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Wielkanoc

WIEŚCI z gminy

Drodzy mieszkańcy naszej Gminy!

Każdy z nas został obdarowany różnymi talentami i darami. W tym roku Kościół zachęca nas byśmy 
na nowo te dary odkryli w pewnym szczególnym kontekście. Każdy z tych darów otrzymaliśmy od Ducha  
Świętego, aby został przez nas rozdany tym, kto ich potrzebuje, aby zbudować między nami i Bogiem więź, 
wspólnotę. Jeżeli zapomnimy, że dary Boże są do rozdawania, to zostają one zablokowane, nie dopływają do 
nas nowe. Bóg jest hojny w dawaniu czytamy w Piśmie Świętym, ale my często tej hojności Boga się boimy,  
bo Bóg w swojej hojności chce nam dać ostatecznie Siebie. Jak Chrystus w Eucharystii daje nam siebie i my 
wiemy, że ten dar Boga z Siebie, wymaga naszego daru z siebie. Tylko taki dar jest godny Boga.

Radość ze Zmartwychwstania Chrystusa też jest darem, który potrzebuje dzielenia ze wszystkimi znę- 
kanymi i smutnymi, ze zniewolonymi i niezadowolonymi z życia z przygniecionymi Krzyżem, którego sami 
nie dadzą rady dźwigać.

Niech czas Zmartwychwstania Chrystusa napełnia nas radością Zwycięstwa łaski nad złem i śmiercią.  
Błogosławieństwo Boże niech otacza wszystkie wasze dobre czyny i zamiary. Chrystus Zmartwychwstał,  
Prawdziwie Zmartwychwstał. Alleluja!  

Ks. Wojciech Juszczuk SAC
Kustosz Sanktuarium 

Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie
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Wiosna to czas, kiedy świat budzi się do życia. W tym okresie 
najważniejszym Świętem jest Wielkanoc. Z radością i z wielką na-
dzieją oczekujemy na Zmartwychwstanie Chrystusa i nowe życie. 
Planujemy wówczas nowe prace czy to polowe, czy w obejściu, czy  
w przedsiębiorstwach, firmach lub warsztatach pracy. 

W sprawach inwestycji gminnych planowana jest między innymi 
przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Hodyszewo, Skło-
dy Przyrusy, Koboski oraz modernizacja dróg dojazdowych do pól  
Krasowo Siódmaki – Jośki oraz Nowe Żochy – Markowo Wólka.   
Na drogi Łopienie Szelągi – Brzozowo Panki, Jabłoń Dąbrowa –  
Jabłoń Spały wykonane zostaną projekty. 

W ramach działania „Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego” 
Gmina Nowe Piekuty otrzymała dofinansowanie inwestycji pn. 
„Przebudowa i remont pomieszczeń świetlicy Wiejskiej w Nowych 
Piekutach wraz z adaptacją na Gminny Ośrodek Kultury i Biblio- 
tekę Publiczną”.

W bieżącym roku planujemy przebudować Pomnik Armii Kra- 
jowej znajdujący się przy Kościele Parafialnym w Nowych Pieku- 
tach oraz odrestaurować nagrobki zabytkowe na cmentarzach  
w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej. 

W dniu 01.03.2018 podpisany został List intencyjny, pomiędzy Gminą Nowe Piekuty a Polską Spółka Gazownictwa  
w Warszawie – Oddział Białystok, o rozpoczęciu prac w kierunku gazyfikacji gminy. Jeżeli będzie stosunkowo duże za- 
interesowanie mieszkańców, prace projektowe mogą rozpocząć się w 2018 r. a wykonanie w 2019 r.

W roku 2018 Gmina Nowe Piekuty planuje wykonać kilka przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy.
W dalszym ciągu trwają prace polegające na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej wraz z instalacją  

OZE – budynków Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach oraz Szkoły Podstawowej w Jabłoni Kościelnej. Zakończe-
nie inwestycji planowane jest na wrzesień 2018 r. Obiekty będą miały zainstalowane odnawialne źródła energii w po- 
staci solarów słonecznych. Wymienione zostaną kotły grzewcze (na pelet) oraz całe instalacje centralnego ogrzewania.  
Celem projektu jest znaczne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz oszczędność energii elektrycznej.

Trwają również prace polegające na przebudowie, rozbudowie i remoncie sal gimnastycznych przy Szkołach Podsta- 
wowych w Nowych Piekutach oraz Jabłoni Kościelnej. 

W roku bieżącym planowana jest również budowa instalacji fotowoltaicznych na stacjach Uzdatniania Wody w Wierz- 
bowiźnie i w Nowych Piekutach. 

Uprzejmie informuję, iż obecnie trwają prace Rady Gminy na wniosek Wójta, w celu obniżenia stawek płaconych przez 
mieszkańców za odbiór odpadów komunalnych. Jeżeli uchwała obniżająca uzyska akceptację nadzoru prawnego i finan- 
sowego Wojewody to niższe stawki mogłyby obowiązywać od III kwartału 2018 roku. 

Jak zawsze w tym wiosennym czasie zwracam się do wszystkich mieszkańców z prośbą o utrzymanie czystości  
i porządku w naszym otoczeniu, w obejściach, na poboczach dróg i w miejscach publicznych. Pamiętajmy, iż nasze oto- 
czenie – podwórko i ulica świadczą o nas. 

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wiele radości oraz wzajemnej życzliwości i umocnienia w Duchu Świętym na  
każdy dzień. Niech Zmartwychwstanie, które niesie życie, napełni Nas pokojem i wiarą, niechaj da siłę w pokonywanie  
trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Nowe Piekuty 
wraz ze współpracownikami 

Szanowni Państwo! 
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nika, że w zakresie zarządzania Filia  
w Wysokiem Mazowieckiem jest pod-
porządkowana podstacji w Ciechanow-
cu. Tymczasem zakres zadań realizo-
wanych przez Filię jest wielokrotnie 
większy w stosunku do zadań realizo-
wanych przez Podstację w Ciechanowcu.

Likwidacja tej karetki spowoduje  
o wiele dłuższy czas dotarcia opieki le- 
karskiej do chorego, olbrzymie rozciąg- 
nięcia terenu działania jedynej wówczas 
karetki „S” w Ciechanowcu. To w spo-
sób oczywisty przekłada się na zmniej-
szające się z upływem czasu szanse na 
przeżycie, zdecydowanie protestujemy 
przeciwko takim działaniom.

Mając na uwadze zapewnienie bezpie- 
czeństwa zdrowotnego naszych miesz- 
kańców zwracamy się do Dyrekcji WSPR 
SPZOZ w Łomży o podjęcie działań 
zmierzających do zapewnienia obsłu-
gi lekarskiej w Filii w Wysokiem Ma-
zowieckiem i utrzymanie karetki „S”  
z pełną obsadą lekarską.

W roku 2018 w miesiącu lutym od-
była się XXVI sesja Rady Gminy Nowe 
Piekuty na której podjęto następujące 
uchwały:
•	Zatwierdzono Gminny Program Pro-

filaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2018.

•	 Zatwierdzono Gminny Program Prze- 
ciwdziałania Narkomanii na rok 2018.

•	Uchwalono roczny program współ-
pracy Gminy Nowe Piekuty z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz pod-
miotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2018.

•	Udzielono dotacji dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Jabłoń Jankowce.

•	Przyjęto Gminny Program Wspiera-
nia Rodziny na lata 2018–2020.

•	Dokonano zmian w budżecie gminy 
na 2018 rok.

•	Dokonano zmian w Wieloletniej Pro-
gnozie Finansowej Gminy Nowe Pie-
kuty na lata 2018–2030.

Opracowała:
Wiesława Brzozowska 

 insp. ds. samorządu

.

W miesiącu grudniu 2017 roku 
Rada Gminy odbyła  2 sesje  na których 
podjęto  uchwały w sprawie.
•	Przyjęcia planu nadzoru nad żłob- 

kami i klubami dziecięcymi.
•	Rozpatrzenia skargi na Dyrektora 

Szkoły Podstawowej w Nowych Pie-
kutach.

•	Dokonano zmian w budżecie gminy 
na 2017 rok.

•	Dokonano zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Nowe  
Piekuty.

•	Uchwalono budżet gminy na 2018  
rok.

•	Uchwalono Wieloletnią Prognozę 
Finansową Gminy Nowe Piekuty na  
lata 2018–2030.

•	Uchwalono regulamin utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gmi-
ny Nowe Piekuty.

•	Udzielono dotację dla Szpitala Ogól-
nego w Wysokiem Mazowieckiem na 
zakup tomografu komputerowego.

•	Dokonano wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalono stawki 
tej opłaty.

Ponadto Rada Gminy podjęła stano-
wisko o treści jak niżej:

STANOWISKO RADY GMINY 
NOWE PIEKUTY

z dnia 21 grudnia 2017 r.
w sprawie organizacji pracy Filii  

w Wysokiem Mazowieckiem 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 
Ratunkowego SPZOZ w Łomży
 Rada Gminy Nowe Piekuty po za-

poznaniu się z informacją pracowni-
ków dotyczącą przewidywanych zmian   

w organizacji pomocy medycznej świad- 
czonej przez Filię w Wysokiem Mazo-
wieckiem, wyraża swoje głębokie zanie-
pokojenie zamiarem likwidacji karetki 
„S” w Filii Wojewódzkiej Stacji Pogo- 
towia Ratunkowego w Wysokiem Ma-
zowieckiem.

Powstała sytuacja jest o tyle niepo-
kojąca, że teren Powiatu Wysokoma-
zowieckiego jest obszarem rozległym  
i zamierzone przez Dyrekcję zmniejsze-
nie liczby karetek budzi nasze poważne 
obawy dotyczące skuteczności niesie-
nia pomocy w nagłych zdarzeniach. 
Zmiana powyższa jest niezrozumiała 
dla naszego samorządu jak również dla 
mieszkańców naszej gminy. 

Brak lekarzy medycyny w zespołach 
ratownictwa medycznego jest znaczą-
cym obniżeniem poziomu świadczenia 
pomocy, który może wpłynąć nieko-
rzystnie na bezpieczeństwo zdrowotne 
zarówno mieszkańców naszej gminy 
jak też i powiatu.

Ustawa o samorządzie gminnym  
w art. 6 określa, że do zakresu działania 
gminy należą wszystkie sprawy publicz-
ne o znaczeniu lokalnym, niezastrze-
żone ustawami na rzecz innych pod-
miotów. Wprawdzie działalność WSPR 
SPZOZ w Łomży, regulowana jest przez 
odrębne przepisy, to jednak samorząd 
gminy Nowe Piekuty nie może być 
obojętny w sytuacji, kiedy organizacja 
pracy Filii w Wysokiem Mazowieckiem 
może znacząco obniżyć zakres opieki 
medycznej dla naszych mieszkańców, 
poprzez wycofanie lekarzy medycyny  
z zespołów ratowniczych. 

Z informacji, które posiadamy wy-

Informacja z działalności Rady Gminy Nowe Piekuty 
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Pieniądze wypłacane będą przele-
wem na rachunek bankowy podany we 
wniosku w terminach: 
1 – 30 kwietnia 2018 r. w przypadku 
złożenia wniosku w pierwszym termi-
nie. 
1 – 31 października 2018 r. w przy-
padku złożenia wniosku w drugim ter- 
minie. 

Wnioski można pobierać w pokoju 
Nr 2 Urzędu Gminy Nowe Piekuty lub 
na stronie internetowej Urzędu.

Szczegółowe informacje można uzy-
skać w Urzędzie Gminy pok. Nr 2 lub 
pod nr telefonu (86) 4761-520 w. 16 

źródło: http://www.minrol.gov.pl

W lutym 2018 r. zostało złożonych 
428 wniosków o zwrot podatku akcyzo-
wego zawartego w cenie oleju napędo-
wego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej na kwotę zwrotu 411.817,93 zł.

Opracowała:
Marta Pruszyńska

Inspektor

Procedura i warunki ubiegania się 
o zwrot podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego 
zużywanego do produkcji rolnej 

w 2018 roku
W 2018 roku producent rolny może 

składać do wójta, burmistrza (prezy-
denta miasta) właściwego ze względu 
na miejsce położenia gruntów będących 
w posiadaniu lub współposiadaniu tego 
producenta rolnego (w tym dzierżawcy)  
wnioski o zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystanego do produkcji rolnej do 
wysokości limitu zwrotu określonego 
na 2018 r., w dwóch terminach, tj.:
•	od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 

2018 r. producent składa wniosek 
o zwrot podatku akcyzowego wraz  
z fakturami VAT (lub ich kopiami –  
po okazaniu pracownikowi orygina-
łów) dokumentującymi zakup oleju  
napędowego do produkcji rolnej  
w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 
 31 stycznia 2018 r., 

•	od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 
2018 r. producent składa wniosek  
o zwrot podatku akcyzowego wraz  
z fakturami VAT (lub ich kopiami – 
po okazaniu pracownikowi orygina-
łów) potwierdzającymi zakup oleju na- 
pędowego do produkcji rolnej w okre- 
sie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 
2018 r. 

Limit zwrotu podatku w 2018 r. 
wynosić będzie: 

86,00 zł x ilość ha użytków rolnych.

Zwrot podatku akcyzowego 2018 r.
Zgodnie z Rozporzą- 

dzeniem Rady Ministrów 
z dnia 17 listopada 2017 r. 
w sprawie  stawki zwrotu  
podatku akcyzowego za-
wartego w cenie oleju na- 
pędowego wykorzystywa-
nego do produkcji rolnej 
na 1 litr oleju w 2018 r. 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2215) 
stawka zwrotu na 1 litr 
wynosi 1,00 zł.

Kwotę zwrotu podatku akcyzowe-
go ustala się jako iloczyn ilości oleju 
napędowego zakupionego przez pro-
ducenta rolnego do produkcji rolnej, 
wynikającej z faktur VAT oraz stawki 
zwrotu do 1 litra określonej w rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów tj. 1,00 zł, 
z tym, że kwota zwrotu podatku nie 
może być wyższa niż kwota stanowią-
ca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju 
napędowego (1,00 zł/l), liczby 86 oraz 
powierzchni użytków rolnych będą- 
cych w posiadaniu lub współposiada- 
niu producenta rolnego (w tym dzierża 
wionych) wskazanej w ewidencji grun-
tów i budynków jako użytki rolne we-
dług stanu na dzień 1 lutego danego 
roku. 

2014 2015 2016 2017

Ilość osób, 
które otrzymały zwrot 
podatku 
akcyzowego 
zawartego w cenie oleju 
napędowego

523 532 527 534

Łączna kwota 
rocznego limitu zwrotu 
podatku
akcyzowego 
zawartego 
w cenie oleju 
napędowego

575 340,09 zł 582 880,96 zł 613 058,61 zł 616 268,51 zł

Kwota dokonanego 
zwrotu podatku akcy-
zowego 
producentom 
rolnym

520 152,74 zł 540 655,58 zł 559 123,46 zł 569 758,77 zł
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przeprowadzona kwalifikacja wojsko- 
wa mężczyzn urodzonych w 1999 r. 
Wezwano 36 osób rocznika podstawo-
wego i 4 osoby rocznika starszego.

Na kwalifikację wojskową stawiło  
się 36 osób. 

W roku bieżącym planowana jest 
uroczystość 50-lecia zawarcia związ- 
ku małżeńskiego dla 18 par z terenu 

Urząd Stanu Cywilnego i ewidencja ludnosci
gminy Nowe Piekuty, które zawarły 
małżeństwo w latach 1967-1968 r. 

O terminie uroczystości jubilaci 
zostaną powiadomieni listownie.

Opracowała: 
Hanna Perkowska

Kierownik USC

Urząd Stanu Cywilnego w okresie 
od 01.01.2018 do 12.03.2018 zareje- 
strował:
– 1 akt urodzenia transkrybowany z za-
granicy,
– 6 aktów zgonu osób których zgon  
nastąpił na terenie naszej gminy, 
– wydano 3 zapewnienia o braku oko-
liczności wyłączających zawarcie mał-
żeństw,
– wydano 35 aktów stanu cywilnego. 

Na terenie gminy Nowe Piekuty:
– urodziło się 7 dzieci, 
– zmarło 9 osób,
– zameldowało się na pobyt stały z te- 
renu innej gminy – 6 osób,
– dokonało przemeldowania na terenie 
naszej gminy – 4 osoby,
– dokonało zameldowania na pobyt 
czasowy – 4 osoby,
– wydano 170 dowodów osobistych. 

W dniach 20–21 lutego 2018 w ZSOiP  
w Wysokiem Mazowieckiem została 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 70 58 128
3 16 20 36

4-5 37 39 76
6 27 25 52
7 17 21 38

8-12 121 114 235
13-15 63 70 133
16-17 47 42 89

18 31 27 58
19-65 1276 0 1276
19-60 0 1054 1054
>65 324 0 324
>60 0 495 495

ogółem 2029 1965 3994

zebrania sprawozdawcze podczas któ-
rych została  podsumowana i oceniona 
działalność za 2017 rok. Wszystkie za-
rządy uzyskały absolutorium co ozna-
cza, że ich działalność jest prawidłowa 
i zgodna ze statutem. 

W dniu 28.02.2017 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 
szkół w Nowych Piekutach i Jabłoni 
Kościelnej. Konkurs odbył się w dwóch 
kategoriach tj. szkół podstawowych  
i gimnazjów. Po dokonaniu oceny prac 
przez komisję, zajęte miejsca przedsta-
wiły się następująco:

 I GRUPA  WIEKOWA  
1. Maja Mantur – 22/25 pkt
2. Gabriela Brzozowska – 21/25 pkt
3. Aleksandra Staszewska – 20/25 pkt
4. Jakub Dołęgowski – 18/25 pkt

Ochotnicze straże pożarne na terenie gminy
5. Marcin Brzozowski – 15/25 pkt
6. Michał Jankowski – 13/25 pkt

II GRUPA WIEKOWA 
1. Izabela Stawierej – 44/50 pkt
2. Damian Trzeszczkowski – 37/50 pkt
3. Gustaw Zakrzewski – 36/50 pkt
4. Adrian Niemyjski – 35/50 pkt
5. Damian Jabłoński – 24/50 pkt
6. Łukasz Kulesza – 20/50 pkt

Uczniowie, którzy zajęli pierwsze  
i drugie miejsce w poszczególnych ka-
tegoriach, reprezentować będą gminę 
Nowe Piekuty na eliminacjach powia-
towych konkursu. Życzymy naszym re-
prezentantom jak najlepszych wyników  
i zajęcia czołowych miejsc.

    
Opracował: 

Jan Rzymski 
Komendant Gminny

Rozpoczął się 2018 rok, który tak 
jak poprzednie będzie obfitował w wie-
le wydarzeń związanych z działalnością 
naszych straży i nie tylko. Już w dniu  
1 marca obchodziliśmy Światowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a w dniu 
8 marca 74 Rocznicę wymordowania 
mieszkańców wsi Jabłoń Dobki. Nie za-
braknie nas na pozostałych uroczysto-
ściach obchodzonych na terenie naszej 
gminy. Jednym z ważniejszych wyda-
rzeń będą w dniu 17 czerwca Gminne 
Zawody Pożarnicze, których gospoda-
rzami tym razem będą strażacy z OSP 
Jabłoń Dąbrowa

W miesiącu styczniu i lutym we 
wszystkich  jednostkach OSP odbyły się 
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Inwestycje 2017 r.
Inwestycje zrealizowane w 2017 r.:
•	 Przebudowa dróg lokalnych Nr 107612B,  

107616B w Kostrach Noskach. War- 
tość inwestycji wyniosła 498 273,38 zł.  
Dofinansowanie z budżetu państwa  
wyniosło 369 600,00 zł.

