, Kanaliza-
cji i Energetyki Cieplnej w Wysokiem 
Mazowieckiem w celu dostarczenia dla 
odbiorców z miejscowości Jabłoń Mar-
kowięta, Jabłoń Zarzeckie oraz Jabłoń 
Spały. 

Dodatkowo od początku roku sprze-
dano:

Gospodarka wodociągowa w Gminie Nowe Piekuty
1) 13 487 m3 wody zakupionej od 

ZWKiEC w Wysokiem Mazowieckiem;
2) 12 846 m3 wody zakpionej od Gmi- 

ny Brańsk. 

Wójt Gminy w swej działalności 
wodociągowej, dąży do optymalizacji  
gospodarowania zasobami wodnymi  
poprzez racjonalizację zużycia wody  
przez odbiorców oraz minimalizację  
strat wody w procesach technologicz-
nych uzdatniania i dystrybucji wody. 

Celowi temu służy prowadzona go- 
spodarka wodomierzowa – montaż wo- 
domierzy głównych u wszystkich od- 
biorców wody, okresowa legalizacja 
wodomierzy i kontrole wskazań, a także 
prowadzenie ciągłej kontroli legalności 
przyłączy wodociągowych. 

Opr. Katarzyna Faszczewska
Inspektor

Gmina Nowe Piekuty jest zwodocią-
gowana w 100%. Woda rozprowadzana 
jest z dwóch wodociągów do 31 miej-
scowości tj.:
1) Wodociąg Wierzbowizna – Jabłoń 
Dobki, Jabłoń Kościelna, Jabłoń Za-
mbrowizna, Jabłoń Jankowce, Jabłoń 
Piotrowe, Jabłoń Śliwowo, Jabłoń Dąbro-
wa, Pruszanka Mała, Tłoczewo, Wierz- 
bowizna, Krasowo Wólka, Kostry Litwa.
2) Wodociąg Nowe Piekuty – Stokowi-
sko, Łopienie Szelągi, Łopienie Zyski, 
Łopienie Jeże, Piekuty Urbany, Kobo-
ski, Skłody Przyrusy, Nowe Piekuty, 
Krasowo Siódmaki, Krasowo Wielkie, 
Krasowo Częstki, Kostry Noski, Skło- 
dy Borowe, Stare Żochy, Nowe Żochy, 
Nowe Rzepki, Lendowo Budy, Jośki, 
Hodyszewo. 

Stacja ujęcia i uzdatniania wody  
w Nowych Piekutach została zaprojek-
towana i wykonana w latach 80-tych. 
Źródłem zasilania w wodę jest zespół 
dwóch współpracujących studni wier-
conych o głębokości 86,0 m i 83,0 m.  
W roku 2008 Stacja Uzdatniania Wody 
w Nowych Piekutach została poddana 
kompleksowej modernizacji.

Ujęcie wody podziemnej dla po- 
trzeb wiejskiego wodociągu grupowego 
w Wierzbowiźnie zlokalizowane jest na 
działce stacji wodnej w odległości 750 m  
od wsi Tłoczewo. Bazą są trzy studnie: 
S1 wykonana w 1978 r. ma głębokość 
66,5 m., S2 – wykonana w 1986 r. do głę-
bokości 69 m, S3- wykonana w 2010 r.  

Analiza zakupu i sprzedaży wody za okres I-III kwartał 2020 r. 
tj. od 01.01.2020 r.  – 30.09.2020 r.

Wodociąg 
Nowe Piekuty 

Wodociąg 
Wierzbowizna Razem

Pobór wód  
podziemnych 161 004 m3 124 266 m3 285 270 m3

Woda zużyta na cele 
uzdatniania 11 060 m3 3 384 m3 14 444 m3

Woda  
wyprodukowana 149 944 m3 120 882 m3 270 826 m3

Woda sprzedana 
132 459 m3 
za kwotę  

357 335,30 zł 

85 564 m3

za kwotę  
230 934 zł 

218 023 m3

za kwotę  
588 269,30 zł
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1. „Przebudowa drogi gminnej nr 
156244B oraz odcinka drogi gminnej  
156248B w miejscowościach Jabłoń  
Dobki i Jabłoń Markowięta gmina 
Nowe Piekuty" została dofinansowana  
ze środków budżetu państwa w ramach:” 
Funduszu Dróg Samorządowych” całko- 
wita wartość inwestycji 365.881,70 zł.
Kwota dotacji 180.821,20 zł.

2. „Remont drogi gminnej nr 107611B 
na odcinku od miejscowości Kostry 
Litwa do drogi powiatowej nr 2108B” 
została dofinansowana ze środków bu-
dżetu państwa w ramach:” Funduszu 
Dróg Samorządowych” całkowita war-
tość inwestycji: 705.690,08 zł Kwota do-
tacji: 348.170,84 zł.

3. „Przebudowa drogi gminnej nr 
156085B w miejscowości Lendowo 
Budy” została dofinansowana ze środ-
ków budżetu państwa w ramach: „Fun-
duszu Dróg Samorządowych” całkowita 
wartość inwestycji: 277.696,69 zł. Kwo- 
ta dotacji: 134.726,40 zł.

4. „Modernizacja drogi gminnej w ob-
rębie miejscowości Łopienie Szelągi” 
została dofinansowana ze środków bu-
dżetu województwa podlaskiego. Cał- 
kowita wartość inwestycji 221.434,56 zł, 
kwota dofinansowania 100.600,00 zł.

5. „Budowa instalacji fotowoltaicznych 
na potrzeby własne obiektów publicz-
nych w Gminie Nowe Piekuty”. Cał- 
kowita wartość zadania 49.815,00 zł 
kwota dotacji 37.361,00 zł.

6. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 
2064B Krasowo Wielkie – Markowo 
Wólka’’ została dofinansowana w ra-
mach Funduszu Dróg Samorządowych 
w wysokości 4 420 000 zł. Łączny koszt 
inwestycji to 5 560 000 zł.

7. „Przebudowa drogi powiatowej nr 
2062B Jabłoń Zarzeckie – Jabłoń Ko-
ścielna’’ została dofinansowana w ra-
mach Funduszu Dróg Samorządowych 

w wysokości 1 700 000 zł. Łączny koszt 
inwestycji to 2 152 000 zł.

8. Na drodze wojewódzkiej w miejsco-
wości Skłody Borowe –  Krasowo Wielkie 
na odcinku 1200 m rozpoczęto prace 
modernizacyjne polegające remoncie 
istniejącej nawierzchni bitumicznej. 

9. Remont garaży przy ośrodku zdrowia 
w Jabłoni Kościelnej oraz przy ośrodku  
zdrowia w Łopieniu Jeżach – wartość 
prac 12.000,00 zł.

Fundusz sołecki 2020 r.
1. Jabłoń Jankowce „Dostawa i montaż 
bram garażowych do remizy OSP” war-
tość: 19.750,00 zł.
2. Jabłoń Markowięta „Remont odcin-
ka drogi gminnej poprzez utwardzenie” 
wartość 13.340,00 zł.
3. Kostry Noski „Zakup wyposażenia do 
świetlicy wiejskiej” wartość 16.000,00 zł.
4. Jabłoń Śliwowo „Modernizacja ma-
gazynu na naczynia oraz łazienki w bu-
dynku świetlicy wiejskiej” – 14.000,00 zł.
5. Jabłoń Dabrowa „Modernizacja in-
stalacji elektrycznej oraz remont kuch-
ni w budynku świetlicy wiejskiej” – 
16.000,00 zł.
6. Jabłoń Piotrowce „Zakup materia- 
łów niezbędnych do utworzenia miejsc 
postojowych przy miejscu rekreacji we 
wsi Jabłoń Piotrowce” oraz zakup ła-
wek. Wartość: 14.400,00 zł.
7. Skłody Borowe, Stare Żochy „Mo-
dernizacja i doposażenie pomieszczeń 
świetlicy wiejskiej”: wartość 13.800,00 zł.
8. Nowe Rzepki, Nowe Żochy „Doposa-
żenie pomieszczeń świetlicy wiejskiej” 
– 25.9000,00 zł.
9. Jabłoń Dobki „Zakup wyposażenia 
na plac zabaw” – wartość 10.200,00 zł. 
10. Krasowo Częstki „Modernizacja 
i doposażenie pomieszczeń świetlicy 
wiejskiej” – wartość 18.200,00 zł.
11. Łopienie Szelągi „Modernizacja pla- 
cu wokół przydrożnego krzyża” – war-
tość 13.900,00 zł.
12. Łopienie Zyski „Modernizacja pla-

cu wokół przydrożnego krzyża” war- 
tość: 9.800,00 zł.
13. Pruszanka Mała „Modernizacja pla-
cu wokół przydrożnego krzyża” wartość 
10.600,00 zł.
14. Stokowisko „Modernizacja kuchni 
w budynku świetlicy wiejskiej”: wartość 
13.500,00 zł.
15. Łopienie Jeże „Doposażenie po-
mieszczeń świetlicy wiejskiej” wartość: 
15.500,00 zł.
16. Jabłoń Kościelna „Współfinansowa-
nie budowy chodnika przy ulicy Rynek 
Kościelny w miejscowości Jabłoń Ko-
ścielna” wartość: 29.477,00 zł.
17. Jabłoń Zambrowizna „Utwardzenie 
placu na miejscu rekreacji we wsi Ja-
błoń Zambrowizna” 12.000,00 zł.
18. Nowe Piekuty „Doposażenie placu 
zabaw przy ITRR” wartość: 10.000,00 zł.
19. Hodyszewo, Jabłoń Spały, Jabłoń 
Zarzeckie, Jośki, Koboski, Kostry Litwa, 
Krasowo Wólka, Lendowo Budy, Łopie-
nie Zyski, Markowo Wólka, Nowe Pie-
kuty, Piekuty Urbany, Skłody Przyrusy, 
Tłoczewo – żwirowanie dróg gmin-
nych o łącznej wartości 150.700,00 zł. 

Środki przeznaczone na Fundusz 
Sołecki w 80% pochodzą z budżetu 
Gminy Nowe Piekuty a w 20% z budże-
tu Województwa Podlaskiego. 

Łączna wartość środków przezna-
czonych na realizację FUNDUSZU 
SOŁECKIEGO na 2020 r. wynosi 
505.608,01 zł.

Gmina Nowe Piekuty na 115 gmin  
w Województwie Podlaskim zajęła 8 
miejsce w konkursie profrekwencyjnym 
w wyborach Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej dla gmin z województwa 
podlaskiego.

W dniu 9 października 2020 roku  
została podpisali umowę o przyznanie  
pomocy finansowej z budżetu Wojewódz- 
twa Podlaskiego jednostkom samorzą-
du terytorialnego na realizację zadań 
istotnych dla gmin pn. „Konkurs pro-

Inwestycje 2020
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frekwencyjny w wyborach Prezydenta  
Rzeczypospolitej Polskiej dla gmin z woje- 
wództwa podlaskiego”. Gmina Nowe Pie- 
kuty otrzymała dofinansowanie z Urzę- 
du Marszałkowskiego Województwa  

Podlaskiego w wysokości 50.000,00 zł. 
Wszystkie świetlice wiejskie z terenu 
Gminy Nowe Piekuty otrzymały środki  
w wysokości po 4.000,00 zł na zakup 
wyposażenia. Razem koszty wykonanych 

-  inwestycji i zakupów wyniosły 56 000 zł,  
w tym środki pozyskane – 50 000 zł.

Opr. Referat Inwestycyjno-Komunalny, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Droga Kostry Litwa- Krasowo Wólka – koszt 705 690 zł Droga Lendowo Budy – koszt 277 696 zł

Droga Łopienie Szelągi – koszt 221 434 zł Droga Markowo Wólka –  Krasowo Wielkie – koszt 5 560 000 zł
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Fundusz sołecki – współfinansowanie budowy chodnika przy ul. Ry-
nek Kościelny – Jabłoń Kościelna – koszt 29 477 zł

Fundusz sołecki – Droga betonowa Jabłoń Markowięta – koszt  
13 340 zł

Droga Jabłoń Dobki – Jabłoń Samsony – koszt 365 881 zł Fotowoltaika – Urząd Gminy – koszt całkowity: 49 815 zł, w tym 
dofinasowanie w ramach RPO województwa podlaskiego na lata 
2014–2020 w wysokości 37 361 zł

Fotowoltaika – GOK Fundusz sołecki – Jabłoń Zambrowizna – miejsce rekreacji
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Fundusz sołecki – Budynek OSP Jabłoń Jankowce – nowe bramy  
garażowe – koszt 19 750 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 2062B Jabłoń Zarzeckie – Jabłoń 
Kościelna – koszt 2 152 000 zł

Na drodze wojewódzkiej w miejscowości Skłody Borowe – Krasowo  
Wielkie na odcinku 1200 m rozpoczęto prace modernizacyjne  
polegające na remoncie istniejącej nawierzchni bitumicznej

Nowe granitowe tablice upamiętniające ofiary mordu 
w Krasowie Częstkach

W lipcu 2020 r. na Cmentarz Lud- 
ności Cywilnej z Czasów II Wojny Świa- 
towej w miejscowości Krasowo Częstki 
w kaplicy zostały zamontowane nowe 
granitowe tablice upamiętniające ofia-
ry mordu mieszkańców wsi Krasowo 
Częstki oraz osoby ocalałe. Całkowity  
koszt zadania wyniósł 20.000,00 zł  
w tym dofinansowanie z Oddziału IPN 
w Białymstoku Oddziałowa Komisja 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu wyniosło 9.990,00 zł. 

Prace zostały wykonane przez firmę 
SB GRANIT Szymon Bałazy. 

Opr. Referat Inwestycyjno-Komunalny, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Wykaz osób ocalałych z likwidacji wsi Kra-
sowo Częstki

Wykaz osób rozstrzelanych przez Niemców  
w Krasowie Częstkach 17 lipca 1943 r.
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W dniach 1 i 2 listopada 2019 roku 
na Cmentarzach Parafialnych w Nowych 
Piekutach oraz Jabłoni Kościelnej prze-
prowadzona została zbiórka pieniężna 
do puszek przez Społeczny komitet Ra-
towania i Odnowy Zabytków przezna-
czona na renowację kolejnych zabytko-
wych nagrobków w Nowych Piekutach 
i Jabłoni Kościelnej.

Dzięki zebranym datkom oraz do-
finansowaniu z budżetu Gminy Nowe 
Piekuty odrestaurowane zostały nastę-
pujące nagrobki:
1) DWA NAGROBKI Kamienne zwień- 
czone krzyżem żeliwnym znajdujące się 
na Cmentarzu parafialnym w Nowych 
Piekutach, 

2) NAGROBEK ŻELIWNY Z INSKRYP- 
CJĄ Ś. P. STANISŁAW FEDOROWICZ 
UR. 8 MAJA 1826 r. ZM. 30 STYCZ-
NIA 1896 znajdujący się na Cmentarzu 
parafialnym w Jabłoni Kościelnej, 

3) NAGROBEK Kamienny z częściowo 
zatartą inskrypcją znajdujący się na 
Cmentarzu parafialnym w Jabłoni Ko-
ścielnej, 

Łączna wartość wykonanych prac: 
18 900 zł.

