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Dobiega końca nasza droga przez 2019 rok. Chcemy z wdzięcznością popatrzeć na dobre chwile, które mogli-
śmy przeżyć, podziękować za dobro, które stało się naszym udziałem. Wierzymy, że żaden dobry czyn nie zostanie 
zapomniany, nawet ten najmniejszy. Dobro wsiane w świat i nasze życie przyniesie dobre owoce. To nadzieja, 
które dodaje nam odwagi i siły do podejmowania kolejnych prób siania dobra, podlewania go, bo nie od nas 
zależy, jaki przyniesie plon, to Bóg daje wzrost.

Na naszą życiową drogę składa się mnóstwo codziennych decyzji, wyborów, w których wyraża się pragnienie 
nadania naszemu życiu głębszego sensu, pragnienie doświadczenia radości życia. Dlatego w drodze życiowej ważny 
jest cel, do którego się zmierza.

Chrześcijaństwo nazywane jest w Dziejach Apostolskich „drogą”. Ta droga jest o tyle specyfi czna, że nikt z nas 
ludzi wierzących sam sobie tej drogi nie wyznacza. Jest ona owocem spotkania z Jezusem Chrystusem. Skutkiem 
czego w życiu człowieka wydarza się coś, co jest absolutnie nowe. Jest takie starożytne powiedzenie, które to 
wyraża: „Nikt nie rodzi się chrześcijaninem, lecz nim się staje” (Tertulian, II wiek). Tę możliwość spotkania Chry-
stusa, pójścia za Nim naszą życiową drogą razem z innymi, otrzymaliśmy dzięki Bożemu Narodzeniu. Dlatego 
co roku na nowo radujemy się tą tajemnicą i tym wielkim darem otrzymanym od Boga. 

Niech droga każdego z nas w Nowym Roku ma jasny cel: dążenie do prawdy, dobra i piękna. Niech dobro, 
które tworzymy w różnych wymiarach przynosi obfi te owoce i napełnia nas obfi cie doświadczeniem szczęścia. 
Niech Bóg zlewa na nas obfi te błogosławieństwo, a Maryja otacza nas swoją opieką. 

Ksiądz dr Wojciech Juszczuk SAC
Proboszcz Parafi i p.w. Wniebowzięcia NMP w Hodyszewie

Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie

BOŻE NARODZENIE
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Kończący się rok 2019 skłania do refl eksji i podsumowań. Na-
leży podkreślić, że po raz kolejny, pomimo wielu przeciwności, 
a przede wszystkim ograniczonych możliwości fi nansowych w na-
szej, niewielkiej gminie rolniczej, udało się wykonać wiele zadań 
inwestycyjnych, oświatowych, kulturalnych, sportowych i społecz-
nych, o których znajdziecie Państwo informację wewnątrz wydania. 

Ostatnie lata były owocne pod względem wykonanych zadań 
inwestycyjnych. Również w roku 2020 ze względu na podpisane 
umowy i już podjęte zobowiązania, na terenie gminy wykonane 
zostaną inwestycje na kwotę około 11,5 mln złotych z czego środki 
zewnętrzne wyniosą około 8,5 mln złotych. Musimy mieć jednak 
na uwadze iż tak jak w zdecydowanej większości samorządów 
w Polsce, także i u nas nadeszły lata o wiele trudniejsze, w których 
zmuszeni będziemy do maksymalnego ograniczenia inwestycji 
i wydatków bieżących. Składa się na to wiele przyczyn niezależ-
nych od naszych działań, na które nie mamy wpływu.

Ogromnie ważnym obszarem działalności naszego samorządu 
jest oświata w ramach której utrzymujemy szkoły podstawowe, 

oddziały przedszkolne, punkty przedszkolne, dowóz uczniów do szkół, sport szkolny i wszystko co wiąże się z bieżą-
cym funkcjonowaniem budynków i innych nieruchomości. 

Niestety jednym z największych problemów z jakim przyszło nam się zmierzyć okazała się likwidacja gimnazjów 
i niska liczba urodzeń w ostatnich latach. Powyższe przyczyny spowodowały ubytek znacznej liczby uczniów w szkołach, 
a co za tym idzie konieczność dokładania dużo większych środków własnych do oświaty.

Subwencja oświatowa w ostatnich 5 latach wynosiła średnio 4,1 mln złotych rocznie. W każdym z ostatnich 5 lat do-
kładaliśmy z własnych środków do oświaty przeciętnie 1,2 mln złotych i była to kwota, którą bez problemu mogliśmy 
udźwignąć. Już w obecnym roku powstała konieczność dołożenia do oświaty gminnej 2 mln złotych środków własnych, 
a w roku 2020 – 3,2 mln złotych. Planowana subwencja oświatowa na rok 2020 wyniesie 4,05 mln złotych. Niezależnie 
od powyższego zrobimy wszystko aby poziom funkcjonowania naszych szkół był tak samo dobry jak dotąd.

Bardzo znacznie wzrosną od 01.01.2020 roku koszty gospodarki odpadami, które wynikają z obowiązków nałożonych 
na gminy i mieszkańców przez nowe przepisy ustawowe. Znacznemu podwyższeniu ulegają też koszty pracy, usług 
i energii. Niestety dochody większości samorządów gminnych, a dotyczy to także naszej gminy nie wzrastają.

Pozostajemy jednak z nadzieją iż sytuacja gospodarcza w naszej Ojczyźnie będzie na dobrym poziomie i nie ulegnie 
pogorszeniu co w oczywisty sposób powinno przekładać się na sytuację samorządów i poziom życia mieszkańców.

Tą drogą dziękuję za każdą życzliwość i wszelkie wsparcie jakiego mogliśmy doświadczyć. Dziękuję serdecznie Wszyst-
kim, którzy w różny sposób przez cały 2019 rok przyczyniali się do budowania naszej małej Ojczyzny jaką jest gmina.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2020 życzę Państwu wiele zdrowia, szczęścia, radości i Błogo-
sławieństwa Jezusa Narodzonego na jak najpiękniejsze Święta i każdą chwilę Nowego Roku.

 Z wyrazami szacunku 

Wójt Gminy Nowe Piekuty 
wraz ze współpracownikami 

 Z wyrazami szacunku 

Szanowni Państwo! 
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w sprawie: wykonania przejścia 
dla pieszych w miejscowości 

Jabłoń Kościelna na ul. Kolejowej.

Rada Gminy Nowe Piekuty uznaje  
za konieczne wykonanie przejścia dla 
pieszych na drodze powiatowej Nr 20648 
w miejscowości Jabłoń Kościelna w ob- 
rębie skrzyżowania z drogą do miej- 
scowości Jabłoń-Zambrowizna.

Oznakowanie przejścia ma pełne 
poparcie naszego samorządu. Wymie-
niony odcinek drogi charakteryzuje się 
zabudową generującą ruch pieszych. 
Mimo braku wyznaczonego przejścia, 
piesi i tak przechodzą przez drogę w tym  
miejscu. Dzieci uczęszczające do szko-
ły jak i inne osoby mieszkańcy Jabłoń- 
-Zambrowizny chcący dostać się do 
Jabłoni Kościelnej przechodzą przez uli- 
cę Kolejową na stronę chodnika, który  
znajduje się tylko po prawej stronie 
jezdni, co może prowadzić do niebez-
piecznych sytuacji w ruchu drogowym. 
Natężenie ruchu samochodowego oraz 
pieszych w tym miejscu jest duże. 

Z przejścia będą korzystać miesz-
kańcy miejscowości Jabłoń-Zambrowi-
zna jak i mieszkańcy Jabłoni Kościelnej. 
Jest to jedyna droga łącząca wspomnia- 
ne miejscowości ze Szkołą, Ośrodkiem 
Zdrowia oraz Kościołem.

Brak oznakowanego przejścia dla 
pieszych stwarza poważne zagrożenie 
dla życia i zdrowia jego użytkowników. 
Dlatego Rada Gminy Nowe Piekuty 
stoi na stanowisku, iż zasadne jest i ko-
nieczne wykonanie tego zadania celem 
poprawy bezpieczeństwa dzieci i całego 
społeczeństwa.

Uchwały dostępne są na stronie in-
ternetowej: http:/ www.ugpiekuty.bip.
podlaskie.pl.

Adres poczty elektronicznej: rada3@
poczta.onet.pl.

W miesiącu grudniu planowana jest 
sesja podsumowująca pracę Rady Gmi-
ny, Stałych Komisji Rady Gminy oraz 
pracę Urzędu Gminy w roku 2019. 

 Sporządziła:Wiesława Brzozowska 
 insp. ds. samorządu

.

W 2019 roku Rada Gminy odbyła  
8 posiedzeń na których podjęto 51  
uchwał dotyczących:
• Zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
• Zmian w Wieloletniej Prognozie Fi-
nansowej Gminy Nowe Piekuty.
• Uchwalono budżet gminy na 2019 rok.
• Uchwalono Wieloletnią Prognozę Fi-
nansową Gminy Nowe Piekuty na lata 
2019-2030.
• Zatwierdzono Gminny Program Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2019.
• Zatwierdzono Gminy Program Prze- 
ciwdziałania Narkomanii na rok 2019.
• Uchwalono roczny program współ-
pracy Gminy Nowe Piekuty z organiza-
cjami pozarządowymi oraz podmiota-
mi prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2019 i na rok 2020.
• Rozpatrzono skargę na działalność 
Wójta Gminy.
• Przyjęto program opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt w Gminie Nowe 
Piekuty na 2019 rok.
• Przyjęto regulamin dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie 
Gminy Nowe Piekuty.
• Podjęto uchwałę w sprawie podwyższo- 
nego kryterium dochodowego upraw- 
niającego do przyznania nieodpłatnie 
pomocy w zakresie dożywiania w for-
mie świadczenia pieniężnego w postaci 
zasiłku celowego na zakup żywności lub 
posiłku oraz uchwałę w sprawie zasad 
zwrotu wydatków w zakresie dożywia-
nia w formie posiłku oraz świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żyw-
nościowych.
• Ustalono maksymalną liczbę zezwo-
leń na sprzedaż napojów alkoholowych 
oraz zasad usytuowania miejsc sprze-
daży napojów alkoholowych na terenie 
Gminy Nowe Piekuty.
• Ustalono wysokość zryczałtowanych 
miesięcznych diet dla sołtysów.
• Podjęto uchwałę intencyjną w sprawie 
przyjęcia do finansowania w roku 2020 
przebudowy dróg powiatowych w ra-

mach projektu o nazwie „Fundusz Dróg 
Samorządowych”.
• Uchwalono Statut Gminy Nowe Pie-
kuty.
• Udzielono Wójtowi Gminy Wotum 
Zaufania oraz absolutorium 
• Ustalono plan sieci publicznych szkół  
podstawowych prowadzonych przez Gmi- 
nę Nowe Piekuty oraz określenia granic  
obwodów publicznych szkół podstawo- 
wych, od dnia 1 września 2019 roku.
• Udzielono dotacji dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Jabłoń Jankowce.
• Określono zasady udzielenia z budże-
tu gminy dotacji na dofinansowanie 
budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków.
• Wyrażono zgodę na sprzedaż nieru-
chomości stanowiących własność gminy.
• Podjęto uchwałę w sprawie emisji ob-
ligacji oraz zasad ich zbywania, naby-
wania i wykupu.
• Dokonano zmian w regulaminie wy-
nagradzania nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Nowe Piekuty.
• Określono przystanki komunikacyj-
ne, których właścicielem lub zarządza-
jącym jest Gmina Nowe Piekuty oraz 
warunki i zasady korzystania z tych 
przystanków.
• Ustalono stawki podatków od nieru-
chomości, środków transportowych  
i ceny 1 q żyta do naliczania podatku 
rolnego na 2020 rok.
• Określono metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi oraz stawki tej opłaty.
• Dokonano zmiany wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi obowiązują- 
cej na terenie Gminy Nowe Piekuty.
• Rozpatrzono petycje w sprawie wpro-
wadzenia Polityki Zarządzania Kon- 
fliktem Interesów.

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

 Stanowisko
 Rady Gminy Nowe Piekuty

 z dnia 30 kwietnia 2019 roku

Informacja z działalności Rady Gminy Nowe Piekuty 
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stosowane do używania łącznie z na-
czepą lub przyczepą o dopuszczalnej 
masie całkowitej zespołu pojazdów 
od 3,5 tony i wyżej,

 –  przyczepy i naczepy, które łącznie  
z pojazdem silnikowym posiada-
ją dopuszczalną masę całkowitą od 
7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działal-
nością rolniczą prowadzoną przez  
podatnika podatku rolnego,

 –  przyczepy i naczepy, które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą równą 
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalno-
ścią rolniczą prowadzoną przez po-
datnika 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 
proporcjonalnie do czasu trwania 
obowiązku podatkowego w terminie:
• w ciągu 14 dni od dnia powsta- 

nia obowiązku podatkowego –  
I rata,

•  do dnia 15 września danego roku 
– II rata,

 – od dnia 1 września danego roku, 
podatek jest płatny jednorazowo  
w terminie 14 dni od dnia powsta- 
nia obowiązku podatkowego.

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

Stawki podatku od środków trans-
portowych określone są w Uchwale Nr 
X/62/19 Rady Gminy Nowe Piekuty  
z dnia 29 listopada 2019 r. 

.

1. Podatek rolny
 – średnia cena skupu żyta za okres je-

denastu kwartałów będącej podsta-
wą do ustalenia podatku rolnego na 
rok podatkowy 2020 wynosi 58,46 zł 
za 1 dt .(M.P.2019 r. poz. 1017),

 – obniżona cena skupu żyta za okres 
jedenastu kwartałów będąca podsta-
wą do ustalenia podatku rolnego na 
rok podatkowy 2020 wynosi 52.00 zł 
za 1dt. (Uchwała NR X/60/19 Rady 
Gminy Nowe Piekuty z dnia 29 listo-
pada 2019 r.).

Podatek rolny za rok podatkowy wy-
nosi:

 – od 1 ha przeliczeniowego gruntów 
równowartość pieniężną 2,5 q żyta 
(2,5 q x 52 ,00 zł = 130,00 zł),

 – od 1 ha gruntów (liczba ha wynika-
jąca z ewidencji gruntów i budyn-
ków – równowartość pieniężną 5q 
żyta (5q x 52,00 zł= 260,00 zł). 

2. Podatek leśny
 – średnia cena sprzedaży drewna ob-

liczona według średniej ceny drew-
na uzyskanej przez nadleśnictwa za 

pierwsze trzy kwartały 2019 r., wy-
nosi 194,24 zł za 1 m3 (M.P.2019, 
poz. 1018).

 – stawka podatku leśnego wynosi 
42,7328 zł ( 0,220 m3 x 194,24 zł).

3. Podatek od nieruchomości
Opodatkowaniu podatkiem od nie-

ruchomości podlegają:
 – grunty,
 – budynki lub ich części,
 – budowle lub ich części związane  

z prowadzeniem działalności go- 
spodarczej.
Stawki podatku od nieruchomości 

na 2019 r określone są w Uchwale Nr 
X/61/19 Rady Gminy Nowe Piekuty  
z dnia 29 listopada 2019 roku w spra- 
wie określenia wysokości stawek po- 
datku 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-

Informacja dotycząca wymiaru podatków lokalnych na 2020 rok
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18. Krasowo Wielkie 185
19. Krasowo Wólka  88
20. Lendowo Budy  36
21. Łopienie Jeże  136
22. Łopienie Szelągi 102
23. Łopienie Zyski 121
24. Markowo Wólka  114
25. Nowe Piekuty 226
26. Nowe Rzepki  70
27. Nowe Żochy  94
28. Piekuty Urbany  65
29. Pruszanka Mała 30
30. Skłody Borowe 105
31. Skłody Przyrusy  63
32. Stare Żochy 84
33. Stokowisko 93
34. Tłoczewo 88
35. Wierzbowizna 17
RAZEM 3927

 

Statystyka urodzeń 
i zgonów na przełomie 10 lat

Urodzenia Zgony

2019 (do  
21.11.2019) 21 46

2018 32 38

2017 42 46

2016 39 47

2015 41 47

2014 34 52

2013 32 46

2012 52 41

2011 45 35

2010 47 39

2009 43 50

Od 01.01.2019 do 21.11.2019: 
– urodziło się 21 dzieci,

– zmarło 46 osób

Lp. Miejscowość 

Liczba 
mieszkań-

ców stan na 
21.11.2019 r.

1. Hodyszewo  127
2. Jabłoń Dąbrowa  153
3. Jabłoń Dobki 23
4. Jabłoń Jankowce  223
5. Jabłoń Kościelna 452
6. Jabłoń Markowięta  84
7. Jabłoń Piotrowce  112
8. Jabłoń Spały  72
9. Jabłoń Śliwowo  111
10. Jabłoń Zarzeckie  60

11. Jabłoń 
Zambrowizna 61

12. Jośki 120
13. Koboski 75
14. Kostry Litwa 125
15. Kostry Noski 143
16. Krasowo Częstki 194
17. Krasowo Siódmaki  75

Podatnikom podatku rolnego przy-
sługuje ulga inwestycyjna z tytułu wy- 
datków poniesionych na budowę lub 
modernizację budynków inwentarskich  
służących do chowu, hodowli i utrzyma-
nia zwierząt inwentarskich oraz obiek- 
tów służących ochronie środowiska – 
jeśli wydatki te nie zostały sfinanso-
wane w całości lub w części z udziałem 
środków publicznych. Ulga ta stanowi 
pomoc na inwestycje w rzeczowe akty-
wa trwałe lub wartości niematerialne 
i prawne w gospodarstwach rolnych 
powiązane z produkcją podstawową 
produktów rolnych zgodnie z warun-
kami ustanowionymi w Rozporządze-
niu Komisji (UE) Nr 702/2014 z dnia 
25 czerwca 2014 r. uznającym niektóre 
kategorie pomocy w sektorach rolnym  
i leśnym oraz na obszarach wiejskich za  
zgodne z rynkiem wewnętrznym w za- 

stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funk- 
cjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. UE.  
L. z 2013 r. Nr 352, str. 9 z późn. zm.).

Zwalnia się od podatku rolnego 
grunty przeznaczone na utworzenie  
nowego gospodarstwa lub powiększe-
nie już istniejącego do powierzchni 
nieprzekraczającej 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. Uchwały dostępne są na BIP Urzę-
du Gminy Nowe Piekuty

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. 

 
Opr. Marcin Perkowski

pracownik Urzędu Gminy ds. podatków

Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, dowody osobiste
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Nowe Piekuty, dnia 2019-11-21
Urząd Gminy Nowe Piekuty
18-212 Nowe Piekuty
woj. podlaskie

STATYSTYKA MIESZKAŃCÓW WG WIEKU I PŁCI
Kryteria wyszukiwania:
Pobyt stały
gmina NOWE PIEKUTY (2013072) na dzień 2019-11-21 
grupowanie data dzienną

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 53 48 101
3 17 19 36

4-5 42 34 76
6 16 16 32
7 23 26 49

8-12 124 118 242
13-15 60 57 117
16-17 39 51 90

18 26 25 51
19-65 1263 0 1263
19-60 0 1039 1039
>65 325 0 325
>60 0 506 506

ogółem 1988 1939 3927

Aby używać e-dowodu w domu 
trzeba mieć czytnik i oprogramowa-
nie. Oprogramowanie można pobrać  
ze strony: edowod.gov.pl. Na stronie 
znajduje się opis wymagań jakie powi-
nien spełniać czytnik.

Kody PIN można ustawić w do-
wolnym urzędzie miasta i gminy przy 
odbiorze dokumentu lub w dowolnym 
czasie po odbiorze.

Jeśli ukradziono ci e-dowód, zgłoś  
to Policji. Nie musisz już dodatkowo 
zgłaszać tego w Urzędzie Gminy.

Pamiętaj, żeby kradzież  lub zagu- 
bienie e-dowodu dodatkowo zgłosić  
w dowolnym banku. Zgłoś ten fakt na- 
wet jeśli nie masz konta bankowego. 
Dzięki temu zadbasz o swoje bezpieczeń- 
stwo i ochronisz się przed oszustami.

Więcej informacji, w tym jak korzy-
stać z e-dowodu, znajdziesz na stronie 
www.edowod.gov.pl.

Opr. Hanna Perkowska
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

E- dowód – najważniejsze informacje 
E-dowód  to dowód  z warstwą elek-

troniczną. Każdy dowód osobisty wy-
dawany od 4 marca 2019, jest e-dowo-
dem i zawiera warstwę elektroniczną .

E-dowód ma nowy numer CAN, 
który służy do połączenia z warstwą 
elektroniczną dowodu.

Warstwa elektroniczna może zawie-
rać 3 certyfikaty:
1. Certyfikat obecności – jest w każ-
dym dowodzie i jest aktywny. Nie wy- 
maga kodu PIN. Służy do potwier- 
dzenia swojej obecności w wybranych 
placówkach i urzędach.
2. Certyfikat  identyfikacji i uwierzy-
telnienia – jest w dowodzie osoby, któ-
ra ma pełną lub ograniczoną zdolność  
do czynności prawnych. Wymaga akty-
wacji poprzez ustawienie 4-cyfrowego 
kodu PIN.
3. Certyfikat podpisu osobistego – jest 
dostępny na wniosek, wymaga akty-
wacji poprzez ustawienie 6-cyfrowego  
kodu PIN. Służy do elektronicznego 
podpisywania  umów  i pism.



8

WIEŚCI z gminy

 

W dniu 15.09.2019 r. 50. rocznicę 
powstania obchodziła OSP Tłoczewo, 
na którą przybyło wielu znamienitych 
gości oraz delegacje ze wszystkich jed-
nostek OSP z terenu gminy. Świętowa-
nie rozpoczęto Mszą Świętą w intencji 
Jubilatki, a następnie odbył się uroczy-
sty apel przed remizą, podczas którego 
najbardziej zasłużeni strażacy otrzy- 
mali pamiątkowe statuetki i grawertony. 
Życzymy Druhom z OSP Tłoczewo ko-
lejnych jubileuszy.

