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Kwiecień 2021 

 

Szanowni Państwo! 

Życzymy Błogosławionych i radosnych 

 Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!  

Aby ten wyjątkowy czas, w którym świętujemy zwycięstwo  

życia nad śmiercią umocnił wiarę, nadzieję i miłość.  

Życzymy dużo zdrowia i radosnego, wiosennego nastroju, 

 serdecznych spotkań w gronie rodziny oraz wesołego "Alleluja" . 

 

 

 

 

 

Nie zna śmierci Pan żywota,  

chociaż przeszedł przez jej wrota;   

rozerwała grobu pęta  

Ręka święta. Alleluja! 

 

 

       Przez Twe święte Zmartwychwstanie  

       Z grzechów powstać daj nam, Panie, 

       potem z Tobą królowanie.  

       Alleluja! Alleluja! 

 
 

WIEŚCI Z GMINY 

Artur Żochowski                                                               Marek Kaczyński 

 

             Przewodniczący Rady Gminy                                                           Wójt Gminy Nowe Piekuty 

                       Nowe Piekuty 
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Drodzy Bracia i Siostry! 

Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie Zmartwychwstał. Alleluja! 

Tegoroczne Święta Wielkanocne przeżywamy w roku świętego Józefa. Postaci niezwykłej i 

jednocześnie bliskiej ludzkiej kondycji każdego z nas. To w świętym Józefie możemy znaleźć „orędownika, 

pomocnika i przewodnika w chwilach trudnych”.  W Liście  Apostolskim Patris Corde Ojca Świetnego 

Franciszka z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Świętego Józefa Patronem Kościoła odnajdujemy pełne 

otuchy słowa: „Podobnie, jak Bóg powiedział do naszego Świętego: „Józefie, synu Davida, nie bój się” 

(Mt 1, 20), zdaje się powtarzać także i nam: „Nie lękajcie się!”. Musimy odłożyć na bok nasz gniew i 

rozczarowanie, a uczynić miejsce, bez żadnej światowej rezygnacji, ale z męstwem pełnym nadziei, na to, 

czego nie wybraliśmy, a jednak istnieje. Akceptacja życia w ten sposób wprowadza nas w ukryty sens. 

Życie każdego z nas może zacząć się na nowo w cudowny sposób, jeśli znajdziemy odwagę, by przeżywać 

je zgodnie z tym, co mówi nam Ewangelia. I nie ma znaczenia, czy obecnie wszystko zdało się przybrać 

zły obrót i czy pewne rzeczy są teraz nieodwracalne. Bóg może sprawić, że kwiaty zaczną kiełkować 

między skałami. Nawet jeśli nasze serce coś nam wyrzuca, On „jest większy od naszego serca i zna 

wszystko” (1 J 3, 20). 

Niech czas Zmartwychwstania Chrystusa napełnia Was radością zwycięstwa łaski nad złem i 

śmiercią, a błogosławieństwo Boże niech otacza wszystkie Wasze dobre czyny i zamiary. Nie bójmy się 

oddać Panu „steru naszej łodzi” szczególnie pośród „życiowych burz”, tak jak uczynił to święty Józef. 

 

 

 

 

 

Witaj, opiekunie Odkupiciela,  

i oblubieńcze Maryi Dziewicy. 

Tobie Bóg powierzył swojego Syna; 

Tobie zaufała Maryja; 

z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. 

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam, 

i prowadź nas na drodze życia. 

Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę, 

i broń nas od wszelkiego zła. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

Ks. Wojciech Juszczuk SAC 

 Kustosz Sanktuarium 

 Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie 
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Szanowni Państwo ! 

 

29 stycznia Rada Gminy Nowe Piekuty uchwaliła budżet na 2021r. 

Zakładane dochody budżetu wyniosą18 mln 969 tyś. złotych, a wydatki budżetu 

22 mln 38 tyś. złotych. 

Deficyt budżetu w wysokości 2 mln 68 tyś. złotych zostanie pokryty z wolnych 

środków w wysokości 1 mln 512 tyś. złotych a tylko 556 tyś złotych ma zostać 

pokryte z zaciągniętego kredytu. 

Główne zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2021 roku 

obrazuje załączona tabela. Bez wątpienia prezentowane kwoty i ilość zadań 

będzie większa ze względu na planowane do pozyskania dotacje. 

 

 

1
Przebudowa przepompowni w Skłodach Przyrusach oraz rozbudowa odcinka 

wodociągowego w Jabłoni Kościelnej i w Jabłoni Markowiętach
447 000 447 000 0

A.  

B.

C.1) 447.000

…

Urząd Gminy Nowe 

Piekuty

2
Przebudowa mostu w miejscowości Kostry Litwa wraz z przebudową drogi gminnej                             

Nr 107611B i 156165B 
634 559 634 559 37 786 340 747

A.   

B.

C.2) 256.026

…

Urząd Gminy Nowe 

Piekuty

3     Przebudowa chodnika  przy ul.Polnej w Nowych Piekutach 25 000 25 000 25 000

A.   

B.

C.

…

Urząd Gminy Nowe 

Piekuty

4     Przebudowa chodnika  w Jabłoni Kościelnej(Fundusz Sołecki) 32 981 32 981 32 981

A.   

B.

C.

…

Urząd Gminy Nowe 

Piekuty

5

Rozbiórka istniejącego drewnianego mostu drogowego i budowa przepustu na rzece 

Tłoczewka w miejscowości Krasowo-Częstki  oraz przebudowa odcinka drogi gminnej nr 

107627B

468 567 468 567 20 909 215 855

A.  

B.

C.2) 231.803

…

Urząd Gminy Nowe 

Piekuty

92 923 31 237 0
A.  

B.

C.

31 237

16 399 5 512 5 512
A.      

B.

C.

7 Zakup nowego wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Nowe Piekuty 500 000 500 000 0

A.      

B.

C.1)500.000

…

Urząd Gminy Nowe 

Piekuty

8 Rozbudowa oświetlenia drogowego w Jabłoni Kościelnej i w Kostrach Noskach 53 000 53 000 0

A.  

B.

C.1) 53.000

…

Urząd Gminy Nowe 

Piekuty

9  Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Hodyszewie (Fundusz Sołecki) 18 269 18 269 18 269

A.      

B.

C.

…

Urząd Gminy Nowe 

Piekuty

10
 Utwardzenie placu parkingowego przy budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Żochach  

(Fundusz Sołecki-Nowe Rzepki i Nowe Żochy)
31 302 31 302 31 302

A.      

B.

C.

…

Urząd Gminy Nowe 

Piekuty

11

Utworzenie i wyposażenie  miejsc rekreacji i spotkań mieszkańców na terenie Gminy Nowe 

Piekuty w miejscowościach : Jabłoń Piotrowce,Jabłoń Zambrowizna,Jabłoń Dobki,Jabłoń 

Jankowce , Nowe Piekuty, (Fundusz Sołecki )

77 650 77 650 77 650

A.      

B.

C.

…

Urząd Gminy Nowe 

Piekuty

OGÓŁEM: 2 397 650 2 325 077 249 409 556 602 1 487 829 31 237 x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła : 1)RFIL; 2) FDS

środki 

wymienio

ne

w art. 5 

ust. 1 pkt 

2 i 3 u.f.p.

Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego
Urząd Gminy Nowe 

Piekuty
6

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne 

koszty 

finansowe

Planowane wydatki
Jednostka 

organizacyjna 

realizująca 

program lub 

koordynująca 

wykonanie 

programu

rok 

budżetowy              

2021                          

(8+9+10+11)

                  z tego źródła finansowania

dochody 

własne jst

kredyty

i pożyczki, 

obligacje,    

wolne 

środki

środki 

pochodzące

z innych  

źródeł*
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Oprócz zadań własnych planujemy wraz z Powiatem Wysokomazowieckim przebudowę drogi 

powiatowej na odcinku Jabłoń Spały - Rzące.  Kontynuowana będzie modernizacja drogi wojewódzkiej 

na odcinku Krasowo Częstki - Krasowo Wielkie. W dalszym ciągu trwają starania o gazyfikację gminy, 

jednak ze względu na zbyt małą ilość chętnych gospodarstw do podłączenia, Polska Spółka Gazownicza 

Oddział Białystok nie może podjąć prac na terenie naszej gminy ze względu na brak uzasadnienia 

ekonomicznego. W 2021 roku Podlaska Sieć Internetowa kontynuować będzie budowę głównej sieci 

światłowodowej w następnych miejscowościach na terenie gminy jak również podłączone będą, 

prawdopodobnie już od mają indywidulane gospodarstwa domowe celem dostępu do szerokopasmowego 

Internetu. 

Dzięki wspólnym staraniom pozyskaliśmy prawie 380 tyś. dotacji ze środków unijnych na nasz 

Klub Seniora. Jeżeli warunki pandemiczne pozwolą, przez dwa lata nasi seniorzy będą korzystać z bardzo 

wielu atrakcji kulturalnych, rekreacyjnych, twórczych, szkoleniowych, kulinarnych, wycieczek i wielu 

innych. Rozpoczęliśmy już realizację ponad 30-tu instalacji solarnych (do podgrzewania ciepłej wody 

przez słońce) na domach indywidualnych z dofinansowaniem 80%. Wartość całego projektu to 354 

tysięcy złotych. Z dużą nadzieją czekamy na przyznanie dotacji dla około 65-ciu gospodarstw domowych 

na zamontowanie fotowoltaiki (wytwarzanie prądu ze słońca). Wartość całego projektu to prawie 2 mln 

złotych a dofinansowanie ma wynieść 75%. Najbardziej prawdopodobne rozstrzygnięcie tego konkursu 

nastąpi na przełomie czerwca i lipca tego roku.  

Na realizację wielu zadań w naszych sołectwach w postaci Funduszu Sołeckiego, przeznaczamy 

w 2021 roku - 595 tyś złotych. Sołectwa same decydują na co te środki przeznaczą. 

W formie dotacji na Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotekę Publiczną, na rozwój sportu, kultywowanie 

wartości patriotycznych i wiedzy historycznej przeznaczamy kwotę prawie 260 tyś. złotych. 