Opr. Agata Mortel
Inspektor

Renowacja nagrobków

Przed renowacją

Przed renowacją

Przed renowacją

Po renowacji

Po renowacjiPo renowacji
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15.10.2020 r. Pan Marek Kaczyński 
Wójt Gminy Nowe Piekuty podpisał 
umowę z głównym wykonawcą – Zakład 
Wielobranżowy Ireneusz Toczyłowski 
na rozbiórkę mostu i budowę przepustu 
w miejscowości Kostry-Litwa w Gminie 
Nowe Piekuty o wartości 444 561,27 zł. 

Podpisana została również umowa  
z ww. wykonawcą na rozbiórkę istnieją- 
cego mostu i budowę przepustu na rze-
ce Tłoczewka w miejscowości Krasowo 

Częstki oraz przebudowę odcinka drogi 
gminnej nr 107627B (odcinki przyle-
głe do mostu) o wartości 462 605,51 zł.

Łączna wartość obu inwestycji wy 
niesie 907 166,78 zł. Zostaną one dofi- 
nansowane w 50% z Podlaskiego Urzędu  
Wojewódzkiego w ramach Funduszu 
Rozwoju Dróg Samorządowych.

Opr. Katarzyna Gierałtowska
Pracownik UG Nowe Piekuty

Podpisanie umowy na dwie największe inwestycje na 2021r.

Umowa na odbiór odpadów z firmą 
„ASTWA” kończy się 31 grudnia br. 
w związku z tym Gmina Nowe Pieku-
ty w dniu 28 października br. ogłosiła 
przetarg na: „Odbiór, transport i zago-
spodarowanie odpadów komunalnych 
pochodzących od właścicieli nierucho-
mości z terenu Gminy Nowe Piekuty 
oraz zorganizowanie i prowadzenie 
punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych (PSZOK) w Gminie Nowe 
Piekuty”. Termin składania ofert wy-
znaczono na 6 listopada br. Oferty zło-
żyły następujące podmioty (okres obo-
wiązywania umowy 12 miesięcy):
1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko- 
munalnej Sp. z o.o. w Zambrowie
Cena brutto – 1 310 040,00 zł.
2. Przedsiębiorstwo Usługowo-Aseni-
zacyjne „ASTWA” Spółka z o.o. Biały-
stok
Cena brutto – 1 107 000,00 zł – oferta 
najkorzystniejsza.
3. MPO Sp. z o. o. Białystok
Cena brutto – 1 391 580,00 zł – oferta 
z najwyższą ceną.
4. Zakład Wodociągów, Kanalizacji  
i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Wysokie 
Mazowieckie
 Cena brutto – 1 283 040,00 zł

Jest to DUŻY WZROST CEN w po-
równaniu do przetargu rozstrzygnięte-
go w 2019 r. Wówczas najkorzystniejszą 
ofertę złożyła firmą „ASTWA”. Cena 
brutto – 777 600,00 zł – za 12 mie-

sięczny okres obowiązywania umowy. 
Jest to więc wzrost cen o ponad 40 %. 
Postępowanie zostało unieważnione. 
Wyznaczono kolejny termin składa-
nia ofert na dzień 17 listopada br. Zo-
stał zmieniony też SIWZ (specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia) aby 
obniżyć maksymalnie ceny. 

Wzrost cen za odbiór odpadów bez-
pośrednio przełoży się na wzrost opłat 
ponoszonych przez mieszkańców od 
1 stycznia 2021 r. Według kalkulacji  
sporządzonej na podstawie cen ofer-
towych unieważnionego postępowa- 
nia miesięczna stawka opłaty za go- 
spodarowanie odpadami komunalnymi 
może wynieść 35 zł za jednego miesz-
kańca. W przypadku posiadania kom-
postownika przydomowego stawkę ob-
niży się o 5 zł. Stawka opłaty w 2021 r. 
wyniosłaby wówczas 30 zł za osobę. 
W sytuacji, gdyby właściciel nierucho-
mości nie wypełniał obowiązku zbie- 
rania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny, miesięczną stawkę opłaty 
podwyższonej osiągnęłaby wysokość  
70 zł za jednego mieszkańca. 

W dniu 17 listopada br. oferty zło- 
żyły następujące firmy:
1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Aseni-
zacyjne „ASTWA” Spółka z o.o. Biały-
stok
Cena brutto – 1 047 060,00 zł – oferta 
z najniższą ceną
2. MPO Sp. z o. o. Białystok
3. Zakład Wodociągów, Kanalizacji  

i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Wysokie 
Mazowieckie

Postępowanie ponownie zostało  
unieważnione. Wyznaczono kolejny ter- 
min składania ofert na dzień 25 listo-
pada br. Na podstawie cen ofertowych  
z drugiego unieważnionego przetar-
gu stawka opłaty po uwzględnieniu  
zwolnienia za kompostownik osiągnę- 
łaby wysokość 28 zł za osobę. 

W dniu 25 listopada ofertę złożyła 
tylko firma „ASTWA”. Cena ofertowa  
to 981 180,00 zł.

GŁOWNE PRZYCZYNY 
WZROSTU CEN 

ZA ODBIÓR ODPADÓW
1. Podwyżki cen przyjęcia odpadów 
przez Zakład Przetwarzania i Uniesz-
kodliwiania Odpadów w Czerwonym 
Borze, gdzie trafiają odpady z terenu 
gminy Nowe Piekuty. 
2. Wzrost płacy minimalnej (w 2020 r.  
2 600 zł brutto a od 2021 r. 2 800 zł 
brutto).
3. Epidemia koronawirusa i związane 
z nią dodatkowe inwestycje przedsię-
biorstw w środki ochrony osobistej pra-
cowników.
4. Konieczność dostosowania się insta- 
lacji przetwarzaniu odpadów do no- 
wych wymagań w zakresie przepisów 
przeciwpożarowych, monitoringu wi-
zyjnego, sprawozdawczości.

Wzrost opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w gminie Nowe Piekuty
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Poniżej w tabeli przedstawiono kilka 
przykładów stawek opłaty w wojewódz-
twie podlaskim i mazowieckim. Niższe 
stawki opłat w innych gminach wyni-
kają z tego, że w gminach tych trwają 
obecnie postępowania przetargowe lub 
prace nad uchwałami podnoszącymi 
wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

Zgodnie z art. 6 m ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach, 
właściciel nieruchomości jest zobowią- 
zany złożyć do wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta deklarację o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi w terminie 14 dni 
od dnia zamieszkania na danej nieru-
chomości pierwszego mieszkańca lub 
powstania na danej nieruchomości od- 
padów komunalnych. W przypadku  
zmiany danych będących podstawą usta- 

lenia wysokości należnej opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi,  
właściciel nieruchomości zobowiązany 
jest złożyć nową deklarację w terminie 
do 10 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 
W związku z powyższym należy złożyć 
korektę deklaracji w przypadku każ- 
dej zmiany liczby osób zamieszkują-
cych nieruchomość: zgon, narodziny, 
powrót młodzieży uczącej się z inter-
natów, akademików, itp. lub w czasie 
nauki zdalnej.

UWAGA
Część deklaracji może zawierać  

zaniżoną liczbę osób w danym gospo-
darstwie domowym co powoduje pod-
niesienie stawki dla pozostałych miesz-
kańców.

W przypadku niezłożenia deklara-
cji w wymaganym terminie lub poda-
nia niezgodnej ze stanem faktycznym 
liczby osób zamieszkałych Urząd Gmi-
ny Nowe Piekuty zobowiązany będzie 
wszcząć postępowanie administracyjne 
celem naliczenia należnej opłaty i sank-
cji z tym związanych.

Sposób zbierania odpadów będzie 
podlegał bieżącej kontroli. Firma odbie-
rająca odpady zobowiązana będzie do 
zgłaszania nieprawidłowości do Urzę- 
du Gminy. W przypadku nie wywiązy- 
wania się z obowiązku segregowania 
odpadów komunalnych właściwy organ 
w drodze decyzji naliczy podwyższoną 
opłatę. 

Opr. Podinspektor
Radosław Łuniewski

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

PODLASKIE

Gmina Stawka od osoby Zwolnienie  
za kompostownik

Stawka do zapłaty  
za jednego mieszkańca  Obowiązuje od:

Krynki 28 zł 1 zł 27 zł 1.08.2020 r.
Sokółka 32 zł 1 zł 31 zł 1.08.2020 r.

Poświętne 30 zł 5 zł 25 zł 1.01.2021 r.
Wiżajny 30 zł 5 zł 25 zł 1.01.2021 r.
Filipów 26 zł 1 zł 25 zł 1.01.2021 r.

MAZOWIECKIE
 Józefów 33,86 zł Brak zwolnienia 33,86 zł 1.01.2020 r.

 Łomianki 33,80 zł 2 zł 31,80 zł 1.01.2020 r.
 Rybno 33 zł 3 zł 30 zł 1.04.2020 r.
 Leszno 33 zł Brak zwolnienia 33 zł 1.08.2020 r.

 Żabia Wola 36,38 zł 3,38 zł 33,38 zł 1.08.2020 r.

NIE SEGREGUJESZ? ZAPŁACISZ DWA RAZY WIĘCEJ !
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określonego wsparcia – w okresie pan-
demii głównie w formie telefonicznej 
lub bezpośrednio w Ośrodku. Z usług 
Środowiskowego Domu Samopomocy  
(ŚDS) w Wylinach Rusi korzysta 6 miesz- 
kańców naszej gminy. Nadal współpra-
cujemy ze Stowarzyszeniem Pomocy 
„Bliżej Ciebie” w Wysokiem Mazowiec- 
kiem. Umożliwia to korzystanie z po-
mocy żywnościowej Unii Europejskiej 
przez osoby potrzebujące w ramach Pro- 
gramu Operacyjnego Pomoc Żywno-
ściowa (POPŻ). W związku z pandemią 
koronawirusa SARS-CoV-2 żywność do  
rodzin potrzebujących była dostarczana  
bezpośrednio do domów przez żołnie-
rzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Skiero- 
wania umożliwiające korzystanie z w/w 
pomocy wydawane są przez nasz Ośro-
dek. W roku bieżącym wydaliśmy 23 
skierowania uprawniające do odbioru 
żywności 56 osobom. Niżej przedsta- 
wiamy informacje z pozostałych zadań  
realizowanych przez pracowników Ośrod- 
ka Pomocy Społecznej w Nowych Pie-
kutach; Fundusz Alimentacyjny, Świad-
czenia rodzinne i opiekuńcze, Stypen-
dia szkolne, Świadczenia wychowawcze 
„500+”, Świadczenie „Dobry start”, Kar-
ta Dużej Rodziny i Zapobieganie prze-
mocy w rodzinie.

W związku z zagrożeniem KORO-
NAWIRUSEM oraz okresem zimowym  
apelujemy do wszystkich mieszkańców  
naszej gminy o reagowanie na potrzeby  
osób samotnych, niepełnosprawnych, 
bezdomnych i innych, którzy znaleźli  
się w potrzebie, a sami nie potrafią  
o siebie zadbać i zgłaszanie takich sytu-
acji do naszego Ośrodka lub instytucji 
zajmujących się pomocą – zgodnie z infor-
macjami znajdującymi się w niniejszym 
wydaniu Wieści z Gminy. Jednocześnie 
informujemy o funkcjonowaniu progra-
mu rządowego „Wspieraj Seniora” ma-
jącego na celu ochronę zdrowia i życia 
osób powyżej 70 roku życia – ogłosze-
nie o programie zamieszczamy niżej. 
Przypominamy, że nasz Ośrodek Po-
mocy organizuje również pomoc oso- 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach
bom będącym w kwarantannie lub za-
każonych koronawirusem przebywa-
jącym w izolacji domowej, w zakresie 
organizowania zaopatrzenia w artykuły 
żywnościowe i inne artykuły pierwszej 
potrzeby. Bezpośrednim dostarczaniem  
zakupionych artykułów dla tych osób 
zajmują się nasi strażacy z KSRG w No- 
wych Piekutach. Za bardzo życzliwą 
współpracę z naszym Ośrodkiem ser-
decznie im dziękujemy. Dziękujemy rów- 
nież innym służbom współpracującym 
z nami, szczególnie Policji i żołnierzom 
WOT za dotychczasową codzienną po-
moc w realizacji zadań w tym trudnym 
okresie.

Dodatkowo w trosce o zdrowie na-
szych podopiecznych apelujemy o ogra-
niczenie bezpośrednich wizyt w siedzi-
bie OPS i prosimy o załatwianie spraw 
drogą elektroniczną lub telefonicznie. 
Niemniej każdy interesant, który zgłosi 
się do OPS zostanie przyjęty i załatwiony. 

Z okazji zbliżających się Świąt Bo-
żego Narodzenia oraz nadchodzącego 
Nowego 2021 Roku życzymy wszystkim 
mieszkańcom naszej gminy i osobom  
z nami współpracującym wszystkiego 
najlepszego, szczególnie dużo zdrowia, 
życzliwości od innych ludzi, spełnienia 
zamierzeń i Błogosławieństwa Bożego.

 Opr. Kierownik OPS  
Krzysztof Porowski

Program zakłada pomoc w dostar-
czeniu niezbędnych produktów do domu 
seniora, by ograniczyć konieczność wy-
chodzenia osób starszych na zewnątrz 
podczas pandemii, ze względu na ich 
bezpieczeństwo. 

Program skierowany jest dla osób 
powyżej 70 roku życia, które zdecy-
dowały się na pozostanie w domu, dla 

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
W NOWYCH PIEKUTACH

tel. 666 090 399
e- mail: ops@nowepiekuty.pl

Pomoc Społeczna – trzy kwartały 2020 r.
1/ wydano 143 decyzje administracyjne 
w sprawie przyznania pomocy,
2/ wypłacono świadczenia pieniężne;
a) zasiłki stałe dla 6 osób (49 świad-
czeń) na kwotę 26 682,02 zł, + ubezpie-
czenie zdrowotne za 5 osób na kwotę  
1 987,41zł,
b) zasiłki okresowe dla 21 rodzin (74 
świadczenia) na kwotę 31 405,85 zł,
c) zasiłki jednorazowe celowe dla 13 ro-
dzin na kwotę 8 570 zł,
d) z posiłków w szkole korzystało 49  
dzieci (2 091 obiadów) koszt – 14 581,50 zł, 
e) świadczenia na zakup żywności  
otrzymało 36 rodzin (197 świadczeń) 
na kwotę 25 890 zł,
f) dopłata do kosztów pobytu 3 osób  
w domach pomocy społecznej –  
45 148,45 zł,
g) wypłata należności dla opiekuna 
prawnego ustanowionego przez sąd  
(15 świadczeń) na kwotę 5 741,34 zł,
4/ asystent rodziny nadal pracuje w trzech  
rodzinach wymagających wsparcia wy- 
chowawczego,
5/ jedno dziecko przebywa w rodzinnej 
pieczy zastępczej (gmina ponosi czę-
ściową opłatę za pobyt).