 

Najważniejszymi niewątpliwie wy-
darzeniami w obszarze ochrony prze-
ciwpożarowej było pozyskanie dwóch 
średnich pojazdów ratowniczo-gaśni- 
czych dla naszych jednostek. OSP Ja-
błoń Kościelna otrzymała nieodpłatnie  
od Szkoły Aspirantów Pożarnictwa w Po- 
znaniu średni samochód ratowniczo-
-gaśniczy GBA 2,5/16 marki Star L80/
LE, rok produkcji 2004. Pojazd jest  
w bardzo dobrym stanie technicznym  
i z pewnością będzie długo służył stra- 
żakom z Jabłoni Kościelnej. Drugi po-
jazd to nowy średni samochód ratow-
niczo-gaśniczy GBA marki Renault, 
który otrzymała jednostka OSP Jabłoń 

Z życia straży
Jankowce. Koszt zakupu samochodu po 
przeprowadzonym przetargu wyniósł 
779 820,00 zł, z czego wydatek gmi-
ny wyniósł tylko 296 820 zł. Pozostałe 
koszty zakupu zostały pokryte przez: 
1) Narodowy i Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w kwocie – 260 000 zł.
2) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w kwocie – 150 000 zł.
3) Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego w kwocie – 70 000 zł.
4) Spółdzielczy Bank Rozwoju w Sze-
pietowie w kwocie – 3 000 zł.

Uroczyste przekazanie pojazdu dla 
OSP Jabłoń Kościelna odbyło się w dniu 
26.08.2019 r., a dla OSP Jabłoń Jankowce 
w dniu 28.09.2019 r. Aktów przekaza-
nia pojazdów dokonał Poseł na Sejm 
RP, Wiceminister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Pan Jarosław Zieliński 
przy udziale Komendanta Wojewódz-
kiego PSP w Białymstoku nadbryg. Ja-
rosława Wendta. Wartym odnotowania 
jest fakt, iż z dniem 10 września 2019 r. 
jednostka OSP Jabłoń Jankowce została 
włączona do Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego, przez co przyjęła 
na siebie dużo większy zakres obowiąz-
ków z zakresu szeroko rozumianego 
 ratownictwa. 

Dzięki pozyskaniu dwóch samocho-
dów, nastąpiły przesunięcia pojazdów 
między jednostkami, i tak lekki samo-
chód ratowniczo-gaśniczy marki Ford  
z OSP Jabłoń Kościelna został przeka-
zany dla OSP Hodyszewo, ciężki samo-
chód ratowniczo-gaśniczy marki Jelcz 
010R  z OSP Jabłoń Jankowce dla OSP 
Skłody Borowe, a średni samochód 
ratowniczo-gaśniczy marki Star 200 
z OSP Skłody Borowe dla OSP Kostry 
Noski. Należy stwierdzić, że na chwilę  
obecną wszystkie nasze jednostki są 
dobrze wyposażone w sprzęt do prowa-
dzenia działań ratowniczych i możemy 
być pewni, że w sytuacji, gdy zajdzie 
taka potrzeba z determinacją będą rato-
wać nasze życie, zdrowie i mienie.

 

W dniu 23.06.2019 r. w miejscowo-
ści Skłody Borowe odbyły się Gminne 
Zawody Pożarnicze, w których wzięły 
udział wszystkie jednostki OSP z terenu 
naszej gminy.

Zawody zostały przeprowadzone  
w następujących kategoriach:

 – Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 
Dziewcząt (jedna drużyna),

 – Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze 
Chłopców (jedna drużyna),

 – Kobiece Drużyny Pożarnicze (trzy 
drużyny),

 – Męskie Drużyny Pożarnicze (dzie-
więć drużyn).

Po rozegraniu konkurencji pod nad-
zorem komisji z Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Wyso-
kiem Mazowieckiem kolejność zajętych 
miejsc w poszczególnych kategoriach 
przedstawiła się następująco:

MDP Dziewcząt
1. MDP OSP Nowe Piekuty

MDP Chłopców
1.MDP OSP Nowe Piekuty 

Kobiece Drużyny Pożarnicze
1. OSP Skłody Borowe
2. OSP Nowe Piekuty
3. OSP Hodyszewo

Męskie Drużyny Pożarnicze
1. OSP Nowe Piekuty
2. OSP Jabłoń Kościelna
3. OSP Jabłoń Jankowce
4. OSP Skłody Borowe
5. OSP Kostry Noski
6. OSP Łopienie Jeże
7. OSP Hodyszewo
8. OSP Tłoczewo
9. OSP Jabłoń Dąbrowa

Za pierwsze miejsca poszczególne 
drużyny otrzymały puchary, ponadto 
wszystkie drużyny otrzymały dyplomy 
uznania oraz nagrody pieniężne.
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Przekazanie samochodów dla OSP Jabłoń Kościelna  
i OSP Hodyszewo

 
Przekazanie samochodów dla OSP Skłody Borowe,  

OSP Jabłoń Jankowce oraz OSP Kostry Noski
Opracował:

Komendant Oddziału Gminnego ZOSP RP
               Jan Rzymski

• Sarkofag z nagrobkiem z 1887 r.  
w Nowych Piekutach

• Żeliwny krzyż w formie – „Drzewo 
życia” w Nowych Piekutach

Zbiórka na renowację zabytkowych nagrobków w Nowych Piekutach  
i Jabłoni Kościelnej

• Nagrobek Julii Wolickiej 1896 r.  
w Jabłoni Kościelnej

• Płyta Nagrobkowa Jana, Barbary  
i Marianny Waga 1875 r. w Nowych 
Piekutach 

Pieniądze z tegorocznej zbiórki będą 
przekazane na renowacje pomników  
w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej.

Serdecznie dziękuję darczyńcom za 
wsparcie naszych działań.

Z wyrazami szacunku
Marek Kaczyński

Wójt Gminy nowe Piekuty

Wójt Gminy Nowe Piekuty uprzej-
mie informuję, iż w dniach 1,2 listopada 
br. w godzinach od 7.00 do 14.00 po 
raz trzeci odbyła się zbiórka do puszek 
przeznaczona na renowację kolejnych 
zabytkowych nagrobków w Nowych 
Piekutach i Jabłoni Kościelnej. W kwe-
ście uczestniczyło 30 wolontariuszy.

Dzięki Państwa ofiarności udało się 
zebrać kwotę  11.507,33 tys. zł.

Ubiegłoroczna zbiórka wyniosła 
11.776,75 zł. Gmina przez dwa lata 
wydatkowała z własnych środków 
88.840,74 zł. Pozwoliło to na współfi- 
nansowanie renowacji pięciu nagrobków:
• Kamienny nagrobek zwieńczony 

krzyżem żeliwnym (bez inskrypcji) 
z końca XIX – początku XX w. w Ja-
błoni Kościelnej
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Realizacja funduszu sołeckiego na terenie gminy Nowe Piekuty

Piekuty Urbany

Kostry Noski 

 Krasowo Wólka

Lendowo Budy
 

Wierzbowizna

Jabłoń Dobki

W 2019 r. w naszej gminie realizo-
wane były inwestycje ramach funduszu 
sołeckiego. Na realizację funduszu zo-
stały przeznaczone środki w wysokości 
488.302,85 zł.

W ramach funduszu wykonano:
1. Renowację przydrożnych krzyży  
w miejscowościach: Koboski, Krasowo 
Siódmaki, Piekuty Urbany, Kostry No-
ski, Krasowo Wielkie, Krasowo Wólka, 
Lendowo Budy, Wierzbowizna, Jabłoń 
Dobki, Jabłoń Piotrowce, Jabłoń Za-
rzeckie.

Koboski  

Krasowo Siódmaki
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 Jabłoń Zambrowizna

4. Remont i doposażenie świetlic: Skło-
dy Borowe, Stare Żochy, Łopienie Zy-
ski, Łopienie Szelągi, Pruszanka Mała, 
Tłoczewo, Krasowo Częstki, Jabłoń Śli-
wowo, Nowe Żochy, Nowe Rzepki.
   Sołectwo Nowe Piekuty środki z fun-
duszu sołeckiego przeznaczyło na za-
kup kostki w celu budowy chodnika 
przy ulicy Polnej. 
 Sołectwo Jabłoń Jankowce środki prze- 
znaczyło na współfinansowanie zaku- 
pu samochodu ratowniczo-gaśniczego 
dla jednostki OSP. 

Szczególne podziękowania sołectwom,  
które włączyły się czynnie – finanso- 
wo i swoją pracą w realizację zadań.

Miejsce rekreacji Jabłoń Markowięta

Miejsce rekreacji Jabłoń Spały

 Jabłoń Piotrowce 

2. Remont dróg gminnych w miejsco-
wościach: Hodyszewo, Jośki, Łopienie 
Jeże, Krasowo Siódmaki, Skłody Przy-
rusy, Kostry Litwa, Stokowisko, Kraso-
wo Wólka.

Stokowisko

3. Utworzenie i remont miejsc rekreacji 
w miejscowościach: Markowo Wólka, 
Jabłoń Kościelna, Jabłoń Dąbrowa, Ja-
błoń Markowięta, Jabłoń Spały, Jabłoń 
Zambrowizna.

Gmina Nowe Piekuty w ramach 
Projektu „Kształtowania i rozwijania  
u uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Jabłoni Kościelnej kompe-
tencji kluczowych i umiejętności uni-
wersalnych.” realizowanego w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej  
Grupy Działania Stowarzyszenie Lokal- 
na Grupa Działania „Brama na Pod-
lasie” z zakresu Typu projektu nr 5 
Działanie 9.1. Rewitalizacja społeczna  
i kształtowanie kapitału społecznego, 
OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój Lo-
kalny Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Podlaskiego 
na lata 2014–2020 otrzymała dofinan-
sowanie w wysokości 193 273 zł (cał-

kowita wartość projektu 204793 zł) na 
przeprowadzenie zajęć dodatkowych  
w Szkole podstawowej w Jabłoni Ko-
ścielnej. W ramach projektu realizo-
wane będą następujące zadania oraz  
zajęcia:

Zadanie 1: Kształtowanie i rozwija-
nie u uczniów kompetencji kluczowych 
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
1) Zajęcia przyrodnicze, 2) zajęcia ma-
tematyczne, 3) zajęcia nauk ścisłych,  
4) zajęcia językowe, 5) zajęcia dla dzie- 
ci z zagranicy

Zadanie 2: Kształtowanie i rozwijanie  
u uczniów kompetencji kluczowych –  
rozwijające uzdolnienia uczniów:
1) zajęcia plastyczne, 

2) zajęcia programowania, 
3) zajęcia humanistyczne, 
4) zajęcia kulinarne, 
5) zajęcia teatralne,
6) zajęcia sportowe, 
7) zajęcia dziennikarskie 

Zajęcia wyrównawcze i rozwijające w Szkole Podstawowej w Jabłoni Kościelnej
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Fundusz Dróg Samorządowych
Jabłoń Dobki – Jabłoń Samsony o łącz-
nej długości 1,56 km. Całkowity koszt 
inwestycji wyniesie 1 076 991 zł, w tym 
dofinansowanie 528 992,00 zł.

W 2019 roku zostały złożone do 
programu „Fundusz dróg Samorzą-
dowych” wnioski na kolejne 3 odcin-
ki dróg gminnych w miejscowościach 
Lendowo Budy, Kostry Litwa oraz Kra-
sowo Częstki.

Do sierpnia 2020 roku zaplanowana 
jest również przebudowa dwóch dróg 
powiatowych na odcinkach Markowo 
Wólka – Krasowo Wielkie oraz Jabłoń 
Kościelna – Jabłoń Zarzeckie o łącznej 
długości 5,72 km. Całkowity koszt in-
westycji wyniesie 8 333 862,00 zł, w tym 
dofinansowanie wyniesie 80 % kosztów. 
Natomiast wkład Gminy Nowe Piekuty  
i Powiatu Wysokomazowieckiego wy-
niesie 20 % kosztów inwestycji tj. Gmi-

na Nowe Piekuty 849 230,86 zł oraz Po-
wiat Wysokomazowiecki 849 230,86 zł.

W 2019 roku  Gmina Nowe Pieku-
ty w ramach programu „Fundusz Dróg 
Samorządowych” realizowała zadanie 
pn. „Poprawa bezpieczeństwa uczest-
ników ruchu oraz zwiększenie dostęp-
ności transportowej w Gminie Nowe  
Piekuty poprzez remont dróg gminnych 
w miejscowościach: Krasowo Siódma-
ki, Jabłoń Jankowce, Jabłoń Zambrowi-
zna”. W ramach inwestycji wyremon-
towano trzy odcinki dróg gminnych  
w miejscowościach Krasowo Siódmaki, 
Jabłoń Jankowce, Jabłoń Zambrowizna 
o łącznej długości 2,5 km. Całkowity 
koszt inwestycji wyniósł 2 155 926,28 zł,  
dofinansowanie 1 042 609,14 zł.

W 2020 roku również w ramach 
programu „Fundusz Dróg Samorządo-
wych” zostaną przebudowane dwa od-
cinki dróg gminnych, droga na odcinku 
Krasowo Wólka – Kostry Litwa oraz 

W roku szkolnym 2019/2020 Gmina 
Nowe Piekuty realizuje projekt współ-
finansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Podlaskiego na lata 2014–2020, 
Oś Priorytetowa IX. Rozwój Lokalny, 
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna 
i kształtowanie kapitału społecznego 
pn. „Zwiększenie dostępności, różno-

rodności i jakości oferty edukacyjnej  
w oddziale przedszkolnym w Jabłoni  
Kościelnej i Nowych Piekutach”. Dla 
dzieci z punktu przedszkolnego „Ba-
śniowy Gaj” w Jabłoni Kościelnej i „We- 
soły Promyk” w Nowych Piekutach  
w ramach projektu projektodawca or-
ganizuje bezpłatne wsparcie w zakresie:
1) Warsztaty matematyczno-przyrodnicze 
2)Zajęcia z języka angielskiego
3)Zajęcia w ramach koła kulinarnego

4) Zajęcia z programowania
5) Zajęcia artystyczne

Dodatkowo punkty przedszkolne 
zostaną wyposażone w nowe pomoce 
dydaktyczne wykorzystywane do pro-
wadzenia zajęć. Wartość projektu wy-
nosi 84 250,00 zł, w tym dofinansowa-
nie 79 750,00 zł.

Dodatkowe zajęcia dla uczniów w Punktach Przedszkolnych

Droga Jabłoń Dąbrowa

Droga Krasowo Siódmaki

Droga Jabłoń Jankowce Droga Jabłoń Zambrowizna
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W lipcu 2019 roku zakończono re-
alizację inwestycji pod nazwą ,, Zwięk-
szenie wykorzystania energii odnawial-
nej w Gminie Nowe Piekuty poprzez 
budowę instalacji fotowoltaicznych na 
stacjach uzdatniania wody Wierzbowi-
zna i Nowe Piekuty”

Na powyższy cel Gmina Nowe Pie-
kuty uzyskała dofinansowanie z regio-
nalnego programu operacyjnego Wo-
jewództwa Podlaskiego 2014-2020 oś 
V gospodarka niskoemisyjna, działanie 
5.1 energetyka oparta na odnawialnych 
źródłach energii w wysokości 359 529 zł 
brutto. 65% wartości zadania zostało 
dofinansowane z Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Województwa Pod-
laskiego.

Realizacja projektu przyczyni się 
przede wszystkim do redukcji emisji 
CO2  oraz zmniejszenia wydatków na 
energię. 

Fotowoltaika na stacjach 
uzdatniania wody

Fotowoltaika w Gminie Nowe Piekuty

Gmina Nowe Piekuty podpisała umo- 
wę o powierzenie grantu w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014–2020, Oś priorytetowa III: 
Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, 
Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na 
rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, 
dotyczącą realizacji projektu grantowe-
go pn. „Kompetencje cyfrowe drogą  
do sukcesu”.

W ramach projektu zostaną prze-
prowadzone szkolenia komputerowe 
dla mieszkańców gminy Nowe Piekuty 
w jednym lub kilku spośród 7 modułów:
1. Tworzę własną stronę internetową 
(blog)
2. Rolnik w sieci
3. Rodzic w Internecie
4. Mój biznes w sieci
5. Moje finanse i transakcje w sieci

6. Kultura w sieci
7. Działam w mediach społecznościowych

Dodatkowo w ramach projektu za-
kupione zostaną 24 laptopy z oprogra-
mowaniem, które gmina po przeprowa- 
dzonych szkoleniach przekaże do szkół.  
Wartość otrzymanego grantu wynosi  
149 520 zł.

Szkolenia internetowe dla mieszkańców gminy

W 2019 roku została wykonana in-
westycja polegająca na modernizacji 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
położonej w obrębie Jabłoń – Dąbro-
wa gm. Nowe Piekuty na działce nr 181 

w ramach dotacji celowej z budżetu 
Województwa Podlaskiego z zakresu 
ochrony, rekultywacji i poprawy jako- 
ści gruntów rolnych. Całkowity koszt 
inwestycji wyniósł 288 271,69 zł. Gmina 

Nowe Piekuty otrzymała dotację z Wo-
jewództwa Podlaskiego w wysokości 
50.000,00 zł.

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Rada Gminy Nowe Piekuty 30 wrze-
śnia 2019 r. podjęła uchwałę określającą 
nowe zasady udzielenia z budżetu gmi-
ny dotacji na dofinansowanie budowy 
przydomowej oczyszczalni ścieków na 
terenie Gminy Nowe Piekuty. 

Zgodnie z uchwałą na budowę przy-
domowej oczyszczalni ścieków można 
będzie uzyskać dotację w wysokości do 
50% poniesionych i udokumentowa-
nych kosztów brutto, ale nie więcej niż 
5.000 zł. 

Etapy uzyskania dotacji:

1. Złożenie wniosku o udzielenie dota- 
cji najpóźniej do 30 października dane- 
go roku budżetowego, wnioski złożone  
po tym terminie będą rozpatrywane  
w roku następnym.
2. Weryfikacja wniosku i podpisanie 
umowy o dofinansowanie.
3. Wybudowanie we własnym zakresie 
przydomowej oczyszczalni ścieków.
4. Złożenie wniosku o wypłatę dotacji 

w terminie 14 dni od daty zakończe-
nia budowy przydomowej oczyszczal-
ni ścieków, nie później niż do dnia  
15 grudnia danego roku budżetowego.

Opr. Leszek Dąbrowski 
inspektor

Nowe zasady dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
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Postępowanie ponownie zostało unie- 
ważnione. Wyznaczono kolejny termin 
składania ofert na dzień 21 listopada  
br. Został zmieniony też SIWZ (specy-
fikacja istotnych warunków zamówie-
nia) aby obniżyć maksymalnie ceny. 
Po raz trzeci najkorzystniejszą ofertę 
złożyła „ASTWA” – 777 600,00 zł za  
12 miesięczny okres.

PRZYCZYNY WZROSTU CEN  
ZA ODBIÓR ODPADÓW

1. Podniesienie opłat za składowanie 
odpadów w Regionalnych Instala-
cjach Przetwarzania Odpadów Komu-
nalnych. Do końca 2017 roku stawka  
ta wynosiła 24,15 zł za tonę, w 2018 r. 
140 zł, w 2019 r. 170 zł (wzrost o 21%),  
a w 2020 roku wzrośnie do 270 zł za 
tonę (wzrost o 93%).
2. Podwyżki cen przyjęcia odpadów 
przez Zakład Przetwarzania i Uniesz-
kodliwiania Odpadów w Czerwonym 
Borze, gdzie trafiają odpady z terenu 
gminy Nowe Piekuty. Koszt zagospo-
darowania zmieszanych odpadów ko-
munalnych wynosi 297 zł netto za tonę.
3. Obowiązek segregowania odpa- 
dów wprowadzony nowelizacją ustawy  
o utrzymaniu  o czystości i porządku 
w gminach.
4. W okresie od kwietnia do paździer-
nika odbiór odpadów odbywać się 
będzie 2 razy w miesiącu – wymóg 
wprowadzony nowelizacją ustawy  
o utrzymaniu  o czystości i porządku 
w gminach.
5. Wzrost płacy minimalnej (w 2018 r. 
2 100 zł brutto, w 2019 r. 2 250 zł, a od  
2020 r. 2600 zł brutto)

Wzrost cen za odbiór odpadów 
bezpośredni przełoży się na wzrost 
opłat ponoszonych przez mieszkań-
ców od 1 stycznia 2020 r. W dniu  
29 listopada 2019 r. Rada Gminy Nowe 
Piekuty podjęła Uchwałę w sprawie wy- 
boru metody ustalenia opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi 

Wzrost kosztów zagospodarowania  
odpadów komunalnych w gminie Nowe Piekuty

oraz ustalenia stawki tej opłaty. Została 
zmieniona obecnie stosowana metoda 
– podział na małe gospodarstwo (od  
1 do 2 osób), średnie (od 3 do 6 osób)  
i duże (od 7 osób i wzwyż). Od nowe- 
go roku opłata za odbiór odpadów 
stanowić będzie iloczyn liczby miesz-
kańców zamieszkujących daną nieru- 
chomość oraz stawki opłaty (liczba 
osób x opłata). Zgodnie z uchwałą 
ustalono miesięczną stawkę opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi, w wysokości 26 zł za jednego 
mieszkańca. W przypadku posiada-
nia kompostownika przydomowego  
stawkę  obniża się  o  5 zł. Stawka  
w 2020 r. wynosić  będzie wówczas   
21 zł za osobę. W sytuacji, gdy wła-
ściciel nieruchomości nie wypełnia 
obowiązku zbierania odpadów komu-
nalnych w sposób selektywny, ustala 
się miesięczną stawkę opłaty podwyż-
szonej w wysokości 52 zł za jednego 
mieszkańca.

Niższe stawki opłat w innych gmi-
nach wynikają, z tego, że w gminach  
tych obowiązują jeszcze umowy  ważne 
do połowy lub końca 2020 r.   

 Sposób  zbierania  odpadów  będzie  
podlegał  bieżącej kontroli. Firma od- 
bierająca odpady zobowiązana będzie  
do zgłaszania nieprawidłowości do  
Urzędu Gminy. W  przypadku  nie  wy- 
wiązywania  się  z  obowiązku  segrego- 
wania odpadów komunalnych właściwy 
organ w drodze decyzji naliczy pod-
wyższoną opłatę. W związku ze zmianą  
metody ustalenia opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi wszy-
scy właściciele nieruchomości na któ-
rych zamieszkują mieszkańcy będą 
zobowiązani złożyć nowe deklaracje, 
które zostaną im przekazane przez Pań-
stwa Sołtysów.