25 tyś. złotych to dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków a 16 tyś. złotych przekażemy 

dla Gminnej Spółki Wodnej. 

Oprócz Funduszu Sołeckiego na remonty dróg gminnych asfaltem, żwirem i kruszywem 

łamanym, przeznaczamy kwotę około 100 tyś. złotych. Remont szatni w Szkole Podstawowej w Nowych 

Piekutach pochłonie 75 tyś złotych, a remont bieżący Szkoły Podstawowej w Jabłoni Kościelnej 25 tyś. 

Złotych. Nie sposób wymienić wszystkich zadań takich jak remonty wodociągów, usuwanie awarii, 

remonty przepustów, obiektów gminnych i środków transportowych. 

Łatwo zauważyć, iż nasza gmina jest typowo rolniczą i nie uzyskuje większych dochodów z 

podatków od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, jednakże ilość i różnorodność zadań w 

naszym samorządzie jest bardzo duża. Aby móc zrealizować większość zadań inwestycyjnych nasz 

samorząd podejmuje wiele wysiłku w celu pozyskania jak największych dotacji unijnych i krajowych.      

                Ogromne znaczenie dla naszej gminy i sąsiednich ma trwająca modernizacja linii kolejowej 

relacji Warszawa- Białystok. Prace na terenie naszej gminy mają zakończyć się do końca 2022 roku. Ze 

względu na dostosowanie torów do jazdy pociągów osobowych do 200 km/h, a towarowych do 120 km/h, 

w miejsce istniejących przejazdów PKP w Jabłoni Kościelnej i Jabłoń Dąbrowa – Jabłoń Kościelna, 

wybudowane zostaną wiadukty drogowe nad torami. W Jabłoni Kościelnej dodatkowo zostanie 

wybudowane przejście podziemne pieszo-rowerowe.  Planowaną przez PKP lokalizację wiaduktów 

drogowych i przejścia podziemnego obrazują niniejsze mapy. 

                Wyrażam wielką nadzieję, iż planowane zadania zostaną zrealizowane a jeżeli zmniejszą się 

obostrzenia pandemiczne będziemy mogli spotykać się na uroczystościach, piknikach, i imprezach 

gminnych czego Państwu i sobie gorąco życzę. 

                                                                                                              

 

Z wyrazami szacunku 

                                                                      Marek Kaczyński 

                                                                   Wójt Gminy Nowe Piekuty 

                                                                                                            wraz ze współpracownikami 
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INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI RADY GMINY NOWE PIEKUTY 

W dniu 29 stycznia 2021 odbyła się XIX sesja Rady Gminy Nowe Piekuty  na której  podjęto 8  

uchwał dotyczących: 

 

1) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Kostry Noski w gminie Nowe Piekuty, 

2) rozpatrzenia petycji, 

3) przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na 2021 rok, 

4) przyjęcia Gminnego   Programu  Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie  oraz  

     Ochrony  Ofiar  Przemocy w Rodzinie na  lata 2021-2023, 

5) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023 

6) przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2021 rok 

7)  uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok: 

8) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030. 

  

Ponadto Rada Gminy na sesji w dniu 29 stycznia: 

 

1. Przyjęła  plany  pracy Stałych Komisji Rady Gminy na rok 2021. 

1) Komisji Rewizyjnej, 

2) Komisji ds. społecznych, 

3) Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, 

4) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

2. Przyjęła sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar  przemocy w rodzinie w roku 2020. 

 

Ponadto Rada Gminy na sesji w dniu 19 marca 2021 roku zapoznała się ze: 

1) sprawozdaniem  z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2020 rok, 

2) Oceną Zasobów Pomocy Społecznej, 

3) Sprawozdaniem z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej i przedstawieniem potrzeb, 

4) sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych za rok 2020, 

5) informacją Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy za II półrocze 2020 roku. 

 

Uchwały dostępne są na stronie internetowej: http:/ www.ugpiekuty.bip.podlaskie.pl 

Adres poczty elektronicznej: rada3@poczta.onet.pl 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: 

Wiesława Brzozowska  

  insp. ds. samorząd 

Radni Rady Gminy Nowe Piekuty wraz z Panem Wójtem oraz 
pracownikami Urzędu Gminy i jednostek podległych 

Sołtysi z Gminy Nowe Piekuty wraz z Panem Wójtem 

mailto:rada3@poczta.onet.pl
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URZĄD STANU CYWILNEGO 

EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE 

 

„50 lat minęło…” 

 W sobotę 30 stycznia 2021 o godz. 1200 w  Kościele Parafialnym w Nowych Piekutach  odbyła się 

uroczysta Msza św.  z udziałem par małżeńskich obchodzących Jubileuszu 50-lecia Pożycia 

Małżeńskiego. 

      Mszę Św. odprawił  Proboszcz  Parafii w Nowych   Piekutach  pw. Św. Kazimierza  Ksiądz 

Kanonik  Tadeusz Sołtysik. Powitał zgromadzonych gości  i  słowami modlitwy pobłogosławił 

jubilatów oraz złożył z tej okazji życzenia.  

 Wójt Gminy Nowe Piekuty  Pan  Marek Kaczyński pogratulował jubilatom pięknego 

jubileuszu , życząc jednocześnie  kolejnych wspólnie spędzonych  lat w zdrowiu i wzajemnym 

szacunku. Małżeńskie  pary otrzymały listy gratulacyjne , kosze z kwiatami i drobnymi upominkami . 

Wręczenia Medali  za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta RP ,    dokonał 

Wójt Gminy  Nowe Piekuty  Pan   Marek Kaczyński   z udziałem Przewodniczącego Rady Gminy  Pana 

Artura Żochowskiego oraz Kierownika USC  Pani Hanny Perkowskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W gronie Szanowanych Jubilatów  odznaczonych  medalami  znaleźli się Państwo:  

1.  Witold i Anna Czarkowscy zam. Krasowo Wielkie  

2. Zbigniew i Krystyna Jabłońscy  zam. Markowo-Wólka  

3. Wacław i Janina Kępista – zam. Jabłoń-Markowięta 

4. Kazimierz i Henryka Malinowscy zam. Jabłoń-Markowięta 

5. Henryk i Danuta Markowscy zam. Krasowo-Wólka  

6. Kazimierz i Anna Niemyjscy zam. Kostry-Litwa 

7. Tadeusz i Eugenia Zarzeccy zam. Łopienie –Szelągi  

8. Jan i Helena Piekutowcy zam. Jabłoń-Piotrowce 

9. Marian i Teresa Jabłońscy  zam. Jabłoń-Markowięta 

10. Stanisław i Zofia Kuniccy zam. Krasowo Wielkie  

11. Ryszard i Elżbieta  Zakrzewscy zam. Krasowo Wielkie 

12. Czesław i Alina Wojno zam. Krasowo Wielkie 

 

Jubilaci wraz z zaproszonymi gośćmi 
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            Po uroczystej Mszy Św.   w Kościele   Parafialnym w Nowych Piekutach  Jubilaci i zaproszeni 

goście  wysłuchali   utworów muzycznych w wykonaniu Pani Pauliny  Kołtyś i Pana Pawła 

Juszyńskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanownym Jubilatom  gratulujemy  tak  ważnego  wyróżnienia , życzymy zdrowia , miłości 

bliskich  oraz  wszelkiej pomyślności  na dalsze lata wspólnego życia . 

Informacja ze statystyki urodzeń i zgonów na  terenie   gminy Nowe Piekuty 

  (od 01.01.2021 do 01.03.2021) 

- urodziło się  7  dzieci : 6 chłopców i 1 dziewczynka 

- zmarło 17 osób ( 6 mężczyzn i 11 kobiet) 

Statystyka urodzeń i zgonów na terenie gminy Nowe Piekuty w  latach 01.01. 2010- 31.12.2020 

ROK Urodzenia Zgony 

2020  34 62 

2019 31 54 

2018 32 42 

2017 41 47 

2016 38 47 

2015 41 47 

2014 34 52 

2013 30 46 

2012 51 41 

2011 45 35 

2010 48 39 

  

 Opracowała: 

Hanna Perkowska 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nowych Piekutach 

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie  
nadane przez Prezydenta RP 
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PROGRAM PLANOWANYCH WYDARZEŃ, UROCZYSTOŚCI I ŚWIĄT  

W GMINIE NOWE PIEKUTY W ROKU 2021  

  

1. 158 Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego 22 stycznia 2021 

2. Jubileusz 50 Rocznicy zawarcia związku małżeńskiego 30 stycznia 2021 

3. Dzień Nauki Polskiej 19 luty 2021 

4. I Honorowa Akcja Krwiodawstwa w Nowych Piekutach 21 luty 2021 

5. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca 2021 

6. 77 Rocznica wymordowania mieszkańców wsi Jabłoń Dobki 8 marca 2021 

7. 68 Rocznica śmierci Jana Stanisława Jankowskiego- Delegata 

Rządu na Kraj w latach 1943 - 1945 

13 marca 2021 

8.  11 Rocznica Katastrofy Smoleńskiej 10 kwietnia 2021 

9. 81 Rocznica Zbrodni Katyńskiej, 

81 Rocznica Drugiej Masowej Deportacji na Sybir 

13 kwietnia 2021 

10. 1055 Rocznica Chrztu Polski 14 kwietnia 2021 

11. Międzynarodowy Dzień Kombatanta 15 kwietnia 2021 

 

12. IX Pielgrzymka Ochotniczych Straży Pożarnych na Jasną Górę 25 kwietnia 2021 

13. II Honorowa Akcja Krwiodawstwa w Nowych Piekutach 25 kwietnia 2021 

14. Dzień Flagi Narodowej Polski 2 maja 2021 

15. Gminne Obchody 3 Maja - 230. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 

3 Maja, Gminne Obchody Dnia Strażaka, XXIII Festyn Rodzinny 

w Jabłoni Kościelnej 

3 maja 2021 

 

