WIEŚCI Z GMINY
Kwiecień 2020

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.
Życzymy, aby te Święta Wielkanocne
przyniosły radość, wzajemną życzliwość i moc w pokonywaniu trudności.
Niech Zmartwychwstały Chrystus napełnia Wasze serca światłością i pokojem.
Wesołego Alleluja!

Z wyrazami szacunku
Artur Żochowski

Marek Kaczyński

Przewodniczący Rady Gminy

Wójt Gminy Nowe Piekuty

Nowe Piekuty

Otrzyjcie już łzy płaczący, żale z serca wyzujcie.
Wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się, radujcie.
Bo zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie.
Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi: alleluja!
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,,W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy” –
powtarzamy za psalmistą. Wielkanoc, najstarsze a zarazem
najważniejsze dla chrześcijan święto, obchodzimy co roku.

Wielkanoc jest świętem wiary. Ewangelia mówi o drodze do wiary w zmartwychwstanie uczniów
Jezusa: Marii Magdaleny, Piotra i Jana.
Maria Magdalena zobaczyła pusty grób. I zatrzymała się na tym znaku. Piotr zobaczył więcej.
Wszedł do grobu i zobaczył ławę, na której spoczywało ciało Jezusa, zobaczył również całun,
którym owinięte było Jego ciało. Zobaczył znaki, ale nie zobaczył Jezusa. Piotr widzi, ale jeszcze
nie rozumie. Na końcu wszedł do grobu Jan. Zobaczył to samo, a jednak najwięcej. Jan „ujrzał
i uwierzył”.
By ujrzeć i uwierzyć potrzeba serca, które kocha i które wie, że jest kochane. Kto doświadcza
w głębi serca miłości Jezusa, może uwierzyć w zmartwychwstanie.
Alleluja, Jezus żyje! Ten radosny okrzyk zwiastuje całemu światu najważniejszą prawdę
chrześcijaństwa: po męce i śmierci, po bólu i niepewności jutra nastało zmartwychwstanie.
Z wiarą stajemy dziś przed pustym grobem, z którego płynie radosne orędzie: Nie ma Go tutaj,
bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Centrum naszej wielkanocnej radości jest Chrystus,
„zwycięzca śmierci, piekła i szatana”. Z grobu Jezusa, w którym zamknęli Go możni tego świata,
rozchodzi się na cały świat Ewangelia życia, radości i nadziei.
Życzę Wam Wszystkim czytelnikom, dotknięcia chwały Zmartwychwstałego Chrystusa,
udziału w Jego radości i pokoju i przebywania z Nim. Na ten czas świąteczny życzę spokoju
i odpoczynku od codziennych problemów, odpoczynku od pracy, życzę ciepła rodzinnego
i dobrego przeżycia duchowego świąt wielkanocnych.

Ks. kan. dr Andrzej Łapiński
Proboszcz Parafii p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Jabłoni Kościelnej
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Szanowni Państwo !
Przekazujemy ten egzemplarz Wieści z Gminy tylko w wersji
elektronicznej z oczywistych powodów.
Pomimo tak trudnej sytuacji spowodowanej zagrożeniem
rozprzestrzeniania się koronawirusa, Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy
Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury starają się wykonywać zadania,
jakie są nam nałożone na postawie odnośnych przepisów. Również
nasze szkoły, pomimo bardzo ograniczonych możliwości
wykonywania swoich obowiązków i nauczania w sposób zdalny,
robią wszystko, co jest możliwe, aby przekazać wiedzę uczniom.
W razie potrzeby jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdym
czasie. Szczególnie otaczajmy opieką i pomocą ludzi chorych,
starszych, niepełnosprawnych. Jeżeli jest ktoś, kto potrzebuje pomocy w zrobieniu zakupów,
wykupieniu leków lub innej, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 666090399- Ośrodek
Pomocy Społecznej; 864769520- Urząd Gminy; 574024523- Gminny Ośrodek Kultury. Bardzo
proszę o przestrzeganie zasad bioasekuracji, słuchanie i przestrzegania zaleceń przekazywanych
przez rządzących. Od naszej postawy i dyscypliny zależy nasze zdrowie i życie. Proszę też
wszystkie osoby, które mogłyby włączyć się w akcję szycia maseczek o pilny kontakt do Pani
Ewy Pruszyńskiej- Sekretarz Gminy.
Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy są na pierwszej linii walki z koronawirusemlekarzom, pielęgniarkom, całej służbie zdrowia i wszystkim, którzy w tym trudnym czasie nie
unikają wyzwań, nie uchylają się od swoich obowiązków i starają się wypełniać jak najlepiej
swoje powinności. W tej sytuacji szczególnie ważna jest modlitwa i zawierzenie Jezusowi
Chrystusowi i Matce Bożej. Już w październiku 2018r. nasza Gmina i jej Mieszkańcy zostali
zawierzeni Matce Bożej. W tych trudnych chwilach warto przypomnieć ten Akt Zawierzenia
i niechaj będzie on z nami na zawsze.
Niechaj te Święta Wielkanocne wraz ze Zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa przyniosą
nam Wszystkim tak potrzebną wiarę, nadzieję i moc do przetrwania tak trudnych dni.
Życzymy Państwu spokojnych i radosnych Świąt Wielkanocnych.
Z wyrazami szacunku
Marek Kaczyński
Wójt Gminy Nowe Piekuty
wraz ze współpracownikami
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INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY NOWE PIEKUTY
Od 1 grudnia 2019 roku do chwili obecnej Rada Gminy odbyła 2 posiedzenia, na których
podjęto 8 uchwał.
1. W dniu 30 grudnia 2019 roku odbyła się XI sesja Rady Gminy Nowe Piekuty, na
której podjęto uchwały dotyczące:
 Zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 Umorzenia postępowania wywołanego wnioskiem pracowników obsługi szkoły
podstawowej.
Na sesji dokonano:
 Podsumowania pracy Rady Gminy i stałych Komisji Rady Gminy
w roku 2019.
 Przedstawiono informację z pracy Urzędu Gminy za rok 2019:
 Urząd Stanu Cywilnego,
 Referat Finansowy,
 Referat Inwestycyjno-Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
 Informację podsumowująca pracę Ośrodka Pomocy Społecznej
za 2019 rok.
 Informację podsumowująca pracę Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
Publicznej za rok 2019.
2. W dniu 23 stycznia 2020 roku odbyła się XII sesja Rady Gminy Nowe Piekuty, na
której podjęto uchwały dotyczące:
 Uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok
 Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Piekuty na lata 2020-2030.
 Zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na rok 2020.
 Zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.
 Wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie
na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
 Ustalenia planu pracy Rady Gminy Nowe Piekuty na 2020 rok.
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Na sesji dokonano:
 Przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na rok 2020:
 Komisji Rewizyjna,
 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
 Komisji Społeczna,
 Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.
 Przyjęcia harmonogramu wydarzeń , uroczystości i świąt w Gminie Nowe Piekuty
w roku 2020.
Uchwały dostępne są na stronie internetowej:
http:/ www.ugpiekuty.bip.podlaskie.pl
Adres poczty elektronicznej: rada3@poczta.onet.pl

Sporządziła:
Wiesława Brzozowska
insp. ds. samorządu
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ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 2020
Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy
wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
potwierdzające zakup tego paliwa. Wnioski o zwrot podatku akcyzowego należy składać do
wójta, burmistrza właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu
lub współposiadaniu producenta rolnego (w tym dzierżawy) w dwóch terminach:

Lp. Wniosek składany w terminie:
1
2

Od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r.
Od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia
2020r.

Faktury VAT dokumentujące zakup
oleju z okresu:
1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.
1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

Limity obowiązujące w 2020 roku, stanowią sumę:
a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego,
liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,
b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego,
liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących
w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek
o zwrot podatku.
(1,00 zł * 100 * ilość ha użytków rolnych) + (1,00 zł * 30 * średnia roczna liczba DJP w
2019 r.)
Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych w 2020 roku : 100 litrów
Limit ilości oleju napędowego na 1 DJP w 2020 roku : 30 litrów
Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2020 roku : 1,00 zł
Przykład:
Jeżeli producent rolny posiada gospodarstwo, w którym powierzchnia użytków rolnych wynosi 10 ha, natomiast ilość
dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła wynosi 10 szt., limit zwrotu podatku akcyzowego wyliczamy w
następujący sposób:
(10ha * 100 litrów) + ( 10 szt. DJP * 30 litrów) = 1 000 litrów + 300 litrów = 1 300 litrów
1 300 litrów * 1,00 zł = 1 300 zł
Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1 300 zł.
Natomiast w przeliczeniu na litry, limit wynosi 1 300 litrów ON
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Zwrot podatku akcyzowego za DJP bydła przysługuje tylko w tej gminie, na terenie
której producent rolny posiada siedzibę stada. Na dodatkowy zwrot akcyzy za paliwo
rolnicze będą mogły ubiegać się gospodarstwa rolne posiadające bydło i to zarówno krowy
mleczne, jak i bydło opasowe.
Dokładny przeliczniki DJP dla poszczególnych zwierząt znajdują się w tabeli poniżej.
Przeliczniki grup zwierząt gospodarskich na DJP
Współczynnik przeliczenia na
Grupa zwierząt gospodarskich
DJP
Buhaje powyżej 6 miesiąca do 1 roku 0,36 DJP
Buhaje powyżej 1 roku do 18 miesiąca 0,9 DJP
Buhaje powyżej 18 miesiąca
1,4 DJP
Cielęta do 6 miesiąca
0,15 DJP
Jałówki powyżej 6 miesiąca do 1 roku 0,3 DJP
Jałówki powyżej 1 roku do 18
0,8 DJP
miesiąca
Krowy
1,0 DJP
Dokumenty niezbędne do wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze:
 faktury VAT, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego. Składając wniosek w
terminie lutowym należy dołączyć faktury za paliwo zakupione od 1 sierpnia 2019 r. do
31 stycznia 2020 roku. Natomiast w terminie sierpniowym składane są faktury za paliwo
wykorzystane do produkcji rolnej w czasie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.
Warto również pamiętać, że faktury musza być wystawione na osobę, która składa
wniosek o dopłaty do paliwa rolniczego.
 w przypadku hodowców bydła dokument wydany przez kierownika biura
powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający
informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w
posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta
w ostatnim dniu każdego miesiąca 2019 r.
 w przypadku dzierżawy gruntów, do wniosku należy dołączyć umowę dzierżawy lub
oświadczenie o gruntach dzierżawionych.
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
Wnioski można pobierać w pokoju Nr 2 Urzędu Gminy Nowe Piekuty lub na stronie internetowej
Urzędu.
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Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 2 lub pod nr telefonu (86)
4769-520 w. 16
źródło: http://www.minrol.gov.pl
Ilość złożonych
wniosków o zwrot
podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju
napędowego
Łączna kwota rocznego
limitu zwrotu podatku
akcyzowego zawartego
w cenie oleju
napędowego
Kwota dokonanego
zwrotu podatku
akcyzowego
producentom rolnym