•	Przebudowa drogi gminnej Marko-
wo Wólka – Stare Żochy Nr 107620B. 
Całkowita wartość inwestycji wyniosła  
2 093 989,01 zł. Dofinansowanie z bu- 
dżetu państwa wyniosło 788 000,00 zł.

•	 Współfinansowanie przebudowy drogi  
powiatowej nr 2065B (Jabłoń Spały) war- 
tość całkowita inwestycji 978 229,76 zł.

•	Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków – wartość prac 27 095,54 zł.

•	Budowa dwóch odcinków wodocią-
gów w miejscowości Krasowo-Wól-
ka do miejscowości Krasowo Cząstki 
oraz w miejscowości Krasowo Wiel-

kie z przyłączami. Nakłady finansowe 
w wysokości 151.098,00 zł pocho- 
dziły ze środków własnych Gminy. 

•	Termomodernizacja budynku uży-
teczności publicznej wraz z instalacją 
OZE – budynku Urzędu Gminy

•	Budowa miejsca rekreacji i wypo-
czynku w miejscowości Skłody-Bo- 
rowe – wartość 39 799,75 zł.

•	Budowa miejsca rekreacji i wypo-
czynku w miejscowości Jabłoń – Spa-
ły – wartość 16.000,00 zł, z czego  
10.500,00 zł środki pochodzące z bu- 
dżetu gminy, pozostałe środki w po-
staci materiałów i robocizny stano-
wiły wkład własny mieszkańców wsi 
Jabłoń Spały. 

•	Budowa miejsca rekreacji i wypo-
czynku w miejscowości Kostry – Li-
twa – wartość 39 489,65 zł.

•	Budowa miejsca rekreacji i wypoczyn- 
ku w miejscowości Łopienie-Zyski – 
wartość 43 120,44 zł.

•	Remont dróg żwirem, piaskiem, gru-
zem – wartość 96 169,89 zł.

•	Bieżący remont przystanków PKS. 
•	Remont dróg gminnych masą bitu-

miczną i żwirem – wartość 22 126,84 zł.

W 2018 roku:
•	W ramach programu rozwoju gmin-

nej i powiatowej infrastruktury dro- 
gowej na lata 2016–2019. Gmina Nowe  
Piekuty otrzymała dofinansowanie 
w wysokości 1 114 134,00 zł na re-
alizację inwestycji polegających na: 
„Budowie i przebudowie dróg lokal-
nych w miejscowościach Hodyszewo  
Nr 107658B, Skłody-Przyrusy Nr 
107624B, Koboski Nr 107629B na 
terenie Gminy Nowe Piekuty'’. Prace 
będą polegały na budowie oraz prze- 
budowie dróg gminnych o łącznej 
długości 2719,50 mb. Całkowita war-
tość prac 2 599 466,77 zł. 

•	W ramach działania: „Inwestycje na  
rzecz rozwoju lokalnego” Gmina No- 
we Piekuty otrzymała dofinansowanie  
inwestycji pn.: „Przebudowa i remont 
pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w No- 
wych Piekutach wraz z adaptacją na 
Gminny Ośrodek Kultury i Bibliotekę 
Publiczną„ w wysokości 279 141,52 zł. 
Wartość całej inwestycji 337 167,10 zł. 

•	Trwają prace polegające na termo-
modernizacji budynku użyteczności 
publicznej wraz z instalacją OZE – 
budynku Zespołu Szkół w Nowych 
Piekutach, planowany termin zakoń- 
czenia inwestycji wrzesień 2018 r. 
Obiekt będzie miał zainstalowane  
odnawialne źródła energii w postaci  
solarów słonecznych. Wymienione 
zostaną kotły grzewcze (na pelet) oraz 
całe instalacje centralnego ogrzewania.  
Celem projektu jest znaczne zmniej-
szenie emisji dwutlenku węgla oraz 
oszczędność energii elektrycznej.

•	Trwają prace polegające na termo-
modernizacji budynku użyteczności  
publicznej wraz z instalacją OZE – 
budynku Zespołu Szkół w Jabłoni Ko- 
ścielnej, planowany termin zakończe- 
nia inwestycji wrzesień 2018 r. Obiekt  
będzie miał zainstalowane odnawial- 
ne źródła energii w postaci solarów  
słonecznych. Wymienione zostaną  
kotły grzewcze (na pelet) oraz całe 
instalacje centralnego ogrzewania.  
Celem projektu jest znaczne zmniej-
szenie emisji dwutlenku węgla oraz 
oszczędność energii elektrycznej.

Droga gminna Kostry Noski

Droga gminna Markowo Wólka-Stare Żochy

Miejsce rekreacji Kostry Litwa

Miejsce rekreacji Skłody Borowe
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skaliśmy z Funduszu Rozwoju Kul-
tury Fizycznej wynosi 650 000,00 zł 
z podziałem na lata: 170 000,00 zł  
w 2016 roku, 290 000,00 zł w 2017 
roku oraz 190 000,00 zł w 2018 roku. 

•	 Przebudowa i remont Pomnika Armii 
Krajowej w Nowych Piekutach – re-
alizacja całej inwestycji w 2018 r.

•	Rewitalizacja nagrobków zabytkowych 

Szkoła Podstawowa w Jabłoni Kościelnej

HARMONOGRAM WYDARZEŃ, UROCZYSTOŚCI I ŚWIĄT 
W GMINIE NOWE PIEKUTY W  ROKU 2018  

L.p. Nazwa wydarzenia Data i miejsce
1. Święto Objawienia Pańskiego – Orszak Trzech Króli w Nowych Piekutach 6 stycznia 2018
2. Dzień Żołnierzy Wyklętych 1 marca 2018
3. Święto św. Kazimierza Królewicza – Odpust w Parafii Nowe Piekuty 4 marca 2018
4. 74 Rocznica wymordowania mieszkańców wsi Jabłoń Dobki 8 marca 2018
5. Drogi Krzyżowe – ulicami Nowych Piekut, ulicami Jabłoni Kościelnej oraz w Hodyszewie 28-30 marca 2018
6. Wielkanoc 1-2 kwietnia 2018
7. Dzień Pamięci o Sybirakach, Ofiarach Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej 15 kwietnia 2018
8. Dzień Flagi Narodowej Polski 2 maja 2018

9.
XXI Festyn Rodzinny w Jabłoni Kościelnej, 227 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

Jubileusz 525-lecia Parafii p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Jabłoni Kościelnej,  
150 Rocznica Wybudowania Kościoła Parafialnego w Jabłoni Kościelnej oraz Konsekracja Kościoła

3 maja 2018

10. Majowa potańcówka „Zaproś mamę do tańca” w Nowych Piekutach 26 maja 2018
11. Boże Ciało 31 maja 2018
12. Dzień Dziecka w Kostrach Noskach 3 czerwca 2018
13. XV Jubileuszowe Dni Gimnazjalistów 7 czerwca 2018
14. Gminne Zawody Pożarnicze w Jabłoni Dąbrowie 13-17 czerwca 2018
15. Uroczystość św. Ap. Piotra i Pawła – Odpust w Parafii Jabłoń Kościelna 29 czerwca 2018
15. Odpust Dziecięcy w Parafii Hodyszewo 1 lipca 2018
16. Święto Matki Bożej Szkaplerznej – Odpust w Parafii Jabłoń Kościelna 16 lipca
17. 75 Rocznica wymordowania mieszkańców wsi Krasowo Częstki 17 lipca 2018
18. 74 Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 2018
19. 74 Rocznica wymordowania mieszkańców wsi Skłody Borowe 11 sierpnia 2018
20. 88 Rocznica Cudu nad Wisłą i Dzień Wojska Polskiego, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia 2018
21. XVIII Dożynki Gminne 19 sierpnia 2018
22. 38 Rocznica Koronacji Cudownego Obrazu MB Hodyszewskiej, III Gminne Obchody Dnia Solidarności 25-26 sierpnia 2018
23. 79 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej 1 września 2018

24. Światowy Dzień Sybiraka – delegacje ze szkół w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekut biorą udział w Marszu 
 Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku; 79 Rocznica napaści Sowietów na Polskę 17 września 2018

25. 150 Rocznica Utworzenia Siedziby Gminy Nowe Piekuty w Nowych Piekutach, 
Uroczysta Sesja Rady Gminy na zakończenie kadencji koniec września  2018

26. Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych – 2 spotkania październik 2018

27. 65 Rocznica zamordowania kpt. Kazimierza Kamieńskiego ps. „ Huzar” – planowane odsłonięcie Pomnika 
„Huzara” i Armii Krajowej w Nowych Piekutach 14 października 2018

28. 100 Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości 11 listopada 2018
29. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – Odpust w Parafii Hodyszewo 8 grudnia 2018
30. Wigilia Gminna 20 grudnia 2018

31. Organizacja Honorowej Akcji Krwiodawstwa  21 stycznia, 22 kwietnia, 24 czerwca, 
26 sierpnia, 18 listopada 2018

•	 Budowa instalacji fotowoltaicznych na 
stacjach Uzdatniania Wody w Wierz- 
bowiźnie i w Nowych Piekutach – 
wartość 548 051,52 zł, dofinansowa-
nie do 85% wartości. 

•	Modernizacja drogi gminnej Łopienie 
Szelągi – Brzozowo Panki w 2018 r. 
wykonanie projektów, realizacja in-
westycji planowana w roku 2019 r. – 
planowana wartość 120 000,00 zł.

•	Modernizacja drogi gminnej Jabłoń 
Dąbrowa – Jabłoń Spały w 2018 r. 
wykonanie projektów, realizacja in-
westycji planowana w roku 2019 r. – 
planowana wartość 150 000,00 zł.

•	Trwają prace polegające na przebu-
dowie, rozbudowie i remoncie sal  
gimnastycznych przy Zespołach Szkół  
w Nowych Piekutach oraz Jabłoni  
Kościelnej. Dofinansowanie jakie uzy- 

na terenie Gminy Nowe Piekuty – 
planujemy wykonać do 30.09.2018 r. 
co najmniej po 1 grobie – pomniku 
na obu cmentarzy.

•	W roku 2018 Gmina Nowe Piekuty 
planujemy wykonać trzy przydomo-
we oczyszczalnie ścieków dla miesz-
kańców gminy.

•	Modernizacja drogi dojazdowej do  
pól nr 107626B Krasowo Siód- 
maki – Jośki wartość inwestycji –  
110 000,00 zł, planowany termin re- 
alizacji 30.07.2018 r.

•	Modernizacja drogi dojazdowej do 
pól Nowe Żochy – Markowo Wólka - 
wartość inwestycji – 90 000,00 zł, pla-
nowany termin realizacji 30.07.2018 r.

Referat Inwestycyjno-Komunalny
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
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Od miesiąca stycznia 2018 roku od-
biorem odpadów komunalnych z te-
renu Gminy Nowe Piekuty zajmuje się 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Aseniza-
cyjne ASTWA z siedzibą w Białymsto-
ku przy ulicy Kombatantów 4. Poniżej 
przedstawiamy harmonogram odbioru 
odpadów na rok 2018.

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW
Odpady zbierane selektywnie nale- 

ży gromadzić w następujących workach:
– worek żółty – na PLASTIK, odpady 
wielomateriałowe i metale
– worek niebieski – na PAPIER
– worek zielony – na SZKŁO

Wzorem lat ubiegłych w roku 2018 
zostanie zorganizowana zbiórka od-
padów wielkogabarytowych, zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicz-
nego, zużytych opon samochodowych,  
rowerowych, motocyklowych. Zbiórka  
odbędzie się w dniu 25 IX (w miejsco-
wościach w których zbiórka przepro-
wadzana jest w pierwszą oraz drugą 
środę miesiąca) oraz 26 IX (w miej-
scowościach w których zbiórka prze-
prowadzana jest w trzecią oraz czwar- 
tą środę miesiąca). Odpady należy 
wystawić przed posesję najpóźniej  
w dniu poprzedzającym zbiórkę. 

Przeterminowane leki mieszkańcy  
mogą wrzucać do specjalnych po-
jemników ustawionych w Ośrodkach 
Zdrowia.

Odpady remontowo-budowlane  
z remontów domowych, mieszkańcy 
Gminy mogą wrzucać do kontenerów 
ustawionych przy budynku szkoły  
w Nowych Piekutach oraz przy budyn- 
ku Remizy OSP w Jabłoni Kościelnej.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH
Na terenie Gminy funkcjonuje 

punkt selektywnej zbiórki odpadów ko- 
munalnych. Punkt zlokalizowany jest  
w miejscowości Łopienie Jeże obok  
budynku remizy OSP. Punkt będzie  
otwarty dla mieszkańców w każdą  
sobotę przez 8 godzin (oprócz sobót  
ustawowo wolnych od pracy). W punk- 
cie selektywnej zbiórki odpadów ko-
munalnych mieszkańcy mogą odda-
wać odpady komunalne takie jak mie-
dzy innymi: zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, odpady budowla-
no-remontowe z remontów domowych 
(do 1m³ w roku), popiół, zużyte opony 
samochodowe, motocykle, rowerowe, 
odzież i tekstylia, żarówki i świetlów-
ki, okna oraz szkło płaskie okienne, 
przeterminowane farby, rozpuszczal-
niki oraz opakowania po nich, opa- 
kowania szklane, opakowania z two-
rzyw sztucznych, makulaturę. 

INFORMACJA
Na podstawie Uchwały Rady Gminy 

Nowe Piekuty Nr XXV/178/17 z dnia 

Gospodarka odpadami komunalnymi
21 grudnia 2017 r., od miesiąca stycz-
nia 2018 r., miesięczne stawki opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalny-
mi dla gospodarstw domowych wzrosły  
o ok. 60% dla wszystkich gospodarstw 
domowych. 

Powodem tak znacznego wzrostu sta- 
wek za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi są stale wzrastające koszty 
składowania, odbierania i transportu  
odpadów komunalnych. Uzyskana w wy- 
niku przeprowadzenia przetargu nie-
ograniczonego najniższa oferta, złożona  
przez PU-A „ASTWA” jest o ponad 60%  
wyższa niż wartość oferty złożona dwa 
lata wcześniej przez firmę MPO Białystok. 

Terminy płatności opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi.
I KWARTAŁ – DO 28 LUTEGO 
II KWARTAŁ – DO 31 MAJA
III KWARTAŁ – DO 31 SIERPNIA 
IV KWARTAŁ – DO 30 LISTOPADA

UWAGA:
Na wniosek wójta i radnych gmi-

ny trwają prace nad zmniejszeniem  
opłat śmieciowych dla niektórych 
grup mieszkańców – co będzie wyma- 
gało zmiany wszystkich deklaracji. 
Nowe stawki obowiązywałyby od dru-
giego kwartału 2018 roku.

Opracował:
Referat Inwestycyjno-Komunalny
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

odpady  zmieszane odpady segregowane miejscowość
pierwsza środa miesiąca

3 I, 7 II, 7 III, 4 IV, 2 V,  6 VI,  
4 VII,  1 VIII,  5 IX,  3 X,  7 XI, 

5 XII

3 I, 7 II, 7 III, 4 IV, 2 V,  6 VI,  4 VII,  
1 VIII,  5 IX,  3 X,  7 XI,  5 XII,

Jośki, Hodyszewo, Koboski, Krasowo Siódmaki, Krasowo Wielkie, 
Lendowo Budy, Markowo Wólka, Nowe Piekuty, Piekuty 
Urbany, Skłody Przyrusy

druga środa miesiąca
10 I,  14 II,  14 III,  11 IV,  9 V,  
13 VI,  11 VII, 8 VIII,  12 IX, 

10 X, 14 XI,  12 XII

10 I,  14 II,  14 III, 11 IV,  9 V,  
13 VI,  11 VII, 8 VIII, 12 IX,  

10 X, 14 XI,  12 XII

Jabłoń Piotrowce, Kostry Litwa, Kostry Noski, Krasowo Częstki, 
Krasowo Wólka, Nowe Rzepki, Nowe Żochy, Pruszanka Mała, 
Skłody Borowe, Tłoczewo, Wierzbowizna, Żochy Stare

trzecia środa miesiąca
17 I,  21 II,  21 III, 18 IV,  16 V,  
20 VI,  18 VII,  18VIII (sobota), 

19 IX,  17 X,  21 XI,  19 XII

17 I,  21 II,  21 III, 18 IV,  16 V,  
20 VI,  18 VII,  13 VIII (poniedzia-

łek),  19 IX,  17 X,  21 XI,  19 XII

Jabłoń Kościelna, Jabłoń Zambrowizna, Jabłoń Jankowce, 
Jabłoń Śliwowo

czwarta środa miesiąca
24 I,  28 II,  28 III,  25 IV,  23 V,  
27 VI,  25 VII, 22 VIII, 26 IX,  
24 X,  28 XI, 29 XII (sobota)

24 I,  28 II,  28 III, 25 IV,  23 V,  
27 VI,  25 VII,  22 VIII, 26 IX,  24 X,  

28 XI, 31 XII (poniedziałek)

Jabłoń Dąbki, Jabłoń Dąbrowa, Jabłoń Markowięta,
 Jabłoń Spały, Jabłoń Zarzeckie, Łopienie-Jeże, 
Łopienie-Szelągi, Łopienie-Zyski, Stokowisko
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moc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) 
współfinansowanym z Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrze-
bującym. Pomoc przeznaczona jest 
szczególnie dla osób bezdomnych, nie-
pełnosprawnych, nieradzących sobie  
z macierzyństwem lub wielodzietno-
ścią, cudzoziemcom mającym trudno-
ści w integracji, którzy uzyskali w RP 
status uchodźcy lub ochronę uzupeł-
niającą, osobom samotnym jeżeli nie 
mają własnych dochodów lub dochód 
nie przekracza 200% kryterium z usta-
wy o pomocy społecznej. Warunkiem 
korzystania z tej formy pomocy jest 
uczestnictwo w działaniach towarzy-
szących organizowanych przez insty-
tucję wydającą żywność, polegających 
m.in. na uczeniu zasad zdrowego od-
żywiania, sposobów przygotowywania 
posiłków, planowania, ekonomii itp.

Instytucjami, które wydają żywność 
i organizują działania towarzyszące 
mieszkańcom naszej gminy są: orga-
nizacja pozarządowa Stowarzyszenie 
na rzecz Osób Potrzebujących Pomo-
cy „Bliżej Ciebie” w Wysokiem Mazo-
wieckiem oraz Stowarzyszenie Pomocy 
„Szansa”.

Aby skorzystać z tego wsparcia na-
leży zgłosić się do naszego OPS i po 
wypełnieniu stosownych oświadczeń 
otrzymać skierowanie umożliwiające 
pomoc w okresie od września 2017 r.  
do maja 2018 r. 

Do chwili obecnej nasz Ośrodek 
wydał 29 skierowań dla 78 osób do ko-
rzystania z pomocy. Wydawanie żyw-
ności odbywa się średnio raz w mie- 
siącu w magazynie Stowarzyszenia przy  
ul. A. Krajowej 1. w Wysokiem Mazo-
wieckiem oraz w ŚDS w Wylinach Rusi. 
O dokładnym terminie i miejscu wy- 
dawania żywności osoby zakwalifiko-
wane powiadamiane są telefonicznie. 