16. 31 rocznica Dnia Samorządu Terytorialnego 27 maja 2021 

17. Dzień Dziecka 1 czerwca 2021 

18. Gminne Zawody Pożarnicze w Jabłoni Kościelnej 20 czerwca 2021 

19. Zakończenie roku szkolnego 25 czerwca 2021 

20. III Honorowa Akcja Krwiodawstwa w Nowych Piekutach 27 czerwca 2021 

21. 78. Rocznica wymordowania mieszkańców wsi Krasowo Częstki 17 lipca 2021 

22. 90 Rocznica Powstania OSP Jabłoń Jankowce Lipiec 2021 

23. Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Oddziału 

Gminnego Związku OSP RP w Nowych Piekutach 

18 Lipca 2021 

24. 77. Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 2021 

25. 77. Rocznica wymordowania mieszkańców wsi Skłody Borowe 11 sierpnia 2021 

26. 101. Rocznica Cudu nad Wisłą i Dzień Wojska Polskiego, 

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

15 sierpnia 2021 

27. 41. Rocznica Koronacji Cudownego Obrazu MB Hodyszewskiej, 

VI Gminne Obchody Dnia Solidarności 

28-29 sierpnia 2021 

28. 82. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej; Rozpoczęcie Roku 

Szkolnego 

1 września 2021 

29. XX Dożynki Gminne 5 września 2021 

30. Światowy Dzień Sybiraka- delegacje ze szkół w Jabłoni Kościelnej 

i Nowych Piekut biorą udział w Marszu Żywej Pamięci Polskiego 

Sybiru w Białymstoku; 82. Rocznica napaści Sowietów na Polskę 

17 września 2021 

31. IV Honorowa Akcja Krwiodawstwa w Nowych Piekutach 19 września 2021 

32. 68. Rocznica zamordowania mjr. Kazimierza Kamieńskiego 

,,Huzara’’ 

11 października 2021 

33. Kwesta na rewitalizację zabytków cmentarnych 1-2 listopada 2021 

34. Gminne Obchody 103. Rocznicy Odzyskania przez Polskę 

Niepodległości 

11 listopada 2021 

35. Udział w Akcji „Niepodległa do Hymnu” godz. 1200 11 listopada 2021  

36. V Honorowa Akcja Krwiodawstwa w Nowych Piekutach 21 listopada 2021 

37. 191 Rocznica Wybuchu Powstania Listopadowego 29 listopada 2021 

38. Mikołajki dla najmłodszych Grudzień 2021 

39. Wigilia Gminna Grudzień 2021 
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FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH 

        W 2020 roku Gminie Nowe Piekuty w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych” 

rozpoczęta została realizacja inwestycji pn.: ,,Rozbiórka mostu i budowa przepustu na cieku 

melioracyjnym R-J w miejscowości Kostry Litwa wraz z przebudową odcinka drogi gminnej nr 107611B 

i odcinka drogi gminnej nr 156165B w miejscowości Kostry Litwa ’’. Całkowity koszt inwestycji 

wyniesie 638 058,87 zł w tym dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 256 

026,00 zł, planowany termin zakończenia zadania w 2021 roku.  

Ponadto w 2021 roku rozpoczęto, zadanie pn.  

 ,, Rozbiórka istniejącego drewnianego mostu drogowego i budowa przepustu na rzece Tłoczewka w 

miejscowości Krasowo Częstki na działkach geodezyjnych nr 630, 629/2, 372/1, 372/2, 390, 636, 389/2, 

370/1, 391/1 oraz przebudowa odcinka drogi gminnej nr 107627B gmina Nowe Piekuty". Całkowity koszt 

inwestycji wyniesie 469 564,51 zł w tym dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 

wyniesie 231 802,75 zł. 

Opracowała: 

Agata Mortel  

Inspektor  

 

 

GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA 

        Zadanie pn. „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 

związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. 

       Inwestycja będzie polegała na przebudowie przepompowni wody pitnej wraz z montażem instalacji 

fotowoltaicznej w Skłodach Przyrusach oraz rozbudową wodociągu gminnego w miejscowościach Jabłoń 

Kościelna i Jabłoń Markowięta będzie realizowana w obrębie miejscowości: 

a) Skłody Przyrusy działka nr 11/1 prace będą polegały na przebudowie istniejącej przepompowni wody 

pitnej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej  

b) Jabłoń Markowięta działki nr 21, 22/1, 70, 9/1, 9/2, 75, 11/10, prace będą polegały na budowie odcinka 

wodociągu gminnego, 

c) Jabłoń Kościelna działki nr 218/14, 219, 41/2, 40/8, 40/10, 40/11, 220, 24/2, 23/2, 22/2, 21/2, 43/1, 

21/10 oraz działka nr 24/3 obręb Jabłoń Dobki prace będą polegały na budowie odcinka wodociągu 

gminnego. 

         To przedsięwzięcie będzie miało na celu poprawę życia ludności wiejskiej poprzez rozbudowę 

przepompowni wody pitnej wraz z instalacją fotowoltaiczną i dzięki temu zapewnienie pewności dostaw 

wody. Całkowity koszt realizacji całej operacji wyniesie 359 475,45 zł, a wnioskowana kwota pomocy to 

185 962 zł. 
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PROGRAM SENIOR+ 

 

                Projekt realizowanego zadania 

pn.: „Same Plusy 60+” w Gminie Nowe 

Piekuty. 

        W środę 17 lutego 2021r. Pan Artur 

Kosicki Marszałek Województwa 

Podlaskiego wraz z Panem Markiem 

Malinowskim Członkiem Zarządu 

Województwa Podlaskiego podpisali 

umowę z Gminą Nowe Piekuty, którą 

reprezentował Pan Marek Kaczyński 

Wójt Gminy, na dofinansowanie projektu 

pn.: „Same plusy 60+” w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 

2020. 

       W imieniu Marszałka Województwa 

Podlaskiego umowę przekazał Pan Marcin Sidorczuk Z-ca Dyrektora Departamentu Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

      Całkowity koszt tego projektu wynosi 373 651,12 zł, a dofinansowanie z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego wynosi 354 586,12zł. Dofinansowanie wynosi 94,9% całości 

kosztów projektu. 

      Pozyskane środki posłużą w celu organizowania zajęć dla Klubu Seniora działającego przy Gminnym 

Ośrodku Kultury w Nowych Piekutach takich jak: warsztaty plastyczno-rękodzielnicze, aktorsko-

taneczne, kulinarne, spotkania wokalne, muzyczne, taneczne, szachowe. Seniorzy będą uczestniczyć w 

wydarzeniach kulturalnych, wycieczkach edukacyjno-poznawczych i spotkaniach ze sztuką regionalną. 

W projekcie uczestniczyć będzie ponad 40-ci seniorek i seniorów z terenu Gminy.   

             

             

    

„WZROST WYKORZYSTANIA OZE W GMINIE NOWE PIEKUTY” 

Gmina  Nowe Piekuty otrzymała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020 grant na zakup i montaż instalacji OZE -Kolektorów słonecznych na 

budynkach mieszkalnych. Realizacja zadania nastąpi w 2021 roku. Grant będzie wypłacany na zasadzie 

refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych i nie może przekroczyć 80% wydatków 

kwalifikowanych. 

Wydatki kwalifikowalne dla Grantobiorcy to koszty obejmujące wyłącznie: 

a) zakup i montaż urządzeń produkujących energię cieplną (kolektory słoneczne), 

b) koszty podłączenia instalacji kolektorów słonecznych do istniejącego systemu (centralne ogrzewanie, 

ciepła woda użytkowa), 

c) zakup urządzeń oraz oprogramowania służących do zdalnego monitorowania urządzeń produkujących 

energię z OZE, 
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d) wykonanie instalacji odgromowej dotyczącej tylko i wyłącznie zabezpieczenia instalacji przed 

wyładowaniami atmosferycznymi i jego skutkami (kosztem kwalifikowanym nie może być instalacja 

odgromowa całego budynku, na którym możliwy jest montaż systemu), 

e) koszty przygotowawcze (koszty dokumentacji technicznej i dokumentacji kosztorysowej). 

Maksymalne koszty kwalifikowane instalacji kolektorów słonecznych wynoszą: 

- dostosowana do potrzeb 1-3 osób – maksymalnie 16 000,00 zł, 

- dostosowana do potrzeb 4-5 osób – maksymalnie 18 000,00 zł, 

- dostosowana do potrzeb 6 i więcej osób – maksymalnie 20 000,00 zł. 

   Podatek VAT stanowi koszt kwalifikowany 

Planowane jest wybudowanie około 30 sztuk kolektorów słonecznych na terenie gminy. 

 

 

                                                                                           Opracował: 

Leszek Dąbrowski 

                                                                                 Z-ca Kierownika Referatu I-K,O.Śr. i R. 

 

 

GOSPODARKA WODOCIĄGOWA W GMINIE NOWE PIEKUTY 

 

Gmina Nowe Piekuty jest zwodociągowana w 100%. Woda rozprowadzana jest                            

z dwóch wodociągów do 31 miejscowości tj.: 

1) Wodociąg Wierzbowizna - Jabłoń Dobki, Jabłoń Kościelna, Jabłoń Zambrowizna, Jabłoń 

Jankowce, Jabłoń Piotrowe, Jabłoń Śliwowo, Jabłoń Dąbrowa, Pruszanka Mała, 

Tłoczewo, Wierzbowizna, Krasowo Wólka, Kostry Litwa. 

2) Wodociąg Nowe Piekuty – Stokowisko, Łopienie Szelągi, Łopienie Zyski, Łopineie Jeże, 

Piekuty Urbany, Koboski, Skłody Przyrusy, Nowe Piekuty, Krasowo Siódmaki, Krasowo 

Wielkie, Krasowo Częstki, Kostry Noski, Skłody Borowe, Stare Żochy, Nowe Żochy, 

Nowe Rzepki, Lendowo Budy, Jośki, Hodyszewo.  

Długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej wynosi ok. 65 km.  

Poza ujęciami własnymi Gminy woda do celów zaopatrzenia ludności kupowana jest                     z 

ujęć komunalnych należących do gmin sąsiednich:  

1) z Gminy Brańsk w celu dostarczenia jej dla odbiorców z miejscowości Markowo Wólka;  

2) z Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Energetyki Cieplnej w Wysokiem Mazowieckiem w celu 

dostarczenia dla odbiorców z miejscowości Jabłoń Markowięta, Jabłoń Zarzeckie oraz Jabłoń 

Spały.  