2014

2015

2016

2017

2018

2019

780

781

735

750

717

807

575 340,09 zł

582 880,96 zł

613 058,61zł

616 268,51 zł

619 446,59 zł

1 063 445,26 zł

520 152,74 zł

540 655,58 zł

559 123,46 zł

569 758,77 zł

569 090,04 zł

897 631,90 zł

W lutym 2020r. zostało złożonych 432 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę zwrotu
607.884,47 zł.

Opr.Marta Pruszyńska
Inspektor
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URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI,
DOWODY OSOBISTE
Od 01.01.2020 do 12.03.2020
-urodziło się 6 dzieci,
-zmarło 20 osób
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Miejscowość
Hodyszewo
Jabłoń- Dąbrowa
Jabłoń- Dobki
Jabłoń- Jankowce
Jabłoń Kościelna
Jabłoń- Markowięta
Jabłoń- Piotrowce
Jabłoń -Spały
Jabłoń- Śliwowo
Jabłoń- Zarzeckie
Jabłoń- Zambrowizna
Jośki
Koboski
Kostry- Litwa
Kostry- Noski
Krasowo- Częstki
Krasowo- Siódmaki
Krasowo Wielkie
Krasowo- Wólka
Lendowo- Budy
Łopienie- Jeże
Łopienie- Szelągi
Łopienie- Zyski
Markowo- Wólka
Nowe Piekuty
Nowe Rzepki
Nowe Żochy
Piekuty -Urbany
Pruszanka Mała
Skłody Borowe
Skłody- Przyrusy
Stare Żochy
Stokowisko
Tłoczewo
Wierzbowizna
RAZEM

Liczba mieszkańców stan na
21.11.2019r.
128
149
24
220
450
82
112
73
109
60
60
119
75
124
142
194
75
184
87
36
136
101
120
114
227
70
94
62
30
106
64
83
93
87
17
3 907
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Nowe Piekuty, dnia 2020-03-16
Urząd Gminy Nowe Piekuty
18-212 Nowe Piekuty
woj. podlaskie

STATYSTYKA MIESZKAŃCOW WG WIEKU I PŁCI

Kryteria wyszukiwania:

Pobyt stały
gmina NOWE PIEKUTY (2013072) na dzień
2020-03-12
grupowanie data dzienną

Mężczyzn

Kobiet

Ogółem

0-2

54

50

104

3

16

22

38

4-5

45

35

80

6

14

15

29

7

22

23

45

8-12

117

119

236

13-15

62

59

121

16-17

47

50

97

18

25

25

50

19-65

1258

0

1258

19-60

0

1034

1034

>65

316

0

316

>60

0

499

499

1976

1931

3907

Wiek

ogółem

Opr. Hanna Perkowska
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
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CO ZROBIĆ W PRZYPADKU UTRATY DOKUMENTÓW?
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HARMONOGRAM WYDARZEŃ, UROCZYSTOŚCI I ŚWIĄT
W GMINIE NOWE PIEKUTY W 2020 ROKU
Lp.

Nazwa wydarzenia

1

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

2.

76. Rocznica wymordowania mieszkańców wsi Jabłoń Dobki

3.

Odsłonięcie tablicy poświęconej Księżom ratującym Żydów
podczas II Wojny Światowej; Dzień Patrona Szkoły Podstawowej –
ks. Rocha Modzelewskiego.
Międzynarodowy Dzień Kombatanta- Dzień Pamięci o Sybirakach,
Ofiarach Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej
Dzień Flagi Narodowej Polski
Gminne Obchody 3 Maja- 229. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3
Maja, Gminne Obchody Dnia Strażaka, XXIII Festyn Rodzinny
w Jabłoni Kościelnej
Obchody 229. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji
w Nowych Piekutach
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
100. Rocznica Urodzin św. Jana Pawła II
30. Rocznica pierwszych w Polsce wolnych wyborów
samorządowych
„Ku przyszłości” Spotkanie młodzieży

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

VIII Pielgrzymka Ochotniczych Straży Pożarnych na Jasną Górę
Dzień Dziecka w Kostrach Noskach
Gminne Zawody Pożarnicze w Jabłoni Kościelnej
Odsłonięcie tablicy poświęconej rodzinom Żołnierzy Niezłomnych
przy Sanktuarium Matki Bożej Pojednania
Zakończenie roku szkolnego
77. Rocznica wymordowania mieszkańców wsi Krasowo Częstki

21.

76. Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego
76. Rocznica wymordowania mieszkańców wsi Skłody Borowe
100. Rocznica Cudu nad Wisłą i Dzień Wojska Polskiego,
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
XX Dożynki Gminne

22.
23.

40. Rocznica Koronacji Cudownego Obrazu MB Hodyszewskiej,
V Gminne Obchody Dnia Solidarności

24.

81. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej; Rozpoczęcie Roku
Szkolnego
Światowy Dzień Sybiraka- delegacje ze szkół w Jabłoni Kościelnej
i Nowych Piekutach biorą udział w Marszu Żywej Pamięci
Polskiego Sybiru w Białymstoku;

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

81. Rocznica napaści Sowietów na Polskę
90. Rocznica Powstania OSP Jabłoń Jankowce
67. Rocznica zamordowania mjr. Kazimierza Kamieńskiego
,,Huzara’’
Kwesta na rewitalizację zabytków cmentarnych
Gminne Obchody 102. Rocznicy Odzyskania przez Polskę
Niepodległości
Wigilia Gminna
Mikołajki dla najmłodszych
Organizacja Honorowej Akcji Krwiodawstwa w 2020 r.
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Data, miejsce i godz.
rozpoczęcia
1 marca 2020 Nowe Piekuty
godz. 9:25
6 marca 2020 J. KościelnaJ.Dobki
Data zostanie ustalona w
późniejszym terminie
Nowe Piekuty
2 kwietnia 2020 godz. 11:00
Nowe Piekuty
2 maja 2020
3 maja 2020
Jabłoń Kościelna, godz. 11:00
3 maja 2020
Nowe Piekuty godz. 9:30
10 maja 2020
18 maja 2020
27 maja 2020
29 maja 2020
Hodyszewo- Nowe Piekuty
maj/czerwiec
1 czerwca 2020
14 czerwca 2020 godz. 11:00
21 czerwca 2020 godz. 11:30
Hodyszewo
26 czerwca 2020
17 lipca 2020
Krasowo Częstki
1 sierpnia 2020
11 sierpnia 2020 godz. 9:00
15 sierpnia 2020, godz. 11:30
Nowe Piekuty
23 sierpnia 2020 godz. 11:00
Nowe Piekuty
29 sierpnia 2020
30 sierpnia 2020 godz. 12:00
Hodyszewo
1 września 2020
I połowa września
17 września 2020
19 września 2020
11 października 2020
Nowe Piekuty godz. 11:00
1-2 listopada 2020
11 listopada 2020
Grudzień 2020
Grudzień 2020
16 luty, 28 czerwca,
20 września, 22 listopada

Z ŻYCIA STRAŻY
W minionym 2019 roku nasze straże w trybie alarmowym wyjeżdżały do 31 zdarzeń
z czego 16 zdarzeń to były pożary oraz 15 to inne miejscowe zagrożenia. Mniej zdarzeń od
naszej gminy na obszarze powiatu wysokomazowieckiego, bo tylko 28 odnotowano jedynie na
terenie gminy Kobylin Borzymy. Dla porównania na terenie powiatu w roku ubiegłym straże
interweniowały do 600 zdarzeń z czego 229 to pożary, 347 miejscowe zagrożenia oraz 24 to
fałszywe alarmy. W wypadkach drogowych oraz innych zdarzeniach śmierć poniosło 16 osób
(2 osoby z terenu naszej gminy), a rannych zostało 115 osób. Najczęstszą przyczyną
powstawania pożarów była nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych oraz
nieostrożność osób dorosłych z otwartym ogniem, z miejscowych zagrożeń to silne wiatry oraz
niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu.
W miesiącu styczniu we wszystkich
jednostkach OSP odbyły się zebrania
sprawozdawcze, podczas których została podsumowana i oceniona działalność za 2019 rok.
Wszystkie zarządy uzyskały absolutorium, co oznacza, że ich działalność jest prawidłowa
i zgodna ze statutem.
W dniu 28.02.2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowe Piekuty odbyły się
eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega
Pożarom”, w których uczestniczyły dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Jabłoni
Kościelnej. Po dokonaniu oceny prac przez komisję, zajęte miejsca przedstawiły się następująco:
I GRUPA WIEKOWA
1. Natalia Śliwowska – 18 pkt.
2. Marta Jaźwińska - 16 pkt.
3. Anna Czarkowska - 10 pkt.
II GRUPA WIEKOWA
1. Olga Grodzka - 30 pkt.
2. Maja Mantur - 27 pkt.
3. Gabriela Brzozowska – 17 pkt.
Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Uczniowie, którzy zajęli
pierwsze i drugie miejsce w poszczególnych kategoriach, uzyskali prawo do reprezentowania
gminy Nowe Piekuty na eliminacjach szczebla powiatowego.