Poza pomocą finansową pracowni-
cy socjalni Ośrodka prowadzili pracę 
socjalną z rodzinami wymagającymi 
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własnego bezpieczeństwa w czasie pan-
demii. W szczególnych przypadkach, 
pomoc może być udzielona osobie po-
niżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje 
oznaczają brak możliwości zapewnie- 
nia niezbędnych potrzeb wynikających 
ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej 
i społecznej osoby. Ocena takiej stanu 
sytuacji i decyzja o udzieleniu wspar- 
cia należy do realizatora programu, czyli 
od decyzji ośrodka pomocy społecznej. 
Z programu nie mogą korzystać osoby, 
które już otrzymują wsparcie w ramach 
usług opiekuńczych, czy specjalistycz-
nych usług opiekuńczych. Udzielenie 
pomocy w ramach programu nie zależy 
od kryterium dochodowego. 

Program jest realizowany od 20 paź- 
dziernika do 31 grudnia 2020 r. 

W ramach programu osobom star-
szym mogą być dostarczone artykuły 
podstawowej potrzeby, w tym artyku-
ły spożywcze, środki higieny osobistej. 
Koszty zakupów pokrywa Senior. Oso- 
ba wspierająca seniora może również 
wykonać (nieodpłatnie) czynności zwią- 
zane z codziennym funkcjonowaniem, 
np. sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych 
usług nie wymaga upoważnienia od Se-
niora lub udostępnienia danych wrażli-
wych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres 
usług na rzecz osoby starszej jest ogra-
niczony tzw. dystansem sanitarnym. 

W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?
KROK 1.
Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11
• Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydo-
wałeś się zostać w domu. Zapisz datę  
i godzinę kiedy dzwoniłeś.
• Infolinia działa od poniedziałku do 
niedzieli w godzinach 08:00-21:00
• Osoba przyjmująca zgłoszenie przeka-
zuje Twoją prośbę o pomoc do ośrod-
ka pomocy społecznej w danej gminie 
przez system Centralnej Aplikacji Sta-
tystycznej
KROK 2.
• Pracownik ośrodka pomocy społecz-
nej kontaktuje się z Tobą telefonicznie. 
W celu weryfikacji podaje datę i godzi-
nę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Na-
stępnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali 
w jaki sposób można Ci pomóc. Poda 

imię i nazwisko osoby, która do Ciebie 
przyjdzie oraz datę.
• Podczas rozmowy telefonicznej, pa-
miętaj o zapisaniu numeru do ośrodka 
pomocy społecznej oraz danych osoby, 
która do Ciebie przyjdzie.
• W razie wątpliwości, zadzwoń do 
Twojego ośrodka pomocy społecznej.
KROK 3.
• Przychodzi do Ciebie osoba, którą 
OPS wyznaczył do pomocy. W celu we- 
ryfikacji poda imię i nazwisko. W przy-
padku pomocy w formie zrobienia 
zakupów senior przekazuje pieniądze 
przed dokonaniem zakupów. Zasady  
i sposób rozliczania ustala indywidual-
nie ośrodek pomocy społecznej, pod-
czas pierwszego kontaktu z Tobą.
• Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpie-
czeństwa: noś maseczkę, zachowuj dy-
stans, w miarę możliwości używaj ręka-
wiczek jednorazowych.
KROK 4.
• Odbierasz zakupy od osoby, która Ci 
pomaga z zachowaniem zasad bezpie-
czeństwa: noś maseczkę, zachowuj dy-
stans, w miarę możliwości używaj ręka-
wiczek jednorazowych.

PAMIETAJ!  
Płacisz tylko za rzeczywisty  

koszt zakupów.  
Pozostałe usługi są nieodpłatne!

Realizacja wsparcia świadczonego 
przez ośrodek pomocy społecznej od-
bywa się pięć dni w tygodniu, w godzi-
nach pracy ośrodka. Zgłoszenia, które 
wpływają w weekendy rozpatrywane są 
od poniedziałku.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 
2007 roku o pomocy osobom upraw-
nionym do alimentów (t.j. Dz. U z 2020 
roku, poz. 808, z późn. zm. ) w przy-
padku bezskutecznej egzekucji osoba 
uprawniona może ubiegać się o przy-
znanie świadczenia z funduszu alimen-
tacyjnego. Fundusz ma na celu poprawę 
sytuacji materialnej rodziców, którzy  
są zmuszeni wychowywać samotnie 
dzieci, a drugi z rodziców uchyla się 
od obowiązku alimentacji. O świadcze-
nia z funduszu można ubiegać się po 
dwóch miesiącach bezskutecznej egze-
kucji. Świadczenia przysługują osobom 
uprawnionym do ukończenia przez nie 
18 roku życia, a jeśli kontynuują naukę 
do 25 roku życia. Dziecku posiadają-
cemu orzeczenie o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, świadczenie przy-
sługuje bezterminowo bez względu na 
wiek. Prawo do świadczeń z funduszu  
alimentacyjnego przysługuje, jeżeli prze- 
ciętny miesięczny dochód na osobę  
w rodzinie nie przekracza (obecnie) kwo- 
ty 900 zł. Wypłata z funduszu wynosi 
tyle, ile zasądzono alimentów, jednak 
nie więcej niż 500 zł miesięcznie na 
jedno dziecko. Okres świadczeniowy 
trwa od dnia 1 października do dnia  
30 września następnego roku. Prawo do  
świadczeń ustala się na okres świadcze-
niowy począwszy od miesiąca, w któ- 
rym złożono wniosek do organu.
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Wniosek o świadczenie z funduszu  
alimentacyjnego należy złożyć w Ośrod- 
ku Pomocy Społecznej w Nowych Pie-
kutach ul. Główna 23A.

Do wniosku należy dołączyć:
– zaświadczenia lub oświadczenia do-
kumentujące wysokość innych docho-
dów niż dochody podlegające opodat-
kowaniu podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych, dotyczące każdego 
członka rodziny;
– zaświadczenie organu prowadzącego 
postępowanie egzekucyjne o bezsku-
tecznej egzekucji alimentów;
– odpis podlegającego wykonaniu orze-
czenia sądu zasądzającego alimenty.

Dnia 01.10.2020 roku rozpoczął się 
kolejny już okres świadczeniowy dot. 
wypłaty świadczeń z funduszu alimen-
tacyjnego.

W naszej gminie z tej pomocy ko-
rzysta obecnie 9 dzieci, których rodzice  
nie płacą zasądzonych przez sąd ali-
mentów. Najniższa kwota świadczeń  
z funduszu alimentacyjnego na dziecko 
wynosi 200 zł, a najwyższa – 500 zł mie-
sięcznie. 

W okresie od 01 stycznia 2020 roku 
do 31 października 2020 roku z tytułu 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
wypłacono kwotę – 36.750 zł.

W tym samym okresie komornicy 
odzyskali – 14.432,83 zł z tego:
– na dochody budżetu państwa prze- 
kazano – 11.692,48 zł, 
– na dochody własne gminy przekaza-
no – 2.740,35 zł.

Jedenastu dłużników alimentacyjnych 
jest zgłoszonych przez naszą gminę do 
sześciu biur informacji gospodarczej.

 Opr. Specjalista Pracy Socjalnej  
Iwona Piekutowska

ŚWIADCZENIA RODZINNE
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 orzeczeniem 
o niepełnosprawności lub orzeczeniem 
o umiarkowanym albo o znacznym 
stopniu niepełnosprawności, zasiłek ro- 
dzinny przysługuje, jeżeli przeciętny 
miesięczny dochód rodziny w przelicze- 
niu na osobę albo dochód osoby uczą- 
cej 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 wy- 
sokości przysługujących zasiłków rodzin- 
nych wraz z dodatkami w przypadku 
przekroczenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do zasiłku rodzinne-
go (tzw. mechanizm złotówka za zło-
tówkę). Zgodnie z art. 5 ust. 3 usta-
wy w przypadku gdy dochód rodziny  
w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub 
dochód osoby uczącej się przekracza 
kwotę uprawniającą daną rodzinę lub 
osobę uczącą się do zasiłku rodzinne-
go pomnożoną przez liczbę członków 
danej rodziny o kwotę nie wyższą niż 
łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz 
z dodatkami przysługujących danej ro-
dzinie w okresie zasiłkowym, na który 
jest ustalane prawo do tych świadczeń, 
zasiłek rodzinny wraz z dodatkami 
przysługują w wysokości różnicy mię-
dzy łączną kwotą zasiłków rodzinnych 
wraz z dodatkami, a kwotą, o którą zo-
stał przekroczony dochód rodziny. 

Jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia się dziecka tzw. „becikowe” 
również uzależniona jest od kryterium 
dochodowego na osobę, które wynosi 
1922,00 zł miesięcznie na osobę. Ponadto  
aby uzyskać prawo do tego świadczenia 
należy przedłożyć również zaświadcze-
nie lekarskie lub zaświadczenie wysta-
wione przez położną o pozostawaniu 
kobiety pod opieką medyczną nie póź-
niej niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. 

W dniu 23 września 2020 roku uka-
zało się obwieszczenie Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego w sprawie 
wysokości przeciętnego dochodu z pra-
cy w indywidualnych gospodarstwach 
rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r.  
zgodnie z treścią ww. obwieszczenia, do- 

chód roczny za 2019 r. wyniósł 3 244,00 zł, 
tj. 270,33 zł miesięcznie z 1 ha przeli-
czeniowego.

W okresie zasiłkowym trwającym od  
1 listopada 2020 r. do 31 października 
2021 r. dokumentujemy dochody osią-
gnięte za rok bazowy 2019, lecz jeśli po 
tym roku nastąpiły zmiany w dochodzie 
należy te zmiany uwzględnić przy wy-
liczaniu dochodu uprawniającego do 
zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 
jednorazowej zapomogi z tytułu uro-
dzenia się dziecka oraz do specjalnego 
zasiłku opiekuńczego. 

Pomoc materialna 
o charakterze socjalnym 

(stypendia szkolne i zasiłki szkolne)
Od września 2020 r. przyjęto 29 no-

wych wniosków o ustalenie uprawnień 
do stypendium szkolnego na rok szkol-
ny 2020/2021 oraz 1 wiosek o zasiłek 
szkolny na dwoje dzieci w związku z za-
istniałym zdarzeniem losowym (śmierć 
rodzica). Na podstawie ustawy o syste-
mie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 
(tj.: Dz. U. z 2020 r. nr 256, poz. 1327 
ze zm.) oraz Uchwały nr XXV/155/13 
Rady Gminy Nowe Piekuty z dnia  
29 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwale-
nia regulaminu przyznawania pomocy  
materialnej o charakterze socjalnym  
dla uczniów zamieszkałych na tere- 
nie Gminy Nowe Piekuty (ogłoszony  
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego z dnia 6 września 2013 r., 
poz. 3327), rozpatrzono 30 wniosków. 
W 29 wnioskach było spełnione kryte-
rium dochodowe na osobę w rodzinie 
528 zł miesięcznie, w jednym wniosku 
o zasiłek szkolny dochód rodziny prze- 
kraczał kryterium 528 zł, ale w przy-
padku tej pomocy kryterium dochodo-
we nie musi być spełnione, w związku  
z czym wydano 29 decyzji przyznają-
cych stypendia szkolne dla 29 dzieci  
i 1 decyzje przyznającą zasiłek szkolny 
dla 2 dzieci. Kwoty przyznanego sty-
pendium szkolnego były zróżnicowane: 
głównie zależało to od wysokości mie-
sięcznego dochodu rodziny im dochód 
niższy tym wyższe stypendium można 
było przyznać, jeśli dodatkowo w ro-
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dzinie występowała jakaś dysfunkcja 
m.in.: bezrobocie, niepełnosprawność , 
ciężka lub długotrwała choroba, wielo-
dzietność, brak umiejętności w wypeł-
nianiu funkcji opiekuńczo-wychowaw-
czych, alkoholizm, narkomania lub gdy 
rodzina była niepełna dodatkowo moż-
na było przyznać po 10 zł za każdą dys-
funkcję na każdego ucznia miesięcznie.

Wypłata tych świadczeń zrealizo-
wana jest na podstawie przedłożonych 
przez świadczeniobiorców rachunków 
jako zwrot poniesionych kosztów zwią-
zanych z – udziałem ucznia w dodatko-
wych zajęciach edukacyjnych, zakupem 
podręczników i innych pomocy edu-
kacyjnych, zakwaterowaniem w inter-
nacie lub na stancji, zakupem biletów 
miesięcznych, zakupem ubrania, obu-
wia sportowego lub galowego i innego 
wyposażenia ucznia wymaganego przez 
szkołę.

Rachunki należy składać do Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Nowych Pie-
kutach:
1) na I transzę (wypłata przyznanego 
stypendium za okres od września do 
grudnia 2020 r.) rachunki należy przed- 
łożyć do 18 grudnia 2020 r.,
2) na II transzę (wypłata przyznanego 
stypendium za okres od stycznia do 
marca 2021 r.) rachunki należy przed- 
łożyć do 19 kwietnia 2021 r., 
3) III transza (wypłata przyznanego 
stypendium za okres od kwietnia do 
czerwca 2021 r.) rachunki należy przed-
łożyć do 18 czerwca 2021 r.

Prosimy o terminowe składanie ra-
chunków, zgodnie z terminami określo-
nymi w decyzjach. 

Przypominamy, że rodzice ucznia 
lub pełnoletni uczniowie otrzymujący  
stypendium szkolne są obowiązani nie-
zwłocznie powiadomić organ, który przy- 
znał stypendium o ustaniu przyczyn, 
które stanowiły podstawę przyznania 
stypendium szkolnego np. zaprzestanie 
nauki przez dziecko, zmianę miejsca 
zamieszkania wnioskodawcy i jego ro-
dziny, zmianę w dochodach – sprze-
daż ziemi, uzyskanie innego stypendium 
przez członka rodziny, uzyskanie zasiłku  
chorobowego, podjęcie pracy, podjęcie 

stażu przez członka rodziny, uzyskanie 
darowizny, zmiany w wielkości posia-
danego gospodarstwa rolnego itp. 

 Opr. Inspektor 
Małgorzata Jabłońska

500+ W GMINIE NOWE PIEKUTY
 

Obecnie trwający okres świadcze-
niowy 2019/2021, na który ustalane jest 
prawo do świadczenia wychowawczego 
został wydłużony do 31 maja 2021 r., 
bez konieczności składania kolejnego 
wniosku o świadczenie wychowawcze 
w celu kontynuowania jego pobierania 
w 2020 r. Od 2021 r. będzie funkcjono-
wać, nowy roczny okres świadczenio- 
wy trwający od 1 czerwca do 31 maja 
następnego roku.