Stacja ujęcia i uzdatniania wody w Nowych Piekutach została zaprojektowana                               i 

wykonana w latach 80-tych. Źródłem zasilania w wodę jest zespół dwóch współpracujących studni 

wierconych o głębokości 86,0m i 83,0m. W roku 2008 Stacja Uzdatniania Wody                         w 

Nowych Piekutach została poddana kompleksowej modernizacji. 

Ujęcie wody podziemnej dla potrzeb wiejskiego wodociągu grupowego                                              w 

Wierzbowiźnie zlokalizowane jest na działce stacji wodnej w odległości 750 m od wsi Tłoczewo. Bazą 

są trzy studnie: S1 wykonana w 1978 r. ma głębokość 66,5 m., S2 – wykonana w 1986 r. do głębokości 

69 m, S3- wykonana w 2010 r. o głębokości 70,0m. W roku 2010 stacji uzdatniania wody w 

miejscowości Wierzbowizna została poddana kompleksowej modernizacji. 

Gmina Nowe Piekuty nieustannie ponosi nakłady finansowe w zakresie modernizacji sieci 

wodociągowej i Stacji Uzdatniania Wody w Nowych Piekutach oraz Wierzbowiźnie.  

W roku 2017 zrealizowano inwestycję polegającą na budowie dwóch odcinków wodociągu 

gminnego 

− w miejscowości Krasowo Wielkie – długość 476 m,  

− w miejscowości Krasowo Wólka – Krasowo Czestki –  odcinek o długości 1020,55 m.   
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Wartość inwestycji wyniosła 150 014 zł.  

W 2019 roku wykonano inwestycję polegająca na budowie instalacji fotowoltaicznych na stacjach 

uzdatniania wody Wierzbowizna i Nowe Piekuty. Wartość zadania wyniosła 359 529 zł. Na 

przedmiotową inwestycję Gmina Nowe Piekuty otrzymała dofinansowanie  w ramach Regionalnego 

Program Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Środki z budżetu gminy wyniosły 

134 360 zł.  

 W 2021 roku planowana jest przebudowa przepompowni wody pitnej – montaż stacji 

podwyższonego ciśnienia wody w miejscowości Skłody Przyrusy. Efektem powyższego przedsięwzięcia 

będzie zabezpieczenie dostawy wody do gospodarstw domowych na tym obszarze. Wstępnie szacuje się, 

iż wartość przedmiotowej inwestycji zgodnie z kosztorysem inwestorskim wyniesie 237 791,45 zł . 

Na terenie Gminy Nowe Piekuty zlokalizowanych jest 272 hydrantów. Od momentu budowy 

wodociągu gminnego (tj. połowa lat 80-tych) zdecydowana większość nie była wymieniana. Część z 

hydrantów jest dość mocno skorodowana i wyeksploatowana w związku                           z czym nie 

spełniają swoich funkcji prawidłowo. W związku z czym na bieżąco dokonuje się ich wymiany. Szacuje 

się, iż łączny koszt wymiany hydrantów wyniesie ponad 100 tys zł.   

Koszty poniesione na bieżące usuwanie awarii, remonty związane z funkcjonowaniem 

wodociągów oraz zakup materiałów i wyposażenia w niezbędne narzędzia i części zamienne od początku 

roku wyniosły ponad 100 tys zł.  

 

 

Analiza zakupu i sprzedaży wody za 2020 r.  

 

 Wodociąg  

Nowe Piekuty 

Wodociąg 

Wierzbowizna 

Razem 

Pobór wód 

podziemnych  

202 032 m3  166 191 m3 368 223 m3 

Woda zużyta na 

cele uzdatniania  

15 838 m3 4 515 m3 20 353 m3 

Woda 

wyprodukowana  

186 194 m3 161 676 m3 347 870 m3 

Woda sprzedana  160 350 m3  

za kwotę 400 875 zł   

109 872 m3 

za kwotę 274 680 zł   

270 222 m3 

za kwotę 675 555 zł   

 

 

Dodatkowo od początku roku sprzedano: 

1) 16 493 m3 wody zakupionej od ZWKiEC w Wysokiem Mazowieckiem; 

2) 16 738 m3 wody zakpionej od Gminy Brańsk.  

Średnioroczne straty na linii wodociągowej wynoszą ok. 17 %. Czynniki wpływające na straty wody: 

− płukanie sieci wodociągowej, 

− awarie wodociągowe, 

− przecieki wody z nieszczelnego uzbrojenia wodociągowego, 

− woda zużyta w celach przeciwpożarowych,  

− nielegalne pobory wody.  
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Zgodnie z art. 28 ust. 1-2 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2019 r., poz. 1437 z późn. zm  z nielegalnym poborem wody 

mamy do czynienia w następujących sytuacjach: 

- poboru wody z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy, 

- poboru wody przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach 

pomiarowych. 

-pobór z hydrantów jest zabroniony,  

- pobór jest możliwy tylko do celów przeciwpożarowych 

 

 

 

Wykroczenia te są zagrożone karą grzywny do 5.000,00 zł. 

Wójt Gminy w swej działalności wodociągowej, dąży do optymalizacji gospodarowania zasobami 

wodnymi poprzez racjonalizację zużycia wody przez odbiorców oraz minimalizację strat wody w 

procesach technologicznych uzdatniania i dystrybucji wody.  

Celowi temu służy prowadzona gospodarka wodociągowa – montaż wodomierzy głównych u 

wszystkich odbiorców wody, okresowa legalizacja wodomierzy i kontrole wskazań, a także prowadzenie 

ciągłej kontroli legalności przyłączy wodociągowych.   

 

 

 

 

Stacja Uzdatniania Wody w Nowych Piekutach  

 

 

 

 

Stacja Uzdatniania Wody w Wierzbowiźnie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: 

Katarzyna Faszczewska 

Inspektor 
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W GMINIE NOWE PIEKUTY 

Odpady zmieszane 
Odpady segregowane 
(plastik, papier, szkło) 

Odpady 
gabarytowe 

Miejscowość 

8 I (piątek), 
3 II, 
3 III, 

14 IV, 28 IV, 
12 V, 26 V, 
9 VI, 23 VI, 

7 VII, 21 VII, 
4 VIII, 18 VIII, 

1 IX, 15 IX, 29 IX, 
13 X, 27 X, 

3 XI, 
1 XII 

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

wystawić do 
21 VI (poniedziałek), 
25 X (poniedziałek), 

zbiórka 
od dnia następnego 

Koboski, 
Krasowo-Siódmaki, 
Krasowo Wielkie, 
Lendowo-Budy, 

Markowo-Wólka, 
Nowe Piekuty, 

Piekuty-Urbany, 
Skłody-Przyrusy 

13 I, 
10 II, 
10 III, 

1 IV, 15 IV, 29 IV, 
13 V, 27 V, 

10 VI, 24 VI, 
8 VII, 22 VII, 

5 VIII, 19 VIII, 
2 IX, 16 IX, 30 IX, 

14 X, 28 X, 
10 XI, 
8 XII 

13 I, 
10 II, 
10 III, 
14 IV, 
12 V, 
9 VI, 

14 VII, 
11 VIII, 

8 IX, 
13 X, 
10 XI, 
8 XII 

wystawić do 
23 VI (środa), 
27 X (środa), 

zbiórka 
od dnia następnego 

Jabłoń-Piotrowce, 
Kostry-Litwa, 
Kostry-Noski, 

Krasowo-Częstki, 
Krasowo-Wólka, 

Nowe Rzepki, 
Nowe Żochy, 

Skłody Borowe, 
Wierzbowizna, 

Żochy Stare 

20 I, 
17 II, 
17 III, 

12 IV, 26 IV, 
10 V, 24 V, 
7 VI, 21 VI, 

5 VII, 19 VII, 
2 VIII, 16 VIII, 30 VIII, 

13 IX, 27 IX, 
11 X, 25 X, 

17 XI, 
15 XII 

20 I, 
17 II, 
17 III, 
21 IV, 
19 V, 
16 VI, 
21 VII, 
18 VIII, 
15 IX, 
20 X, 
17 XI, 
15 XII 

wystawić do 
22 VI (wtorek), 
26 X (wtorek), 

zbiórka 
od dnia następnego 

Hodyszewo, 
Jabłoń Kościelna, 

Jabłoń-Zambrowizna, 
Jabłoń-Jankowce, 
Jabłoń-Śliwowo, 

Jośki 

27 I, 
24 II, 
24 III, 

2 IV, 16 IV, 30 IV, 
14 V, 28 V, 

11 VI, 25 VI, 
9 VII, 23 VII, 

6 VIII, 20 VIII, 
3 IX, 17 IX, 

1 X, 15 X, 29 X, 
24 XI, 
22 XII 

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

wystawić do 
24 VI (czwartek), 
28 X (czwartek), 

zbiórka 
od dnia następnego 

Jabłoń-Dobki, 
Jabłoń-Dąbrowa, 

Jabłoń-Markowięta, 
Jabłoń-Spały, 

Jabłoń-Zarzeckie, 
Łopienie-Jeże, 

Łopienie-Szelągi, 
Łopienie-Zyski, 

Pruszanka Mała, 
Stokowisko, 

Tłoczewo 

             Odpady budowlane i rozbiórkowe, wyłącznie z remontu domu (maks. 1m3 z gospodarstwa 

domowego rocznie) należy dostarczać do kontenerów  znajdujących się w Nowych Piekutach na 

parkingu obok boiska Orlik lub w Jabłoni Kościelnej  przy  budynku OSP. Większe ilości zgłasza się do 

firm posiadających zezwolenie na zbieranie i transport odpadów.  

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)   będzie prowadzony w każdą 

sobotę z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 7:00 – 15:00 na parkingu  

w Nowych Piekutach  obok boiska Orlik.                                                                                              

Opracował:   

Radosław Łuniewski 

Inspektor  
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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWYCH PIEKUTACH 

 

 tel. 666 090 399 

tel. 666 344 674 

e- mail:   ops@nowepiekuty.pl 

Pomoc Społeczna – od 01.12.2020 r.  