Opracował:
Komendant Zarządu Oddziału Gminnego
Związku OSP RP
Jan Rzymski
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GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
W GMINIE NOWE PIEKUTY
W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd
Gminy Nowe Piekuty informuje, że obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zbieranie w
sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych. Ustawa
wprowadza znaczną różnicę między cenami za odbiór śmieci posegregowanych i zmieszanych.
Niesegregowanie odpadów będzie kosztowało dwa razy więcej niż segregowanie. W sytuacji,
gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w
sposób selektywny, ustala się miesięczną stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 52 zł za
jednego mieszkańca.
Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewidują wymóg
osiągnięcia do końca 2020 roku odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła - w wysokości 50 proc., a obowiązek w tym zakresie, nałożony na gminy, obwarowany
jest karami pieniężnymi. Podmioty świadczące usługę odbioru odpadów mają obowiązek
zgłaszać, gdzie segregacja jest zła, a urząd na tej podstawie może zdecydować o
podwyższeniu opłaty za okres, w którym stwierdzono nieprawidłowość.

SEGREGUJESZ - PŁACISZ MNIEJ I CHRONISZ ŚRODOWISKO !
Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach, ponieważ w
panujących tam warunkach spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze i przy zbyt
małym dostępie tlenu, w wyniku czego powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym
rakotwórcze.
Drugie życie odpadów
Segregujemy odpady, aby łatwiej i skuteczniej poddać je procesowi recyklingu, czyli do
nadania im „drugiego życia” – wytworzenia nowych produktów. Proces ten pozwala:
– obniżyć koszty wytwarzania nowych produktów,
– zmniejszyć ilość opadów zalegających na składowiskach,
– chronić zasoby naturalne poprzez wykorzystanie surowców wtórnych,
– obniżyć ilość energii potrzebnej do wyprodukowania nowych dóbr.
Produkty i energia z odzysku
Segregacja odpadów, a następnie ich recykling ma znaczący wpływ na odzyskiwanie
surowców, oszczędzanie energii, a także środowisko. Powtórnie wykorzystane lub przetworzone
odpady są coraz częściej wykorzystywane w produkcji przedmiotów codziennego użytku, np.
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papieru toaletowego, doniczek, torebek, mebli czy ubrań. Poniżej znajduje się kilka przykładów,
które obrazują skalę tego procesu.
Papier
Recykling 1 tony papieru pozwala:
zaoszczędzić 26 000 litrów wody;
 zaoszczędzić 2,5 m sześc. przestrzeni na składowisku
 zredukować ilość energii potrzebną do wytworzenia papieru z surowych (naturalnych)
materiałów.
Z odzyskanego papieru można wytworzyć ponad 5 000 rodzajów produktów. Oprócz
papieru do pisania czy serwetek mogą to być: taśmy maskujące/ochraniające, banknoty, bandaże,
maseczki
ochronne,
fartuchy
szpitalne,
izolacja
samochodowa.


Szkło
Szkło może być poddawane procesowi recyklingu praktycznie bez końca. Z 90%
odzyskanego szkła można wytworzyć kolejne butelki i słoiki. Z odzyskanego szkła powstaje tzw.
stłuczka szklana, która jest doskonałym suplementem dla wielu wyrobów. Jej stosowanie:
 pozwala na oszczędność pieniędzy, ponieważ stłuczka szklana kosztuje mniej niż surowe
materiały;
 umożliwia oszczędność energii, ponieważ stłuczka topi się w niższej temperaturze niż
surowe materiały;
 niższe zużycie energii oznacza także redukcję emisji gazów cieplarnianych.
Plastik
Recykling wyrobów plastikowych jest istotny ze względu na długi czas ich biodegradacji.
Mogą one zalegać na składowiskach nawet przez kilkaset lat. Wykorzystanie do produkcji
nowych tworzyw przerobionego materiału PET pozwala zaoszczędzić 60% energii.
Z odzyskanego plastiku (PET lub HDPE) można uzyskać: ubrania np. kurtki polarowe,
meble ogrodowe, słupki drogowe, ekrany przeciwhałasowe, ramy okienne z PVC, płyty
termoizolacyjne.
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SEGREGUJ ODPADY !

Opracował: Podinspektor
Radosław Łuniewski
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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH PIEKUTACH

tel. 666 090 399
e- mail: ops@nowepiekuty.pl
Pomoc Społeczna – pierwszy kwartał 2020 r.
1/ wydano 60 decyzji administracyjnych w sprawie przyznania pomocy,
2/ wypłacono świadczenia pieniężne;
a) zasiłki stałe dla 5 osób (15 świadczeń) na kwotę 8 408,22zł,
+ ubezpieczenie zdrowotne za 5 osób na kwotę 618,75zł,
b) zasiłki okresowe dla 15 rodzin (29 świadczeń) na kwotę
12 653,69zł,
c) zasiłki jednorazowe celowe dla 6 rodzin na kwotę 2 000zł,
d) z obiadów w szkole korzystało 42 dzieci - 8 335zł, (I + II),
e) świadczenia na zakup żywności otrzymało 12 rodzin (31 świadczeń)
na kwotę 3 620zł.,
f) dopłata do kosztów pobytu 3 osób w domach pomocy społecznej – 12 600zł,
g) wypłata należności dla opiekuna prawnego ustanowionego przez sąd
(9 świadczeń) na kwotę 3 513,78zł,
4/ jedną osobę umieszczono w domu pomocy społecznej,
5/ asystent rodziny pracuje w trzech rodzinach wymagających wsparcia wychowawczego,
6/ jedno dziecko przebywa w rodzinnej pieczy zastępczej (gmina ponosi częściową opłatę
za pobyt).
Poza pomocą finansową pracownicy socjalni Ośrodka prowadzili pracę socjalną. Z usług
Środowiskowego Domu Samopomocy (ŚDS) w Wylinach Rusi korzysta 5 mieszkańców naszej
gminy. Nadal współpracujemy ze Stowarzyszeniem Pomocy „Bliżej Ciebie” w Wysokiem
Mazowieckiem. Umożliwia to korzystanie przez osoby potrzebujące z pomocy żywnościowej
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ).
Skierowania umożliwiające korzystanie z w/w pomocy wydawane są przez nasz ośrodek. W
roku bieżącym wydaliśmy 21 skierowań uprawniających do odbioru żywności 51 osobom. Niżej
przedstawiamy informacje z pozostałych zadań realizowanych przez pracowników Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach; świadczenia wychowawcze „500+”, świadczenie
„Dobry start”, Świadczenia rodzinne i opiekuńcze, Stypendia szkolne, Karta Dużej Rodziny,
Fundusz Alimentacyjny i zapobieganie przemocy w rodzinie.
W związku z zagrożeniem KORONAWIRUSEM apelujemy do wszystkich mieszkańców
naszej gminy o reagowanie na potrzeby osób samotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych
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i innych, którzy znaleźli się w potrzebie, a sami nie potrafią o siebie zadbać i zgłaszanie takich
sytuacji do naszego ośrodka lub instytucji zajmujących się pomocą.
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim mieszkańcom naszej gminy
i osobom z nami współpracującym wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, życzliwości od
innych ludzi, spełnienia zamierzeń i Błogosławieństwa Bożego.
Opr. Kierownik OPS
Krzysztof Porowski

ŚWIADCZENIA RODZINNE
Od spełnienia kryterium dochodowego uzależnione jest
przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków
do tego zasiłku. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli
przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na
osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie
przekracza kwoty 674 zł. W przypadku gdy członkiem
rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o
niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu
niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny
w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764 zł.
Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach
rodzinnych, który wprowadza nowy sposób ustalania wysokości przysługujących zasiłków
rodzinnych wraz z dodatkami w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego
uprawniającego do zasiłku rodzinnego (tzw. mechanizm złotówka za złotówkę). Zgodnie
z art. 5 ust. 3 ustawy w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub
dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do
zasiłku rodzinnego pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż
łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie
zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,
a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.
W dniu 13 listopada 2019 r. w Monitorze Polskim (M.P.2019 r. poz. 1067) ukazało się
Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2019 r. w
sprawie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2020. Od 1 stycznia 2020 r. wysokość
świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1830 zł miesięcznie.
W dniu 23 września 2019 roku ukazało się obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r. Zgodnie z treścią ww.
obwieszczenia, dochód ten w 2018 r. wyniósł 2715 zł, tj. 226,25 zł miesięcznie.
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ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Obecnie trwający okres zasiłkowy 2019/2021 zakończy się
31.05.2021r., tak więc w tym roku nie trzeba będzie składać
wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+.
Wnioski na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022 będą
przyjmowane od 1 lutego 2021r. (wyłącznie elektronicznie) a od 1 kwietnia 2021r. drogą
tradycyjną w tut. ośrodku.

