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WIELKANOC

WIEŚCI z gminy

Drodzy Bracia i Siostry!
  W tym czasie wielkanocnym dzielmy się radosną nowiną Wielkiej Niedzieli, że Chrystus prawdziwie 

zmartwychwstał. Niech ta prawda, przenika nasze serca i pomoże w walce ze zniechęceniem, grzechem i wszelką 
słabością. Nie bójmy się pokochać Miłości Zmartwychwstałego i nie bójmy się Nią żyć na co dzień. Chrystus  
jest naszą mocą! W Nim nie doznamy zawodu! Niech więc radość Wielkanocna napełnia nasze serca pokojem  
i miłością.

Błogosławionych Świąt Paschalnych i obfitości łask od Zmartwychwstałego.

Ksiądz Kanonik Tadeusz Sołtysik
Proboszcz Parafii Nowe Piekuty

p.w. Św. Kazimierza

Chrystus zmartwychwstał! z głębi świątyni
Bije jak słońce ożywcza wiara.
I blask się wielki na świecie czyni,
I w proch upada zwątpienia mara. (…)
Prawda przedwieczna, miłość bezdenna
Powstaje z grobu w sile przemożnej,
I płynie jego postać promienna
Tam, gdzie się we łzach lud kaje trwożny…
Chrystus zmartwychwstał! i ty, człowiecze,
Zmartwychwstań jasny z otchłani grzechu,
Wykąp się w blasku, co z nieba ciecze,
Zaczerpnij życia w wiosny oddechu. (…)

Artur Oppman

Zmartwychwstał, tak jak zapowiedział.  
Alleluja!
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Nie tak dawno cieszyliśmy się Świętami Bożego Narodzenia a już  
za kilka dni obchodzić będziemy Święta Wielkanocne – Święta 
Zmartwychwstania Pańskiego. 

Wydaję się, że ,,chwilę temu”  rozpoczęła się nowa kadencja  
samorządu a ze zdumieniem liczymy , że trwa już pięć miesięcy.

Ten czas od jakże trudnych, innych zupełnie jak dotychczasowe  
wyborów – wypełniliśmy wraz z radnymi, sołtysami i wszystkimi 
pracownikami intensywną pracą.

W imieniu własnym i wszystkich wybranych serdecznie dzię- 
kuję za to, że obdarzyliście nas Państwo swoim zaufaniem.

Rada Gminy odbyła już pięć posiedzeń. Budżet gminy Nowe  
Piekuty po ostatnich zmianach po stronie wydatków wynosi 20 mln 
złotych a po stronie dochodów 22 mln złotych. Przygotowane zo-
stały już prawie wszystkie większe i mniejsze inwestycje, planowane  
do wykonania w 2019 roku na kwotę 5,4 mln złotych.

Przygotowany został harmonogram wydarzeń, świąt i uroczy- 
stości rocznicowych, który zamieszczamy wewnątrz tego wydania. 

Tak jak w naszym życiu prywatnym tak też w sprawach dotyczących gminy, stajemy bardzo często przed koniecznością 
podjęcia trudnych decyzji. Największe problemy występują w obszarze przebudowy i remontów dróg prowadzących do  
poszczególnych wsi ale także dojazdowych do pól. 

Jesteśmy gminą niewielką, typowo rolniczą, bez przemysłu, o stosunkowo niskich dochodach własnych. 
Pomimo braku środków finansowych na wiele zadań, staramy się pozyskać jak najwięcej dotacji, aby tak jak dotych- 

czas polepszać stale warunki życia naszych mieszkańców. Aby móc skorzystać z programów rządowych czy unijnych  
potrzebne są środki na wkład własny. W związku z powyższym Rada Gminy podjęła decyzję o emisji następnej transzy  
obligacji komunalnych. Bez takiego wsparcia niemożliwa będzie realizacja jakichkolwiek większych inwestycji poza bie- 
żącymi remontami. 

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzę wiele zdrowia, radości i głębokiego przeżycia spotkania z Jezusem 
Zmartwychwstałym oraz  Błogosławionych i pełnych radości Świąt Wielkanocnych.

 
 Z wyrazami szacunku 

Wójt Gminy Nowe Piekuty 
wraz ze współpracownikami 

Szanowni Państwo! 
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Okręg Nr 15 
Pan Leszek Grodzki – Jabłoń Kościel- 
ne – ul. Cmentarna,  ul. Mazowiecka, 
ul. Polna, ul. Przemysłowa, ul. Rynek 
Kościelny, ul. Sokołowska, ul. Sadowa, 
ul. Zielona

W wyborach bezpośrednich w II tu- 
rze przeprowadzonej w dniu 4 listo-
pada 2018 roku Wójtem Gminy Nowe 
Piekuty został Pan Marek Kaczyński.

Pierwsza sesja nowo wybranej rady 
odbyła się w dniu 22 listopada 2018 
roku na której radni i wójt gminy zło-
żyli ślubowanie, dokonano wyboru  
Przewodniczącego Rady Gminy, któ-
rym został Pan Artur Żochowski oraz 
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, 
którym został Pan Jacek Drągowski.

Powołano składy osobowe stałych 
Komisji Rady Gminy:

I. Komisja Rewizyjna:
1) Witold Zaręba – Przewodniczący
2) Kazimierz Brzozowski – Z-ca Prze-
wodniczącego
3) Leszek Grodzki
4) Wiesław Kozłowski

II. Komisja Skarg, wniosków i petycji:
1) Leszek Grodzki – Przewodniczący

.

Kadencja Rady Gminy Nowe Pieku-
ty zakończyła się w dniu 16 listopada  
2018 roku. W dniu 21 października 
2018 roku odbyły się wybory do rad 
gmin, rad powiatów, sejmików wo- 
jewództw oraz bezpośrednie wybory  
Wójta Gminy. Wybory te wyłoniły nowy 
skład Rady Gminy.

Okręg Nr 1 
Pan Wiesław Kozłowski – Hodyszewo, 
Jośki

Okręg Nr 2 
Pan Andrzej Radziszewski – Skłody 
Przyrusy, Koboski, Krasowo Siódma- 
ki, Piekuty Urbany

Okręg Nr 3 
Pani Eugenia Pogorzelska – Nowe Pie-
kuty

Okręg Nr 4 
Pan Robert Falkowski – Łopienie Jeże, 
Łopienie Zyski

Okręg Nr 5 
Pan Witold Zaręba – Łopienie Szelągi, 
Stokowisko, Pruszanka Mała

Okręg Nr 6 
Pani Anna Niemyjska – Kostry Litwa, 
Kostry Noski 

Okręg Nr 7 
Pan Artur Żochowski – Skłody Boro- 
we, Stare Żochy, Nowe Żochy

Okręg Nr 8 
Pan Wiesław Markowski – Krasowo 
Częstki, Krasowo Wólka, Wierzbowizna

Okręg Nr 9 
Pan Krzysztof Kunicki – Krasowo Wiel-
kie, Tłoczewo

Okręg Nr 10 
Pan Daniel Śliwowski – Markowo Wól-
ka, Nowe Rzepki, Lendowo Budy

Okręg Nr 11 
Pan Wiesław Brzozowski – Jabłoń Dą-
browa, Jabłoń Śliwowo

Okręg Nr 12 
Pan Kazimierz Brzozowski – Jabłoń 
Jankowce, Jabłoń Piotrowce

Okręg Nr 13 
Pan Czesław Jabłoński – Jabłoń Spały, 
Jabłoń Zarzeckie, Jabłoń Markowięta, 
Jabłoń Dobki, Jabłoń Zambrowizna

Okręg Nr 14 
Pan Jacek Drągowski – Jabłoń Ko-
ścielna – ul. Dobkowska, ul. Kolejowa,  
ul. Krótka

Informacja z działalności Rady Gminy Nowe Piekuty 
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2) Wiesław Markowski – Z-ca Prze-
wodniczącego
3) Czesław Jabłoński
4) Krzysztof Kunicki 

III. Komisja Społeczna:
1) Eugenia Pogorzelska – Przewodni-
cząca
2) Jacek Drągowski – Z-ca Przewodni-
czącego
3) Witold Zaręba
4) Daniel Śliwowski

IV. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Go-
spodarczego:
1) Wiesław Brzozowski – Przewodni-
czący
2) Anna Niemyjska – Z-ca Przewodni-
czącego
3) Andrzej Radziszewski
4) Robert Falkowski

W związku z upływem kadencji 
2014-2018 Uchwałą Nr III/18/19 Rady 
Gminy Nowe Piekuty z dnia 18 stycz- 
nia 2019 roku zarządzono wybory do 
organów samorządu sołeckiego. Ze-
brania przeprowadzono w okresie od  
28 stycznia do 23 lutego 2019 roku  
w 34 wsiach. We wsi Wierzbowizna nie 
odbyło się z powodu braku frekwencji.

W wyniku przeprowadzonych zebrań  
Sołtysami na 5-letnią kadencję zostali  
wybrani:
1. Brzozowski Szczepan –  Piekuty  Urba- 
ny – 6 kadencja 
2. Brzózko Sławomir – Jabłoń Dąbro- 
wa – 6 kadencja
3. Dąbrowski Henryk – Jabłoń Spały –  
7 kadencja 
4. Brzózko Anna – Stokowisko – 1 ka-
dencja 
5. Drągowski Zdzisław – Jabłoń Za- 
rzeckie – 7 kadencja 
6. Bańkowski Grzegorz – Jośki – 2 ka-
dencja 
7. Nysztor Justyna – Kostry Noski –  
1 kadencja 
8. Gołaszewski Tadeusz – Łopienie Zy- 
ski – 4 kadencja 
9. Brak Sołtysa – Wierzbowizna

10. Jabłońska Dorota – Jabłoń Zambro-
wizna – 2 kadencja 
11. Jabłoński Jerzy – Jabłoń Śliwowo –  
5 kadencja 
12. Żochowski Kamil – Stare Żochy –  
1 kadencja 
13. Brzozowski Kazimierz – Jabłoń  
Jankowce – 2 kadencja 
14. Mitrusiak Robert – Markowo Wól- 
ka – 3 kadencja 
15. Jankowski Wiesław – Jabłoń Mar- 
kowięta – 5 kadencja 
16. Gołębiewska Monika – Kostry Li- 
twa – 2 kadencja 
17. Jankowski Krzysztof – Skłody Bo-
rowe – 1 kadencja 
18. Krassowska Henryka – Krasowo 
Wólka   – 2 kadencja 
19. Łapiński Lucjan – Łopienie Jeże  –  
7 kadencja 
20. Łopieński Stanisław – Krasowo Siód- 
maki – 9 kadencja 
21. Jankowska Joanna – Tłoczewo –  
1 kadencja 
22. Osmólski Piotr – Pruszanka Mała –  
2 kadencja 
23. Przeździecki Kazimierz – Lendowo 
Budy – 3 kadencja
24. Piekutowski Józef – Nowe Żochy –  
8 kadencja 
25. Piętka Janina – Jabłoń Piotrowce –  
5 kadencja
26. Radziszewski Karol – Skłody Przy-
rusy – 1 kadencja 
27. Pruszyński Sławomir – Nowe Pie- 
kuty – 2 kadencja 
28. Sokołowska Maria – Jabłoń Ko- 
ścielna – 4 kadencja 
29. Śliwowski Piotr – Jabłoń Dobki –  
2 kadencja 
30. Kropiewnicki Krzysztof – Łopie- 
nie Szelągi – 1 kadencja 
31. Wnorowski Paweł – Hodyszewo –  
4 kadencja 
32. Krasowski Józef – Koboski – 1 ka-
dencja 
33. Wyszyński Cezary – Nowe Rzepki – 
3 kadencja
34. Zakrzewska Elżbieta – Krasowo Wiel- 
kie – 5 kadencja 
35. Markowski Wiesław – Krasowo 
Częstki – 3 kadencja 

W wyniku przeprowadzonych wy-
borów w 26 sołectwach Sołtysami zo-
stały osoby dotychczas sprawujące tę 
funkcję. W 8 sołectwach tj. Stokowisko, 
Kostry Noski, Stare Żochy, Skłody Bo-
rowe, Tłoczewo, Skłody Przyrusy, Ło-
pienie Szelągi, Koboski nastąpiła zmiana 
osoby pełniącej funkcję Sołtysa.

Funkcję Sołtysów przestali pełnić:

Pan Kazimierz Radziszewski – Skłody 
Przyrusy od 1978 r. do 2018 r. 
Pan Truszkowski Wiesław – Łopienie 
Szelągi od 1998 r. do 2018 r.
Pan Gierałtowski Jan  – Kostry Noski  
od 2004 r. do 2018 r. 
Pani Trzeszczkowska Krystyna – Tło-
czewo od 2010 r. do 2018 r. 
Pan Dąbrowski Karol – Skłody Boro- 
we od 2010 r. do 2018 r.
Pani Budniak Marianna – Stokowisko 
od 2014 r. do 2018 r.
Pani Wojno Agnieszka – Koboski od 
2014 r. do 2018 r. 
Pan Żochowski Waldemar – Stare Żo-
chy od 2014 r. do 2018 r. 

Serdecznie dziękujemy za pełną za-
angażowania pracę i efektywne współ-
działanie z samorządem Gminy Nowe 
Piekuty.

Życzymy wielu sukcesów i pomyśl-
ności w nieustającej Opiece Bożej na 
jak najdłuższe lata.

Do chwili obecnej Rada Gminy No- 
we Piekuty w nowej kadencji odbyła  
V posiedzeń na, których podjęto 35 
uchwał. 

Uchwały dostępne są na stronie in-
ternetowej: 
http:/ www.ugpiekuty.bip.podlaskie.pl
Adres poczty elektronicznej: 
rada3@poczta.onet.pl

 Opracowała: Wiesława Brzozowska
Inspektor ds. samorządowych
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– przyczepy i naczepy, które łącznie  
z pojazdem silnikowym posiadają do-
puszczalną masę całkowitą od 7 ton  
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związa-
nych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego,
– przyczepy i naczepy, które łącznie  
z pojazdem silnikowym posiadają do-
puszczalną masę całkowitą równą lub 
wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związa-
nych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego,
– autobusy.

Podatek od środków transporto-
wych jest płatny w dwóch ratach:
– w terminie do 15 lutego,
– w terminie do 15 września każdego 
roku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
– po dniu 1 lutego, a przed dniem  
1 września danego roku, podatek za  
ten rok płatny jest w dwóch ratach pro-
porcjonalnie do czasu trwania obo-
wiązku podatkowego w terminie:

• w ciągu 14 dni od dnia powstania 
obowiązku podatkowego – I rata;
• do dnia 15 września danego ro- 
ku – II rata,

– od dnia 1 września danego roku, po-
datek jest płatny jednorazowo w termi-
nie 14 dni od dnia powstania obowiąz- 
ku podatkowego.

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

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

Podatnikom podatku rolnego przy-
sługuje ulga inwestycyjna z tytułu wy- 
datków poniesionych na budowę lub 
modernizację budynków inwentarskich  
służących do chowu, hodowli i utrzy-
mania zwierząt inwentarskich oraz 
obiektów służących ochronie środowi- 
ska – jeśli wydatki te nie zostały sfi- 

 

Informacja dotycząca wymiaru podatków lokalnych na 2019 rok
nansowane w całości lub w części  
z udziałem środków publicznych. Ulga  
ta stanowi pomoc na inwestycje w rze-
czowe aktywa trwałe lub wartości nie-
materialne i prawne w gospodarstwach 
rolnych powiązane z produkcją pod-
stawową produktów rolnych zgodnie  
z warunkami ustanowionymi w Rozpo-
rządzeniu Komisji (UE) Nr 702/2014 
z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającym 
niektóre kategorie pomocy w sektorach  
rolnym i leśnym oraz na obszarach  
wiejskich za zgodne z rynkiem wew- 
nętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108  
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro-
pejskiej (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 352, 
str. 9 z późn. zm.).

Zwalnia się od podatku rolnego 
grunty przeznaczone na utworzenie no- 
wego gospodarstwa lub powiększenie 
już istniejącego do powierzchni nie-
przekraczającej 100 ha – na okres 5 lat.

Po upływie okresu zwolnienia, sto-
suje się ulgę w podatku rolnym, pole-
gającą na obniżeniu podatku w pierw- 
szym roku o 75 % i w drugim o 50%. 
Wyżej wymienione zwolnienie i ulga 
stanowią pomoc de minimis w rolnic-
twie o której mowa w Rozporządze-
niu Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia  
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania 
art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowa-
niu Unii Europejskiej do pomocy de 
minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE.  
L. z 2013 r. Nr 352, str. 9 z późn. zm.).

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

Podatnicy podatków: rolnego, leśne- 
go i od nieruchomości mają obowią-
zek składania właściwemu organowi  
podatkowemu informacji o gruntach, 
sporządzonych na formularzach wg 
ustalonego wzoru, w terminie 14 dni 
od zaistnienia okoliczności mających 
wpływ na powstanie, bądź wygaśnię-
cie obowiązku podatkowego lub za-
istnienia zdarzeń mających wpływ na 
wysokość podatku.  

Opracowała: Monika Rząca 
Referent

1. Podatek rolny
– średnia cena skupu żyta za okres jed- 
enastu kwartałów będącej podstawą do 
ustalenia podatku rolnego na rok po-
datkowy 2019 wynosi 54,36 zł za 1 dt. 
(M.P.2018 r. poz.1004);
– obniżona cena skupu żyta za okres 
jedenastu kwartałów będąca podstawą 
do ustalenia podatku rolnego na rok 
podatkowy 2019 wynosi 50.00 zł za 1 dt.  
(Uchwała NR II/5/18 Rady Gminy No- 
we Piekuty z dnia 14 grudnia 2018 r.)

Podatek rolny za rok podatkowy 
wynosi:
– od 1 ha przeliczeniowego gruntów 
równowartość pieniężną 2,5 q żyta  
(2,5 q x 50,00 zł = 125,00 zł);
– od 1 ha gruntów (liczba ha wyni- 
kająca z ewidencji gruntów i budyn- 
ków – równowartość pieniężną 5q żyta  
(5q x 50,00 zł = 250,00 zł).
 2. Podatek leśny
– średnia cena sprzedaży drewna ob-
liczona według średniej ceny drew- 
na uzyskanej przez nadleśnictwa za  
pierwsze trzy kwartały 2018 r., wynosi  
191,98 zł za 1 m3 (M.P.2018, poz. 1005).
– stawka podatku leśnego wynosi 
42,2356 zł (0,220 m3 x 191,98 zł).
3. Podatek od nieruchomości

Opodatkowaniu podatkiem od nie-
ruchomości podlegają:
– grunty,
– budynki lub ich części,
– budowle lub ich części związane z pro- 
wadzeniem działalności gospodarczej.

Stawki podatku od nieruchomości 
na 2019 r. określone są w Uchwale Nr 
XV/103/16 z dnia 28 października 2016 
roku w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości.
4.Podatek od środków transportowych 

Przedmiotem opodatkowania podat- 
kiem od środków transportowych są:
– samochody ciężarowe o dopuszczal-
nej masie całkowitej od 3,5 tony i wyżej,
– ciągniki siodłowe i balastowe przy- 
stosowane do używania łącznie z na-
czepą lub przyczepą o dopuszczalnej  
masie całkowitej zespołu pojazdów od 
3,5 tony i wyżej,
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Urząd Sanu Cywilnego, ewidencja ludności i dowody osobiste
Od 01.01.2018 do 31.12.2018 za- 

rejestrowano:
– 3 akty urodzenia transkrybowane z 
zagranicy,
– 28 aktów zgonu osób których zgon 
nastąpił na terenie naszej gminy, 
– wydano 14 zaświadczeń o braku oko-
liczności wyłączających zawarcie mał-
żeństw,
– sporządzono 33 akty małżeństwa,
– wydano 190 odpisów aktów stanu cy-
wilnego, 
– wydano 408 dowodów osobistych. 