Nie segregujesz? Zapłacisz dwa razy 
więcej!

Opr. Podinspektor
Radosław Łuniewski

Umowa na odbiór odpadów z firmą 
„ASTWA” kończy się 31 grudnia br. 
w związku z tym Gmina Nowe Pieku-
ty w dniu 25 października  br. ogłosiła 
przetarg na: „Odbiór, transport i zago-
spodarowanie odpadów komunalnych 
pochodzących od właścicieli nierucho-
mości z terenu Gminy Nowe Piekuty 
oraz zorganizowanie i prowadzenie 
punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych (PSZOK) w Gminie 
Nowe Piekuty”. Termin składania ofert 
wyznaczono na 5 listopada br. Oferty 
złożyły następujące podmioty (okres 
obowiązywania umowy 12 miesięcy):
1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko- 
munalnej Sp. z o.o. w Zambrowie
2. Przedsiębiorstwo Usługowo – Ase-
nizacyjne „ASTWA” Spółka z o.o. Bia- 
łystok
Cena brutto – 1 040 040,00 zł – oferta 
najkorzystniejsza
3. MPO Sp. z o. o. Białystok
Cena brutto – 1 348 920,00 zł – oferta 
z najwyższą ceną
4. Zakład Wodociągów, Kanalizacji  
i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Wyso- 
kie Mazowieckie

Jest to DRASTYCZNY WZROST 
CEN w porównaniu do przetargu 
rozstrzygniętego w 2017 r. Wówczas  
najkorzystniejszą ofertę złożyła firmą  
„ASTWA”. Cena brutto – 878 688,00 zł  
– za 24 miesięczny okres obowiązywa-
nia umowy (439 344,00 zł za 12 mie-
sięcy). Jest to więc wzrost cen o ponad 
130 %.

Postępowanie zostało unieważnio-
ne. Wyznaczono kolejny termin skła-
dania ofert na dzień 13 listopada br.  
Oferty złożyły następujące firmy:
1. Przedsiębiorstwo Usługowo – Ase-
nizacyjne „ASTWA” Spółka z o.o. Bia- 
łystok
Cena brutto – 1 002 240,00 zł – oferta 
z najniższą ceną
2. MPO Sp. z o. o. Białystok
3. Zakład Wodociągów, Kanalizacji  
i Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Wysokie 
Mazowieckie
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rodzinach wymagających wsparcia wy-
chowawczego,
6/ jedno dziecko przebywa w rodzin- 
nej pieczy zastępczej (gmina ponosi 
częściową opłatę za pobyt).

Poza pomocą finansową pracownicy 
socjalni Ośrodka prowadzili pracę so-
cjalną. Z usług Środowiskowego Domu 
Samopomocy (ŚDS) w Wylinach Rusi 
korzysta 4 mieszkańców naszej gmi-
ny. Aby skorzystać z tych usług należy  
zgłosić taką potrzebę do naszego Ośrod- 
ka Pomocy Społecznej i pracownik so-
cjalny pomoże skompletować całą nie-
zbędną dokumentację. Są jeszcze wolne 
miejsca.

Nadal współpracujemy ze Stowarzy- 
szeniem Pomocy „Bliżej Ciebie” w Wy- 
sokiem Mazowieckiem. Umożliwia to 
korzystanie przez osoby potrzebujące 
z pomocy żywnościowej Unii Europej- 
skiej w ramach Programu Operacyj- 
nego Pomoc Żywnościowa (POPŻ).  
Skierowania umożliwiające korzystanie  
z w/w pomocy wydawane są przez nasz  
ośrodek. W roku bieżącym wydaliśmy  
8 skierowań uprawniających do od- 
bioru żywności 22 osobom.

Niżej przedstawiamy informacje z po- 
zostałych zadań realizowanych przez 
pracowników Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Nowych Piekutach; świadcze-
nia wychowawcze „500+”, świadczenie 
„Dobry start”, Świadczenia rodzinne  
i opiekuńcze, Stypendia szkolne, Karta 
Dużej Rodziny, Fundusz Alimentacyjny  
i zapobieganie przemocy w rodzinie.

W związku ze zbliżającym się okre-
sem zimowym apelujemy do wszyst- 
kich mieszkańców naszej gminy o re-
agowanie na potrzeby osób starszych, 
samotnych, niepełnosprawnych, bez-
domnych i innych, którzy znaleźli się 
w potrzebie, a sami nie potrafią o siebie 
zadbać i zgłaszanie takich sytuacji do 
naszego ośrodka lub innych instytucji 
zajmujących się pomocą. 

Z okazji zbliżających się Świąt Bo-
żego Narodzenia życzymy wszystkim 
mieszkańcom naszej gminy i osobom 
z nami współpracującym wszystkiego 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach
najlepszego, dużo zdrowia, życzliwości 
od innych ludzi, spełnienia zamierzeń 
oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2020.

 Opr. Kierownik OPS 
Krzysztof Porowski

 

ZMIANY W PROGRAMIE 500+

Zgodnie ze zmianami wprowadzo-
nymi w Programie „Rodzina 500+”, od 
1 lipca 2019 roku świadczenie wycho-
wawcze przysługuje na każde dziec-
ko do ukończenia 18. roku życia, bez 
względu na dochód osiągany przez ro-
dzinę. 

W przypadku wniosków składanych 
przez rodziców samotnie wychowują-
cych dziecko, prawo do świadczenia 
wychowawczego nie jest już uzależnione 
od posiadania wyroku ustalającego ali-
menty na dziecko od drugiego rodzica. 

Zlikwidowany został obowiązek roz- 
strzygania o przyznaniu świadczenia 
wychowawczego w drodze decyzji ad-
ministracyjnej. Teraz wydawana jest 
informacja  o przyznaniu świadczenia. 

Po zmianach, od 1 lipca rodzice 
mają 3 miesiące od urodzenia dziecka 
na złożenie wniosku, świadczenie 500+ 
otrzymają z wyrównaniem od dnia na-
rodzin dziecka. Istotne jest, że powyż-
sze rozwiązanie dotyczy dzieci urodzo-
nych po 30 czerwca 2019 r.

500+ W GMINIE NOWE PIEKUTY
W okresie od 01.07.2019 r. do 

31.10.2019 r. przyjęliśmy 375 wniosków  
o ustalenie prawa do świadczenia wy-
chowawczego (w tym 103 drogą elek-
troniczną). Wydaliśmy 368 informacji  
o przyznaniu świadczenia wychowaw-
czego. Wypłaciliśmy kwotę 1 282 562,50 zł 
dla 671 dzieci.

Po likwidacji kryterium dochodo-
wego od lipca br. świadczenie zyska- 

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
W NOWYCH PIEKUTACH

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

Pomoc Społeczna – trzy kwartały 2019 r.
1/ przeprowadzono 164 wywiadów 
środowiskowych w mieszkaniach pod-
opiecznych,
2/ wydano 168 decyzji administracyj-
nych w sprawie przyznania pomocy,
3/ wypłacono świadczenia pieniężne;
a) zasiłki stałe dla 6 osób (58 świad- 
czeń) na kwotę 29 564,87 zł, + ubezpie-
czenie zdrowotne za 5 osób na kwotę  
2 084,32 zł,
b) zasiłki okresowe dla 20 rodzin (87 
świadczeń) na kwotę 36 845,07 zł,
c) zasiłki jednorazowe celowe dla 26  
rodzin na kwotę 32 900 zł, w tym za-
siłki celowe z tytułu zdarzenia losowego  
5 rodzin, 
d) z obiadów w szkole korzystało 62 
dzieci i jedna osoba dorosła, koszt po-
siłków wyniósł 38 700,40 zł,
e) świadczenia na zakup żywności otrzy- 
mało 23 rodziny (173 świadczenia) na 
kwotę 20 600 zł,
f) dopłata do kosztów pobytu 4 osób  
w domach pomocy społecznej –  
56 014,23 zł,
g) wypłata należności dla opiekuna 
prawnego ustanowionego przez sąd  
(17 świadczeń) na kwotę 6 141,34 zł,
4/ dwie osoby umieszczono w domu 
pomocy społecznej,
5/ asystent rodziny pracuje w trzech 
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ło dodatkowo 193 dzieci, a miesięcz-
ne wydatki na wypłaty świadczenia 
„500+” wzrosły średnio o ok. 94 000 zł. 
(w czerwcu 2019 r. – dla 455 dzieci; 
w październiku 2019 r. dla 640 dzieci.) 

Od początku roku do końca paź-
dziernika wypłaciliśmy świadczenie 
wychowawcze „500+” na łączną kwotę 
2 654 433 zł.

Kolejny okres zasiłkowy 2021/2022 
rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. tak 
więc wnioski na kolejny okres trzeba 
będzie składać od 1 kwietnia 2021 r. 
drogą tradycyjną tj. w tutejszym ośrod-
ku, a od 1 lutego 2021 r. drogą elek-
troniczną.

PROGRAM DOBRY START 300+

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

Od sierpnia 2019 r. świadczenie 
dobry start przysługuje także na dziec-
ko uczące się w szkole dla dorosłych 
lub w szkole policealnej.

Termin składania wniosków o usta-
lenie prawa do świadczenia dobry start 
w związku z rozpoczęciem roku szkol-
nego 2019/2020 mija 30 listopada 2019 r. 
Wnioski złożone po tym terminie po-
zostawia się bez rozpatrzenia.

Od 01.07.2019 r. do 31.10.2019 r. 
przyjęliśmy 296 wniosków o ustale-
nie prawa do świadczenia dobry start 
(z tego 59 drogą elektroniczną). Wy-
daliśmy 294 informacji o przyznaniu 
świadczenia dobry start oraz 1 decy-

zję odmawiającą przyznania prawa do 
świadczenia. Wypłaciliśmy 147 000 zł 
dla 490 dzieci.

 Opr. Ref. Iwona Brzozowska

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Realizując zadania nałożone ustawą 
o świadczeniach rodzinnych, w roku 
2019 na dzień 31.11.2019 r. wydano 
205 decyzji administracyjnych. Na wy-
płatę świadczeń rodzinnych wydano – 
1 101 933 zł. 

Świadczenia rodzinne do 31.11.2019 
roku przedstawiają się następująco:
– zasiłki rodzinne oraz dodatki do za-
siłku rodzinnego pobierało 146 rodzin, 
– zasiłki pielęgnacyjne pobierało 63 
osoby,
– świadczenia pielęgnacyjne pobierało 
12 rodziców/opiekunów osób niepeł-
nosprawnych,
– specjalny zasiłek opiekuńczy pobie-
rany był przez 4 osoby (opieka nad oso-
bą dorosłą niepełnosprawną w stopniu 
znacznym),
– jednorazową zapomogę z tytułu uro-
dzenia się dziecka pobrało 18 rodziców,
– świadczenie rodzicielskie pobierane 
było na 7 dzieci. 

W okresie świadczeniowym od 
1 listopada 2019 r. do 31 październi-
ka 2020 r. nie uległy zmianie kryteria 
dochodowe uprawniające do zasiłku 
rodzinnego.

Od nowego okresu świadczenio-
wego zmieniła się kwota dochodu 
z 1 ha przeliczeniowego i za 2018 rok 
wynosi 226,25 zł miesięcznie. 

Pomoc materialna o charakterze 
socjalnym dla uczniów 

(rok  2019)
W okresie od stycznia do czerw-

ca 2019 r. (okres szkolny 2018/2019) 
wypłacono stypendia dla 35 dzieci na 
kwotę 20 700 zł (w tym udział własny 
gminy 20% tj. 4 140 zł).

Na nowy rok szkolny 2019/2020 
przyjęto 44 wniosków o przyznanie sty-
pendium szkolnego dla 44 dzieci. Wy-
dano 44 decyzji przyznających stypen-

dium szkolne na dzieci na rok szkolny 
2019/2020. Za okres od września do 
grudnia 2019 r. na wypłatę pomocy ma-
terialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów planujemy wydać 25 448 zł. 
Do ubiegania się o zasiłek szkolny 
uprawnieni są wszyscy uczniowie, 
którzy spełniają łącznie następujące 
kryteria:
– mają miejsce zamieszkania na tere-
nie Gminy Nowe Piekuty, 
– w rodzinie zaistniało zdarzenie losowe. 

Zasiłek szkolny przyznawany jest 
niezależnie: od otrzymywanego stypen-
dium szkolnego i wysokości docho-
dów uzyskanych w rodzinie ucznia. 
Zasiłek szkolny wypłacany jest po 
przedłożeniu rachunków poniesio-
nych kosztów związanych z eduka-
cja dziecka tak jak przy stypendium 
szkolnym.
     

  Opr. Inspektor Małgorzata Jabłońska 

OGÓLNOPOLSKA 
KARTA DUŻEJ RODZINY

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 
to program dla rodzin wielodzietnych, 
który oferuje system zniżek oraz do-
datkowych uprawnień. Wykaz zniżek 
znajduje się na stronie www.mpips.
gov.pl w zakładce Karta Dużej Rodzi-
ny Od dnia 1 stycznia 2019 r. weszła 
w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodzi-
ny – od tego dnia o przyznanie Karty 
Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie 
tylko członkowie rodzin, w których 
w chwili składania wniosku co najmniej 
troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale 
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również rodzice i małżonkowie ro-
dziców, którzy mieli na utrzymaniu 
łącznie co najmniej troje dzieci, bez 
względu na wiek tych dzieci w chwili 
składania wniosku.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny 
przysługuje rodzinom wielodzietnym  
niezależnie od dochodu. Karta jest  
wydawana bezpłatnie, każdemu człon-
kowi rodziny. Rodzice mogą korzystać 
z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku 
życia lub do ukończenia nauki, mak- 
symalnie do osiągnięcia 25 lat. Oso-
by niepełnosprawne otrzymają kartę  
na czas trwania orzeczenia o niepeł- 
nosprawności. Karta Dużej Rodziny  
dostępna jest w dwóch formach: tra- 
dycyjnej (plastikowej) i elektronicznej  
(na urządzeniach mobilnych). Dupli-
kat Karty Dużej Rodziny, wydawany 
jest w przypadku zgubienia bądź kra-
dzieży karty i kosztuje 9,40 zł. Osoba 
posiadająca kartę dużej rodziny jest 
zobowiązana do niezwłocznego powia-
domienia organu, który przyznał kartę  
o wystąpieniu zmian danych zawartych 
w karcie oraz zmian mających wpływ 
na prawo do posiadania karty. 

Wniosek o przyznanie Karty Du-
żej Rodziny można otrzymać i złożyć  
w Ośrodku Pomocy Społecznej w No-
wych Piekutach w godzinach pracy 
Ośrodka lub elektronicznie, za po-
średnictwem Platformy Informacyj-
no-Usługowej Emp@tia (wymagany 
Profil Zaufany).

Wydanie ELEKTRONICZNEJ KDR 
dla posiadaczy kart tradycyjnych jest 
bezpłatne TYLKO do końca 2019 
roku!!! Po tym terminie opłata za wy-
danie każdej dodatkowej karty wy- 
niesie 9,21 zł. 

Opr. Spec. Pracy Soc.  
Agnieszka Franczuk

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Zgodnie z ustawą o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów z dnia  
7 września 2007 roku (t.j. Dz.U z 2019 
roku, poz. 670, z późn. zm.) w przy-
padku bezskutecznej egzekucji osoba 

uprawniona może ubiegać się o przy-
znanie świadczenia z funduszu alimen-
tacyjnego. Fundusz ma na celu poprawę  
sytuacji materialnej rodziców, którzy są 
zmuszeni wychowywać samotnie dzie- 
ci, a drugi z rodziców uchyla się od 
obowiązku alimentacji. O świadcze-
nia z funduszu można ubiegać się po 
dwóch miesiącach bezskutecznej egze-
kucji. Świadczenia przysługują osobom 
uprawnionym do ukończenia przez nie  
18 roku życia, a jeśli kontynuują na- 
ukę do 25 roku życia. Dziecku posia-
dającemu orzeczenie o znacznym stop-
niu niepełnosprawności świadczenie 
przysługuje bezterminowo. Prawo do 
świadczeń z funduszu alimentacyjne-
go przysługuje, jeżeli przeciętny mie-
sięczny dochód na osobę w rodzinie 
nie przekracza obecnie kwoty 800 zł. 
Wypłata z funduszu wynosi tyle, ile za-
sądzono alimentów, jednak nie więcej 
niż 500 zł miesięcznie na jedno dziec-
ko. Okres świadczeniowy trwa od dnia 
1 października do dnia 30 września 
następnego roku. Prawo do świadczeń 
ustala się na okres świadczeniowy po-
cząwszy od miesiąca, w którym wpły- 
nął wniosek do organu.

Wniosek o świadczenie z funduszu  
alimentacyjnego należy złożyć w Ośrod- 
ku Pomocy Społecznej w Nowych Pie-
kutach ul. Główna 23A.

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

W okresie od stycznia do listopada 
2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej 
wypłacił świadczenie z funduszu ali-
mentacyjnego dla 13 dzieci wycho-
wujących się w 6 rodzinach na kwotę  
47 200 zł.

  Opr. Spec. Pracy Soc.  
Iwona Piekutowska

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 lub 112,
– Ośrodka  Pomocy  Społecznej  tel.  
666 090 399,
– Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych tel. 86 476 
95 20,
– Pedagogów szkolnych ze szkół w Ja-
błoni Kościelnej i Nowych Piekutach,
– Placówek Służby Zdrowia – w razie 
doznania obrażeń ciała zgłoś się do le- 
karza w celu udzielenia Ci pomocy me-
dycznej; 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 skorzy-
stać z bezpłatnej wizyty u psychologa  
w Urzędzie Gminy w Nowych Pieku-
tach zapisy nr telefonu 666 090 399  
w godz. 7.30 do 15.30.

 W każdy wtorek w godzinach od  
9.00 do 11.00 w Urzędzie Gminy  
w Nowych Piekutach w pokoju nr 14 
pomocą i wsparciem służy dzielnicowy 
z Posterunku Policji w Szepietowie.

 Osoby potrzebujące mogą skorzy-
stać z nieodpłatnej pomocy prawnej 
w budynku Starostwa Powiatowego  
w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludo-
wa 15A, pokój nr 11, tel. 86 275 24 17 
wew. 68.

               Opr. St. Pracownik Soc.  
Regina Rybicka 



18

WIEŚCI z gminy

W dalszej części uroczystości odbyła 
się parada motocyklistów, którzy licz-
nie i chętnie przybyli na nasze dożyn-
ki z okolic Wysokiego Mazowieckiego  
i Brańska. Motocykliści rozpoczęli pa-
radę pięknym gestem oddania hołdu  
pomordowanym przez Niemców w Kra- 
sowie Cząstkach.

 

Podczas imprezy odbywały się kon-
kursy.

Konkurs na najlepszy wieniec 
dożynkowy

W tegorocznym konkursie zostały 
zaprezentowane wieńce i kosze z na-
stępujących miejscowości: Jabłoń Za-
mbrowizna, Krasowo Wielkie, Nowe 
Piekuty, Tłoczewo razem z Pruszanką 
Małą, Markowo Wólka, Nowe Rzepki,  
Skłody Borowe, Nowe Żochy, Stare 
Żochy – wieniec przygotowany przez 
dzieci i wieniec przygotowany przez 
dorosłych, Jabłoń Jankowce, Jabłoń Ko-
ścielna, Jośki, Kostry Noski, Krasowo 
Wólka, Kostry Litwa.

Komisja oceniające wieńce brała 
pod uwagę takie elementy jak: motywy 
religijne, pomysłowość, nowoczesność 
pracy, estetykę i tradycyjny sposób wy-
konania, w tym różnorodność użytych 
składników. Po wnikliwej analizie wy-
różniono wieńce dożynkowe z nastę-
pujących wsi: Markowo Wólka, Stare 
Żochy, Skłody Borowe, Kostry Noski, 
Jabłoń Zambrowizna. Przyznano też na- 
grody pieniężne w wysokości 300 zł.

Konkurs na najlepszy 
stół dożynkowy

Stoły staropolskie z potrawami re-
gionalnymi w tym roku przygotowali 
mieszkańcy wsi: Jabłoń Zambrowizna, 
Krasowo Wielkie, Nowe Piekuty, Nowe 

Żochy wraz z Nowymi Rzepkami, Skło-
dy Borowe wraz ze Starymi Żochami.

Komisja konkursowa oceniająca sto- 
ły regionalne kierując się następującymi 
kryteriami: smak, związek z regionem, 
łatwość przyrządzania, estetyka, spo-
sób serwowania, kolorystyka, wrażenie 
ogólne przyznała wszystkim zasłużone, 
równorzędne nagrody pieniężne w wy-
sokości 1500 zł. 

Finał rozgrywek o Puchar Wójta 
Gminy Nowe Piekuty

Rozgrywki Piłki Nożnej o Puchar 
Wójta Gminy Nowe Piekuty rozpoczęły 
się 7 lipca 2019 r.

W rozgrywkach wzięło udział dzie-
więć drużyn, były to:

1. Jabłoń Kościelna
2. Nowe Piekuty II
3. Huragan Wypychy
4. TW 12
5. Młode Orły
6. Zielone Tarasy
7. Zawsze Młodzi
8. Agrotronic
9. Loko TEAM

Mecze finałowe zostały rozegrane na 
boisku sportowym ORLIK 2012 w No-
wych Piekutach, a drużyny zajęły nastę-
pujące miejsca:

1. LOKO TEAM
2. JABŁOŃ KOŚCIELNA
3. TW 12

Drużyny otrzymały dyplomy i na-
grody pieniężne w wysokości: I miej- 
sce – 1000 zł, II miejsce – 900 zł, III 
miejsce – 800 zł, IV-IX miejsce – 500 zł.