POMOC BEZDOMNYM
 Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu 

„PURMIA” prowadzi szeroko rozumia-
ną działalność na rzecz osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym. Na 
terenie Gminy Wysokie Mazowieckie 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach
w miejscowości Kalinowo Czosnowo 
powstał ośrodek, w którym znajdują 
pomoc osoby bezdomne i najuboższe.  
Jedynym warunkiem przyjęcia do ośrod- 
ka jest powstrzymanie się od używa-
nia alkoholu i środków odurzających. 
Ze względu na ograniczone środki fi-
nansowe stowarzyszenie może przyjąć 
jedynie osoby, które samodzielnie po-
ruszają się i wykonują wszelkie podsta- 
wowe czynności wokół siebie. Ośro- 
dek jest czynny całodobowo, 365 dni  
w roku.
Adres Ośrodka:
Kalinowo Czosnowo 30
18-210 Wysokie Mazowieckie
tel. 510 206 676

Kończy się okres zimowy, nie po-
zwólmy aby czyjeś zdrowie lub życie  
zostało zagrożone przez trudne wa-
runki. Zwracajmy szczególną uwagę 
na osoby samotne, starsze, niepełno-
sprawne czy mieszkające na koloniach 
i w razie potrzeby wspierajmy je,  
a w przypadku zauważenia zagrożeń 
zawiadamiamy Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej lub inne służby.  

Opracował:  
Krzysztof Porowski

Kierownik OPS 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA 
W POWIECIE 

WYSOKOMAZOWIECKIM

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia  
2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej 
oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r.  
poz. 2030), zwaną w dalszej części in-
formacji „ustawą”, Powiat Wysokoma-
zowiecki kontynuuje realizację zadania 
zleconego z zakresu administracji rzą-
dowej polegające na udzielaniu nieod-
płatnej pomocy prawnej. W związku 
z art. 9 ustawy Starosta Wysokoma-
zowiecki ustalił dwa punkty pomo-
cy prawnej, w których od 1 stycznia 
2018 r. do 31 grudnia 2018 r. będzie 
udzielana nieodpłatnie pomoc praw-

PRZYPOMINAMY – INFORMUJEMY 

Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Wylinach Rusi – są jeszcze  wolne 
miejsca.

Na terenie Miasta i Gminy Szepieto-
wo w Wylinach Rusi funkcjonuje Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS). 
Z jego usług mogą korzystać osoby 
dorosłe, mające problemy, emocjonal-
ne, depresyjne, demencje oraz mające 
trudności w samodzielnym funkcjo-
nowaniu w środowisku. Uczestnicy  
korzystają – w zależności od swoich  
potrzeb – z rehabilitacji, usług psy- 
chologa, pracownika socjalnego, tera- 
peutów. Mają do dyspozycji siłownię,  
świetlicę z telewizorem i sprzętem au-
diowizualnym, pokój wypoczynkowy, 
kuchnię, jadalnię, zapewnione wyży-
wienie, wycieczki i wyjazdy do atrak-
cyjnych miejsc, bezpłatny dowóz do 
placówki z miejsca zamieszkania i od-
wóz do domu po zajęciach.

Zajęcia odbywają się od poniedział- 
ku do piątku. 

Aby skorzystać z usług ŚDS nale-
ży złożyć podanie w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Nowych Piekutach wraz 
z zaświadczeniem od lekarza rodzinne- 
go o braku przeciwwskazań do uczest-
nictwa w ŚDS i zaświadczenie od  
specjalisty (psychiatry lub neurologa)  
o wskazaniach do korzystania z takich 
usług. W ciągu 14 dni pracownik so-
cjalny przeprowadzi rodzinny wywiad 
środowiskowy w miejscu zamieszka-
nia i całość dokumentacji (podanie, 
zaświadczenia lekarskie i wywiad) zo-
stanie przesłana do Miejsko Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Szepie-
towie, który wyda decyzję kierującą. 

Obecnie 5 osób z naszej gminy ko-
rzysta z usług tej placówki.

Program Operacyjny 
Pomoc Żywnościowa (POPŻ)

 Nową formą pomocy, z której od 
września 2016 r. korzystają mieszkańcy 
naszej gminy jest możliwość uczest-
nictwa w Programie Operacyjnym Po-
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na w przeciętnym wymiarze 5 dni  
w tygodniu przez co najmniej 4 go-
dziny dziennie dla osób uprawnio-
nych, określonych ww. ustawą, tj.:
1) w budynku Starostwa Powiatowego 
w Wysokiem Mazowieckiem, pokój 
nr 11, ul. Ludowa 15 A, 18-200 Wyso-
kie Mazowieckie, nieodpłatna pomoc 
prawna świadczona będzie:
•	 w poniedziałki w godzinach od 9:00 

do 13:00, porad prawnych udziela 
adwokat,

•	 we wtorki w godzinach od 11:30 do 
15:30, porad prawnych udziela ad-
wokat,

•	 w środy w godzinach od 9:00 do 
13:00, porad prawnych udziela radca 
prawny,

•	 w czwartki w godzinach od 11:30 do 
15:30, porad prawnych udziela radca 
prawny,

•	 w piątki w godzinach od 9:00 do 
13:00, porad prawnych udziela radca 
prawny.

2) w punkcie nieodpłatnej pomocy 
prawnej prowadzonym przez organi-
zację pozarządową p.n.: Fundacja HO-
NVESTE  VIVERE , 04-474 Warszawa, 
ul. Amałowicza – Tatara 7, gdzie pora-
dy prawne będą udzielane:
a) w budynku Urzędu Miejskiego  
w Czyżewie, pokój nr 3, ul. Mazowiec-
ka 34, 18-220 Czyżew, w każdy ponie-
działek  w godzinach od 9:00 do 13:00, 
porad prawnych udziela adwokat,
b) w budynku Urzędu Gminy w Soko-
łach, pokój nr 25, ul. Rynek Mickie-
wicza 10, 18-218 Sokoły – w każdy 
wtorek w godzinach od 9:00 do 13:00, 
porad prawnych udziela adwokat,
c) w budynku internatu Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych  
w Ciechanowcu, pokój nr 14, ul. Ko-
ścielna 12, 18-230 Ciechanowiec, w każ- 
dą środę i piątek w godzinach od 9:00 
do 13:00, w każdy czwartek w godzi-
nach od 11:30 do 15:30, porad praw-
nych udziela adwokat.

Nieodpłatna pomoc prawna obej-
muje:
1) poinformowanie osoby uprawnio- 
nej o obowiązującym stanie prawnym, 
o przysługujących jej uprawnieniach 
lub spoczywających na niej obowiąz-
kach, lub

2) wskazanie osobie uprawnionej spo-
sobu rozwiązania jej problemu praw-
nego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu 
projektu pisma w sprawach, o których 
mowa w pkt 1 2, z wyłączeniem pism 
procesowych w toczącym się postępo-
waniu przygotowawczym lub sądowym  
i pism w toczącym się postępowaniu 
sądowo-administracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwol- 
nienie od kosztów sądownych lub  
ustanowienie pełnomocnika z urzędu  
w postępowaniu sądowym lub ustano- 
wienie adwokata, radcy prawnego, do- 
radcy podatkowego lub rzecznika pa-
tentowego w postępowaniu sądowo-
-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie 
obejmuje spraw:
•	 podatkowych związanych z prowa-

dzeniem działalności gospodarczej;
•	 z zakresu prawa celnego, dewizowe-

go i handlowego;
•	 związanych z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej, z wyjątkiem 
przygotowania do rozpoczęcia tej 
działalności.

Zgodnie z ustawą nieodpłatna 
pomoc prawna przysługuje osobie 
fizycznej, zwanej dalej „osobą upraw-
nioną”:
1) której w okresie 12 miesięcy poprze-
dzających zwrócenie się o udzielenie 
nieodpłatnej pomocy prawnej zosta-
ło przyznane świadczenie z pomocy 
społecznej na podstawie ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) i wobec 
której w tym okresie nie wydano de-
cyzji o zwrocie nienależnie pobranego 
świadczenia, lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej 
Rodziny, o której mowa w ustawie  
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej 
Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832), 
lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o któ-
rym mowa w ustawie z dnia 24 stycz- 
nia 1991 r. o kombatantach oraz nie-
których osobach będących ofiarami 
represji wojennych i okresu powojen-

nego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255, z 2017 r. 
poz. 456 i 1386), lub
4) która posiada ważną legitymację 
weterana albo legitymację weterana 
poszkodowanego, o których mowa  
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.  
o weteranach działań poza granicami 
państwa (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2017 r. 
poz. 60), lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski 
żywiołowej, katastrofy naturalnej lub 
awarii technicznej znalazła się w sy-
tuacji zagrożenia lub poniosła straty,  
lub 
8) która jest w ciąży.

Prawo do nieodpłatnej pomocy 
prawnej osoba uprawniona, o której 
mowa w:
1) pkt 1 – wykazuje przez przedłożenie 
oryginału albo odpisu decyzji o przy-
znaniu świadczenia z pomocy spo-
łecznej lub zaświadczenia o udzieleniu 
świadczenia, o którym mowa w art. 
106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej;
2) pkt 2 – wykazuje przez przedłoże- 
nie ważnej Karty Dużej Rodziny, o któ- 
rej mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
3) pkt 3 – wykazuje przez przedłożenie 
zaświadczenia, o którym mowa w usta-
wie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kom-
batantach oraz niektórych osobach 
będących ofiarami represji wojennych  
i okresu powojennego;
4) pkt 4 – wykazuje przez przedłoże-
nie ważnej legitymacji weterana albo 
legitymacji weterana poszkodowane-
go, o których mowa w ustawie z dnia  
19 sierpnia 2011 r. o weteranach dzia-
łań poza granicami państwa;
5) pkt 5 i 6 – wykazuje przez przedło-
żenie dokumentu stwierdzającego toż-
samość;
6) pkt 7 – wykazuje przez złożenie 
oświadczenia, że zachodzi co najmniej 
jedna z okoliczności wymienionych  
w tym przepisie;
7) pkt 8 – wykazuje przez przedłożenie 
dokumentu potwierdzającego ciążę. 
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ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 
„500+”

W kwietniu 2016 r. ustawa o po-
mocy państwa w wychowywaniu dzie-
ci w obszarze wsparcia dla rodziny 
wprowadziła nowy rodzaj świadczenia 
– świadczenie wychowawcze. Po wej-
ściu w życie przepisów tej ustawy pra-
wo do świadczenia wychowawczego 
przyznawane było na wydłużony okres 
świadczeniowy, który obowiązywał od 
01.04.2016 r. do 30.09.2017 r. Na ko- 
lejne okresy prawo do świadczenia wy-
chowawczego ustalane jest na okres od 
1 października do 30 września następ-
nego roku kalendarzowego. 

Program „Rodzina 500+” to świad-
czenie wychowawcze w kwocie 500 zł 
miesięcznie na każde drugie i kolejne 
dziecko do 18 r. ż., a na pierwsze dziec-
ko w przypadku rodzin o niskim do-
chodzie – nie wyższym niż 800 zł na 
jednego członka w rodzinie (1200 zł  
w przypadku gdy w rodzinie wycho- 
wuje się dziecko z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności).

Osoby ubiegające się o wsparcie na  
pierwsze dziecko, powinny udoku- 
mentować sytuację dochodową rodziny 
dołączając do wniosku odpowiednie 
dokumenty, np. oświadczenie o docho-
dach nieopodatkowanych, dokumenty 
potwierdzające uzyskanie/utratę do-
chodu. Jeśli rodzina ubiega się o świad-
czenie wyłącznie na drugie i kolejne 
dzieci, nie jest konieczne dokumen-
towanie sytuacji dochodowej. Jedynie 
świadczenie na pierwsze dziecko jest 
uzależnione od kryterium dochodo-
wego, a więc co roku (a także w trakcie 
trwania okresu, na który zostało przy-
znane świadczenie) trzeba potwierdzać 
fakt nieprzekroczenia tego progu. Na- 
leży pamiętać, że uzyskanie bądź 
utrata dochodu mogą mieć wpływ 
na prawo do pobierania świadczenia 
na pierwsze dziecko. Art. 20 ust. 1 
ustawy o pomocy państwa w wycho-
wywaniu dzieci nakłada na osobę 

otrzymującą świadczenie wychowaw-
cze obowiązek niezwłocznego po-
wiadomienia organu wypłacającego 
świadczenie o zmianach mających 
wpływ na prawo do świadczenia wy-
chowawczego. Niepoinformowanie 
organu właściwego prowadzącego 
postępowanie w sprawie świadczenia 
wychowawczego  o zmianach, o któ-
rych mowa powyżej, może skutkować 
powstaniem nienależnie pobranego  
świadczenia wychowawczego, a w kon- 
sekwencji  koniecznością jego zwro-
tu wraz z ustawowymi odsetkami za 
opóźnienie.

W 2017 r. przyjęliśmy 326 wnio-
sków, w tym 16 drogą elektroniczną.  
Wydaliśmy 337 decyzji, w tym 14 od-
mownych i 3 decyzje w sprawie nie-
należnie pobranych świadczeń wycho-
wawczych. Świadczenie wychowawcze 
przyznano 584 dzieciom w 334 rodzi-
nach. Otrzymaliśmy dotację na reali-
zację Programu Rodzina 500+ w wy- 
sokości  3 202 180,00 zł.  Na wypłatę 
świadczeń przekazano w formie pie-
niężnej – 3 143 648,73 zł, a 47 872,82 zł     
(1,5% kwoty) to koszt obsługi wypłat 
świadczeń wychowawczych. Całość 
kosztów realizacji Programu finanso-
wana jest z budżetu państwa.

Wnioski na kolejny okres zasiłkowy  
2018/2019  będą przyjmowane od 
1 sierpnia 2018 r. w Ośrodku Pomocy  
Społecznej w Nowych Piekutach przy  
ul. Głównej 23A (w przypadku wnio-
sków składanych drogą elektroniczną  
– od 1 lipca). Druki wniosków o przy- 
znanie świadczenia wychowawczego  
można pobierać bezpośrednio ze stro- 
ny internetowej Ministerstwa Rodziny  
Pracy i Polityki Społecznej lub w Ośrod- 
ku Pomocy Społecznej.

Opracowała:  Iwona Brzozowska
Referent

WSPIERANIE RODZINY 
I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ

Ośrodek Pomocy Społecznej w No-
wych Piekutach  na podstawie ustawy                           
z dn. 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
opracowuje trzyletni Gminny Program 
Wspierania Rodziny.  

Program ten jest adresowany  do  
rodzin z dziećmi, które przeżywają 
trudności w wypełnianiu funkcji opie-
kuńczo-wychowawczych, a jego celem 
jest przywrócenie rodzinie zdolności  
do prawidłowego wypełniania tej funk- 
cji, poprzez pracę z rodziną oraz za-
pewnienie pomocy w opiece i wy-
chowywaniu dzieci. Dlatego asystent 
rodziny pełni bardzo ważną rolę w sys-
temie wspierania rodziny.

Celem pracy asystenta jest osią-
gnięcie przez rodzinę podstawowego 
poziomu stabilności życiowej, która 
umożliwi jej wychowywanie dzieci. 
Jego głównym zadaniem jest niedo-
puszczenie do oddzielenia dzieci od 
rodziny. W przypadku niemożności  
zapewnienia opieki i wychowania 
dziecka przez rodzinę powiat organizu-
je pieczę zastępczą w formie rodzinnej  
i instytucjonalnej. Praca asystenta z ro-
dziną jest realizowana również w przy-
padku czasowego umieszczenia przez 
Sąd dziecka poza rodziną. Wówczas 
zadaniem asystenta staje się nie tylko 
pracą z rodziną w miejscu zamiesz-
kania, ale również praca z rodziną za-
stępczą lub koordynatorem rodzinnej 
pieczy zastępczej odpowiedzialnym za 
dziecko umieszczone w instytucji spra-
wującą pieczę zastępczą  oraz z Sądem. 

Do zadań gminy w myśl ustawy  
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej należy ponoszenie częścio-
wych wydatków związanych z pobytem 
dziecka w wyżej wskazanych formach 
pieczy zastępczej. 

„W przypadku umieszczenia dziec-
ka w rodzinie zastępczej albo w rodzin-
nym domu dziecka gmina właściwa 
ze względu na miejsce zamieszkania 
dziecka przed umieszczeniem go po raz 
pierwszy w pieczy zastępczej ponosi 
odpowiednio wydatki   w wysokości:
1) 10% wydatków na opiekę i wycho-
wanie dziecka – w pierwszym roku po-
bytu dziecka w pieczy zastępczej;
2) 30% wydatków na opiekę i wycho-
wanie dziecka – w drugim roku pobytu 
dziecka w pieczy zastępczej;
3) 50% wydatków na opiekę i wycho-
wanie dziecka – w trzecim roku i na-
stępnych latach pobytu dziecka w pie-
czy zastępczej”.
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Informujemy, że od 1 stycznia 2018 r.   
istnieje możliwość posiadania Karty 
Dużej Rodziny w formie tradycyjnej 
(plastikowej) lub w formie elektronicz-
nej, która będzie miała formę aplikacji 
na smartfony. Aby otrzymać dostęp do 
aplikacji KDR wymagane jest podanie 
numeru telefonu i adresu poczty elek-
tronicznej, dane są niezbędne do za- 
łożenia konta i aktywacji Karty na  
urządzeniu mobilnym. 

Aplikacja będzie posiadała kilka 
funkcji:
– rodzic będzie mógł posiadać ma  
swoim smartfonie Karty swoich dzieci 
oraz małżonka;
– aplikacja umożliwi wyszukiwanie 
partnerów KDR wg kategorii, lokaliza-
cji, frazy;
– funkcja geolokalizacji pozwoli na  
wyszukiwanie partnerów udzielających 
zniżek w okolicy przebywania użyt-
kownika aplikacji, a użytkownik apli-
kacji będzie mógł dodawać partnerów 
KDR do listy „ulubionych”;
– aplikacja pozwoli także na przeka-
zywanie informacji członkom rodzin 
wielodzietnych zarówno o aktualnych 
zniżkach i nowych partnerach jak  
i o konieczności złożenia wniosku 
przed upływem terminu ważności karty 
np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż.

 W przypadku osób, które do dnia 
31 grudnia 2017 r. złożyły wniosek  
o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie 
karty elektronicznej będzie bezpłatne.   
W przypadku gdy złożą wniosek o przy- 
znanie dodatkowej formy Karty (w po-
staci elektronicznej) do dnia 31 grud-
nia 2019 r. też będzie bezpłatne. Po 
upływie tego czasu, jak i w przypadkach 

gdy od dnia 1 stycznia 2018 r. członek 
rodziny wielodzietnej złożył wniosek  
o przyznanie Karty Dużej Rodziny  
tylko w jednej formie, a następnie po 
jej przyznaniu złożył wniosek o dodat-
kową formę Karty, będzie ona płatna  
w kwocie 9,21 zł. 

Wnioski można składać drogą elek-
troniczną za pośrednictwem portalu 
Emp@tia  lub osobiście w Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Nowych Piekutach 
od poniedziałku do piątku w godzi- 
nach od 7:30 do 15:30.