Rodzice/opiekunowie, którzy nie 
pobierają świadczenia wychowawczego 
z programu „Rodzina 500+” w każdej 
chwili mogą przystąpić do programu 
składając wniosek. W takim przypadku 
świadczenie wychowawcze jest przy-
znawane, co do zasady (z zastrzeżeniem 
przewidzianych w ustawie wyjątków) 
od miesiąca złożenia wniosku do końca 
okresu świadczeniowego.

W okresie od 01.01.2020 r. do 
31.10.2020 r. wypłaciliśmy dla 362 rodzin 
świadczenie wychowawcze na kwotę  
3 224 119,40 zł. Świadczenie wychowaw- 
cze otrzymało 678 dzieci. Średnia mie-
sięczna kwota wypłacanych świadczeń 
to 322 400 zł. 

Kolejny okres zasiłkowy 2021/2022 
rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. tak 
więc wnioski na kolejny okres moż-
na będzie składać od 1 kwietnia 2021 r.  
drogą tradycyjną tj. w tutejszym 
ośrodku, a od 1 lutego 2021 r. drogą 
elektroniczną.

PROGRAM DOBRY START 300+

 

Świadczenie dobry start przysługu-
je raz w roku na dziecko, w wysokości 
300 zł, w związku z rozpoczęciem roku 
szkolnego do ukończenia przez dziec-
ko lub osobę uczącą się 20 roku życia. 
Dzieci z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności otrzymają wsparcie do ukończe-
nia 24 roku życia. 

Świadczenie dobry start nie przysłu- 
guje na dzieci uczęszczające do przed-
szkola oraz dzieci realizujące roczne 
przygotowanie przedszkolne w tzw. ze-
rówce. Program Dobry Start nie obej-
muje również studentów.

Od sierpnia 2019 r. świadczenie  
dobry start przysługuje także na 
dziecko uczące się w szkole dla do-
rosłych lub w szkole policealnej do 
20 roku życia, a na dziecko z orze-
czeniem o niepełnosprawności do  
24 roku życia.

Termin składania wniosków o usta- 
lenie prawa do świadczenia dobry start  
w związku z rozpoczęciem roku szkol-
nego 2020/2021 mija 30 listopada 2020 r. 
Wnioski złożone po tym terminie po-
zostawia się bez rozpatrzenia.

Od 01.07.2020 r. do 31.10.2020 r. 
przyjęliśmy 273 wniosków o ustale-
nie prawa do świadczenia dobry start 
(z tego 87 drogą elektroniczną). Wy-
daliśmy 271 informacji o przyznaniu 
świadczenia dobry start. Wypłaciliśmy 
135 900 zł na 453 dzieci.

Opr. Referent Iwona Brzozowska

Karta Dużej Rodziny to system zni-
żek i dodatkowych uprawnień zarówno 
w instytucjach publicznych, jak i w fir-
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mach prywatnych. Jej posiadacze mają 
możliwość tańszego korzystania z ofer-
ty instytucji kultury, ośrodków rekre-
acyjnych czy księgarni na terenie całego 
kraju. Karta Dużej Rodziny zapewnia 
zniżki przy zakupie jedzenia i kosmety-
ków, odzieży, obuwia, książek, zabawek 
oraz paliwa. Pozwala na tańsze przejaz-
dy pociągami i komunikacją publiczną 
w wybranych miejscowościach. Wykaz 
jednostek oraz wysokość zniżek dostęp- 
na jest na stronie www.mpips.gov.pl  
w zakładce Karta Dużej Rodziny i jest 
na bieżąco aktualizowana. 

O przyznanie Karty Dużej Rodziny 
mogą ubiegać się członkowie rodzin,  
u których w chwili składania wniosku 
co najmniej troje dzieci spełnia warun-
ki ustawy oraz rodzice, którzy mieli na 
utrzymaniu łącznie co najmniej troje 
dzieci bez względu na wiek tych dzie- 
ci w chwili składania wniosku.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 
przysługuje rodzinom wielodzietnym 
niezależnie od dochodu. Karta jest wy-
dawana bezpłatnie, każdemu członko-
wi rodziny jeśli wyrabia się ją po raz 
pierwszy. Karta Dużej Rodziny podlega 
opłacie w dwóch przypadkach: 
– gdy składamy wniosek o wydanie du-
plikatu Karty Dużej Rodziny w przy-
padku zgubienia bądź kradzieży karty 
wtedy opłata wynosi 9,78 zł,
– gdy osoba posiada już jedną formę 
karty (np. tradycyjną), a składa wniosek 
o dodatkową formę karty (np. elektro-
niczną) wtedy opłata wynosi 9,21 zł (za 
1 kartę). 

Rodzice mogą korzystać z karty do- 
żywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub 
do ukończenia nauki, maksymalnie  
do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełno-
sprawne otrzymają kartę na czas trwa-
nia orzeczenia o niepełnosprawności.

Wszelkie informacje dotyczące Karty  
Dużej Rodziny udzielane są w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Nowych Pieku-
tach ul. Główna 23A, lub pod numerem 
telefonu 666 090 399.

 Opr. Specjalista Pracy Socjalnej 
Agnieszka Franczuk

PRZEMOC W RODZINIE

Przemoc to zamierzone i wykorzy-
stujące przewagę sił działanie przeciw 
członkowi rodziny, naruszające prawa 
i dobra osobiste, powodujące cierpie- 
nie i szkody.

W celu uzyskania kompleksowej po-
mocy możesz zgłosić się lub zadzwonić 
do właściwej instytucji, np.:
– Policji tel. 997 lub 112
– Ośrodka Pomocy Społecznej w No-
wych Piekutach tel.666 090 399
– Gminnej Komisji Rozwiazywania Pro- 
blemów Alkoholowych w Nowych Pie-
kutach tel. 86 476 95 20
– Placówek Służby Zdrowia – w ra-
zie doznania obrażeń ciała zgłoś się do  
lekarza w celu uzyskania pomocy me-
dycznej; można zażądać wystawienia 
bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego 
o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała 
związanych z użyciem przemocy w ro-
dzinie.
– Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia” 
tel. 22 666 00 066
 Jeżeli potrzebujesz rozmowy, wsparcia 

psychologicznego w związku z przemocą  

w twojej rodzinie możesz skorzystać  
z bezpłatnej rozmowy telefonicznej  
z psychologiem zapisy nr. telefonu –  
666 090 399 w godz. 7.30-15.30.

Od 30 listopada 2020 roku wchodzi  
w życie zmiana w przepisach dotyczących 
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy  
w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U.  
z 2020 r., poz. 218), kluczowa zmiana 
dotyczy art. 11 a zgodnie z którym, jeżeli  
członek rodziny wspólnie zajmujący miesz- 
kanie swoim zachowaniem polegającym 
na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni 
szczególnie uciążliwym wspólne zamiesz-
kiwanie, osoba dotknięta tą przemocą 
może żądać, aby sąd, właściwy według 
przepisów ustawy z dnia 17 listopada 
1964 r. Kodeks postępowania cywilnego  –  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z poźn. zm.)  
o postepowaniu nieprocesowym, zobowią- 
zał go do opuszczenia wspólnie zajmowa- 
nego mieszkania i jego bezpośredniego 
otoczenia lub zakazał zbliżania się do 
mieszkania i jego bezpośredniego otocze-
nia (art.11a ust.1 ww. ustawy).

 Opr. Starszy Pracownik Socjalny  
Regina Rybicka
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W dniu 17.07.2020 r. obchodziliśmy 
77. rocznicę mordu dokonanego przez 
Niemców na mieszkańcach wsi Kra- 
sowo-Częstki. Uroczystość upamiętnia-
jąca ten dzień rozpoczęła się modlitwą  
różańcową poprowadzoną przez nauczy- 
cieli ze Szkoły Podstawowej w Nowych  
Piekutach. Kolejnym etapem obchodów 
było wprowadzenie pocztów sztanda- 
rowych oraz Msza Święta w intencji za-
mordowanych, celebrowana przez Bp.  
Tadeusza Bronakowskiego. Po Mszy  
Świętej przybyłe delegacje złożyły kwiaty  
i zapaliły znicze na grobach pomordo-
wanych mieszkańców.

Katarzyna Gierałtowska

77. rocznica mordu w Krasowie Częstkach

Zgromadzeni na uroczystości w Krasowie Częstkach, wśród gości – Pan Łukasz Siekierko 
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego, Pan Bogdan Zieliński Starosta 
Wysokomazowiecki

Poczty Sztandarowe OSP Nowe Piekuty,Hodyszewo, Jabłoń Jankowce oraz kombatantów –
Krasowo Częstki 17.07.2020 r.

GRH im. Brygady Kawalerii Plis podczas uroczystości w Krasowie Częstkach

Przedstawiciele Sybiraków na czele z Panem 
Włodzimierzem Kostro oddają cześć zamo-
rowamym mieszkańcom Krasowa Częstek

Przewodniczący RG Pan Artur Żochowski, 
Wójt Pan Marek Kaczyński, Sekretarz Pani 
Ewa Pruszyńska – złożenie kwiatów na gro-
bach zamordowanych w Krasowie Częstkach

Msza święta pod przewodnictwem Ks. bpa 
Tadeusza Bronakowskiego w MPN w Kraso-
wie Częstkach
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11 sierpnia 2020 r. przypadła 76. rocz- 
nica zamordowania 21. osób przez Niem- 
ców w Skłodach Borowych. Uroczystość 
upamiętniająca ten dzień rozpoczęła się 
Mszą świętą w intencji pomordowa-
nych w kościele parafialnym w Nowych 
Piekutach. Następnie w Skłodach Boro-
wych przed pomnikiem upamiętniają-
cym ofiary tej strasznej zbrodni zebrane 

delegacje złożyły kwiaty i zapaliły zni-
cze, a ks. Franciszek Mbida poprowadził  
modlitwę w intencji pomordowanych. 
Na koniec Pani Aniela Średnicka, naocz-
ny świadek tamtych wydarzeń, przed- 
stawiła zgromadzonym swoje wspo-
mnienia z 11 sierpnia 1944 roku. 

Katarzyna Gierałtowska

76. rocznica mordu w Skłodach Borowych

Pan Marek Kaczyński – Wójt Gminy Nowe 
Piekuty – przemówienie w Skłodach Borowych

Pomordowanym w Skłodach Borowych hołd oddają przedstawiciele jednostek OSP z terenu 
gminy

Uroczysta Msza św. sprawowana przez ks. Franciszka Mbidę

por. Józef Moczydłowski – żołnierz Armii  
Krajowej, składa kwiaty przed pomnikiem  
w Skłodach Borowych
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30 sierpnia w Sanktuarium Matki 
Bożej Pojednania w Hodyszewie odbyły  
się uroczystości z okazji 40. Rocznicy 
Koronacji Cudownego Obrazu oraz 
Gminne obchody Dnia Solidarności. 
Już w sobotę, 29 sierpnia, mimo trudnej 
sytuacji epidemiologicznej, do Matki  
Bożej Hodyszewskiej przybyły piesze  
pielgrzymki. Natomiast, niedzielne uro-
czystości rozpoczęły się Mszą Świętą  
o godzinie 12.00. Przewodniczył jej bi-
skup Tadeusz Bronakowski. Na uroczy-
stości przybyli kombatanci – żołnierze 
Armii Krajowej, przedstawiciele szkół, 
radni powiatowi, radni gminni oraz 
jednostki OSP z terenu naszej Gminy.

Katarzyna Gierałtowska

40. rocznica Koronacji Cudownego obrazu Matki Bożej w Hodyszewie  
oraz Gminne Obchody Dnia Solidarności

Pan Marek Kaczyński – Wójt Gminy – przypomniał zgromadzonym historię NSZZ ,,Solidarność''

Reprezentaci jednostek OSP z Gminy Nowe 
Piekuty przed tronem Hodyszewskiej Pani

Mszy św. w Hodyszewskim Sanktuarium  
przewodniczył Jego Eksecelencja ks. Bp Ta- 
deusz Bronakowski
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W niedzielę 20.09.2020 r. w Nowych 
Piekutach odbył się pokaz sprzętu woj-
skowego zorganizowany przez 15. Gi-
życką Brygadę Zmechanizowaną oraz 
Stowarzyszenie Grupy Rekonstrukcji 
Historycznej im. Brygady Kawalerii 
„Plis”. Został zorganizowany z okazji  
81. rocznicy Bitwy pod Pruszanką Starą. 

Wydarzeniu towarzyszył piknik cha-
rytatywny na rzecz Michasia Boguc-
kiego, który zmaga się z SMA typu I. 
Organizatorem pikniku charytatywne-
go była Gminy Nowe Piekuty. Podczas 
niego można było podziwiać opance-
rzone pojazdy wojskowe 15. Giżyckiej 
Brygady Zmechanizowanej, jak rów-
nież Grupę Rekonstrukcji Historycznej 
im. Brygady Kawalerii „Plis” oraz Klub 
Strzelectwa Sportowego „Bazuka”. Po-
jawiło się wiele atrakcji dla dzieci, żoł-
nierska grochówka oraz smaczne ciasta 
przygotowane przez Koła Gospodyń 
Wiejskich: „Żochowiacy”, „Kostrowian- 
ki”, „Jankowianki”, Śliwowianki”, „Rze-
pinki”, „Przyjazna wieś” oraz „Jabło- 
nianki”. W trakcie imprezy przeprowa-
dzono charytatywne licytacje przed-

miotów na rzecz Michasia Boguckiego 
chorego na rdzeniowy zanik mięśni.

Dziękuję wszystkim, którzy swoją 
szlachetną darowizną przyczynili się do  
uzbierania pokaźnej sumy pieniędzy. 
Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy  
otworzyli serca i razem z nami tak 
licznie, z poświęceniem i wielkim za-
angażowaniem włączyli się do przygo-
towania i przeprowadzenia „Pikniku 
militarnego” – Walczymy dla Michasia.

Dziękuję dla OSP KSRG Nowe Pie-
kuty i OSP Kostry Noski za zabezpie-
czenie placu.

Łącznie zebraliśmy ponad 35 ty-
sięcy złotych (trzydzieści pięć tysięcy 
złotych) 

Nie jest możliwe wymienienie wszyst- 
kich osób i instytucji, które nam pomo-
gły. Z całego serca jesteśmy wdzięczni 
wszystkim darczyńcom, doceniamy 
każdy wkład, każdą złotówkę i każde 

dobre słowo. Jeszcze raz okazało się, że 
razem możemy więcej!

Dziękuję w imieniu współorganiza-
torów. 