DOBRY START 300+

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start na rok
szkolny 2020/2021 można będzie składać tak jak w ubiegłym
roku online od 1 lipca 2020r. przez stronę
https://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia 2020r.
także drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2020r.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
W naszej gminie z pomocy w formie świadczeń z funduszu
alimentacyjnego od 01 stycznia 2020 roku do chwili obecnej
skorzystało 9 dzieci, których rodzice nie płacą zasądzonych przez
sąd alimentów. Najniższa kwota świadczeń z funduszu
alimentacyjnego na dziecko wynosiła 200 zł, a najwyższa – 500 zł
miesięcznie.
Obecnie miesięcznie wypłacamy świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości –
3.900,00 zł.
Komornicy od 01 stycznia 2020 roku wpłacili – 3.786,44 zł. Z tego:
- na dochody budżetu państwa przekazano – 2.584,72 zł
- na dochody własne gminy przekazano – 1.201,72 zł.
Przez naszą gminę zgłoszonych jest 11 dłużników alimentacyjnych do pięciu biur informacji
gospodarczej.
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Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny przysługuje
rodzinom wielodzietnym niezależnie od dochodu.
Rodziny zamieszkałe na terenie gminy Nowe
Piekuty mogą składać wnioski w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Nowych Piekutach. Od złożenia
wniosku czas oczekiwania na odbiór karty wynosi
ok. 1 miesiąca. Karta wydawana jest bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Wyjątek stanowi
wniosek o wydanie duplikatu Karty np. jeśli ją zgubimy lub uszkodzimy opłata wtedy wynosi
9,78 zł lub gdy posiadamy już jedną formę karty (np. tradycyjną), a składamy wniosek o
dodatkową formę karty (np. elektroniczną) wtedy opłata wynosi 9,21 zł (za 1 kartę). Rodzice
mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki,
maksymalnie do 25 lat.
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień zarówno w instytucjach
publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania
z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. W
praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży,
obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją
publiczną w wybranych miejscowościach. Wykaz jednostek oraz wysokość zniżek dostępna jest
na stronie www.mpips.gov.pl w zakładce Karta Dużej Rodziny i jest na bieżąco aktualizowana.
Wszelkie informacje udzielane są w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Główna 23 A w Nowych
Piekutach lub pod numerem telefonu 666 090 399.

PRZEMOC W RODZINIE
Przemoc w rodzinie to:
zamierzone i wykorzystujące przewagę sil działanie
przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobro
osobiste, powodujące cierpienie i szkody.
W celu uzyskania kompleksowej pomocy można zgłosić się
do właściwej instytucji
-Policji tel. 997,112
-Ośrodka Pomoc Społecznej tel. 666090399
-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowych Piekutach,
tel. 86 4769520
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-Pedagogów szkolnych ze szkół w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekutach.
-Placówek służby zdrowia- w razie doznania obrażeń ciała można zgłosić się do lekarza w celu
uzyskania pomocy medycznej: można zażądać wystawienia bezpłatnego zaświadczenia
lekarskiego o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy
w rodzinie.
W każdą ostatnią środę miesiąca można skorzystać z rozmowy z psychologiem w punkcie
informacyjnym mieszczącym się w Urzędzie Gminy w Nowych Piekutach- zapisy pod numerem
telefonu 666090399 godzinach od 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.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem mazowieckiem ogłasza termin naboru
kandydatów do utworzenia grupy terapeutycznej ,,Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób
stosujących przemoc w rodzinie” do 30 kwietnia 2020 roku. Więcej informacji uzyskać można
pod nr telefonu 86 3067208.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych
opieki ze strony rodziców biologicznych.
Rodzina jest środowiskiem, które powinno zapewniać dzieciom wsparcie, poczucie
bezpieczeństwa i miłość. Niestety, nie każde z nich ma tyle szczęścia, by wzrastać w takiej
rodzinie, dlatego w trosce o ich dobro powstały rodziny zastępcze, które dają im to, czego nigdy
nie miały: radość, miłość, bezpieczeństwo, uśmiech na twarzy – czyli SZCZĘŚLIWE
DZIECIŃSTWO!
Rodzina zastępcza jest formą czasowej opieki nad dzieckiem, sprawowana do momentu
rozwiązania przez rodziców biologicznych sytuacji kryzysowej w jakiej się znaleźli i jaka
stworzyła zagrożenie dla bezpieczeństwa ich dzieci. Rodziny zastępcze mogą być spokrewnione
z dzieckiem, gdy opieki podejmuje się ktoś z rodziny (dziadkowie, rodzeństwo), ale także
niezawodowe. Odrębną grupę stanowią zawodowe rodziny zastępcze - takie rodziny przez cały
czas trwania umowy muszą być gotowe na przyjęcie dziecka. Rodziny, które podejmują się
opieki nad dzieckiem, otrzymują co miesiąc pełne wsparcie instytucji oraz pomoc pieniężną na
jego utrzymanie.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobom
niepozostającym w związku małżeńskim, jeżeli spełniają następujące warunki:
-dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej
-nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej;
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-wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek został na nich
nałożony;
-nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
-są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone
zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia oraz opinią o posiadaniu predyspozycji do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawioną przez psychologa;
-przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
-zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe, umożliwiające dziecku
zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb;
-nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
Jeśli mieszkasz na terenie powiatu wysokomazowieckiego i chcesz zostać rodziną zastępczą
skontaktuj się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem,
ul.
Mickiewicza 1,18-200 Wysokie Mazowieckie tel: 86 306 72 08 lub 502 153 040.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W JABŁONI KOŚCIELNEJ
8 MARCA 1944 - 8 MARCA 2020 JABŁOŃ DOBKI
”Wszystko ma swój czas; jest czas spokoju, cierpienia, bezgranicznej rozpaczy
oraz czas wiecznej pamięci”
8 marca minęła 76. rocznica mordu ludności we wsi Jabłoń Dobki. Obchody rozpoczęły
się w o godzinie 11:30 mszą świętą w kościele parafialnym p.w. Piotra i Pawła w Jabłoni
Kościelnej, którą celebrował ks. Andrzej Łapiński -proboszcz parafii. W swojej homilii ksiądz
przypomniał tragiczne wydarzenia z 8 marca 1944r. w Jabłoni Dobkach. Podkreślił, jak ważna
jest pamięć o przodkach, których heroizm powinien być przykładem prawdziwego patriotyzmu
dla następnych pokoleń.
Po mszy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z Jabłoni Kościelnej
przedstawili poruszający montaż słowno-muzyczny. Następnie głos zabrał Pan Marek Kaczyński
Wójt Gminy Nowe Piekuty, który po przywitaniu wszystkich gości, podziękował za
pielęgnowanie pamięci o tych tragicznych wydarzeniach. Podkreślił, że jest to nasz patriotyczny
obowiązek względem młodego pokolenia.
Druga część obchodów rocznicowych odbyła się na miejscu kaźni. Przy grobie odczytano
apel poległych, delegacje samorządowe i uczniowskie oddały hołd pomordowanym, wygłoszono
okolicznościowe przemówienia i złożono wieńce. Na zakończenie wszyscy zebrani odmówili
modlitwę w intencji ofiar pacyfikacji.

Opr. Redakcja szkolna
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Dzień Babci i Dziadka
W styczniu, jak co roku w Punkcie Przedszkolnym Baśniowy Gaj, została zorganizowana
uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Przedszkolaki wierszem, piosenką i tańcem wyraziły
miłość i szacunek swoim dziadkom i babciom. Zaprosiły też wszystkich gości do wspólnej
zabawy, pląsów, tańców i konkursów. Uroczystość zakończono słodkim poczęstunkiem przy
kawie i herbacie. To były wyjątkowe chwile, pełne uśmiechu i radości, a szczęśliwe twarze babć
i dziadków uświadomiły wszystkim, jak ważne są takie spotkania.