18.08.2019 r. już po raz XIX wspólnie 
obchodziliśmy nasze doroczne Święto  
Plonów. Tradycyjnie uroczystości roz-
poczęły się Mszą Świętą w kościele  
parafialnym w Nowych Piekutach kon-
celebrowaną przez ks. Franciszka Mbi-
dę i ks. Wojciecha Juszczuka. Po niej 
uczestnicy w barwnym korowodzie do- 
żynkowym udali się na plac przed Izbą 
Tradycji Regionalnej i Rolnictwa. Po 
przekazaniu chleba przez starostów  
panią Renatę Wyszyńską ze wsi Nowe 
Żochy i pana Sławomira Cichońskie-
go ze wsi Łopienie Zyski gospodarzo-
wi dożynek – Panu Wójtowi Markowi 
Kaczyńskiemu i poświęceniu go przez 
ks. Franciszka Mbidę, odbył się ob-
rzęd dzielenia chlebem. Ten moment 
uświetniły pieśni ludowe w wykona-
niu Zespołu Pieśni i Tańca Klekociaki 
z Bociek, po czym koncertował Chór 
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowych 
Piekutach „Swojskie Melodie”. Następ-
nie można było zmierzyć swoje siły  
w różnych konkurencjach rodzinnych 
i indywidualnych prowadzonych przez 
Teatr Arkadia, m.in. w dojeniu kozy, 
czy w wyścigach w workach. 

Dożynki gminne 2019
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Podczas imprezy dzieci mogły ko- 
rzystać z darmowych atrakcji, tj. eu-
robungee, zjeżdżalni oraz zabaw przy-
gotowanych przez Teatr Arkadia –  
malowania twarzy, zabawek wykony-
wanych z baloników, zabaw zręczno-
ściowych. 

Tradycyjną już dożynkową tzw. 
Zabawę Pod Kasztanem poprowadził 
Zespół Przemyk z Szepietowa, jednak 
główną atrakcją wieczoru był występ 
Eleny z zespołem Cygańskie Czary. 
Wspólne świętowanie zakończyła dys-
koteka poprowadzona przez DJ Rober-
ta Suchowierskiego.

Jak co roku, przy okazji degusta-
cji potraw z wiejskich stołów zbierane  
były pieniądze na cel charytatywny.  
I tak na budowę Ośrodka Terapeutycz-
nego dla Osób Uzależnionych i Pomo- 
cy Rodzinie „Dom Miłosierdzia” w Ho- 
dyszewie udało się zabrać 2 097,54 zł. 
Wszystkim ofiarodawcom bardzo ser-
decznie dziękujemy. 

XIX Dożynki Gminne w Nowych 
Piekutach nie odbyłyby się w pełnej 
krasie, gdyby nie hojni sponsorzy. Oto 
instytucje i firmy, które pomogły nam 
zorganizować doroczne święto plonów:
• Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych
• Spółdzielnia Mleczarska MLEKO-

VITA
• Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolni- 

czego w Szepietowie-Wawrzyńcach

• Przedsiębiorstwo Usługowo-Aseni-
zacyjne ,,ASTWA’’ 

• Centrum Medyczne GAJDA-MED
• Firma KRUPIAK Wojno Robert  

i Paweł
• TEDI Dystrybucja Tadeusz Wojt-

kowski
• Spółdzielczy Bank Rozwoju w Sze-

pietowie
• Starostwo Powiatowe w Wysokiem 

Mazowieckiem
• Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- 

-Mostowych TRAKT
• ROLPOL Halina i Jan Ołdakowscy
• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usłu-

gowe ROLTEKS Marcin Kruszewski
• TRANS-ROL Grażyna i Andrzej 

Remisiewicz
• Office Service sp.z.o.o. Mariola 

Szulborska
• Wojciech Markiewicz, Konserwa-

tor Pomników Cmentarnych
• Kuniccy s.c. Paweł Kunicki Robert 

Kunicki Brańsk
• ROŚ- TRANS Waldemar i Krysty- 

na Wyszyńscy
• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usłu-

gowe Mirena i Marek Moczydłow-
scy LEWIATAN

• Sklep Spożywczo-Przemysłowy w No- 
wych Piekutach, Joanna Brzozowska

• KRYNMED Spółka Partnerska Le-

karzy – Iwona Hansson, Beata Ro-
galska, Aneta Pańkowska

• Ośrodek Szkolenia Kierowców ,,Mi- 
chał’’– Michał Szymborski

• BUD-ŚLUZ Zdzisław Uszyński
• Zdzisław Sasinowski
• Starostowie Dożynek: Pani Renata 

Wyszyńska i Pan Sławomir Cichoński
• Urząd Gminy Nowe Piekuty
• OSP Nowe Piekuty oraz Gminny 

Ośrodek Kultury w Nowych Pieku-
tach

• Patronat medialny sprawowali; 
• TVP3 Białystok, Polskie Radio Bia-

łystok, Radio Nadzieja, Portal Wy-
sokomazowiecki24, Portal Podla-
skie24.pl, W Zasięgu.pl.

Tegoroczne dożynki zaszczycili swo- 
ją obecnością m.in. – Pan Dariusz 
Piontkowski – Poseł na Sejm RP, Mini-
ster Edukacji Narodowej; Pan Jarosław 
Zieliński –  Poseł na Sejm RP, Wicemini-
ster MSWiA; Pan Henryk Wnorowski 
– Poseł na Sejm RP, profesor UwB; Pan 
Bohdan Paszkowski –  Wojewoda Pod-
laski; Pan Stanisław Derehajło – Wice-
marszałek Województwa Podlaskiego.

Opr. Gminny Ośrodek Kultury
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17 lipca obchodziliśmy 76. rocznicę  
mordu mieszkańców wsi Krasowo-
-Częstki. Pacyfikacja wsi Krasowo-Częs- 
tki była zemstą za śmierć 8 żandarmów  
niemieckich, którzy zginęli w potycz-
ce z oddziałem partyzanckim Armii  
Krajowej dowodzonym przez Tadeusza 
Westwala, ps. ,,Ostroga’, ,,Karaś’’. Wyda-
rzenie to miało miejsce 11 lipca 1943 r. 
Kilka godzin później w gabinecie szefa 
gestapo na Białostocczyźnie odbyło się 

spotkanie, na którym została podjęta 
decyzja o zagładzie Krasowa-Częstek – 
wieś ta została wybrana ze względu na 
to, że była największa w okolicy. Przed 
świtem 17 lipca 1943 r. oddziały żan-
darmerii SS i wermachtu po otoczeniu 
podwójnym pierścieniem wkroczyły do 
wsi, spędzając jej mieszkańców do sto-
doły Państwa Jankowskich. W między-
czasie przeprowadzono całkowitą gra-
bież mienia, które wywożono wozami. 
Następnie wymordowano wszystkich 
schwytanych mieszkańców: 97 dzieci, 
89 kobiet i 71 mężczyzn. W zbrodni 
łącznie zginęło 257 osób. Ocalało 24 
mieszkańców Krasowa-Częstek, któ-
rym udało się uciec bądź przebywali 
poza wsią. Po dokonanym rabunku  
i masakrze, wieś została spalona.               

Uroczystość rozpoczęła się modli-
twą różańcową. Kolejnym etapem ob-

chodów było wprowadzenie pocztów 
sztandarowych oraz Msza Święta w in- 
tencji zamordowanych, celebrowana 
przez Bp. Tadeusza Bronakowskiego. 
Po niej uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Nowych Piekutach zaprezentowali 
piękną część artystyczną, a następnie 
przybyłe delegacje złożyły kwiaty i za-
paliły znicze na grobach pomordowa-
nych mieszkańców. 

Opr. Katarzyna Gierałtowska
Pomoc administracyjna

76 Rocznica mordu na mieszkańcach wsi Krasowo-Częstki

11 sierpnia obchodziliśmy 75. rocz- 
nicę mordu dokonanego przez Niem- 
ców w Skłodach Borowych. 11 sierpnia  
1944 r. żołnierze niemieccy dokonali 
mordu mieszkańców wsi Skłody Boro-
we. Za pretekst służył fakt, że część lud-
ności pozostała we wsi, mimo uprzed- 
niego rozkazu wysiedlenia. Krytycz- 
nego dnia żołnierze urządzili obławę  
i zatrzymywali każdego, kogo napot- 
kali. Ujęli kilkadziesiąt osób, które przez 
kilka godzin przetrzymywali w piwni-
cy. Następnie oddzielili mężczyzn od 
kobiet i dzieci, po czym tym ostatnim 
polecili odejść do pobliskiej Dąbrów-
ki. Podpalili część zabudowań. Spalili 
również po części sąsiednie miejscowo- 
ści – Pułazie i Krasowo Wielkie. Schwy- 
tanych podczas obławy mężczyzn za-

prowadzili na podwórko Bolesławy 
Wojno, gdzie znajdowała się zburzona 
piwnica, tworząc w pewnym miejscu 
dość głęboką jamę. Żołnierze dali łopa- 
ty pięciu mężczyznom, każąc im kopać 
dół. Mężczyźni ci, wiedząc, co ich czeka, 
rzucili się do ucieczki. Dwóch spośród 
uciekających zostało zabitych, a trzech 
uciekło. Wówczas Niemcy ustawili 
wszystkich mężczyzn przed wspom- 
nianą piwnicą, a następnie rozstrzelali  
z broni maszynowej. Po egzekucji do-
bili rannych. Łącznie zginęło 21 osób, 
w tym mieszkańcy okolicznych wsi.                                                                                                                               
Uroczystość rozpoczęliśmy Mszą Św. 
w kościele parafialnym w Nowych Pie-
kutach. Następnie, wysłuchaliśmy oko-
licznościowej akademii przygotowanej 
przez uczniów Szkoły Podstawowej im. 
Ks. Rocha Modzelewskiego. Na koniec 
Pani Aniela Średnicka, naoczny świa-
dek tamtych wydarzeń, przedstawiła 
zgromadzonym swoje wspomnienia  
z tamtych dni.

Kolejny etap uroczystości odbył się  
w Skłodach Borowych. Przed pomni- 
kiem upamiętniającym ofiary tej strasz- 

nej zbrodni odśpiewano hymn pań-
stwowy, delegacje złożyły kwiaty i za-
paliły znicze. Ostatnim etapem obcho-
dów 75. rocznicy mordu była modlitwa 
w intencji ofiar, którą poprowadził  
ks. Franciszek Mbida.

75. rocznica pacyfikacji wsi  
Jabłoń Dobki – 8 marca 2019 r.

Opr. Katarzyna Gierałtowska
Pomoc administracyjna

Uroczystości w Skłodach Borowych



21

WIEŚCI z gminy

SZKOŁA PODSTAWOWA W JABŁONI KOŚCIELNEJ

Święto szkoły!!!
14 października był bardzo wznio-

słym dniem w naszej szkole. Odbył się  
uroczysty apel z udziałem uczniów  
z okazji obchodów dnia Patrona Szko-
ły oraz Dnia Edukacji Narodowej. Ten 
dzień był również szczególnie ważny 

dla uczniów klas pierwszych, ponieważ 
odbyło się Ślubowanie Pierwszokla-
sistów. Składamy serdeczne życzenia 
pierwszoklasistom, samych sukcesów  
w nauce i pięknych przyjaźni. 

Opr. Redakcja Szkolna

14 listopada 2019 r. w starszej grupie 
przedszkolaków w Baśniowym Gaju 
odbyło się Pasowanie na Starszaka. 
Uroczystość tę uświetnili swoją obec-
nością rodzice przedszkolaków oraz dy-
rekcja SP – pan Andrzej Olędzki i pani 
Izabela Rząca.

Z tej okazji dzieci przygotowały część  

artystyczną dla zgromadzonych gości. 
Tańcząc, śpiewając i recytując wiersze 
wyraziły swą dziecięcą radość i pogodę 
ducha. Mimo nielicznych potknięć do-
rośli byli oczarowani śmiałością i umie-
jętnościami swych pociech.

Żeby zostać prawdziwym Starsza- 
kiem trzeba złożyć uroczyste ślubowa-
nie. Składały je dzieci ubrane jak przy-
stało na uczniów w granatowe birety, 
składali je też rodzice. Czas pokaże, 
którzy z nich dotrzymają złożonych 
obietnic.

Najwięcej emocji wywołał ogrom-
ny ołówek służący do pasowania. Jest  
on w naszej szkole od kilkudziesięciu 

lat i pamięta wielu pierwszoklasistów  
i przedszkolaków – Starszaków.

Spotkanie było też okazją sprawdze-
nia umiejętności rodziców w zakresie 
kodowania. Dzieci, które kodują na  
zajęciach dodatkowych z ciekawością 
obserwowały jak poradzą sobie z tym 
ich rodzice. Dorośli pracowali na macie 
i puzzlach z ozobotem i...poradzili so-
bie wspaniale.

Spotkanie zakończyło się słodkim 
poczęstunkiem przy kawie i herbacie  
przygotowanym przez rodziców. Dzię-
kujemy wszystkim za obecność, a przed- 
szkolakom gratulujemy.

Opr. Bożena Truskolaska

Pasowanie na Starszaka

W październiku w Punkcie Przed-
szkolnym Baśniowy Gaj w Jabłoni Ko-
ścielnej rozpoczęła się realizacja pro- 
jektu ukierunkowanego na wsparcie  
dzieci z punktów przedszkolnych. Środ- 
ki pochodzą z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podla-
skiego.  Dzieci rozwijają swoje zainte-
resowania poprzez udział w zajęciach 
artystycznych, zajęciach z programo-
wania oraz języka angielskiego. Dosko-

nalą swoje zdolności językowe, rozwi-
jają wrażliwość i wyobraźnię. Kształcą 
też umiejętność kodowania informa-
cji, planowania i logicznego myślenia. 
Wielką zaletą tych zajęć jest rozwijanie 
zachowań prospołecznych, takich jak 
współpraca w zespole, dzielenie się kre-
atywnymi pomysłami oraz wspólna ich 
realizacja.

Opr. Bożena Truskolaska

Zajęcia wspierające rozwój dzieci

25 października 2019 r. maluszki   
z „Baśniowego Gaju” w Jabłoni Ko-
ścielnej obchodziły Dzień Kundelka. 
Z tej okazji przyniosły do przedszkola 
pluszowe pieski oraz książki o psach. 
Podczas zabawy uczyły się dbać o swo-
je pieski, a także wyprowadzać je na  

spacer. Dużo radości sprawiła też dzie-
ciom wizyta pani weterynarz, która 
przeczytała bajkę, opowiedziała wiele 
ciekawostek na temat psów oraz udzie-
liła rad na temat dbania o zwierzęta. 
Dzień ten stał się też dobrą okazją do 
włączenia dzieci i ich rodziców w zbiór-

kę karmy dla psów ze Schroniska dla 
Zwierząt w Białymstoku. Tego typu za-
jęcia są świetną zabawą dla dzieci, ale 
też uczą je wrażliwości i odpowiedzial-
ności  za swoich czworonożnych pupili.

Karolina Łapińska

Dzień kundelka
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W tym roku wzięliśmy udział w Eu-
ropejskim Tygodniu Kodowania – od 
05.10 do 20.10.2019 r. uczniowie na- 
szej szkoły mieli okazje pobawić się  
w programowanie i kodowanie. Kodo- 
waliśmy na macie, na komputerach 
oraz sprawdziliśmy jak działa robot – 
mały Ozobot. Uczniowie przekonali się, 
że elementy kodowania i programowa-
nia pojawiają się w życiu codziennym,  
a samo kodowanie to kreatywna zaba-
wa, rozwijająca logiczne myślenie.

Uczniowie klasy IV i klasy V wzięli  
dodatkowo udział w całodziennych  
warsztatach kodowania, przeprowadzo- 
nych przez wykwalifikowanych trene-
rów. Organizatorem warsztatów było 
Ministerstwo Cyfryzacji oraz Instytut  

NASK, zajęcia były nagrodą, którą nasza  
szkoła zdobyła dzięki udziałowi w kon- 
kursie „Cyfrowa Majówka” w maju tego 
roku.

Opr. Redakcja szkolna

CodeWeek 2019 i warsztaty kodowania

30 października z okazji Między-
narodowego Dnia Bibliotek Szkolnych  
nasi uczniowie z klas II-IV wzięli udział  
w Konkursie Pięknego Czytania. Uczest- 
nicy czytali fragment wybranej legen-
dy polskiej. Komisja oceniała dykcję  
oraz właściwą intonację czytanego tek-
stu. Pierwsze miejsce zajęli: Aleksander 

Kulesza i Mateusz Idźkowski (kl. 2),  
Miłosz Olędzki (kl. 3) oraz Rafał Dą-
browski i Łucja Szymborska (kl. 4).

Zwycięzcom gratulujemy i cieszymy 
się, że w naszej szkole jest tylu pięknie 
czytających uczniów.

Opr. Redakcja szkolna

Warto czytać!!

W Operze i Filharmonii Podlaskiej 
przy ulicy Podleśnej odbyła się uroczy-
sta gala wręczenia nagród dla laurea- 
tów i uczestników konkursu „EUROPO  
JESTEŚMY Z TOBĄ” – 15 lat w Unii  
Europejskiej w Barwach Biało-Czerwo- 
nych. Konkurs został zorganizowany 
przez Podlaskie Kuratorium Oświaty we  
współpracy z białostockim Młodzie- 
żowym Domem Kultury. Głównym ce-
lem konkursu było zaprezentowanie 

przez uczniów, w jaki sposób obcho- 
dzą w szkołach święta narodowe oraz 
kultywowanie patriotyzmu u najmłod-
szych. Podobnie jak w ubiegłorocznej 
edycji konkursu „100 lat Niepodleg- 
łości w Barwach Biało-Czerwonych”, 

nasza szkoła znalazła się w gronie lau-
reatów. Cieszymy się niezmiernie z suk-
cesów naszych uczniów, a w głównej 
mierze z tego, że potrafią radośnie ob-
chodzić święta narodowe. 

Opr. Redakcja szkolna

Europo jesteśmy z tobą
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3 maja 2019 roku odbył się 22. Fe-
styn Rodzinny w Jabłoni Kościelnej. 
Tego dnia społeczność szkolna oraz 
okoliczni mieszkańcy świętowali 228. 
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
oraz Gminne Obchody Dnia Strażaka. 
Jak co roku uroczystość rozpoczęła się 
Mszą Świętą w kościele parafialnym  
w Jabłoni Kościelnej. Po jej zakończe-
niu uczniowie naszej szkoły zaprezen-
towali piękną część artystyczną. Na-
stępnie wszyscy zainteresowani udali 
się na plac przy Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej, 
gdzie zostali uroczyście powitani przez 
Pana Dyrektora Andrzeja Olędzkiego 
oraz wspólnie odśpiewali hymn naro-
dowy w wykonaniu naszego ucznia –  
saksofonisty Dawida Gardockiego. Po  
przemówieniu wójta Gminy Nowe Pie-
kuty Pana Marka Kaczyńskiego miało 
miejsce wyjątkowe dla okolicznej spo-
łeczności wydarzenie, a mianowicie 

wręczenie odznaczenia (charakterystycz- 
nego można powiedzieć – historyczne-
go, bo przyznawanego  nieprzerwanie 
od 22 lat) ZŁOTEGO JABŁKA i wy-
różnień w dziedzinie wspierania naszej 
szkoły. W tym roku to najważniejsze 
JABŁKO otrzymało Starostwo Powiato- 
we w Wysokiem Mazowieckiem a szcze- 
gólnie wyróżnieni zostali Państwo Ewa 
i Janusz Kuleszowie z Jabłoni Dąbro-
wa oraz Państwo Honorata i Jerzy Ja-
błońscy z Jabłoni Jankowce. Nagroda 
ZŁOTEGO JABŁUSZKA powędrowała 
w tym roku do naszego ucznia z klasy 
ósmej –  Kacpra Jabłońskiego.

Kolejnym punktem tej uroczysto-
ści było wręczenie nagród w konkursie 
fotograficznym „Piękno Ziemi Podla-
skiej w obiektywie mieszkańców Gmi-
ny Nowe Piekuty” w kategoriach  klas 
0-III, IV-VI, VII,VII i III gimnazjum. 
Tradycyjnie festyn rodzinny to kon-
kursy rodzinne, w których już od kilku 
lat biorą udział dzieci wraz ze swoimi 
rodzicami. W tym roku 5 konkurencji 
konkursowych przeniosło nas do kra-
iny „Królewny Śnieżki i siedmiu kra-
snoludków”. Grupy: niebieska, zielo-
na, czerwona i żółta „wędrowały przez  
las” wykonując zadania iście krasno-
ludkowe i Śnieżkowe: szukały diamen-
tów ukrytych w piasku, projektowały 
suknię dla Śnieżki, rzucały piłeczkami 
do czapki krasnoludków, obierały jabł-
ka, dobierały w pary skarpetki. Bawiły 
się przy tym przednio i zdobyły fanta-
styczne nagrody.

Nie mogło zabraknąć pokazów ar-
tystycznych i rozrywkowych: występ 
chóru ,,Swojskie Melodie’’ z Nowych 

Piekut; pokaz zumby w wykonaniu 
pani Justyny Troc i jej ,,podopiecz-
nych’’ Zumbiarek; szalony taniec ma-
łych ,,Zombiaków’’ – czyli naszych naj-
młodszych uczniów, uczęszczających 
na zajęcia taneczne; pokaz iluzji i magii 
pana Krzysztofa Juchno. Dzięki temu 
wszyscy obecni bawili się doskonale. 
W międzyczasie odbył się pokaz Gru- 
py Ratowniczej NADZIEJA, mecze piłki  
nożnej, a na zakończenie – nasza trans-
misja na żywo, czyli koncert zespołu 
,,Piekut Band Całą imprezę popro- 
wadził wyjątkowy konferansjer – Pan 
Mariusz Orzełek.

To był naprawdę wspaniały dzień 
obfitujący w wiele wspaniałych i nie-
zapomnianych chwil. Baliśmy się desz-
czu – przetrzymało, nawet słońca było 
pod dostatkiem, a rodzinna atmosfera 
ocieplała tych zmarzniętych. DZIĘKU- 
JEMY WSZYSTKIM  ZA MIŁO SPĘ-
DZONY CZAS.  