Marek Kaczyński
Wójt Gminy Nowe Piekuty

 „Piknik militarny” – Walczymy dla Michasia

Atrakcjami dla dzieci były maskotki z Psiego 
Patrolu

Bańki mydlane sprawiły wielką radość ma-
łym i dużym uczestnikojm pikniku

Gospodarz i pomysłodawca pikniku Pan  
Marek Kaczyński – Wójt Gminy oraz zespół 
,,Przemyk'', który zapewnił doskonałą opra- 
wę muzyczną wydarzenia

Parada motocyklistów

Podczas pikniku można było skorzystać z fo-
tobudki i zjeżdżalni dla dzieci oraz skoszto-
wać bigosu i kiełbaski

Stoisko Klubu Strzelectwa Sportowego ,,Bazuka''

Stoły Kół Gospodyń Wiejskich kusiły mnó-
stwem słodkich przysmaków
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SZKOŁA PODSTAWOWA W JABŁONI KOŚCIELNEJ

Szkoła do hymnu
Jeszcze Jeden Listopad do nas zawitał.

„Jak się macie dzieci ?”– 
jesiennie zapytał.

A My w barwy biało-czerwone ubrani 
odpowiadamy:

 „Dziś Święto Niepodległości Polski, 
 więc chórem 

Nasz hymn wszystkim zaśpiewamy!!”

Autor: Iwona Pruszyńska 

Jak złożyć życzenia nauczycielom  
i pracownikom szkoły podczas pande-
mii? W szkole w Jabłoni Kościelnej po-
wstało DRZEWO DOBRYCH ŻYCZEŃ.  
Zaopiekował się nim Samorząd Uczniow- 
ski, zachęcając wszystkich uczniów z ca-
łej szkoły do tworzenia jesiennych liści 
pełnych serdeczności i dobrych życzeń 
dla nauczycieli i pracowników szkoły. 

Formą słownego wyrażenia wdzięcz-
ności za trud wkładany w edukację,  
wychowanie i funkcjonowanie szkoły, 
była szkolna gra z wykorzystaniem tele-

fonów (które tego dnia uczniowie mogli 
przynieść do szkoły) i kodów QR. Po 
zeskanowaniu kody, przy użyciu apli-
kacji w telefonie, uczeń odczytywał po- 
lecenie np.: złóż życzenia trzem pierw-
szym nauczycielom których zobaczysz, 
zapytaj nauczyciela dyżurującego jaka 
jest jego ulubiona piosenka – odnajdź 
ją w internecie i mu ją włącz itp. Kody 
rozmieszczone były w różnych miej-
scach w szkole, dzieci i młodzież po-
szukiwali ich i naprawdę angażowali się  
w zabawę, sprawiając radość nauczy-
cielom, dyrekcji, pracownikom szkoły 
oraz sobie nawazajem. 

16 października to Dzień Patrona 
naszej szkoły, dumnie noszącej imię 
Jana Pawła II. W tym roku przypadł on 
w 42 rocznicę wyboru Naszego Rodaka 
na Papieża. 

Również i to święto postanowiliśmy 
uczcić w inny, „zdalny” sposób. Młod-
si uczniowie (klasy 0-III) wzięli udział 
w konkursie plastycznym: „Nasz Pa-
tron – Jan Paweł II”. Natomiast chętni 
uczniowie klas IV-VIII, podzieleni na 

dwie kategorie rozwiązywali test wiedzy 
o Naszym Patronie – w formie zdalnej, 
w aplikacji internetowej www.tespor- 
tal.pl. Bardzo cieszy fakt, że ponad 70%  
uczniów naszej szkoły z klas 4-8 po-
deszło do testu, zaangażowało się a co 
za tym idzie pogłębiło swoją wiedzę o 
Naszym Wielkim Patronie. Ci, którzy 
uzyskali najwyższe wyniki – zostali na-
grodzeni. 

 Redakcja strony na Facebooku 
E-JABŁONECZKA 

Dzień Edukacji Narodowej oraz Dzień Patrona Szkoły w Szkole Podstawowej 
 im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej 

Kl. I (fot. Iwona Pruszyńska) Kl. II (fot. Iwona Pruszyńska)

Drzewo dobrych życzeń wykonane przez 
uczniów SP w Jabłoni Kościelnej

Prace wykonane przez uczniów SP w Jabłoni 
Kościelnej
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W ramach projektu „Kształtowanie  
i rozwijanie u uczniów Szkoły Podsta- 
wowej im. Jana Pawła II w Jabłoni  
Kościelnej kompetencji kluczowych  
i umiejętności uniwersalnych” aż 33 
uczniów ma szansę uczestniczyć w war- 
sztatach kulinarnych. Są one dosko-
nałą okazją nie tylko do rozwijania 
umiejętności kulinarnych, lecz również 
uczą współpracy, odpowiedzialności, 
pomysłowości, wytrwałości. To cechy 
naszych młodych kucharzy, którzy już 
żałują, że zajęcia projektowe dobiegają 
końca. 

Anna Dobrzańska

Kulinarne soboty w szkole

Grupa Leśne Skrzaty z Baśniowego 
Gaju w Jabłoni Kościelnej bierze udział 
w ogólnopolskim projekcie „Wyzwania 
Teodora” skierowanym do przedszkoli.  
Jest to sposób na przekazanie dzieciom  
ważnych umiejętności i wartości. Będą 
one związane ze sportem, przygotowy- 

waniem posiłku, okazywaniem pomocy,  
wyrażaniem emocji i uczuć, dbaniem  
o przyrodę, umiejętnościami artystycz-
nymi.

27 listopada urządziliśmy w przed-
szkolu Dzień Eksperymentów. Robili- 
śmy tęczę na talerzu, chemiczne jojo, 
kolorowy wir, barwiliśmy pianę... Chcie- 
liśmy pokazać, że jesienią wcale nie 
musi być nudno, a szczęśliwe dzieci  
uśmiechają się o każdej porze roku. 
Nasze poczynania uważnie obserwo-
wał bocian Teodor z wysokości swego 
gniazda, był bardzo zadowolony Wysi-
łek naszych Skrzatów został nagrodzo- 
ny – zdobyliśmy pierwszą odznakę – 
Antynudka. Brawo My!!!

Bożena Truskolaska

Dzień Eksperymentów w Baśniowym Gaju

Warsztaty kulinarne Warsztaty kulinarne

Dzień eksperymentów w przedszkolu ,,Ba-
śniowy Gaj”

Październik to miesiąc poświecony  
bibliotece szkolnej. Pamiętając o tym  
w ważnym wydarzeniu, w tym roku 
świętowaliśmy Tydzień Biblioteki Szkol- 
nej. To dobra okazja do przekonania 
uczniów, jak ważne w rozwoju człowie- 
ka jest czytanie książek oraz korzy- 
stanie z biblioteki. Z tej okazji został  
ogłoszony konkurs plastyczno-literacki,  
w którym dzieci miały zaprezentować 
ulubionych bohaterów z lektur, napisać 

wiersz reklamujący bibliotekę szkolną 
oraz stworzyć reklamę ulubionej książki. 

Mimo wielu trudności, jakie dziś 
przeżywa szkoła, napłynęło wiele cie-
kawych prac, które zostały nagrodzone  
i posłużą do wykonania gazetki okolicz- 
nościowej w szkole. Nagrody z okazji 
Dnia Biblioteki zostały ufundowane  
w ramach projektu „Wolny czas nie  
znaczy nuda” z GKRPA.

Iwona Pruszyńska

Tydzień Biblioteki Szkolnej
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16 października grupa młodszych 
przedszkolaków z Baśniowego Gaju ob-
chodziła Światowy Dzień Chleba. Z tej 
okazji dzieci poznały etapy produkcji 
chleba, samodzielnie wyrabiały ciasto  
i ze smakiem zajadały się pysznym  
i pachnącym pieczywem. Mali piekarze 
byli bardzo dumnie ze swoich wypie-
ków. Zajęcia sprawiły dzieciom dużo 
radości i uświadomiły im, że chleb jest 
wynikiem ciężkiej pracy wielu ludzi.

Karolina Łapińska

 

Światowy Dzień Chleba

Grupa młodszych przedszkolaków podczas 
obchodów Światowego Dnia Chleba

Mali piekarze podczas degustacji chleba

We wrześniu obchodziliśmy 81 rocz- 
nicę napaści Związku Radzieckiego na  
Polskę. Armia Czerwona 17 września  
1939 roku przekroczyła granice II Rze- 
czpospolitej, walczącej zaciekle z Niem-
cami. Mimo ogromnego bohaterstwa 
żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza 
Kresy Wschodnie szybko uległy prze-

ważającej sile najeźdźcy. Następstwem 
tych wydarzeń była okupacja sowiecka 
i liczne wywózki na Syberię, których 
doświadczyli mieszkańcy naszej gminy. 
Jak co roku, aby pielęgnować pamięć 
tamtych tragicznych wydarzeń ucznio-
wie Szkoły Podstawowej im. Jana Pa- 
wła II w Jabłoni Kościelnej z Ks. An-
drzejem Łapińskim oraz Dyrektorem 
Andrzejem Olędzkim na czele udali się 
na cmentarz parafialny, aby nad Gro-
bem Nieznanego Żołnierza pomodlić 
się i zapalić znicze za wszystkich, którzy 
polegli broniąc naszej Ojczyzny. Musi-
my pamiętać, obowiązkiem nas – do-
rosłych jest przekazywanie młodzieży 
wiedzy o tragicznych wydarzeniach 
II wojny światowej. Bo jak podkreślił 
swego czasu ks. komandor Janusz Bąk: 

„Naród który odcina się od własnych 
korzeni i wychowuje młode pokole- 
nia bez szacunku dla historii skazuje 
się na śmierć” 

Fot. Andrzej Olędzki
Opr. Katarzyna Mantur

,,Szkoła Pamięta’’

Wspólna modlitwa za poległych w obronie 
Ojczyzny

Zapalenie zniczy na Grobie Nieznanego Żoł-
nierza na cmentarzu w Jabłoni Kościelnej

Rozpoczęcie nauki w szkole jest waż- 
nym momentem życia każdego dziecka. 
Czeka ono na dzień, w którym stanie 
się prawdziwym uczniem i poprzez pa-

sowanie zostanie włączone do społecz-
ności uczniowskiej.

Dnia 15.10.2020 r. w Szkole Podsta-
wowej w Jabłoni Kościelnej odbyło się 
uroczyste pasowanie na ucznia i ślubo-
wanie pierwszoklasistów. W obecno-
ści dyrekcji szkoły i księdza uczniowie 
przedstawili przygotowaną cześć arty-
styczną, zaprezentowali swoje umie-
jętności. Następnie złożyli uroczyste 
ślubowanie być pilnymi, wzorowymi 
uczniami, należycie wypełniać obo-
wiązki ucznia oraz pomagać słabszym. 
Potem nastąpiło pasowanie na ucznia 

i wręczenie pamiątkowych dyplomów. 
Na koniec zrobiono wspólną fotografię.

Elżbieta Mikołajczyk

Uroczystość Ślubowania i Pasowania na ucznia

Uroczystość Ślubowania i Pasowania na 
ucznia

Moment uroczystego pasowania na ucznia
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SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYCH PIEKUTACH

Nauczyciele Szkoły Podstawowej 
im. Ks. Rocha Modzelewskiego w No-
wych Piekutach wspólnie z uczniami 
angażują się w życie szkoły i lokalnej 
społeczności. Uczniowie uczestniczyli 
w apelach i uroczystościach, które pro-
pagowały postawy patriotyczne oraz 
uczyły o historii naszego kraju i naszej 
małej ojczyzny. W szkole odbyły się 
obchody m.in. 80. rocznicy agresji so-
wieckiej na Polskę, 66. rocznicy śmier-
ci majora Kazimierza Kamieńskiego 
pseudonim „Huzar”, 101. rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległości, 
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. 

8 listopada Szkoła Podstawowa im. 
ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych 
Piekutach włączyła się w ogólnopolską 
akcję „Szkoła do hymnu”. Pan Dariusz 
Piontkowski – Minister Edukacji Na-
rodowej wraz z Panią Beatą Pietrusz-
ką – Podlaskim Kuratorem Oświaty  
o godzinie 11.11, wspólnie z naszymi  
uczniami, nauczycielami, władzami gmi- 
ny Nowe Piekuty na czele z Panem 
Markiem Kaczyńskim – Wójtem Gmi-
ny oraz z licznie przybyłymi gośćmi, 
odśpiewali hymn państwowy „Mazurek 
Dąbrowskiego”.

Nie zabrakło też możliwości zapre-
zentowania swoich talentów przy oka-
zji krzewienia patriotyzmu. Uczniowie 
klas I-III mogli wziąć udział w kon-
kursie recytatorskim „Moja Ojczyzna”, 
konkursie plastycznym „Nigdy więcej  
wojny” i w występie „Wyśpiewamy Wam 
 historię”.

Nasza szkoła wzięła udział w akcji 
„Szkoła pamięta” zainicjowanej przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jej  
celem było zwrócenie uwagi młodych 
ludzi na potrzebę pielęgnowania pa-
mięci o bohaterach naszej wolności, 
szczególnie tych, którzy są związani  
z historią danego miejsca, regionu, spo-
łeczności. Kulminację tych aktywności 
zaplanowano na 25 października, czyli 
ostatni piątek przed 1 listopada – dniem 
Wszystkich Świętych.

W ramach akcji uczniowie wraz z na- 
uczycielami Szkoły Podstawowej im. 
Księdza Rocha Modzelewskiego w No-
wych Piekutach porządkowali i odwie-
dzali groby osób zasłużonych i cenio-
nych w naszej społeczności, odwiedzali 
lokalne miejsca pamięci i zgłębiali ich 
historię, zapalali znicze w miejscach 
związanych z ważnymi wydarzeniami 
historii lokalnej. Uczniowie odwiedzili,  

Działalność kulturalna szkoły w roku szkolnym 2019/20

uporządkowali i zapalili znicze na po-
mniku pamięci okrutnie zamordowa- 
nych mieszkańców wsi Krasowo-Częst- 
ki, miejsce pamięci poświęcone Majo-
rowi Kazimierzowi Kamieńskiemu ps. 
Huzar, miejsce pamięci znajdujące się 
przed świątynią w Nowych Piekutach –  
pomnik poświęcony Żołnierzom Armii  
Krajowej i Majorowi Kazimierzowi Ka-
mieńskiemu. Nie zapomniano także  
o grobach znajdujących się na cmenta-
rzu parafialnym w Nowych Piekutach, 
tj: grób Pani Marii Rosłowiczównej, na- 
uczycielki pracującej w Szkole Podsta- 
wowej w Nowych Piekutach w latach  
1938–1941, zamordowanej przez NKWD, 
grób Nieznanego Żołnierza, w którym 
spoczywa siedmiu nieznanych.

Wśród imprez środowiskowych orga- 
nizowanych przez nauczycieli, na szero- 
ką skalę, nie można zapomnieć o ślubo- 
waniu klas I oraz Dniu Babci i Dziadka,  
kiedy to rodzice i dziadkowie mogą po- 
dziwiać naszych najmłodszych uczniów  
podczas występów. W kalendarz imprez 
szkolnych wpisały się również akade-
mia z okazji Dnia Edukacji Narodowej  
i Wigilijnie Spotkanie Opłatkowe.