Na terenie gminy Nowe Piekuty: 
– urodziło się 30 dzieci: 16 chłopców  
i 14 dziewczynek,
– zmarło 38 osób (13 kobiet i 25 męż-
czyzn).

Statystyka mieszkańców wg. wieku 
i płci (stan na dzień 2018-12-31)

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 
0-2 55 57 112
3 26 16 42

4-5 34 34 68
6 22 29 51
7 24 21 45

8-12 123 114 237
13-15 58 58 116
16-17 45 57 102

18 24 24 48
19-65 1277 0 1277
19-60 0 1051 1051
> 65 325 0 325
> 60 0 507 507

ogółem 2013 1968 3981

Od 01.01.2019 do 02.04.2019 za- 
rejestrowano:
– 1 akt urodzenia transkrybowany  
z zagranicy,
– wydano 69 odpisów aktów stanu  
cywilnego,
– wydano 137 dowodów osobistych, 
– urodziło się 2 dzieci (1 chłopiec i 1 
dziewczynka),
– zmarło 6 osób (5 kobiet i 1 męż- 
czyzna).

Statystyka mieszkańców wg. wieku  
i płci (stan na dzień 2019-04-01)

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 
0-2 50 54 104
3 31 16 47

4-5 31 36 67
6 21 20 41
7 26 26 52

8-12 117 112 229
13-15 64 57 121
16-17 46 60 106

18 22 17 39
19-65 1274 0 1274
19-60 0 1049 1049
> 65 330 0 330
> 60 0 508 508

ogółem 2012 1955 3967

Dowód osobisty – informacja  
o dokumencie

Dowód osobisty to dokument, który 
pozwala potwierdzić twoją tożsamość 
oraz polskie obywatelstwo. Każdy peł-
noletni obywatel, który mieszka w Pol-
sce, musi mieć dowód osobisty.

E-dowód to dowód osobisty  
z warstwą elektroniczną

 Jest wydawany od 4 marca 2019 
roku.

Z dowodem możesz podróżować bez 
paszportu do krajów, które pozwalają 
przekraczać granicę na podstawie do-
wodu, na przykład kraje strefy Schen-
gen, Albania, Czarnogóra.

Dodatkowo e-dowód możesz za- 
wiesić, jeśli go gdzieś zagubisz. I cofnąć 
jego zawieszenie – gdy go już odnaj-
dziesz.

Kto musi, a kto może mieć  
dowód osobisty

Dowód osobisty MUSI mieć każdy 
pełnoletni obywatel, który mieszka  
w Polsce.

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

Do czego służy dowód osobisty,  
w tym e-dowód

Dowód osobisty to dokument, który:
• potwierdza twoją tożsamość (na przy-
kład możesz potwierdzić swoje dane 
osobowe w banku lub urzędzie),
• potwierdza twoje polskie obywatel-
stwo (na przykład za granicą),
• pozwala wyjechać za granicę bez pasz-
portu między innymi do krajów strefy 
Schengen i krajów, które honorują do-
wód osobisty jako dokument podróży, 
na przykład Albania i Czarnogóra. 

E-dowód (czyli dowód osobisty wy-
dany po 4 marca 2019 roku) służy do-
datkowo do elektronicznej komunika-
cji z administracją publiczną i innymi 
podmiotami. Pozwala między innymi:
• zalogować się do portali administra- 
cji publicznej, na przykład ePUAP,
• elektronicznie podpisać dokumenty 
podpisem osobistym,
• elektronicznie podpisać się w usłu-
gach online administracji publicznej,
• korzystać z automatycznych bramek 
granicznych (na przykład na niektó- 
rych lotniskach).

Jak używać e-dowodu, zmienić PIN 
lub odblokować dany certyfikat za po-
mocą kodu PUK, dowiesz się na stro- 
nie edowod.gov.pl.

Na tej stronie znajdziesz też poli- 
tykę świadczenia usług. Zapoznaj się  
z nią, by prawidłowo korzystać z elek-
tronicznych funkcji e-dowodu.

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r.  
o dowodach osobistych (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1464 z późn. zm.).
• Rozporządzenie Ministra Spraw We-
wnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r.  
w sprawie wzoru dowodu osobiste-
go oraz sposobu i trybu postępowania  
w sprawach wydawania dowodów oso-
bistych, ich utraty, uszkodzenia, unie-
ważniania i zwrotu (Dz.U. z 2015 r.  
poz. 212 z późn. zm.).

Opracowała: Hanna Perkowska 
Kierownik USC Nowe Piekuty
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W dniu 03.01.2019 r. ok. godz. 18 
w miejscowości Kostry Litwa wybuchł 
groźny pożar w zabudowaniach gospo-
darczych, spłonął dach stodoły oraz 
obory. W pożarze całkowitemu spale-
niu uległ ciągnik rolniczy, motocykl, 
częściowemu spaleniu uległ kombajn, 
paszowóz oraz inne drobniejsze urzą-
dzenia i sprzęt rolniczy. Dzięki ofiar-
ności i profesjonalizmowi naszych stra-
żaków ochotników, strażaków z gmin 
ościennych oraz Jednostki Ratowni-
czo-Gaśniczej z Wysokiego Mazowiec-
kiego, pożar został opanowany i nie 
dopuszczono do jego się rozpowszech-
nienia. Akcja ratownicza zakończyła się 
ok. godz. 7 dnia następnego.

W miesiącu styczniu we wszystkich 
jednostkach OSP odbyły się zebrania 
sprawozdawcze podczas których zo-
stała podsumowana i oceniona dzia-
łalność za 2018 rok. Wszystkie zarządy 
uzyskały absolutorium co oznacza, że 
ich działalność jest prawidłowa i zgod-
na ze statutem. 

W dniu 28.02.2019 r. w Sali konfe-
rencyjnej Urzędu Gminy Nowe Piekuty 
odbyły się eliminacje gminne Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Pożarom” w któ-
rym uczestniczyli dzieci i młodzież ze 
Szkoły Podstawowej w Nowych Pieku-
tach i Jabłoni Kościelnej. Po dokonaniu 

Ochotnicze Straże Pożarne

oceny prac przez komisję, zajęte miej-
sca przedstawiły się następująco:

 
I GRUPA WIEKOWA 
1. Jakub Dołęgowski – 28pkt.
2. Oskar Staszewski – 26 pkt.
3. Krystian Dzieniszewski – 25 pkt.
4. Marcin Brzozowski – 24 pkt.
5. Michał Jankowski – 21 pkt.
6. Kinga Moczydłowska – 13 pkt.

II GRUPA WIEKOWA 
1. Rafał Kunicki – 28 pkt.
2. Julia Gołębiewska – 23 pkt.
3. Gabriela Brzozowska – 22 pkt.
4. Aleksandra Staszewska – 21 pkt.
5. Julia Sasinowska – 19 pkt.
6. Olga Grodzka – 19 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 Zarządu Oddziału 

Gminnego Związku OSP RP
 

 W minionym 2018 r. nasze straże 
w trybie alarmowym wyjeżdżały do 
38 zdarzeń z czego 16 zdarzeń to były 
pożary oraz 22 to inne miejscowe za-
grożenia. Mniej zdarzeń, bo tylko 36 
odnotowano na terenie gminy Kobylin 
Borzymy. Dla porównania na terenie 
powiatu wysokomazowieckiego w ro- 
ku ubiegłym straże interweniowały do 
705 zdarzeń z czego 196 to pożary, 502 
miejscowe zagrożenia oraz 7 to fałszy-
we alarmy. W wypadkach drogowych 
oraz innych zdarzeniach śmierć po-
niosło 8 osób, a rannych zostało 146  
osób. Najczęstrzą przyczyną powstawa- 
nia pożarów była nieprawidłowa eks-
ploatacja urządzeń grzewczych. Praw-
dziwą plagą w ostatnich latach jest 
zapalanie się sadzy w przewodach ko-
minowych. W tym miejscu należy po-
informować, że zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami prawa, obowiązkiem  
właściciela lub zarządcy budynku jest 
dokonywanie czyszczenia przewodów 
kominowego cztery razy w ciągu roku 
w przypadku spalania opału stałego. 
Brak dokumentu potwierdzającego do-
konanie przeglądu przewodu komino-
wego przez osobę uprawnioną, może 
być przyczyną w przypadku powstania 
pożaru do odmowy wypłacenia od-
szkodowania przez firmę ubezpiecze-
niową.
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Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty  
finansowe

1.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i standardu lokalnej sieci drogowej oraz zwiększenie atrakcyjności 
i dostępności terenów wiejskich, poprzez budowę i przebudowę dróg lokalnych w miejscowościach Hodyszewo 
Nr 107658B, Skłody Przyrusy Nr 107624B, Koboski Nr 107629B na terenie Gminy Nowe Piekuty

2 721 885

2. Modernizacja drogi dojazdowej do pól Nr 107642B Jabłoń Dąbrowa-Jabłoń Spały /Projekt/ 7 000
3 .Modernizacja drogi gminnej na odcinku Nowe Żochy-Markowo Wólka Nr 107611B .100 000
4. Przebudowa mostu w miejscowości Kostry Litwa /Projekt/ 18 500
5. Modernizacja drogi dojazdowej do pól Nr 107626B Krasowo-Siódmaki – Jośki 120 000
6. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łopienie Szelągi /Projekt/ 7 880
7. Przebudowa drogi gminnej Nr 156249B we wsi Jabłoń-Markowięta 78 000
8. Przebudowa chodnika przy ul. Polnej w Nowych Piekutach /Projekt/ 4 000

9.
Poprawa dostępności komunikacji dla lokalnych przedsiębiorców oraz mieszkańców Gminy Nowe Piekuty poprzez 
przebudowę dróg lokalnych w Gminie Nowe Piekuty (Krasowo -Sódmaki, Nowe Piekuty, Jabłoń Zambrowizna, 
Jabłoń Jankowce) /Projekt /

5 000

10. Przebudowa mostu w miejscowości Nowe Rzepki /Projekt/ 24 000
 11. Zakup nieruchomości w Nowych Piekutach od Spółdzielczego Banku Rozwoju w Szepietowie 100 000

12. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją OZE w Gminie Nowe Piekuty –  
budynek Urzędu Gminy 320 435

13. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją OZE w Gminie Nowe Piekuty –  
budynek Zespołu Szkół w Jabłoni Kościelnej 1 334 002

14. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z instalacją OZE w Gminie Nowe Piekuty – 
budynek Zespołu Szkół w Nowych Piekutach 1 488 520

Łączna wartość zadań Termomodernizacji: 3 142 957

15. Przebudowa, rozbudowa i remont sal gimnastycznych przy Zespołach Szkół w Nowych Piekutach  
oraz Jabłoni Kościelnej 1 373 594

16. Zakup wyposażenia komputerowego do pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Nowych Piekutach 16 000
17. Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowe Piekuty 30 000

18. Przebudowa i remont pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w Nowych Piekutach wraz z adaptacją na Gminny Ośrodek 
Kultury i Bibliotekę Publiczną 364 878

Łączna wartość zadania 364 878

19. Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu i utworzenie miejsca pamięci i działalności 
żołnierzy Armii Krajowej w Gminie Nowe Piekuty 245 820

Łączna wartość zadania 245 820

20. Rewitalizacja nagrobków zabytkowych na terenie Gminy Nowe Piekuty 62 000

21. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Nowe Piekuty: Wykonanie rzutni kulą przy boisku 
ORLIK w Jabłoni Kościelnej oraz trybun 76 375

22 .Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Nowe Piekuty: Budowa siłowni zewnętrznej  
w Jabłoni Kościelnej 52 719

23. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie gminy Nowe Piekuty: Budowa otwartej siłowni  
wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Izbie Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach 124 061

Łączna wartość zadań Budowy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej: 253 155

OGÓŁEM: 8 674 669

Na wykonane inwestycje Gmina Nowe Piekuty pozyskała środki pozabudżetowe w wysokości 3,9 mln zł.

Informacje o inwestycjach w 2018 roku

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2018 rok
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Droga w miejscowości Hodyszewo Droga w miejscowości Koboski Droga w miejscowości Skłody-Przyrusy

Droga w Jabłoni-Markowiętach Termomodernizacja budynku szkoły  
w Nowych Piekutach

Termomodernizacja budynku szkoły  
w Jabłoni Kościelnej

Plac zabaw z Otwartą siłownią  
w Nowych Piekutach

Otwarta siłownia w Jabłoni Kościelnej Przebudowa i remont sali gimnastycznej 
w Nowych Piekutach

Remont i przebudowa sali gimnastycznej 
w Jabłoni Kościelnej

Remont Gminnego Ośrodka Kultury

Pomink rodziny  
Jelińskich na  
cmentarzu w Jabłoni 
Kościelnej

Kapliczka z 1887 roku 
ufundowana przez Księdza 
Jana Krasowskiego na 
cmentarzu w Nowych  
Piekutach

Pomnik Leonji Mikułowskiej 
z 1902 roku na cmentarzu  

w Nowych Piekutach
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Zamierzenia inwestycyjne na 2019 rok 

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty  
finansowe

Wykonanie  
w 2019 roku

1.
Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Nowe Piekuty poprzez budo-
wę instalacji fotowoltaicznych na stacjach uzdatniania wody Wierzbowizna  
i Nowe Piekuty

375 000 375 000

2. Przebudowa drogi gminnej na odcinku Krasowo Wólka – Kostry Litwa (107611B) 729 286 –
3. Przebudowa drogi w miejscowości Lendowo Budy (156085B+czP1572B) 520 958 –
4. Przebudowa drogi gminnej na odcinku Jabłoń Dobki – Jabłoń Samsony (156244B) 450 000 –
5. Modernizacja drogi dojazdowej do pól Nr 107642B Jabłoń Dąbrowa – Jabłoń Spały 245 858 125 000
6. Przebudowa mostu w miejscowości Kostry Litwa 254 935 254 935
7. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości topienie Szelągi 150 000 150 000
8. Przebudowa chodnika przy ul.Polnej w Nowych Piekutach 103 101 20 000

9.
Poprawa dostępności komunikacji dla lokalnych przedsiębiorców oraz mieszkańców 
Gminy Nowe Piekuty poprzez przebudowę dróg lokalnych w Gminie Nowe Piekuty  
(Krasowo -Sódmaki, Nowe Piekuty. Jabłoń Zambrowizna, Jabłoń Jankowce)

2 757 661 2 757 661

10. Przebudowa mostu w miejscowości Nowe Rzepki 195 000 195 000
11. Przebudowa mostu w miejscowości Krasowo Częstki / Projekt/ 25 000 25 000

12. Zakup nieruchomości w Nowych Piekutach od Spółdzielczego Banku Rozwoju  
w Szepietowie 620 000 100 000

13. Wykonanie ogrodzenia stawu w miejscowości Jabłoń Zambrowizna 12 000 12 000
14. Zakup samochodu pożarniczego na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych 300 000 300 000

15. Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy  
Nowe Piekuty 30 000 30 000

16. Rewitalizacja zabytkowych nagrobków na terenie Gminy Nowe Piekuty 24 000 24 000

17. Przebudowa parkingu na terenie cmentarza ludności cywilnej z okresu II wojny światowej 
w Krasowie Częstkach /Projekt/ 10 000 10 000

18. Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Jabłoń Piotrowce 20 000 20 000
 Ogółem  6 822 799  4 398 596

Do chwili obecnej odbyły się już dwa przetargi i wyłoniono wykonawców na następujące zadania:

1. „Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w Gminie Nowe Piekuty poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych na 
stacjach uzdatniania wody Wierzbowizna i Nowe Piekuty”. Cena inwestycji uzyskana w przetargu – 359 529 zł. brutto.
Dofinansowanie inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w wysokości 65% war- 
tości zadania.

2. „Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz zwiększenie dostępności transportowej w gminie Nowe Piekuty po- 
przez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Krasowo Siódmaki, Jabłoń Jankowce i Jabłoń Zambrowizna”. Cena  
inwestycji uzyskana w przetargu – 2 129 466,28 zł.
Dofinansowanie inwestycji z Funduszu dróg samorządowych w wysokości 50% wartości zadania.

3. Rozpoczęto remont dróg gminnych nieutwardzonych poprzez nawożenie pospółki oraz profilowanie równiarką, pla- 
nowana kwota remontu – 135 tys. zł.

4. Z Funduszu Sołeckiego zaplanowano wykonanie zadań określonych przez poszczególne wioski na kwotę 499 tys. zł.

     Opracował: Jan Rzymski 
 Kierownik Referatu I-K.O.Śr. i R.
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wało dwa razy więcej niż segregowanie. 
Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach przewidują wy-
móg osiągnięcia do końca 2020 roku 
odpowiednich poziomów recyklingu  
i przygotowania do ponownego użycia 
frakcji odpadów komunalnych w posta-
ci papieru, metali, tworzyw sztucznych  
i szkła – w wysokości 50 proc., a obo-
wiązek w tym zakresie, nałożony na 
gminy, obwarowany jest karami pie-
niężnymi.

SEGREGUJESZ – PŁACISZ MNIEJ  
I CHRONISZ ŚRODOWISKO!
Odpadów z tworzyw sztucznych nie 

należy spalać w domowych piecach, 
ponieważ w panujących tam warun-
kach spalanie tworzyw przebiega w zbyt 
niskiej temperaturze i przy zbyt małym 
dostępie tlenu, w wyniku czego powsta-
ją szkodliwe dla zdrowia substancje,  
w tym rakotwórcze.

Drugie życie odpadów
Segregujemy odpady, aby łatwiej  

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

Produkty i energia z odzysku
Segregacja odpadów, a następnie 

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

Gospodarka Odpadami Komunalnymi w Gminie Nowe Piekuty
Papier

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

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

Szkło
Szkło może być poddawane proce-

sowi recyklingu praktycznie bez końca.  
Z 90% odzyskanego szkła można wy-
tworzyć kolejne butelki i słoiki. Z od-
zyskanego szkła powstaje tzw. stłuczka 
szklana, która jest doskonałym suple-
mentem dla wielu wyrobów. Jej stoso-
wanie: 
• pozwala na oszczędność pieniędzy, po- 
nieważ stłuczka szklana kosztuje mniej  
niż surowe materiały; 
• umożliwia oszczędność energii, po-
nieważ stłuczka topi się w niższej tem- 
peraturze niż surowe materiały; 
• niższe zużycie energii oznacza także 
redukcję emisji gazów cieplarnianych. 

Plastik
Recykling wyrobów plastikowych 

jest istotny ze względu na długi czas 
ich biodegradacji. Mogą one zalegać  
na składowiskach nawet przez kilkaset 
lat. Wykorzystanie do produkcji nowych 
tworzyw przerobionego materiału PET 
pozwala zaoszczędzić 60% energii. 

Z odzyskanego plastiku (PET lub 
HDPE) można uzyskać: ubrania np. 
kurtki polarowe, meble ogrodowe, słup- 
ki drogowe, ekrany przeciwhałasowe, 
ramy okienne z PVC, płyty termoizo- 
lacyjne.

Opracował: Radosław Łuniewski
  Referent 

Szanowni Państwo, mieszkańcy 
miejscowości Jośki, Hodyszewo, Kobo-
ski, Krasowo-Siódmaki, Krasowo Wiel-
kie, Lendowo-Budy, Markowo-Wólka, 
Nowe Piekuty, Piekuty-Urbany, Skło- 
dy-Przyrusy ze względu na przypadają-
ce w dniu 1 maja Święto Pracy odbiór 
odpadów zmieszanych odbędzie się 
27 kwietnia (sobota), a zbiórka odpa-
dów segregowanych (plastik, papier, 
szkło) będzie miała miejsce 29 kwiet-
nia (poniedziałek).