Opr. Redakcja Szkolna

 

Festyn 3 Maja
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Nasza szkoła ma kolejny piękny 
powód do dumy, uczennica VIII klasy 
Maja Mantur zajęła I miejsce w Woje-
wódzkich Przesłuchaniach do IV Ogól-
nopolskiego Festiwalu Piosenki Nie-
złomnej i Niepodległej, które odbyły  
się w Teatrze Dramatycznym w Bia-
łymstoku. Podczas przesłuchania Maja 
zaprezentowała trzy utwory: „Inka”, 
„Pieśń o Matce Sybiraczce” oraz „Na 
znojną walkę”. Akompaniatorem oraz 
muzycznym opiekunem Majki był pan 
Paweł Juszyński. Maja reprezentowa-
ła naszą szkołę w kategorii wiekowej  

14-18 lat. Pokonała licealistów i weźmie  
udział w Ogólnopolskim Finale Festi- 
walu, organizowanym w Krakowie. 

Wielkie brawa i serdeczne gratulacje!
Opr. Redakcja szkolna

5 listopada gościliśmy w naszej szko- 
le ratownika medycznego z Grupy Ra-
towniczej Nadzieja z Łomży – Panią 
Magdalenę Podsiad. Uczniowie wysłu- 
chali informacji na temat udzielania  
pierwszej pomocy, dowiedzieli się rów-
nież, jak należy sprawdzić przytomność  
osoby poszkodowanej oraz w jaki spo- 
sób wezwać pomoc. Następnie z wielką  
uwagą przyglądali się, jak pani ratow- 
nik demonstrowała masaż serca na 
przywiezionych przez siebie fantomach.  

Chętni uczniowie próbowali sami udzie- 
lić pierwszej pomocy pod bacznym 
okiem instruktora. Uczniowie mieli też 
okazję przypomnieć i utrwalić sobie 
numery telefonów alarmowych. Pod-
czas tego spotkania dzieci nauczyły się 
wielu ważnych rzeczy, które w przy- 
szłości być może przyczynią się do ura- 
towania komuś życia. 

To była dla nas wszystkich bardzo 
cenna lekcja!

Opr. Redakcja szkolna

Pierwsza pomoc

Sukces wokalny!

W tegorocznym plebiscycie „Przed-
szkole na Medal” organizowanym przez 
„Kurier Poranny” punkt przedszkol-
ny „Baśniowy Gaj” z Jabłoni Kościel- 
nej  zajął pierwsze miejsce w powiecie  
wysokomazowieckim uzyskując tytuł  
„Przedszkola Roku 2019”. Tytuł ten 
przedszkole zdobyło już po raz drugi  

z rzędu i zawdzięcza swoim sympaty-
kom i rodzicom przedszkolaków.  Dzię-
kujemy za to wyróżnienie i wszelkie  
dowody sympatii. 

 Serdecznie dziękujemy!
   Pracownicy przedszkola  wraz  

z przedszkolakami                           

Przedszkole na medal
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16 września w przeddzień 80 roczni-
cy napaści ZSRR na Polskę naszą szkołę  
odwiedził wyjątkowy gość – Pan Wło- 
dzimierz Kostro, Sybirak. Jego opowie-
ści wysłuchali uczniowie najstarszych 

klas. Pan Włodek miał 11 lat, gdy jego 
rodzinę Sowieci, bez podania konkret-
nego powodu, latem 1941 roku wywieźli 
na Syberię. Tak jak inni Polacy zostali  
zapakowani do bydlęcych wagonów  
i wiezieni kilka tygodni na Sybir. Rodzi-
nę Pana Kostro rozdzielono. W Polsce 
zostały dwie siostry, które w momencie 
organizowanej przez Sowietów wywóz- 
ki, przebywały w Białymstoku. Niezwy-
kle poruszające wrażenie zrobiła na nas  
opowieść Pana Włodka o tym, jak dziw-
nym zbiegiem okoliczności pociąg, któ-
rym jechał z rodzicami do Rosji, mijał 
się z pociągiem jadącym z Białegostoku 
do Szepietowa. Oba składy zatrzymały 
się w Łapach. Jakimś niezwykłym zrzą-

dzeniem losu z Białegostoku do Sze-
pietowa jechały siostry Pana Włodka, 
rodzina po raz ostatni mogła wymienić 
spojrzenia, rozpaczliwie pożegnać się. 
Nigdy więcej się nie spotkali. Siostry Pana 
Włodka zginęły w 1943 roku 17 lipca, 
gdy Niemcy wymordowali mieszkań-
ców Krasowa Częstki. To początek dra-
matycznych losów rodziny Pana Kostro. 
Opowieść trwała 45 minut, jak tradycyj-
na lekcja, ale była to lekcja wyjątkowa,  
bo przekazana przez Świadka Historii – 
który doświadczył całego okrucieństwa 
polityki Stalina wobec Polaków.

Opr. Redakcja szkolna

Wspomnienia Sybiraka

W ramach ogólnopolskiej akcji Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej „Szko- 
ła pamięta”, w ostatnim tygodniu paź-
dziernika, tuż przed zbliżającymi się 
dniami, w których szczególnie pamię- 
tamy o zmarłych, uczniowie szkoły  
w Jabłoni Kościelnej udali się do lo-
kalnych miejsc pamięci. Przypomnieli 
sobie i zgłębili historię lokalnych wy-
darzeń, zapalili znicze na Grobie Nie-

znanego Żołnierza oraz uporządkowali 
opuszczone i bezimienne groby. Głów-
nym celem tej inicjatywy było zorgani-
zowanie działań upamiętniających waż-
ne postaci oraz wydarzenia historyczne,  
a także uwrażliwienie młodego pokole-
nia na potrzebę pielęgnowania pamięci 
o bohaterach naszej wolności. 

Opr. Redakcja szkolna

Szkoła pamięta!

W razie zagrożenia, umiemy się 
ewakuować ze szkoły! 21 października  
uczniowie SP w Jabłoni Kościelnej prze- 
ćwiczyli próbną ewakuację i postępo- 
wanie awaryjne w przypadku pożaru.  
Niezbędną wiedzę i zasady postępowa-
nia w sytuacji zagrożenia życia i zdro- 
wia przekazali nam Strażacy z Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Wysokiem  
Mazowieckiem oraz Ochotnicze Jed-

nostki z Jabłoni Kościelnej i Jabłoni 
Jankowiec. Dzieci podczas wizyty stra-
żaków mogły również obejrzeć z bliska 
wozy strażackie i ich wyposażenie. Naj-
młodsi zaś chętnie zajmowali miejsce 
za kierownicą wozu strażackiego, by 
spełnić swoje marzenie i choć na chwilę 
zostać strażakiem! 

Opr. Redakcja szkolna

W razie zagrożenia…
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Podróże kształcą. Prawda znana 
wszystkim bez wątpienia znalazła po-
twierdzenie podczas wycieczki do War-
szawy, która odbyła się 16 października 
2019 r. Uczniowie rozpoczęli zwiedza-
nie od wojskowej części Powązek, kro-
cząc śladami bohaterów „Kamieni na 
szaniec”. Z Powązek udali się na Aleję 

Szucha, gdzie podczas II wojny świa-
towej znajdowała się siedziba Gestapo.  
Kolejnym punktem zwiedzania był Pa-
wiak – więzienie wybudowane jeszcze 
w czasach carskich – przez hitlerow-
ców wykorzystywane w celu zaplano-
wanej eksterminacji polskiego narodu. 
Ostatnim i zarazem głównym etapem 
wycieczki było zwiedzenie Muzeum Po-
wstania Warszawskiego. Miejsce wyjąt-
kowe, w którym już od drzwi wejścio-
wych mogliśmy usłyszeć bijące miarowo 
serce – serce powstania warszawskiego. 
Zgromadzone w muzeum eksponaty 
oraz przekazy multimedialne pozwoli-
ły nam choć poczuć historię i poświę-

cenie Polaków desperacko walczących  
o nasz kraj z niemieckim najeźdźcą. 
Nasi uczniowie otrzymali tego dnia  
niezastąpioną lekcję patriotyzmu. 

Opr. Redakcja szkolna

Podróże kształcą 

1.Egzamin gimnazjalny 2019 – wyniki.
Nasi uczniowie osiągnęli najlepsze 

wyniki spośród wszystkich szkół w po-
wiecie wysokomazowieckim.
1. Język polski – 67% (kraj – 63%, pod- 
laskie – 62%).
2. Historia i społeczeństwo – 64% (kraj–
59%, podlaskie – 59%).

3. Przedmioty przyrodnicze – 53%  
(kraj – 49%, podlaskie – 50%).
2. Egzamin po szkole podstawowej  
2019 – wyniki.

Również ósmoklasiści osiągnęli bar-
dzo wysokie po egzaminie.
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polski

Matema-
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angielski
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im. Jana 
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Kościelnej
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49%
45%
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52%
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Wysokie wyniki z egzaminów

W październiku w naszej szkole roz-
począł się projekt „Kształtowania i roz-
wijania u uczniów Szkoły Podstawowej  
im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej 
kompetencji kluczowych i umiejętności  
uniwersalnych” we współpracy z Urzę-
dem Gminy w Nowych Piekutach oraz 
Fundacją „Orzeł” z Białegostoku. Pro-
jekt jest współfinansowany przez Unię 
Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. W różnorodnych 
zajęciach, które prowadzą nauczyciele 
uczący w naszej szkole (przyrodnicze, 
matematyczne, zajęcia z nauk ścisłych, 
językowe, zajęcia z programowania, za-
jęcia rozwijające z zakresu edukacji hu-
manistycznej, zajęcia wyrównawcze dla 
ucznia zza granicy, plastyczne, kulinarne, 
teatralne, sportowe oraz dziennikarskie) 
bierze udział około stu uczniów. 

Nauczyciele prowadzący zajęcia do-
słownie nie mogą się doczekać, aż otrzy-
mają zamówione pomoce dydaktyczne 
potrzebne do prowadzenia zajęć, wtedy 
będzie można prowadzić wszystkie za- 
jęcia „pełną parą”.

Koordynator ze SP im. Jana Pawła II 
w Jabłoni Kościelnej.

Opr. Redakcja szkolna

Dodatkowe zajęcia w naszej szkole

Nasza szkoła wzięła udział w kon-
kursie „#OSEWyzwanie” (OSE to 
Ogólnopolska Sieć Edukacyjna), zor-
ganizowanym przez Ministerstwo Cy- 
fryzacji wspólnie z Państwowym Insty- 
tutem Badawczym NASK. Udało się! 
Otrzymaliśmy atrakcyjną nagrodę  
w postaci mobilnej pracowni kompu-
terowej, składającej się z 16 laptopów 
[wartość około 50 tys. zł]!

Warunki konkursu były następujące:
• zgłoszenie szkoły do projektu OSE  
i programu mLegitymacja szkolna;
• przygotowanie i wysłanie pracy kon-
kursowej pt. „Smart Szkoła”;
• zgłoszenie inicjatywy w ramach tego-
rocznego Europejskiego Tygodnia Ko-
dowania (#CodeWeek2019);
• zgłoszenie nauczyciela do OSEHero.

W województwie podlaskim  zostało 
wyróżnionych tylko 21 szkół, w po-
wiecie wysokomazowieckim 2 szkoły.

Opr. Redakcja szkolna

Zdobyliśmy mobilną pracownię komputerową!
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SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYCH PIEKUTACH

„Zbliżają się dni, w których w szcze-
gólny sposób pamiętamy o zmarłych. Po- 
rządkujemy groby i zapalamy znicze. 
Wspominamy zarówno naszych bliskich, 
jak i tych, którzy zapisali się w historii –  
tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć  
o nich jest wyrazem szacunku dla ich ży- 
cia i dokonań” – napisał  Minister Edu- 
kacji Narodowej Dariusz Piontkowski  
w specjalnym liście do dyrektorów szkół, 
w którym zachęcał do przystąpienia  
do akcji "Szkoła pamięta". 

„Chciałbym, aby w roku ważnych wy- 
darzeń – 80. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej i 75. rocznicy wybuchu Po-
wstania Warszawskiego – uwrażliwić 
młodych ludzi na potrzebę pielęgno-
wania pamięci o bohaterach naszej 
wolności, szczególnie tych, którzy są 
związani z historią danego miejsca,  
regionu, społeczności” – wskazał.

Według MEN, w całym kraju do 
akcji przyłączyło się prawie 1,3 mln  
uczniów oraz 108 tys. nauczycieli z po-
nad 11 tys. szkół (11 208). Nasza szkoła  
również przystąpiła do tej akcji. Uczniowie 
i nauczyciele porządkowali i odwiedzali 
groby osób zasłużonych i cenionych  
w naszej społeczności, odwiedzali lo-
kalne miejsca pamięci i zgłębiali ich 
historię, zapalali znicze w miejscach 
związanych z ważnymi wydarzeniami  
historii lokalnej. Członkowie Samorządu  

Uczniowskiego uporządkowali i zapalili 
znicze na pomniku pamięci okrutnie 
zamordowanych mieszkańców wsi Kra-
sowo-Częstki. 

     
  

Wolontariusze ze Szkolnego Koła 
„Caritas” razem z opiekunem uporząd- 
kowali miejsca pamięci poświęcone mjr. 
Kazimierzowi Kamieńskiemu ps. „Hu-
zar” w Markowie Wólce i w Nowych 
Piekutach. Uczniowie zapalili znicze, aby   
uczcić pamięć bohatera, wspominając 
66 rocznicę Jego śmierci. 

Nie zapomniano także o grobach 
znajdujących się na cmentarzu parafial-
nym w Nowych Piekutach. Uczniowie 
klas szóstych wraz z wychowawcami 
odwiedzili i uporządkowali grób Nie-
znanego Żołnierza oraz grób  Pani Ma-
rii Rosłowiczównej, nauczycielki pra- 

Akcja „Szkoła pamięta”
cującej w Szkole Podstawowej w No-
wych Piekutach w latach 1938–1941, 
zamordowanej przez NKWD.

Na lekcjach z wychowawcami ucznio- 
wie zgłębiali historię lokalnych miejsc 
pamięci. W każdej klasie odbyły się  
lekcje poświęcone „Pamięci tych, co  
odeszli”. Zorganizowana została też wy- 
stawa upamiętniająca ważne dla naszej  
społeczności wydarzenia oraz galerię  
miejsc pamięci w naszej gminie.

 

   

W ramach akcji „Szkoła pamięta” 
uczniowie z klas VII i VIII Szkoły Pod-
stawowej im. ks. Rocha Modzelewskie-
go w Nowych Piekutach pojechali do 
Warszawy. Celem wycieczki była wę-
drówka śladami bohaterów „Kamieni 
na szaniec” Aleksandra Kamieńskiego 
i powstania warszawskiego oraz pozna- 
nie wydarzeń oczami bohaterów.

Opr. Alina Kostro
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11.10.1953 r. tj. 66 lat temu wyko-
nano wyrok śmierci na kpt. Kazimie-
rzu Kamieńskim "Huzarze". Starannie 
wyreżyserowany proces stał się narzę-
dziem najbardziej brutalnej komuni-
stycznej propagandy – żołnierzy Armii 
Krajowej oskarżano w nim o współ-
pracę z Niemcami, działanie z niskich 
pobudek. Te propagandowe kłamstwa 
powtarzali później, niemal do czasów 

nam współczesnych, sprzedajni histo-
rycy, literaci i publicyści.

Do dziś miejsce pochówku „Hu-
zara” jest nieznane. Jego symboliczny 
grób znajduje się na cmentarzu w Po-
świętnem. 

W dniu 13.03.1997 r. Sąd Wojsko-
wy w Białymstoku unieważnił wyrok, 
a 11.11.2007 r. Prezydent RP Lech Ka-
czyński odznaczył pośmiertnie wów- 
czas jeszcze kpt. Kazimierza Kamień- 
skiego „Huzara” Krzyżem Wielkim  
Orderu Odrodzenia Polski „Polonia  
Restituta”. W 2019 roku Minister Obro- 
ny Narodowej pośmiertnie nadał Ka- 
zimierzowi Kamieńskiemu ps. „Huzar” 
stopień majora. 

11 października 2019 r. w naszej 
szkole odbyła się uroczystość poświę-

66 Rocznica śmierci „Huzara”
cona pamięci majora i jego żołnierzy. 
Przedstawiciele instytucji znajdujących 
się na terenie gminy wraz z młodzieżą 
szkolną wysłuchali części artystycznej 
w wykonaniu uczniów naszej szkoły. 
Następnie głos zabrał Pan Marek Ka-
czyński, Wójt Gminy Nowe Piekuty. Na 
zakończenie wszyscy uczestnicy udali  
się, by złożyć kwiaty, zapalić znicze  
i pomodlić się pod pomnikiem Żołnie-
rzy AK. 

Anna Buczkowska

W Muzeum Powstania Warszawskiego

Jednym z działań podjętych w ra-
mach realizacji projektu było zorganizo-
wanie 23 października br. dla uczniów 
kl. VII i VIII wycieczki do Warszawy 
śladami bohaterów „Kamieni na sza-
niec” A. Kamińskiego oraz śladami bo-
haterów Powstania Warszawskiego.

Uczestnicy wycieczki zwiedzili Mu-
zeum Powstania Warszawskiego. Byli 
zaskoczeni, że zwiedzanie zaczyna się 
od przeczytania umieszczonych nad 
drzwiami prowadzącymi do wnętrza 
muzeum słów: „Chcieliśmy być wolni  
i wolność sobie zawdzięczać” wypo- 
wiedzianych przez Jana Stanisława Jan-
kowskiego – Delegata Rządu na Kraj 
urodzonego w Krasowie Wielkim. Sło-
wa te zawierają w sobie najważniejsze 
pragnienia i cel tych, którzy 1 sierpnia 

1944 roku stanęli w stolicy do walki  
z niemieckim okupantem. 

Kolejną niespodzianką okazało się 
zorganizowane przez przewodnika spot- 
kanie z jednym z powstańców warszaw-
skich – 95-letnim panem Henrykiem, 
wojennym drukarzem, więźniem Pa-
wiaka. Poruszyła ich niełatwa historia 
jego życia i pasja, z jaką przekazuje ją 
młodemu pokoleniu. Okazało się, że  
w drukarni, w której pracował pan Hen- 
ryk, przygotowane zostało pierwsze wy- 
danie „Kamieni na szaniec”. Książkę tę 
można było obejrzeć w muzeum.

Oprócz spotkania z warszawskim 
powstańcem ogromne wrażenie wywar- 
ło na uczniach obejrzenie filmu „Mia-
sto ruin” i spacer 25-metrową ceglaną 
rurą stanowiącą imitację warszawskich 
kanałów – podziemnego systemu za-
pewniającego powstańcom możliwość 
przejścia między odciętymi od siebie 
dzielnicami. Chłopcy z zainteresowa-
niem oglądali militaria – broń krótką, 
karabiny, karabinki, granaty, bagnety, 
broń maszynową, przeciwpancerną i ra- 
kietową oraz niemiecką minę samo-
bieżną. Dużym powodzeniem cieszyły 
się ponadto wierna replika powstańczej 

Śladami bohaterów „Kamieni na szaniec” i Powstania Warszawskiego
katapulty miotającej butelki z benzy-
ną, motocykl „Sahara” zdobyty na nie-
mieckim wojsku oraz makieta samolotu  
Liberator VI z 1586 Eskadry do Zadań 
Specjalnych (rekonstrukcja maszyny,  
na której w nocy z 14 na 15 sierpnia 
1944 r., podczas lotu ze zrzutem zaopa-
trzenia dla powstańczej Warszawy, po-
legła polska siedmioosobowa załoga). 

Zwiedzanie muzeum zakończyło się 
zbieraniem drukowanych materiałów 
na temat II wojny światowej oraz kar- 
tek z kalendarza opisujących dzień po 
dniu historię Powstania Warszawskiego. 
Kalendarium rozpoczyna się 27 lipca 
1944, a kończy się 5 października 1944, 
w dniu wyjścia z Warszawy ostatnich 
pułków żołnierzy Armii Krajowej.

Kolejnym punktem wycieczki był 
przejazd na Cmentarz Wojskowy na 
Powązkach, by oddać hołd Aleksandro- 
wi Kamińskiemu „Kamykowi”, Janowi  
Bytnarowi „Rudemu”, Maciejowi Alek- 
semu Dawidowskiemu „Alkowi”, Tade- 
uszowi Zawadzkiemu „Zośce”, Stani- 
sławowi Broniewskiemu „Orszy” i in- 
nym członkom Grup Szturmowych,  
a także powstańcom warszaskim, m.in.  
Krzysztofowi Kamilowi Baczyńskiemu. 
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Uczniowie zapalili też znicz przed po-
mnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej.  
W Muzeum Więzienia Pawiak wysłu-
chali wstrząsających grypsów więźniów 
osadzonych w nim podczas II wojny 
światowej oraz obejrzeli ekspozycję po-
święconą okresowi okupacji niemiec-
kiej 1939–1944. Na koniec przejechali 
do Mauzoleum Walki i Męczeństwa na 
alei Szucha, by poznać bestialskie meto-
dy przetrzymywania i przesłuchiwania 
więźniów przez gestapowców, obejrzeć 
zachowane w nienaruszonym stanie ko-
rytarze, cele zbiorowe, izolatki i pokój 
dyżurnego gestapowca z narzędziami  
tortur. „W podziemiach znajdowały  
się 4 cele zbiorowe, pozbawione okien,  
zwane „tramwajami”. Nazwa powstała 
od ustawienia krzeseł, dwoma rzęda-
mi wzdłuż ścian – tak jak w tramwaju. 
Tutaj przywożono więźniów najczęściej 
po aresztowaniu, bądź po krótszym lub  
dłuższym pobycie na Pawiaku. (…) „Ba- 
dania” w katowni na Szucha były naj-
większą udręką dla więźniów. Śledztwo, 
w czasie którego stosowano wymyślne 
tortury – bicie, kopanie, szczucie psami, 
duszenie maską przeciwgazową, przy-
palanie papierosami, łamanie kości czy 
wyrywanie paznokci – prowadzono w ga- 
binetach gestapo na górnych piętrach 
gmachu lub w kancelarii dyżurującego 

gestapowca obok cel w podziemiach bu- 
dynku. Jęki i krzyki katowanych więź- 
niów zagłuszało nastawione na cały  
regulator radio. (…) Potrafiono brać na  
przesłuchanie po kilkadziesiąt razy jed- 
ną i tę samą osobę. (…) Przed śledz- 
twem nie chroniły wiek, płeć, ani stan 
zdrowia. Bito okrutnie nawet kobiety  
w zaawansowanej ciąży. 