Opracowała:
  Agnieszka Franczuk

Specjalista Pracy Socjalnej
 

PRZEMOC W RODZINIE
to zamierzone i wykorzystujące prze- 

wagę siły działanie przeciw członkowi  
rodziny, naruszające prawa i dobra oso- 
biste, powodujące cierpienie i szkody.

W celu uzyskania kompleksowej 
pomocy możesz zgłosić się do właści-
wej instytucji, np:
– policji  tel. 997, 112,
– ośrodka pomocy społecznej  tel. 86  
4 761 514,
– Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro- 
blemów Alkoholowych tel. 86 4 76 15 20,
– pedagogów szkolnych ze szkół pod-
stawowych w Jabłoni Kościelnej i No-
wych Piekutach,
– placówek służby zdrowia – w razie 
doznania obrażeń ciała zgłoś się do 
lekarza w celu udzielenia Ci pomocy  
medycznej; możesz zażądać wystawie- 
nia bezpłatnego zaświadczenia lekar-
skiego o przyczynach i rodzaju  uszko-
dzeń ciała związanych z użyciem prze-
mocy w rodzinie.

Jeśli potrzebujesz rozmowy, wspar- 
cia psychologicznego w związku z prze- 
mocą w Twojej rodzinie możesz skorzy- 
stać z bezpłatnej wizyty u psychologa 
w Urzędzie Gminy w Nowych Pieku-
tach  – zapisy nr telefonu 864 761 514 
od 7.30 do 15.30.

W każdy wtorek w godzinach od 
9.00 do 11.00 w Urzędzie Gminy w No- 
wych Piekutach w pokoju nr 14 po-
mocą i wsparciem służy dzielnicowy  
z Posterunku Policji w Szepietowie.

Programy korekcyjno-edukacyjne 
dla sprawców przemocy

Dla osób stosujących przemoc w ro- 
dzinie Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem 
planuje realizację programu korekcyj- 
no-edukacyjnego. Adresowany jest on  
do następujących grup sprawców:
1) osób skazanych za czyny związane 
ze stosowaniem przemocy w rodzi- 
nie, którym Sąd warunkowo zawiesił  
wykonywanie kary, zobowiązując do 
uczestnictwa w programie korekcyjno-
-edukacyjnym;
2) osób, których rodzina została obję-
ta procedurą Niebieskiej Karty, wska-
zanych przez organy ścigania lub inne 
instytucje (Miejskie Ośrodki Pomocy 
Społecznej, Gminne Ośrodki Pomocy 
Społecznej, Komisje Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych);
3) osób będących sprawcami przemocy 
w rodzinie, które uczestniczą w terapii 
uzależnienia od alkoholu, pod warun-
kiem, że udział w programie korek- 
cyjno-edukacyjnym stanowi uzupeł-
nienie odbywanej terapii prowadzonej 
w zakładach opieki zdrowotnej;
4) osób zainteresowanych, których  
uczestnictwo w programie wynika 
z osobistej decyzji. 

Więcej informacji na temat progra-
mu korekcyjno-edukacyjnego można 
uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Nowych Piekutach lub bezpośrednio 
w siedzibie Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie ul. Mickiewicza 1, 
18-200 Wysokie Mazowieckie, numery 
telefonów 86/2753568, 502 153 040 lub 
na stronie internetowej: www.pcprwy-
sokiemazowieckie.pl. 

Osoby chętne mogą być kierowane  
przez odpowiednie placówki (LZI, OPS,  
GK RPA), mogą również zgłaszać się 
osobiście bezpośrednio do Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie w Wy-
sokiem Mazowieckiem.

Etap rekrutacyjny trwa do 5 kwiet-
nia 2018 roku. 

Poniżej dołączamy informację o miej- 
scach w województwie podlaskim gdzie 
pomoc mogą uzyskać osoby pokrzyw-
dzone.  

     Opracowała: Regina Rybica
Starszy Pracownik Socjalny
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OŚRODEK POMOCY 
POKRZYWDZONYM 

PRZESTĘPSTWEM 
W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Centrum Aktywności Społecznej 
PRYZMAT prowadząc Ośrodek Po-
mocy Pokrzywdzonym Przestępstwem 
w województwie podlaskim, zaprasza 
osoby pokrzywdzone przestępstwem  
i członków ich rodzin, a także świad-
ków i osób im najbliższych do skorzy-
stania z naszej nieodpłatnej pomocy 
prawnej, psychologicznej, materialnej, 
rzeczowej i wolontarystycznej.

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym 
Przestępstwem zapewnia nieodpłatnie:
•	 pomoc prawną,
•	 pomoc psychologiczną,
•	 pomoc w rozwiązywaniu konfliktów 

przez mediację,
•	 pomoc tłumacza migowego,
•	 pokrywanie kosztów świadczeń zdro- 

wotnych oraz wyrobów medycznych, 
niezbędnych w procesie leczniczym,

•	 pokrywanie kosztów zakupu żyw- 
ności lub bonów żywnościowych,

•	 pokrywanie kosztów zakupu odzie-
ży, bielizny, obuwia, środków czy- 
stości i higieny osobistej,

•	 finansowanie okresowych dopłat do 
bieżących zobowiązań czynszowych 
za lokal mieszkalny,

•	 pokrywanie kosztów związanych  
z edukacją ogólnokształcącą i zawo-
dową, także na zasadach indywidu-
alnego kształcenia,

•	 pokrywanie kosztów szkoleń i kur-
sów podnoszących kwalifikacje za-
wodowe,

•	 finansowanie kosztów wyjazdów zor- 
ganizowanych dla małoletnich,

•	 finansowanie przejazdów środkami 
komunikacji publicznej lub pokrywa- 
nie kosztów transportu związanych 
z uzyskiwaniem świadczeń i regu-
lowaniem spraw związanych z uzy- 
skiwaniem pomocy,

•	 pomoc opiekuna pokrzywdzonego.
Zapewniamy pokrzywdzonemu 

bezpłatność w uzyskaniu wsparcia 
oraz dyskrecję w zakresie świadczo-
nej pomocy psychologicznej, prawnej  
i finansowej.

Telefoniczna Poradnia dla Pokrzyw- 
dzonych Przestępstwem w woj. pod-
laskim tel. 883 240 678. Czynna po-
niedziałek – piątek: 08.00-18.00, sobota: 
08.00-15.00

Jeżeli potrzebujesz pomocy, za-
dzwoń lub zgłoś się pod jeden z niżej 
podanych adresów:

OŚRODEK POMOCY POKRZYW-
DZONYM PRZESTĘPSTWEM 
W BIAŁYMSTOKU
Centrum Współpracy Organizacji 
Pozarządowych
15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 3, 
pok. 204, kom. 884 657 606,
e-mail:
pokrzywdzeni.bialystok@pryzmat.org.pl
Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Poniedziałek – 13.00 – 20.00
Wtorek-piątek – 09.00 – 16.00
Sobota – 08.00 – 12.00

OŚRODEK POMOCY POKRZYW-
DZONYM PRZESTĘPSTWEM 
W SUWAŁKACH
Centrum Aktywności Społecznej 
PRYZMAT

16–400 Suwałki, ul. Noniewicza 91,
tel./fax 87 565 02 58, kom. 883 240 678
e-mail: pokrzywdzeni@pryzmat.org.pl
Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Poniedziałek: 12.00 – 20.00
Wtorek – piątek: 08.00 – 16.00
Sobota 8.00 – 12.00

OŚRODEK POMOCY POKRZYW-
DZONYM PRZESTĘPSTWEM 
W ŁOMŻY
Stowarzyszenie Wspieranie Edukacji 
i Rynku Pracy i Zespół Szkół 
im. St. Staszica w Łomży
18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 113,
kom. 884 657 604, e-mail: 
pokrzywdzeni.lomza@pryzmat.org.pl
Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Poniedziałek: 13.00 – 20.00
Wtorek-piąte: 09.00 – 16.00
Sobota: 08.00 – 12.00

OŚRODEK POMOCY POKRZYW-
DZONYM PRZESTĘPSTWEM 
W HAJNÓWCE
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Hajnówce
17-200 Hajnówka, ul. 11 Listopada 24
kom. 795 676 593, e-mail:pokrzywdze-
ni.hajnowka@pryzmat.org.pl
Doradca ds. osób pokrzywdzonych:
Poniedziałek: 13.00 – 20.00
Wtorek-piątek: 09.00 – 16.00
Sobota: 08.00 – 12.00
*Pomoc prawna i psychologiczna udzie-
lana jest po wcześniejszym umówieniu 
wizyty. 
* Pomoc tłumacza migowego, tłumacza 
języka obcego oraz mediatora organizo-
wana jest po wcześniejszym zgłoszeniu 
zapotrzebowania.

Od pewnego czasu słychać głosy, że 
NARÓD POLSKI JEST WSPÓŁODPO-
WIEDZIALNY ZA WYMORDOWANIE 
KILKU MILIONÓW ŻYDÓW W CZA-
SIE II WOJNY  ŚWIATOWEJ. Co o tym 
myśleć?

Mordowanie ludzi jest zbrodnią. Gło- 
sy takie są więc oskarżeniem. Czy jest 
ono słuszne? Aby ocenić słuszność jakie-
goś oskarżenia, trzeba je przede wszyst-

kim zrozumieć. A rozumieć oskarżenie 
– to wiedzieć, o co w nim chodzi:

Kto i o co jest oskarżany. W tym wy-
padku chodzi zwłaszcza o to, co to zna-
czy „być współodpowiedzialnym za coś”, 
i o kim mowa, gdy się mówi o narodzie 
polskim.

Chciałbym, żebyśmy spróbowali to 
ustalić.

Zacznijmy od sytuacji najprostszej.

Wymordowanie kilku milionów Ży-
dów w czasie II Wojny Światowej jest 
faktem. Wiemy już – mniej więcej – co to 
znaczy współodpowiedzialność za mor- 
derstwo. O kim jednak mowa, kiedy 
mówi się, że tą współodpowiedzialno-
ścią obarczony jest naród polski?

Wydawałoby się, że sprawa jest ja-
sna: naród polski – to ogół Polaków: 
WSZYSCY Polacy. Zapytajmy jednak:” 

Odpowiedzialność, wina i kara (Nowe Piekuty 2018)
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13 marca 2018 r. obchodziliśmy  
65 rocznicę śmierci Wicepremiera  
Jana Stanisława Jankowskiego, urodzo- 
nego 6 maja 1882 r. w Krasowie Wiel-
kim, polskiego działacza politycznego, 
ministra, Delegata Rządu na Kraj od  
19 lutego 1943 r. (formalnie od 21 kwiet- 
nia 1943 r.) do 27 marca 1945 r., inży-
niera chemika. Od 1944 był V-ce Pre-
mierem faktycznie kierującym Krajową 
Radą Ministrów. 

Zatwierdził decyzję rozpoczęcia Po- 
wstania Warszawskiego. „My tu nie mamy  
wyboru. „Burza” nie jest w Warszawie 
czymś odosobnionym, to jest ogniwo 

Nasz rodzimy bohater …
łańcucha, który zaczął się we wrześniu 
1939 r. Walki w mieście wybuchną, czy 
my tego chcemy, czy nie. Za dzień, dwa 
lub trzy Warszawa będzie na pierwszej 
linii frontu (...) Trudno sobie wyobra-
zić, że nasza (...) młodzież, którą myśmy 
szkolili od lat (...) daliśmy jej broń do 
ręki, będzie się biernie przyglądała albo 
da się Niemcom bez oporu wywieźć do 
Rzeszy? Jeżeli my nie damy sygnału do 
walki, ubiegną nas w tym komuniści. 
Ludzie wtedy oczywiście uwierzą, że 
chcieliśmy stać z bronią u nogi.”  – Opi-
nia Jana Stanisława Jankowskiego, wy- 
powiedziana podczas rozmowy z Ja-
nem Nowakiem-Jeziorańskim na kil-
ka dni przed wybuchem powstania  
w Warszawie.

Jan Stanisław Jankowski został pod- 
stępnie pojmany przez polskich komu- 
nistów i Rosjan a następnie sądzony  
w Moskwie w „Procesie 16-tu”. Najpraw- 
dopodobniej zamordowany 13.03.1953  
roku w więzieniu w Rosji. Miejsce po-
chówku do dzisiaj nie jest znane. 

Jan Stanisław Jankowski został od-
znaczony:

• Orderem Virtuti Militari V klasy (1944);
•	Krzyżem Komandorskim Orderu Od-
rodzenia Polski (1925);
•	Krzyżem Niepodległości (1933);
•	Krzyżem Niepodległości z Mieczami 
(1938);
•	Orderem Orła Białego – pośmiertnie 
(1995).

W Kościele Parafialnym w Nowych 
Piekutach 1 marca 2013 r. w 60 rocz-
nicę śmierci odsłonięta została tabli- 
ca pamiątkowa upamiętniająca postać 
tego wybitnego patrioty i działacza na 
rzecz wolnej Polski. Istnieje także tablica 
upamiętniająca naszego wybitnego Ro-
daka w Sanktuarium w Hodyszewie. 

Przy tej okazji informuję, iż na  
przełomie III i  IV kwartału br. pla-
nowane są konsultacje społeczne do-
tyczące zmiany nazwy ulicy Głównej  
w Nowych Piekutach na ulicę Jana Sta-
nisława Jankowskiego.  

Opracował: 
Marek Kaczyński 

Wójt Gminy Nowe Piekuty 

Wszyscy – ma oznaczać także tych, któ-
rzy żyli np. w okresie panowania Kazi-
mierza Wielkiego? I także tych, którzy 
urodzą się za sto lat? Czujemy, że Pola- 
cy z XIV wieku mogliby być współod-
powiedzialni za wymordowanie Żydów 
w XX wieku, tylko gdyby skutecznie 
nawoływali swoich potomków do do-
konania tej zbrodni. Nic o czymś takim 
jednak nie wiadomo. Natomiast w wy-
padku Polaków z XXII wieku o współ-
odpowiedzialności mowy być nie może, 
chyba że się uzna, że winy przodków 
obciążają wszystkich potomków. Ale 
taki pogląd jest co najmniej nieoczy- 
wisty.

Może więc kiedy mówi się o naro-
dzie polskim, ma się na myśli wszyst-
kich Polaków żyjących w strasznych 
czasach II Wojny Światowej? Tutaj fak-
tem jest, że co najwyżej niektórych –  
i to nielicznych – ówczesnych Polaków 
można zasadnie obciążyć taką współ-

odpowiedzialnością. A nieliczni – to 
oczywiście nie wszyscy.

Czasem kiedy mówi się o narodzie 
polskim – albo o jego części żyjącej  
w pewnym okresie – ma się w istocie na 
myśli jego legalnych reprezentantów 
politycznych: np. rząd. Mówienie, że 
naród polski jest współodpowiedzial-
ny za wymordowanie kilku milionów 
Żydów w czasie II Wojny Światowej, 
znaczyłoby wówczas tyle, że rząd pol-
ski w czasie II Wojny Światowej (a był 
wtedy tylko rząd na uchodźctwie, bo 
Polska była okupowana przez Niemców 
i Rosjan), a więc że ów rząd jest współ-
odpowiedzialny za wymordowanie Ży-
dów. Oczywiście mogłoby tutaj chodzić 
wyłącznie o nakłanianie (albo – jak to 
się mówi – o podżeganie) Polaków do 
zbrodni, a nie własnoręczną zbrodnię 
dokonywaną przez członków tego rzą-
du. Nie istnieją jednak żadne polskie 
dokumenty, w których rząd polski na 

uchodźctwie nakłaniałby do czegoś 
podobnego. Przeciwnie: rząd polski na 
uchodźctwie publicznie i oficjalnie wy-
stępował przeciwko udziałowi Polaków 
w mordowaniu Żydów przez Niemców.

Co więc człowiek rozumny powi-
nien sądzić o głosach, że naród polski 
jest współodpowiedzialny za wymor-
dowanie kilku milionów Żydów w cza-
sie II Wojny Światowej?

Tyle tylko, że głosy te są albo absur-
dem, albo fałszem.

Skoro nie ma współodpowiedzial-
ności – nie ma też winy i nie może być 
kary. Ktoś, kto próbuje w szczególności 
nas tu obecnych, jako cząstkę narodu 
polskiego, w tej sprawie obwiniać i ma-
rzy o ukaraniu nas, jest po prostu łajda-
kiem: obrzydliwym łajdakiem.

A łajdak – jeśli nie chce się poprawić 
– zasługuje na pogardę.

 prof. Zwyczajny dr hab. Jacek Jadacki
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z oprawców zapytał ją, czy czegoś chce.  
Odpowiedziała, że jest głodna. Nie-
miec kazał posmarować pajdę chleba  
smalcem i podać jej. Poczekał, aż zjadła.  
Wtedy strzelił jej w głowę. Byli tego na-
oczni świadkowie. Historia ta została  
opisana w książce p.t. „Historia Żydów  
białostockich. Tom II”.

Wiele podobnych historii, zeznań, 
wspomnień spisała pani Kasia Man- 
tur – nauczycielka historii ze szkoły  
w Jabłoni Kościelnej. Opublikowała też 
w lokalnej gazecie niektóre zeznania 
dotyczące ukrywania Żydów. Chyba 
przeczuwała, że trzeba będzie pielę-
gnować pamięć o tych wydarzeniach. 
Dziś mogą stać się jednym z narzędzi 
służącym zatrzymaniu fali kłamstwa 
i oszczerstw. Jest to jeden z niewielu 
przypadków kiedy Polak był mądry 
przed szkodą, a nie po szkodzie.

Drugą czarę goryczy dane mi było 
wypić w momencie opublikowania przez  
amerykańskie środowiska żydowskie 
filmiku z powtarzającymi się senten-
cjami „Polish holokaust” w Internecie. 
Jednak ja przed oczyma mam zgoła 
inne sceny. Widzę stodołę i piwnice na 
terenie gospodarstwa moich dziadków,  
w których ukrywali się żydzi. Widzę  
dziadków niosących im żywność pod 
osłoną nocy. Widzę całe rodziny wcho-
dzące nocą do domu by choć trochę się 
ugrzać. Widzę ich opatulonych, z wiel-
kimi słomianymi butami na nogach  
i ogromnymi wystraszonymi oczyma, 
gromadzących sie wokół pieca. Widzę 
moich dziadków i ich dzieci zagonio-
nych przez Niemców do domu po po-
żarze stodoły, w którym spalił się żyd 
Nosko. Widzę babcię bitą kolbą kara-
binu i przymuszaną do przyznania się 
do ukrywania żydów. Widzę aresztowa- 

Zatrzymać kłamstwo
nie dziadka. I jakże skrajnie różne to 
obrazy.  