SEGREGUJ ODPADY!
Na terenie Gminy Nowe Piekuty bli-

sko 100 proc. właścicieli nieruchomości 
deklaruje selektywną zbiórkę odpadów 
komunalnych. Niestety wielu mieszkań-
ców nie wywiązuje się z tego obowiązku 
oddając śmieci zmieszane. Ze względu 
na obowiązek osiągnięcia przez gminy 
rosnących z każdym rokiem poziomów 
recyklingu odpadów, gminy zabie-
gają o jak największą ilość surowców 
wtórnych wydzielonych u źródła ich  
powstawania, czyli najlepszej jakości.  
W przypadku nieosiągnięcia wymaga- 
nego poziomu, wojewódzki inspektor 
ochrony środowiska nakłada na gminę 
karę finansową. Podmioty świadczące 
usługę odbioru odpadów mają obo-
wiązek zgłaszać, gdzie segregacja jest 
zła, a urząd na tej podstawie może 
zdecydować o podwyższeniu opła-
ty za okres, w którym stwierdzono 
nieprawidłowość. Nowelizacja usta-
wy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach wprowadza znaczną róż-
nicę między cenami za odbiór śmieci 
posegregowanych i zmieszanych. Nie-
segregowanie odpadów będzie koszto-
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UWAGA! Nie będą przyjmowane 
siatki i sznurki rolnicze.

Folie powinny być opróżnione z za-
wartości, bez ziemi i innych zanieczysz-
czeń, posegregowane, maksymalnie 
ugniecione i zwinięte, związane.

Zmieszane odpady nie będą odebrane.
Odpowiednio przygotowane odpa-

dy należy wystawić przed posesją do 
godz. 7.00, w taki sposób, by nie utrud-
niały ruchu pieszych i pojazdów (firma 
odbierająca odpady nie wjeżdża na po-
sesje).

HARMONOGRAM ODBIORU:
– 14 maja 2019: Hodyszewo, Jośki, 

Skłody Przyrusy, Lendowo Budy, Ko-

Harmonogram odbioru odpadów
boski, Piekuty Urbany, Nowe Piekuty, 
Krasowo Wielkie, Krasowo Siódmaki, 
Markowo Wólka, Nowe Rzepki, Nowe 
Żochy, Stare Żochy, Skłody Borowe, 
Krasowo Częstki, Kostry Noski

– 20 maja 2019: Łopienie Jeż, Łopie-
nie Zyski, Łopienie Szelągi, Stokowisko, 
Jabłoń Dąbrowa, Jabłoń Dobki, Jabłoń 
Markowięta, Jabłoń Zarzeckie, Jabłoń 
Spały, Jabłoń Śliwowo, Jabłoń Jankowce, 
Jabłoń Zambrowizna, Jabłoń Kościel- 
na, Jabłoń Piotrowce, Kostry Litwa, 
Krasowo Wólka, Wierzbowizna, Tło-
czewo, Pruszanka Mała, 

Opracowali: Agata Mortel – podinspektor 
Leszek Dąbrowski – inspektor

UWAGA ROLNICY!
W związku z problemem odbioru 

i zagospodarowania odpadów pocho-
dzenia rolniczego, Urząd Gminy w No- 
wych Piekutach informuje, że firma IWO 
Janusz Adamczuk, Brańsk, 17-120,  
ul. Bielska 47, przeprowadzi nieod- 
płatną zbiórkę następujących odpadów  
produkowanych w gospodarstwach  
rolnych:

– folie po sianokiszonce (biała),
– folie po kiszonkach w pryzmach 
(czarna, grubsza folia),
– zużyte worki po nawozach,
– zużyte BIG - BAGI,
– plastikowe bańki.

Harmonogram wydarzeń, uroczystości i świąt  
w Gminie Nowe Piekuty w roku 2019

1. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca 2019
2. Święto św. Kazimierza Królewicza – Odpust w Parafii Nowe Piekuty 4 marca 2019
3. 75 Rocznica wymordowania mieszkańców wsi Jabłoń Dobki 8 marca 2019

4 Międzynarodowy Dzień Kombatanta – Dzień Pamięci o Sybirakach, Ofiarach Zbrodni Katyńskiej  
i Katastrofy Smoleńskiej 7 kwietnia 2019

5. Drogi Krzyżowe – ulicami Nowych Piekut, ulicami Jabłoni Kościelnej oraz w Hodyszewie Wielki Tydzień – kwiecień  2019
6. Wielkanoc 21-22 kwietnia 2019
7. Dzień Flagi Narodowej Polski 2 maja 2019

8. XXII Festyn Rodzinny w Jabłoni Kościelnej, 228 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,  
Gminne Obchody Dnia Strażaka 3 maja 2019

10. XVI Dni Gimnazjalistów 24 maja 2019
11. Dzień Dziecka w Kostrach Noskach 1 czerwca 2019

12. Uroczystość nadania pośmiertnie stopnia majora dla kpt. Kazimierza Kamieńskiego ps. ,,Huzar ”  
w Nowych Piekutach oraz odsłonięcie tablicy upamiętniającej we wsi Markowo Wolka 16 czerwca 2019

13. Boże Ciało 20 czerwca 2019
14. Gminne Zawody Pożarnicze w Skłodach Borowych  23 czerwca 2019
15. Uroczystość św. Ap. Piotra i Pawła – Odpust w Parafii Jabłoń Kościelna 29 czerwca 2019
16. Odpust Dziecięcy w Parafii Hodyszewo 7 lipca 2019
17. Święto Matki Bożej Szkaplerznej – Odpust w Parafii Jabłoń Kościelna 16 lipca 2019
18. 76 Rocznica wymordowania mieszkańców wsi Krasowo Częstki 17 lipca 2019
19. 75 Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 2019
20. 75 Rocznica wymordowania mieszkańców wsi Skłody Borowe 11 sierpnia 2019
21. 89 Rocznica Cudu nad Wisłą i Dzień Wojska Polskiego, Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia 2019
22. XIV Dożynki Gminne 18 sierpnia 2019
23. 39 Rocznica Koronacji Cudownego Obrazu MB Hodyszewskiej, IV Gminne Obchody Dnia Solidarności 24 -25 sierpnia 2019
24. 80 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej 1 września 2019
25. 50 Rocznica Utworzenia OSP Tłoczewo 15 września 2019

26. Światowy Dzień Sybiraka – delegacje ze szkół w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekut biorą udział  
w Marszu  Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku; 80 Rocznica napaści Sowietów na Polskę 17 września 2019

27. 66 Rocznica zamordowania kpt. Kazimierza Kamieńskiego ps. „Huzar” 11 października 2019
28. Kwesta na rewitalizację zabytków sakralnych 1-2 listopada 2019
29. 101 Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości 11 listopada 2019
30. Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – Odpust w Parafii Hodyszewo 8 grudnia 2019
31. Wigilia Gminna 20 grudnia 2019
32. Mikołajki dla najmłodszych Grudzień 209

33. Organizacja Honorowej Akcji Krwiodawstwa  3 luty, 14 kwietnia, 23 czerwca, 
15 września, 24 listopada

W Dniu 11 listopada jak co roku Szkoły Podstawowe organizują akcję „Wywieś Flagę Narodową Polski” podczas  
której uczniowie będą liczyć flagi wywieszone w poszczególnych domach. Serdecznie Zapraszamy !
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6/ jedno dziecko przebywa w rodzin- 
nej pieczy zastępczej (gmina ponosi 
częściową opłatę za pobyt).

 Poza pomocą finansową pracow-
nicy socjalni Ośrodka prowadzili pra-
cę socjalną w 51 rodzinach, 5 rodzin 
skorzystało z pomocy interwencyjnej, 
a 3 rodziny z poradnictwa prawne- 
go, psychologicznego lub rodzinnego.  
Z usług Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy (ŚDS) w Wylinach Rusi 
korzysta 5 mieszkańców naszej gminy. 
Usługi te świadczone są nieodpłatnie, 
uczestnicy są codziennie dowożeni  
specjalnie przystosowanymi samocho-
dami do ŚDS, mają tam stosownie do 
potrzeb organizowane zajęcia, obiad  
i odwóz do domu po zajęciach. Usługi 
świadczone są od poniedziałku do piąt-
ku. Środowiskowy Dom Samopomo-
cy prowadzony jest przez organizację 
pozarządową Stowarzyszenie Pomocy 
„Szansa”. Aby skorzystać z tych usług 
należy zgłosić taką potrzebę do nasze-
go Ośrodka Pomocy Społecznej i pra-
cownik socjalny pomoże skompletować 
całą niezbędną dokumentację.

Współpracujemy również ze Sto-
warzyszeniem Pomocy „Bliżej Ciebie” 
w Wysokiem Mazowieckiem. Umoż-
liwia to nam korzystanie z pomocy 
żywnościowej Unii Europejskiej w ra- 
mach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa (POPŻ). Żywność oso-
bom zakwalifikowanym wydawana jest  
średnio raz w miesiącu w siedzibie Sto-
warzyszenia w Wysokiem Mazowiec-
kiem oraz przez Stowarzyszenie Po-
mocy „SZANSA” w Wylinach Rusi.  
Z tej formy pomocy korzysta obecnie  
31 rodzin (78 osób) z naszej gminy. 
Zgodnie z Programem korzystanie  
z pomocy żywnościowej nakłada ko-
nieczność uczestnictwa w szkoleniach 
z ekonomii gospodarowania budżetem 
domowym oraz praktycznego przygo-
towywania zdrowych posiłków – jedno 
takie szkolenie już się odbyło w stycz- 
niu tego roku w stołówce Szkoły Pod-
stawowej w Nowych Piekutach.

Niżej przedstawiamy informacje  
z pozostałych zadań realizowanych 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach
przez pracowników Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Nowych Piekutach.

 Opracował: Krzysztof Porowski
Kierownik OPS

 Świadczenie wychowawcze „500+”

Już od ponad trzech lat Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Nowych Piekutach 
realizuje – jako zadanie zlecone – usta-
wę o pomocy państwa w wychowy-
waniu dzieci (program wszedł w życie  
1 kwietnia 2016 r.). 

Program Rodzina „500+” to 500 zł 
miesięcznie na każde drugie i kolejne 
dziecko niezależnie od dochodu. Ro-
dziny o niskich dochodach otrzymują 
wsparcie także na pierwsze lub jedy-
ne dziecko przy spełnieniu kryterium 
przeciętnego miesięcznego dochodu  
na osobę w rodzinie – 800 zł netto lub 
1200 zł w przypadku wychowywania  
w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

W 2018 r. dotacja na realizację 
Programu Rodzina „500+” wyniosła  
2 953 919,00 zł. Na wypłatę świad-
czeń przekazano w formie pieniężnej –  
2 898 090,00 zł, a 44 133,35 zł to koszt 
obsługi wypłat świadczeń wychowaw-
czych. Łącznie przyjęto 308 wniosków, 
w tym 27 drogą elektroniczną. Wyda-
no 321 decyzji, z czego 31 odmownych  
i 4 decyzje w sprawie nienależnie po-
branych świadczeń wychowawczych.  
307 rodzin pobierało świadczenie wy-
chowawcze na 531 dzieci, a łączna licz- 
ba wypłaconych świadczeń w ciągu 
całego roku wyniosła 5 812. Kwota 

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
W NOWYCH PIEKUTACH

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

Pomoc Społeczna – I kwartał 2019 r.
1/ przeprowadzono 45 wywiadów śro-
dowiskowych w mieszkaniach pod-
opiecznych,
2/ wydano 65 decyzji administracyj-
nych w sprawie przyznania pomocy,
3/ wypłacono świadczenia pieniężne;

a) zasiłki stałe dla 6 osób (18 świad- 
czeń) na kwotę 10 335,00 zł, + ubez-
pieczenie zdrowotne za 5 osób na 
kwotę 792,18 zł,
b) zasiłki okresowe 12 rodzin (33 
świadczenia) na kwotę 13 291,21 zł,
c) zasiłki jednorazowe celowe 10 ro-
dzin na kwotę 11 500 zł, w tym zasił- 
ki celowe z tytułu zdarzenia loso- 
wego 2 rodziny, 
d) z obiadów w szkole korzysta 47 
dzieci i jedna osoba dorosła,
e) świadczenia na zakup żywności 
otrzymało 18 osób (57 świadczeń) na 
kwotę 5 700 zł,
f) dopłata do kosztów pobytu 3 osób 
w domach pomocy społecznej – 
17 050,44 zł,
g) wypłata należności dla opiekuna 
prawnego ustanowionego przez sąd 
(3 świadczenia) na kwotę 1 113,78 zł,

4/ jedną osobę umieszczono w domu 
pomocy społecznej,
5/ asystent rodziny pracuje w dwóch 
rodzinach wymagających wsparcia wy-
chowawczego,
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nienależnie pobranych świadczeń wy-
chowawczych zwróconych w 2018 r. 
wyniosła 14 720,00 zł.

W I kwartale 2019 r. wypłacili-
śmy 1 376 świadczeń dla 462 dzieci na  
łączną kwotę 686 825,20 zł.

Zgodnie z projektem zmian w pro-
gramie „Rodzina 500+” od 1 lipca  
2019 roku świadczenie wychowawcze  
będzie przysługiwało również na pierw- 
sze dziecko bez względu na dochody 
rodziny. 

Na okres zasiłkowy 2019-2020 
wnioski o świadczenie wychowawcze  
„500+” będzie można składać od  
1 sierpnia 2019 r. w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Nowych Piekutach przy 
ul. Głównej 23A, a w przypadku wnio-
sków składanych drogą elektroniczną 
np. za pośrednictwem portalu em- 
patia.mpips.gov.pl lub bankowości 
elektronicznej – od 1 lipca 2019 r. 

 Opracowała: Iwona Brzozowska
Referent

Świadczenia rodzinne

 W okresie świadczeniowym od  
1 listopada 2018 r. do 31 październi-
ka 2019 r. nie uległy zmianie kryteria 
dochodowe uprawniające do zasiłku 
rodzinnego pozostając na dotychcza-
sowym poziomie i wynoszą:
1) 674 zł netto miesięcznie na osobę,
2) 764 zł netto miesięcznie na osobę, 
gdy w rodzinie jest dziecko niepełno-
sprawne.

Nie zmieniły się również wysoko-
ści zasiłków rodzinnych oraz dodat-
ków do zasiłków.

Wysokość zasiłków:
1) 95 zł – na dziecko, które nie ukoń-
czyło 5 lat,
2) 124 zł – na dziecko powyżej 5 roku 
życia do ukończenia 18 roku życia,
3) 135 zł – na dziecko, które ukończyło 
18 rok życia, aż do ukończenia 24 roku 
życia.

Wysokość dodatków do zasiłku ro-
dzinnego:
a) dodatek do zasiłku rodzinnego z ty-

tułu urodzenia dziecka – 1 000 zł jed-
norazowo,
b) dodatek do zasiłku rodzinnego z ty-
tułu opieki nad dzieckiem w okresie 
przebywania na urlopie wychowaw-
czym – 400 zł miesięcznie, 
c) dodatek do zasiłku rodzinnego z ty-
tułu samotnego wychowywania dziec- 
ka – 193 zł miesięcznie na dziecko nie 
więcej jednak niż 386 zł na wszystkie 
dzieci (przy dziecku niepełnospraw-
nym kwotę zwiększa się odpowiednio 
o 80 zł, ale nie więcej niż o 160 zł na 
wszystkie dzieci),
d) dodatek do zasiłku rodzinnego z ty-
tułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł 
wypłacane jednorazowo na dziecko,
e) dodatek do zasiłku rodzinnego z ty-
tułu wychowywania dziecka w rodzi-
nie wielodzietnej – 95 zł miesięcznie  
na trzecie i kolejne dzieci uprawnione 
do zasiłku rodzinnego,
f) dodatek do zasiłku rodzinnego z ty-
tułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 
niepełnosprawnego w wysokości:

 – 90 zł miesięcznie na dziecko w wie- 
ku do ukończenia 5 roku życia,

 – 110 zł miesięcznie na dziecko w wie- 
ku powyżej 5 roku życia do ukoń-
czenia 24 roku życia.

g) dodatek do zasiłku rodzinnego z ty- 
tułu podjęcia nauki przez dziecko  
w szkole poza miejscem zamieszkania;

 – z tytułu zamieszkiwania w interna- 
cie albo bursie – w wysokości 113 zł 
miesięcznie  na dziecko,

 – z tytułu dojazdu do szkoły – w wy-
sokości 69 zł miesięcznie na dziecko.

Wysokość świadczeń opiekuńczych 
(zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie  
pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opie-
kuńczy):
a) zasiłek pielęgnacyjny wynosi w okre-
sie od 1 listopada 2018 r. do 31 paź-
dziernika 2019 r. w kwocie 184,42 zł 
miesięcznie, natomiast od 1 listopada  
2019 r. kwota zasiłku pielęgnacyjnego 
będzie wynosić 215,84 zł miesięcznie,
b) świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycz- 
nia 2019 r. wynosi 1 583 zł miesięcznie,
c) specjalny zasiłek opiekuńczy wynosi 
620 zł miesięcznie.

Jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia się dziecka tzw. „becikowe” 
w wysokości 1 000 zł.

Świadczenie rodzicielskie wynosi  
1 000 zł miesięcznie.

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

 Opracowała: Małgorzata Jabłońska 
Inspektor

Pomoc materialna  
o charakterze socjalnym

Pomoc materialna jest udzielana 
uczniom w celu zmniejszenia różnic 
w dostępie do edukacji, umożliwienia 
pokonywania barier dostępu do edu-
kacji wynikających z trudnej sytuacji 
materialnej ucznia, a także wspiera-
nia edukacji uczniów zdolnych.

Świadczeniami pomocy material- 
nej o charakterze socjalnym są:
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a) stypendium szkolne, 
b) zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne może otrzy-
mać uczeń znajdujący się w trudnej 
sytuacji materialnej, wynikającej z ni-
skich dochodów na osobę w rodzinie,  
w szczególności gdy w rodzinie wystę-
puje: bezrobocie, niepełnosprawność, 
ciężka lub długotrwała choroba, wie-
lodzietność, brak umiejętności wypeł-
niania funkcji opiekuńczo-wychowaw-
czych, alkoholizm lub narkomania,  
a także gdy rodzina jest niepełna. 

Miesięczna wysokość dochodu na 
osobę w rodzinie ucznia uprawniająca 
do ubiegania się o stypendium szkol-
ne nie może być większa niż kwota  
528 zł (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomo- 
cy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.  
t.j:. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z póź-
niejszymi zmianami). Przy obliczaniu  
dochodu rodziny dochody z pozarolni- 
czej działalności gospodarczej i z hek- 
tarów przeliczeniowych oraz z innych  
źródeł sumuje się. 

Przyjmuje się, że z 1 hektara prze-
liczeniowego uzyskuje się dochód 
miesięczny w wysokości 308 zł (zgod-
nie z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zwery- 
fikowanych kryteriów dochodowych oraz 
kwot świadczeń pieniężnych z pomocy 
społecznej – Dz.U. z 2018 r., poz. 1358). 

Stypendium nie przysługuje:
1. uczniom klas zerowych,
2. uczniom, którzy nie mieszkają na  

terenie gminy Nowe Piekuty (przy- 
sługuje w gminie zamieszkania),

3. uczniowi który otrzymuje inne sty-
pendium ze środków publicznych.