1/ wydano 80 decyzji administracyjnych w sprawie przyznania pomocy, 

2/ wypłacono świadczenia pieniężne; 

a) zasiłki stałe dla 5 osób (15 świadczeń) na kwotę   7 941,22,22zł, 

+ ubezpieczenie zdrowotne za 4 osoby   na kwotę      576,72zł, 

b) zasiłki okresowe dla 15 rodzin  (42 świadczenia) na kwotę  

16 258,66zł, 

c) zasiłki jednorazowe celowe  dla 10 rodzin  na kwotę 5 970zł, 

 

d) z obiadów w szkole korzystało 20 dzieci  - 4 600zł,  

e) świadczenia na zakup żywności otrzymało 30 rodzin  

na kwotę 19 800zł., 

 

f) dopłata do kosztów pobytu 1 osoby w domu pomocy społecznej – 6 989,01zł, 

 

g) wypłata należności dla opiekuna prawnego ustanowionego przez sąd   

(3 świadczenia)  na kwotę 1 113,78zł, 

3/ asystent rodziny pracuje w czterech rodzinach wymagających wsparcia wychowawczego, 

4/ jedno dziecko przebywa w rodzinnej pieczy zastępczej (gmina ponosi częściową opłatę  

     za pobyt). 

            Poza pomocą finansową pracownicy socjalni Ośrodka prowadzą pracę socjalną z rodzinami 

potrzebującymi wsparcia socjalnego, rodzinnego itp. W związku z pandemią i ograniczeniami w 

wychodzeniu z domu kontaktują się telefonicznie z osobami mieszkającymi samotnie, przeprowadzają 

rozmowy, ustalają potrzeby i organizują potrzebne wsparcie. Z usług Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Wylinach Rusi korzysta 6 mieszkańców naszej gminy. Warsztaty Terapii Zajęciowej w 

Starych Raciborach organizują zajęcia dla 9 niepełnosprawnych osób.  Nadal współpracujemy ze 

Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy „Bliżej Ciebie” w Wysokiem Mazowieckiem 

co umożliwia korzystanie z pomocy żywnościowej Unii Europejskiej  w ramach Programu Operacyjnego 

Pomoc Żywnościowa (POPŻ).  Skierowania umożliwiające korzystanie z w/w pomocy wydawane są 

przez nasz ośrodek.   

Obecnie oczekujemy na rozstrzygnięcie konkursu dotyczącego dotacji na opłacenie asystenta osoby 

niepełnosprawnej. Do końca 2020 r. z tej usługi korzystało w naszej gminie 12 osób z 

niepełnosprawnościami. Mamy nadzieję, że w roku bieżącym nie mniejsza liczba naszych podopiecznych 

będzie mogła z tej formy pomocy skorzystać. 

W związku z zagrożeniem KORONAWIRUSEM ponownie apelujemy do wszystkich mieszkańców 

naszej gminy  o reagowanie na potrzeby osób samotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych i innych, 

którzy znaleźli się w potrzebie, a sami nie potrafią o siebie zadbać  i zgłaszanie takich sytuacji do naszego 

ośrodka lub instytucji zajmujących się pomocą. 

Jednocześnie informujemy o przedłużeniu na I kwartał 2021 r.   funkcjonowania programu rządowego 

„Wspieraj Seniora” mającego na celu ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia – ogłoszenie 

o programie zamieszczamy niżej. Przypominamy, że  nasz Ośrodek Pomocy organizuje również pomoc 

mailto:ops@nowepiekuty.pl
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osobom będącym w kwarantannie  lub zakażonych koronawirusem przebywającym w izolacji domowej, 

w zakresie organizowania  zaopatrzenia w artykuły żywnościowe i inne artykuły pierwszej potrzeby. 

Bezpośrednim dostarczaniem zakupionych artykułów dla tych osób zajmują się nasi strażacy z KSRG w 

Nowych Piekutach.  

Dodatkowo w trosce o zdrowie naszych podopiecznych apelujemy o ograniczenie bezpośrednich wizyt 

w siedzibie OPS i prosimy o załatwianie spraw drogą elektroniczną lub telefonicznie. Niemniej wszyscy, 

którzy  zgłoszą  się do OPS zostaną przyjęci. 

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. 

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. 

 

                                                                                          Opracował:   

Krzysztof Porowski 

Kierownik OPS 

PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA” NA 2021R. 

 

Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych 

produktów do domu seniora,  

by ograniczyć konieczność wychodzenia osób 

starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na 

ich bezpieczeństwo.  

Program adresowany jest do:  

1. seniorów, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia Covid–19, 

2. osób poniżej 70. roku życia, którzy pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażenia 

Covid–19, w przypadku braku możliwości realizacji we własnym 

zakresie niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz 

sytuacji rodzinnej i społecznej tych osób. Ocena stanu sytuacji i 

udzielenia wsparcia osobom potrzebującym należy do decyzji 

ośrodka pomocy społecznejZ programu nie mogą korzystać osoby, 

które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy 

specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach 

programu nie zależy od kryterium dochodowego.  

Program jest realizowany w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 

2021 r. z możliwością wydłużenia jego realizacji o kolejne miesiące z uwagi 

na utrzymujący się stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.     

Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów 

obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, 

oraz środki higieny osobistej. Senior może również zgłosić potrzebę 

udzielenia wsparcia w zakresie np. załatwienia drobnych spraw urzędowych 
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(jeżeli ich zakres nie wymaga wydania upoważnień od seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), 

wyprowadzenia psa, itp. Pomoc dla seniora  w ramach ww. programu może być udzielana również w 

zakresie dostarczania ciepłych posiłków, o ile usługa tego rodzaju nie jest już finansowana z innych 

źródeł. 

W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby? 

Krok 1. Senior, który zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii 

dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia 

Seniorów – pod numer 22 505 11 11. 

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do właściwego,  

ze względu na miejsce zamieszkania seniora, ośrodka pomocy społecznej w danej gminie. 

Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, podaje datę i 

godzinę dokonania zgłoszenia przez seniora oraz weryfikuje zgłoszenie i ustala zakres usługi wsparcia. 

Następnie podaje dane osoby, która przyjdzie do seniora w celu udzielenia pomocy oraz wskazuje datę 

udzielenia tej pomocy. 

Krok 4. Koszty zakupów pokrywa senior. 

PAMIETAJ ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne! 

Realizacja wsparcia świadczonego przez ośrodek pomocy społecznej odbywa się pięć dni w tygodniu, w 

godzinach pracy ośrodka. Zgłoszenia, które wpływają w weekendy rozpatrywane są od poniedziałku. 

 

500+ W GMINIE NOWE PIEKUTY 

W 2020r. w ramach programu „Rodzina 

500+” wypłaciliśmy 3 861 510,70 zł dla 366 

rodzin. Świadczenie wychowawcze otrzymało 687 

dzieci. Do OPS wpłynęło 39 wniosków o ustalenie 

prawa do świadczenia wychowawczego, w tym 19 

drogą elektroniczną. Wydaliśmy 2 decyzje 

administracyjne w sprawie świadczenia 

wychowawczego, 33 informacje o przyznaniu 

prawa do świadczenia wychowawczego oraz 7 

postanowień o odmowie wszczęcia postępowania. 

Kolejny okres zasiłkowy 2021/2022 rozpocznie się 1 czerwca 2021r.  

Wnioski na kolejny okres można składać  od 1 lutego 2021r. drogą elektroniczną, a od 1 kwietnia 2021 

r. drogą tradycyjną tj. w tutejszym ośrodku.  

Jeśli osoba złoży wniosek po 30 czerwca 2021 r.  świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i 

wypłacone od miesiąca złożenia wniosku. W związku z tym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca 

2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze na nowy okres 2021/2022 zostanie 

wypłacone z wyrównaniem   od 1 czerwca.  
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PROGRAM DOBRY START 300+ 

 

W 2020r. przyjęliśmy 291 

wniosków o ustalenie prawa do świadczenia 

dobry start  ( z tego 90 drogą elektroniczną 

). Wydaliśmy 288 informacji o przyznaniu 

świadczenia dobry start,                2 

postanowienia o odmowie wszczęcia 

postępowania, a 1 wniosek przekazano 

według właściwości do innej gminy. Na 

wypłatę świadczeń przekazano w formie pieniężnej 142 500,00 zł dla 475 dzieci. 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, wnioski na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022 będzie 

można składać od 1 lipca 2021r. drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia 2021r. drogą tradycyjną w tut. 

ośrodku. 

                                                                                                                           Opracowała:   

Iwona Brzozowska 

Referent  

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE 

 

Realizując zadania nałożone ustawą o świadczeniach rodzinnych, na dzień 03.03.2021r. wypłacamy:  

- zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego 113 rodzinom,  

- zasiłki pielęgnacyjne pobiera 58 osób, 

- świadczenia pielęgnacyjne pobiera 12 rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych, 

- specjalny zasiłek opiekuńczy pobierany jest przez 2 osoby (opieka nad osobą dorosłą 

   niepełnosprawną w stopniu znacznym), 

- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka otrzymało w 2021r. 6 rodziców, 

- świadczenie rodzicielskie pobierane jest z tytułu opieki nad jednym dzieckiem.  

W okresie świadczeniowym od 1 listopada 2020r. do 31 października 2021r. nie uległy zmianie 

kryteria dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego i pozostały na dotychczasowym poziomie 

i wynoszą: 

1) 674zł netto miesięcznie na osobę, 

2) 764zł netto miesięcznie na osobę, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. 

Zmieniła się od nowego okresu świadczeniowego kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego,  

 za 2019 rok wynosi 270,33 zł miesięcznie.  

Od roku 2021r. obowiązuje nowa wysokość świadczenia pielęgnacyjnego - 1 971,00zł  miesięcznie 

(Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2020r. w sprawie wysokości 

świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2021r.)  
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POMOC MATERIALNA 

O  CHARAKTERZE  SOCJALNYM  DLA  UCZNIÓW 

 

Na nowy  rok szkolny 2020/2021 przyjęto 29 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla 

29 dzieci oraz 1 wiosek o zasiłek szkolny na dwoje dzieci w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym 

(śmierć rodzica). Wydano 29 decyzji przyznających stypendia szkolne na dzieci na rok szkolny 

2020/2021 oraz jedną decyzję przyznającą zasiłek szkolny. Za okres  

od września do grudnia 2020r. na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

wydaliśmy:  

1) na stypendia szkolne dla uczniów – 15 418zł, 

2) na zasiłek szkolny – 825zł. 