Mam to szczęście, że dane mi było 
rozmawiać z naocznymi świadkami 
tamtych zdarzeń. Słuchałem opowieści 
ojca, wuja, ciotki, którzy przeżyli pie-
kło wojny. Tych, co jako skromni, cisi  
bohaterowie ratowali żydowskie ro-
dziny. Zeznania mojej ciotki, Janiny  
Markowskiej z domu Harasimiuk zło-
żone przed Komisją Badania Zbrodni 
Hitlerowskich ujrzały światło dzienne 
w lokalnej gazecie „Wieść Gminna”.  
My, Polacy dźwigający się z kolan, od-
najdujący pamiątki i dokumenty ro-
dzinne, mówiący głośno o tym, czego 
doświadczyli nasi bliscy z rąk nazistów  
a potem komunistów, stajemy się dla 
wielu lewackich ugrupowań niewy-
godni. Ustawia nas się w pozycji wroga 
Unii, wroga narodu żydowskiego, wroga 
demokracji itd. Nie chcemy pozwolić, 
by kłamstwa wypowiadane przez panią 
ambasador, przez przywódców unij-
nych, społeczności żydowskie żyjące na  
innych kontynentach przyjmowane były  
jako prawdziwe. By te kłamstwa drążyły i 
kształtowały świadomość i światopogląd 
młodych pokoleń. 

Wobec tego, co się obecnie dzieje 
wokół prawdy historycznej, nie mogę 
pozostać bierny. Winien jestem to moim 
dziadkom, mieszkańcom wsi Jabłoń Ko- 
ścielna, moim dzieciom i wszystkim 
bezimiennym, cichym bohaterom, któ-
rzy narażali życie, pomagając Żydom. 
Żydom, z których tak wielu dziś świa-
domie i bezczelnie próbuje zmieniać 
historię w krzywe zwierciadło.   

Opracował: Jacek Harasimiuk
Wnuk mieszkańców Jabłoni Kościelnej, 

obecnie mieszkający w Łodzi

Czarę goryczy przelała wypowiedź 
ambasador Anny Azari na terenie byłego 
obozu zagłady Auschwitz. Arogancka,  
butna wypowiedź tej kobiety w ze-
stawieniu ze zdziwieniem malującym 
się na twarzach były więźniów, którzy  
chyba najboleśniej przeżyli te słowa, 
była dla mnie bodźcem do działania. 
Stąd ten tekst. 

Wieś Jabłoń Kościelna, gmina Nowe 
Piekuty – jedno z gospodarstw należało 
do Marianny i Stanisława Harasimiu-
ków. To moi dziadkowie, którzy razem 
ze swoimi dziećmi mieszkali tam w cza- 
sie II wojny światowej. Czas wojny 
wystawiał na próbę człowieczeństwo 
wszystkich narodów, każdego z osobna 
i wszystkich razem. Któregoś dnia do  
tej wioski przybyły dwie żydowskie 
rodziny: Lejbko i Nosko oraz młoda 
Żydówka – córka właściciela cegielni 
z Białegostoku. Wszyscy oni znaleźli  
schronienie w gospodarstwie moich 
dziadków.

Mój ojciec, jako kilkuletni chłopak 
obserwował pacyfikację wsi Jabłoń Do-
bki. Było to 8 marca 1944 roku. Wymor-
dowano całą wioskę. Uratował się tylko 
jeden mężczyzna ze swoim synem, gdyż 
byli wówczas w polu. Ale największe 
wrażenie na ojcu wywarła śmierć mło-
dej żydówki. Doprowadzono ją na teren 
szkoły w Jabłoni Kościelnej. Tam jeden 

Stanisław i Marianna Harasimiukowie

Ośrodek terapeutyczny dla osób uza- 
leżnionych i pomocy rodzinie „DOM  
MIŁOSIERDZIA” ma powstać w bu- 
dynku byłej szkoły podstawowej w Ho- 
dyszewie. Inspiracją dla powstania  

Dom Miłosierdzia w Hodyszewie
owego ośrodka był pomysł ks. Jana 
Pałygi SAC „Wakacyjnego Pustelnika”,  
który przyjeżdżał do Hodyszewa na czas  
wakacji, aby pomagać ludziom w po-
trzebie. Ks. Jan zauważył wielkie potrze- 

by, co do towarzyszenia osobom uza- 
leżnionym i ich rodzinom. 

Kolejną inspiracją do stworzenia 
Ośrodka był Rok Miłosierdzia, obwo-
łany przez papieża Franciszka. Naszym 
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pragnieniem było, żeby pozostał po 
tym Roku Jubileuszowym, trwały ślad, 
który będzie przypominał nam o wiel-
kiej potrzebie czynienia miłosierdzia 
względem potrzebujących.

I w końcu pomysł na Ośrodek jest 
owocem czuwań w intencji trzeźwości, 
które odbywają się w każdą pierwszą  
sobotę miesiąca w naszym Sanktuar- 
ium. Czuwania rozpoczynają się Ape-
lem Jasnogórskim o 21. 00 a kończą się 
Mszą św. w intencji osób uzależnionych  
i ich rodzin o północy.

Pytanie, które się pojawiło: to, w jaki 
sposób możemy pomóc osobom wy-
kluczonym i ich rodzinom? Padła pro-
pozycja by wykorzystać budynek szkoły, 
który jest pusty. Z naszym pomysłem 
udaliśmy się do Bpa Tadeusza Brona-
kowskiego, przewodniczącego Zespołu 
ds. Apostolstwa Trzeźwości przy Epi-
skopacie Polski. Ks. Biskup pobłogosła-
wił naszym planom i zachęcił do pod- 
jęcia profilaktyki uzależnień. Po wizycie  
u Biskupa Bronakowskiego, zaprosili-
śmy do współpracy terapeutkę, która 
służy swoją pomocą i doświadczeniem, 

dla wszystkich, którzy pogubili się  
w swoim życiu sięgając po różnego 
rodzaju używki, jak również pomaga  
rodzinom osób uzależnionych.

Kolejnym krokiem było zorganizo-
wanie warsztatów 12 kroków ku pełni 
życia oraz stworzenie Fundacji PO- 
JEDNANIE, która zajmuje się zorga- 
nizowaniem Ośrodka.

Pierwszą inicjatywą Fundacji w po-
łączniu z grupami działającymi przy 
Sanktuarium Matki Bożej Pojednania, 
było zorganizowanie I Dnia Rodziny  
na rzecz powstającego „Domu Miło-
sierdzia”.

Ośrodek terapeutyczny, będzie ośrod- 
kiem pobytu stałego dla osób uzależ-
nionych. Osobom tym mają pomagać 
terapeuci. W ośrodku będzie docelowo 
ok. 30 miejsc. Przy ośrodku ma powstać 
niewielkie gospodarstwo rolne, które też  
ma być elementem terapii. Przy ośrod-
ku będą także organizowane spotkania 
dla osób z różnymi problemami, warsz- 
taty terapeutyczne oraz sympozja.

Obecnie jesteśmy na etapie finali-
zowania projektów budowlanych oraz 

gromadzenia środków na tworzenie 
Ośrodka terapeutycznego dla osób uza-
leżnionych i pomocy rodzinie „DOM 
MIŁOSIERDZIA”. Bardzo gorąco dzię-
kujemy za każdy gest życzliwości i pro- 
simy o wsparcie modlitewne i mate- 
rialne. Z pamięcią w modlitwie ks. Ja-
cek Zakrzewski SAC, przewodniczący 
Fundacji POJEDNANIE.     

Fundacja POJEDNANIE
Hodyszewo, 

ul. Ppłk. Stefana Platonoffa 40
18-212 Nowe Piekuty, tel. 48696503405

Konto: PKO Bank Polski SA 
Nr: 47 1020 1332 0000 1102 1073 0895

Opracował:
Ks. Jacek Zakrzewski SAC

Podaruj słonika! 
riałów, w których widzieli to czego inni 
już nie dostrzegali. Wypełnili mięciut-
kimi włóknami dodając kilka kropli 
esencji delikatnego dotyku. Przyszyli  
guziczkowe oczy, by z cierpliwością 
mógł odkrywać piękno ukryte w każ-
dym człowieku. Wszyli ogonek, by 
mógł swoim podróżom nadawać azy-
mut na pomaganie i zaszyli nićmi ma-
czanymi w uśmiechu, by mógł sprawiać 
radość każdemu, kto go przytuli. Jednak 
nie jesteśmy w stanie sami pomóc mu 
w spełnieniu jego najskrytszego marze-
nia – w poznaniu przyjaciela, który go 
przygarnie i pokaże świat.

Dlatego pomóż nam znaleźć dom 
dla słonika Feliksa. Każdy słonik jest 
niepowtarzalny, bo szyty ręcznie, z róż- 
nych materiałów, z dodatkiem różnych  
guziczków. Nie ma dwóch takich sa-
mych. Kiedy już go zabierzesz do sie-
bie do domu, pokaż mu swój świat, 
wytłumacz czym jest szczęście, gdzie 
można znaleźć piękno, gdzie mieszka 

dobro. Pozwól jemu towarzyszyć Ci  
w codziennych obowiązkach, być z Tobą  
w dobrych i złych chwilach. A pewnego 
dnia może usłyszysz jak szepce: Jakże 
byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł 
wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobi-
łem gest miłości wobec drugiego (Papież 
Franciszek).

Słonika Feliksa możesz otrzymać 
wpłacając na nasze konto darowiznę.
Każde Twoje 25 zł to 1 słonik, który 
możesz odebrać osobiście w OREW 

w Kostrach Noskach.
Jeśli wpłacisz 29 zł wyślemy go 

do Ciebie pocztą.

P r z e d s t a w i a m y 
Wam słonika Feliksa. 
Feliks ma ogromny ape-
tyt na poznawanie świa-
ta. Strasznie dużo o nim 

słyszał i chciałby zobaczyć go z bliska. 
Nasz Feliks jest maleńkim słonikiem, 
więc sam nie może podróżować po 
świecie. Codziennie patrzy przez wiel-
kie okno w naszym ośrodku na wiel-
ki świat i marzy. O czym? O tym, aby 
poznać zapach kołderki w domu ma-
leńkiego człowieka, o tym aby poczuć, 
jak wiatr macha jego dużymi uszami, 
albo o tym jak to jest być przytulonym?  
A może jak to jest się schować w dziu-
pli? Każdego dnia jego apetyt na ma- 
rzenia rośnie i rośnie. Jednak jego naj-
większe marzenie jest malutkie…

My daliśmy jemu życie: nasi niepeł- 
nosprawni podopieczni, pracownicy  
Stowarzyszenia Pomocy Szansa i za-
przyjaźnieni seniorzy wycięli go z nie- 
potrzebnych już koszul i innych mate-
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Co słychać w GOK-u  Nowe Piekuty?
21 stycznia odbyła się kolejna akcja 

krwiodawstwa w Nowych Piekutach. 
Krwiobus z Białostockiego Centrum 
Krwiodawstwa czekał na dawców na 
parkingu pod kościołem parafialnym 
w Nowych Piekutach. Punkt rejestra-
cji mieścił się w Punkcie Przedszkol-
nym. Zapraszamy na kolejne akcje 
krwiodawstwa do nowych Piekut, które  
odbędą się w niedziele: 22 kwietnia,  
24 czerwca, 26 sierpnia oraz 18 listo- 
pada 2018 r. 

W okresie od 23 stycznia do 1 lute-
go w Gok-u odbyły się zajęcia podczas  
ferii zimowych. Na początku ferii dzieci 
pod okiem Pani Renaty Kryszewskiej 
upiekły pyszne mufinki.

Gminny Ośrodek Kultury z po-
czątkiem stycznia rozpoczął trzeci rok 
swojej działalności. Wiele już za nami 
spotkań, zajęć i wydarzeń, a nowy rok 
to nowe wyzwania i działania.

W tym oku po raz pierwszy 6 stycz-
nia odbył się w Nowych Piekutach  
Orszak Trzech Króli zorganizowany 
przez nauczycieli i uczniów miejscowej 
Szkoły Podstawowej im. ks Rocha Mo-
dzelewskiego. GOK wspomógł orga-
nizację tego wyjątkowego wydarzenia 
poprzez promocję, organizację mate-
riałów do orszaku oraz nagłośnianie 
spotkania. Mamy nadzieję, że Orszak 
Trzech Króli wejdzie do piekuckiej tra-
dycji na stałe. 

 

Darowizny prosimy wpłacać na konto:
Stowarzyszenie Pomocy Szansa
Witowice 60A, 32-250 Charsznica
Konto nr 67 8769 0002 0000 8787 2000 
0050 z dopiskiem Darowizna Słonik.

Jeśli zamiast darowizny wolisz kupić 
słonika i otrzymać fakturę, napisz do 
nas maila na adres mc1@spszansa.pl. 

W razie pytań zapraszamy do kon-
taktu pod nr tel. 508 716 946 lub mailo-
wo mc1@spszansa.pl

Wpłacając darowiznę z dopiskiem 
Słonik lub kupując słonika wspierasz 
Centrum Usług Społeczno-Edukacyj-
nych-Ośrodek Rehabilitacyjno-Eduka- 
cyjno-Wychowawczy „Przystań” w Ko- 
strach Noskach dla dzieci z niepełno- 
sprawnościami sprzężonymi.

Więcej na stronie www.spszansa.pl. 
Zapraszamy!

Opracowała:
 Marta Chruściel

Stowarzyszenie Pomocy Szansa

 Naszych młodych mieszkańców za- 
prosiliśmy na zajęcia muzyczne, któ-
re poprowadził Pan Paweł Juszyński,  
z którym uczestnicy nagrali w naszym 
„studiu” kilka piosenek. 
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Zajęcia z eksperymentami przepro-
wadziła Pani Marta Chruściel z Fun- 
dacji Larus. Podczas nich uczestnicy 
spotkania mieli okazję zrobić:
– ciecz nienewtonowską,
– kolorowy śnieg z pieluch,
– doświadczenie z sodą, octem i olejem.

Na zajęciach plastycznych uczest-
nicy robili różne ozdoby, kartki walen-
tynkowe oraz budowali miasto i postaci 
kartonowe. 

 Między zajęciami grali w gry plan-
szowe i kalambury.

Podczas zajęć odwiedziły na panie 
policjantki z Komendy Powiatowej Po-
licji w Wysokiem Mazowieckiem i po-
prowadziły zajęcia na temat zagrożeń 
jakie czyhają na nas  Internecie. 

Na zakończenie ferii wspólnie zro- 
biliśmy pizzę i zjedliśmy ją podczas  
wieczoru filmowego.

W każdy wtorek o godzinie w Ośrod- 
ku Kultury odbywają się próby chóru 
GOK-u. Przy akompaniamencie Pana 
Andrzeja Rybickiego uczymy się pio-
senek ludowych oraz repertuaru estra-
dowego oraz piosenek współczesnych. 
Zapraszamy wszystkich miłośników 
śpiewu i muzyki do dołączenia do na-
szego Chóru.
Plany w 2018 roku:
– Pod koniec marca odbędą się w GOK-u  
zajęcia plastyczne dla dzieci i doro-
słych na których uczestnicy będą mieli  
okazję wykonać palmy na niedzielę  
palmową oraz ozdoby świąteczne. 
– W sobotę 26 maja planujemy ma-
jową potańcówkę „Zaproś mamę do 
tańca”, która odbędzie się pod Izbą Tra-
dycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych 
Piekutach. Razem ze Stowarzyszeniem 
Pomocy Szansa zapraszamy mamy z ro-
dzinami i znajomymi do nauki tańców 
tradycyjnych oraz majowej zabawy pod 
gołym niebem.
– W niedzielę 3 czerwca zapraszamy 
naszych najmłodszych mieszkańców  
na Dzień dziecka, który w tym roku  
organizujemy ze Stowarzyszeniem Po-
mocy Szansa na placu OREW w Ko-
strach Noskach. Przewidujemy dla 
uczestników moc atrakcji, m.in. spek-
takl Teatru Pod Orzełkiem, gry i kon-
kursy dla młodych uczestników oraz 
miasteczko zabaw.
– W lipcu planujemy zajęcia waka-
cyjne dla dzieci. W niedzielę 29 lipca 
planujemy kolejny koncert w ramach  
Podlaskiej Oktawy Kultur, który od-
będzie się w Sanktuarium MB Pojedna-
nia w Hodyszewie.  W weekend 11 i 12 
sierpnia chcemy Państwa zaprosić na 
Letnie Kino Nadziei w ramach którego  
razem z Radiem Nadzieja zorganizu-
jemy pokazy filmowe pod gołym nie- 
bem w Nowych Piekutach i Jabłoni  
Kościelnej.
– Pragniemy również zorganizować 
konkurs na najpiękniejszy stroik bo-
żonarodzeniowy, który będzie trwał 
od 5 do 30 listopada. Skierowany bę-
dzie do  młodych i starszych mieszkań-
ców naszej gminny.

– W poniedziałek 3 i czwartek 13 grud- 
nia zapraszamy do GOK-u na zajęcia 
plastyczne o tematyce bożonarodzenio-
wej a w sobotę 8 grudnia zapraszamy 
naszych najmłodszych mieszkańców  
na spotkanie mikołajkowe.

Poza tym razem z Urzędem Gminy 
Nowe Piekuty oraz szkołami i parafia- 
mi z terenu Gminy zapraszamy Pań-
stwa na uroczystości i imprezy, które  
wspólnie organizujemy w 2018 roku:

Czwartek 3 maja – XXI Festyn Ro-
dzinny w Jabłoni Kościelnej 525 lecie 
Powstania Parafii oraz 150 lecie wybu-
dowania kościoła parafialnego i jego 
Konsekracja.

Wtorek 17 lipca – 75 Rocznica Wy-
mordowania Mieszkańców wsi Kraso-
wo-Częstki.

Sobota 11 sierpnia – 74 Roczni-
ca Wymordowania Mieszkańców wsi 
Skłody Borowe.

Niedziela 19 sierpnia – XVIII Do-
żynki Gminne w Nowych Piekutach.

Niedziela 26 sierpnia – III Gmin- 
ne Obchody Dnia Solidarności.

Wrzesień – Urodziny Gminy – 150 
Rocznica powstania Gminy w Nowych 
Piekutach oraz Uroczysta Sesja Rady 
Gminy na zakończenie kadencji.

Niedziela 14 października – 65 rocz- 
nica zamordowania kpt. Kazimierza  
Kamieńskiego ps. „Huzar” Odsłonięcie  
Pomnika Huzara i Żołnierzy Armii 
Krajowej w Nowych Piekutach.

Przed nami remont pomieszczeń 
Ośrodka Kultury – planujemy go w mie- 
siącach wakacyjnych, w tym czasie bi-
blioteka i GOK zostaną przeniesione 
do sali konferencyjnej Urzędu Gminy  
w Nowych Piekutach. Będziemy oczy-
wiście dalej prowadzić swoją dzia-
łalność, w trochę mniejszym zakresie.  
Pomimo remontu planowe zajęcia z ję-
zyka angielskiego i szachowe będą się  
odbywały w naszym tymczasowym  
lokum. 

Zapraszamy wszystkich do Gmin- 
nego Ośrodka Kultury w Nowych Pie-
kutach.

Opracowała:
Monika Olędzka

Dyrektor GOK
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W ramach Tygodnia Bibliotek  
8-15 maja 2018 r.

1. Konkurs – Książka z morałem w na-
wiązaniu do obchodów 150 Rocznicy 
Utworzenia Siedziby Gminy Nowe Pie-
kuty – ogłoszenie konkursu. Prace bę-
dzie można składać od 8 maja 2018 r. 
do 30 maja 2018 r. 
2. Konkurs na plakat dotyczący 150 
Rocznicy Utworzenia Siedziby Gminy  
Nowe Piekuty w 100 Rocznicę Odzy-
skania przez Polskę Niepodległości  
– ogłoszenie konkursu. Prace będzie  
można składać od 8 maja 2018 r. do  
30 maja 2018 r.