Stypendium szkolne jest przyzna-
wane na wniosek: 
1. rodziców, opiekuna prawnego lub 

pełnoletniego ucznia,
2. dyrektora szkoły.

Stypendium szkolne udzielane jest 
w formie refundowania udokumento-
wanych całkowitych lub częściowych 
kosztów związanych z:
– udziałem ucznia w zajęciach wyrów-
nawczych, dodatkowych zajęciach edu-

kacyjnych realizowanych poza szkołą,  
a w szczególności nauki języków ob-
cych, zajęć muzycznych, komputero-
wych, sportowych, zajęć na basenie, 
zajęć dla dyslektyków oraz dysgrafików,  
a także udziału w wyjazdach do te-
atru, kina, muzeum czy wycieczkach  
szkolnych itp.,
– zakupem podręczników, zeszytów, 
słowników, programów komputero-
wych i innych pomocy edukacyjnych,
– kosztów związanych z pobieraniem 
nauki poza miejscem zamieszkania: za-
kwaterowanie w bursie, internacie lub 
na stancji uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, 
zakupem biletów miesięcznych i kosz-
tów przejazdu środkami komunikacji 
publicznej uczniów szkół ponadgimna-
zjalnych,
– dożywianiem w stołówce szkolnej,
– związanych z zakupem ubrania i obu-
wia, a w szczególności: stroju uroczy- 
stego, stroju sportowego i innego wy-
posażenia ucznia wymaganego przez 
szkołę.

ZASIŁEK SZKOLNY
 

Zasiłek szkolny może być przyzna-
ny uczniowi znajdującemu się przej-
ściowo w trudnej sytuacji materialnej  
z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przy- 
znany w przypadku:
– śmierci rodzica lub prawnego opie- 
kuna, 
– klęski żywiołowej i straty w gospo- 
darstwie domowym, 
– wydatków związanych z długotrwałą 
chorobą (ucznia, czy w rodzinie), 
– innych, szczególnych okoliczności.

Wniosek należy złożyć w terminie 
dwóch miesięcy od dnia wystąpienia 
zdarzenia.

Do ubiegania się o zasiłek szkol-
ny uprawnieni są wszyscy uczniowie, 
którzy spełniają łącznie następujące 
kryteria:
– mają miejsce zamieszkania na tere- 
nie Gminy Nowe Piekuty, 
– w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie 
losowe. 

Zasiłek szkolny przyznawany jest  
niezależnie: od otrzymywanego sty-
pendium szkolnego i wysokości do- 
chodów uzyskanych w rodzinie ucznia. 
Zasiłek szkolny wypłacany jest po 
przedłożeniu rachunków poniesionych 
kosztów związanych z edukacja dziec- 
ka tak jak przy stypendium szkolnym.

UWAGA!!!! Wnioski na stypen-
dia szkolne w nowym roku szkolnym 
2019/2020 przyjmowane będą od  
2 września 2019 r. do 13 września 
2019 r.

 Opracowała: Małgorzata Jabłońska 
Inspektor 

 KARTA DUŻEJ RODZINY

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 
przysługuje rodzinom „3+”, niezależ-
nie od dochodu. Karta jest wydawana 
bezpłatnie, każdemu członkowi rodzi- 
ny. Rodzice mogą korzystać z karty 
dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia 
lub do ukończenia nauki, maksymalnie 
do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełno-
sprawne otrzymają kartę na czas trwa-
nia orzeczenia o niepełnosprawności. 
Od 1 stycznia 2019 r. upoważniająca 
do wielu zniżek Karta Dużej Rodzi- 
ny przysługuje również rodzicom, 
którzy mają lub w przeszłości mieli  
na utrzymaniu co najmniej troje dzie- 
ci – bez względu na ich wiek w chwili 
składania wniosku.

Karta Dużej Rodziny to system zni- 
żek i dodatkowych uprawnień dla rodzin  
3+ zarówno w instytucjach publicznych 
jak i firmach prywatnych. Posiadacze 
KDR mają możliwość tańszego sko- 
rzystania z oferty podmiotów m.in.  
z branży spożywczej, paliwowej, ban- 
kowej czy rekreacyjnej. 

Przykładowe zniżki:
•	 zniżki na przejazdy kolejowe – 37% 
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na bilety jednorazowe oraz 49% na 
bilety miesięczne, 

•	 50% ulgi opłaty za paszport, 
•	 75% ulgi opłaty za paszport dla  

dzieci,
•	 bezpłatny wstęp do parków naro- 

dowych,
•	 zniżki na paliwo na stacjach Orlen, 

Lotos i Shell,
•	 promocje bankowe i ubezpieczeniowe 

(PZU, Pekao S.A., Credit Agricole).
Karta Dużej Rodziny dostępna jest  

w dwóch formach: tradycyjnej (plasti- 
kowej) i elektronicznej (na urządze-
niach mobilnych). Wydanie Karty Du-
żej Rodziny jest bezpłatne, chyba że  
posiadasz już jedną formę karty, a skła-
dasz wniosek o dodatkową formę, wte- 
dy  należy ponieść opłatę 9,21 zł.

Duplikat Karty Dużej Rodziny, wy-
dawany w przypadku zgubienia bądź 
kradzieży Karty kosztuje 9,40 zł.

W I kwartale 2019 r. przyjęto 61 
wniosków o wydanie Karty Dużej Ro-
dziny. Wydano 76 Kart dla 39 rodzin.

Wniosek o przyznanie Karty Du-
żej Rodziny można złożyć w Ośrodku  
Pomocy Społecznej w Nowych Pie-
kutach w godzinach pracy Ośrodka 
lub  złożyć elektronicznie, za pośred-
nictwem Platformy Informacyjno-
-Usługowej Emp@tia (wymagany Pro- 
fil Zaufany).

Informacje o przysługujących 
uprawnieniach można znaleźć na 
stronie internetowej Ministerstwa 
Rodziny Pracy i  Polityki Społecznej: 
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-
-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodzi-
ny/.

Opracowała: Agnieszka Franczuk
Specjalista. Pracy Socjalnej

BEZROBOCIE jest zjawiskiem, po-
legającym na tym, że część ludzi zdol-
nych do pracy i pragnących ją pod-
jąć nie znajduje zatrudnienia. Można 
wymienić wiele przyczyn bezrobocia, 

gdyż jest to zjawisko złożone. Do naj-
ważniejszych zaliczamy m.in. brak do-
stosowania struktury podaży do popytu 
pracy zgłaszanego przez pracodawców; 
procesy, które dążą do restrukturyza-
cji, a co za tym idzie – dyskryminacja 
i likwidacja niektórych działalności 
gospodarczych; brak mobilności oraz 
dyspozycyjności pracowników i osób 
bezrobotnych, a także automatyzacja, 
czyli zastąpienie siły roboczej unowo-
cześnionymi maszynami. 

W Polsce kwestie bycia osobą bez-
robotną reguluje ustawa o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Powiatowy Urząd Pracy w Wyso-
kiem Mazowieckiem sporządza kwar-
talne sprawozdania dotyczące zjawiska 
bezrobocia w powiecie wysokomazo-
wieckim. Liczba bezrobotnych w na- 
szym powiecie wg stanu na dzień  
31 grudnia 2018 r. wynosiła 1 567 osób  
i była niższa od liczby osób zarejestro-
wanych w tym samym okresie w 2017 r.  
o 41 osób. Poniższa tabela pokazuje, że  
w gminie Nowe Piekuty także spadła 
liczba osób bezrobotnych w porówna-
niu do 2017 roku.

Miasto/ 
Gmina

31.12.2017 31.12.2018
Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety

Powiat 1608 662 1567 645
m. Wysokie 
Mazowiec-

kie
297 115 260 94

m. i gm.  
Ciechanowiec 287 106 271 97

m. i gm.  
Czyżew 170 69 178 73

gm. Klukowo 132 50 133 59
gm. Kobylin 

Borzymy 32 14 37 13
gm. Kulesze 

Kościelne 67 32 61 37
gm. Nowe 

Piekuty 81 36 69 37
gm. Sokoły 175 72 172 69

m. i gm.  
Szepietowo 254 118 255 110

gm. Wysokie 
Mazowieckie 113 50 131 56

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy, Informacja o sy- 
tuacji na powiatowym rynku pracy, IV kwartał 
2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Wyso-
kiem Mazowieckiem podejmuje wiele 
działań na rzecz aktywizacji osób bez-
robotnych. W 2018 roku realizowano 
projekty współfinansowane z Europej-
skiego Funduszu Społecznego oraz pro-
gramy finansowane z rezerwy Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 
np. program kierowany do osób bezro-
botnych w wieku 45+. 

 Opracowała: Sylwia Kępista
Stażystka

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Informujemy, iż z początkiem paź-
dziernika 2018 roku rozpoczął się ko-
lejny okres zasiłkowy 2018/2019 dot. 
przyznawania świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego.

Zgodnie z ustawą o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów z dnia  
7 września 2007 roku (t.j. Dz.U z 2018 
roku, poz. 554, z późn. zm.) fundusz 
ma na celu poprawę sytuacji material-
nej rodziców, którzy są zmuszeni wy-
chowywać samotnie dzieci, gdy drugi 
z rodziców uchyla się od obowiązku 
alimentacji. O świadczenia z funduszu 
można ubiegać się po dwóch miesią- 
cach bezskutecznej egzekucji. Świad-
czenia przysługują osobom uprawnio-
nym do ukończenia przez nie 18 roku 
życia, a jeśli kontynuują naukę do 25 
roku życia. Dziecku posiadającemu 
orzeczenie o znacznym stopniu niepeł-
nosprawności świadczenie przysługuje 
bezterminowo bez względu na wiek. 
Prawo do świadczeń z funduszu ali-
mentacyjnego przysługuje, jeżeli prze-
ciętny miesięczny dochód na osobę  
w rodzie nie przekracza obecnie kwo-
ty 725 zł. Od 01.10.2019 roku będzie 
to kwota 800 zł. Miesięczna wysokość 
świadczenia z funduszu wynosi tyle, ile 
zasądzono alimentów, nie więcej jed- 
nak niż 500 zł miesięcznie na jedno 
dziecko. Okres świadczeniowy trwa od 
dnia 1 października do dnia 30 września 
następnego roku. Prawo do świadczeń 
ustala się na okres świadczeniowy po-
cząwszy od miesiąca, w którym wpły- 
nął wniosek do organu.

W naszej gminie z pomocy w formie 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
korzysta obecnie jedenaścioro dzieci, 
których ojcowie nie płacą zasądzonych 
przez sąd alimentów. Najniższa kwota 
przyznanego funduszu alimentacyjne-
go na dziecko wynosi 300 zł, a najwyż- 
sza – 500 zł miesięcznie.
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Aktualnie przez naszą gminę zgło-
szonych jest jedenastu dłużników ali-
mentacyjnych do pięciu biur informacji 
gospodarczej. Dłużnik alimentacyjny 
ma obowiązek zwrotu organowi wy-
płacającemu świadczenia z funduszu  
alimentacyjnego należności w wyso-
kości wypłaconych świadczeń łącznie  
z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. 

W I kwartale br. dla 11 dzieci wy-
chowujących się w 5 rodzinach wypła-
ciliśmy świadczenia z Funduszu Ali-
mentacyjnego na kwotę 15 000 zł.

 Opracowała: Iwona Piekutowska
Specjalista. Pracy Socjalnej

 PRZEMOC W RODZINIE
 

to zamierzone i wykorzystujące prze- 
wagę sił działanie przeciw członkowi 
rodziny, naruszające prawa i dobra oso- 
biste, powodujące cierpienie i szkody.

W celu uzyskania kompleksowej po-
mocy możesz zgłosić się do właściwej 
instytucji, np.
– Policji tel. 997, 112,
– Ośrodka Pomocy Społecznej tel.  
666 090 399,
– Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro- 
blemów Alkoholowych tel. 86 4769 520,
– Pedagogów szkolnych ze szkół w Ja-
błoni Kościelnej i Nowych Piekutach,

– Placówek Służby Zdrowia – w razie 
doznania obrażeń ciała zgłoś się do 
lekarza w celu udzielenia Ci pomocy  
medycznej; możesz zażądać wystawienia  
bezpłatnego zaświadczenia lekarskie- 
go o przyczynach i rodzaju uszkodzeń 
ciała związanych z użyciem przemocy  
w rodzinie.

Jeśli potrzebujesz rozmowy, wspar- 
cia psychologicznego w związku z prze- 
mocą w Twojej rodzinie, możesz sko- 
rzystać z bezpłatnej wizyty u psychologa  
w Urzędzie Gminy w Nowych Pieku-
tach – zapisy pod nr telefonu 666 090 399  
w godz. 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.

Dla osób stosujących przemoc w ro- 
dzinie Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem 
planuje realizację programu korekcyj-
no-edukacyjnego adresowanego do na-
stępujących 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 objęta 
procedurą Niebieskiej Karty, wskaza-
nych przez organy ścigania lub inne in-
stytucje (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 korekcyj-
no-edukacyjnym stanowi uzupełnienie 
odbywanej terapii prowadzonej w za-
kładach opieki zdrowotnej, 
4) osób zainteresowanych, których uczest- 
nictwo w programie wynika z osobistej 
decyzji.

 Więcej informacji na temat progra-
mu korekcyjno-edukacyjnego można 
uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Nowych Piekutach lub bezpośred-
nio w siedzibie Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie ul. Mickiewicza 1, 
18-200 Wysokie Mazowieckie, numer 
tel. 502 153 040 lub na stronie interne- 
towej: 

www.pcprwysokiemmazowieckie.pl. 
Etap rekrutacyjny trwa do 30 kwiet-

nia 2019 roku. 
 Opracowała: Regina Rybicka

Starszy Pracownik Socjalny

rzy między innymi kołowe transporte-
ry opancerzone,, Rosomak”, moździe-
rze, granatniki wykrywacze min oraz 
uzbrojenie i umundurowanie indy- 
widualne żołnierzy. Wojskowi bardzo 
chętnie oprowadzali zainteresowanych 
oraz dzielili się posiadaną wiedzą. 

Wizyta Wojska
Ostatnim elementem wizyty szcze-

cińskich gości było zapoznanie się z hi- 
storią kapitana Kazimierza Kamień-
skiego ,,Huzara” złożenie hołdu pod 
pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej.

Opracował: Dawid Mazur 
Młodszy referent

8 kwietnia w Nowych Piekutach 
mieliśmy zaszczyt przywitać nietypo-
wych gości. Teren naszej gminy od-
wiedzili Żołnierze z 12 Brygady Zme-
chanizowanej im. generała broni Józefa 
Hallera ze Szczecina oraz 14 batalion 
lekkiej piechoty z Bielska Podlaskiego.

Na parkingu obok szkoły podsta-
wowej w Nowych Piekutach mogliśmy 
podziwiać sprzęt szczecińskich Żołnie-

Wizyta Wojska

Złożenie hołdu pod pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej i ,,Huzara"
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Podsumowanie sezonu 2018/2019
bowiem nie było ich zbyt wiele. Zderze- 
nie z drugą ligą, z tak mocnymi zespo-
łami, było ciężkie. Zajęliśmy przedostat-
nie miejsce, ale mimo wszystko uważam,  
że ten sezon nie poszedł na marne.  
Wszyscy wiele się nauczyliśmy, zostawi- 
liśmy na boisku dużo zdrowia i walki. 
Początki bywają trudne. Na awans do 
drugiej ligi też czekaliśmy trzy lata. Mu-
simy ciężko pracować, by w kolejnym  
sezonie zagrać lepiej – podsumował ka- 
pitan SPR-u, Kamil Pruszyński.

– Dziękujemy wszystkim kibicom, 
którzy dopingowali nas przez cały sezon, 
którzy w trudnych chwilach byli z nami  
i okazywali zrozumienie oraz wsparcie. 
Dla takich ludzi, dla tej atmosfery, aż 
chce się grać, choć nie zawsze z takim 
skutkiem, jaki zakładaliśmy – powie-
dział najlepszy strzelec drużyny, Karol 
Pruszyński. – Dziękujemy także naszym 
sponsorom i partnerom, bez których nie 
byłoby nas w drugiej lidze. Ukłony dla 
Urzędu Gminy Nowe Piekuty, Starostwa 
Powiatowego w Wysokiem Mazowiec-
kiem, Urzędu Miasta Wysokie Mazowiec- 
kie, ZSCKR w Rudce, Firmy Beef-Ma-
rek, Firmy ASTWA, MPower Energy 
Drink, MakeSport Polska, Global Secu-
rity. Dziękujemy również Mariuszowi  
Dowejko za wiele wspólnych godzin  
podczas rehabilitacji, fotografowi z Tor-
fowi Brodacze, który uwieczniał nasze 
mecze na zdjęciach, Cross Zone Biały-
stok za przygotowanie fizyczne, a tak- 
że strażakom z OSP Nowe Piekuty za  
obstawę meczów. Wszystkim składamy 
ogromne podziękowania! – dodał pre- 
zes SPR-u.

Wyniki meczów seniorów w II Li- 
dze Piłkarzy Ręcznych:

I runda:
Bestios Białystok – SPR Nowe Piekuty 
31:28 (14:15)
SPR Nowe Piekuty – UMKS Trójka 
Ostrołęka 22:24 (14:9)
TS Siemiatycze – SPR Nowe Piekuty 
26:30 (12:14)

SPR Handball Płock – SPR Nowe Pie-
kuty 38:25 (20:10)
KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostoc- 
ka – SPR Nowe Piekuty 33:29 (17:12)
KS Warszawianka – SPR Nowe Piekuty 
35:27 (18:14)
SPR Nowe Piekuty – AZS-AWF War-
szawa 35:28 (17:14)

II runda:
SPR Nowe Piekuty – Bestios Białystok 
28:33 (10:19)
UMKS Trójka Ostrołęka – SPR Nowe 
Piekuty 32(16:8)
SPR Nowe Piekuty – TS Siemiatycze 
25:20 (11:6)
SPR Nowe Piekuty – SPR Handball 
Płock 20:35 (6:18)
SPR Nowe Piekuty – KS Szczypiorniak 
Dąbrowa Białostocka 20:30 (9:15)
SPR Nowe Piekuty – KS Warszawianka 
27:33 (12:15)
AZS-AWF Warszawa – SPR Nowe Pie-
kuty 28:23 (15:12)

I runda – baraże:
SPR Nowe Piekuty – AZS UMCS Lub- 
lin 20:30 (9:10)
KKS Włókniarz Konstantynów Łódz- 
ki – SPR Nowe Piekuty 32:10 (11:4)
SPR Nowe Piekuty – UKS Olimpia Bia-
ła Podlaska 27:31 (15:18)
MKS Piotrkowianin Piotrków Trybu- 
nalski – SPR Nowe Piekuty 28:31(13:14)

II runda – baraże:
AZS UMCS Lublin – SPR Nowe Pie- 
kuty 32:25 (17:13)
SPR Nowe Piekuty – KKS Włókniarz 
Konstantynów Łódzki 25:23 (12:12)
UKS Olimpia Biała Podlaska – SPR 
Nowe Piekuty 41:32 (21:13)
SPR Nowe Piekuty – MKS Piotrkowia-
nin Piotrków Trybunalski 35:25 (21:16)

Za nami kolejny sezon ze szczy- 
piorniakiem. W minionych rozgryw-
kach SPR Nowe Piekuty brał udział  
w rozgrywkach trzech kategorii wie-
kowych. Największy sukces osiągnęli 
juniorzy młodsi, którzy zakwalifiko-
wali się do 1/16 Mistrzostw Polski.