Uczniowie chętnie brali też udział  
w imprezach szkolnych, bawili się na 

Uczniowie SP w Nowych Piekutach przed Pomnikiem Ofiar Katastrofy Smoleńskiej na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach
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Z dniem 16.03.2020 r. zgodnie z roz- 
porządzeniem Ministra Edukacji Naro-
dowej w związku z zawieszeniem zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych w przed- 
szkolu z powodu zagrożenia epidemicz-
nego COVID-19 rozpoczęło się zdalne  
nauczanie. Nauczyciele nawiązali współ- 
pracę z rodzicami poprzez rozmowy 
telefoniczne oraz za pośrednictwem 
poczty elektronicznej. Rodzicom prze-
syłano konkretne propozycje twórczej 
aktywności dziecka, adekwatne do re-
alizowanego w przedszkolu programu 
wychowania przedszkolnego.

W roku szkolnym 2020/2021 w Punk- 
cie Przedszkolnym „Wesoły Promyk” 
zaplanowaliśmy wiele różnych uroczy-
stości, imprez i wycieczek. Niektóre za- 
planowane imprezy przedszkolne od-
były się już w naszym przedszkolu. Są 

to m.in. Dzień Przedszkolaka, Święto 
Drzewa. Podczas Dnia Przedszkolaka 
dzieci uczestniczyły w różnych zaba-
wach ruchowych, zabawach z chustą 
animacyjną oraz różnych konkuren-
cjach sprawnościowych. Dzień ten miał 
na celu dostarczenie dzieciom okazji  
do świętowania, wesołej zabawy, czer-
pania radości z bycia przedszkolakiem.

Przedszkolaki obchodziły również 
Święto Drzewa. Podczas zajęć dzieci 
poznały role drzew w przyrodzie oraz 
ich znaczenie w życiu człowieka oraz 
wykonały drzewko przyjaźni. Główny 
celem zajęć było rozwijanie postaw pro-
ekologicznych wśród dzieci.

Dzieci w przedszkolu mają możli-
wość uczestnictwa w zajęciach kulinar-
nych, podczas których wykonują sałat-
ki owocowe, soki wieloowocowe oraz 
zdrowe kanapki. Takie zajęcia mają na 
celu propagowanie wśród małych dzieci 
zdrowego stylu życia, co przekłada się 
na lepsze samopoczucie oraz zdrowie 
dzieci. Wspólne przygotowywanie po-
traw pozwala na zdobywanie nowych 
doświadczeń za pomocą zmysłu zapa-
chu, smaku i dotyku.

W przedszkolu w dalszym ciągu re-
alizowany jest projekt z ramach PRO  
z Europejskiego Funduszu Społeczne-

Punkt przeszkolny „Wesoły Promyk”
go. Zajęcia dodatkowe organizowane  
w przedszkolu mają na celu zwiększe-
nie umiejętności i kompetencji kluczo- 
wych u dzieci w wieku przedszkolnym.  
W ramach programu dzieci uczestniczą  
w warsztatach kulinarnych, matema-
tyczno-przyrodniczych oraz zajęciach  
z języka angielskiego.

Monika Łapińska

dyskotekach i choince szkolnej. Słuchali 
koncertów w wykonaniu profesjonal-
nych artystów. Wyjeżdżali na przedsta-
wienia teatralne i spektakle muzyczne 
do Teatru Dramatycznego w Białym-
stoku i do Opery i Filharmonii Podla-
skiej. Odwiedzili też Centrum Nauki 
Kopernik w Warszawie, czy też podążali 
śladami bohaterów „Kamieni na sza-
niec” i powstania warszawskiego. Mieli 
okazję zwiedzić zamek krzyżacki w Ry-
nie i wioskę św. Mikołaja w Knyszynie.

W Szkole Podstawowej im. Ks. Ro-
cha Modzelewskiego w Nowych Pie-
kutach od 20 kwietnia do końca maja  
2020 r. można było oglądać wystawę  
upamiętniającą Jana Pawła II. Ekspo- 
zycja prezentowała najważniejsze mo-
menty z życia Karola Wojtyły, jego życie  

jako: studenta, robotnika, kapłana, dusz- 
pasterza, naukowca, a w końcu papieża.

W związku z zawieszeniem stacjo-
narnych zajęć edukacyjnych wiele za-
planowanych uroczystości i imprez zo-
stało upamiętnionych przez nauczycieli 
i wychowawców w formie konkursów 
wiedzy oraz zajęć edukacyjnych prowa-
dzonych zdalnie.

Fotoreportaże wraz ze szczegóło-
wymi opisami były publikowane na 
bieżąco na stronie internetowej strony. 
Wszystkich zainteresowanych odsyłamy 
na adres http://szkolanowepiekuty.pvi.pl/.

Opracowały:
Alina Kostro

Anna Buczkowska Porządkowanie grobów na cmentarzu para-
fialnym w Nowych Piekutach

Przedszkolaki podczas zajęć kulinarnych
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Członkowie Klubu Wnuka Sybiraka na 
cmentarzu w Nowych Piekutach

17 września 1939 r. Armia Czerwo-
na bez wypowiedzenia wojny wkroczy-
ła na teren II Rzeczpospolitej. Napaść  
na Polskę była częścią tajnego proto-
kołu w pakcie Ribbentrop – Mołotow,  
który przed wybuchem II wojny świato-
wej zawarły Niemcy i Związek Sowiecki. 
Bardzo szybko rozpoczęły się represje. 
Aresztowano ponad 200 tys. Polaków –  
oficerów, policjantów, ziemian, praw-
ników, księży, urzędników, nauczycieli. 
Obywateli II Rzeczypospolitej zmusza-
no do przyjęcia obywatelstwa radziec-
kiego. Wkrótce masowe wywózki na 
Syberię i do Kazachstanu objęły ponad 
milion Polaków. Około 22,5 tys. ofice-
rów i policjantów zostało uśmierconych 
przez NKWD w Katyniu, Charkowie, 
Miednoje Twerze, Bykowni. Te tragicz-
ne wydarzenia sprzed 81 lat uczczono  
w Szkole Podstawowej im. ks. Rocha 
Modzelewskiego w Nowych Piekutach.

Marsz Pamięci 
Międzynarodowy Marsz Pamięci Ze- 

słańców Sybiru to doroczna uroczystość 
religijno-patriotyczna, która przypomi-
na historię wywózek w głąb ZSRS i upa-
miętnia tych, którzy z zesłania nie wró-
cili. W marszach ulicami Białegostoku 
biorą udział Sybiracy z Polski i innych 
państw, ich rodziny, przedstawiciele 
władz państwowych i samorządowych, 
młodzież szkolna, delegacje różnych  
instytucji i zakładów pracy. Nasza szko- 
ła uczestniczyła w tej imprezie od same-
go początku. W tym roku uroczystość 
miała się odbyć po raz dwudziesty. Jed-

nak z racji zagrożenia epidemiologicz-
nego i ze względu na bezpieczeństwo 
seniorów zdecydowano o odwołaniu 
marszu. Członkowie Klubu Wnuka Sy-
biraka działającego w Szkole Podstawo-
wej w Nowych Piekutach postanowili 
nie rezygnować z tradycji upamiętnienia 
Sybiraków tuż przed kolejną rocznicą 
agresji sowieckiej na Polskę i 15 wrze-
śnia 2020 r. zorganizowali symboliczny 
Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru na 
cmentarz parafialny w Piekutach.

Uczniowie naszej szkoły – wnuko-
wie i prawnukowie Sybiraków – wraz 
z opiekunem Panem Janem Pogorzelskim  
rozpoczęli przemarsz modlitwą w in- 
tencji zmarłych zesłańców. Następnie 
zapalili znicze na grobach rodzin: Ma-
jewskich, Pierzchałów, Brzózków, Kras-
sowskich, Niemyjskich, Puchalskich, 
Borowskich, Wyszyńskich i wysłuchali 
opowieści o pogrzebanych tu Sybirakach  
uczestniczących w nieodległej prze-
szłości w uroczystościach i spotkaniach 
organizowanych przez naszą szkolną 
społeczność. Na kilku grobach umiesz-
czone były tablice z informacjami o ze-
słańcach, którzy zmarli podczas pobytu 
na Syberii i ich kości spoczywają daleko 
od ojczystych stron.

Z cmentarza uczestnicy Marszu Pa-
mięci udali się pod Tablicę ku Czci Sy-
biraków oraz Dęby Pamięci na placu 
przykościelnym i tu jeszcze raz uczcili 
chwilą ciszy zmarłych Sybiraków. 

Akademia, kwiaty, znicze
17 września 2020 r. w Szkole Pod-

stawowej w Nowych Piekutach odbyła 
się uroczysta akademia upamiętniająca 
rocznicę napaści Sowietów na Polskę. 
Przygotowali ją uczniowie pod kierun-
kiem Pań Anny Buczkowskiej i Wiolet-
ty Litwińczuk.

Po szkolnej części uroczystości de-
legacja uczniów i nauczycieli na czele 
z Panią Dyrektor Danutą Wyszyńską 
oraz przedstawiciele władz gminnych 
na czele z Panem Wójtem Gminy Nowe 
Piekuty Markiem Kaczyńskim udali się 
pod pomnik poświęcony majorowi Ka-

Nie zapomnimy!
zimierzowi Kamieńskiemu „Huzarowi” 
i żołnierzom Armii Krajowej. Złożono 
tu kwiaty i zapalono znicze. Uczniowie 
zanieśli je również pod tablicę poświę-
coną Sybirakom, pod Dęby upamięt-
niające trzech oficerów zamordowa-
nych w ramach zbrodni katyńskiej oraz 
pod Dąb Pamięci ofiar katastrofy smo-
leńskiej. Na zakończenie obchodów 
głos zabrał Pan Marek Kaczyński Wójt 
Gminy Nowe Piekuty.

  Jan Pogorzelski

Członkowie Klubu Wnuka Sybiraka z opie-
kunem pod Tablicą ku czci Sybiraków

Członkowie Klubu Wnuku Sybiraka podczas 
Marszu Pamięci

Szkolna akademia w związku z 81. rocznicą 
agresji ZSRS na Polskę
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Biblioteka szkolna zawsze kojarzyła 
mi się z najbardziej przyjaznym miej-
scem w szkole. Tutaj można było uciec 
od codziennych kłopotów. Dziś, gdy  
jestem pracownikiem biblioteki w szko-
le podstawowej, ten obraz z dzieciń- 
stwa staram się przekładać na rzeczywi- 
stość. Zadaniem biblioteki szkolnej jest 
usprawnianie procesów efektywnego  
uczenia się, umożliwianie rozwoju zain-
teresowań i pracy samokształceniowej 
ucznia, jak również stwarzanie warsz- 
tatu pracy, miejsca, które kształtuje  
kompetencje informacyjne. Dzisiejszy  
nauczyciel bibliotekarz powinien przy-
gotowywać ucznia do poruszania się  
w świecie informacji. Umiejętność wy-
szukiwania, świadomej selekcji oraz 
wykorzystywania informacji, decydu-
jące dziś o jakości życia. Nasza funkcja  
w procesie edukacji sprowadza się za-
tem do pełnienia roli przewodnika po 
świecie wiedzy. 

Podstawowym zadaniem biblioteki 
szkolnej jest wspieranie procesu eduka-
cyjnego. Pragnę podkreślić, iż wywią-
zując się z tej powinności, nie można 
bagatelizować samego ucznia i pochy-
lenia się nad jego codziennymi sprawa-
mi. Biblioteka szkolna musi być miej-
scem elastycznym, które odpowiada na  
różnorodne potrzeby ucznia. Moja bi-
blioteka jest nie tylko miejscem, gdzie 
można uzyskać dostęp do informacji. 
Jest miejscem, gdzie można je opraco-
wywać, korzystając z dostępnych narzę- 
dzi oraz pomocy nauczyciela bibliote-
karza. Pomoc ta nie ogranicza się do 
wskazania źródła potrzebnych wiado-
mości. Wspieranie procesu edukacyjne- 
go to pomoc uczniowi w odnalezieniu 
jego własnej drogi w rozwoju pasji i za-
interesowań, to pokazywanie nowych 
możliwości, pobudzanie wrażliwości 
na poszukiwanie wiedzy, to też dbanie  
o tradycję swojej szkoły, regionu.

Przykłady działalności mojej bi-
blioteki na rzecz wspierania ucznia  
w procesie edukacyjnym:

Diagnozowanie potrzeb czytelni-
czych i edukacyjnych:
• stały kontakt z uczniami, analizo-

wanie na bieżąco potrzeb i zain- 
teresowań uczniów (gromadzenie 
informacji na podstawie rozmów, 
obserwacji i wywiadów);

• systematyczne doposażenie biblio-
teki według zdiagnozowanych po-
trzeb, przy stałej współpracy i finan-
sowaniu przez Radę Rodziców oraz 
przez GKRPA;

• organizowanie konkursów biblio-
tecznych, czytelniczych plastycznych  
i recytatorskich;

• współpraca z Księgarnią Taniej 
Książki w Tuliszkowie – organizo-
wanie kiermaszu książek;

• organizowanie wystawek tematycz-
nych i nowości książkowych;

• organizowanie imprez czytelniczych 
(Tydzień Głośnego Czytania w ra-
mach akcji Cała Polska Czyta Dzie-
ciom, włączenie się do akcji „Mądra 
Szkoła Czyta Dzieciom”;

• organizowanie wystawek tematycz-
nych np.( Rok 2020 rokiem Świętego 
Jana Pawła II);

• przeprowadzanie w pierwszych kla-
sach zajęć na temat roli biblioteki 
szkolnej, jej działalności, zbiorów 
oraz zasad korzystania – pasowanie 
na czytelnika;

• zapewnianie dostępu do źródeł wie-
dzy i informacji naukowej;

• pokazywanie różnych narzędzi pra-
cy ciekawych stron np.:

 ӽ dzieci.wp.pl – serwis dla dzieci, 
zawierający gry, zabawy eduka-
cyjne, opowiadania, bajki, cie-

kawostki, komiksy, multimedia, 
kartki elektroniczne,

 ӽ zyraffa.pl – gry edukacyjne, przy-
godowe, konkursy, krzyżówki, 
quizy, edukacja na wesoło,

 ӽ wesolemiasteczko.interia.pl –
znajdziecie tutaj bajki, wiersze, 
straszne historie, 

 ӽ dolinka.szkola.net – j.polski, j.an- 
gielski, dyktanda, konspekty, te-
sty, formy wypowiedzi, słowniki, 
księgarnia,

 ӽ misie.com.pl – misiowe poga-
duszki, legendy, wierszyki, ko-
miksy, bajki, dobre obyczaje,

 ӽ bajki.com - bajki, opowiadania, 
legendy, zaczarowany bajkowy 
świat,

 ӽ bajka.pl – ponad trzydzieści ba-
jek dla dzieci,

 ӽ wdrażanie do pracy z książką  
i innymi dokumentami;

 ӽ  upowszechnianie nowych tech-
nologii informacyjnych;

 ӽ przygotowywanie do samokształ- 
cenia poprzez umiejętne pozy-
skiwanie i opracowywanie infor-
macji pochodzących z różnych 
źródeł (selekcja i krytyczny od-
biór);

 ӽ popularyzacja wiedzy na temat 
powszechnie dostępnych zasobów  
informacyjnych oraz interneto-
wych narzędzi pracy;

 ӽ upowszechnianie wiedzy o przy-
szłych zawodach (propagowanie 
informatorów, folderów, ulotek 
szkół ponadpodstawowych). 