Regulaminy konkursów dostępne 
będą na stronie internetowej Gminy 
Nowe Piekuty oraz Facebooku. 
3. Wieczór filmowy – powiązany z war- 
sztatami.
4. Warsztaty „Gazetowa Poezja”  – w na-
wiązaniu do Dnia Matki i Ojca.
5. Akcja wymiany książek – Drugie  
Życie Książki.

W ramach XVII Ogólnopolskiego 
Tydzień Czytania Dzieciom 
pod hasłem „Czytanie łączy”  

2-10 czerwca 2018 r.
1. Rozstrzygnięcie konkursów: 
– Książka z morałem w nawiązaniu do 
obchodów 150 Rocznicy Utworzenia 
Siedziby Gminy Nowe Piekuty.
– Konkurs na plakat dotyczący 150 
Rocznicy Utworzenia Siedziby Gminy 
Nowe Piekuty w 100 Rocznicę Odzy-
skania przez Polskę Niepodległości.
2. Czytanie dzieciom przez Władze  
Naszej Gminy – Lokomotywy Juliana 
Tuwima.
3. Dzień Dziecka – namiot z książkami 
i malowankami.  
•	 Lekcje	 biblioteczne,	 wycieczki	 do	 
biblioteki.
•	Spotkania	z	ciekawymi	ludźmi:
1. Anna Czartoszewska – autorka bajki  
pt. „Co jest najważniejsze?”. Mieszkan- 
ka gminy Szepietowo z miejscowości  
Plewki, została laureatką II Ogólno- 
polskiego Konkursu pt. „Bajka z prze-
słaniem” zorganizowanego przez Wy- 

Co nowego w bibliotece!
dawnictwo św. Macieja Apostoła w Lu-
blińcu. Bajka o tematyce bożonarodze-
niowej jest ilustrowana pracami córek 
Pani Anny i odpowiada na pytanie – co 
jest w życiu każdego człowieka najważ-
niejsze. Termin spotkania grudzień 
2018 r. 

2. Robert Gondka – Celem podróż-
nika jest zdobycie najwyższych szczytów 
w każdym afrykańskim kraju.  Jak dotąd 
urzekły mnie Tanzania, Namibia i Ma-
lawi – wymienia gość Czwórki. – Każdy 
ten kraj zwiedza się inaczej, ale to, co  
się widzi, zostaje z nami na długo.

Kto weźmie książkę do ręki, 
albo się czegoś nauczy, 

albo się ubawi, albo zaśnie… 
w każdym przypadku skorzysta!

H. Sienkiewicz

Zapraszamy wszystkich miłośników 
książek do Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Nowych Piekutach. Księgozbiór 
obecnie liczy 4868 tytułów i ciągle się 
powiększa. Głównym celem Biblioteki 
jest wzbogacenie i odnowienie księ-
gozbioru, dostosowanie go do potrzeb 
czytelników. Staramy się stworzyć miej-
sce przyjazne i otwarte. Z otrzymanych 
dotacji zakupujemy książki popularno-
naukowe, literaturę piękną dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. 

Wśród propozycji książkowych zna-
lazły się tytuły takie jak: 
1. Serie Katarzyny Michalak „Leśna  
trylogia”, „Seria Owocowa”, Seria dla 
dorosłych”.
2. Saga Kaszubska – Roma J. Fiszer.
3. Magiczne Drzewo – Andrzej Maleszka.
4. Książki z serii Nela – Nela Mała Re-
porterka.
5. Trylogia – Beaty Majewskiej.
6. Dzieciaki świata – Martyna Wojcie-
chowska.
7. Sztuka czułości Ks. Jan Kaczkowski  
o tym co najważniejsze.
8. Seria Dzienniki Cwaniaczka – Jeff 
Kinney.

To tylko niektóre propozycje. Sta- 
ramy się na bieżąco zakupywać nowo-
ści wydawnicze i poszerzać księgozbiór.  
Biblioteka Publiczna jest miejscem, gdzie  
można przyjść, znaleźć coś dla siebie  
i skorzystać z wiedzy zgromadzonej na 
półkach. Sieć komputerowa, umożliwia 
elektroniczną ewidencję wypożyczeń, 
a czytelnicy mają dostęp do katalogów 
biblioteki w internetowych bazach da-
nych.

Plany i spotkania z czytelnikami:
•	Ferie	w	bibliotece.
•	 Comiesięczne	 spotkania	 Dyskusyj- 
nego Klubu Książki.
•	Wakacje	w	bibliotece.
•	Akcje:
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Podróżnik opowiada, jak wygląda 
trekking po Afryce i z jakimi proble- 
mami muszą zmierzyć się ci, którzy pla- 
nują zdobyć Kilimandżaro. Wyjaśnia 
też, na który szczyt trzeba wejść naj- 
pierw, żeby zakochać się w Afryce. 
Termin spotkania 8 czerwca 2018 r.  
o godz. 10:00 w Izbie Regionalnej Rol-
nictwa w Nowych Piekutach. 

•	Bożonarodzeniowe zajęcia.
O terminach prowadzonych zajęć 

mieszkańcy zostaną poinformowani 
przez plakaty i informacje na Face-
booku. W działalności upowszech-
nieniowej biblioteki uwzględniamy 
rocznice kulturalne, historyczne i pań- 
stwowe. 

Zachęcamy wszystkich do uczest-
nictwa w zajęciach i korzystania z księ- 
gozbioru Naszej Gminnej Biblioteki 
Publicznej.

Opracowała:
Renata Kruszewska 

Bibliotekarz

SZKOŁA PODSTAWOWA W JABŁONI KOŚCIELNEJ

Orszak Trzech Króli w Jabłoni Kościelnej
Szóstego stycznia 2018 r. po raz pierw- 

szy w Jabłoni Kościelnej został zorgani-
zowany Orszak Trzech Króli. W przygo-
towania zaangażowani byli nauczyciele  
i uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II, Parafia pw. św. Piotra  
i Pawła wraz z licznie przybyłymi pa-
rafianami. Barwne stroje Trzech Króli, 
Maryi i Józefa, aniołów i pastuszków 
uczestnicy orszaku przygotowali własno-
ręcznie. Przemarszowi Orszaku towa- 
rzyszyły śpiewane przez uczniów szkoły 
radosne kolędy.
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Mimo, że styczeń jest zimowym  
miesiącem, pełnym chłodnych dni, są 
takie dwa dni w roku, kiedy każdemu 
robi się cieplej na sercu, bo przecież 
jest to święto naszych kochanych babć 
i dziadków. W Szkole Podstawowej  
w Jabłoni Kościelnej zapraszanie babć 
i dziadków na uroczystość z okazji ich 
święta jest tradycją na stałe wpisaną 
w repertuar imprez szkolnych. Święto  
Babci i Dziadka to dzień niezwykły,  

nie tylko dla dzieci, ale przede wszyst-
kim dla babć i dziadków. To dzień pe- 
łen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości.

Ta wspaniała impreza odbyła się  
w naszej szkole w dniu 18.01.2018 r.  
W pięknie udekorowanej sali dzieci 
wraz ze swoimi wychowawczyniami  
przygotowały piękny program arty-
styczny. W większości były to wzrusza-
jące wiersze i piosenki okolicznościowe, 
związane tematycznie z tymże świętem. 

W trakcie uroczystości babcie i dziad-
kowie mogli podziwiać swoje pociechy 
w różnych formach artystycznych. Mali 
artyści z przejęciem odtwarzali swoje 
role, a czcigodni goście ze wzruszeniem 
odbierali czułe słowa, kierowane pod 
ich adresem. Frekwencja jak co roku 
dopisała. Dzieci przygotowały również 
dla nich poczęstunek w postaci ciasta, 
kawy, herbaty. Następnie obdarowały 
swoich ukochanych gości upominkami 
przygotowanymi własnoręcznie. W dal-
szej części uroczystości dzieci zaprosiły 
swoich gości do wspólnej zabawy, kon-
kursów. Atmosfera tej uroczystości była 
wspaniała. Spotkanie upłynęło w miłej i 
serdecznej atmosferze. 

Opracowała: Teresa Pęza
Nauczyciel

Szybki rozwój technologii oraz wie-
lokanałowy dostęp do informacji stawia 
przed nauczycielami różne wyzwania  
i zachęca do nowoczesnego podejścia  
do edukacji. Wychodząc naprzeciw ocze- 

kiwaniom uczniów, którzy na co dzień 
korzystają z komputera, tabletu, Inter-
netu czy telefonu komórkowego, lekcje 
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  
w Jabłoni Kościelnej są prowadzone  
z wykorzystaniem nowych technolo-
gii. Udało się nam pozyskać dofinan-
sowanie i wyposażyć dwie sale lekcyjne  
w nowoczesne tablice interaktywne wraz  
z projektorami ultrakrótkoogniskowy-
mi i głośnikami w ramach rządowego 
programu rozwijania szkolnej infra-
struktury oraz kompetencji uczniów  
i nauczycieli w zakresie technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych na lata 
2017-2019 – „Aktywna tablica”. 

Dzięki możliwości wykorzystania 
nowego sprzętu na lekcjach częściej 
korzystamy z programów multimedial-

nych, projekcji zdjęć i filmów, podręcz-
ników multimedialnych, różnego ro-
dzaju aplikacji i portali edukacyjnych. 
Uczniowie wykonują zadania korzy-
stając z bogatego oprogramowania ta-
blicy lub ćwiczeń interaktywnych do-
stępnych w zasobach Internetu. Lekcje 
stają się bardziej dynamiczne, ciekawe, 
a wiadomości prezentowane są w inte-
resujący sposób stosownie do potrzeb 
edukacyjnych uczniów. Mamy nadzieję, 
że w ten sposób zwiększy się poziom 
zapamiętywania, rozumienia prezento-
wanego materiału nauczania oraz za-
angażowanie i motywacja uczniów do 
nauki. 

Opracowała:
Iwona Szymborska

Nauczyciel

Aktywna Tablica

Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła w Jabłoni Kościelnej
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Właśnie to motto Platona przyświe-
cało najzdolniejszym uczniom szkół 
podstawowych i klas gimnazjalnych  
z powiatu wysokomazowieckiego, któ-
rzy wzięli udział w jubileuszowym,  
X Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy 
Ogólnej pod hasłem „I Ty możesz zo-
stać Kopernikiem”  w Miejskim Zespole 
Szkół w Wysokiem Mazowieckiem. 

W tym roku w zmaganiach konkur-
sowych udział wzięło 30-tu nastolatków  
o rozległej wiedzy ogólnej z 10 szkół  
z powiatu Wysokie Mazowieckie. Pyta- 
nia konkursowe obejmowały wiado-
mości z przedmiotów ścisłych, huma-
nistycznych, ekonomii oraz z życia 
Mikołaja Kopernika. Naszą szkołę re-
prezentowali: Julia Buks, Mateusz Rząca 
oraz Igor Staszewski, których wyróżnio-
no dyplomami oraz nagrodami książ- 
kowymi. 

Wysoki poziom konkursu, ciekawe 
nagrody, a także możliwość integracji, 
wymiana myśli i doświadczeń w mło-
dzieżowym gronie intelektualistów 
z pewnością zmotywują uczniów do 

dalszej pracy i zaowocują w kolejnych 
latach zacnym  tytułem mistrza wiedzy 
ogólnej.

Opracowała:
Anna Dobrzańska

Nauczyciel

„Wiedza jest drugim słońcem dla ludzi”

28.02.2018 r. Gminny etap ogólno-
polskiego konkursu  „Młodzież Zapo-
biega Pożarom”.

Elimincje gminne ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież 
Zapobiega Pożarom" odbyły się w Urzę-
dzie Gminy Nowe Piekuty. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali dyplomy,a zwy-
cięzcy nagrody rzeczowe.

Gimnazjum w Jabłoni Kościelnej re-
prezentowali uczniowie:
Klasa IIIa i IIIb:
•	Izabela	Stawierej
•	Łukasz	Kulesza
•	Damian	Jabłoński

Szkołę podstawową reprezentowały 
uczennice:
Klasa VI:
•	Gabriela	Brzozowska
•	Aleksandra	Staszewska
•	Maja	Mantur

Pierwsze dwa miejsca kwalifikowały 
uczniów do etapu powiatowego. Po czę-
ści pisemnej, nastąpiła dogrywka ustna 
pomiędzy Gabrielą Brzozowska i Alek-

sandrą Staszewską o miejsce II. Ucznio-
wie zajęli odpowiednio:
Gimnazjum:
•	Izabela	Satwierej	–	I	miejsce
•	Damian	Jabłoński	–	V	miejsce
•	Łukasz	Kulesza	–	VI	miejsce
Szkoła Podstawowa:
•	Maja	Mantur	–	I	miejsce
•	Gabriela	Brzozowska	–	II	miejsce,
•	Aleksandra	Staszewska	–	III	miejsce.

Do etapu powiatowego zakwalifiko-
wały  się uczennice: Maja Mantur, Ga-
briela Brzozowska, Izabela Stawierej.

GRATULACJE !!!!
Opracował:

 Karol Markowski
Nauczyciel

Młodzież Zapobiega Pożarom – Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

14 marca 2018 roku w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazo- 

wieckiem odbył się XVI Powiatowy 
Konkurs Recytatorski Gimnazjalistów. 
Wzięło w nim udział szesnaścioro re- 
cytatorów. 

Komisja w składzie: Ewa Jakubaszek, 
Agnieszka Wasiluk i Edyta Porowska,  
w kategorii recytacji XVI Powiatowego 
Konkursu Recytatorskiego Gimnazjali-
stów przyznała nagrodę Izabeli Annie 
Wyszyńskiej ze Szkoły Podstawowej  
im. Jana Pawła II w Jabłonce Kościel-

nej, zaś wyróżnienia przyznano Anecie 
Rzący ze Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Jabłoni Kościelnej i Natalii 
Czarnowskiej z Miejskiego Zespołu 
Szkół w Wysokiem Mazowieckiem. 

Gratulujemy bardzo serdecznie Ane- 
cie – uczennicy klasy IIIb Gimnazjum 
w Jabłoni Kościelnej, która znalazła się 
w trójce najlepszych recytatorów po-
wiatu wysokomazowieckiego. 

Wyróżnienie recytatorskie dla Anety Rzący
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VI Powiatowy Konkurs Plastyczny „Pej-
zaże Powiatu Wysokomazowieckiego”

1. Gabriela Brzozowska kl. 6 – wyróż-
nienie.  

2. Aneta Rząca kl. III b gim. – wyróż-
nienie.

 

Powiatowy Konkurs Plastyczny  „W dro-
dze do Niepodległości”

1.  Maja Mantur  klasa 6 – I miejsce.

2. Anna Maria Gregorczuk klasa III b  
gim – I miejsce.

3. Aneta Rząca klasa III b gim –  
II miejsce.

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Za-
pobiegajmy pożarom”  

1.Aneta Rząca kl.III b gim – II miej-
sce na szczeblu powiatowym.

   
Opracowała: 

Małgorzata Górska

Plastyczne sukcesy uczniów SP w Jabłoni Kościelnej

W czwartek, 8 marca obchodziliśmy 
74 Rocznicę Mordu Mieszkańców Wsi 
Jabłoń Dobki. W 1944 roku Niemcy za-
mordowali 93 osoby, w tym 33 dzieci.

Gospodarzem uroczystości była Szko- 
ła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ja- 

błoni Kościelnej. Obchody rozpoczęły 
się o godz. 11.30 w parafialnym kościele 
p.w. św. Piotra i Pawła. Na uroczystej 
mszy zebrali się przedstawiciele władz 
samorządowych, szkół, mieszkańcy 
gminy oraz liczne poczty sztandarowe. 

W dalszej części spotkania zgro-
madzeni wysłuchali części artystycznej 
w wykonaniu uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej w Jabłoni Kościelnej, która 
przypomniała zebranym przebieg tra-
gicznych wydarzeń. Wójt Gminy Nowe 
Piekuty, Marek Kaczyński w swoim 
przemówieniu nawiązał do tragicznych 
wydarzeń sprzed 74 lat. Wspomniał  
odwagę i bohaterstwo ludności cywilnej 

oraz żołnierzy walczących o niepod-
ległość kraju. Po mszy uczniowie oraz 
zgromadzeni goście udali się na miejsce 
kaźni, gdzie złożono wieńce, zapalono 
znicze oraz odmówiono modlitwę w in-
tencji pomordowanych.

W hołdzie pomordowanym…
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Tradycją lat ubiegłych, w mroźny 
czwartkowy poranek 1 marca, obcho-
dziliśmy Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość ta   
ustanowiona została 3 lutego 2011 r. 
przez Sejm RP jako forma oddania 

hołdu poległym i pomordowanym żoł-
nierzom antykomunistycznego podzie-
mia zbrojnego, którzy w latach 1944–63 
walczyli z bronią w ręku  z narzuconym 
siłą prosowieckim reżimem Polski Lu-
dowej.

W naszej szkole uczniowie  pod kie-
runkiem p. A. Dobrzańskiej i p. E. Mi-
kołajczyk przygotowali uroczystą aka-
demię, która w tym roku poświęcona 
była kpt. Kazimierzowi Kamieńskiemu  
ps. „Gryf ”, „Huzar”. Uroczystość zgro-
madziła społeczność uczniowską, a tak- 
że P. Marka Kaczyńskiego Wójta Gminy  
Nowe Piekuty, Radnych, sołtys wsi 
Jabłoń Kościelna  Panią Marię Soko-

Narodowy  Dzień Pamięci Żołnierzy  Wyklętych  
w Jabłoni Kościelnej

łowską  i  ks. Proboszcza Andrzeja Ła- 
pińskiego. Po akademii wszyscy zebrani  
udali się na cmentarz parafialny, aby 
na Grobie Nieznanego Żołnierza sym-
bolicznie złożyć kwiaty i zapalić zni-
cze, odmówiono również modlitwę za 
pomordowanych. Całość uroczystości  
uświetnił występ ucz. Mai Mantur, 
Anny Gregorczuk i Anety Rząca, które  
pod kierunkiem p. Pauliny Kołtyś za- 
prezentowały wzruszający utwór: „Ostat- 
nia kula”. 

  
Opracowała:

Anna Dobrzańska 
Nauczyciel

21 marca 2018 roku w Szkole Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Jabłoni 
Kościelnej zorganizowaliśmy Dzień Ję-
zyków Obcych. 

Pierwszą atrakcją było przedstawie- 
nie „Ugly Duckling” w języku angiel-
skim przygotowane przez uczniów klas  
III SP, które obejrzały przedszkolaki  
z Baśniowego Gaju oraz najmłodsi 
uczniowie szkoły. 

Tego dnia sale lekcyjne zamieniły 
się w „miejsca promocji kultury” na-
stępujących krajów: Ukrainy, Argenty-
ny, Szkocji, Kanady, Japonii, Portugalii, 
Węgier, Holandii, Egiptu, Norwegii, 
Australii oraz Szwajcarii. Uczniowie 
włożyli wiele serca i wysiłku w przygo-
towanie wystroju swoich sal lekcyjnych: 
wykonali dekoracje, przygotowali po-
trawy charakterystyczne dla prezento- 
wanego kraju, ubrali się w stroje lub 
barwy narodowe. 