Po zaledwie trzech latach działalno-
ści, SPR awansował do II Ligi Piłkarzy 
Ręcznych. Sezon był ogromnym wy-
zwaniem nie tylko sportowym, ale tak-
że organizacyjnym. – Jako beniaminek 
drugiej ligi, musieliśmy w szybkim tem-
pie wskoczyć na wyższy poziom. Sporto-
wo udało nam się nawiązać współpracę 
z doświadczonym trenerem oraz zawod-
nikami z Białegostoku. Znacznie posze-
rzyliśmy kadrę. Dodatkowo wiele pra-
cy włożyliśmy tak naprawdę w naukę. 
Mam na myśli szkolenie, jak również 
takie kwestie jak przygotowanie obiektu, 
dokumentacji, oprawy meczu, działania 
PR-owe i tak dalej – wspominał prezes 
SPR-u, Grzegorz Kostro.

Miniony sezon był debiutancki dla 
trenera Szymona Jadczaka obejmują- 
cego zespół, jak również dla drużyny,  
która podeszła do rywalizacji w II lidze.  
Nowopiekuccy szczypiorniści przez ca- 
ły ten okres zmagali się różnymi prze-
ciwnościami. Obciążenie wynikające 
z większej ilości treningów i meczów, 
miało decydujący wpływ na dyspozy-
cję zawodników. Wielu z nich zma-
gało się z kontuzjami. Bywało tak, ze 
okrojony skład musiał wzmacniać sam 
trener, który grał i kierował zespołem 
jednocześnie. Należy także podkre-
ślić, że drużynę SPR-u reprezentowali 
głównie zawodnicy bez drugoligowego 
doświadczenia. Mimo tego, ekipa Jad-
czaka grała dobre spotkania, ale nie-
jednokrotnie, właśnie poprzez brak  
ogrania na takim poziomie, oddawała 
trzy punkty rywalom. – Wiele meczów 
było do wygrania, ale nie byliśmy na tyle 
cwani, doświadczeni, czy też silni psy-
chicznie, by dociągnąć pozytywne wyniki 
do końca. Bardzo często przegrywali-
śmy przez brak zimnej głowy. Wszystkie  
nasze zwycięstwa cieszyły podwójnie, 
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SZKOŁA PODSTAWOWA W JABŁONI KOŚCIELNEJ

SPR Nowe Piekuty – UKS Krakowiak 
85 Kraków 16:26 (5:19)

SPR Nowe Piekuty – PGE VIVE I Kielce 
14:41 (7:25)

– Sukcesy juniorów młodszych są dla 
nas bardzo ważne, ponieważ ci chłopcy 
niebawem będą uzupełniać skład se-
niorski. Tym bardziej cieszy, że nasza 
młodzież jest najlepsza w województwie  
i ma okazje grać z tak dużymi klubami, 
w tak młodym wieku. Mam nadzieję, 
że doświadczenie, które zebrali podczas 
tego turnieju, jak również współpracy  
z kadrą województwa, niebawem prze- 
łoży się na dyspozycję w starszej katego-
rii wiekowej. Tymczasem gratuluję im  
osiągnięć. Jesteśmy dumni! – podsumo-
wał prezes SPR-u.

Więcej informacji na temat SPR-u 
można znaleźć na fan page’u – www.fa- 
cebook.com/sprnowepiekuty.

Opracowała: Aneta Dorotkiewicz
Sekretarz SPR-u

Zdecydowanym pocieszeniem tego  
sezonu są dobre wyniki juniorów 
młodszych. Młodzież SPR-u doskona-
le zagrała na poziomie wojewódzkim. 
Drużyna Jacka Drągowskiego została 
Mistrzem Podlasia. Ten rezultat zagwa-
rantował jej awans do 1/16 Mistrzostw 
Polski Juniorów Młodszych. Klub pod-
jął decyzję o organizacji ćwierćfinałów 
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Rudce. Turniej odbył się 
w dniach 13-14 kwietnia. SPR rywali-
zował w grupie G, z takimi ekipami jak 
PGE VIVE I Kielce, KS Posnania IUKS 
Jedynka Poznań oraz UKS Krakowiak 
85 Kraków. 

Wyniki meczów 1/16 MPJM:
SPR Nowe Piekuty – KS Posnania Po-
znań I 19:23 (7:11)

Drużyna juniorów młodszych

Drużyna seniorów

Dzień dla Niepodległej – Biesiada Najmłodszych
100 lat Niepodległości Polski to oka- 

zja do świętowania również dla naszych  
najmłodszych. Dzieci z zerówki wraz 
z młodszymi koleżankami i kolegami 
z „Baśniowego Gaju” uczciły ten dzień 
biesiadą patriotyczną. Gościom zapre- 
zentowano wiersze i pieśni patriotycz- 
ne oraz tańce ludowe. Zaproszony Pan  
wachmistrz Zdzisław Pruszyński ze Szwa- 
dronu Kawalerii im. 10 Pułku Ułanów 
Litewskich zaprezentował dzieciom małą  

lekcję historii. Dzieci mogły podziwiać 
mundur, obejrzeć zdjęcia, zapoznać się  
z przeszłością naszej Ojczyzny. Mnó- 
stwo pytań świadczyło o dużym zainte- 
resowaniu. Na koniec były pamiątkowe  
zdjęcia i wspólna zabawa przy muzy- 
ce. Patriotyczny charakter uroczystości  
podkreślały stroje uczestników oraz po- 
częstunek, również w barwach biało-
-czerwonych. 

Drużyna juniorów młodszych  
(autor: Torfowi Brodacze)
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8 października, w siedzibie Opery  
i Filharmonii Podlaskiej przy ulicy Pod-
leśnej w Białymstoku, podczas uroczy- 
stej gali, odebraliśmy GŁÓWNĄ NA-
GRODĘ w konkursie pod nazwą: „Stu-
lecie Niepodległości w Barwach Biało-  
-Czerwonych”.

Konkurs został przygotowany z oka- 
zji Święta Narodowego Trzeciego Maja 
oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Projekt realizowany był przez 
Wojewodę Podlaskiego, Podlaskiego 
Kuratora Oświaty oraz Młodzieżowy 
Dom Kultury w Białymstoku. Uzyskał 
dofinansowanie Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w ramach 
Programu Wieloletniego „Niepodległa” 
na lata 2017-2021.

W konkursie wzięło udział 131 szkół  
i przedszkoli z województwa podlaskie- 
go. Podczas gali 5 szkół – A WŚRÓD 
NICH NASZA – i 5 przedszkoli otrzy-
mało fantastyczne nagrody, a 20 szkół  
i przedszkoli wyróżnienia. Wszyscy na- 
grodzeni i wyróżnieni odebrali pamiąt- 
kowe grawertony oraz okolicznościowe  
wydawnictwo zawierające zdjęcia na-
grodzonych działań zrealizowanych 
podczas konkursu i śpiewnik pieśni 

patriotycznych wydany w ramach pro-
jektu. 

Koniecznie musimy podkreślić, iż 
docenieni zostaliśmy za liczne „biało-
-czerwone działania patriotyczne”, re-
alizowane przez wszystkich naszych 
uczniów przy ogromnym zaangażowa-
niu nauczycieli i wsparciu rodziców.

Nasza praca – uwieczniona na zdję-
ciach, została „zebrana” przez Panią 
Iwonę Szymborską w prezentację mul-
timedialną i stała się pracą konkursową.

Jesteśmy dumnymi patriotami!!!

Nagroda 100 lecie niepodległości 

9 listopada Szkoła Podstawowa w Ja-
błoni Kościelnej wraz ze społecznością 
lokalną świętowała 100 rocznicę Od-
zyskania Niepodległości. Uroczystości 
rozpoczęto w Kościele od modlitwy za 
Ojczyznę, a następnie Koncertu Pieśni 
Patriotycznych w wykonaniu uczniów 
tutejszej szkoły. Dzięki pomocy Pana 
organisty teksty piosenek były widoczne  

dla wszystkich zgromadzonych, a więc 
można było wziąć czynny udział w śpie- 
waniu. Następnie wszyscy udali się na  
boisko „Orlik”, gdzie o godzinie 11.11 
wspólnie odśpiewali wszystkie zwrot- 
ki Hymnu Narodowego. Następnym 
punktem programu był Bieg dla Nie-
podległej, który odbył się w pięciu ka- 
tegoriach wiekowych. Wszyscy uczest-

Dzień dla Niepodległej
nicy biegu otrzymali pamiątkowe me-
dale oraz jabłuszko. Wspólne zdjęcie 
uwieczniło tak ważne wydarzenie. Na 
koniec zebrani udali się do budynku 
szkoły na piknik patriotyczny. Uroczy-
stość 100 Rocznicy Odzyskania Nie-
podległości przez Polskę podkreśliły 
biało-czerwone stroje uczestników.
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18.12.2018 roku w Punkcie Przed-
szkolnym Baśniowy Gaj w Jabłoni Ko- 
ścielnej odbyła się uroczysta Wigilia.  

Tradycyjnie rozpoczęliśmy ją Jasełkami.  
W tym roku wyjątkowo przygotowali je  
rodzice przedszkolaków, którzy podeszli 
do tego z ogromnym zapałem i zaan- 
gażowaniem.

Włożyli wiele wysiłku w przygoto-
wanie strojów, naukę ról i przełamanie 
oporów przed publicznym występem. 
Efekt końcowy zachwycił przedszkola-
ków oraz zaproszonych gości.

Nie kryli oni łez wzruszenia, a naj-
młodsi widzowie z ogromnym przeję-
ciem oglądali występ swoich rodziców. 
Nie zabrakło też Świętego Mikołaja,  

który obdarował dzieci i aktorów pre-
zentami.

Po części oficjalnej i dzieleniu się 
opłatkiem wszyscy obecni zasiedli do 
wigilijnego stołu.

Wprowadzanie do świątecznego 
nastroju zaczęliśmy poprzez kiermasz 
świąteczny i zbieranie darów dla cho-
rych na nowotwory dzieci. To bożona-
rodzeniowe dzieło pomocy miało swój 
piękny finał... Panie Ania Borzymow- 
ska – Śmietało i Iwona Pruszyńska wraz  
z koordynatorem akcji Panem Huber-
tem Łapiński odwiedziły Oddział On-
kologii w Białostockim Dziecięcym  
Szpitalu Klinicznym i przekazały ze-
brane rzeczy oraz prezenty zakupione 
za pieniądze zarobione podczas kier-

maszu. Mamy nadzieję, że nasze dzia-
łanie choć na chwilę rozwiało smutki  
i przyniosło ulgę w bólu. Prezenty od 
nas otrzymały również dzieci z jedne-
go z rodzinnych domów dziecka w Bia- 
łymstoku.

Dziękujemy wszystkim zaangażowa- 
nym w akcję, piekącym, dekorującym, 
pakującym pierniczki, przygotowują-
cym dekoracje na kiermasz, ofiarodaw-
com oraz wszystkim, którzy postano-
wili swój dom udekorować na święta 
DOBRYM SERCEM. 

Coraz bliżej święta... Coraz bliżej nas....

Jasełka w wykonaniu rodziców

Odwiedziny na Oddziale Onkologii w Bia- 
łostockim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym

20 grudnia 2019 roku odbyło się 
podsumowanie konkursu fotograficz-
nego Młodzieżowego Sejmiku Woje-
wództwa Podlaskiego „Kotylion dla 
Niepodległej”. Na uroczystej gali rozda-
nia nagród w Urzędzie Marszałkow- 
skim Województwa Podlaskiego ode-
braliśmy nagrody za zajęcie pierwszego 
miejsca w kategorii szkół podstawo- 
wych. Jesteśmy dumni i szczęśliwi. Wiel- 
kie brawa dla klasy 5a i ich wycho-
wawczyni Pani Iwony Szymborskiej za  
pomysł na zdjęcie i tak pozytywną pro-
mocję naszej szkoły! 

 Kotylion dla Niepodległej
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Uczniowie naszej szkoły przygoto- 
wali stroik, i kartki świąteczne i inne  
dekoracje na świąteczny kiermasz, aby  
wesprzeć Świąteczne Dzieło Pomocy  
chorym dzieciom. 

Koniecznie należy tutaj dodać, dzię-
ki komu można było udekorować swój 
dom na święta i tym samym otworzyć 
swoje serce na potrzebujących: PANI 
ANIA BORZYMOWSKA – ŚMIETAŁO 
oraz PANI MAŁGOSIA GÓRSKA – to 
przede wszystkim ONE – poświęcając 
mnóstwo pracy, wiele czasu, kilogramy 
pomysłowości i metry zręczności szyły, 
kleiły, wycinały i wierciły – EFEKT.....
jak na załączonym obrazku – ŚWIĄ-
TECZNEJ JUŻ BYĆ NIE MOŻE. 

Z pomocą ruszyli oczywiście ucznio-
wie, którzy przygotowali swoje dekoracje 
(również z pomocą rodziców i innych 
członków swoich rodzin) oraz nauczy-
ciele, którzy angażowali się jak mogli: 
piekli pierniczki, pomagali kleić ozdo-
by lub chociażby zamiatali igliwie czy  
owijali w „sreberka” stroiki, przy takim 
działaniu – każda pomoc była nieoce-
niona. Dziękujemy wszystkim za pomoc  
i zaangażowanie w tę piękna akcję. 

Kiermasz Bożonarodzeniowy

1 marca uczciliśmy pamięć tych, któ- 
rzy przez lata czekali na Cześć i Hołd, 
dzięki którym możemy żyć w wolnym 
kraju.

Krótka lecz wymowna część arty-
styczna, przemówienia zaproszonych 
gości, wspólna modlitwa oraz złożenie 

kwiatów i zniczy przy Grobie Niezna-
nego Żołnierza to nasz mały/wielki dar 
pamięci o Żołnierzach Niezłomnych.

Wielu naszych uczniów wzięło udział 
(z sukcesem) w powiatowym konkur-
sie plastycznym organizowanym przez 
szkołę podstawową w Kuleszach Ko-
ścielnych „Bohaterowie Niezłomni – 
Żołnierze wyklęci”. Maja Mantur z kla-
sy VIIb zajęła I miejsce, Oskar Jabłoński 
z klasy VI zajął III miejsce natomiast 
Aleksandra Staszewska z klasy VIIb, 
Oskar Staszewski z klasy VI oraz Filip 
Moczydłowski z klasy III gimnazjum 
zostali wyróżnieni.

„Cześć i Chwała Bohaterom” w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

8 marca 1944 żołnierze i żandarmi 
niemieccy otoczyli wieś, uniemożli-
wiając mieszkańcom Jabłoni Dobek  
ucieczkę. Niemcy szli tyralierą, zacie-
śniając pierścień oblężenia. Rabowali 
mieszkania i budynki, zabierali doby-
tek. Kilku mieszkańców zabito w trak-

cie rewizji i próby ucieczki. Pozostałych 
spędzono do budynku gospodarczego, 
który oblano benzyną i podpalono. 

8 MARCA 1944 ROKU WE WSI JA-
BŁOŃ DOBKI ZGINĘŁY 93 OSOBY.

„Modlitwa o Pokój”
Panie mój, wszystko mam,  
niczego nie brak mi.
Dałeś talent i moc, spełniłeś moje sny.
Proszę, pozwól zachować to, co mam.
Niech złe moce już nie zagrożą nam.
Chcemy bezpiecznie doczekać późnych 
lat
ZEŚLIJ PROSZĘ POKÓJ NA CAŁY 
ŚWIAT”.

PAMIĘĆ – TO NASZ  
OBOWIĄZEK!!!

„Lecz zaklinam, niech żywi nie tracą nadziei”
75 rocznica Mordu we wsi Jabłoń Dobki

Uroczystości w Kościele parafialnym w Ja- 
błoni Kościelnej

Uroczystości przy pomniku
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Kolejny raz na naszych oczach na-
pisała się wspaniała historia, która na 
długo pozostanie w naszej pamięci i na  
zawsze zapisze się w kartach kroniki 
naszej szkoły. Po raz pierwszy zdoby-
liśmy złoty medal w kategorii Igrzysk 
Dzieci w piłce ręcznej chłopców, aby 
tego dokonać potrzebowaliśmy roze- 
grać 14 spotkań z których żadnego nie 
przegraliśmy. Wszystkie te mecze roz-
grywaliśmy w naszej hali sportowej po-
cząwszy od rozgrywek powiatowych aż 
do finału wojewódzkiego, który odbył 
się 29 marca 2019 roku. W ścisłym fina- 
le oprócz nas znalazły sie jeszcze szkoły  
SP 1 i SP 50 z Białegostoku oraz SP  
z Dąbrowy Białostockiej. W pierwszym 
meczu wygraliśmy ze Szkołą Podsta-
wową nr 50 z Białegostoku (16:13),  
a w meczu o pierwsze miejsce wygrali-
śmy ze Szkołą Podstawową z Dąbrowy 
Białostockiej (21:20). Skład złotej dru-
żyny: Klasa 6 – Dzieniszewski Krystian, 
Jabłoński Oskar, Jabłoński Rafał, Sta-
szewski Oskar, Śliwowski Rafał: Klasa 
5 – Gardocki Dawid, Grodzki Mateusz, 
Idźkowski Miłosz, Konopka Mateusz, 
Kulesza Błażej, Kulesza Karol, Kule-
sza Krzysztof, Rząca Jakub, Rząca Jan,  
Zalewski Bartłomiej. Zwycięzcom, na-

uczycielom wychowania fizycznego oraz 
rodzicom jeszcze raz serdecznie GRA-
TULUJEMY!!! 

P.S Trzymajcie za nas kciuki na fi- 
nałach Ogólnopolskich! 

A oto wszystkie nasze osiągnięcia 
sportowe od początku roku szkolnego 
2018/2019.

Igrzyska Dzieci 
(klasy IV, V, VI)  

– szczebel powiatu:
II miejsce dziewcząt – Drużynowe bie- 
gi przełajowe
V miejsce chłopców – Drużynowe bie- 
gi przełajowe
III miejsce chłopców – Piłka nożna
I miejsce dziewcząt – Badminton
I miejsce chłopców – Badminton
III miejsce dziewcząt– Piłka koszykowa
I miejsce chłopców – Piłka koszykowa
I miejsce dziewcząt – Piłka ręczna
I miejsce chłopców – Piłka ręczna

Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
(klasy VII, VIII i III Gim.)

– szczebel powiatu:
I miejsce dziewcząt rocznik 2005 – 
Drużynowe biegi przełajowe

IV miejsca chłopców rocznik 2003, 2004, 
2005 – Drużynowe biegi przełajowe
I miejsce dziewcząt – Badminton
I miejsce chłopców – Badminton
II miejsce dziewcząt – Piłka koszykowa
I miejsce chłopców – Piłka ręczna
II miejsce dziewcząt – Piłka ręczna

Igrzyska Dzieci  
(klasy IV, V, VI)   

– szczebel Grupy Zachodniej:
II miejsce chłopców – Badminton
IV miejsce dziewcząt – Badminton
V miejsce chłopców – Piłka koszykowa
I miejsce dziewcząt – Piłka ręczna
I miejsce chłopców – Piłka ręczna

Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
(klasy VII, VIII i III Gim.) 

– szczebel Grupy Zachodniej:
IV miejsce dziewcząt – Badminton
II miejsce chłopców – Badminton
II miejsce dziewcząt – Piłka ręczna
I miejsce chłopców – Piłka ręczna

Igrzyska Dzieci 
(klasy IV, V, VI)   

– szczebel Wojewódzki:
I miejsce chłopców – Piłka ręczna
VII miejsce dziewcząt – Piłka ręczna
IV miejsce chłopców – Badminton

Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
(klasy VII, VIII i III Gim.) 