Opr. Redakcja szkolna

Orszak Trzech Króli
6 stycznia- UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO - ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI.
Tradycyjnie już od kilku lat organizujemy orszak, który przechodzi dookoła rynku .Oprócz
udziału w ORSZAKU TRZECH KRÓLI mogliśmy wysłuchać krótkiego, za to bardzo
świątecznego koncertu kolęd w wykonaniu chóru szkolnego Promyczki oraz scholi wokalno instrumentalnej.
Opr. Redakcja szkolna
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Rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych
Zajęcia z projektu „Kształtowania i rozwijania u uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła
II w Jabłoni Kościelnej kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych” odbywają się
według planu , zgodnie z pomysłem prowadzących. Dzieci i młodzież nawet w soboty chętnie
przychodzą do szkoły, aby poszerzać swoją wiedzę i umiejętności, które mogą przydać się
również w życiu pozaszkolnym. Nauczyciele prowadzą też zajęcia wyrównawcze, które
pozwalają uczniom nadrobić braki w wiedzy i umiejętnościach wymaganych w podstawie
programowej.
Pomoce dydaktyczne, dzięki którym zajęcia prowadzone w ramach wspomnianego projektu,
pozwalają na nieco inne podejście do przedmiotów lekcyjnych, gdzie większość prowadzących
może wykorzystać takie materiały i pomoce dydaktyczne, jakie zamówili. Chociaż wciąż
czekamy na część dostaw, to zajęcia realizowane w projekcie z pewnością są ciekawą odskocznią
od rutyny zajęć szkolnych, zarówno dla uczniów jak i prowadzących.
Opr. Koordynator projektu w S.P. im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej
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W świątecznym nastroju
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej od wielu lat kultywuje tradycje
bożonarodzeniowe występujące w naszym regionie wśród dzieci, rodziców, nauczycieli i władz
gminy. W związku z tym, w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 na przełomie grudnia i stycznia
zrealizowała projekt pt: „W świątecznym nastroju” razem ze Stowarzyszeniem ,,Przyjazna
Jabłoń” i Kołem Gospodyń Wiejskich z Jabłoni Kościelnej. W naszym projekcie
zorganizowaliśmy rodziny konkurs plastyczny , którego celem było wyrażanie nastroju i uczuć
związanych ze Świętami Bożego Narodzenia oraz rozbudzania ekspresji plastycznej. Powstały
piękne prace wykonane różnymi technikami. Odbył się koncert kolęd i pastorałek. Dzieci
zaprezentowały swoje talenty wokalne i muzyczne oraz przypomniały tradycyjne kolędy
i pastorałki. Wspólnie przeżyliśmy ten piękny, świąteczny czas w społeczności szkolnej.
Opr. Redakcja szkolna
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Sukcesy naszych uczniów !
Miło nam poinformować, że uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłoni
Kościelnej Oskar Staszewski został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Biologii. Do konkursu uczeń przygotowywał się pod kierunkiem pani Joanny Gaczkowskiej.
Natomiast Maja Mantur uczennica klasy VIIIb została trzykrotnym finalistą z konkursów
przedmiotowych.
-Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego - przygotowywała się
pod kierunkiem pana Pawła Juszyńskiego.
-Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego - przygotowywała się pod
kierunkiem pani Moniki Kusznerko.
-Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii - przygotowywała się pod kierunkiem
pani Eweliny Raciborskiej.
Uzyskanych sukcesów gratulujemy uczniom oraz ich rodzicom.

Osiągnięcia sportowe Szkoły Podstawowej w Jabłoni Kościelnej w roku szkolnym
2019/2020.
Igrzyska dzieci:
Powiat wysokomazowiecki:
IV miejsce w piłce nożnej chłopców
IV miejsce w piłce koszykowej chłopców
III miejsce w piłce koszykowej dziewcząt
I miejsce w badmintonie chłopców
II miejsce w badmintonie dziewcząt
I miejsce w piłce ręcznej chłopców
II miejsce w piłce ręcznej dziewcząt
Igrzyska Młodzieży Szkolnej:
Powiat wysokomazowiecki:
I miejsce w piłce koszykowej chłopców
I miejsce w piłce koszykowej dziewcząt
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I miejsce w badmintonie chłopców
I miejsce w badmintonie dziewcząt
I miejsce w piłce ręcznej chłopców
II miejsce w piłce ręcznej dziewcząt
Grupa Zachodnia Igrzyska Dzieci:
II miejsce w badmintonie chłopców
I miejsce w piłce ręcznej chłopców
Grupa Zachodnia Igrzyska Młodzieży Szkolnej:
III miejsce dziewcząt w badmintonie
II miejsce chłopców w badmintonie
III miejsce w piłce koszykowej dziewcząt
IV miejsce w piłce koszykowej chłopców
Finały wojewódzkie:
V miejsce w Igrzyskach Dzieci w badmintonie chłopców
IV miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w badmintonie chłopców
Opr.: Tomasz Gosk, Jacek Drągowski.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYCH PIEKUTACH
Gminne Obchody
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony przez Sejm RP w dniu
3 lutego 2011r. w hołdzie bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie
niepodległego bytu państwa polskiego z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się
sowieckiej

agresji

i

narzuconemu

siłą

reżimowi

Dnia 1 marca 2020r. już po raz dziewiąty obchodziliśmy

komunistycznemu.

Gminne obchody związane z

Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w
kościele parafialnym pw. św. Kazimierza w Nowych Piekutach. Po wprowadzeniu pocztów
sztandarowych do świątyni i odprawionej Eucharystii z homilią zebrani wysłuchali montażu
słowno- muzycznego poświęconego uczestnikom Polskiego Podziemia Niepodległościowego po
II wojnie światowej w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Następnie głos zabrał Wójt naszej
gminy pan Marek Kaczyński.

Dalsza część uroczystości przeniosła się pod pomnik mjr.

Kazimierza Kamieńskiego „Huzara” oraz Żołnierzy AK - WiN. Uczniowie Szkoły Podstawowej
im. ks. Rocha Modzelewskiego wraz z zaproszonymi gośćmi

i zebranymi parafianami

uroczyście odśpiewali hymn państwowy. Następnie złożono kwiaty upamiętniając bohaterstwo
wielu naszych rodaków, dzięki którym żyjemy w wolnym i suwerennym kraju

zaś

przedstawiciele młodzieży szkolnej postawili zapalone znicze pod pomnikiem Żołnierzy AK WiN oraz Dębami Pamięci i tablicą ku czci Sybiraków. Na zakończanie uroczystości odśpiewano
pieśń „ Boże coś Polskę”.
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Punkt Przedszkolny „Wesoły Promyk” w Nowych Piekutach

W naszym przedszkolu realizowany jest projekt w ramach PRO z Europejskiego Funduszu
Społecznego. Zajęcia dodatkowe mają na celu zwiększenie umiejętności i kompetencji
kluczowych u dzieci w wieku przedszkolnym. W ramach realizowanych zajęć dzieci 4-letnie
oraz 5-letnie uczestniczą w warsztatach matematyczno-przyrodniczych, warsztatach kulinarnych
oraz zajęciach z języka angielskiego.
Ważnym wydarzeniem w naszym przedszkolu była choinka przedszkolna połączona z
balem karnawałowym. Tego dnia dzieci zamieniły się w księżniczki, policjantów, strażaków oraz
wiele innych postaci. Po prezentacji strojów rozpoczęły się tańce przeplatane zabawami
proponowanymi przez wychowawczynie. Dzieci świetnie się bawiły uczestnicząc również w
konkursach zręcznościowych i konkurencjach sportowych. Podczas przerwy w zabawie
tanecznej przedszkolaki obejrzały przedstawienie kukiełkowe pt. „Czerwony Kapturek”
wystawione przez nauczycieli. Bal umożliwił dzieciom spędzenie czasu w miłej atmosferze.
W ramach rozwijania u dzieci preorientacji zawodowej przedszkolaki mają możliwość
spotkań z przedstawicielami wykonującymi różne zawody. Nasze przedszkole odwiedziła Pani
Agnieszka, która wykonuje zawód fryzjerki. Pani Agnieszka zapoznała dzieci z akcesoriami
potrzebnymi do wykonywania czynności fryzjerskich. Chętne dzieci miały możliwość
skorzystania z usług fryzjerskich, co sprawiło dzieciom ogromną radość.
Przedszkolaki spotkały się również z leśnikiem, który przedstawił dzieciom na czym
polega jego praca. Ważnym celem spotkania było również pogłębienie wiadomości na temat
ptaków i zwierząt żyjących w środowisku leśnym oraz uświadomienie dzieciom
niebezpieczeństw, jakie mogą zagrażać środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka.
W celu poznania pracy pizzermana, został zorganizowany wyjazd do Pizzerii Da Grasso
w Białymstoku. Dzieci
rozwijały zainteresowania kulinarne podczas samodzielnego
przygotowywania swojej ulubionej pizzy. Maluchy miały również możliwość zabawy na placu
zabaw znajdującym się w pizzerii. Przedszkolaki wróciły do przedszkola bogatsze o nową wiedzę
i doświadczenie.
Dzieci uczestniczyły również w wycieczce do Kina Forum w Białymstoku na spektakl
profilaktyczny pt. „Cudowna Lampa Alladyna”. Celem wyjazdu było rozbudzanie zainteresowań
teatrem, wdrażanie do kulturalnego zachowania się podczas spektaklu.
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Nasza biblioteka wzbogaciła się o teatrzyk KAMISHIBAI
Czy w dobie telewizji, Internetu i osiągnięć techniki nie ma miejsca na snucie opowieści bez
pośpiechu, z udziałem emocji, gry ciała i głosu? Narzędziem służącym do opowiadania w sposób
kreatywny i niepowtarzalny jest japoński teatrzyk kamishibai pozwalający na powrót do świata
opowiadania bez udziału mikrofonów i reflektorów. Jest to technika opowiadania historii z
wykorzystaniem
ilustrowanych
papierowych
plansz,
które
umieszczone
są
w drewnianym parawanie. Parawan składa się z ramki z miejscem do umieszczania planszy oraz
z dwóch ruchomych okiennic. Po ich otwarciu spektakl się zaczyna. Karty przekładane są wraz
z przebiegiem opowieści to niezwykle oryginalne połączenie książki ilustrowanej
z teatrem. Dzieci natomiast oglądają piękne ilustracje zmieniające się jak slajdy. Ich
prezentowaniu towarzyszy wyjątkowy nastrój. Taki też zapanował w naszej bibliotece kiedy to
dzieci w wielkim skupieniu wysłuchały bajki Hansa Christiana Andersena ,,Dziewczynka z
zapałkami’’.
Opr. Alicja Piekutowska
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Dbamy o e-bezpieczeństwo naszych uczniów
W trosce o bezpieczeństwo uczniów, w naszej szkole podejmujemy różnorodne działania
profilaktyczne.
W tym roku przestąpiliśmy do projektu naukowo-badawczego pt. „GRANIE NA
EKRANIE”, który realizowany jest wspólnie z Fundacją LOTTO im. Haliny Konopackiej oraz
z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Jego celami są zdobycie aktualnej
wiedzy na temat używania gier cyfrowych przez dzieci i młodzież oraz edukacja w zakresie
odpowiedzialnego grania. Po zakończeniu badań opracowany zostanie raport z badań
ilościowych i jakościowych, który zostanie udostępniony szkole. Raport będzie zawierał
rekomendacje wynikające z otrzymanych wyników. Na podstawie wyników opracowane zostaną
szczegółowe rekomendacje dla rodziców, uczniów oraz nauczycieli w zakresie bezpiecznych i
odpowiedzialnych zachowań „growych”.
Dnia 28 lutego 2020r. uczniowie uczestniczyli w happeningu „Dzień Bezpiecznego Internetu
-pod hasłem DZIAŁAJMY RAZEM”. Spotkanie miało na celu:
 promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu,
 zapobieganie niepokojącym zjawiskom, które pojawiają się w Internecie m.in.
cyberprzemoc, hejt, doxing, stalking, seksting,
 zachęcenie wszystkich do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i
bezpiecznego środowiska online.
Dzieci i młodzież wszystkich klas zgromadzone na sali gimnastycznej, w formie wspólnej
zabawy poznawały zasady bezpiecznego korzystania z Sieci i urządzeń mobilnych. Podczas
rozmowy z prowadzącymi uczniowie przypomnieli swoją dotychczasową wiedzę dotyczącą:
tworzenia haseł, zabezpieczania sprzętu przed wirusami i włamaniami, netykiety, konsekwencji
prawnych cyberprzemocy, czasu spędzanego przed ekranem komputera czy smartfona oraz osób
i instytucji udzielających pomocy ofiarom przemocy w Internecie. Następnie wyświetlony został
film „Uwikłani”, przestrzegający przed uzależnieniem od gier komputerowych i Internetu. Po
projekcji filmu uczniowie klas IV – VIII przedstawili przygotowane wcześniej scenki, piosenki
i wiersze, w których zawarte były zasady bezpieczeństwa w Internecie. Mamy nadzieję, że
wiedza zdobyta podczas spotkania uchroni naszych uczniów przed cyberprzemocą, hejtem czy
uzależnieniami od komputera.
Agnieszka Saniewska i Agnieszka Zdrodowska
nauczycielki informatyki w Szkole Podstawowej
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Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Nowych Piekutach