Przypominamy: przyznane stypendium szkolne zostanie wypłacone  na podstawie przedłożonych 

rachunków jako zwrot poniesionych kosztów związanych  na przykład z: 

- udziałem ucznia w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, 

- zakupem podręczników i innych pomocy edukacyjnych, 

- zakwaterowaniem w internacie lub na stancji, 

- zakupem biletów miesięcznych, 

- zakupem ubrania, obuwia i innego wyposażenia ucznia wymaganego przez szkołę.  

Rachunki należy złożyć do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach  na II transzę do dnia 19 

kwietnia 2021r, na III transzę do dnia 18 czerwca 2021r. 

UWAGA !! Kwota przyznanego stypendium szkolnego nie rozliczona w części lub całości (brak 

wymaganych rachunków lub faktur) powoduje wygaśnięcie decyzji i zwrot niewykorzystanej 

dotacji do budżetu. 

Wnioski na stypendia szkolne w przyszłym roku szkolnym 2021/2022 przyjmowane będą od 1 

września 2021r. do 15 września 2021r.  

     

                                                                                                                                    Opracowała:   

Małgorzata Jabłońska 

Inspektor  

KARTA DUŻEJ RODZINY 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach 

informuje o możliwości złożenia wniosku o przyznanie 

Karty Dużej Rodziny, która przysługuje rodzinom 

wielodzietnym niezależnie od dochodu. Rodziny 

zamieszkałe na terenie gminy Nowe Piekuty mogą 

składać wniosek w tutejszym Ośrodku. O przyznanie 

Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się członkowie rodzin, 

u których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy oraz rodzice, 

którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania 

wniosku. Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny i dostępna jest w dwóch 

formach: tradycyjnej (plastikowej)  

i elektronicznej (na urządzeniach mobilnych). Karta Dużej Rodziny  podlega opłacie w dwóch 

przypadkach, gdy składamy wniosek o  wydanie duplikatu karty  z powodu zgubienia  

lub  kradzieży, wtedy opłata wynosi 9,78 zł (za jedną kartę) lub gdy osoba posiada już jedną formę karty 

( np. tradycyjną), a składa wniosek o dodatkową formę karty (np. elektroniczną), wtedy opłata wynosi 

9,21 zł        (za jedną 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                                
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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, kosmetyków, odzieży, obuwia, 

książek, zabawek oraz paliwa. 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  dotyczące Karty Dużej Rodziny udzielane  są w Ośrodku Pomocy Społecznej, przy ul. 

Głównej 23A w Nowych Piekutach lub pod numerami telefonów: 666 090 399  lub  666 344 674. 

                                                                                       

    Opracowała:  

Agnieszka Franczuk 

 Specjalista Pracy Socjalnej  

 

 

FUNDUSZ  ALIMENTACYJNY 

 

                     Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 roku  

o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U z 2020 

roku, poz. 808, z późn. zm. ) w przypadku bezskutecznej egzekucji 

osoba uprawniona może ubiegać się o przyznanie świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego. Fundusz ma na celu poprawę sytuacji 

materialnej rodziców, którzy są zmuszeni wychowywać samotnie dzieci, a drugi z  rodziców uchyla się 

od obowiązku alimentacji. O świadczenia z funduszu można ubiegać się po dwóch miesiącach 

bezskutecznej egzekucji. Świadczenia przysługują osobom uprawnionym do ukończenia przez nie 18 

roku życia, a jeśli kontynuują naukę do 25 roku życia. Dziecku posiadającemu orzeczenie  

o znacznym stopniu niepełnosprawności świadczenie przysługuje bezterminowo. Prawo do świadczeń  

z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie 

przekracza obecnie kwoty 900 zł. Wypłata z funduszu wynosi tyle, ile zasądzono alimentów, jednak nie 

więcej niż 500 zł miesięcznie na jedno dziecko. Okres świadczeniowy trwa od dnia 1 października 

 do dnia 30 września następnego roku. Prawo do świadczeń ustala się na okres świadczeniowy począwszy 

od miesiąca, w którym złożono wniosek do organu. 

 

Wniosek o świadczenie z funduszu alimentacyjnego należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Nowych Piekutach przy ul. Głównej 23A. 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

- zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody 

  podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego 

  członka rodziny; 

- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskutecznej egzekucji 

  alimentów; 

- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty. 

Dnia 01.10.2020 roku rozpoczął się kolejny okres świadczeniowy dot. wypłaty świadczeń             

z funduszu alimentacyjnego. 

W naszej gminie z tej pomocy korzysta obecnie 11 dzieci, których rodzice nie płacą zasądzonych przez 

sąd alimentów. Najniższa kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego na dziecko wynosi 200 zł,  

a najwyższa – 500 zł miesięcznie.  

W okresie od 01 grudnia 2020 roku do 28 lutego 2020 roku z tytułu świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego wypłacono kwotę – 13.700,00 zł. 

W tym samym okresie komornicy odzyskali od dłużników – 2.910,20zł, z tego: 

http://www.mpips.gov.pl/
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- na dochody budżetu państwa przekazano – 2.110,74 zł  

- na dochody własne gminy przekazano – 799,46 zł. 

Do sześciu biur informacji gospodarczej zgłoszonych jest przez naszą gminę 11 dłużników 

alimentacyjnych. 

Opracowała: 

Iwona Piekutowska 

 Specjalista Pracy Socjalnej  

 

Przemoc to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie 

przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, 

powodujące cierpienie i szkody. 

    W celu uzyskania kompleksowej pomocy możesz zgłosić się lub 

zadzwonić do właściwej instytucji, np: 

-Policji tel. 997 lub 112 

-Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach   tel. 666 090 399, 

-Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Nowych Piekutach   

  tel. 86 476 95 20 

- Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie    ,, Niebieska Linia”                  tel. 

800 120 002 

-placówek służby zdrowia - w razie doznania obrażeń ciała zgłoś 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. 

   Jeżeli potrzebujesz rozmowy, wsparcia psychologicznego w związku z przemocą w twojej rodzinie 

możesz skorzystać z bezpłatnej rozmowy telefonicznej z  psychologiem - zapisy               w Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach   numer telefonu –  

666 090 399  w godz. 7.30-15.30 

   Pomocą służą również specjaliści z fundacji ,,Pojednanie” działającej przy Sanktuarium Matki Bożej 

Pojednania w Hodyszewie  tel. 696 503 405. 

 Osoby pokrzywdzone przestępstwem i członkowie ich rodzin, a także świadkowie i osoby          im 

najbliższe mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, rzeczowej w 

Lokalnym Punkcie Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem mieszczącym    

się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem tel. 518 595 676 

https://pcprwysokiemazowieckie.pl/ 

                                                                                                     

 Opracowała: 

Regina Rybicka 

  Starszy Pracownik Socjalny  

 

 

 

 

https://pcprwysokiemazowieckie.pl/
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STRAŻE 

W minionym 2020 r. nasze straże w trybie alarmowym wyjeżdżały do 36 zdarzeń  z czego 13 

zdarzeń to były pożary oraz 23 to inne miejscowe zagrożenia. Mniej zdarzeń, bo tylko 35 odnotowano na 

terenie gminy Kulesze Kościelne. Dla porównania na terenie całego powiatu wysokomazowieckiego w 

roku ubiegłym straże interweniowały do 1181 zdarzeń z czego 196 to pożary, 965 miejscowe zagrożenia 

oraz 20 to  fałszywe alarmy. W wypadkach drogowych oraz innych zdarzeniach śmierć poniosło 7 osób,  

a rannych zostało 66 osób w tym czworo dzieci. Najczęstszą przyczyną powstawania pożarów była 

nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych oraz nieostrożność osób dorosłych w obchodzeniu się 

z otwartym ogniem. Bardzo częstą przyczyną interwencji straży były zapalenia się sadzy w przewodach 

kominowych. W tym miejscu należy zauważyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

obowiązkiem właściciela lub zarządcy budynku jest dokonywanie przeglądów przewodu kominowego 

cztery razy w ciągu roku w przypadku spalania opału stałego. Brak dokumentu potwierdzającego 

dokonanie przeglądu przewodu kominowego przez osobę uprawnioną, może być przyczyną w przypadku 

powstania pożaru do odmowy wypłacenia odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową. Wiosną i latem 

2020 roku odnotowaliśmy kilka podpaleń lasów – niestety sprawca został ujęty. 

Aktualnie w jednostkach OSP trwa kampania sprawozdawczo-wyborcza, podczas której 

podsumowywana jest działalność poszczególnych Zarządów OSP za ostatnie pięć lat. Jest to dobra okazja 

do szczegółowej analizy działalności w mijającej kadencji oraz nakreślenia planów działania na najbliższe 

lata. Po zakończeniu kampanii sprawozdawczo-wyborczej w jednostkach OSP w dniu 18 lipca 2021 roku 

odbędzie się Zjazd Gminny Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Nowych Piekutach. 

Podczas Zjazdu delegaci ze wszystkich jednostek OSP dokonają podsumowania pracy  Zarządu 

Gminnego w mijającej pięcioletniej kadencji oraz zgodnie ze Statutem odbędą się wybory nowego składu 

Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.  

 

                            

                                                                                                    

Opracował: 

       Jan Rzymski                                                                              

Komendant Gminny OSP RP 

                                                                                           

   

Delegaci na Zjeździe Gminnym OSP RP w 2016 roku 
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WYDARZENIA 

ZBIÓRKA NAKRETEK, BUTELEK PLASTIKOWYCH I MAKULATURY NA RZECZ 

MICHASIA CHOREGO NA SMA 

 

Z inicjatywy Koła Gospodyń Wiejskich i OSP Jabłoń Jankowce odbyła się zbiórka 

nakrętek, butelek plastikowych i makulatury na rzecz Michasia chorego na SMA. 