  
Opracowała: Alicja Piekutowska

Działalność Biblioteki Szkolnej przy Szkole Podstawowej
 im. ks. R. Modzelewskiego w Nowych Piekutach.
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Ten rok jest inny, wszyscy liczymy 
na to, że jak najszybciej minie ten trudny  
dla nas wszystkich czas epidemii. My  
mimo wszystko staraliśmy się nie zwal- 
niać tempa. Ten okres, w którym wszy-
scy spędzaliśmy czas głównie w domach, 
wykorzystaliśmy głównie na porządki  

w naszych koszarach w Stokowisku,  
a także na pogłębianie naszej wiedzy  
historycznej – tego nigdy za wiele! Lecz 
gdy tylko obostrzenia zostały zniesione 
ruszyliśmy z kopyta, oczywiście zawsze 
zachowując wszelkie środki ostrożności 
i stosując się do aktualnych zaleceń. 

Dwa duże wydarzenia udało nam się 
zorganizować przy współpracy z naszy-
mi Przyjaciółmi ze Szwadronu Kawa-
lerii Ochotniczej Siemiatycze i Stowa-
rzyszenia Sympatyków 5 Pułku Ułanów  
z Ostrołęki. W dniach 19-21.06.2020 r.  
zorganizowaliśmy letnie manewry – 
dwudniowy rajd po naszej pięknej pod-
laskiej ziemi, który rozpoczął się szko-
leniem teoretycznym i praktycznym. 
Natomiast 17.10.2020 r. zorganizowa-
liśmy wspólnie II Zawody Kawaleryj-
skie połączone z tradycyjną gonitwą za 
lisem – Hubertusem. Bardzo brakowało 
nam Was drodzy mieszkańcy, niestety 
w tym roku nie mogliśmy zaprosić osób 
z zewnątrz. 

Bardzo ważnym dla nas wydarzeniem,  
zorganizowanym wspólnie z 15 Giżycką 
Brygadą Zmechanizowaną im. Zawiszy 
Czarnego, były obchody 81. Rocznicy 
bitwy pod Pruszanką Starą i 81. Rocz-
nicy powstania Brygady Kawalerii Plis. 
19.09.2020 r. pochyliliśmy wspólnie gło-
wy nad mogiłą poległych kawalerzystów 

Grupa Rekonstrukcji Historycznej  
im. Brygady Kawalerii ,,PLIS’’

W Szkole Podstawowej w Nowych 
Piekutach od wielu lat działa Szkolne 
Koło Caritas. Współpracujemy z Cari-
tas Diecezji Łomżyńskiej. Wolontariu-
sze ze Szkolnego Koła Caritas chętnie 
biorą udział w akcjach charytatywnych, 
są wrażliwi na nieszczęście innych, za-
wsze gotowi do niesienia pomocy ma-
terialnej. Okres pandemii i nauczanie 
zdalne ograniczyło działalność nasze-
go koła. W tym czasie udało nam się 
przeprowadzić działanie charytatywne 
„Wstać z kolan”, w ramach którego prze-
kazano na leczenie niepełnosprawnej 
Wiktorii wsparcie pieniężne w kwocie 
700,83 zł. Zbiórka była przeprowadzo-
na wśród uczniów naszej szkoły.

Ogromny zapał, już po powrocie do  
szkoły, wykazali wolontariusze i ucznio-
wie przeprowadzając akcję na rzecz Mi-
chasia cierpiącego na rzadką chorobę 

SMA 1. Pomoc pieniężna w wysokości 
5.542,25 zł. trafiła na konto chorego 
dziecka.

W tym miejscu chcę bardzo ser-
decznie podziękować naszym uczniom, 

wolontariuszom oraz ich rodzicom za 
wsparcie tak szczytnego celu, jakim jest 
pomoc drugiemu człowiekowi.

 
Opiekun: Wiesława Jankowska

Z życia wolontariatu 

Hubertus 2020
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13.09.1939 r. W tym roku wyjątkowo –  
ponieważ swoją obecnością zaszczycili  
nas członkowie rodziny ppłk. dypl. Ta- 
deusza Żyborskiego – ostatniego do-
wódcy 14 Dywizjonu Artylerii Konnej,  
na czele z jego córką Panią Anną. Dzię-
ki naszym Przyjaciołom z Siemiatycz, 
Ostrołęki, ale także ze Stowarzyszenia  
Kawaleryjskiego im. Podlaskiej Brygady  
Kawalerii z Kolna i z Grupy Rekon-
strukcji Historycznej „Narew” mogli-
śmy w tym roku zaprezentować insce-
nizację bitwy pod Pruszanką.

20.09.2020 r. zorganizowaliśmy w No- 
wych Piekutach Piknik Militarny, przy 
okazji którego Wójt Gminy Nowe Pie-
kuty zorganizował zbiórkę funduszy na 
leczenie małego mieszkańca naszego  

regionu – Michasia. Cieszymy się, że 
mogliśmy dołożyć do tego szczytnego  
celu swoją cegiełkę. Miło było widzieć 
tyle osób z naszej Gminy, które wspie-
rały to wydarzenie, szczególnie z oko-
licznych Kół Gospodyń Wiejskich, które 
przygotowały stoły z regionalnym po-
częstunkiem.

Mimo epidemii staraliśmy się upa-
miętniać jak co roku naszych Narodo-
wych Bohaterów, dbać o miejsca pa-
mięci, mogiły. Pamiętajmy o tym, ten 
trudny czas nie zwalnia nas z tego obo-
wiązku. 

ppor. Ryszard Łapiński  
Prezes Stowarzyszenia GRH  
im. Brygady Kawalerii „Plis”

II Zawody Kawaleryjskie, Hubertus 2020

Letnie manewryPrzy mogile żołnierzy I Wojny Światowej  
w Jabłoni Śliwowo

Rekonstrukcja bitwy pod Pruszanką

Z Panią Anną Moczulską – córką ostatniego 
dowódcy 14 DAK – ppłk. Tadeusza Żybor-
skiego podczas pikniku militarnego w No-
wych Piekutach
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SPR w grupie mistrzowskiej!

SPR Nowe Piekuty we wrześniu 
rozpoczął kolejny sezon w II lidze. 
Przed startem rozgrywek doszło do 
wielu zmian, zarówno w strukturze 
klubu i składzie drużyny, jak również 
w organizacji ligi.

W lipcu odbyło się walne zebranie 
członków Stowarzyszenia. Jego głównym 
celem było powołanie nowego zarządu. 
Z funkcji prezesa, z przyczyn osobi-
stych, zrezygnował Piotr Tymiński. Jego 
stanowisko objął Kamil Kostro – jeden  
z założycieli klubu, dawny członek za-
rządu oraz zawodnik. Obecnie skład  
zarządu przedstawia się następująco:
– prezes – Kamil Kostro
– sekretarz – Jacek Drągowski
– skarbnik – Karol Pruszyński

Podczas spotkania rozmawiano także 
o rozwoju SPR-u. Tym samym przedłu-
żono współpracę z Norbertem Marksem.  
Trener zdobył zaufanie zawodników  
i członków Stowarzyszenia, a o efektach 
jego pracy będzie można przeczytać  
w dalszej części tekstu. Dodatkowo klub 
poczynił kroki mające na celu wzmoc-
nienie drużyny seniorów. Po odejściu 
Łukasza Daciuka, do zespołu dołączył 
Maciej Porzeziński. Jak się okazało, był 
to strzał w dziesiątkę, bowiem lewo-

ręczny rozgrywający jest do tej pory naj- 
skuteczniejszym zawodnikiem SPR-u  
względem zdobytych bramek (37 w pię- 
ciu meczach).

W sezonie 2020/2021 dokonano 
zmian organizacyjnych. Warszawsko-
-Mazowiecki Związek Piłki Ręcznej zde- 
cydował się podzielić szesnaście zespo-
łów na cztery grupy. SPR Nowe Piekuty 
przypisano do grupy A wraz z Bestio-
sem Białystok, KS-em Szczypiorniak 
Dąbrowa Białostocka oraz UMKS-em  
Trójka Ostrołęka. Nowopiekucka druży- 
na z powodzeniem radziła sobie w me- 
czach z tymi zespołami. Widać było 
postępy, jakie udało się osiągnąć dzięki 
ciężkiej pracy podczas okresu przygo- 
towawczego. Można zauważyć, że SPR 
gra zespołowo, jest silny w obronie,  
a akcje ofensywne są efektowne i sku-
teczne. 
Wyniki fazy grupowej II ligi – grupa A:
UMKS Trójka Ostrołęka – SPR Nowe 
Piekuty 29:31
SPR Nowe Piekuty – Bestios Białystok 
32:26
KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka 
– SPR Nowe Piekuty 35-30
SPR Nowe Piekuty – UMKS Trójka 
Ostrołęka 37-31

Bestios Białystok – SPR Nowe Piekuty 
19:18
SPR Nowe Piekuty – KS Szczypiorniak 
Dąbrowa Białostocka 25:30

Dzięki korzystnym wynikom w fazie 
grupowej, SPR po raz pierwszy w histo-
rii awansował do grupy mistrzowskiej. 
Już teraz wiemy, że drużyna Norberta 
Marksa zajmie co najmniej ósme miej-
sce. Jak się mówi „apetyt rośnie w miarę 
jedzenia”, więc być może dzięki zaan-
gażowaniu i motywacji, klub z Nowych 
Piekut pokusi się o lepszy rezultat?

Klub z Nowych Piekut może się roz- 
wijać dzięki wsparciu finansowym, ja-
kie otrzymał między innymi od Urzę-
du Gminy Nowe Piekuty w wysokości  
30 tysięcy złotych. SPR uzyskał także 
dotacje z Ministerstwa Sportu, Urzędu 
Marszałkowskiego w Białymstoku oraz 
Starostwa Powiatowego w Wysokiem 
Mazowieckiem.

Zachęcamy do śledzenia bieżących 
informacji na fanpage’u SPR-u – www.
facebook.com/sprnowepiekuty. 

Opr. Aneta Dorotkiewicz

Drużyna SPR Nowe Piekuty (fot. Dawid Poniarowski)
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Fair Play Program ponownie zawitał  
do Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach 

FAIR PLAY Program jest to projekt 
edukacyjno-społeczny. Używamy gry-
walizacji, metody football3 i wolonta- 
riatu sportowego do rozwijania postaw  
FAIR PLAY opartych na empatii, sza-
cunku i współpracy. Cele projektu 
wpisują się w szerzej rozumiane budo-
wanie kapitału społecznego; rozwijanie 
i integrowanie wspólnot, organizacji 
i społeczności lokalnych; rozwijanie 
kompetencji miękkich i umiejętności  
organizacyjnych wśród wszystkich  
uczestników projektu. W edycji 2019/ 
2020 lokalni liderzy i młodzież w ra- 
mach grywalizacji realizują zadania 
ukierunkowane na organizację: zajęć  
z football3 dla dzieci (w tym szczególnie 

z klas I-III), akcji dobroczynnych i cha- 
rytatywnych nawiązujących do 17 Ce-
lów Zrównoważonego Rozwoju Świata 
oraz Fair Play Festiwalu integrującego 
lokalną społeczność. I etap – program 
daje możliwość rozwoju poprzez sport, 
sport w formie małych gier i zabaw. 
Docelową grupą są dzieci w wieku 7-11 
lat. Od września do listopada zostało  
przeprowadzone 35 zajęć w klasach  
I-III. II etap – polegał na realizacji ak-
cji dobroczynnej, w tym przypadku  
została zorganizowana zbiórka pienię-
dzy dla Michasia, malutkiego chłop-
czyka chorego na SMA. Przekazaliśmy 
również na licytację 5 piłek oraz koszul-
kę z naszego programu. III etap – Fair 
Play Turniej dla uczniów wszystkich 
klas I-III. Mini Turnieje w piłkę nożną 

zostały rozegrane w dniach 12-16 Paź-
dziernika w trakcie godzin lekcyjnych. 
W Piątek 17 października odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród dla dzieci 
biorących udział w programie. Otrzy-
mały pamiątkowy dyplom oraz piłkę. 
Na uroczystości mogliśmy gościć Panią  
Dyrektor Szkoły Podstawowej w No-
wych Piekutach, Wójta Pana Marka 
Kaczyńskiego oraz przedstawiciela JST 
Pana Leszka Dąbrowskiego. Dziękuję 
wszystkim, którzy przyczynili się do 
możliwości realizacji Programu, w tak 
trudnym czasie, gdy aktualnie panuje 
pandemia koronawirusa. Wznowienie 
Programu jest przewidziany na miesiąc 
Grudzień. 

Opracował: Maciej Mikołajczyk  
 Lokalny Animator Sportu

Rozgrywki sportowe na zajęciach ,,Fair Play''

Uroczyste wręczenie nagród dla dzieci bio- 
rących udział w programie ,,Fair Play''

Uczniowie wraz z opiekunami podczas podsumowania programu

Zajęcia ,,Fair Play'' w Szkole Postawowej w Nowych Piekutach
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Sensoryczny Klub Malucha w Kostrach Noskach

Od kilku miesięcy w klubie realizu-
jemy projekt „Leśny uniwersytet malu- 
cha”. Wyjazdy do lasu i zajęcia stacjo-
narne inspirowane przyrodą i ekspery-
mentami pozwoliły nam na realizację 
najbardziej zwariowanych pomysłów, 
o których ciocie i babcia marzyły! Las 
odwiedziliśmy 15 razy i każdy wyjazd 
był pełen wrażeń. Co można robić w le-
sie z maluchami? Czasami wystarczyła 
butelka, czasem potrzebowaliśmy farb  
i pędzelków albo kleju czy taśmy, ale 
zawsze wracaliśmy do zabawy patyka-

mi, szyszkami, gałęziami, leśnym ru-
nem… A zajęcia stacjonarne? No cóż… 
Sypie się kasza, rozgniatają się gluty 
(slimy), kąpiemy się w kasztanach, ro-
bimy erupcje wulkanów – to tylko część 
podejmowanych zabaw… Intuicyjnie 
podążamy za dziećmi, pokazujemy im 
różne aktywności, pozwalamy na wła-
sną twórczość i dajemy przestrzeń do 
samodzielności. Bo właśnie takie są za-
łożenie naszego Leśnego Uniwersytetu 
Malucha. I taki jest właśnie Klub ma-
lucha w Kostrach Noskach – drugiego 
takiego nie znajdziecie! 