Jak co roku, bardzo uroczyście obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka w naszej szkole. W
ostatnim dniu przed feriami zimowymi, 17 stycznia o godzinie 11.00 odbyła się ta piękna
uroczystość, w której wzięli udział uczniowie klas I – III, oddziały przedszkolne, dyrektorzy i
nauczyciele oraz goście, którzy swoją liczną obecnością odpowiedzieli na nasze zaproszenie.
Wicedyrektor szkoły, pani Maria Łapińska powitała wszystkich seniorów miłymi słowami,
życząc im dużo zdrowia i radości ze swoich wnucząt. W pięknie udekorowanej sali
gimnastycznej uczniowie przedstawili program artystyczny. Były wiersze, piosenki i tańce. Mali
artyści z dużym przejęciem i zaangażowaniem odtwarzali swoje role. W ten sposób mogli
podziękować za trud włożony w ich wychowanie. Babcie i Dziadkowie podziwiali umiejętności
małych aktorów, robili zdjęcia. Na ich twarzach pojawiły się nie tylko uśmiechy, ale i łzy
wzruszenia. Po zakończeniu części artystycznej wszystkie dzieci złożyły gorące życzenia i
wręczyły swoim Dziadkom własnoręcznie wykonane upominki: laurki, kwiaty, serduszka. Po
odśpiewaniu „sto lat”, goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, który przygotowali
rodzice. Ostatnim punktem programu była wspólna zabawa przy muzyce i wesołe rozmowy.
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, pełnej radości i wzruszeń.
Organizatorzy:
Elżbieta Brzozowska
Dorota Grochowska- Gierałtowska
Magdalena Łapińska
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„Ich ziemska droga dobiegła już kresu...”
Pamięć o Sybirakach, gehennie setek tysięcy Polaków deportowanych na „nieludzką
ziemię”, głodzie, chłodzie, tęsknocie za Ojczyzną wśród syberyjskich lasów czy stepów
Kazachstanu były i są ważnymi elementami działań wychowawczych w Szkole Podstawowej w
Nowych Piekutach. Spotkania z ocalałymi zesłańcami, udział w Marszach Pamięci, współpraca
ze strukturami Związku Sybiraków, organizowanie corocznych Dni Sybiraka, działalność Klubu
Wnuka Sybiraka stanowią okazję do przekazywania dzieciom i młodzieży prawdy o Polskiej
Golgocie Wschodu. Niestety grono świadków zesłań jest coraz mniejsze, pokolenie Sybiraków
powoli odchodzi z tego świata. W roku szkolnym 2019/2020 delegacja naszej szkoły brała udział
już w dwóch pogrzebach Sybiraczek.
5 października 2019 r. odbyły się uroczystości żałobne wieloletniej Prezes Koła Związku
Sybiraków w Wysokiem Mazowieckiem ś. p. Danuty Łętowskiej. Po modlitwie w domu
rodzinnym w Święcku Wielkim uczestnicy pogrzebu udali się do kościoła w Dąbrowie Wielkiej,
gdzie została odprawiona Msza Święta. Potem trumnę z ciałem zmarłej przeniesiono na miejsce
wiecznego spoczynku na cmentarzu parafialnym.
12 lutego 2020 r. uczestniczyliśmy w pogrzebie ś. p. Barbary Koc – członka Zarządu Koła
Związku Sybiraków w Wysokiem Mazowieckiem. Pani Barbara została deportowana na Sybir z
rodziną w lutym 1940 r. jako dwuletnie dziecko. Zmarła dokładnie w osiemdziesiątą rocznicę
tego dramatycznego wydarzenia. Po powrocie z zesłania i zdobyciu wykształcenia
pedagogicznego pracowała jako nauczycielka w kilku szkołach na terenie powiatu
wysokomazowieckiego, m. in. w Kostrach Noskach.
Obie Sybiraczki przez całe życie nosiły w sercu pamięć o strasznych latach pobytu na
zesłaniu. Chętnie opowiadały młodzieży o swoich przeżyciach na nieludzkiej ziemi.
Wielokrotnie uczestniczyły w przygotowywanych przez naszą szkołę kwietniowych Dniach
Sybiraka. Zapraszały przedstawicieli kadry pedagogicznej i uczniów na spotkania opłatkowe
Sybiraków w Wysokiem Mazowieckiem. Doceniały wkład naszej szkolnej społeczności w
przekazywanie prawdy o Polskiej Golgocie Wschodu. Teraz my – żyjący pochyliliśmy się nad
ich grobami w otoczeniu pocztów sztandarowych, rodzin, przyjaciół, sąsiadów, przedstawicieli
władz samorządowych, młodzieży i ostatni raz wspólnie wysłuchaliśmy „Marszu Sybiraków”.
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ś.p. Danuta Łętowska

ś.p. Barbara Koc

Opiekun Klubu Wnuka Sybiraka – Jan Pogorzelski

Z życia wolontariatu
W Szkole Podstawowej w Nowych Piekutach od wielu lat działa Szkolne Koło Caritas. W tym
czasie przeprowadziliśmy wiele akcji we współpracy z Caritas Diecezji Łomżyńskiej oraz
wynikających z „potrzeby chwili”. W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do kampanii „Pola
Nadziei’, której celem jest pomoc dzieciom z chorobami nowotworowymi. Nawiązaliśmy
współpracę z fundacją „Pomóż im” w Białymstoku. W dniu 10.12.2019r.
zorganizowaliśmy Kiermasz Bożonarodzeniowy. Głównym celem było
zebranie środków pieniężnych dla dzieci chorych na nowotwór –
podopiecznych Domowego Hospicjum w Białymstoku. Nasi uczniowie
wykonali przepiękne ozdoby świąteczne i upiekli pierniki. Wszystko to
zostało sprzedane na szkolnym kiermaszu . Uzyskaną kwotę 1.228,41 zł
przekazaliśmy na konto fundacji „ Pomóż im” z dopiskiem Domowe
Hospicjum dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi w Białymstoku.
Po raz kolejny nasi wolontariusze przeprowadzili również akcję
charytatywną „Bożonarodzeniowy Dar Serca”. W dniach 15-20.12.2019r. kwestowali
w miejscowościach naszej parafii. Zebrano 2.040,84zł. Środki zostały przekazane na konto
Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Dzięki temu, że angażujemy się w tą akcję, mogliśmy zwrócić się
do Dyrektora Caritas w Łomży z prośbą o przekazanie połowy zebranej kwoty na leczenie
dziecka z naszego terenu. Taka pomoc została przyznana.
W tym miejscu chcę bardzo serdecznie podziękować naszym uczniom, wolontariuszom oraz
ich rodzicom. Dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu mogliśmy zorganizować kiermasz,
przeprowadzić akcję „Bożonarodzeniowy Dar Serca”. Dziękujemy też wszystkim ofiarodawcom
za wsparcie tak szczytnego celu, jakim jest pomoc drugiemu człowiekowi.
Opr. Wiesława Jankowska
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Osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Rocha Modzelewskiego
w Nowych Piekutach
Stypendium Marszałka Województwa