Niepotrzebne podręczniki, książki, których nikt z wielu powodów nie wypożycza i nie 

czyta, zalegające półki stare gazety, można było 

wykorzystać w bardzo dobrym celu i wspomóc zbiórkę 

pieniędzy na najdroższy lek świata dla chorego na SMA 

Michasia Boguckiego.  

Porządkowanie bibliotek w Szkołach Podstawowych w 

Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekutach oraz w Bibliotece 

Publicznej GOK -u w Nowych Piekutach umożliwiło 

załadowanie pełnej paki samochodu dostawczego, który 8 

grudnia dostarczył makulaturę do punktu skupu. Tym samym transportem, 

zorganizowanym przez Wójta i pracowników Urzędu Gminy Nowe 

Piekuty. Zebrane surowce w ilości 3-ech samochodów odwiezione zostały do punktu skupu. Pozyskane 

w skupie pieniądze zasiliły zbiórkę na rzecz Michasia.  

Opracowała: 

Katarzyna Mantur 

 

PRZEKAZANIE ZAKUPIONEGO SPRZĘTU DLA JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH 

STRAŻY POŻARNYCH Z TERENU GMINY NOWEPIEKUTY 

 

 

 

 

 

 

16.12.2020r. w Gminie Nowe Piekuty odbyło się 

uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy zakupionego 

dzięki otrzymanej dotacji  

i zawartej umowie z Funduszem Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu 

Sprawiedliwości. W uroczystym przekazaniu sprzętu uczestniczyli: Pani Poseł Aleksandra Szczudło, 

Komendant Gminny OSP RP Pan Jan Rzymski, Zastępca Wójta Gminy Nowe Piekuty Pani Ewa 

Pruszyńska, Radny Powiatowy Pan Leszek Dąbrowski oraz Prezes 

i Naczelnicy z: OSP Nowe Piekuty, OSP Jabłoń Jankowce, OSP Skłody Borowe, OSP Tłoczewo, OSP 

Łopienie Jeże, OSP Jabłoń Dąbrowa. Za otrzymane środki finansowe zakupiono: ubrania ochronne 

specjalne strażaka trzyczęściowe, buty specjalne gumowe, hełmy ochronny strażaka CALISIA 

VULCAN, motopompy szlamowe WT 30X. Wartość zakupionego sprzętu wyniosła 92 715,04 zł. z czego 

95 % kosztów pokrył Fundusz Sprawiedliwości.  

Zbiórka  
 w Jabłoni Kościelnej 

Zbiórka w Nowych Piekutach 

Sprzęt przeznaczony dla OSP Nowe Piekuty Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP 
 z terenu Gminy Nowe Piekuty 
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PRACOWNICY URZĘDU GMINY W NOWYCH PIEKUTACH  

PRZEKAZALI UPOMINKI DLA DZIECI Z ZESPOŁU PLACÓWEK  

OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W ZAMBROWIE 

21 grudnia 2020 roku, przedstawiciele Urzędu Gminy 

w Nowych Piekutach, w imieniu Pana Marka Kaczyńskiego 

Wójta Gminy Nowe Piekuty, przekazali na ręce Dyrektora 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Zambrowie 

świąteczne prezenty dla podopiecznych tejże placówki, życząc, 

aby narodzony w Betlejem Zbawiciel napełnił serca radością, 

pokojem i nadzieją, pięknych chwil w gronie najbliższych oraz 

Błogosławieństwa Bożego. 

Przekazywanie upominków z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

wychowankom Zespołu Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych przez Wójta Gminy w Nowych Piekutach 

jest już długoletnią tradycją, dzięki której również w tym roku 

podopieczni placówki znaleźli pod choinką upominki, 

przygotowane specjalnie dla nich.  

 

WIKTORIA KONOPKO, MIESZKANKA MIEJSCOWOŚCI  

KRASOWO CZĘSTKI SKOŃCZYŁA 100 LAT 

 

1 stycznia 2021 r. Pani Wiktoria Konopka mieszkanka 

miejscowości Krasowo Częstki obchodziła setną rocznicę urodzin. Z tej 

okazji Pani Ewa Pruszyńska, Zastępca Wójta Gminy Nowe Piekuty, 

odwiedziła Panią Wiktorię. W imieniu Pana Marka Kaczyńskiego Wójta 

Gminy Nowe Piekuty pogratulowała tak wspaniałego jubileuszu oraz 

złożyła życzenia kolejnych lat w zdrowiu i dobrej formie, wszelkiej 

pomyślności życiowej, by każda chwila była źródłem szczęścia i 

upływała w spokoju i zdrowiu .Na ręce Jubilatki przekazano również 

życzenia od Pana Mateusza Morawieckiego Premiera RP oraz Pana 

Bohdana Paszkowskiego Wojewody Podlaskiego. 

 

 

 

1 MARCA – DZIEŃ ŻOŁNIRZY WYKLĘTYCH 

1 marca 2021r. miały miejsce Gminne Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

Uroczystości rozpoczęły się w Nowych Piekutach o godzinie 09:00 przed pomnikiem mjr. Kazimierza 

Kamieńskiego ps. „Huzar” i Żołnierzy AK, gdzie wspólnie oddaliśmy hołd Bohaterskim Żołnierzom 

Niezłomnym. Pan Marek Kaczyński, Wójt Gminy Nowe Piekuty przybliżyli nam historię i postaci 

Żołnierzy Wyklętych działających na naszych ziemiach. W dalszej części przed pomnikiem złożono 

wieńce i zapalono znicze. Została również odmówiona modlitwa pod przewodnictwem ks. kan. Tadeusza 

Sołtysika, Proboszcza Parafii Nowe Piekuty oraz odśpiewany został Hymn Narodowy.  

Przekazanie upominków wychowankom Zespołu Placówek 
Opiekuńczo-wychowawczych w Zambrowie  

przez Panią Ewę Pruszyńską- Sekretarza Gminy  
oraz Pana Leszka Dąbrowskiego -z-cę kierownika referatu IKiOŚ 

Pani Wiktoria Konopka 
 i Pani Ewa Pruszyńska- Sekretarz Gminy 
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Następnie zgromadzeni goście udali się do wsi 

Markowo Wólka przed tablicę upamiętniającą 

postać mjr. Kazimierza Kamieńskiego ps. „Huzar”, 

gdzie została odmówiona modlitwa, odśpiewany 

został Hymn Narodowy oraz złożono kwiaty i 

zapalono znicze. 

Mianem Żołnierzy Wyklętych określani są 

bohaterowie, „którzy w obronie niepodległego bytu 

Państwa Polskiego, walcząc o prawo do 

samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń 

demokratycznych społeczeństwa polskiego, z 

bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili 

się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu” 1. Żołnierzy Wyklętych określa 

się również „Żołnierzami Niezłomnymi ” lub „żołnierzami drugiej konspiracji”. 

1 marca jest datą symboliczną, która nawiązuje do 1 marca 1951 r. Tego dnia w więzieniu na 

warszawskim Mokotowie wykonano wyrok śmierci na siedmiu członkach IV Zarządu Głównego 

Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”: Łukaszu Cieplińskim, Adamie Lazarowiczu, Mieczysławie 

Kawalcu, Józefie Rzepce, Franciszku Błażeju, Józefie Batorym i Karolu Chmielu. 

W roku największej aktywności podziemia (rok 1945) działało w nim nawet 200 tysięcy konspiratorów. 

Żołnierzy Wyklętych dotknęły ogromne prześladowania. Wielu zginęło – zamordowanych skrytobójczo 

lub na podstawie wyroków komunistycznych sądów. 

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ustanowiony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

w 2011 r. z inicjatywy śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 

 

 

BITWA REGIONÓW 2021 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że 

rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń do największego konkursu 

kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich – „Bitwy 

Regionów”. 

Po roku przerwy spowodowanej pandemią zapraszamy do 

rywalizacji w nowej formule: jury będzie oceniać pomysł na 

potrawę regionalną oraz jej prezentację w formie krótkiego filmu wideo. 

Zgłoszenia trzyosobowych reprezentacji Kół Gospodyń Wiejskich można wysyłać do 31 maja 

br. wyłącznie poprzez stronę internetową https://bitwaregionow.pl/ za pomocą formularza 

zgłoszeniowego. 

Przed przystąpieniem do rywalizacji i wypełnieniem formularza zgłoszeniowego, prosimy  

o zapoznanie się z regulaminem konkursu dostępnym na stronie: https://bitwaregionow.pl/zglos-sie/ 

Liczymy na rekordową frekwencję w wydarzeniu będącym prezentacją różnorodności kulinarnych 

tradycji regionów Polski. 

Konkurs organizuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pod honorowym patronatem Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Złożenie kwiatów pod pomnikiem w Nowych Piekutach 
Pani Danuta Wyszyńska – Dyr. Szk. Podst. W Nowych Piekutach 

Pan Marek Kaczyński – Wójt Gminy Nowe Piekuty 

Pan Artur Żochowski- Przewodniczący Rady miny Nowe Piekuty 

 

 

https://www.nowepiekuty.pl/bitwa-regionow-2021/
https://bitwaregionow.pl/
https://bitwaregionow.pl/zglos-sie/
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77 ROCZNICA PACYFIKACJI WSI JABŁOŃ DOBKI 

 

Wieś Jabłoń Dobki przed wojną liczyła 17 

domów i ok. 100 mieszkańców. 7 marca 1944 do 

gospodarstwa Stanisława Szepietowskiego przybyli 

partyzanci i poprosili o nocleg. Ich obecność 

zauważyli żołnierze Wermachtu stacjonującego w 

sąsiedniej miejscowości Jabłoń Kościelna. 8 marca o 

świcie Niemcy otoczyli wieś. Ustawili się w tyralierę i 

szli zaciskając pierścień wokół zabudowań. 

Mieszkańców, którzy w tym czasie próbowali uciekać, 

Hitlerowcy rozstrzeliwali. Wszystkich pozostałych: 

kobiety, dzieci, mężczyzn  i starców spędzono do 

pobliskiego budynku gospodarczego Stanisława 

Szepietowskiego, w którym zaryglowano drzwi i podpalono budynek. Zabito i spalono wówczas żywcem 

93 osoby, w tym 33 dzieci, 31 kobiet    i 29 mężczyzn. Na miejscu zbrodni postawiono pomnik i 

kapliczkę.      