Projekt „Leśny uniwersytet malu-
cha” realizowany jest dzięki grantowi 
finansowemu z Funduszu Naturalnej 
Energii. Organizatorem konkursu jest 
Operator Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Kon-
kursu jest Fundacja „Za górami, za la-
sami”. Projekt realizuje Fundacja Larus. 

Opr. Marta Chruściel
Zdjęcia dzieci: Dominika Perkowska

Grupa przedszkolaków podczas wycieczki do lasu

Budynek OREW w Kostrach Noskach, w któ-
rym mieści się Sensoryczny Klub Malucha

Zajęcia sensoryczne w Klubie Malucha
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Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach
Rok 2020 jest rokiem nietypowym 

także w zakresie działalności Gminne-
go Ośrodka Kultury. Wydarzenia zwią-
zane z rozprzestrzenianiem się pan-
demii koronawirusa spowodowały, że  
z dnia na dzień zostaliśmy zaskoczeni 
koniecznością izolacji i zmuszeni za-
wiesić, m.in. działalność Klubu Seniora, 
spotkania Chóru ,,Swojskie Melodie’’  
a także organizację wszelkiego rodzaju 
zajęć, wydarzeń kulturalnych i arty-
stycznych. Również Festyn Rodzinny 
w Jabłoni Kościelnej i Dożynki Gminne 
w Nowych Piekutach zostały odwołane 
z uwagi na bezpieczeństwo oraz liczne 
obostrzenia sanitarne. Nowe zasady 
funkcjonowania nie sprawiły jednak, 
że się poddaliśmy. W skromniejszej niż 
zwykle formule zaproponowaliśmy dla 
mieszkańców naszej gminy dawkę do-
brej zabawy, m.in. dzięki cyklom spo-
tkań ,,pod chmurką’’ oraz konkursom. 

W maju ogłosiliśmy konkurs foto-
graficzny ,,Ojczyzna, kiedy myślę…’’ 
pod Honorowym Patronatem Pana 
Marka Kaczyńskiego Wójta Gminy Nowe 
Piekuty z okazji 100. rocznicy urodzin 
św. Jana Pawła II dla dzieci, młodzie-
ży i dorosłych, który cieszył się bardzo 
dużym zainteresowaniem. Celem kon-
kursu było przede wszystkim uczczenie 
100. rocznicy urodzin Wielkiego Pola- 
ka – św. Jana Pawła II, a także uchwy-
cenie w kadrze piękna naszej Małej 
Ojczyzny – Gminy Nowe Piekuty. Na 
konkurs nadesłano 75 zdjęć autorstwa 
25 osób. Komisja konkursowa, która 
miała bardzo trudne zadanie, przyznała 
następujące miejsca:
1) Kategoria dzieci i młodzież do lat 18
I miejsce – Julia Franczuk
II miejsce – Oliwia Franczuk i Oliwia 
Osmólska
III miejsce – Zuzanna Jabłońska, Zofia 
Makarewicz, Simone Bałuk
Wyróżnieni zostali: Adam Rybicki, Anna 
Czarkowska, Izabela Stawierej, Kacper 
Markowski, Lena Gąsowska, Mateusz 
Chim, Michalina Drągowska, Olga Gą-
sowska, Paweł Osmólski, Wiktoria Drą-
gowska, Wiktoria Stawierej

2) Kategoria dorośli
I miejsce – Pani Anna Olędzka
II miejsce – Pani Katarzyna Rybicka
III miejsce – Pani Ewelina Makarewicz  
i Pani Eliza Drągowska.
Wyróżnione zostały: Pani Anna Chim, 
Pani Barbara Markowska, Pani Dorota 
Jabłońska, Pan Sylwester Rybicki.

Indywidualne wręczenie nagród i dy- 
plomów miało miejsce 1 i 2 czerwca  
w GOK-u.

W maju rozpoczęliśmy udział w pro- 
jekcie organizowanym przez Stowarzy-
szenie Kulturalne Ziemi Czyżewskiej  
i KGW ,,Herbasianki’’ pt. ,,Ulubione dania  
Św. Jana Pawła II przyrządzają miesz- 
kańcy Powiatu Wysokomazowieckiego”.

Z cyklu spotkania ,,pod chmurką’’ 
mieliśmy okazję zorganizować kilka spo- 
tkań podczas wakacji dla dzieci, mło-
dzieży oraz rodziców:

– 07.07.2020 r. – spektakl pt. ,,3x Kró-
lewna, 3x Smok’’ Teatru pod Orzełkiem 
na Orliku w Jabłoni Kościelnej

 

– 23.07.2020 r.- spotkanie ,,pod chmur-
ką’’ – Angielski na wesoło, prowadzone 
przez Pana Pawła Juszyńskiego na Orli-
ku w Nowych Piekutach

Uczestnicy konkursu fotograficznego ,,Ojczy-
zna, kiedy myślę…’’

Aktorzy ,,Teatru pod Orzełkiem’’ – spektakl 
,,3x Królewna, 3x Smok’’

Widzowie spektaklu na rodzinnych kocykach
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– 30.07.2020 r. – spotkanie ,,pod chmur-
ką’’ – gry i zabawy dla dzieci na Orliku 
w Nowych Piekutach

– 14.08.2020 r. – spektakl pt. ,,Czarne  
i białe’’ Teatru pod Orzełkiem na Orliku 
w Nowych Piekutach

W okresie wakacyjnym udało nam 
się zorganizować kilka spotkań Chóru 
GOK ,,Swojskie Melodie’’ w plenerze 

oraz w Izbie Tradycji Regionalnej Rol-
nictwa w Nowych Piekutach.

Chór wziął również udział w akcji 
,,Gaszyn Challenge’’ dla Kubusia.

W sierpniu ogłosiliśmy Gminny 
Konkurs Wiedzy oraz Gminny Konkurs 
Plastyczny ,,Bitwa Warszawska w obra-
zie’’ z okazji 100. rocznicy ,,Cudu nad 
Wisłą’’. Oba konkursy odbywały się pod 
Honorowym Patronatem Pana Marka 
Kaczyńskiego Wójta Gminy Nowe Pie-
kuty. W konkursie plastycznym I miej-
sca w swoich kategoriach zajęły: Maria 
Markowska, Emilia Dworakowska, Oli-
wia Osmólska, natomiast w konkursie 
wiedzy I miejsce: p. Emilia Żebrowska, 
II-p. Marta Buks, III-p. Monika Po-
pławska i nagrodę za udział otrzymała 
p. Alina Osmólska. 

GMINNA BIBLIOTEKA  
PUBLICZNA  

W NOWYCH PIEKUTACH
GBP w Nowych Piekutach nieustan-

nie powiększa księgozbiór i wzbogaca 
go o lektury zasugerowane przez czytel-
ników, stąd na półkach wiele nowości 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ak-
tualnie biblioteka liczy 5861 wolumi-
nów, które w dobie pandemii cieszą się 
dużym zainteresowaniem. Wszystkie 
pozycje są skatalogowane, a ich dostęp-
ność można sprawdzić na www.nowe-
piekuty.pl zakładka „szukam książki”. 
Od listopada osoby starsze lub prze-
bywające na kwarantannie mogą sko-
rzystać z usługi „książka na telefon” –  
dostarczamy książki do domu. Oczywi- 
ście we wszystkich naszych działaniach 
w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo do- 
stosowujemy się do wytyczanych rządu 
i SANEPIDU. 

Mimo obostrzeń w naszej bibliotece 
udało się zorganizować kilka ciekawych 
działań. I tak, w Tygodniu Bibliotek – 
8-15 maja 2020 r. zaprosiliśmy naszych 
czytelników do udziału w wydarze-
niu: „Zasmakuj w bibliotece”, na które 
składały się następujące akcje: „Zostań  
w domu – też z książką i poleć ją in- 
nym, quiz o lekturach – konkurs wiedzy  
dla czytelników, bajkowe kolorowanki 
dołączane do wypożyczeń dla dzieci, 
książkowe smaki – przepis na pyszną  
szarlotkę Mamy Borejko z książki 
„Opium w rosole” Małgorzaty Musie-
rowicz dołączany do wypożyczeń dla 
dorosłych. W ramach XIX Ogólnopol-
skiego Tygodnia Czytania Dzieciom 
2-10 czerwca 2020 r. pod hasłem ,,Cała 
Polska czyta Dzieciom o zwierzętach” 
zorganizowaliśmy promocję książek  
o zwierzętach, przygotowaliśmy wy-
stawkę książek oraz krzyżówki i zagadki 
o zwierzętach, z których chętnie ko-
rzystali nasi najmłodsi czytelnicy. Dla 
dzieci w wieku 3-6 lat biblioteka nadal 
oferuje wyprawką czytelniczą w ramach 
ogólnopolskieg o projektu „Mała Książ- 
ka Wielki Człowiek”, do udziału w któ-
rym serdecznie zapraszamy. 

W roku 2020 Gminny Ośrodek Kul- 
tury współorganizował z Urzędem Gmi- 
ny Nowe Piekuty cztery akcje krwiodaw- 
stwa w dniach 16 lutego, 28 czerwca,  
20 września i 22 listopada.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom 
konkursów oraz wszystkim, którzy ko-
rzystają z oferty naszego GOKu i naszej 
biblioteki.

Opr. Sylwia Kępista, 
 pracownik administracyjny

Małgorzata Szpakowska, 
 bibliotekarz-animator kultury

Angielski na wesoło

Zabawy z ,,Teatrem pod Orzełkiem’’

Sesja fotograficzna z aktorami

Sesja fotograficzna z aktorami
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Konkursy na najpiękniejszy ogród Gminy Nowe Piekuty  
oraz na najbardziej zadbana wieś Gminy Nowe Piekuty

Organizatorem w/w konkursów był 
Wójt Gminy Nowe Piekuty Pan Marek 
Kaczyński, natomiast współorganiza- 
torem Gminny Ośrodek Kultury w No-
wych Piekutach. Komisja Konkurso-
wa pracowała w składzie Małgorzata 
Szpakowska, Sylwia Kępista, Katarzyna 
Gierałtowska, Katarzyna Brzózko, Wie-
sława Brzozowska, Leszek Dąbrowski.  
Do konkursu wpłynęły zgłoszenia od 
21. właścicieli ogrodów oraz od 7. soł-
tysów wsi. Prace Komisji przebiegały  
w dwóch etapach. Pierwszy etap – wi-
zyta w ogrodzie lub wsi (po wcześniej-
szym ustaleniu terminu z właścicielem 
ogrodu lub sołtysem wsi) wykonanie 
fotografii w obecności właściciela ogro-
du, a w przypadku wsi – sołtysa lub 
osoby przez niego wyznaczonej. Drugi 
etap prac komisji polegał na analizie 
dokumentacji fotograficznej i przyzna-
niu punktów zgodnie z regulaminem 
konkursu. 

Wyniki konkursu na „Najbardziej 
zadbaną wieś w Gminie Nowe Pieku-
ty” przedstawiają się następująco: 
1. Jabłoń Zambrowizna wyróżnienie 
za: 
– pomysłowo zaaranżowane i zadbane 
miejsca rekreacji, wykoszone pobocza, 
w zdecydowanej większości ogrodzo-
ne posesje, bardzo czysta, uprzątnięta  
ulica. 
2. Nowe Żochy wyróżnienie za: 
– pomysłową, oryginalną aranżację  
miejsca rekreacji, bardzo zadbane miej- 
sce rekreacji, wykoszone pobocza, ogro- 
dzone posesje, czysta, uprzątnięta ulica, 
zadbany plac wokół świetlicy wiejskiej.
3. Jabłoń Dąbrowa wyróżnienie za:
– wykoszone pobocza, ogrodzone po-
sesje, bardzo czysta, uprzątnięta ulica, 
zadbany plac przy świetlicy wiejskiej.
4. Jabłoń Spały wyróżnienie za:
– zadbane miejsca rekreacji, w zdecy-
dowanej większości wykoszone pobo-
cza, ogrodzone posesje, bardzo czysta, 
uprzątnięta ulica.
5. Jabłoń Jankowce wyróżnienie za:
– w zdecydowanej większości wyko- 

szone pobocza i ogrodzone posesje; za-
dbany plac wokół remizy, czysta uprząt-
nięta ulica.
6. Hodyszewo wyróżnienie za:
– wykoszone pobocza, w zdecydowanej 
większości ogrodzone posesje, bardzo 
czysta , uprzątnięta ulica, zadbane miej-
sce przy remizie i przystanku, chodniki 
oraz miejsca parkingowe przy świątyni.
7. Skłody Borowe wyróżnienie za: 
– w zdecydowanej większości wykoszo-
ne pobocza i ogrodzone posesje; za-
dbany plac wokół świetlicy wiejskiej, 
pomysłowa aranżacja miejsca rekreacji.

W/W wsie otrzymały nagrody fi-
nansowe w wysokości 700 zł.

Wyniki konkursu na „Najpiękniej-
szy ogród w Gminie Nowe Piekuty” 
przedstawiają się następująco: 
I MIEJSCE – Jolanta Jankowska, Jabłoń 
Jankowce 
II Miejsce – Barbara Wrońska, Jośki 
II MIEJSCE – Mariola Kaczyńska, Ja-
błoń Jankowce 
III MIEJSCE – Janina Rząca, Jabłoń 
Spały 
WYRÓŻNIENIA: Adam Jaźwiński Ja-
błoń Zambrowizna, Halina Jabłońska  
Jabłoń Zambrowizna, Jarosław Kruszew- 

ski Tłoczewo, Agnieszka Kruszewska 
Tłoczewo, Krystyna Trzeszczkowska Tło- 
czewo, Ewa i Mieczysław Dworakow- 
scy Tłoczewo, Zofia Łuczaj Tłoczewo, 
Marzena Łapińska Łopienie Szelągi, 
Agnieszka Brzozowska Łopienie Szelągi,  
Krystyna Gołaszewska Jabłoń Dąbrowa,  
Jolanta Kulesza Jabłoń Dąbrowa, Ewa 
Kulesza Jabłoń Dąbrowa, Renata i Ma-
rek Wyszyńscy Nowe Żochy, Joanna 
Kostro Kostry Noski, Jadwiga Kostro 
Kostry Noski, Agnieszka Roszkowska 
Jabłoń Jankowce, Magdalena Szymbor-
ska Jabłoń Jankowce. 

  
Oprac. Małgorzata Szpakowska 

  Bibliotekarz – animator kultury

Fragment ogrodu Pani Barbary Wrońskiej,  
Jośki

Fragment ogrodu Pani Jolanty Jankowskiej, Jabłoń Jankowce
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