– szczebel Wojewódzki:
IV miejsce chłopców – Badminton

W chwili obecnej trwają rozgryw-
ki w piłkę ręczną, drużyny dziewcząt  
i chłopców awansowały do czwórki wo-
jewódzkiej i będą walczyły w medale! 
Finały wojewódzkie będą rozegrane na 
przełomie kwietnia i maja. 

Opracował: Tomasz Gosk
Nauczyciel

Tego jeszcze nie było... Zdobyliśmy ZŁOTY MEDAL  
w Wojewódzkim Finale Igrzysk Dzieci w piłkę ręczną chłopców
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21 marca 2019 r. odbył się w naszej 
szkole Dzień Języków Obcych. Każda 
klasa miała za zadanie przedstawić pu-
bliczności wylosowany wcześniej kraj. 

Uczniowie oraz wychowawczy wykazali  
się ogromna pomysłowością, zaanga-
żowaniem i inwencja twórczą, dlatego 
wszyscy niecierpliwieczekali na wyni-
ki konkursu, gdyż jak to było widać na 
zdjęciach – poziom przygotowanych 
prezentacji był zdumiewający. Komisja 
konkursowa miała bardzo trudne za-
danie, aby wyłonić tych „najlepszych”. 
Dzięki pozyskanym funduszom mo-
gliśmy zapewnić atrakcyjne nagrody 
wszystkim klasom. Nagrodami były  
w tym roku wyjazdy na basen, kręgle, 
do kina oraz do centrum zabaw dla 
dzieci, a jedna klasa zostanie na całe 

popołudnie w szkole, aby się....poba-
wić. Zwycięzcom, ale także pozostałym  
biorącym udział w tym wydarzeniu, 
serdecznie dziękujemy. 

Dzień języków obcych

Madagaskar

Meksyk

Wielu naszych uczniów wzięło udział 
(z sukcesem) w Powiatowym Konkur-
sie Plastycznym organizowanym przez 
Szkołę Podstawową w Kuleszach Ko-
ścielnych „Bohaterowie Niezłomni – 
Żołnierze wyklęci”. 

Maja Mantur z klasy VIIb zajęła  
I miejsce, Oskar Jabłoński z klasy VI 
zajął III miejsce, natomiast Aleksandra 
Staszewska z klasy VIIb, Oskar Staszew-

ski z klasy VI oraz Filip Moczydłowski  
z klasy III gimnazjum zostali wyróż- 
nieni.

Sukcesy plastyczne

Maja Mantur klasa VIII – I miejsce

Oskar Jabłoński kl. VI – III miejsce

Aleksandra Staszewszka kl. VII – wyróżnienie

Filip Moczydłowski kl. III gim. – 
wyróżnienie Oskar Staszewski kl. VI – wyróżnienie
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SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYCH PIEKUTACH

30 października 2018 r. odbyło  
się ślubowanie i pasowanie na ucznia 
pierwszoklasistów ze Szkoły Podsta-
wowej im. ks. Rocha Modzelewskiego 
w Nowych Piekutach. Uroczystość za-
szczycili swoją obecnością:, ks. kanonik 
Tadeusz Sołtysik – Proboszcz Parafii 
Nowe Piekuty, pan Marek Kaczyński –  
Wójt Gminy Nowe Piekuty, pan Wi-
told Zaręba – Przewodniczący Komi-
sji Oświaty, pani Danuta Wyszyńska – 
Dyrektor Szkoły w Nowych Piekutach, 
pani Maria Łapińska – Wicedyrektor 
Szkoły, pani Anna Borowska – Prze-
wodnicząca Rady Rodziców oraz na-
uczyciele, rodzice uczniów kl. IA i IB, 
uczniowie szkoły podstawowej i dzieci  
z oddziałów 6-latków.

Uroczystość przygotowana była przez  
wychowawczynie – Dorotę Jackowską- 
-Kostro i Agatę Mokrzewską a rozpo-
częło ją wprowadzenie Sztandaru Szko-
ły i odśpiewanie Hymnu Państwowego. 
Następnie pierwszaki zaprezentowały 
część artystyczną, podczas której poka-
zały to czego nauczyły się dotychczas. 

W związku z obchodami 100 roczni-
cy odzyskania przez Polskę niepodle-
głości występ utrzymany był w duchu  
patriotycznym. W dalszej części nastą-
piło uroczyste ślubowanie pierwszo- 
klasistów oraz pasowanie na ucznia 
przez Dyrektora Szkoły Danutę Wy-
szyńską. Potem zaproszeni goście mieli 
chwilę na swoje przemówienia.

W końcu nadszedł czas na wrę-
czenie pamiątkowych dyplomów oraz 
upominków dla pasowanych uczniów. 
Po wyprowadzeniu Sztandaru Szkoły 
wszyscy goście oraz dzieci z klas pierw-
szych zostali zaproszeni na słodki po- 
częstunek.

Pełnoprawnymi członkami braci  
uczniowskiej Szkoły Podstawowej w No- 
wych Piekutach zostali z kl. IA: Oliwier 
Łapiński, Alicja Niemyjska, Wiktoria 
Sienkiewicz, Kamil Skłodowski, Szy-
mon Piekutowski, Julia Wnorowska, 
Wojciech Żochowski, Damian Żochow- 
ski, Kacper Markowski, Bartłomiej Ła-
piński, Sylwester Łapiński, Piotr Ła-
piński, Szymon Wnorowski, Katarzyna 

Uroczystość Ślubowania Klas I
Sadkowska, Adam Jankowski, z kl. IB: 
Bloch Kamil, Jabłońska Zofia, Gabriela 
Krasowska, Łopieńska Lena, Markow-
ska Maria, Markowski Mikołaj, Per-
kowska Maja, Perkowski Piotr, Śred-
nicki Daniel, Tyszko Maja, Żochowski 
Aleks.
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W ramach świętowania 100. roczni- 
cy odzyskania przez Polskę niepodle-
głości nasza szkoła włączyła się w akcję 
„Rekord dla Niepodległej”. W piątek – 
9 listopada 2018 r. o godz. 11.11 wszy- 
scy uczniowie, nauczyciele, przedstawi- 
ciele rodziców wspólnie zaśpiewali 4 
zwrotki HYMNU PAŃSTWOWEGO. 
W tym dniu odbyło się również „SPO-
TKANIE Z PIOSENKĄ ŻOŁNIER- 
SKĄ”, które rozpoczął występ uczniów 
kl. I, następnie rodzice, dziadkowie 
mieli możliwość wspólnie z wnuczętami  
zaśpiewać wybraną pieśń patriotycz-
ną, kontynuacją spotkania były pieśni  
w wykonaniu uczniów z innych klas. 
Poprzez wspólne śpiewanie, radośnie  
czciliśmy Polskę i Niepodległość oraz  
pamięć naszych Bohaterów. Śpiewając  

podtrzymujemy tradycje jak również  
pragniemy pokazać, że patriotyzm to  
życiodajna siła pulsująca w głębi szla-
chetnych serc.

 Pani Dyrektor Szkoły Danuta Wy-
szyńska wygłosiła pogadankę na temat 
postaw patriotycznych w przeszłości  
i obecnie.

Na zakończenie uroczystości zostały  
wręczone nagrody dla laureatów szkol- 
nych konkursów: plastycznego i recyta- 
torskiego o tematyce związanej ze Świę-
tem Niepodległości.

11 listopada 2018 r. w setną rocznicę  
odzyskania niepodległości przez Polskę,  
młodzież i dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Nowych Piekutach czynnie włączyły 
się w gminne obchody Święta Niepod-
ległości. Po mszy świętej w Kościele  
parafialnym, odprawionej w intencji Oj-
czyzny, uczniowie zaprezentowali część 
artystyczną pod tytułem „Radosna 
Niepodległość”. Młodzi artyści za po-
mocą pieśni i piosenek patriotycznych 
przedstawili drogę Polski do niepodle-
głości, do śpiewania uczniowie zaprosili 
wszystkich uczestników uroczystości, 

przy wejściu do kościoła uczniowie roz-
dali wchodzącym przygotowane wcze-
śniej śpiewniki oraz biało-czerwone 
chorągiewki. Podczas występów śpie-
wali wszyscy zarówno dzieci jak i starsi, 
a na twarzach widać było radość z fak-
tu, że żyjemy w wolnym kraju. Na ko-
niec uroczystości wszyscy zgromadzeni  
przeszli pod pomnik Żołnierzy AK  
i Niepodległości, gdzie zostały złożone 
kwiaty i zapalone znicze.

Obchody przypomniały nam wszyst- 
kim, że pamięć o historii zarówno jak 
dbałość o Ojczyznę jest obowiązkiem 
wszystkich. Ta lekcja historii i patrioty-
zmu na długo zostanie nam w pamięci.

Opracowały: Agata Mokrzewska  
i Agnieszka Saniewska

11 listopada

Uroczystość Dnia Patrona Szkoły 
Podstawowej im. księdza Rocha Mo- 
dzelewskiego odbył się w naszej szkole 
bardzo uroczyście. Uczniowie już od 
rana przygotowywali się do obchodów 
tej uroczystości. Pierwsze ich zajęcia 
prowadzone z wychowawcami doty-
czyły przypomnienia i utrwalenia wia-
domości o ks. Rochu Modzelewskim.  
Następnie dzieci przygotowały wizytów- 
ki nt. „Nasza szkoła widziana oczami 

uczniów”. Podczas przeprowadzonego 
quizu reprezentanci klas zaprezento-
wali ogromną wiedzę na temat życia  
i działalności naszego patrona, a przy-
gotowane przez poszczególne klasy  
wizytówki pokazały ogromne zaanga-
żowanie i talent naszych uczniów.

Jednak punktem kulminacyjnym uro- 
czystości był długo wyczekiwany występ  
uczniów Szkoły Muzycznej im. Ignace-
go Paderewskiego z Białegostoku. Wraz 
z wykonawcami koncertu do naszej 
szkoły, jak co roku, przyjechali również: 
kuzynka ks. Rocha Modzelewskiego – 
Pani Bożena Jadacka-Jóźków z córką 
Panią Małgorzatą Jóźków oraz opie-
kunowie uczniów: Pan Marek Ławre-
szuk – Dyrygent Orkiestry Smyczkowej 
Państwowej Szkoły Muzycznej I stop-
nia oraz nauczyciele – Pani Jolanta Ka-
mińska, Pani Dorota Marat i Pani Ewa 

Pawłowska. Oprócz gości byli również 
obecni przedstawiciele naszej społecz-
ności lokalnej.

Na początku koncertu Pani Małgo-
rzata Jóźków odczytała list Pana pro-
fesora Jacka Jadackiego skierowany do 
uczniów naszej szkoły. Następnie Pani 
Bożena Jadacka-Jóźków wprowadzała 
wszystkich słuchaczy w klimat prze-
pięknie wykonywanych utworów orkie-
stry smyczkowej.

Na koniec uroczystości Pani Dyrek-
tor podziękowała wszystkim gościom 
za udział w koncercie oraz wręczyła 
upominki wykonane przez naszych  
wychowanków w postaci przepięknych 
aniołów, które symbolizują mądrość  
i życzliwość, czyli cechy przewodnie ży-
cia patrona naszej szkoły. 

 Opracowała: Bożena Skłodowska
 

Dzień Patrona Szkoły Podstawowej im. ks. Rocha Modzelewskiego  
w Nowych Piekutach w dniu 21 marca 2019 r.
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13 stycznia 2019 roku w Nowych Pie- 
kutach miała miejsce niezwykła uro-
czystość – obchodziliśmy 100. rocznicę 
urodzin kpt. Kazimierza Kamieńskiego 
„Huzara”.

Głównym organizatorem był Ko-
mitet Społeczny, który został założony 
przez rodzinę naszego Bohatera i miło-
śników historii. Współorganizatorami 
byli Pan Krzysztof Gołaszewski – Bur-
mistrz Łap, Pan Jarosław Siekierko – 
Burmistrz Miasta Wysokie Mazowiec-
kie, Pan Robert Wyszyński – Burmistrz 
Szepietowa, Pan Marek Kaczyński – Wójt  
Gminy Nowe Piekuty i Szkoła Podsta-
wowa im. Ks. Rocha Modzelewskiego  
w Nowych Piekutach.

 Uroczystości rozpoczęły się Mszą 
Świętą w intencji Kapitana i jego Żoł-
nierzy. Po niej złożyliśmy kwiaty i za-
paliliśmy znicze pod pomnikiem obok 
kościoła parafialnego w Nowych Pieku-
tach. Wartę honorową pełnili żołnierze 
z Podlaskiej Brygady Obrony Teryto-
rialnej. 

W sali sportowej szkoły podstawo-
wej w Nowych Piekutach wysłuchaliśmy  
wykładu dr Łukasza Lubicz-Łapińskie-
go z białostockiego oddziału Instytutu  
Pamięci Narodowej, w którym mowa 
było o pochodzeniu kapitana, jego ro-
dziny. Dowiedzieliśmy się wielu cie-
kawostek dotyczących genealogii i jej  
tajemnic. 

W benefisie patriotyczno-wspomnie- 
niowym wzięli udział ludzie z różnych 
środowisk – Pan Marek Dziemieszkie-

wicz – bratanek Romana Dziemieszkie- 
wicza „Pogody” i Mieczysława Dzie-
mieszkiewicza „Roja”, Pan Dariusz Syr-
nicki – Wiceprezes Związku Żołnierzy 
NSZ Okręg Łomża, członkowie Stowa-
rzyszenia GRH im. Brygady Kawalerii 
Plis i Członkowie Młodzieży Wszech-
polskiej Okręg Wysokie Mazowieckie. 
Poszczególne wspomnienia przeplatane 
były wspólnym śpiewaniem pieśni pa-
triotycznych, które prowadził Kwartet 
Diecezjalnego Instytutu Muzyki Ko-
ścielnej z Łomży i Stowarzyszenie Świat 
Akordeonu pod przewodnictwem księ-
dza Kazimierza Ostrowskiego. 

Mieliśmy zaszczyt gościć niezwykłą 
osobę – Pana ppor. Franciszka Mościc- 
kiego PS. „Kieliszek” – łącznika i po-
mocnika oddziału „Huzara”, który został 

uhonorowany przez organizatorów po- 
przez wręczenie mu dyplomu z po- 
dziękowaniem i pamiątkowego ryngrafu  
z Matką Boską Ostrobramską. 

Wydarzenie zakończyło się koncer-
tem Norberta „Smoły” Smolińskiego – 
lidera zespołu Contra Mundum. Znając 
utwory tego wykonawcy, wiedzieliśmy, 
że koncert będzie wspaniały, nie spo-
dziewaliśmy się jednak, że będzie połą-
czony z lekcją historii, którą Pan Nor-
bert nam przygotował. Niesamowity 
klimat, ożywienie wspomnień, złożony 
hołd naszym Bohaterom i wzruszenie – 
wszystko to towarzyszyło uczestnikom 
koncertu. 

100 rocznica urodzin „Huzara”
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IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

Na Mistrzostwach Makroregionu w lek- 
kiej atletyce
Aleksandra Gołębiewska i Aleksandra  
Dąbrowska IV m. w sztafecie 4*100m
Julia Dworakowska V m. w pchnięciu 
kulą

I miejsce igrzyska młodzieży w lidze 
lekkoatletycznej – Grupa Zachodnia 
(awans do Finału Wojewódzkiego)
Gabriela Kruszewska
Julia Dworakowska
Aleksandra Dąbrowska
Martyna Kostro
Sylwia Domańska
Ewelina Kozłowska
Martyna Żochowska
Julia Tymińska
Julita Saniewska
Natalia Brzozowska
Aleksandra Gołębiewska
Natalia Gołębiewska
Andżelika Okonowicz
Weronika Mioduszewska
Weronika Gierałtowska

I miejsce Mistrzostwa Powiatu w pił- 
ce ręcznej
Gabriela Kruszewska
Julia Dworakowska
Aleksandra Dąbrowska
Julia Gołębiewska
Sylwia Domańska
Ewelina Kozłowska
Martyna Żochowska
Julia Tymińska
Julita Saniewska
Natalia Brzozowska

Aleksandra Gołębiewska
Weronika Gierałtowska
Żaneta Domańska
Katarzyna Mioduszewska
Marta Popławska

Zespół dziewcząt wygrał rozgrywki 
finałowe Grupy Zachodniej oraz zajął  
II miejsce w I rundzie Finału Woje-
wódzkiego awansując do ścisłego finału 
którego będzie gospodarzem.

I miejsce Mistrzostwa Powiatu w ko-
szykówce
Gabriela Kruszewska
Julia Dworakowska
Aleksandra Dąbrowska
Julia Gołębiewska
Sylwia Domańska
Ewelina Kozłowska
Martyna Żochowska
Julia Tymińska
Julita Saniewska
Natalia Brzozowska
Aleksandra Gołębiewska
Weronika Gierałtowska

II miejsce Mistrzostwa Powiatu w pił- 
ce ręcznej
Piotr Brzozowski
Arkadiusz Markowski
Jakub Markowski
Michał Markowski
Jakub Kruszewski
Damian Ciborowski
Jakub Łapiński
Kamil Łapiński
Piotr Markowski
Jakub Bajkowski
Sebastian Okonowicz
Jakub Konopka
Mateusz Gierałtowski

Zespół chłopców zajął II miejsce  
w rozgrywkach finałowych Grupy Za-
chodniej oraz zajął wygrał w I rundzie 
Finału Wojewódzkiego awansując do 
ścisłego finału. 

II miejsce Mistrzostwa Powiatu w ko-
szykówce
Piotr Brzozowski

Arkadiusz Markowski
Jakub Markowski
Michał Markowski
Damian Ciborowski
Jakub Łapiński
Kamil Łapiński
Piotr Markowski
Sebastian Okonowicz
Jakub Konopka

W Mistrzostwach Powiatu w biegach 
przełajowych
III m. Kacper Poletyło

IGRZYSKA DZIECI

III miejsce Mistrzostwa Powiatu w pił- 
ce koszykowej
Rafał Łapiński
Damian Łopieński
Adam Pruszyński
Sebastian Skorupski
Kacper Konopka
Mateusz Góralczyk
Oskar Śliwowski
Bartosz Wyszyński
Mateusz Okonowicz
Filip Piekutowski

W Mistrzostwach Powiatu w biegach 
przełajowych
I m. Zuzanna Sienkiewicz
II m. Mateusz Okonowicz
III m. Karol Saniewski

Opracowali: Iwona Ciborowska
Grzegorz Grabowski

Osiągnięcia Sportowe w roku szk. 20018/19
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W roku szkolnym 2018/2019 do 
Punktu Przedszkolnego „Wesoły Pro-
myk” uczęszcza 43 dzieci w tym 3-lat-
ki (21 dzieci) oraz 4-5 latki (22 dzieci).  
Nasze przedszkole dba o wszechstronny, 
harmonijny rozwój oraz zapewnia po- 
czucie bezpieczeństwa każdemu dziecku.  
Dzieci w przedszkolu mają możliwość  
prezentowania swoich możliwości i umie- 
jętności poprzez uczestnictwo w kon-
kursach plastycznych, recytatorskich, 
przedstawieniach teatralnych oraz uro-
czystościach przedszkolnych. W Punk-
cie Przedszkolnym prowadzone są za-
jęcia dodatkowe z języka angielskiego, 
religii oraz zajęcia z logopedą. W od-
dziale 4-5 latków wprowadzona została 
innowacja pedagogiczna pt.: „Wesoła 
gimnastyka buzi i języka dla smyka”, 
której celem jest usprawnienie motory- 
ki narządów artykulacyjnych.