Następnie klasy IV-VII oraz gim-
nazjaliści zmierzyli się z zadaniami ję-
zykowymi, ukrytymi na terenie szkoły. 
Między innymi musieli: odkodować 
symbole, wykonać testy znajomości 
słownictwa i gramatyki angielskiej oraz 
niemieckiej, wykonać krzyżówki, za-
dania do filmów lub piosenek, rysować 
według instrukcji itp. 

Nie wszystkie konkurencje były ła-
twe, ale wspólne wykonywanie inte-
growało zespoły klasowe i sprawiało 
uczniom wiele satysfakcji.

Punktem kulminacyjnym były pre-
zentacje artystyczne. Mogliśmy podzi-
wiać między innymi: tańce narodowe, 
piosenki wykonywane w różnych języ-
kach, krótkie prezentacje multimedial-
ne i przedstawienia. Dzięki temu „prze-

nieśliśmy się” do wielu różnych krajów. 
Występy cechowały się dużą pomysło-
wością i oryginalnością. 

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom,  
rodzicom, wychowawcom oraz innym 
nauczycielom za ogromny wkład pracy  
i zaangażowanie. 

Opracowali:
Nauczyciele Języków Obcych

Dzień Języków Obcych 2018
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Karnawał to fantastyczny czas nie 
tylko dla dorosłych, ale i dla dzieci.  
A może i przede wszystkim dla naszych 
milusińskich. Dla nich bal karnawałowy  
to dzień niezwykły, często wyczekiwa-
ny przez wiele tygodni. W przedszko-
lu „ Baśniowy Gaj”  taki karnawałowy 
bal przebierańców odbył się 13 lutego 
2018 r. Tego dnia dzieci przebrały się  
w różnorodne, kolorowe stroje. W sa-
lach przedszkolnych można było spo-
tkać wróżki, księżniczki, motylki, bie-
dronki, rycerzy, piratów, strażaków.  

Dzieci radośnie bawiły się podczas 
tańców, pląsów i licznych konkursów. 
Oczywiście znalazło się również coś 
dla zmęczonych i spragnionych – chwi-
la relaksu przy słodkim poczęstunku. 
Wszystkim zabawom towarzyszyła ra-
dość, śmiech  i spontaniczna aktywność 
dzieci, a bal karnawałowy odbył się  
w miłej, serdecznej atmosferze i do- 
starczył dzieciom niezapomnianych 
wrażeń.

Opracowała:
 Karolina Łapińska

Nauczyciel

Karnawał w przedszkolu

Wiek przedszkolny to czas inten- 
sywnego rozwoju małego człowieka. 
Mając to na uwadze staramy się w na-
szym przedszkolu wspierać, stymulo-
wać i stwarzać odpowiednie warunki 
do tegoż rozwoju. Bardzo ważną, acz-

kolwiek często nie docenianą potrzebą 
rozwojową dzieci jest samodzielność. 
Rodzice często pomagają swym pocie-
chom, wyręczają je w różnych czynno-
ściach. Powoduje to nadmierne uzależ-
nienie od osób dorosłych i w efekcie 
niskie poczucie własnej wartości. Tym-
czasem poprzez podejmowanie prób 
i gromadzenie doświadczeń dziecko 
opanowuje nowe umiejętności, roz-
wija swój potencjał, kształtuje własną 
tożsamość. W procesie rozwoju samo-
dzielności fundamentalną rolę odgry-
wa rodzina. Postawy wychowawcze ro-
dziców determinują czy nasze dziecko 
wyrośnie na zaradnego i samodzielnego 
dorosłego. My, nauczyciele przedszko-
la zdajemy sobie sprawę, że najlepsze 
efekty osiągniemy poprzez korelację 
wymagań w środowisku domowym 
i przedszkolnym. Jesteśmy po to, by 
wspierać dzieci. Należy jednak pamię-
tać, że wspieranie to nie wyręczanie... 
Staramy się rozwijać samodzielność 

naszych przedszkolaków w aspekcie 
samodzielności praktycznej (wykony- 
wanie powierzonych obowiązków i za-
dań), samodzielności umysłowej (po-
dejmowanie decyzji, rozwiązywanie 
problemów) i samodzielności społecz-
nej (współpraca, współdecydowanie, 
odpowiedzialność za wspólne decyzje). 
Rozwijamy te umiejętności podczas 
zajęć i zabaw, bo właśnie zabawa jest 
podstawową formą działalności dzieci 
w wieku przedszkolnym.

Opracowała:
Bożena Truskolaska

Nauczyciel

Uczymy się samodzielności
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Od początku roku szkolnego 2017/ 
2018 dzieci i młodzież z naszej szkoły 
wzięły udział w wielu zawodach spor-
towych na szczeblu powiatowym oraz 
szczeblu Grupy Zachodniej. Nasze osią-
gnięcia przedstawiają się następująco:

Igrzyska dzieci (klasy IV-VI SP):
Szczebel powiatu wysokomazowiec-
kiego:
I miejsce – dziewcząt w sztafetowych 
biegach przełajowych. 
IV miejsce – chłopców w sztafetowych 
biegach przełajowych.

I miejsce dziewcząt w piłce nożnej.
I miejsce dziewcząt w badmintonie.
II miejsce chłopców w badmintonie.
I miejsce dziewcząt w piłce koszykowej.
II miejsce chłopców w piłce koszykowej. 

I miejsce dziewcząt w piłce ręcznej. 
I miejsce chłopców w piłce ręcznej.

Igrzyska młodzieży szkolnej (klasy 7 SP 
oraz II i III gimnazjum)
I miejsce dziewcząt w badmintonie.
I miejsce chłopców w badmintonie. 
II miejsce dziewcząt w piłce ręcznej.
II miejsce chłopców w piłce ręcznej. 

Szczebel Grupy Zachodniej.
Igrzyska dzieci:
III miejsce dziewcząt w piłce nożnej.
III miejsce dziewcząt w badmintonie. 

IV miejsce chłopców w badmintonie.
III miejsce dziewcząt w piłce koszykowej.
VII miejsce w sztafetowych biegach 
przełajowych. 

Osiągnięcia sportowe Igrzysk Dzieci oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej       
  ze Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2017/2018

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYCH PIEKUTACH

8 lutego 2018 r. w Urzędzie Woje-
wódzkim w Białymstoku odbyło się 
uroczyste podsumowanie V edycji Wo-
jewódzkiego Konkursu „112 RATUJE 
ŻYCIE”. Organizatorem konkursu był 
Wojewoda Podlaski, zaś współorgani-
zatorami – Podlaski Kurator Oświaty 
i Centrum Edukacji Nauczycieli w Su-
wałkach.

Konkurs miał na celu popularyzację 
wiedzy na temat numeru alarmowego 
112 wśród uczniów oraz propagowanie 
właściwych zachowań w sytuacji zagro- 
żenia życia, zdrowia, mienia, bądź śro-
dowiska. Podczas uroczystej gali woje-
woda podlaski Bohdan Paszkowski 

wręczył wyróżnionym i laureatom na-
grody i dyplomy. 

Uczennica naszej szkoły z klasy III a 
Zuzanna Średnicka zdobyła wyróżnie-
nie w kategorii PLAKAT – pracy pla-
stycznej promującej numer alarmowy 
112. Jest to duże osiągnięcie, ponieważ 
znalezienie się w dziesiątce wyróż-
nionych spośród ocenianych 500 prac  
z całego województwa podlaskiego – 
to naprawdę nie lada wyczyn.

Opiekunką przygotowującą do kon-
kursu Zuzannę Średnicką była Pani 
Elżbieta Brzozowska.

Opracowała: Iwona Ciborowska
Nauczyciel

Sukces uczennicy klasy III A w wojewódzkim konkursie
 „112 RATUJE ŻYCIE”
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6 stycznia 2018 r. po raz pierwszy  
w Nowych Piekutach można było wy-
brać się z rodzinami na Orszak Trzech 
Króli prowadzony przez dzieci i mło-
dzież ze szkoły w Nowych Piekutach. 
Orszak ruszył spod kościoła parafial-
nego, przewędrował ulicami Nowych 
Piekut, zatrzymał się na chwilę w szkole 
i wrócił do świątyni. Kolejne przystan-
ki na drodze Orszaku to kolejne sceny 
historii narodzenia Dzieciątka. Przed-
stawienie zaczęło się od ogłoszenia 
edyktu cezara Augusta. Po tym spotkali 
się królowie, których wędrówka do Be-
tlejem była okupiona walką z licznymi 
Pokusami odciągającymi ich od celu. 
Następnie można było obejrzeć scenę 
przyjęcia Kacpra, Melchiora i Baltaza-

ra w pałacu Heroda. Z kolei głównymi  
bohaterami historii stali się Józef i Ma-
ryja, dla których nie było miejsca w go- 
spodzie. Na szczęście cały czas Święta  
Rodzina znajdowała się pod opieką  
Aniołów – posłańców z nieba, które  
nie tylko towarzyszyły jej w drodze, ale 
i przygotowały stajenkę na przyjście 
Zbawiciela. To do stajenki, wygrawszy 
wcześniej walkę ze złem, przywędro- 
wali królowie, oddali pokłon Dzieciąt- 
ku, złożyli mu dary i okrzyknęli Królem. 

Cieszymy się, że razem z Kacprem, 
Melchiorem i Baltazarem do stajenki 
tak dzielnie i tak licznie wędrowali tak- 
że mieszkańcy naszej gminy, by powitać 
narodzonego Pana i złożyć mu w darze 
swój czas, swoje serca i swoje sprawy. 
Święto Trzech Króli to Święto Rodziny.  
To ogromna radość, że tak wiele Rodzin 
zechciało zaangażować się w przygoto-
wanie Orszaku i uczestnictwo w nim: 
„Dzięki, dzięki Królowie. Dzięki Goście 
mili, żeście, mimo trudności, do żłób-
ka przybyli. To nie bajka, legenda… 
Macie dowód przecie. TU JEST MIEJ-

SCE DLA WSZYSTKICH… A to Boże  
Dziecię niechaj Wam błogosławi, niech 
umacnia wiarę. Wykorzeńcie w swym 
życiu złe nawyki stare. Niech w pie- 
kuckim Betlejem odtąd wszystkie progi 
będą bardzo przyjazne!” 

Opracowały:
Marzena Olędzka i Dorota Niemyjska

Nauczycielki

Orszak Trzech Króli

„Tak niedawno śpiewaliśmy: „Cicho, 
cicho i kroku zwolnijcie, bo miniecie 
stajenkę ubogą”… Dzisiaj też wołamy  
o ciszę, bo tylko w ciszy usłyszeć można 
oddech Jezusa słuchającego słów wy-
roku, upadającego na twarde kamienie, 
przybijanego do krzyża i wypowiadają-
cego ostatnie słowa: „W ręce Twoje…”

Wielka to Tajemnica, a zrozumieć ją 
może tylko ten, kto wyruszy razem z Je-
zusem. On zaprasza Ciebie i mnie.”

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Nowych Piekutach już po raz drugi 
przygotowali Misterium Męki Pańskiej. 
Tegoroczna inscenizacja – „Kielich go-
ryczy” – to próba przedstawienia bólu 
i lęku Jezusa przed męką i śmiercią na 
krzyżu, bólu i lęku, z których nie zrezy-
gnował, bo do końca umiłował każdego 
człowieka. Jezus jako Bóg dobrze wie-
dział, co Go czeka przez najbliższych 
kilkadziesiąt godzin. Widział kolejne 
obrazy Swej męki i za każdym razem 

podejmował decyzję, że będzie na tej 
Drodze trwał. Zdecydował się pić kie-
lich goryczy podany mu przez Ojca. 

Misterium przeplatane jest muzy-
ką i piosenkami w wykonaniu dzieci  
i młodzieży, przy współudziale Scholki 
hodyszewskiej.

Razem z Chrystusem przejdziemy 
Drogę Krzyżową w Hodyszewie (Nie-
dziela Palmowa po mszy o 12.00) oraz 
powędrujemy ulicami Nowych Piekut  
(Wielka Środa – o godzinie 19.00).  
Będziemy towarzyszyć Zbawicielowi 
od sądu przed Piłatem po Golgotę, na 
której wszystko się kończy i wszystko 
zaczyna.

Uczestnictwo w Misterium to przy-
gotowanie do głębokiego duchowego 
przeżycia tajemnicy Wielkiego Tygod- 
nia, chwila na refleksję nad istotą śmier-
ci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa,  
chwila na zadumę nad ogromną mi- 
łością Boga do człowieka. „Wyruszę  

z Tobą, Panie Jezu, w Drogę Krzyżową.  
Nie chcę być na niej jedynie niemym 
świadkiem. Pragnę w niej w pełni uczest- 
niczyć, to znaczy wziąć wraz z Tobą  
krzyż. Ten krzyż towarzyszy mi prze-
cież każdego dnia. Czasem przed nim 
uciekam, czasem próbuję go nie wi-
dzieć. Tymczasem w krzyżu cierpienie, 
ale i w krzyżu zbawienie!!!.

Opracowały:
Marzena Olędzka i Dorota Niemyjska

Nauczycielki

Droga krzyżowa
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W hołdzie Żołnierzom Wyklętym

1 marca obchodzimy Narodowy  
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
Świętem tym, my Polacy, chcemy zło-
żyć hołd  żołnierzom Polskiego Podzie- 
mia Niepodległościowego po II wojnie  
światowej. To oni podjęli walkę o wol-
ną Polskę z okupantem niemieckim  
i z okupantem sowieckim, także po lip-
cu 1944 roku. Nie zgodzili się na znie-
wolenie polityczne, militarne i gospo-
darcze kraju, narzucone Polsce przez 
Związek Radziecki. Nie chcieli Polski 
komunistycznej i bezbożnej. Stawili 
opór przemocy tak długo, dopóki nie 
zostali pokonani przez Armię Czer- 
woną i rodzimy Urząd Bezpieczeństwa. 
Ówczesne władze traktowały żołnierzy  
podziemia niepodległościowego jako 
zdrajców i bandytów. Niesłusznie byli 
osądzani i skazywani na postawie tych 
samych przepisów, co hitlerowscy zbrod- 
niarze wojenni. Musieli zginąć, bo stali  
na drodze wprowadzenia systemu ko-
munistycznego w Polsce. Przez lata 
władze PRL starały się wszelkimi spo-
sobami zdyskredytować ich jako żołnie- 
rzy i wymazać pamięć ich walki o wol-
ność – stąd symbolicznie nazywamy  
ich „Żołnierzami Wyklętymi”. 

Gminne obchody Narodowego Dnia  
Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpo-
częły się 1 marca 2018 r. o godz. 9.00  
w Szkole Podstawowej w Jabłoni Ko-

ścielnej. Po obejrzeniu montażu słow- 
no-muzycznego w wykonaniu uczniów  
i wysłuchaniu wystąpień zaproszonych 
gości uczestnicy uroczystości przema- 
szerowali na cmentarz parafialny w Ja-
błoni Kościelnej. Tu odmówiono mo-
dlitwę za zmarłych, złożono kwiaty  
i zapalono znicze na Grobie Niezna- 
nego Żołnierza. 

O godzinie 10.30 wprowadzeniem 
pocztów sztandarowych: OSP Hody-
szewo, OSP Nowe Piekuty, Szkoły Pod-
stawowej w Jabłoni Kościelnej, Szkoły 
Podstawowej w Nowych Piekutach  
i odśpiewaniem Hymnu Państwowego 
rozpoczęła się akademia w Szkole Pod-
stawowej w Nowych Piekutach. Gości 
uroczystości: przedstawicieli władz i in- 
stytucji, kombatantów, strażaków, pra-
cowników samorządowych, dyrektorów  
szkół, nauczycieli, rodziców, uczniów 
powitał Wójt Gminy Nowe Piekuty  
Marek Kaczyński. Gimnazjaliści z miej-
scowej szkoły zaprezentowali część ar-
tystyczną przypominającą bohaterstwo 
i tragiczne losy Żołnierzy Wyklętych 
oraz ich rodzin. Następnie swoimi re-
fleksjami podzielili się: Pan Jędrzej  
Łucyk – w imieniu Pana Jarosława Zie-
lińskiego Posła na Sejm RP i Sekretarza 
Stanu w MSWiA, Pan Grzegorz Mac-
kiewicz – Dyrektor Oddziału Zakładu 
Gazowniczego Polska Spółka Gazow-
nictwa w Białymstoku, Pan Bogdan 
Zieliński – Starosta Wysokomazowiec-

ki, Pan Marek Kaczyński – Wójt Gminy 
Nowe Piekuty. Modlitwę ku czci Żoł-
nierzy Wyklętych poprowadził Ksiądz 
Kanonik Tadeusz Sołtysik.

Dalsza część uroczystości odbyła się 
pod pomnikiem Żołnierzy AK i kapita-
na Kazimierza Kamieńskiego „Huzara” 
w Nowych Piekutach. Wartę honorową 
zaciągnęli członkowie Stowarzyszenia 
GRH im. Brygady Kawalerii PLIS. Jego 
Prezes wachmistrz Ryszard Łapiński  
odczytał Apel Poległych. Delegacje 
złożyły kwiaty, a przedstawiciele po-
szczególnych klas Szkoły Podstawowej  
w Nowych Piekutach postawili zapalo-
ne znicze. 

O godzinie 18.00 miało miejsce 
spotkanie w Izbie Tradycji Regional-
nej Rolnictwa w Nowych Piekutach. 
Zebranym przedstawiono prezentację  
o Żołnierzach Wyklętych na terenie 
Białostocczyzny przygotowaną przez 
Stowarzyszenie GRH im. Brygady Ka- 
walerii PLIS. Następnie został wyświe-
tlony film fabularny p.t. „Wyklęty”  
w reżyserii Konrada Łęckiego, nawią-
zujący do historii ostatniego Żołnie-
rza Niezłomnego – Józefa Franczaka, 
ps. „Lalek”. Rozmowy dotyczące filmu  
i znaczenia obchodów Narodowego  
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych za-
kończyły uroczystość.

    Opracował:
 Jan Pogorzelski 

Nauczyciel
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21 marca społeczność Szkoły Pod-
stawowej w Nowych Piekutach obcho-
dziła uroczyście Dzień Patrona – księ-
dza Rocha Modzelewskiego, kapłana                                  
i budowniczego szkoły i miejscowego 
kościoła. Przed południem pod opieką 
wychowawców klas uczniowie oglądali  
film promujący Gminę Nowe Piekuty, 
a następnie wykonywali plakaty pod 
hasłem „Nasza mała Ojczyzna”. Tra-
dycyjnie głównym punktem Święta 
Szkoły był koncert muzyki klasycznej  
w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół  
Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego  

w Białymstoku pod batutą Pana Marka 
Ławreszuka. Od wielu lat nasza szkoła 
współpracuje z krewnymi ks. Rocha 
Modzelewskiego – z Panią Bożeną Ja-
dacką – Jóźków oraz z Panem Profe-
sorem Jackiem Jadackim. Siostrzenica  
Patrona pięknymi opowieściami o mu- 
zyce i jej twórcach stara się rozbudzać  
wrażliwość muzyczną w naszych uczniach,  
a Pan Profesor przygotowuje wykład – 
w tym roku na temat: „Odpowiedzial-
ność, wina i kara” (opublikowany na 
łamach tego wydania zazety). Uroczy-
stość Dnia Patrona zakończyło podsu- 

mowanie konkursu literackiego i pla-
stycznego: „Mój Patron – wielki pa- 
triota – ksiądz Roch Modzelewski”.