O bezmiarze zadawanych cierpień 
świadczą licznie zachowane na ścia-
nach cel napisy, często anonimowych 
więźniów, będące jednocześnie świa-
dectwem męstwa i patriotyzmu prze-
trzymywanych tu ludzi, z których wie-
lu zamęczono.”1 Wobec przeczytanych 
tu słów: „Łatwo jest mówić o Polsce/ 
Trudniej dla niej pracować/ Jeszcze 
trudniej umrzeć/ A najtrudniej cier-
pieć” nie można pozostać obojętnym. 

Odwiedzone w Warszawie miejsca  
i wysłuchane historie poruszyły wszyst-
kich uczestników. Bez echa nie pozo-
stanie więc apel przewodnika z Muze- 
um Powstania Warszawskiego: „Młodzi 
Polacy są odpowiedzialni za poznawa-
nie i przekazywanie prawdziwej historii 
swojego narodu”. 

1 http://muzeum-niepodleglosci.pl/mauzoleum/
mauzoleum-walki-i-meczenstwa/ [21.11.2019].

Powązki – grób Aleksandra 
Kamińskiego „Kamyka”

Powązki – groby Jana Bytnara „Rude-
go”, Macieja Aleksego Dawidowskiego 

„Alka” i Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”

Marzena Olędzka

Przed pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej

Uczniowie kl. VI A realizują projekt 
edukacyjny z języka angielskiego o na- 
zwie „English is everywhere”/ Angielski 
jest wszędzie. Głównymi celami przed-
sięwzięcia jest rozwijanie i populary-
zacja umiejętności językowych, pro-
mowanie wykorzystania technologii 
komputerowej w nauce języka angiel-
skiego oraz rozwijanie wyobraźni i kre-

atywności w posługiwaniu się językiem 
obcym.  

14.11.2019 r. odbyło się w naszej 
szkole realizacja pierwsze z zaplanowa- 
nych działań. Uczniowie kl.VI A przy-
gotowali stoiska czterech państw an-
glojęzycznych: Anglii, Nowej Zelandii,  
Irlandii i USA, gdzie można było za- 
kupić świeżo przygotowane, tradycyjne  
potrawy powyższych krajów, jak np.  
pizzas, hot-dogs, hamburgers, pancakes,  
croissants, jellys, muffins, biscuits, ca-
kes i inne. Wszystkie produkty cieszyły 
się wielkim zainteresowaniem, a ku-
pujący zjadali je ze smakiem. Zebrane  
pieniądze zostaną przeznaczone na le-
czenie Michasia Wyszyńskiego – dziecka 
chorego na nowotwór.

Projekt edukacyjny „ English is everywhere” 
Wychowawca i uczniowie kl. VI A 

dziękują rodzicom i uczniom naszej 
szkoły za liczny udział i hojne wsparcie 
dla chorego Michasia.

   Bożena Skłodowska
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Uroczystość upamiętniającą mjr. 
Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”  
zorganizowaną 16 czerwca 2019 roku 
w Nowych Piekutach i Markowie – 
Wólce Narodowym Patronatem objął 
Prezydent RP Andrzej Duda w Stule-
cie Odzyskania Niepodległości.  W li- 
ście skierowanym do uczestników  
napisał m.in.: 

„Pielęgnowanie pamięci o wyklętym 
niezłomnym kapitanie Huzarze, który 
urodził się w Państwa małej ojczyźnie, 
jest hołdem i wyrazem szacunku dla 
bohatera podziemia antykomunistycz-
nego. Jest także ważnym świadectwem 
patriotyzmu dla obecnych i przyszłych 
pokoleń”.

Honorowego patronatu udzielił 
też Prezes Instytutu Pamięci Naro- 
dowej dr Jarosław Szarek.

Uroczystość rozpoczęła się o godzi- 
nie 11:30 Mszą Świętą w intencji kpt. 
Kamieńskiego i jego Żołnierzy w ko-
ściele parafialnym w Nowych Pieku-
tach. Po błogosławieństwie ppłk. Marek 
Figzał – Wojskowy Komendant Uzu-
pełnień z Bielska Podlaskiego odczytał 
Decyzję Ministra Obrony Narodowej 
o nadaniu awansu Kazimierzowi Ka-
mieńskiemu „Huzarowi” na stopień 
majora, następnie wraz z P. Dariuszem 
Piontkowskim – Ministrem Edukacji 
Narodowej i płk. Zbigniewem Redzia-
kiem – Szefem Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskowego wręczył nominację P. Wie-
sławowi Kamińskiemu – reprezentan-
towi rodziny Bohatera. 

Następnym punktem była przepiękna  
i wzruszająca część artystyczna w wy-
konaniu młodzieży ze Szkoły Podsta-
wowej im. ks. Rocha Modzelewskiego 

w Nowych Piekutach. 
Po zakończeniu tej części uroczysto- 

ści wszyscy uczestnicy wydarzenia udali  
się do oddalonej o kilka kilometrów  
wsi Markowo-Wólka, w której urodził  
się i wychował Kazimierz Kamieński. 

Podlaska Brygada Obrony Terytorial- 
nej zapewniła asystę honorową w posta-
ci warty przy obelisku z tablicą, Pocztu 
Flagowego i kompanii honorowej. Na 
miejscu odśpiewany został Hymn Pań-
stwowy i  wciągnięto flagę na maszt. 

W dalszej części uczestnicy uroczy-
stości wysłuchali wystąpienia P. Dariu-
sza Piontkowskiego – Ministra Edukacji  
Narodowej i dr. Jarosława Schabień-
skiego – Naczelnika Biura Upamiętnia-
nia Walk i Męczeństwa IPN – Oddział 
w Białymstoku. 

Do ceremonii odsłonięcia tablicy 
upamiętniającej mjr. Kazimierza Ka-
mieńskiego zaproszono: P. Dariusza 
Piontkowskiego – Ministra Edukacji  
Narodowej, dr. Jarosława Schabieńskie- 
go – Naczelnika Oddziałowego Biura  
Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN 
w Białymstoku, płk. Zbigniewa Re-
dziaka – Szefa Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskowego w Białymstoku, płk. Sławo- 
mira Kocanowskiego – Dowódcę 1 Pod- 
laskiej Brygady Obrony Terytorialnej,  
P. Wiesława Kamińskiego – bratanka 
Huzara, P. Stanisława Żochowskiego  
i P. Tadeusza Perkowskiego – łączników 
Oddziału Huzara, P. Kazimierza Mar-
kowskiego – mieszkańca wsi Markowo 
Wólka, P. Roberta Mitrusiaka – Sołtysa 
wsi Markowo Wólka, P. Marka Kaczyń-
skiego – Wójta Gminy Nowe Piekuty. 
Tablicę poświęcili: ks. prał. dr Ireneusz 
Borawski – Wikariusz Sądowy Sądu 
Biskupiego z Łomży i ks. kan. Tadeusz 
Sołtysik – Proboszcz Parafii pw. Św.  
Kazimierza w Nowych Piekutach. 

Zaproszeni goście złożyli kwiaty i za- 
palili znicze. Następnie Posłowie na 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: P prof. 
zw. dr hab. Henryk Wnorowski i P. Ja-
cek Bogucki, a także P. Marek Kaczyński 
Wójt Gminy Nowe Piekuty w pięknych 
słowach oddali hołd naszemu Bohate-

rowi i innym Żołnierzom Wyklętym. 
Organizatorem tego niezwykłego  

i uroczystego wydarzenia, które odbyło  
się w sercu polskiego podziemia an-
tykomunistycznego, była gmina Nowe 
Piekuty na czele z Panem Markiem Ka-
czyńskim, Wójtem gminy oraz Komitet 
Społeczny ds. Obchodów 100 Rocznicy 
Urodzin kpt. Kazimierza Kamieńskie-
go ,,Huzara’’, w składzie: Pan Wiesław 
Kamiński – Bratanek ,,Huzara’’, Pani 
Danuta Wyszyńska – Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Nowych Piekutach oraz 
Małgorzata Śledziewska, we współpra-
cy z Oddziałem IPN w Białymstoku. 

Sporządziła: Maria Łapińska
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej  

w Nowych Piekutach

Uroczystość upamiętniająca mjr. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”
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Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha 
Modzelewskiego w Nowych Piekutach 
wzięła udział w akcji z inicjatywy Rady 
Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej 
Polskiej przy Ministrze Edukacji Naro-
dowej RP „Przerwany marsz…”, pole-
gającej na symbolicznym dokończeniu  
2 września 2019 roku, przerwanego 
przez wybuch II wojny światowej, mar-
szu do szkoły ówczesnej młodzieży. 

Inaugurację r. szk. 2019/2020 roz-
poczęliśmy tradycyjnie od Mszy Św.                            
w kościele parafialnym w Nowych Pie-
kutach, po czym wszyscy udali się do 
szkoły. Dyr. Danuta Wyszyńska przy-
witała zaproszonych gości, a zwłaszcza 

osoby urodzone przed 1939 r. tzw. po-
kolenie „Polskich Dzieci Wojny”,  któ-
re w 1939 r., nie mogły iść do szkoły  
z powodu wybuchu II wojny światowej. 
Przekroczenie progu szkoły przedsta-
wicieli wojennego pokolenia w sposób 
symboliczny dokończyło ich przerwaną 
przed osiemdziesięciu laty edukację. 
Wspólnie odśpiewaliśmy Hymn Polski, 
a wspomnieniami sprzed 80 lat podzie-
lili się z nami przedstawiciele Dzieci 
Wojny pan Kazimierz Jankowski oraz 
pani Eugenia Łopieńska. Uczennice 
naszej szkoły podziękowały zebranym 
gościom przepiękną częścią artystyczną 

przygotowaną przez panią B. Skłodow-
ską. Udział naszej szkoły w akcji „Prze-
rwany Marsz” nie zakończył się i będzie 
trwał cały rok szkolny. Młodzież wraz  
z wychowawcami będzie przeprowa-
dzała wywiady z pokoleniem „Polskich 
Dzieci Wojny” i w ten sposób powsta-
nie pamiętnik – niezapomniany znak 
czasu.

Justyna Jankowska

„Przerwany marsz”

„Dziecko ma prawo być sobą. 
Ma prawo do popełniania błędów. 

Ma prawo do posiadania własnego zdania.
Ma prawo do szacunku. 

Nie ma dzieci – są ludzie.”
  /J. Korczak/

Punkt Przedszkolny „Wesoły Pro-
myk” w Nowych Piekutach składa się  
z 4 oddziałów: grupa 3-latków (20 dzie-
ci), 2 grupy 4-latków (27 dzieci), grupa 
5-latków (14 dzieci). Najważniejszym 
priorytetem przedszkola jest przede 
wszystkim zapewnienie dzieciom bez-
pieczeństwa, wszechstronnego rozwo-
ju, akceptacji oraz poszanowania praw. 

Nauczyciele poprzez swoją pracę starają 
się stymulować rozwój dzieci, pomagać 
im w poznawaniu siebie, a także uczą 
żyć z innymi i dla innych. 

W celu integracji i rozwijania zain-
teresowań kulturą zorganizowaliśmy 
wyjazdy do Centrum Zabaw „Kroko-
spoko” w Białymstoku oraz do Teatru 
Lalki i Aktora w Łomży na spektakl 
„Brzydkie kaczątko”. 

13 listopada obchodziliśmy w przed-
szkolu Święto Odzyskania przez Pol- 
skę Niepodległości. Z tej okazji dzieci  
z grupy 4- i 5-latków recytowały wier- 
sze i śpiewały piosenki patriotyczne.  
Na koniec wszyscy odśpiewali uroczy- 
ście „Mazurek Dąbrowskiego”. Z te-
matyką patriotyczną związany był też 
konkurs recytatorski „Polska moja  
ojczyzna”, w którym wzięło  udział  
16 dzieci ze wszystkich oddziałów 
przedszkolnych. Wszystkie dzieci re-
cytowały wybrane przez siebie wiersze 
o tematyce patriotycznej. Za udział  

w konkursie każde dziecko otrzymało  
nagrodę w postaci dyplomu i książeczki.

Od listopada br. dzieci z oddziału  
4- i 5-latków będą uczestniczyły w pro-
jekcie w ramach RPO z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, którego celem 
jest wzrost dostępności, różnorodności  
i jakości oferty edukacyjnej dla dzieci 
poprzez prowadzenie dodatkowych za-
jęć rozwijających kompetencje i umie- 
jętności kluczowe: zajęcia matema- 
tyczno-przyrodnicze, zajęcia z języka  
angielskiego, warsztaty kulinarne. 

Wioleta Markowska
Magdalena Sasinowska

,,Wesoły Promyk” wita !
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Uczniowie i nauczyciele ze szkoły  
w Nowych Piekutach wraz z panem 
Dariuszem Piontkowskim Ministrem 
Edukacji Narodowej i panią Beatą Pie-
truszką Podlaskim Kuratorem Oświaty 
8 listopada 2019 r. o symbolicznej go-
dzinie 11.11 połączyli się z ponad 4 mi-
lionami uczniów i ponad 400 tysiącami 
nauczycieli, tj. z ponad 20 tysiącami 
szkół w Polsce i na świecie, by wspól-
nie odśpiewać 4 zwrotki „Mazurka Dą-
browskiego”.

Akcja „Szkoła do hymnu” to ini-
cjatywa Ministra Edukacji Narodowej 
oraz Rady Dzieci i Młodzieży adreso-
wana do wszystkich przedszkoli, szkół 
i placówek oświatowych w Polsce oraz 
do polskich szkół za granicą. Jest konty-
nuacją ubiegłorocznego przedsięwzię-
cia „Rekord dla Niepodległej” z okazji 
100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości (1918–2018). Ma na celu 
zachęcenie dzieci i młodzieży do wspól-
nego przeżywania Narodowego Święta 
Niepodległości oraz kształtowanie sza-
cunku wobec polskich symboli naro-
dowych poprzez m.in. przypomnienie 
4 zwrotek hymnu państwowego „Ma-
zurka Dąbrowskiego”. W akcji wzięło 
udział 20 475 szkół z całego kraju oraz 

ponad 100 szkół polonijnych z całego 
świata, m.in. ze Stanów Zjednoczonych, 
Kanady, Argentyny, Armenii, Afryki, 
Kazachstanu, Ukrainy, Turcji, a także 
z krajów europejskich: Niemiec, Fran-
cji, Wielkiej Brytanii, Austrii, Litwy  
czy Belgii.

„Odśpiewanie w szkołach hymnu 
narodowego w ramach akcji „Szkoła 
do hymnu” to radosne przypomnienie, 
że Polska jest niepodległa – powiedział 
w Nowych Piekutach minister Dariusz 
Piontkowski. – Ja wiem, że tym naj-
młodszym to jeszcze niewiele mówi, dla 
nich jest to coś oczywistego, ale starsi 
pamiętają, że nie zawsze tak było. Nie 
zawsze Polska była niepodległa”. Pod-
kreślił, że wspólne śpiewanie to znak 
radości z wolnej ojczyzny, za którą tęsk-
nili nasi przodkowie. 

Pan Dariusz Piontkowski Minister 
Edukacji Narodowej zaśpiewał hymn 
państwowy wspólnie z uczniami i na-
uczycielami Szkoły Podstawowej im. 
ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych 
Piekutach, ponieważ, jak wyjaśnił, w 
tym fragmencie Polski przywiązanie 
do postaw patriotycznych jest szcze-
gólnie mocne. To na tych terenach żoł-
nierze niezłomni po II wojnie świato-
wej walczyli bardzo długo. W Nowych 
Piekutach jest też pomnik poświęcony 
żołnierzom Armii Krajowej oraz po-
chodzącemu z Markowa Wólki mjr. Ka- 
zimierzowi Kamieńskiemu  „Huzarowi”.       

Obok pana Dariusza Piontkowskie-
go – Ministra Edukacji Narodowej oraz 
pani Beaty Pietruszki – Podlaskiego 
Kuratora Oświaty uczestnikami uro-
czystości byli m.in.: pan Witold Gro-
nostajski – dyrektor Delegatury Kura-
torium Oświaty w Łomży, pracownicy  
Ministerstwa Edukacji Narodowej w War- 
szawie, pracownicy Kuratorium Oświaty 
w Białymstoku, ksiądz kanonik Tade-
usz Sołtysik – proboszcz parafii Pieku-
ty, pan Marek Kaczyński – wójt gminy 
Nowe Piekuty wraz z pracownikami 
Urzędu Gminy w Nowych Piekutach 
oraz Gminnego Ośrodka Kultury, sybi-
racy z gminy Nowe Piekuty – pan Jerzy 

Kozłowski i pan Włodzimierz Kostro, 
przedstawiciele mieszkańców gminy 
(m.in. pani Aniela Skłodowska i pan  
Cezary Wyszyński odpowiedzialny za 
nagłośnienie uroczystości), pan Andrzej  
Olędzki – dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej 
wraz z przedstawicielami nauczycieli  
i uczniów, a także media: TVP 1, TVP 3 
Białystok, TV Trwam, TVN 24, Polskie 
Radio Białystok. Gospodarze i jedno-
cześnie uczestnicy uroczystości to pani 
Danuta Wyszyńska – dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. ks. Rocha Modze-
lewskiego w Nowych Piekutach, pani 
Maria Łapińska – wicedyrektor szkoły 
w Nowych Piekutach wraz z radą pe-
dagogiczną i pracownikami admini-
stracyjnymi, wszyscy uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Nowych Piekutach oraz 
przedstawiciele Rady Rodziców.

Uroczystość rozpoczęła się kilka  
minut po 11.00 od wprowadzenia na 
pięknie przystrojoną w barwy narodo-
we salę gimnastyczną pocztów sztanda-
rowych: pocztu sztandarowego Szkoły 
Podstawowej im. ks. Rocha Modzelew-
skiego w Nowych Piekutach, pocztu 
sztandarowego Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej, 
pocztu sztandarowego XIV Dywizjonu  
Artylerii Konnej niesionego przez człon- 
ków Grupy Rekonstrukcji Historycznej 
im. Brygady Kawalerii ,,Plis”, pocztu 
sztandarowego Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Nowych Piekutach. 

O symbolicznej godzinie 11.11 od-

„Szkoła do hymnu” w szkole w Nowych Piekutach
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śpiewano 4 zwrotki hymnu narodowe-
go. Po „Mazurku Dąbrowskiego” pani  
Danuta Wyszyńska powitała gości oraz 
zaprosiła wszystkich na część arty-
styczną w wykonaniu uczniów z klas 
V, VI i VIII. Młodzi artyści zaprezen-
towali piosenki i wiersze o tematyce 
patriotycznej, związane z odzyskaniem 
niepodległości i odpowiedzialnością 
za życie w wolnej ojczyźnie. Mottem 
słowno-muzycznego montażu były sło-
wa: „Wolność to jest tyle, ilu nas pole-
gło. I wolność to jest tyle, ilu nas dziś 
żyje”. „Obecnie patriotyzm zdaje się 
być niemodnym, pozbawionym racji 
bytu słowem. Bądźmy zatem obywate-
lami świata, Europejczykami, pamię-
tając jednocześnie, skąd nasz ród. Nie 
wstydźmy się religii, tradycji i ideałów 
naszych przodków. Bądźmy dumni  
z dziejów i kultury naszego tysiąclet- 
niego narodu” – apelowali o mądre  
wykorzystywanie wolności narratorzy.

Pan minister pogratulował uczniom 
występu, a nauczycielom i pracowni-
kom szkoły – przygotowania tak pod-
niosłej uroczystości. Podziękował, że  
w tak radosny sposób zaakcentowali 
to, że Polska jest niepodległa. Dodał, że  
Polakom często zarzuca się, że potra-
fią się tylko smucić, a tymczasem wiele  
świąt narodowych, w tym odzyskanie  

niepodległości, to święta radosne. „Sta- 
rajmy się więc w sposób radosny odby-
wać te uroczystości” – apelował. Naro-
dowe Święto Niepodległości ma rado-
sny charakter i w ten sposób powinno 
być celebrowane. W swoim wystąpieniu 
minister podkreślił, że zależy mu na 
tym, aby szkoła przygotowywała do do-
rosłego życia, nie tylko ucząc tabliczki 
mnożenia czy znajomości biologii, ale 
wychowywała także dobrych patriotów. 

Pan Dariusz Piontkowski wręczył 
pani Danucie Wyszyńskiej podzięko-
wanie za uczestnictwo w akcji „Szkoła 
do hymnu”, a szkolnej społeczności po-
darował polską flagę. 

Następnie głos zabrał pan Marek 
Kaczyński – wójt gminy Nowe Piekuty. 
Podkreślił on, iż w naszej gminie kulty-
wuje się tradycje patriotyczne i pamię-
ta się o tym, że żołnierze pochodzący 
z gminy Nowe Piekuty brali czynny 
udział w kampanii wrześniowej, w wal- 
kach podczas II wojny światowej, a tak-
że wchodzili w skład struktur Armii  
Krajowej, która była na tym terenie 
bardzo silna. „Wszystkie te działania 
ukształtowały mieszkańców naszej 
gminy” – dodał. Podziękował panu mi- 
nistrowi za wybór szkoły w Nowych 
Piekutach na „serce” akcji „Szkoła do 
hymnu” oraz razem z panią Danutą Wy-

szyńską i przedstawicielami uczniów 
wręczył gościom – panu ministrowi  
i pani kurator, kwiaty i upominki (książ-
kę „Piętno zesłania: opowieść o Sybira-
kach z gminy Nowe Piekuty” autorstwa 
pana Jana Pogorzelskiego, publikację 
„Pamięć niezasypana w popiołach” au-
torstwa pani Marzeny Olędzkiej, Ka-
tarzyny Mantur i Doroty Niemyjskiej 
oraz zbiór wywiadów „Jak to było, kie-
dy mnie nie było” przeprowadzonych 
przez uczniów z Nowych Piekut i Ja- 
błoni Kościelnej).