Adam Bogusław Rybicki, uczeń klasy Va, otrzymał Stypendium Marszałka
Województwa Podlaskiego Artura Kosickiego w dziedzinie twórczości artystycznej
przyznawane uczniom uzdolnionym artystycznie z województwa podlaskiego. 14 stycznia 2020
r. Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał na 2020 rok stypendia w dziedzinie twórczości
artystycznej 140 uczniom uzdolnionym artystycznie z województwa podlaskiego.
Gratulujemy Stypendyście i Jego Rodzicom. Życzymy kolejnych sukcesów i wytrwałości
w rozwijaniu talentu.
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XIII edycja Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Niemieckoi Anglojęzycznej pt. ,,Poezja bez granic.’’
27 lutego 2020 r. dwoje uczniów ze Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach wzięło
udział w XIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Niemiecko i
Anglojęzycznej pt. ,,Poezja bez granic.’’ Tematyką tegorocznej edycji było hasło „SERCE.”
Konkurs odbył się w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku i cieszył
się ogromną popularnością wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych i
ponadpodstawowych z województwa podlaskiego. Po zmaganiach recytatorskich w języku
niemieckim uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach zdobyli miejsce na podium
(Łukasz Żochowski z klasy VII) oraz wyróżnienie (Weronika Skłodowska z klasy VIII).
Szczęśliwi uczestnicy wrócili z konkursu bogatsi o nowe doświadczenie i z większą wiarą we
własne możliwości. Uczniom Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach z całego serca
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Konkursy tego typu mają wiele pozytywnych aspektów. Uczniowie rozwijają swoje
zdolności recytatorskie, dzięki czemu uczą się kultury bycia i kultury słowa. Występ przed
publicznością pozwala często na przezwyciężanie własnych nieśmiałości oraz pokonywanie
lęku. Udział w konkursie uczy również rywalizacji w przyjaznej atmosferze, czyli umiejętności
wygrywania i przegrywania. Pomimo że występom na scenie często towarzyszą trema i
niepewność, to warto w nich brać udział, aby poczuć wspaniałą atmosferę czy też usłyszeć
oklaski publiczności. Ważne jest także to, iż w dobie komputerów uczniowie chętnie sięgają po
poezję i dostrzegają w niej piękno.
Katarzyna Niewińska
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Występ Łukasza Żochowskiego, ucznia klasy VII

Wręczenie Łukaszowi Żochowskiemu Dyplomu i nagrody za zajęcie III miejsca

Wyróżniona recytacja poezji niemieckiej w wykonaniu Weroniki Skłodowskiej, uczennicy klasy VIII
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Wyłanianie reprezentantów podczas szkolnej edycji konkursu „Poezja bez granic”

„I Ty możesz zostać Kopernikiem”
Jakub Dołęgowski, uczeń klasy VII, zdobył wyróżnienie w XII Międzyszkolnym
Konkursie Wiedzy Ogólnej „I Ty możesz zostać Kopernikiem” objętym honorowym patronatem
przez Kuratora Oświaty w Białymstoku, Burmistrza Miasta Wysokie Mazowieckie oraz Bank
Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem. Konkurs odbył się 21 lutego 2020 r. w Miejskim
Zespole Szkół w Wysokiem Mazowieckiem. Wzięli w nim udział reprezentanci klas VII i VIII z
11 szkół powiatu wysokomazowieckiego.
Gratulujemy sukcesu!
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Osiągnięcia sportowe
11 marca 2020 r. w Jabłoni Kościelnej odbyły się Igrzyska Dzieci ½ wojewódzkich.
Szkolna drużyna chłopców z klas V i VI w składzie: Góralczyk Mateusz, Karpiesiuk Marek,
Konopka Kacper, Kozłowski Michał, Łopieński Damian, Markowski Krystian, Okonowicz
Mateusz, Piekutowski Filip, Sienkiewicz Dariusz, Śliwowski Oskar, Wyszyński Bartosz,
Żochowski Oskar zajęła II miejsce, zdobywając tym samym awans do Finału Igrzysk Dzieci w
piłce ręcznej chłopców.
Szkolna drużyna chłopców z klas VII i VIII w składzie: Baranowski Karol, Falkowski
Gabriel, Gierałtowski Mateusz, Jabłoński Maciej, Konopka Jakub, Konopko Tomasz, Łapieński
Rafał, Łapiński Kamil, Okonowicz Sebastian, Piekutowski Franciszek, Średnicki Marcin,
Wyszyński Bartosz zajęła II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Igrzysk Młodzieży w piłce
ręcznej chłopców.
III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Igrzysk Dzieci w piłce ręcznej dziewcząt zajęły
dziewczęta z klas V i VI: Średnicka Zuzanna, Piekutowska Julia, Gąsowska Olga, Górska
Ewelina, Krasowska Aleksandra, Kostro Zuzanna, Przeździecka Wiktoria, Sasinowska Wiktoria,
Sienkiewicz Anna, Sienkiewicz Zuzanna, Tymińska Gabriela, Roszkowska Kinga, Oszal
Zuzanna.
Gratulujemy naszym sportowcom!
Iwona Ciborowska
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PROGRAM ,,FAIR PLAY’’
Trwa kontynuacja Programu Fair Play w województwie Podlaskim a konkretnie w Gminie Nowe
Piekuty . Obecny rozdział w programie stawia głównie na rozwój dzieci w klasach I-III.
Dzięki Dyrektorom ze Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach oraz Jabłoni Kościelnej
możemy prowadzić zajęcia w obu szkołach . Specjalnie przygotowany godzinowy harmonogram
został przedstawiony dyrektorom szkół po czym zapadła decyzja o możliwości kontynuowania
Programu podczas godzin lekcyjnych w ramach Fair Play Programu .
Fair Play Program dzieli się na 3 etapy :
-1 etap - zrealizowanie min. 22 zajęć w klasach I-III - (luty-czerwiec)
-2 etap -,,zrób coś dobrego”- wspólnie z uczniami, którzy biorą udział w programiezorganizowanie jakieś akcji, bądź zbiórki jakiś rzeczy ,,pomoc charytatywna”
(kwiecień-czerwiec)
-3 etap - zorganizowanie Turnieju Fair Play w szkołach biorących udział w programie
(maj-czerwiec).
Do przeprowadzenia mamy minimum 22 zajęcia od lutego do czerwca . Miejmy nadzieję, że
w kolejnym otwarciu będzie możliwość zwiększenia ilości zajęć, oraz że dyrektorzy szkół
również przychylnie podejdą do tej decyzji, jak i w tym roku szkolnym .
Zapraszam również wszystkich chętnych do korzystania z boisk wielofunkcyjnych typu Orlik,
aby aktywnie spędzać czas .
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Uwaga! Rekrutacja do Niepublicznego Klubu Dziecięcego
„Akademia Malucha” w Kostrach Noskach.
Informujemy, że z dniem 01/04/2020 rozpoczynamy nabór dzieci w wieku 1-2 latka do naszego
klubu w Kostrach Noskach. Rekrutacja trwa do 20 maja. Nowa grupa zostanie uruchomiona już
we wrześniu br., więc jeśli Twoja pociecha poszukuje kontaktu z innymi dziećmi, lubi nowe
wyzwania, jest ciekawe świata, a Ty chcesz mieć pewność, że ,,ciocie’’ są kreatywne, pełne
ciepła i na dodatek są wspierane przez super „babcię” zapraszamy do nas! Nasz zespół to dwie
,,ciocie i jedna babcia’’, dzięki czemu razem tworzymy bardzo domową atmosferę i wspieramy
rozwój dzieci w obszarze 7 zmysłów. Pozwalamy dzieciom doświadczać i próbować. Dajemy
im przestrzeń do samodzielności. To, co nas wyróżnia to niewielka bo zaledwie 14-osobowa
grupa dzieci w wieku 1-3 lata, którą możemy przyjąć pod opiekę. Dotychczasowe opinie
rodziców są dla nas najlepszą rekomendacją. Nie zwlekaj! Liczba miejsc ograniczona. Chcesz
wiedzieć więcej? Zadzwoń 508 716 946 lub napisz mc1@spszansa.pl
Opr. Marta Chruściel

47

Stowarzyszenie GRH im. Brygady Kawalerii PLIS
„Kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości nie jest godzien szacunku teraźniejszości
ani prawa do przyszłości” Józef Piłsudski
Członkowie Stowarzyszenia GRH im. Brygady Kawalerii „Plis” doskonale znają znaczenie tych
słów. Dla nas pamięć o minionych wydarzeniach, ciągłe jej zgłębianie to pasja, która jest bardzo
ważnym elementem naszego życia. Nie da się policzyć czasu spędzanego przez nas
na poznawaniu różnych zagadnień dotyczących historii naszej Ojczyzny, naszego regionu,
naszych korzeni.
Sami nie zdawaliśmy sobie sprawy na początku istnienia naszego Stowarzyszenia, że wraz
z wszystkimi ludźmi, którzy do nas dołączają, przywędrują do nas niesamowite historyczne
opowieści rodzin, losów żołnierskich. Nie tylko tragicznych bo i codzienne życie naszych
przodków, ich zmagania, przygody, losy często są bardzo ciekawe.
W tym trudnym czasie, czasie zawieszenia i obaw o to, co przyniesie jutro, zachęcamy Was
wszystkich do odkrywania przeszłości. Zacznijcie tak jak my – od swojej. Zróbcie drzewo
genealogiczne rodziny, popytajcie najbliższych o losy Waszych przodków, poszperajcie
w domowych archiwach, jest tyle możliwości!
Czas spędzony tak produktywnie pozwoli nam nie tylko na pogłębienie swojej wiedzy,
ale również na zacieśnianie więzów rodzinnych i lepsze spędzenie trudnego czasu w związku z
panującą epidemią.
Zachęcamy do dzielenia się swoimi historiami z nami poprzez naszą stronę na facebooku:
https://pl-pl.facebook.com/brygadakawaleriiplis/,
przez
adres
e-mail:
brygadakawaleriiplis@gmail.com, lub po zakończeniu zagrożenia – osobiście.
Zamieszczamy również kilka zdjęć prywatnych z naszego regionu. Być może Wy kogoś
rozpoznacie na nich?
ppor. Ryszard Łapiński
Prezes Stowarzyszenia GRH im. Brygady Kawalerii „Plis”

48
Dwór Czarkowskich- Ściony

Dwór Czarkowskich- Ściony

Dziadek Łapiński w szkole w Wys. Maz. 1928r.