     
   Opracowała:

Danuta Wyszyńska
Dyrektor Szkoły Podstawowej 

w Nowych Piekutach

Dzień Patrona Szkoły Podstawowej 
im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach

Jednym z ważniejszych wydarzeń 
w przedszkolu była choinka przed-
szkolna prowadzona przez animatora. 
W zabawie uczestniczyły przedszkolaki 
jak również i rodzice.  Tego dnia dzieci 
mogły przebrać się za swoje ulubione 
postacie z bajek. Od samego rana było 
gwarno i kolorowo. Nie zabrakło księż-
niczek, wróżek, piratów. Radości i zaba-
wy nie było końca. Największą atrakcją 
jaka czekała na dzieci był pies Marshall 
z Psiego Patrolu. Zabawy przy muzy-
ce i tańce były przeplatane zabawami  
z chustą animacyjną. Mimo niewielkiego 

zmęczenia na twarzach dzieci widniał 
uśmiech i radość z wspólnej zabawy  
z rodzicami. Na zakończenie zabawy 
odwiedził nas miły gość w postaci Świę-
tego  Mikołaja, a że nasze przedszkolaki  
to wzorowe dzieciaki więc każdy otrzy-
mał upominek. 

Nasze przedszkolaki również nie 
zapomniały o swoich kochanych bab-
ciach i dziadka. W ramach podzięki za  
ich miłości i dobre serce wszystkie dzie-
ci z Punktu Przedszkolnego „Wesoły  
Promyk”, Oddziału Przedszkolnego 
oraz uczniowie klas I-III przygotowali 

Z życia Punktu Przedszkolnego „Wesoły Promyk” w Nowych Piekutach
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program artystyczny, śpiewali piosen-
ki, recytowali wiersze. Przybyli Goście  
z wielkim wzruszeniem wsłuchiwali się  
w występy swoich wnucząt po czym 
zostały one nagrodzone gromkimi bra-
wami. Na koniec wnuczęta obdarowały 
swoich dziadków własnoręcznie przy-
gotowanymi laurkami oraz drobnymi 
upominkami. Po części artystycznej 
zaproszono babcie i dziadków  na słod-
ki poczęstunek i wspólną zabawę przy 
muzyce.  Nasi wspaniali goście  byli bar-
dzo zadowoleni z uroczystości i dumni 
ze swoich wnucząt. 

W drugim półroczu wszystkie  
przedszkolaki z Punktu Przedszkolne- 
go „Wesoły Promyk”  mają możliwość  
uczestnictwa w projekcie „Mądry przed- 

szkolak” współfinansowanego przez 
Unie Europejską w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Dzieci 
uczestniczą w bardzo interesujących za- 
jęciach dodatkowych, które uatrakcyj-
niają ich pobyt w naszym przedszkolu. 
W ramach projektu realizowane są na-
stępujące zajęcia:
– zajęcia matematyczno-przyrodnicze  
„Liczymy, odkrywamy, badamy”,
– zajęcia z języka angielskiego „Happy 
English”,
– zajęcia plastyczne „Pomaluj mój świat”,
– zajęcia muzyczne „ Tańczące nutki”,
– zajęcia teatralne,
– zajęcia wyrównawcze rozwijające 
umiejętność uczenia się. 

Przedszkolaki nie tylko aktywnie 
uczestniczą w życiu przedszkola. Chęt-
nie również wyjeżdżają na wycieczki do  
teatru czy kina. Niedawno byliśmy na  
musicalu pt.: „Nowe szaty króla” w Do- 
mu Kultury w Zambrowie. Był to war-
tościowy wyjazd dla wszystkich dzieci. 
Musical w zabawny sposób ukazał, iż  
rzeczy materialne nie są najważniejsze 
w  życiu każdego człowieka.  Liczy się 
tylko to w jaki sposób odnosimy się do 
drugiej osoby i jak  ją  traktujemy. 

Opracowała:
Magdalena Łapińska

Nauczyciel
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W naszej szkole funkcjonują dwa 
oddziały 6-latków, do których uczęsz-
cza 28 dzieci. Dzieci poprzez zabawę 
przygotowują się do podjęcia nauki  
w kl. I, ale również uczestniczą w roż- 
nych uroczystościach, wycieczkach i kon- 
kursach.

Sześciolatki włączyły się do akcji 
„Sprzątanie Świata” i sprzątały okolice 
szkoły. Dzieci z wielkim zaangażowa-
niem wyruszyły na teren naszej miej-
scowości, mając świadomość, że od nas 
wszystkich zależy czyste środowisko.

Ważnym wydarzeniem w jakim 
uczestniczyły 6-latki, dzieci z „Punk-
tu Przedszkolnego „Wesoły Promyk, 
przedstawiciele Grypy Rekonstrukcji 
Historycznej im. Brygady Kawalerii Plis,  
rodzice oraz babcie i dziadkowie było 
„II SPOTKANIE Z PIOSENKĄ ŻOŁ-
NIERSKĄ”. Dziadkowie mieli możli-
wość wspólnie z wnuczętami zaśpiewać 
wybraną  pieśń  patriotyczną. Uroczy-
stość uświetnił występ członków GRH 
PLIS.

Poprzez wspólne śpiewanie, rado-
śnie czciliśmy Polskę i Niepodległość 
oraz pomięć naszych Bohaterów. Śpie-
wając podtrzymujemy tradycje jak rów-
nież pragniemy pokazać, że patriotyzm 
to życiodajna siła pulsująca w głębi 
szlachetnych serc.

Dzieci wraz z rodzicami i nauczy-
cielami uczestniczyły w „Zielonych za- 
jęciach” prowadzone przez pana leśni-
ka w Ośrodku Edukacji Leśnej „Cyra-
neczka”. Poznawały przyrodę patrząc, 
słuchając i dotykając. Dowiedziały się 
różnych ciekawych informacji na temat 
życia ptaków i zwierząt. Kulminacyj-
nym punktem wycieczki była wspólna 
biesiada przy ognisku i kiełbaskach.

Dzieci zrozumiały, że las jest do-
mem dla zwierząt i roślin, a ludzie są 
tu tylko gośćmi. To spotkanie zain-
spirowało nas do kolejnego spotkania  
z leśnikami z Nadleśnictwa Rudka.  
Obchodziliśmy „Święto drzewa”. Ce-
lem spotkania było wzbogacenie troski  
o obecną i przyszłą jakość życia na Zie-
mi, dostrzeganie pozytywnych i nega-
tywnych skutków działania człowieka, 
nabywanie opiekuńczego stosunku do 
świata zwierząt i roślin.

Pani leśnik przeprowadziła poga- 
dankę pt. „Rola i znaczenie  drzewa dla  
życia człowieka, świata zwierząt i roślin”.  
Następnie odbył się quiz przyrodniczy,  
rozstrzygnięcie konkursu plastycznego  
nt. „Las to też dom” oraz występy przed-
szkolaków. Nasze spotkanie zakończy-
ło się wspólną obietnicą Eko – przed-
szkolaków oraz sadzeniem drzewek na 
placu przedszkolnym. Myślimy, że to 
spotkanie na długo zostanie w pamięci 
dzieci i przyniesie pozytywne działania 
na rzecz środowiska. 

Odbyło się również spotkanie opłat- 
kowe, na które dzieci upiekły pierniczki 
oraz przygotowały „Jasełka”. Wiele ra-
dości szczególnie babciom i dziadkom 
przysporzyły występy z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. Dużo radości dało 
dzieciom spotkanie z Mikołajem w cza- 
sie zabawy choinkowej. Ja tradycja na-
kazuje 6 – latki pożegnały karnawał  
cygańską zabawą i smacznymi pączkami.

Oprócz codziennych zajęć dydak-
tycznych przedszkolaki brały tez udział 

w wyjazdach do kina i teatru, oraz Mu-
zeum Podlaskiego w Białymstoku

W oddziale przedszkolnym „B” zo-
stała wprowadzona innowacja peda-
gogiczna „Przedszkolaki gotują”. Pod-
czas tych zajęć dzieci poznają zasady 
zdrowego odżywiania, nakrywania do 
stołu, podstawy savoir vivre oraz sa-
modzielnie wykonują proste potrawy.  
W grupie wprowadzany jest też pro-
gram zajęć stymulujących rozwój dziec-
ka z wykorzystaniem metody Ruchu 
Rozwijającego W. Sherborne autorstwa 
Doroty Jackowskiej – Kostro pt. „Ruch 
to zabawa”. 

Przed nami jeszcze konkurs wiedzy  
o zdrowiu bezpieczeństwie oraz zajęcia 
warsztatowe w Muzeum Podlaskiego  
w Białymstoku, a  także wycieczka do 
Białowieży.   

Nasze dzieci nie mają czasu na 
nudę, zdobywają wiedzę różnymi me-
todami i sposobami, mamy nadzieję,  
że to wszystko zaowocuje w kl. I-III.
                                                                                                                  

Opracowały:
Dorota Jackowska-Kostro          

                       Agata Mokrzewska                                                                                                                              

Z życia przedszkola
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W piątek 24 listopada w ramach 
zajęć w „Kuchcikowie”, dzieci z naszej 
grupy robiły „Surówkę z kapusty pekiń-
skiej i papryki”. Przed przystąpieniem 
do pracy umyły ręce, założyły fartuszki, 
a przyniesione z domu warzywa i owo-
ce zostały dokładnie umyte i osuszone. 
Następnie przypomnieliśmy sobie za-

sady bezpieczeństwa i higieny podczas 
przygotowywania posiłków, oraz dla-
czego jedzenie surówek jest tak waż- 
ne dla naszego prawidłowego rozwo-
ju. Miło było patrzeć jak przedszkolaki 
sprawnie posługują się nożem, z jakim 
zaangażowaniem pracują oraz jak wiele 
radości im to sprawia. Kiedy wszystkie 
składniki były już wymieszane i do-
prawione, nadszedł czas na degustację. 

Dzieci miały okazję spróbować warzy-
wa, których nigdy, (jak się okazało) nie-
które z nich  nie jadły. Nie wszyscy od 
razu się do nich przekonali, ale była to 
dobra okazja do spróbowania nowych 
smaków.

Opracowała:
Dorota Jackowska-Kostro

Nauczycielka

„Kuchcikowo” grupa 0 „B”

I miejsce w Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej na szczeblu powiatu: 

Drużyna dziewcząt: (Bajkowska Kata-
rzyna, Dąbek Aleksandra, Dąbrowska 
Aleksandra, Dąbrowska Anita, Dąbrow- 

ska Weronika, Gołębiewska Aleksan-
dra, Gołębiewska Julia, Góralczyk Wik-
toria, Kozłowska Ewelina, Kruszewska 
Gabriela, Łopieńska Natalia, Popławska 
Marta, Sadkowska Anna, Saniewska Ju-
lita, Sieńko Aleksandra. 

Drużyna chłopców: (Bajkowski Jakub, 
Brzozowski Piotr, Ciborowski Damian,  
Karpiesiuk Mateusz, Kunicki Rafał, 
Markowski Arkadiusz, Niemyjski Ad-
rian, Rosochacki Dawid, Sienkiewicz 
Grzegorz, Śliwowski Jakub, Zakrzewski 
Gustaw).

II miejsce w Igrzyska Dzieci na szcze-
blu powiatu:
Drużyna chłopców: (Baranowski Ka-
rol, Borowski Bartosz, Gierałtowski 
Mateusz, Gierałtowski Rafał, Konopka 
Jakub, Konopka Kacper, Konopko To-
masz, Łapiński Rafał, Okonowicz Se-
bastian, Skorupski Sebastian, Średnicki 
Marcin).

Opracowała:
Iwona Ciborowska

Nauczyciel

Sport
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Dnia 15 lutego w naszej szkole prze-
prowadzony został turniej: ,,BEZPIE-
CZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM 
– Dzień Bezpiecznego Internetu: two-
rzymy kulturę szacunku w sieci” przy-
gotowany przez Panią Agnieszkę Zdro-
dowską, Panią Agnieszkę Saniewską 
oraz Panią Iwonę Ciborowską. Adresa-
tami byli uczniowie klas IV-VI szkoły 
podstawowej oraz klasy II-III oddzia-
łów gimnazjalnych. W przebieg turnie-
ju włączyli się również wysokomazo-
wieccy policjanci z Zespołu do spraw 
Prewencji Kryminalnej, Nieletnich  
i Patologii Wydziału Prewencji, Pani 
Bożena Bucińska, sierż. sztab. Paulina 
Szablak oraz dzielnicowy posterunku 
policji w Szepietowie sierż. sztab. To-
masz Staworko, którzy służyli uczniom 
swoją wiedzą i bacznie obserwowali 
wykonywane zadania.

Turniej miał na celu: 
•	 promocję	 pozytywnego	 wykorzysty-
wania Internetu. Zapobieganie niepo-
kojącym zjawiskom, które pojawiają się 
w Internecie m. in. cyberprzemocy, hej-
towi, sekstingowi, ksenofobii,

•	 kształtowanie	 postawy	 szacunku,	 
jako wartości, bez której nie zbudujemy 
kultury, zrozumienia, zaufania i tole-
rancji,
•	 wytwarzanie	 umiejętności	 panowania	
nad swoimi emocjami podczar gier i za-
baw z elementami współzawodnictwa,
•	 uświadomienie	 i	 przygotowanie	 do	
sprawnego i bezpiecznego posługiwa- 
nia się sprzętem technicznym, korzy-
stania z urządzeń znajdujących się  
w szkole,
•	 uświadomienie	 uczniom	 następują-
cych postaw: 
– dbałość o bezpieczeństwo własne i in-
nych,
– przewidywanie skutków swojego po-
stępowania,
– odpowiedzialność za własne działa- 
nia i dbanie o ich jakość,
– obiektywne ocenianie działań wła-
snych i otoczenia.

Każda klasa miała za zadanie przy-
gotować rymowankę, wiersz, piosenkę 
lub scenkę nawiązującą do zasad bez-
piecznego zachowania w sieci oraz pla-
kat „Bezpieczeństwo w sieci”. 

Uczniowie spisali się na medal. 3 – 
osobowe reprezentacje klas zmagały się 
z niekiedy trudnymi i wymagającymi 
wiedzy i sprawności zadaniami. Naj-
więcej emocji przyniosło ogłoszenie 
wyników. 

Wszyscy uczestnicy  poprzez turniej 
przypomnieli sobie, jak ważne jest za-
chowanie bezpieczeństwa w sieci. 

Mamy nadzieję, że za rok znów się 
spotkamy i będziemy razem poznawać 
zasady bezpieczeństwa.

Opracowała:
Anna Olędzka

Sekretarz Szkoły

Turniej ,,Bezpieczeństwo przede wszystkim – Dzień Bezpiecznego Internetu: 
tworzymy kulturę szacunku w sieci”.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych 
Piekutach, Wójt Gminy Nowe Piekuty, 
Proboszcz Parafii Hodyszewo i Pro-
boszcz Parafii Nowe Piekuty 7 czerwca 
2018 r. w godz. 9.00 – 20.00 w Hody-
szewie i w Nowych Piekutach po raz 
XV organizują Dni Gimnazjalistów. 
Tegoroczna edycja będzie przebiegać 
pod hasłem: „Wolność jest w nas”. 

Głównym celem spotkania jest 
aktywne włączenie się w obchody 100 
Rocznicy Odzyskania Niepodległości 

przez Polskę, zwiększenie świadomo-
ści młodych ludzi na temat wydarzeń 
związanych z odzyskaniem i odbudową 
państwowości.

Dni Gimnazjalistów mają również 
na celu integrację młodzieży gimna-
zjalnej z Podlasia, kształtowanie właści-
wych postaw, propagowanie zdrowego 
stylu życia. W tym roku w przedsię-
wzięciu weźmie udział młodzież z Pol-
skiej Szkoły Społecznej przy Związku 
Polaków na Białorusi w Grodnie, któ-
ra razem z uczniami z Nowych Piekut 

uczestniczy w realizacji projektu „Ra-
zem dla edukacji – Rodzina Polonijna”. 

W programie tegorocznych Dni 
Gimnazjalistów: Msza św. w Sanktu-
arium Matki Bożej Pojednania w Ho-
dyszewie, terenowa gra patriotyczna 
nawiązująca do ważnych wydarzeń z hi- 
storii naszej Ojczyzny i gminy Nowe 
Piekuty, Jubileusz 15-Lecia Dni Gim-
nazjalistów, koncert patriotyczny oraz 
wspólna zabawa na świeżym powietrzu.

Organizatorzy

XV Dni Gimnazjalistów
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Julia Katarzyna 
Jabłońska, kl. 4a,

śr. 5,33

Julia Perkowska,
 kl. 4b, śr. 4,75

Miłosz Idźkowski, 
kl. 4a, śr. 4,83

Marta Jaźwińska, 
kl. 4b, śr 4,75

Gabriel Jabłoński, 
kl. 5, śr. 5,0

Julia Franczuk, 
kl. 5, śr. 4,81

Magdalena 
Piekutowska, 
kl. 5, śr. 4,81

Michalina 
Drągowska, 

kl. 4a, śr. 5,25

Oskar Staszewski, 
kl. 5, śr. 5,2

Wiktor Brzozowski, 
kl. 4b, śr 5.0

Aleksandra 
Staszewska, 
kl. 6, śr. 5,18

Gabriela 
Brzozowska, 
kl. 6, śr. 5,0

Izabela Krajewska, 
kl. 6, śr. 4,81

Magdalena Grodzka, 
kl. 6, śr. 5.0

Maja Mantur 
kl. 6, śr. 5,55

Dominika 
Jankowska, 

kl. 3b gim, śr 4,8

Igor Staszewski, 
kl. 2 gim, śr. 4,93

Julia Buks, 
kl. 3b gim, śr. 5.35

Mateusz Rząca, 
kl. 3b gim, śr. 4,76

Patrycja Dąbrowska, 
kl. 3a gim, śr 4,88

„ORŁY” JABŁOŃ KOŚCIELNA
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Karol Saniewski, 
kl. 4a, śr. 5,0

Kinga Wojno, 
kl. 4a, śr. 5,08

Wiktoria Przeździecka, 
kl. 4 b, śr. 5,33

Wiktoria Sasinowska, 
kl. 4 b, śr. 5,17

Jakub Dołęgowski, 
kl. 5, śr. 5,00

Kamil Łapiński, 
kl. 6, śr. 4,83

Oliwia Osmólska, 
kl. 4, śr. 5,0

Weronika 
Mioduszewska, 

kl. 6, śr. 4,75

Weronika 
Skłodowska, 
kl. 6,  śr. 5,0

Anita Niemyjska, 
kl. 7, śr. 5,0

Dominika 
Wyszyńska, 

kl. 2 b gim. śr. 4,88

Joanna Więckowska, 
kl. 2 gim. śr. 5,00

Julia Gołębiewska, 
kl. 2 a gim. śr. 4,85

Kacper Przeździecki, 
kl. 2 b gim. śr. 4,85

Katarzyna 
Bajkowska, 

kl. 3 b gim. śr. 5,0

Łukasz Wnorowski, 
kl. 3 b gim. śr. 5,0

Martyna 
Skłodowska, 

kl. 3 a gim. śr. 4,75

Natalia Łopieńska, 
kl. 3 a gim. śr. 4,94

„ORŁY” NOWE PIEKUTY