„Czujemy radość i satysfakcję – 
mówią uczniowie szkoły w Nowych 
Piekutach, ponieważ wszystko poszło 
zgodnie z planem, a każdy z nas bar-
dzo się zaangażował w to, by przyczy-
nić się do tego sukcesu. Jesteśmy też 
dumni z wyróżnienia, jakie spotkało 
nas i naszą szkołę. Warto organizo-
wać takie uroczystości, ponieważ dzięki  
nim możemy poznawać historię kraju, 
przypomnieć sobie 4 zwrotki hymnu 
państwowego, mieć poczucie łączności 
i jedności z innymi Polakami. Dzięki  
takim przedsięwzięciom zyskujemy 
wiele nowych doświadczeń. Jest to też 
dobra okazja do promocji szkoły. I po-
zostawia niezatarte wrażenia…”

Marzena Olędzka
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Uroczystość ślubowania klas pierwszych

28 października 2019 r. w naszej 
szkole odbyło się uroczyste ślubowanie 
pierwszoklasistów, którego celem było 
włączenie uczniów klas pierwszych do 
społeczności uczniowskiej szkoły pod-
stawowej. W uroczystości wzięli udział: 
P. Danuta Wyszyńska – dyrektor szkoły 
podstawowej, P. Maria Łapińska – wice-
dyrektor, P. Ewa Pruszyńska – Zastępca 
Wójta Gminy Nowe Piekuty, P. Artur 
Żochowski – Przewodniczący Rady 
Gminy Nowe Piekuty, rodzice pierw-
szoklasistów oraz uczniowie klas dru-
gich i trzecich z wychowawcami.

Przygotowania do uroczystości trwa-
ły od początku roku szkolnego. Panie 
wychowawczynie klas pierwszych za-

poznawały i wdrażały swoich uczniów 
do pełnienia różnych obowiązków wy-
nikających z faktu rozpoczęcia nauki 
w szkole. Pierwszoklasiści – których 
w tym roku jest 31 – wspaniale zapre-
zentowali się podczas swojego pierw-
szego w szkole występu artystycznego. 
Pięknie recytowali wiersze o sobie, 
o ruchu drogowym i śpiewali piosenki. 
Z dumą powtarzali tekst „Katechizmu 
polskiego dziecka” W. Bełzy oraz tekst 
ślubowania.

Najważniejszym punktem było uro-
czyste ślubowanie, podczas którego 
uczniowie przyrzekali strzec godności 
szkoły oraz honoru jej uczniów. Następ-
nie P. Dyrektor za pomocą symbolicz-
nego ołówka dokonała pasowania na 
Uczniów Szkoły Podstawowej.

Życzenia nowo pasowanym uczniom 
złożyła P. Danuta Wyszyńska – dyrek-
tor szkoły oraz P. Ewa Pruszyńska – za-
stępca Wójta. Pierwszoklasiści otrzymali 
również pamiątkowe dyplomy i upo-
minki. Po uroczystości na dzieci czekała 
słodka niespodzianka, którą przygoto-
wali rodzice.

Dorota Jackowska – Kostro
  Ewa Markowska

Dorota Jackowska-Kostro, 
Ewa Markowska

Tydzień życzliwości

Projekt edukacyjny – „Szkolny Ty-
dzień Życzliwości w Szkole Podstawo-
wej im. ks. R. Modzelewskiego w No-
wych Piekutach pod hasłem „Z kulturą 
na ty”.

W dniach 21-25 października 2019 
roku w naszej szkole odbyła się reali-
zacja projektu edukacyjnego „Szkolny 

Tydzień Życzliwości – z kulturą na ty” 
zorganizowanego i przeprowadzonego 
przez Samorząd Uczniowski pod opie-
ką pani Bożeny Skłodowskiej oraz pani 
Małgorzaty Markowskiej, pedagoga 
szkolnego. Głównym celem projektu 
było podniesienie poziomu kultury oso-
bistej uczniów poprzez propagowanie 
zasad kulturalnego zachowania w sytu-
acjach dnia codziennego, promowanie 
życzliwych zachowań oraz zachęcanie 
uczniów do alternatywnych sposobów 
spędzania wolnego czasu bez używek, 
wulgaryzmów i przemocy. Uczestnicy  
samodzielnie i grupowo przygotowali 
i wykonali poszczególne zadania tj. kon-
kursy na przysłowie, piosenkę, wiersz, 
gazetkę klasową, rymowankę dotyczącą 
grzeczności, uprzejmości i życzliwości. 
Wszyscy uczniowie uczestniczyli rów-
nież w konkursie na najbardziej uprzej-

mego ucznia lub uczennicę (każda klasa 
wybierała spośród kolegów i koleżanek 
swojej klasy „Miss uprzejmości” lub 
„Mistera uprzejmości”) oraz w ocenia-
niu przerw ciszy, na których uczniowie 
zwracali się do siebie o ton ciszej, spa-
cerowali, prezentowali zasady dobrego 
zachowania wobec siebie, grona peda-
gogicznego, obsługi, używając zwrotów 
grzecznościowych i kulturalnych.

  

   Bożena Skłodowska
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Żywa pamięć o Polskiej Golgocie Wschodu

6 września 2019 r. w Białymstoku 
odbył się XIX Międzynarodowy Marsz 
Pamięci Zesłańców Sybiru. Jest on jed-
nym ze sposobów utrwalania pamięci  
o tragicznych losach obywateli polskich 
zesłanych do Rosji, a później Związku 
Sowieckiego. Naszą szkołę reprezento- 
wali uczniowie klasy VII wraz z wy- 

chowawczynią Agnieszką Zdrodowską 
i opiekunem Klubu Wnuka Sybiraka  
Janem Pogorzelskim oraz przedstawi-
ciele Związku Sybiraków – Włodzimierz 
Kostro i Jerzy Kozłowski. 

Uroczystość rozpoczęła się przy 
Pomniku Katyńskim. Później wraz  
z kilkunastoma tysiącami uczestników 
(przedstawiciele władz państwowych  
i samorządowych, Sybiracy i ich rodzi- 
ny, kombatanci, żołnierze, mieszkańcy 
Białegostoku, młodzież szkolna i har-
cerze z różnych regionów Polski, go-
ście z Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, 
Niemiec, Wielkiej Brytanii, Kanady, 
Stanów Zjednoczonych) przemasze-
rowaliśmy ulicami: Świętojańską, Bra-
nickiego, Piastowską do kościoła pw. 
Ducha Świętego przy ul. Sybiraków. Tu 
o godz. 11.30 rozpoczęła się Msza świę-
ta pod przewodnictwem abp. Tadeusza 
Wojdy. Następnie przy Pomniku Gro-
bie Nieznanego Sybiraka odśpiewano 
Marsz Sybiraków, wygłoszono okolicz-
nościowe przemówienia, złożono kwiaty  
i zapalono znicze. Uroczystość zakoń-
czył apel pamięci i salwa honorowa.

Uczniowie naszej szkoły mieli też 
możliwość obejrzeć w podziemiach  
kościoła pw. Ducha Świętego wystawy  
poświęcone deportacjom na Sybir i 80.  
rocznicy agresji sowieckiej na Polskę.

Opiekun Klubu Wnuka Sybiraka  
Jan Pogorzelski

„ I Ty możesz zostać świętym Mikołajem” 
Nasza szkoła po raz pierwszy brała 

udział w projekcie pod nazwą „I TY 
MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MI-
KOŁAJEM”, której głównym inicja-
torem jest organizacja charytatywna 
„Dzielni i Waleczni – Dzieci walczące  
o życie – Bohaterowie kontra RAK”. 
Celem akcji była zbiórka prezentów dla 
dzieci z Oddziału Onkologii i Hema-
tologii Uniwersyteckiego Dziecięcego 
Szpitala Klinicznego w Białymstoku 
oraz domu dziecka zaprzyjaźnionego 
z organizacją. Zebrane podczas akcji 
rzeczy trafią do podopiecznych przed 
świętami Bożego Narodzenia. Podaro-
waliśmy dzieciom chorym i potrzebu-
jącym iskierkę radości płynącą z naszej 
szkoły.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
wzięli udział w tej wspaniałej akcji. 

  Bożena Skłodowska
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Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Rocha Modzelewskiego 
w Nowych Piekutach 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej
Kolejny raz nasi uczniowie wzięli  

udział w Ogólnopolskim Finale Igrzysk  
Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej. 

Drużyna dziewcząt w składzie: Julia 
Dworakowska, Aleksandra Dąbrowska, 
Sylwia Domańska, Weronika Gierał- 
towska, Aleksandra Gołębiewska, Julia  
Gołębiewska, Ewelina Kozłowska, Pau-
lina Łapińska, Andżelika Okonowicz, 
Julita Saniewska, Julia Tymińska repre-
zentowała nasze województwo i szkołę 
w dniach 07-11.06.2019 r. w Dźwirzy-
nie zajmując XIII miejsce. Natomiast  
w dniach 12-16.06.2019 r. również  
w Dźwirzynie drużyna chłopców w skła- 
dzie: Piotr Brzozowski, Arkadiusz Mar- 
kowski, Jakub Markowski, Michał Mar- 
kowski, Kacper Przeździecki, Jakub 
Bajkowski, Damian Ciborowski, Jakub 
Łapiński, Maciej Saniewski, Jakub Ko-
nopka, Kamil Łapiński, Sebastisn Oko-
nowicz zajęła XIV miejsce.

Szczebel Wojewódzki
I miejsce w Wojewódzkim Finale 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce 
Ręcznej Dziewcząt

Aleksandra Dąbrowska, Julia Dwo-
rakowska, Julia Gołębiewska, Ewelina 
Kozłowska, Sylwia Domańska, Gabriela 
Kruszewska, Katarzyna Mioduszewska, 
Marta Popławska, Natalia Brzozowska, 
Aleksandra Gołębiewska, Julita Saniew-
ska, Julia Tymińska, Martyna Żochow-
ska, Weronika Gierałtowska, Żaneta 
Domańska.

I miejsce w Wojewódzkim Finale 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce 
Ręcznej Chłopców

Piotr Brzozowski, Kacper Prze-
ździecki, Arkadiusz Markowski, Michał 
Markowski, Jakub Kruszewski, Rafał 
Kunicki, Jakub Markowski, Damian 
Ciborowski, Jakub Łapiński, Maciej Sa- 
niewski, Piotr Markowski, Jakub Baj-
kowski, Kamil Łapiński(kl. VIII), Kamil 
Łapiński (kl. VII), Sebastian Okonowicz, 
Jakub Konopka, Mateusz Okonowicz.

VII miejsce drużyny dziewcząt w Wo- 
jewódzkim Finale Szkolnej Drużyno-
wej Ligi Lekkoatletycznej 

Natalia Brzozowska, Aleksandra 
Gołębiewska, Julita Saniewska, Julia Ty-
mińska, Martyna Żochowska, Andżeli-
ka Okonowicz, Weronika Gierałtowska, 
Weronika Mioduszewska, Julia Dwo-
rakowska, Ewelina Kozłowska, Sylwia 
Domańska, Marta Popławska, Gabriela 
Kruszewska, Martyna Kostro.

Igrzyska Dzieci
Szczebel Powiatu

I miejsce w Sportowym Współzawod-
nictwie Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
Powiatu Wysokomazowieckiego w roku 
szkolnym 2018/2019

I miejsce w Mistrzostwach Powiatu  
w Trójboju Lekkoatletycznym Dziew-

cząt: Zuzanna Kostro, Gabriela Tymiń-
ska, Olga Markowska, Milena Sadkow-
ska, Zuzanna Średnicka

I miejsce w Mistrzostwach Powiatu  
w Trójboju Lekkoatletycznym Chłop-
ców: Sebastian Brzozowski, Marek Kar-
piesiuk, Jakub Łopieński, Krystian Mar-
kowski, Filip Piekutowski

Mistrzostwa Powiatu 
w Lekkiej Atletyce 

I miejsce Sebastian Skorupski – bieg  
na 200m
II miejsce Sebastian Skorupski – bieg 
na 60m.

II miejsce w Mistrzostwach powiatu 
w piłce nożnej dziewcząt: Maja Szy-
dłowska, Julia Piekutowska, Aleksan-
dra Krasowska, Zuzanna Kostro, Julita 
Mystkowska, Wiktoria Sasinowska, Anna  
Sienkiewicz, Zuzanna Sienkiewicz, Ga-
briela Tymińska. 

Uczennica naszej szkoły Wiktoria 
Przeździeckaz kl. VI trenuje od kilku lat 
Judo i również odnosi w tej dyscyplinie 
sukcesy ostatnio zdobyła dwa medale 
Złoto na VI Międzynarodowy Tur-
niej Judo Dzieci w Sochaczewie i brąz  
w VI Turnieju Judo o Puchar Burmi-
strza Białołęki.

Uczniowie brali udział
 w konkursach artystycznych 

Powiatowy Konkurs Piosenki Po-
wstańczej w Czyżewie – Wiktoria  
Przeździecka – wyróżnienie.

Powiatowy Turniej „Młodzież za-
pobiega pożarom” Rafał Kunicki III 
miejsce. 

Powiatowy Turniej Wiedzy o Unii 
Europejskiej – drużyna w składzie: Ad-
rian Kostro, Anita Niemyjska, Kacper 
Przeździecki, Julia Sasinowska zdobyła 
wyróżnienie. 

Iwona Ciborowska
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to zmysł równowagi i czucia własnego 
ciała (propriocepcja). Pozwalamy dzie-
ciom doświadczać, próbować. Dajemy 
im przestrzeń do samodzielności. Dla 
nas ważny jest też czas swobodnych  
zabaw, w czasie których u dzieci kształ- 
tują się kompetencje społeczne. Naszym  
mottem są słowa Janusza Korczaka „Nie 
zapominaj, że uwielbiam wszelkiego 
rodzaju eksperymenty. To po prostu mój 
sposób na życie, więc przymknij na to 
oczy”. W klubie dziecięcym realizuje- 
my certyfikowany program SMYKO  
MULTISENSORYKI, który został  stwo- 
rzony w oparciu o teorię integracji sen-
sorycznej przez doświadczonego peda-
goga, terapeutę integracji sensorycznej. 
Nasze zajęcia nie są więc standardowe. 
W naszym klubie pracują ciocie – po-
zytywnie zakręcone panie, których wy- 
obraźnia pozwoli przełamać każdą nudę. 

Pracujemy z niewielką liczbą dzie-
ci w wieku 1-3 lata, co sprzyja tworze- 
niu domowego klimatu (mamy tylko 14 
miejsc). Zainteresowani? Zapraszamy 
do klubu dziecięcego w Kostrach No-
skach oraz na nasz profil na Facebooku 
https://www.facebook.com/klubmalu-
chakostry. Prowadzimy nabór ciągły. 
Więcej informacji uzyskają Państwo 
pod nr tel. 508 716 946. A co mówią 
o nas dzieci? Po prostu spójrzcie na te 
buźki. 

Opr. Marta Chruściel

Niepubliczny Klub Dziecięcy ,,Akademia Malucha’’

Czy wiecie, że na terenie Gminy  
Nowe Piekuty funkcjonuje jedyny  
w powiecie wysokomazowieckim klub 
dziecięcy? Jest to Niepubliczny Klub 
Dziecięcy „Akademia Malucha” w Ko-
strach Noskach, który prowadzi Sto-
warzyszenie Pomocy Szansa. Koniec 
roku 2019 jest dla naszej placówki  
szczególnie ważny. Obchodziliśmy już  
2,5 roczku! Impreza urodzinowa odby-
ła się 13 grudnia i był to dzień otwarty  
dla społeczności lokalnej. Z tej okazji  
podzieliliśmy się radością przebywania 
z maluszkami i opowiedzieliśmy o tym 
miejscu. Klub dziecięcy jest placówką 
sprawującą opiekę, edukację i wycho-
wanie dla wszystkich dzieci w wieku  
1-3 lata. Za ścianą mamy co prawda 
starszych kolegów i koleżanki, ale to 
sprzyja tylko kształtowaniu postawy 
otwartości naszych maluszków. Zresz-
tą my też możemy korzystać z zaso-
bów OREW-u np. basenu z piłeczkami  
czy wielkiej świecącej kolumny z bąbel-
kami. A my? No cóż, my nie uczymy 
programować, grać w szachy, nie uczy-
my podstaw przedsiębiorczości. Na to 
przyjdzie czas w przedszkolu. Naszym 
zadaniem jest przygotowanie maluchów 
do dalszego rozwoju intelektualnego  
i fizycznego. Dlatego stawiamy na pracę  
z 7 zmysłami. Pięć z nich każdy z nas 
zna, ale dwa kolejne są równie niezbęd-
ne do prawidłowego rozwoju dzieci. Jest 
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Stowarzyszenie GRH im. Brygady Kawalerii PLIS 

Podpisanie Porozumienia z 15 GBZ 
w Giżycku

Zawody kawaleryjskie 12.10.2019 r.

Rok 2019 był bardzo intensywny dla 
Stowarzyszenia GRH im. Brygady Ka-
walerii „Plis”. Cieszymy się bardzo, że 
jesteśmy i działamy na terenie Gminy 
Nowe Piekuty, gdzie spotykamy się z 
ogromną życzliwością władz gminy, a 
także mieszkańców. 

Ten rok to dla nas głównie posze-
rzanie naszej działalności poprzez 
podpisanie bardzo ważnych dla nas 
porozumień o współpracy. 12 lipca br. 
podpisaliśmy dokument przypieczęto-
wujący naszą współpracę z 15 Giżycką 
Brygadą Zmechanizowaną im. Zawi-
szy Czarnego. Możemy zapewnić, że 
dzięki temu obustronne korzyści na 
pewno już wkrótce odczują mieszkań-
cy naszej gminy i powiatu, ponieważ 
to w naszym rejonie chcemy, poprzez 
współpracę, umacniać prestiż służby 
wojskowej i pozytywny stosunek spo-
łeczeństwa do wypełniania przez oby-
wateli zadań obronnych. Zapewne bę-
dziemy częściej występować wspólnie 
w naszym regionie, a 15 GBZ pomoże 
nam upowszechniać tradycję i historię 
oręża polskiego, ponieważ jest jednost-
ką, która przejęła tradycje pułków broni 
jezdnych Drugiej Rzeczypospolitej w 

celu szerzenia tradycji kawaleryjskich w 
Wojsku Polskim. Kolejne porozumienie 
podpisane z zaprzyjaźnionymi grupa-
mi – Stowarzyszeniem Sympatyków 5 
Pułku Ułanów Zasławskich z Ostrołęki 
oraz Szwadronem Kawalerii Ochotni-
czej Siemiatycze pozwoli nam w szerszy 
sposób prezentować się wśród naszej 
społeczności. 

W kolejnym roku będziemy konty-
nuować żywe lekcje historii dla dzieci 
i młodzieży. Dla nas jest to prioryte-
towe zadanie. W 2019 r. gościliśmy 
wielu uczniów, nie mogło wśród nich 
zabraknąć tych ze Szkoły Podstawo-
wej w Nowych Piekutach. W tym roku 
uczciliśmy razem z młodzieżą pamięć 
ofiar Katynia. Na terenie naszych ko-
szar razem z naszymi gośćmi posadzi-
liśmy 9 Katyńskich Dębów Pamięci dla 
upamiętnienia tych, których intencje co 
roku nosimy w Katyńskim Marszu Cie-
ni w Warszawie

W tym roku wspólnie zorganizowa-
liśmy po raz pierwszy zawody kawale-
ryjskie, które będą się odbywały już co 
roku. W tym miejscu dziękujemy Panu 
Wójtowi Markowi Kaczyńskiemu za 
ufundowanie głównej nagrody. Pierw-

sze zawody połączone były z Hubertu-
sem - tradycyjną gonitwą za lisem. 

Zachęcamy do śledzenia naszej stro-
ny na facebooku, gdzie znajdą Państwo 
informacje o wszystkich wydarzeniach, 
w których bierzemy udział i które or-
ganizujemy. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich mieszkańców do odwiedza-
nia nas w naszych koszarach. Na kolej-
ny rok mamy bardzo ambitne plany, o 
których będziemy Państwa informować 
na bieżąco. Zapewniamy, że będzie się 
działo bardzo dużo. Zapraszamy!

Z kawaleryjskim pozdrowieniem
ppor. Ryszard Łapiński 

Prezes Stowarzyszenia GRH 
im. Brygady Kawalerii „Plis”

Sadzenie Katyńskich Dębów Pamięci 
30.04.2019 r.

Zawody kawaleryjskie  12.10.2019 r.

Zawody kawaleryjskie 12.10.2019 r. Polowa lekcja historii 30.04.2019 r. 
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W sezonie 2019/2020 SPR Nowe 
Piekuty ponownie występuje w II lidze. 
Nowopiekucka drużyna zakończyła 
rywalizację w pierwszej rundzie roz-
grywek. Poniżej prezentujemy podsu-
mowanie.

Przed sezonem, w ekipie z Nowych 
Piekut zaszło wiele zmian. Przede  
wszystkim z funkcji trenera zrezygno-
wał Szymon Jadczak, a ze stanowiska 
prezesa – Grzegorz Kostro. Niezbędne 
było nawiązanie współpracy z nowym 
szkoleniowcem oraz powołanie nowego 
składu zarządu. Tym sposobem pierw-
szą drużynę objął doświadczony Nor-
bert Marks, który do tej pory prowa-
dził TS Siemiatycze, natomiast zarząd 
utworzyli: Prezes – Piotr Tymiński, Wi-
ceprezes – Jacek Drągowski, Skarbnik – 
Karol Pruszyński. Ponadto do zespołu 
dołączyli nowi zawodnicy – Jakub Bar-
tosiak, Łukasz Daciuk oraz Arkadiusz 
Gumieniak. Drużynę uzupełnili także 
juniorzy, którzy trenując i grając ze star-
szymi kolegami mają szansę na dalszy 
rozwój.

Mimo dużego wzmocnienia zarów-
no na ławce trenerskiej, jak i w składzie, 
pierwsza seria meczów w wykonaniu  
SPR-u nie wyglądała zbyt dobrze. Nie-
mal wszystkie spotkania zostały ro-
zegrane na wyjeździe. Pierwszy poje-
dynek zakończył się wysoką porażką  
z KS-em Szczypiorniak Dąbrowa Biało-
stocka (32:18). Następnie w Białymsto-
ku oglądaliśmy niesamowicie emocjo-
nującą rywalizację. Mecz rozstrzygnęła 

dopiero trzecia seria rzutów karnych, 
w których lepszy okazał się Bestios. Re- 
mis w regulaminowym czasie gry za-
gwarantował nowopiekuckiej drużynie 
jeden punkt. W kolejnych spotkaniach 
podopieczni Marksa ponieśli porażki. 
Ostatnia przegrana miała miejsce pod-
czas domowego meczu z AZS-em AWF 
Warszawa. Był on wyrównany, ale final-
nie zabrakło skuteczności w ataku.