Dziadek Wiesi- Kazimierz Krasowski
z Krasowa Częstek- Suwałki- 1934r.

Kenkarta babci Czesi Łapińskiej-okupacja

Władysław Łapiński, Brzozowo-Panki
z Mieczysławem Byczkowskim- Krasowo
Wielkie, w wojsku 2PU- Grochowskich,
Suwałki, 1932r.
Rodzina Czarkowskich z Majątku Ściony- 1936r.
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GMINNY OŚRODEK KULTURY I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W NOWYCH PIEKUTACH
Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach i Gminna Biblioteka Publiczna rozpoczęły już
piąty rok swojej działalności. Wiele za nami spotkań, zajęć i wydarzeń, a nowy rok to nowe
wyzwania i działania. Misją GOK-u w Nowych Piekutach jest to, by pobudzać w ludziach chęć
do obcowania z kulturą. Wszyscy, którzy korzystają z naszej oferty są naszym potencjałem,
a ich pomysły naszym mechanizmem napędowym.

Klub Seniora
W styczniu 2020r. z inicjatywy Wójta Gminy Nowe Piekuty Pana Marka Kaczyńskiego
przy Gminnym Ośrodku Kultury został powołany Klub Seniora, który liczy 96. osób z 22
miejscowości. Seniorzy mają za sobą dwa spotkania, na których, m.in. zostali zapoznani
z zasadami bezpieczeństwa przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem
Mazowieckiem oraz doskonale się bawili na wieczorku karnawałowym.
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Zabawa mikołajkowa
3 grudnia w Izbie Tradycji Regionalnej Rolnictwa w Nowych Piekutach odbyła się impreza
mikołajkowa. Siedemdziesięcioro dzieci, wraz z rodzicami, doskonale bawiło się pod kierunkiem
,,pacynek'' z białostockiego ,,Teatru pod Orzełkiem''. Spotkanie rozpoczęło się od spektaklu
,,Wyspa pacynek'', następnie aktorzy poprowadzili różne zabawy integracyjne, tańce i konkursy.
Na koniec spotkania zjawił się długo oczekiwany gość - Mikołaj, który obdarował każde dziecko
słodkościami.

Świąteczna biblioteczka
W okresie świąt Bożego Narodzenia nasi czytelnicy mogli skorzystać z oferty świątecznej
biblioteczki, w której znalazło się wiele nowości wydawniczych o tematyce typowo świątecznej
dla dorosłych i najmłodszych.
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Warsztaty bożonarodzeniowe
11 grudnia, by jednej z tradycji bożonarodzeniowych stało się zadość, zostały upieczone
i udekorowane pyszne pierniczki, natomiast 18 grudnia w naszym GOK-u dzieci i dorośli
wykonali ozdoby bożonarodzeniowe. Powstały wówczas przepiękne stroiki, choinki, bombki,
gwiazdki, a wszystko przy akompaniamencie pana Mateusza Kurkowskiego, który przygotował
obecnych do śpiewania polskich kolęd.

Konkurs ,,Rodzinna szopka bożonarodzeniowa’’
10 grudnia 2019r. ogłosiliśmy konkurs ,,Rodzinna szopka bożonarodzeniowa’’ pod Honorowym
Patronatem Pana Marka Kaczyńskiego, Wójta Gminy Nowe Piekuty. Wpłynęło dziesięć
pięknych szopek, wykonanych przez rodziny z terenu naszej gminy.
14 stycznia 2020r. odbyło się podsumowanie konkursu. Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce- Amelia, Szymon, Joanna, Sylwester Gaczkowscy; II miejsce- Zuzanna, Daniel,
Sebastian, Anna, Dariusz Średniccy; II miejsce- Julia, Jakub, Ewelina, Łukasz Rząca; III miejscePaweł, Małgorzata, Adam Piekutowscy; III miejsce- Zuzanna, Mateusz, Oskar, Karol, Dorota,
Krzysztof Jabłońscy. Wyróżnienia :Zofia, Julia, Ewelina, Artur Makarewiczowie; Matylda,
Mikołaj, Joanna, Kamil Kostro; Mateusz, Sebastian, Andżelika Okonowicz; Julia, Anna
Sokołowskie; Hanna, Miłosz, Zofia Szymborscy. Dyplomy i nagrody uczestnikom wręczyła, w
imieniu Pana Wójta, Pani Ewa Pruszyńska- Sekretarz Gminy. Spotkanie zakończyło się rodzinną
sesją fotograficzną.
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Ferie zimowe 2020
Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci i młodzieży z naszych szkół, a z GOKiem można
było go spędzić w aktywny sposób. I tak 21 stycznia 49-osobowa grupa dzieci i rodziców
wyjechała do Białegostoku na film ,,Urwis’’ oraz do Centrum Zabaw ,,Morza Lądy’’. 23 stycznia
w naszej świetlicy odbyły się feryjne rozgrywki gier planszowych. Uczestniczący w nich mieli
do wyboru wiele gier, tj. piłkarzyki, 5 sekund, Gorący ziemniak, Farmer, Twister, Dobble czy
kalambury.W dniach 27, 29, 30 stycznia odbyły się warsztaty ,,mini laboratorium’’,
czyli eksperymenty dla każdego, prowadzone przez Panią Martę Chruściel. Na bardzo
ciekawych i kreatywnych zajęciach, dzieci z rzeczy, używanych w każdym domu robiły m.in.
kule do kąpieli, tęczę w słoiku, ciecz nienewtonowską, a także badały właściwości wody
i projektowały własne koszulki.
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Chór „Swojskie Melodie”
Chór ,,Swojskie Melodie” swoim pięknym śpiewem przewodził wspólnemu kolędowaniu
podczas Wigilii Gminnej oraz już po raz kolejny wystąpił na Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w
Gminnym Ośrodku Kultury w Klukowie. Uświetniał również spotkanie inauguracyjne i bal
karnawałowy Klubu Seniora. Chór przygotowuje się do wiosennych i letnich występów, na które
otrzymuje coraz więcej zaproszeń.

Opr. Małgorzata Szpakowska- Bibliotekarz, animator kultury
Sylwia Kępista- Pracownik administracyjny
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SZKOLNE ,,ORŁY’’ JABŁOŃ KOŚCIELNA

Szymon Gaczkowski, kl. IV, śr.5,42

Rafał Dąbrowski, kl. IV, śr.5,25

Laura Laskowska, kl. IV. śr.5,25

Łucja Szymborska, kl. IV, śr.5,25

Karolina Vlos, kl. IV, śr.4,83

Marcin Kamiński, kl. V, śr.5,12
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Wiktoria Drągowska, kl. IV, śr.5,25

Blanka Uszyńska, kl. IV, śr.5,25

Maksymilian Jabłoński, kl. V, śr.5,08

Milena Wojtkowska, kl. V, śr.5,0

Julia Jabłońska, kl. VIA, śr.5,54

Emilia Grodzka, kl. VIB, śr.4,92

Marta Jaźwińska, kl. VIB, śr.4,77

Jakub Rząca, kl. VIB, śr.4,77

Natalia Śliwowska, kl. VIB, śr.4,77

Michalina Drągowska, kl. VIA, śr.5,15

Julia Perkowska, kl. VIB, śr.4,77

Oskar Staszewski, kl. VII, śr.5,36
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Gabriel Jabłoński, kl. VII, śr.4,86

Maja Mantur, kl. VIIIB, śr.5,14

Aleksandra Staszewska, kl. VIIIB, śr.5,14

SZKOLNE ,,ORŁY’’ NOWE PIEKUTY

Jakub Choromański, kl. IV, śr.5,08

Zofia Roszkowska, kl. VA, śr.4,77

Jan Jabłoński, kl. IV, śr.4,92

Paweł Dworakowski, kl. IV, śr.4,75

Julia Piekutowska, kl. VB, śr.4,92
Kinga Wojno, kl. VIA, śr.5,23

Karol Saniewski, kl. VIA, śr.5,0

57śr.5,23
Oliwia Osmólska, kl. VIB,

Wiktoria Przeździecka, kl. VIB, śr.5,08

Kinga Roszkowska, kl. VIB, śr.5,0

WYDAWCA:
URZĄD GMINY NOWE PIEKUTY

Wiktoria Sasinowska, kl. VIB, śr.4,77

Jakub Dołęgowski, kl. VII, śr.5,07
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