W naszym przedszkolu przedszko-
laki nie tylko zdobywają wiedzę i roz-
wijają swoje zainteresowania, ale także 
mają możliwość uczestnictwa w zaję-
ciach kulinarnych, podczas których wy-
konują zdrowe kanapki, sałatki owoco-
we, soki, a także pieką rogaliki, pączki  
i gofry. Takie zajęcia mają na celu pro-
pagowanie wśród małych dzieci zdro-
wego stylu życia, co przekłada się na 
lepsze samopoczucie oraz zdrowie dzie-
ci. Wspólne przygotowywanie potraw 
pozwala na zdobywanie nowych do-
świadczeń za pomocą zmysłu zapachu, 
smaku i dotyku. Nasze przedszkolaki 
uwielbiają zajęcia kulinarne, ponieważ 
to sama przyjemność spożywać to, co 
się samodzielnie przygotowało.

Ważnym wydarzeniem dla dzie-
ci były obchody związane ze świętem  

narodowym – 100 rocznicą odzyska-
nia przez Polskę niepodległości. 6-latki  
oraz dzieci z Punktu Przedszkolnego 
„Wesoły Promyk” do tego święta przy-
gotowały się znakomicie. We wszystkich  
grupach wiekowych realizowane były 
treści związane z patriotyzmem, przed-
szkole zdobiły wykonane przez dzieci 
prace w barwach narodowych: kotylio-
ny, flagi, orły. 

Uwieńczeniem tych dni była uro-
czystość, która odbyła się 13 listopada,  
a przygotowana została przez dzieci  
sześcioletnie. Scenariusz montażu słow- 
no-muzycznego obejmował przedsta-
wienie historii państwa polskiego od 
czasów zaborów do odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 

W Punkcie Przedszkolnym zorga-
nizowane zostały również warsztaty 
bożonarodzeniowe dla rodziców i ich 
dzieci. Celem warsztatów było wyko-
nanie ozdób świątecznych – stroików 
oraz wzmocnienie więzi emocjonalnej 
z rodziną. Rodzice i dzieci z zapałem 
wykonywali piękne stroiki świąteczne 
wykazując się przy tym dużą pomy-
słowością oraz kreatywnością. Był to 
naprawdę mile spędzony czas, podczas 
którego dzieci i rodzice wspólnie praco-
wali, jednocześnie świetnie się bawiąc.

Tuż przed Świętami Bożego Naro-
dzenia wszystkie przedszkolaki zapro-
siły swoich rodziców do przedszkola 
na wspólną wigilię przedszkolną. Dzie-
ci podczas spotkania zaprezentowały  
przygotowane wiersze, kolędy oraz dzie- 
ci z oddziału 4-5 latków wystawiły  
Jasełka. Po części artystycznej przed-
szkolaki zaprosiły swoich rodziców na  
słodki poczęstunek. Spotkanie zakoń-
czyło się składaniem życzeń świątecz-
nych przez dzieci, wspólnym dziele-
niem się opłatkiem oraz wręczeniem 
bliskim samodzielnie przygotowanych 
upominków.

Ważnym wydarzeniem w naszym 
przedszkolu był Dzień Babci i Dziad-
ka. Tego dnia wszystkie przedszkolaki  
z utęsknieniem czekały na swoich kocha- 
nych dziadków. W trakcie uroczystości  

Babcie i Dziadkowie mogli podziwiać 
swoje pociechy w różnych formach ar- 
tystycznych. Mali artyści z przejęciem 
odtwarzali swoje role, a goście ze wzru-
szeniem odbierali czułe słowa, kiero-
wane pod ich adresem. Przedszkolaki  
poprzez wiersz, piosenkę i taniec, mo- 
gły wyrazić kochanym Babciom i Dziad- 
kom, swoją miłość i wdzięczność za trud  
włożony w ich wychowanie. Po wystę-
pach goście oraz dzieci zostali zapro-
szeni na przygotowany przez mamy 
słodki poczęstunek.

Kolejnym ważnym wydarzeniem do- 
starczającym dzieciom wielu przeżyć  
i radości był bal karnawałowy, podczas 
którego dzieci miały okazję do wspól-
nej zabawy. Na ten wyjątkowy dzień za-
prosiliśmy instruktorki zumby z Mobil-
nej szkoły tańca Paaro z Białegostoku, 
dzięki którym nasz przedszkolny bal 
karnawałowy stał się wielką taneczną 
imprezą, wywołującą u najmłodszych 
zachwyt i wielką radość. Gorące ryt-
my i skoczna muzyka spowodowały, 
że dzieci bardzo chętnie wykonywały 
wszystkie układy taneczne propono-
wane przez Panie. Dzieci świetnie się 
bawiły uczestnicząc we wspólnych tań-
cach oraz licznych konkursach zręcz- 
nościowych.

Dzieci z punktu przedszkolnego 
„Wesoły Promyk” oraz oddziału przed-
szkolnego uczestniczyły w wycieczkach 
do Centrum Zabaw: „Krokospoko”,  
i „Fabryka Misia” w Białymstoku oraz 
Białostockiego Teatru Lalek na spektakl 
pt. „Misiaczek”.

 

Punkt przedszkolny „Wesoły Promyk” w Nowych Piekutach
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Projekt „Kreatywny rozwój uczniów Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach” 
jako forma rozbudzania zainteresowań i uzdolnień młodzieży szkolnej

Dbając o wszechstronny rozwój 
uczniów, od września 2018 r. do koń-
ca sierpnia 2019 r. Szkoła Podstawowa  
im. ks. Rocha Modzelewskiego w No-
wych Piekutach realizuje projekt pn. 
„Kreatywny rozwój uczniów Szkoły 
Podstawowej w Nowych Piekutach”, 
który współfinansowany jest przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa  
Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś 
Priorytetowa III Kompetencje i kwali-
fikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edu-
kacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie 
atrakcyjności i podniesienie jakości 
oferty edukacyjnej w zakresie kształce-
nia ogólnego, ukierunkowanej na roz-
wój kompetencji kluczowej.

Głównym celem projektu jest wzrost 
jakości oferty edukacyjnej szkoły w za- 
kresie rozwoju kompetencji kluczowych,  
matematyczno-przyrodniczych, języka 
angielskiego i postaw pożądanych na 
rynku pracy z uwzględnieniem uczniów 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
oraz wzrost kompetencji zawodowych 
nauczycieli w zakresie kształtowania 
u uczniów kompetencji kluczowych. 
Projekt skierowany jest do wszystkich 
uczniów i uczennic naszej szkoły. 

Realizacja projektu zakłada nastę- 
pujące działania:
1. Szkolenie nauczycieli – nowoczesne 
metody pracy z wykorzystaniem TIK.

2. Zajęcia rozwijające kreatywność i kom- 
petencje kluczowe dla klas I-III:
• „Mali artyści” – koło plastyczne  
(2 grupy);
• Mole książkowe;
• Koło teatralne – Mali aktorzy  
(2 grupy).

3. Zajęcia rozwijające kompetencje ma-
tematyczno-przyrodnicze z wykorzy-

staniem metody eksperymentu dla klas 
IV-VI.

4. Koła zainteresowań:
• Media kreatywne – zajęcia informa-
tyczne (2 grupy);
• Młody konstruktor – zajęcia nauko- 
wo-techniczne;
• Matematyk – zajęcia matematyczne, 
umiejętność uczenia się (2 grupy);
• Teatr kompetencji – zajęcia kształ- 
tujące postawy kreatywne, inicjatywne, 
innowacyjne, współpracy w zespole;
• Klub Badacza – zajęcia przyrodnicze.

5. Zajęcia językowe:
• Zajęcia języka angielskiego dla uczniów  
gimnazjum i klas VII i VIII;
• Zajęcia językowe dla uczniów klas  
IV-VI (2 grupy).

6. Zajęcia wyrównawcze z matematyki 
dla uczniów gimnazjum.

7. Aktywny program doradztwa zawo-
dowego.

8. Klub badacza i odkrywcy – zajęcia 
matematyczno-przyrodnicze dla gim-
nazjalistów i uczniów klas VII i VIII.

9. Młody programista – zajęcia infor-
matyczne.

10. „Mądrze, twórczo, kreatywnie –
przedsiębiorczość bez tajemnic” – zaję-
cia rozwijające kompetencje kluczowe 
dla gimnazjalistów i uczniów klas VII 
i VIII.

11. Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów  
z niepełnosprawnością.

12. Warsztaty z kreatywności dla 
uczniów klas I-VIII szkoły podstawo-
wej i uczniów klas III oddziałów gim-
nazjalnych.

Dzięki projektowi pozyskaliśmy środ- 
ki na doposażenie pracowni kompute-
rowej w 11 nowych komputerów wraz  

z oprogramowaniem. Uzyskaliśmy wiele 
pomocy dydaktycznych oraz narzędzi 
TIK, które uatrakcyjnią prowadzenie 
zajęć, tj. 2 tablice interaktywne wraz  
z oprogramowaniem, 3 aparaty cyfrowe, 
kamerę cyfrową, 2 ekrany, 2 projek- 
tory. Ponadto zakupione zostały stroje  
do występów teatralnych, zestaw kukie-
łek, pacynek i masek, reflektor scenicz-
ny, zestaw nagłaśniający, maszyna do 
tłoczenia i wycinania papieru, sprzęt do 
dwóch pracowni matematyczno-przy-
rodniczych, zestaw filmów edukacyj-
nych oraz nowe książki do biblioteki.

W czasach, kiedy innym szkołom 
często brakuje funduszy na wszelkie 
dodatkowe zajęcia, taka alternatywa 
wydaje się być bardzo istotna i pomoc-
na. Zajęcia pozalekcyjne pełnią wiele 
ważnych funkcji w rozwoju młodego  
człowieka, m.in. pobudzają kreatyw- 
ność, dociekliwość, stymulują myślenie,  
rozbudzają zainteresowania uczniów, 
rozwijają ich zdolności. Stwarzają też 
możliwości nabywania nowych umie-
jętności i doświadczeń.

Wśród zajęć pozalekcyjnych dla 
uczniów kl. IV-VI na szczególną uwa-
gę zasługują Zajęcia rozwijające kom-
petencje matematyczno-przyrodnicze  
z wykorzystaniem metody eksperymen- 
tu. Działanie to ma na celu przybliżyć 
młodzieży szerokie środowisko ze-
wnętrzne, w którym funkcjonują, a jed-
nocześnie pokazać, że kreatywność jest 
niezbędnym elementem rozwoju. Zaję-
cia realizowane są w trzech obszarach: 
Ekologia – Informatyka/Mechanika – 
Kultura. 

Zajęcia z ekologii polegają głównie 
na przeprowadzaniu eksperymentów  
i doświadczeń, dzięki czemu wiedza jest 
szybciej przyswajana przez uczniów. 
Podczas spotkań poruszane są różne 
tematy, m.in. zanieczyszczenie powie-
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trza, gleby, wody, żywność ekologiczna. 
Atrakcją zajęć było spotkanie z leśni-
czym Nadleśnictwa Rudka, który szero-
ko omówił tematykę związaną z lasem,  
dokarmianiem zwierząt, ich ochroną, 
zaśmiecaniem lasów. Uczniowie wspól-
nie z leśniczym zbudowali karmniki 
oraz rozwiesili pokarm dla ptaków wo-
kół szkoły. Nawiązano również współ-
pracę z Ośrodkiem Edukacji Leśnej 
„Cyraneczka” – przedstawicielka tego 
ośrodka omówiła wybrane zagadnienia 
z zakresu tematyki ekologii. Planowa-
ne są także zajęcia edukacyjne w wyżej  
wymienionym ośrodku.

Z kolei w ramach Zajęć informa-
tyczno-mechanicznych nawiązana zo- 
stała współpraca z Wydziałem Mecha-
nicznym Politechniki Białostockiej. 
Młodzież już w kwietniu będzie uczest-
niczyć w zajęciach prowadzonych przez 
pracowników uczelni. Efektem projek- 
tu ma być stworzenie robota, który zo-
stanie zaprezentowany na koniec roku 
szkolnego. Na zajęciach uczniowie po-

znają roboty działające we współcze-
snym świecie, uczą się je projektować 
i programować na ekranie monitora. 
Dzięki temu kształcą umiejętność sa-
modzielnego rozwiązywania problemów 
i samodzielnego realizowania działań 
technicznych. Umożliwi to dokonywa-
nie przyszłych wyborów edukacyjnych 
odpowiednio do uzdolnień i osiągnięć 
uczniów.

Ostatni obszar projektu to Kultura.  
Poprzez to działanie uczniowie poznają  
historię misterium, jak formy drama-
tu, scenicznej prezentacji treści biblij-
nych lub żywotów świętych, które sięga 
swymi korzeniami średniowiecza. Ko-
lejnym etapem ich działań jest przy-
gotowanie Misterium Męki Pańskiej  
i Drogi Krzyżowej rozbudowanej o sceny  
nawiązujące do poszczególnych stacji. 
Wsparcia w zakresie gry aktorskiej – 
ruchu scenicznego, gestykulacji i mimi- 
ki – udzielili aktorzy z Teatru Dra- 
matycznego im. Aleksandra Węgierki  
w Białymstoku. Efekty swojej pracy 

młodzi aktorzy zaprezentują w Wielką 
Środę o godzinie 19.00 jako wprowa-
dzenie do misterium paschalnego prze-
żywanego podczas Triduum i wień-
czących je świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego.

Uczniowie szkoły podstawowej chęt- 
nie i aktywnie uczestniczą w wybranych 
przez siebie zajęciach. Doskonalą swoją 
wiedzę, przeprowadzając różnorodne 
doświadczenia, badania i eksperymen-
ty. Uczą się jednocześnie organizować 
swój czas, by móc go dzielić na obo-
wiązki i przyjemności.

Udział w projekcie dał duże możli-
wości zarówno szkole, jak i uczniom. 
Szkoła jako placówka otrzymała fun-
dusze na prowadzenie różnego rodza-
ju zajęć pozalekcyjnych, uczniowie zaś 
zyskali szansę poznania nowych wiado-
mości i umiejętności, rozwijania swo- 
ich zainteresowań. 

 Opracowały: Wioletta Litwińczuk
Dorota Niemyjska

Agnieszka Zdrodowska

„Niezwykła Przyjaźń”

Dnia 23.11.2018 r. w Szkole Pod-
stawowej w Nowych Piekutach miało 
miejsce wyjątkowe spotkanie z Klau- 
sem Pischelem, autorem książki „Nie-
zwykła przyjaźń.: Próba człowieczeń-
stwa w okupowanej Polsce”. 

To spotkanie było dla uczniów oraz 
lokalnej społeczności przypomnieniem 
szczególnych wydarzeń z okresu II woj-
ny światowej. Na plebanii w Tykocinie 
spotykali się ks. Józef Kaczyński, wcze-
śniejszy proboszcz parafii w Nowych 

Piekutach, oraz komendant posterun-
ku żandarmerii niemieckiej Philipp 
Schweiger i prowadzili normalne życie 
towarzyskie nie zważając na sytuację, 
jaka panowała na zewnątrz. Klaus Pi-
schel opisał w swojej książce „przyjaźń 
Polaka i Niemca, która zaistniała wbrew 
zdałoby się skrajnie niesprzyjającym 
okolicznościom, w godzinie najwięk-
szego upadku człowieczeństwa”.

Na początku spotkania reżyser Da-
riusz Szada-Borzyszkowski w pięknych 
słowach naznaczył tragizm, jaki niesie 
za sobą okrucieństwo wojny. Jak po- 
wiedział: „nie wiadomo, jak zachował-
by się każdy z nas, gdyby znalazł się  
w sytuacji zagrażającej życiu”. 

Uczniowie oraz zaproszeni goście 
obejrzeli również prezentację na temat 
Tykocina wykonaną przez tamtejszego 
kustosza muzeum Jana Maciejewskie-
go. Pan Jan opowiedział o niezwykłości 
miasteczka, gdzie przed siedemdzie-
sięcioma laty narodziła się niezwykła 
przyjaźń. 
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Osiągnięcia uczniów szkoły podstawowej 
im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach

W I semestrze roku szkolnego  
2018/19 szesnaścioro uczniów osiąg- 
nęło średnią ocen 4 ,75 i powyżej,  
a średnia ocen w szkole wyniosła 3,59.

▶ Uczniowie ze średnią ocen 4,75  
i powyżej:
• Zofia Roszkowska, klasa IVa,  

średnia ocen 5,08,
• Zuzanna Średnicka, klasa IVa,  

średnia ocen 4,92,
• Julia Piekutowska, klasa IVb,  

średnia ocen 5,08,
• Damian Murawski, klasa IVb,  

średnia ocen 5,00,
• Karol Saniewski, klasa Va,  

średnia ocen 5,15,
•  Kinga Wojno, klasa Va,  

średnia ocen 5,15,
• Wiktoria Przeździecka, klasa Vb, 

średnia ocen 5,23,
• Oliwia Osmólska, klasa Vb,  

średnia ocen 5,23,
• Wiktoria Sasinowska, klasa Vb, 

średnia ocen 4,92,
• Kinga Roszkowska, klasa Vb,  

średnia ocen 4,77,
• Jakub Dołęgowski, klasa VI,  

średnia ocen 5,17,
• Weronika Skłodowska, klasa VII, 

średnia ocen 4,79,

• Anita Niemyjska, klasa VIII,  
średnia ocen 4,93,

• Julia Gołębiewska, klasa IIIa gim- 
nazjum, średnia ocen 5,07,

• Kacper Przeździecki, klasa IIIb gim- 
nazjum, średnia ocen 5,14,

• Ewelina Kozłowska, klasa IIIb gim-
nazjum, średnia ocen 5,07.

▶ Uczniowie licznie brali udział  
w wielu konkursach i akcjach tj:
– konkursy wiedzy: Wojewódzki Kon-
kurs Języka Angielskiego w gimnazjum,  
Wojewódzki Konkurs Języka Niemiec-
kiego w szkole podstawowej, Wojewódz- 
ki Konkurs Języka Polskiego w szkole 
podstawowej i w gimnazjum, Woje-
wódzki Konkurs Biologiczny w szkole  
podstawowej i w gimnazjum, Woje- 
wódzki Konkurs Matematyczny w szkole  
podstawowej i w gimnazjum, Woje-
wódzki Konkurs Geograficzny w gim-
nazjum, Konkurs Matematyczny „Kan-
gur”, „Bezpieczna praca w rolnictwie”, 
„Szkolny Konkurs na Wypracowanie  
o Tematyce Sybirackiej”, „Szkolny Kon-
kurs Wiedzy o AIDS i HIV”;
– konkursy plastyczne: „Boże Narodze- 
nie – zaczarowany świat Świętego Mi-
kołaja”, „Pomagam 112”, „Zapobiega-
my pożarom”, „Pejzaże Powiatu Wyso- 

komazowieckiego”, „Moja Ojczyzna – 
wolność w kolorach”, „Holidays in En-
glish and German speaking countries”, 
„Bezpieczna droga do szkoły w Gminie 
Nowe Piekuty”, „Moja ulubiona postać 
z bajki”, „Nie biorę, nie ryzykuję”;
– konkursy recytatorskie i wokalne: 
„Moja Ojczyzna”, „Hej kolęda, kolę- 
da”; – akcje czytelnicze: „Cała Polska 
Czyta Dzieciom”, „Mikołajkowe spot- 
kania z książką”.

▶ Uczennica klasy VIII Anita Niemyj-
ska została finalistką Wojewódzkiego 
Konkursu Języka Polskiego.

Zapraszamy do galerii najlepszych 
uczniów na stronie 36.