I SERIA I RUNDY II LIGI – WYNIKI 
GRUPY B:
KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka 
– SPR Nowe Piekuty 32:18 (17:7)
Bestios Białystok – SPR Nowe Piekuty 
24:24 (13:13)
UMKS Trójka Ostrołęka – SPR Nowe 
Piekuty 27:18 (15:10)
SPR ROKiS Radzymin – SPR Nowe Pie-
kuty 34:23 (18:13)
UKS Olimpia Biała Podlaska – SPR 
Nowe Piekuty  41:24 (23:9)
SPR Nowe Piekuty – AZS AWF War- 
szawa 24:26 (12:13)

Doświadczenie zebrane w począt-
kowej fazie rozgrywek miało przeło-
żenie na kolejne wyniki SPR-u. Ekipa 
Marksa rozpoczęła drugą serię meczów  
od przegranej ze Szczypiorniakiem, ale  
w kolejnych dwóch spotkaniach pre-
zentowała wysoki poziom. SPR wygrał 
z Bestiosem i postawił trudne warunki 
zespołowi z Ostrołęki, z którym prze-
grał zaledwie jedną bramką (22:23). 
Krótka pauza w meczach niestety wy-

biła z rytmu nowopiekucką drużynę, 
która w starciu z ROKiS-em Radzy-
min przegrała dziewięcioma bramkami 
(25:34).

II SERIA I RUNDY II LIGI – WYNI- 
KI GRUPY B:
SPR Nowe Piekuty – KS Szczypiorniak 
Dąbrowa Białostocka 20:26
SPR Nowe Piekuty – Bestios Białystok 
33:23
SPR Nowe Piekuty – UMKS Trójka 
Ostrołęka 22:23
SPR Nowe Piekuty – SPR ROKiS Ra-
dzymin – 25:34
SPR Nowe Piekuty – UKS Olimpia Bia-
ła Podlaska – mecz 14.12.2019
AZS AWF Warszawa – SPR Nowe Pie-
kuty – mecz 21/22.12.2019

– To jest pierwszy sezon w obecnym 
składzie. Roszady miały miejsce we 
wszystkich działach klubu, począwszy  
od zarządu, przez sztab szkoleniowy, 
aż do składu drużyny. Zanim wszystko 
zaczęło funkcjonować jak należy, zanim 
zawodnicy się zgrali, a trener poznał ich 
mocne i słabe strony, upłynęło trochę 
czasu. W zasadzie można stwierdzić, że 
pierwsza seria meczów była dla nas za-
poznawcza. Tak naprawdę dopiero teraz 
widać pracę trenera i zespołu. Gra SPR-u  
wygląda znacznie lepiej i mamy nadzie- 
ję, że w drugiej rundzie powalczymy  
o lepsze wyniki – ocenił wiceprezes Ja-
cek Drągowski.

Opr. Aneta Dorotkiewicz
Manager SPR Nowe Piekuty

Autorka zdjęć: Kamila Komoń

Drugi sezon w II lidze
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Fair Play Program po raz kolejny w Jabłoni Kościelnej!!!

W ubiegłym roku podczas pierw-
szej edycji ogólnopolskiego Fair Play 
Programu zmagaliśmy się z 14 miej- 
scowościami z całej Polski!!! Niespo-
dziewanie zajęliśmy w nim 5 miejsce, 
które gwarantowało wyjazd naszej dru-
żyny na ogólnopolski finał, który odbył 
się w Mrągowie.

Miło jest nam poinformować iż 
w roku 2019/2020 Fair Play Program 
znów zawitał na tereny Jabłoni Kościel-
nej!!! W tym roku rywalizujemy z 20 
miejscowościami z całej Polski !!!

No dobrze, ale pora dowiedzieć się 
co to jest Fair Play Program? ,,Fair 

Play Program „– uczciwość względem 
osoby oraz przeciwnika, zachowanie 
odpowiednich norm. Propaguje zdro-
wy styl życia, poprzez udział w zaję-
ciach oraz przy czynnym udziale całej 
drużyny, która wykazuje pełny szacu-
nek do drugiej osoby.

Czym jest zasada Football3? Mecz 
odbywa się bez sędziego (jest tylko jed- 
na osoba, która ocenia całokształt gry 
podczas meczu): football3 to inny spo-
sób gry. Na boisku przebywają dwie 
drużyny 3 osobowe do czego nawiązuje 
cyfra 3. Koncentrując się na uczciwej 
grze oraz równości i pracy zespołowej, 
zapewnia młodym ludziom umiejętno- 
ści potrzebne do rozkwitu na boisku  
jak i poza nim.

Podsumowując Fair Play Program  
w roku 2019, możemy powiedzieć, że 
wykonaliśmy zadowalającą pracę, czyli: 
programowe 16 zajęć, uczestniczyliśmy 
w corocznej zbiórce w ramach odno-
wy zabytkowych nagrobków w Jabłoni  

Kościelnej, został przeprowadzony Tur-
niej ,,Football3&Global Goals” dla dzieci 
uczących się w klasach I-III w Szkole 
Podstawowej w Jabłoni Kościelnej .

Dziękuję uczestnikom, wolontar- 
iuszom, instytucjom, organizacjom  
i wszystkim, którzy włączyli się w po-
pularyzację Fair Play Programu. 

Więcej informacji na Facebooku  
(w wyszukiwarce: ,,Orlik Jabłoń Ko-
ścielna’’).

Animator Sportu: 
Maciej Mikołajczyk

 Gminny Ośrodek Kultury 
Gminny Ośrodek Kultury w Nowych 

Piekutach prowadzi swoją działalność 
już prawie 4 lata. W jego strukturach 
funkcjonuje także Gminna Biblioteka 
Publiczna. Zgodnie ze swoim statutem 
realizuje zadania poprzez które rozpo-
znaje, rozbudza i zaspokaja potrzeby 
oraz zainteresowania kulturalne miesz-
kańców gminy. Przykładem są orga-
nizowane zajęcia artystyczne, zajęcia 
muzyczne, z języka angielskiego oraz 
szachowe. Poza tym GOK zajmuje się 
organizacją i współorganizacją festy-
nów, imprez i uroczystości okoliczno-
ściowych, konkursów oraz koncertów, 
czym przyczynia się do poszerzania 

oferty kulturalnej kierowanej do miesz-
kańców naszej gminy. 

Stałe zajęcia prowadzone w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Nowych Pie-
kutach: 
– zajęcia szachowe – dwie grupy (grupa 
podstawowa i zaawansowana) spotyka- 
ją się, aby doskonalić swoje umiejętno-
ści, zintegrować, a także pożytecznie 
spędzić wolny czas – zajęcia odbywa-
ją się w czwartki, prowadzi je pasjonat 
szachów – Pan Grzegorz Samełko. Mło-
dzi szachiści mają już na swoim koncie 
kilka sukcesów. 
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Koncerty
28 lipca w ramach Podlaskiej Okta-

wy Kultur gościliśmy w Sanktuarium 
w Hodyszewie Orkiestrę Instrumen-
tów Ludowych z Białorusi. Orkiestra 
powstała w 1974 r. Jej dyrektorem ar-
tystycznym jest Elena Sechko. Grupę 
tworzą studenci i wykładowcy Lida Sta- 
te Music Collage. Muzycy zaprezen-
towali w Hodyszewie bardzo zróżni-
cowany repertuar. Można było nasycić  
ucho klasycznymi utworami białoru- 
skich i zachodnich kompozytorów oraz 
ich własnymi aranżacjami muzyki lu-
dowej, czy muzyki filmowej, np. „Piraci 
z Karaibów”. Muzycy wystąpili w prze-
pięknych ludowych białoruskich stro-
jach. Zachwycili publiczność nie tylko 
swoim wyglądem, ale przede wszystkim 
kunsztem muzycznym, ilością i jako- 
ścią wykorzystywanych instrumentów, 
takich jak bałałajki, talerze, werbel,  
tamburyn, ksylofon, akordeon, cymba- 
ły czy też piła, traki... oraz przepięk-
nym śpiewem solistki. Za swój ponad  
godzinny koncert zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami przez licznie zgro-
madzoną publiczność.

25 sierpnia został zorganizowany 
koncert Reprezentacyjnego Zespołu  
Artystycznego Wojska Polskiego  z oka- 
zji 39. Rocznicy Koronacji Cudowne-
go Obrazu Matki Bożej Hodyszewskiej 
oraz Gminnych Obchodów Dnia Soli-
darności w Hodyszewie. 

– lekcje języka angielskiego – w chwili  
obecnej z zajęć korzysta 7 grup dzie- 
cięco-młodzieżowych, które w pomy-
słowy, kreatywny sposób oraz praco-
wicie doskonalą swoje umiejętności 
językowe – zajęcia odbywają się w po-
niedziałki i piątki, prowadzi je doświad-
czony nauczyciel języka angielskiego- 
Pan Paweł Juszyński,

– zajęcia muzyczne – wokalne i instru-
mentalne, odbywają się w środy, za-
jęcia z emisji głosu, śpiewu, nauki gry 
na instrumentach, prowadzi je muzyk 
Pan Mateusz Kurkowski, pod którego 
okiem młodzi miłośnicy muzyki szlifu-
ją swoje talenty. Grupa wokalna ma już 
za sobą pierwszy występ. Dzieci pięknie 
zaśpiewały pieśni patriotyczne i ludowe 
na podsumowaniu konkursu ,,Gmina 
Nowe Piekuty w barwach jesieni’’. 

1 czerwca – GOK współorganizo-
wał Dzień Dziecka przy OREW w Ko-
strach Noskach pod hasłem ,,Zdrowa 
i bezpieczna rodzina.’’ Naszym zada-
niem było czuwamie nas stoiskiem  
z konkursem plastycznym. 

Wakacje z GOK – Projekt wakacyj-
ny ,,Wyłącz komputer – odkryj swój 
talent.’’ W ramach projektu odbyły  
się zajęciowa warsztatowe i wycieczka 
do Białegostoku.

10-12 lipca miały miejsce warszta-
ty instrumentalno-wokalne dla dzieci  
i młodzieży z terenu naszej gminy, które 
odbywały się w Izbie Tradycji Regio-
nalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach 
pod kierunkiem Janka Mokrzewskiego 
przy współpracy ze Scholką Maryi Mat- 
ki Pojednania w Hodyszewie. Warsztaty 
swój finał miały 14.07. na III Dniu Ro-
dziny w Hodyszewie, gdzie można było 
usłyszeć i zobaczyć efekty pracy 35-oso-
bowej grupy wokalno-instrumentalnej. 

22-26 sierpnia odbyły się wakacyj-
ne warsztaty artystyczne z elementami 
teatru i plastyki, które prowadziła ar-
teterapeuta – Pani Sylwia Paszkowska. 
Dzieci, biorące udział w warsztatach 
przeniosły się do świata wyobraźni, wy-
bierając postać z bajki, filmu, gry, którą 
chciałyby być. Taniec, rysowanie, prze-
bieranie się w różne rekwizyty, odgry-
wanie bardzo ciekawych scen, a nawet 
wykonanie prawdziwej maski teatralnej –  
to wszystko dzieci robiły przez trzy dni 
warsztatów artystycznych w GOK-u.

Poza tym przez całe wakacje dzieci  
i młodzież z terenu naszej gminy chęt-
nie korzystały ze świetlicy GOK – sta-
nowisk komputerowych, gier planszo-
wych, malowanek oraz biblioteki. 
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11 listopada – występ Chóru ,,Swoj- 
skie Melodie’’ na koncercie pieśni pa- 
triotycznych w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Szepietowie.

GOK współorganizuje także z Urzę- 
dem Gminy Nowe Piekuty Honoro-
we Akcje Krwiodawstwa w Nowych 
Piekutach. W roku 2019 miało miej-
sce pięć takich akcji. Spotkały się one 
z pozytywnym odzewem mieszkańców 
naszej gminy, którzy systematycznie 
ofiarowują na potrzeby krwiolecznic-
twa krew – ,,bezcenny dar życia’’.

W najbliższym czasie planujemy 
utworzenie przy naszym GOK-u Klu-
bu Seniora dla mieszkańców z terenu  
gminy Nowe Piekuty powyżej 55. roku 
życia, którego celem będzie zaktywi- 
zowanie i zintegrowanie seniorów  
z naszej gminy oraz rozwijanie ich za-
interesowań i wspólne spędzanie czasu 
wolnego. 

Zapraszamy do korzystania z oferty 
Gminnego Ośrodka Kultury w No-
wych Piekutach.

Opr. Sylwia Kępista
Pracownik administracyjny 
Gminnego Ośrodka Kultury

3 maja – chór ,,Swojskie Melodie’’ 
wystąpił na XIX Festynie Rodzinnym  
w Jabłoni Kościelnej.

12 maja – występ Chóru ,,Swojskie 
Melodie’’ na  V. Festiwalu Pieśni Maryj-
nej w Klukowie

18 czerwca – XI Wysokomazowiec- 
ki Piknik Seniorów i Regionalne Pre-
zentacje Dorobku Artystycznego Senio-
rów w Gospodarstwie Agroturystycz-
nym ,,Mścichowianka’’ w Mścichach.   
Chór ,,Swojskie Melodie’’ z Gminnego 
Ośrodka Kultury przysporzył uczest-
nikom tego spotkania wiele radości, 
śpiewając, m.in.: ,,Suliko’’, ,,O wróżko  
czarodziejko’’, ,,Hej szalała, szalała’’, ,,Ach,  
Ty cyganko’’ i na bis ,,Miłość w Zako- 
panem’’.

 18 sierpnia – Nasz Chór uświetnił 
swoim występem program XIX Doży-
nek Gminnych w Nowych Piekutach. 

Niedzielne uroczystości rozpoczę-
ły się  Mszą Świętą o godzinie 12. Na 
uroczystości przybyli kombatanci – 
żołnierze Armii Krajowej, przedstawi-
ciele szkół oraz jednostek OSP z terenu  
naszej Gminy. Na zakończenie zgro- 
madzeni wierni mogli wysłuchać wspa-
niałego koncertu Reprezentacyjnego  
Zespołu Artystycznego Wojska Polskie- 
go, który także przygotował oprawę 
muzyczną Mszy świętej.

9-16 września w GOK-u można 
było obejrzeć wystawę ,,A dlaczego Ja-
nek jeździ na wózku?’’ Jej bohaterami 
byli uczestnicy WTZ w Starych Raci-
borach i OREW w Kostrach Noskach, 
a celem zmiana stereotypowego po-
strzegania osób z niepełnosprawnością 
poprzez pokazanie ich pasji i zainte- 
resowań. 

Chór ,,Swojskie Melodie’’ 
Przy Gminnym Ośrodku Kultury  

w Nowych Piekutach od listopada 2017 r.  
funkcjonuje chór ,,Swojskie Melodie’’ . 
Są to dorośli pasjonaci wspólnego śpie-
wania. Zajęcia chóru prowadzi Pan  
Andrzej Rybicki, a próby odbywają się 
we wtorki o godz. 19.00 w Świetlicy 
Gminnego Ośrodka Kultury. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Nowych Piekutach
Gminna Biblioteka Publiczna liczy  

już 5558 woluminów. W bieżącym roku 
zostało zakupionych 258 książek z środ-
ków budżetowych i 126 z pozyskanej 
dotacji w ramach Narodowego Progra-
mu Rozwoju Czytelnictwa. Księgozbiór 
jest systematycznie uzupełniany zgod-
nie z sugestiami naszych czytelników, 
których liczba ciągle rośnie. W celu  
promocji książki zapraszamy na spo-
tkania przy herbatce w każdy ostatni 
piątek miesiąca.

Dzieci w wieku od trzech do sze-
ściu lat mają możliwość wzięcia udzia-
łu w projekcie „Mała Książka – Wielki 
Człowiek” realizowanym z Instytutem 
Książki. Każde dziecko, które zapisało 
się lub zapisze się do biblioteki otrzy-
muje wyprawkę czytelniczą składają-
ca się z książeczki „Pierwsze czytanki  
dla …” oraz poradnika dla rodziców 
„Książką połączeni, czyli  przedszko-
lak idzie do biblioteki”. 

Również w ramach działalności bi-
blioteki odbywają się zajęcia artystyczne 

(literacko-plastyczne), na których dzie-
ci (niektóre także przy pomocy rodzi-
ców) wykonują prace nawiązujące do 
tekstów literackich wykorzystując przy 
tym  różnorodne techniki i materiały.  
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W czerwcu zostało zorganizowane 
spotkanie z pisarką Anną Czartoszew-
ską dla dzieci z przedszkoli w Jabłoni 
Kościelnej i w Nowych Piekutach, na 
którym  pani Ania wprowadziła zebra-
nych w świat swoich pięknych i mą-
drych wierszy. W prezentację wplotła 
piosenki i tańce. Dzieci chętnie włą-
czały się we wspólną zabawę i wcieliły  
w rolę: ochroniarzy, piosenkarki, tan-
cerzy i „zmokłych kurek”. Było bardzo 
twórczo i radośnie. Na zakończenie 
spotkania przedszkolaki zadawały po-
etce ciekawe pytania. Wszyscy zebra-
ni mogli zajrzeć do naszej biblioteki, 
a drogę do półki z książkami dla naj-
młodszych wyznaczały kolorowe stopy.

W czasie wakacyjnej wycieczki 43. 
osobowa grupa pojechała do Białego-
stoku na film ,,Król Lew” oraz do parku 
trampolin. Również w miesiącach wa-
kacyjnych wszyscy odwiedzający naszą 
bibliotekę i GOK mogli wziąć sobie wo-
reczki z firanek na owoce, warzywa czy 
pieczywo, które dostaliśmy od OREW 
Kostry Noski, by wykorzystywać je za-
miast foliowych torebek. Projekt był  
realizowany przez Fundację Larus. 

Cieszymy się, że korzystacie Pań-
stwo z naszej oferty bibliotecznej. Dla 
starszych, oprócz książek, cyklicznych 
piątkowych spotkań, oferujemy dostęp  
do internetu i czytelni, natomiast dla 
milusińskich mamy przygotowany spec- 

jalny kącik wyposażony w nowe meble, 
w którym są zawsze dostępne, m.in. 
materiały plastyczne, malowanki, gry, 
puzzle, i oczywiście książeczki. Na ży-
czenie dzieci czytamy książeczki. Za-
praszamy serdecznie.

KONKURSY
26.05.2019 r. podczas uroczystej 

Mszy św. w Hodyszewie odbyło się pod-
sumowanie Konkursu Wiedzy Biblijnej 
„Trzymajcie się mocno Słowa Życia”. 
Konkurs objęty był Honorowym Patro-
natem P. Marka Kaczyńskiego, Wójta 
Gminy Nowe Piekuty. Jego uczestnicy 
rozwiązywali test dotyczący znajomości 
Ewangelii wg św. Łukasza. W konkursie 
wzięło udział 21 osób. Wszyscy zostali 
uhonorowani dyplomami i nagrodami 
książkowymi. I – P. Regina Szymbor-
ska, II – P. Emilia Żebrowska i P. An-
drzej Gałecki, III miejsce zajęła P. Ewa 
Gabrysiak; natomiast w kategorii do  
lat 18 – I miejsce Anita Niemyjska,  
II miejsce – Weronika Roszkowska.  
Nagrody laureatom konkursu wręczyli 
ks. Wojciech Juszczuk – proboszcz pa-
rafii w Hodyszewie i P. Marek Kaczyń-
ski Wójt Gminy Nowe Piekuty.

30.10.2019 r. został podsumowa-
ny konkurs plastyczny ,,Gmina Nowe 
Piekuty w barwach jesieni” pod Ho-
norowym Patronatem Pana Marka Ka-
czyńskiego, Wójta Gminy Nowe Pie-
kuty. Komisja konkursowa dokonała 

oceny 26 prac w sześciu kategoriach 
wiekowych zgodnie z następującymi 
kryteriami: zgodność pracy z tematem 
– co najmniej jeden element wyraźnie 
nawiązujący do Gminy Nowe Pieku-
ty, różnorodność technik wykonania 
pracy i użytych materiałów, estetyka.  
W kategorii przedszkole, I miejsce za- 
jęła Zofia Makarewicz, II miejsce – 
Mateusz Żebrowski i Karol Jabłoński, 
III miejsce – Izabela Brzozowska, nato-
miast wyróżnienia otrzymali: Ewelina 
Sadkowska, Wiktoria Brzozowska, Ju-
lia Piekutowska, Julia Makarewicz oraz 
Bartłomiej Brolek. W kategorii klasy  
I-III, I miejsce zajęła Anna Brzozow-
ska, II miejsce – Daniel Średnicki, III 
miejsce – Zuzanna Jabłońska i Pa-
weł Osmólski, natomiast wyróżnienia 
otrzymały: Paulina Sadkowska i Nata-
lia Brzozowska.

W kategorii klasy IV-VI, I miejsce 
zajął Mateusz Chim, II miejsce – Alek-
sandra Brzozowska i Zuzanna Śred-
nicka, a III miejsce – Zuzanna Oszal.  
Wyróżnienia otrzymały: Oliwia Osmól-
ska i Martyna Sadkowska. W kategorii  
kl. VII-VIII, I miejsce zajął Oskar Ja-
błoński, natomiast w kategorii mło- 
dzież 15-18 lat, I miejsce – Mateusz 
Jabłoński. W kategorii dorośli, I miej-
sce zajęła Pani Marta Buks, II miejsce 
– Pani Anna Jaźwińska, III miejsce – 
Pani Anna Średnicka.

Nagrody uczestnikom konkursu  
oraz podziękowania rodzicom wręczyła  
Sekretarz Gminy Nowe Piekuty, Pani 
Ewa Pruszyńska, a czas spotkania umi-
liła grupa wokalna z Gminnego Ośrod- 
ka Kultury w Nowych Piekutach pod 
kierunkiem Pana Mateusza Kurkow-
skiego.

Opr. Małgorzata Szpakowska
Bibliotekarz – animator kultury
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