Sam autor nie popiera polityki hitle-
rowskiej, jak powiedział, i ubolewa nad 
tym, iż w Niemczech młodzież nie wie- 
le wie o tragicznej historii, która wyda-
rzyła się w okresie II wojny światowej. 
Jego marzeniem jest, aby książka ta 
została wprowadzona w niemieckich 
szkołach jako lektura obowiązkowa.

To spotkanie miało na celu uświa-
domienie nam, jak ważna jest przyjaźń 
i szacunek do drugiego człowieka oraz 
pokazanie, iż tylko pojednanie, któ-
rego symbolem jest dzwon w kościele  
w Nowych Piekutach, prowadzi do po-
koju. Jak pisał kard. Stefan Wyszyński: 
„Nienawiść prowadzi na cmentarze, mi- 
łość prowadzi do nowego życia”.
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Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach
Nasz Gminny Ośrodek Kultury i Bi-

blioteka tętnią życiem. Nie tylko dzięki 
pięknym pomieszczeniom po remon-
cie,  który zakończył się we wrześniu 
2018 r. i który to został przeprowadzony 
w ramach projektu „Przebudowa i re-
mont pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej 
w Nowych Piekutach wraz z adaptacją 
na Gminny Ośrodek Kultury i Biblio-
tekę Publiczną”, zrealizowany przez 
Gminę Nowe Piekuty oraz Urząd Mar-
szałkowski Województwa Podlaskiego. 
Głównym motorem napędowym są lu-
dzie, którzy nas odwiedzają w ramach 
prowadzonych zajęć oraz korzystają  
z naszej oferty biblioteczno-kulturalnej. 
Z roku na rok mamy coraz więcej do za-
oferowania, nasza propozycje są coraz 
bogatsze a co za tym idzie coraz więcej 
osób nas odwiedza z czego bardzo się 
cieszymy.

W listopadzie ogłosiliśmy konkurs 
na „Świąteczny stroik bożonarodze-
niowy”, skierowany do dzieci, młodzieży 
i dorosłych z naszej gminy. 20 uczest- 
ników konkursu swoje prace zgłosiło  
do 14 grudnia, po czym na początku 
stycznia odbyło się rozstrzygnięcie kon-
kursu oraz wręczenie nagród. Stroiki 
były oceniane w czterech kategoriach 
– klasy I-III, IV-VI, VII-VIII i III gim- 
nazjum oraz dorośli. 

Miejsca pierwsze zajęli: Daniel Śred- 
nicki – kl. I, Jakub Dołęgowski – kl. VI,  
Weronika Wyszyńska – VIII, Anna Kru- 
szewska; miejsca drugie – Łucja Szym-
borska – kl. III, Mateusz Okonowicz –  
kl. IV, Andżelika Okonowicz – VIII, 
Barbara Markowska; miejsca trzecie – 
Mikołaj Kostro – kl. I Zuzanna Śred- 
nicka – kl. IV Sebastian Okonowicz – 
kl. VII, Alicja Czarkowska; wyróżnie- 
nia – Michał Markowski – kl. III Bar- 
tosz Dołęgowski – kl. II Kamil Skło-
dowski – kl. I, Kacper Markowski – kl. I,  
Krystian Markowski – kl. IV, Adam 
Rybicki – kl. IV, Sebastian Średnicki –  
kl. V, Małgorzata Werpachowska –   
kl. VIII. Podziękowania za pomoc w przy- 
gotowaniu stroików otrzymali również 
rodzice. Dyplomy i nagrody laureatom 

wręczył przedstawiciel komisji kon- 
kursowej p. Krzysztof Porowski. Nato-
miast, spotkanie uświetnili p. Andrzej 
Rybicki i jego syn Adam pięknie za-
granymi na akordeonie i zaśpiewanymi  
kolędami. 

Konkurs był zorganizowany przez 
Wójta Gminy Nowe Piekuty oraz Gmin- 
ny Ośrodek Kultury.

2 grudnia w Izbie Tradycji Regio-
nalnej i Rolnictwa w Nowych Pieku- 
tach  zorganizowaliśmy imprezę miko- 
łajkową. Osiemdziesięcioro dzieci, wraz  
z rodzicami, doskonale bawiło się pod 
kierunkiem „Aniołów” z białostockie-
go „Teatru pod Orzełkiem” . Spotkanie 
rozpoczęło się od ciekawego spektaklu 
pt.: „Kolędnicy”, następnie „Anioło-
wie” poprowadzili różne zabawy i tań-
ce integracyjne. Na koniec spotkania  
zjawił się Mikołaj, który obdarował 
każde dziecko słodkościami i zebrał  
do rękawa zamówienia na bożonaro-
dzeniowe prezenty.  

 

W grudniu w Gok-u odbyły się  
4 spotkania z cyklu „Szydełkowe 
ozdoby świąteczne”, prowadzone przez 
Panią Alinę Kostro, skierowany do 
dorosłych. Uczestniczki pod okiem 
instruktorki tworzyły podczas piękne 
ozdoby choinkowe.

17 grudnia – braliśmy udział w  Dniu 
Otwartym w OREW w Kostrach No-
skach pod nazwą „Zdrowa i Otwarta 
Rodzina”. Prowadziliśmy zajęcia pla-
styczne z robienia ozdób choinkowych 
– ozdabiania świątecznych pierników, 
robienia bombek i łańcuchów po czym 
wspólnie z uczestnikami ubraliśmy 
choinkę. 

Od 28 stycznia do 1 lutego trwały  
w naszej świetlicy zajęcia dla dzieci  
w ramach Ferii w GOK-u. Uczestnicy 
brali udział w warsztatach ABC wo-
lontariatu, finansowanych przez LGD 
Brama na Podlasie. Prowadziła je Pani 
Marta Chruściel ze Stowarzyszenia 
Pomocy Szansa w Kostrach Noskach. 
Warsztaty prowadzone były metodami 
aktywizacyjnymi i dotyczyły zagadnie-
nia wolontariatu. Uczestnicy poznawali 
różnicę między wolontariatem a po-
mocą odpłatną, ustalali wymiary wo-
lontariatu, dowiedzieli się jak można  
zostać wolontariuszem i poznawali miej- 
sca gdzie można pomóc innym. Toczyli 
także dyskusję nt. cech wolontariusza 
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oraz tego co może on dać innym i co 
może zyskać pomagając. Warsztaty wpi-
sały się w obszar kształtowania kompe-
tencji społecznych młodych ludzi z te-
renu Gminy Nowe Piekuty.

Podczas zajęć dzieci odwiedził przed- 
stawiciel Posterunku Policji w Szepie-
towie, który opowiadał o tym jak za-
chować bezpieczeństwo wokół siebie. 
Pani Marta zaprosiła dzieci do ośrodka 
OREW Przystań w Kostrach Noskach, 
gdzie, m.in. uczyły się współpracy ro-
biąc narty i tzw.: „gluty”... W czwartek  
było kino w Białymstoku i piękny, wzru- 
szający film: „O psie, który wrócił do 
domu” oraz smakołyki w KFC, a w pią- 
tek własnoręcznie zrobiony kolorowy 
śnieg, uszyty słonik (oczywiście pod 
czujnym okiem pani Marty) i przygody 
byczka Fernando przy smakowitym po-
pcornie. 

11 marca z okazji Dnia  Kobiet zor-
ganizowaliśmy dla dorosłych miesz-
kańców naszej gminy wyjazd  do kina  
w Białymstoku na romantyczny film 

pt. „Całe Szczęście”. Autokar ufundował 
nam Pan Wójt Marek Kaczyński. Oko-
ło 30 osób bardzo dobrze się bawiło na 
wspólnym wyjeździe.

GOK Nowe Piekuty współorganizuje 
także z Gminą nowe Piekuty Honoro-
we Akcje Krwiodawstwa w Nowych 
Piekutach. 

Stałe zajęcia w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Nowych Piekutach

Język angielski – Młodzi ucznio-
wie w 7 grupach spotykają się w po- 
niedziałkowe i piątkowe popołudnia.  
Zajęcia zawsze pomysłowo, pracowicie, 
aktywnie, ambitnie, kreatywnie, wesoło 
prowadzi doświadczony nauczyciel ję-
zyka angielskiego Pan Paweł Juszyński. 

Zajęcia szachowe – Czwartkowe  
popołudnia w naszym GOK-u poświę-
cone są szachom. Młodzi pasjonaci tej 
gry spotykają się na bezpłatnych zaję-
ciach w dwóch grupach, by doskonalić 
swoje umiejętności, uczyć się zdrowej 
rywalizacji, zintegrować, twórczo i po-
żytecznie spędzić czas pod czujnym 
okiem Pana Grzegorza Samełki. Nasi 
uczniowie odnoszą już sukcesy na tur-
niejach szachowych – Bartłomiej Oszal 
zajął II miejsce w II Turnieju Szacho-
wym o  Puchar Dyrektora Szkoły Pod-
stawowej im. Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Szepietowie, Kasia Oszal 
zajęła II miejsce, a Milena Wojtkowska 
miejsce na XIII Turnieju Szachowym 
im. Czesława Burdziuka w Ciechanowcu. 

Zajęcia literacko-artystyczne – Od-
bywają się we wtorkowe popołudnia  
od listopada 2018 r.  Bezpłatne zajęcia  
skierowane do najmłodszych prowadzi 
Pani Małgorzata Szpakowska – bibliote-
karz i animator kultury. Pod jej okiem 
uczestnicy zajęć rozwijają swoje zdol-
ności plastyczne i manualne często szu-
kając inspiracji w literaturze. 

Zajęcia muzyczne – W środowe po-
południa od grudnia 2018 r. odbywają 
się w GOK-u bezpłatne zajęcia śpiewu 
i emisji głosu oraz zajęcia nauki gry na 
instrumentach. Młodzi miłośnicy mu-
zyki szlifują swoje talenty pod okiem 
muzyka Pana Mateusza Kurkowskiego. 
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Gminna Biblioteka Publiczna w Nowych Piekutach
Książka i możliwość czytania, 

 to jeden z największych cudów  
naszej cywilizacji. 

(Maria Dąbrowska)

Gminna Biblioteka Publiczna liczy 
5249 woluminów. W naszym księgo-
zbiorze każdy może znaleźć coś dla sie-
bie. Są książki o tematyce historycznej, 
biografie, romanse, książki przygodowe 
i wiele pozycji dla dzieci i młodzieży. 
Nasi czytelnicy najchętniej sięgają po 
pozycje Lucindy Riley, Katarzyny Mi-
chalak, Hanny Kowalewskiej, Krystyny 
Mirek, ale są także miłośnicy Karola 
Maya czy Alfreda Szklarskiego. Mło-

dzież, oprócz lektur szkolnych, najchęt- 
niej czyta serię „Magiczne drzewo”  
Andrzeja Maleszki, a najmłodsi upo- 
dobali sobie „Kicię Kocią” Anity Gło-
wińskiej i „Tupcia Chrupcia” Elizy 
Piotrowskiej. Wychodząc naprzeciw za-
interesowań naszych czytelników sys-
tematycznie uzupełniamy księgozbiór. 
I tak w roku 2018 zostało zakupionych 
228 książek z środków budżetowych 
i 120 z pozyskanej dotacji w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju Czy-
telnictwa, natomiast w roku 2019 już 
74 pozycje. By promować czytelnictwo 
14 lutego przeprowadziliśmy akcją „Za-
kochaj się w książce”, wówczas oprócz  
książek o miłości na odwiedzających na-
szą bibliotekę czekały czekoladki i czer- 
wone róże. 

Z kolei 1 marca uhonorowaliśmy Żoł- 
nierzy Wyklętych prezentując ich syl-
wetki w formie wystawy, zachęcaliśmy 
również w tym dniu do sięgnięcia po 
literaturę o Żołnierzach Wyklętych. 

Trzylatki i ich rodzice mogli i nadal 
mogą wziąć udział w projekcie „Mała 
Książka – Wielki Człowiek” realizowa- 
nym z Instytutem Książki. Każdy, kto 

zapisał się do biblioteki otrzymał wy-
prawkę czytelniczą składająca się z ksią- 
żeczki „Pierwsze wiersze dla…” oraz 
poradnika dla rodziców „Książka po-
łączeni, czyli o roli czytania w życiu 
dziecka”.

Kolejną naszą propozycją, z której  
dzieci chętnie korzystają, są zajęcia arty-
styczne (literacko-plastyczne). Rozpo- 
częły się one od warsztatów o tematyce 
bożonarodzeniowej, w ramach których 
powstawały tradycyjne ozdoby świą-
teczne i ogromne ilości pysznych pier-
niczków, potem było origami, laurki  
i wierszyki dla babci i dziadka, „gadże-
ty” walentynkowe, a od lutego na wtor-
kowych zajęciach realizujemy projekt 
„W świecie Brzechwy”. Dzieci poznają 
wówczas wiersze i bajki Brzechwy oraz 
wykonują różnorodne prace plastycz-
ne. Wiersze Jana Brzechwy były także 
przedmiotem I Gminnego Konkursu 
Recytatorskiego, którym przywitaliśmy 
wiosnę. Konkurs przebiegał pod patro-
natem P. Marka Kaczyńskiego – Wójta 
Gminy. Mali artyści zachwycili komisję 
w składzie: Ewa Pruszyńska (sekretarz 
gminy), Monika Rogalewska (dyrektor 

Próby  chóru  „Swojskie Melodie” –  
Chórzyści spotykają się we wtorkowe 
wieczory na zajęciach muzycznych, 
które prowadzi muzyk – Pan Andrzej 
Rybicki. W ostatnim czasie chór brał 
udział w Przeglądzie Kolęd w Domu 
Kultury w Szepietowie. Podczas prób 
chórzyści z pasją przygotowują się do 
kolejnych występów sezonie wiosen-
nym i letnim.

 

Zapraszamy wszystkich do korzystania z oferty Gminnego Ośrodka Kul- 
tury w Nowych Piekutach

Opracowała: Monika Rogalewska 
Dyrektor GOK Nowe Piekuty
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GOK), Małgorzata Szpakowska (biblio-
tekarz GOK), więc wszyscy otrzymali 
wyróżnienia. Natomiast miejsca na po-
dium przyznano: Łucji Szymborskiej –  
I miejsce, Hannie Szymborskiej II miej-
sce, Rafałowi Dąbrowskiemu – III miej-
sce. Ogromne podziękowania należą  
się rodzicom i opiekunom za pracę wło-
żoną w przygotowanie dzieci do kon-
kursu.

W ramach pracy biblioteki zosta-
ły zorganizowane dwa bardzo ciekawe 
spotkania z Anną Czartoszewską oraz  
z Robertem Gondkiem. Pani Anna – pi- 
sarka zaprezentowała drugoklasistom 
swoje wartościowe bajki, w których po-
kazuje, że najważniejsza w życiu jest ro-
dzina, miłość, życzliwość…, natomiast 
spotkanie z panem Robertem było za-
tytułowane: „Ekwador i wyspy Galapa-
gos” – Ameryka Południowa w pigułce”. 
W niewiele mniejszym od Polski, po-
łożonym na równiku kraju znajdziemy 
sięgające 6000 m n.p.m. ośnieżone wul-
kany, dziką i nieprzebytą dżunglę, lasy 
deszczowe i piękne zabytkowe miasta. 
Na odległych o 1000 km od kontynentu 
wyspach Galapagos mieszkają gigan-
tyczne żółwie słoniowe, iguany, fregaty 
i głuptaki. To jedyne takie miejsce na 

świecie, co potwierdził Robert Gon-
dek na swoim profesjonalnym pokazie 
zdjęć zaprezentowanym uczniom i na-
uczycielom ze Szkoły Podstawowej im. 
ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych 
Piekutach oraz ze Szkoły Podstawowej  
im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej  
13 marca 2019 r. Pan Robert – podróż- 
nik, fotograf przyrody, pisarz…, barw-
nie opowiedział nie tylko o przyro-
dzie, ale też o swoich licznych przy-
godach, np. o spotkaniu z anakondą,  
czy doświadczeniach kulinarnych ta-
kich jak skosztowanie mrówek, które, 

jak stwierdził, miały smak cytrynowy 
i ekstremalnych wyczynach – huśtanie 
się nad przepaścią…, czym bardzo za-
interesował młodzież i nauczycieli. 

Cieszymy się, że korzystacie Pań-
stwo z naszej oferty bibliotecznej i że 
do biblioteki zagląda coraz więcej osób. 
Dla starszych, oprócz książek, oferuje-
my dostęp do internetu i czytelni, na-
tomiast dla milusińskich mamy przy-
gotowany specjalny kącik, w którym są 
zawsze dostępne, m.in. materiały pla-
styczne, malowanki i oczywiści książki. 
Zapraszamy serdecznie.

Spotkanie z pisarzem i podróżnikiem Robertem Gondkiem

Spotkanie z pisarką p. Anną Czartoszewską

Zajęcia artystyczne
Laureaci I Konkursu Recytatorskiego GOK Nowe Piekuty „Brzechwa Dzieciom” wraz  
z rodzicami i organizatorami
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Anna Czarkowska,  
kl. 5b, śr. 4,77

Emilia Grodzka,  
kl. 5b, śr. 4,92

„ORŁY” JABŁOŃ KOŚCIELNA

Julia Perkowska,  
kl. 5b, śr. 4,77

Julia Katarzyna Jabłońska, 
kl. 5a, śr. 5,31

Maksymilian Jabłoński,  
kl. 4, śr. 5,08

Marcin Kamiński,  
kl. 4, śr. 5,08

Marta Jaźwińska,  
kl. 5b, śr. 4,85

Milena Wojtkowska,  
kl. 4, śr. 5,08

Michalina Drągowska,  
kl. 5a, śr. 5,08

Miłosz Idźkowski,  
kl. 5a, śr. 4,92

Natalia Szczepaniuk,  
kl. 4, śr. 5,08
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Aleksandra Staszewska,  
kl. 7b, śr. 5,0

Gabriel Jabłoński,  
kl. 6, śr. 5,27

Gabriela Brzozowska,  
kl. 7b, śr. 5,0

Jakub Rząca,  
kl. 5b, śr. 4,77

Kacper Jabłoński,  
kl. 8, śr. 4,86

Magdalena Grodzka,  
kl. 7b, śr. 4,85

Maja Mantur,  
kl. 7b, śr. 5,42

„ORŁY” JABŁOŃ KOŚCIELNA

Oskar Staszewski,  
kl. 6, śr. 5,27

Natalia Śliwowska,  
kl. 5b, śr. 4,92

Rafał Śliwowski,  
kl. 6, śr. 4,81
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Damian Murawski, 
kl. IVb, śr. 5,00

Jakub Dołęgowski, 
kl VI, śr. 5,17

Anita Niemyjska,  
kl. VIII, śr. 4,93

Ewelina Kozłowska, 
kl. IIIb gim. śr. 5,07

Julia Gołębiewska, 
kl. IIIa gim. śr. 5,07

Julia Piekutowska, 
kl. IVb, śr. 5,08

Kacper Przeździecki,  
kl. IIIb gim. śr. 5,14

Karol Saniewski,  
kl. Va, śr. 5,15

Weronika Skłodowska, 
kl VII, śr. 4,79

Oliwia Osmólska,  
kl. Vb, śr. 5,23

Kinga Roszkowska, 
kl. Vb, śr. 4,77

Kinga Wojno,  
kl. Va, śr. 5,15

„ORŁY” NOWE PIEKUTY

Zuzanna Średnicka, 
kl. IVa, śr. 4,92

Zofia Roszkowska, 
kl. IVa, śr. 5,09

Wiktoria Przeździecka, 
kl. Vb, śr. 5,23

Wiktoria Sasinowska, 
kl. Vb, śr. 4,92