Uroczystości upamiętniające mord rozpoczęła msza 

święta w kościele parafialnym pw. Św. Piotra i Pawła w 

Jabłoni Kościelnej której przewodniczył ks. dr Andrzej 

Łapiński. Po mszy św. głos zabrał Pan Marek Kaczyński 

Wójt Gminy Nowe Piekuty, który w krótkim 

przemówieniu przypomniał przebieg tych tragicznych 

wydarzeń. 

Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz 

samorządowych, szkół, mieszkańcy gminy oraz Poczet 

Sztandarowy OSP Jabłoń Jankowce. Po zakończonej 

mszy delegacje samorządowe udały się do Jabłoni 

Dobek, gdzie na grobie pomordowanych złożono 

wieńce, kwiaty i znicze oraz odmówiono modlitwę w 

intencji tych, którzy zginęli przed 77 laty. 

                           

ZBIÓRKA NA RZECZ NIKOSIA WASILEWSKIEGO CHOREGO NA SMA1                                  

 

W niedzielę 14 marca 2021r. dzięki uprzejmości 

proboszcza pracownicy Urzędu Gminy w Nowych Piekutach 

przeprowadzili zbiórkę na rzecz Nikosia Wasilewskiego 

chorującego na rdzeniowy zanik mięśni pod kościołem 

parafialnym pw. św. Kazimierza w Nowych Piekutach. Podczas 

zbiórki po wszystkich Mszach Św. udało się zebrać 6150 zł. Dwa 

tygodnie wcześniej w Jabłoni Kościelnej zebrano 2500 zł. Wsie 

Skłody Borowe, Krasowo Wólka oraz Jabłoń Kościelna zebrały 

prawie 1500 zł Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli za 

Uroczysta Msza Święta w Jabłoni Kościelnej 

Złożenie kwiatów w miejscu mordu mieszkańców wsi Jabłoń Dobki 
przez Pana Marka Kaczyńskiego - Wójta Gminy Nowe Piekuty 
 oraz Panią Ewę Pruszyńską - Sekretarz Gminy Nowe Piekuty 

Zbiórka pod kościołem parafialnym 
 w Nowych Piekutach 



 

30 
 

okazane wsparcie finansowe. Mamy nadzieję, że 

zaangażowanie i okazane dobro wszystkich osób 

istotnie wspomoże proces leczenia Nikosia.  

 

 

 

 

 

Poniżej przedstawiamy różne sposoby finansowego wsparcia 

Nikosia 

1. Przelew na numer konta: 89 2490 0005 0000 4530 6240 7892 

Tytułem : 22855 Nikodem Wasilewski darowizna 

Fundacja Siepomaga 

Pl. Władysława Andersa 3 

61-894 Poznań 

2. Link do zbiórki:  https://www.siepomaga.pl/zycie-nikosia  

3. SMS o treści 0073379 na numer 72365 

4. Przekaż swój 1% podatku: Numer KRS 0000396361  

         Cel szczegółowy 1%: 0073379 Nikodem 

 

Artykuły opracowała: 

Katarzyna Gierałtowska 

Młodszy referent 

 

KOLEJNA EDYCJA FAIR PLAY PROGRAMU PONOWNIE U NAS !!! 

Niedługo rozpocznie się również kolejna edycja Fair Play Programu, 

do której zostaliśmy zakwalifikowani, jako jedna z 10 lokalizacji z 

całej Polski!!!  W tym roku przy współpracy ze Stowarzyszeniem 

Przyjazna Jabłoń będziemy realizować program w trzech Szkołach 

Podstawowych. Będą to szkoły z Nowych Piekut, Rosochatego 

Kościelnego oraz Jabłoni Kościelnej.  

Godne podkreślenia jest to, iż od tego roku 

będą nas wspierać takie znane organizacje i 

firmy jak : Adidas , FIFA Fundations, UEFA 

Fundations, Street Football World .  

 

Zostały, również wręczone podziękowania za współpracę i wsparcie podczas 

trwania Programu w 2020 roku dla Urzędu Gminy Nowe Piekuty na ręce Wójta 

Gminy Pana Marka Kaczyńskiego oraz dla Szkoły Podstawowej im. Ks. Rocha 

Modzelewskiego w Nowych Piekutach na ręce Pani Dyrektor Danuty 

Wyszyńskiej.  

Pan Marek Kaczyński - Wójt Gminy Nowe Piekuty, 
Pani Agata Mortel - pracownik Urzędu Gminy oraz 
ks.Tadusz Sołtysik - proboszcz parafii Nowe Piekuty 

Zajęcia w ramach programu  
Fair Play 

https://www.siepomaga.pl/zycie-nikosia
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Drobne upominki otrzymali również nasi wolontariusze, którzy wspierali nas oraz współpracowali w tym 

trudnym epidemiologicznym okresie. 

         Liczymy , że będziecie trzymać za nas kciuki !!! 

  

 

 

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Opracował:                                                                                                                               

Maciej Mikołajczyk 

Lokalny Animator Sportu  

 

 

GMINNY OŚRODEK KULTURY I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

W NOWYCH PIEKUTACH 

 

Mimo ograniczeń związanych z działalnością 

ośrodków kultury i bibliotek wymuszonych pandemią, 

staramy się działać zgodnie z przyjętym planem pracy. 

Zaplanowanych zadań jednak nie możemy realizować stacjonarnie, 

stąd odbywają się one on-line. Właśnie w takiej formie został 

przeprowadzony Gminny Konkurs Pieśni Patriotycznej, w którym 

wzięło udział piętnaście osób, Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej – 

osiem osób . Prezentacja nadesłanych przez nie wspaniałych 

występów została zamieszczona na naszym Facebooku. Odbył się 

również konkurs bożonarodzeniowy, który został połączony z 

pozyskaniem środków finansowych dla Michała Boguckiego pt. 

„Otwórz serce na święta”. W efekcie pięćdziesięciu uczestników 

przygotowało piękne ozdoby świąteczne, które zaowocowały  kwotą 2 

570 zł i 15 euro. Tegoroczne Mikołajki, zamiast w Regionalnej Izbie 

Tradycji Rolnictwa w Nowych Piekutach, odbyły się także on line. W 

ten sposób można było obejrzeć spektakl Teatru pod Orzełkiem 

„Bajkowa szopka” ze specjalnie nagranym na tę okazję trailerem. W 

okresie bożonarodzeniowym koordynowaliśmy Gminny Konkurs na najpiękniejszy świąteczny wystrój 

posesji. W kolejnych latach planowana jest kontynuacja tego konkursu. 

Na naszym facebooku umieściliśmy także dwa występy kolędników - przysłane nam scenki w 

ramach Gminnego Przeglądu Scenek Kolędniczych. Na nim też można było znaleźć inspiracje na Dzień 

Babci i Dziadka, karnawałowy przepiśnik, zimowe zdjęcia z gminy Nowe Piekuty, zdjęcia budowli ze 

śniegu zamieszczane mieszkańców gminy oraz wspomnienie o Pani Genowefie Mazur – hodyszewskiej 

poetce w czwartą rocznicę jej śmierci. Z okazji Walentynek przygotowaliśmy  tradycyjną akcję 

biblioteczną „Zakochaj się w książce” i zaprosiliśmy czytelników na „Randkę w ciemno… z książką”.  Z 

Dyplomy i skromne upominki dla 

uczestników Konkursu dla Michasia 

Wręczenie podziękowania Panu Markowi Wójtowi Gminy 

Nowe Piekuty w ramach programu Fair Play 

Wręczenie podziękowania Pani 

Danucie Wyszyńskiej dyrektor 

Szkoły Podstawowej im. Ks. Rocha 

Modzelewskiego 

w ramach programu Fair Play 
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okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przypomnieliśmy naszą wystawę poświęconą 

Niezłomnym.  

W lutym w Nowych Piekutach odbyła się pierwsza w tym roku akcja krwiodawstwa, w której wzięło 

udział 19 osób i zebrano prawie 9 litrów krwi. 

 

Przypominamy, że trwa konkurs „Cztery pory roku w Gminie Nowe Piekuty”, którego 

celem jest wydanie kalendarza gminy na rok 2022. Zakończył się etap nadsyłania zdjęć dotyczących 

zimy, przed nami kolejne etapy konkursu.  Zachęcamy do uwieczniania w formie fotografii piękna 

naszej Małej Ojczyzny i podzielenia się efektami swojej pracy poprzez uczestnictwo w konkursie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przypominany, że działa tzw. Książka na telefon – osobom starszym lub przebywającym na 

kwarantannie dowozimy książki do domu.  

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w naszych konkursach. Wszystkich 

zainteresowanych naszymi działaniami zapraszamy do naszego FB GOK Nowe Piekuty oraz naszej 

zakładki na stronie internetowej www.nowepiekuty.pl 

 

 

Opracowała : 

Małgorzata Szpakowska 

Bibliotekarz i animator kultury 

 

Nowości w bibliotece – 

 grudzień 2020. 

Walentynki 2021 - Randka w ciemno... 

 z książką 
Wystawa - Żołnierze Wyklęci 
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STOWARZYSZENIE GRH IM. BRYGADY KAWALERII „PLIS” 

 

 Zaczął się kolejny rok, przed nami nowe 

wyzwania i z tej okazji chcielibyśmy życzyć wszystkim 

naszym Przyjaciołom, znajomym, ludziom dobrej woli 

wszystkiego co najlepsze, a przede wszystkim zdrowia i 

wytrwałości. Mamy mnóstwo planów i pomysłów na 

przyszłe miesiące i bardzo liczymy na to, że będzie nam 

dane wszystkie spełnić. Zapewne tak jak i Wy mamy 

nadzieję, że w końcu zaczniemy żyć normalnie, że ruszymy 

z kopyta i będzie jak dawniej i tego również życzymy Wam 

i sobie. 

Z wielką 

radością 

przywitaliśmy prawdziwą, tegoroczną zimę, bo już dawno 

takiej nie było! W naszym Stowarzyszeniu to czas 

wzmożonego planowania. Ale oprócz tego z ogromną 

starannością dbamy o naszych czterokopytnych przyjaciół, 

skupiając się na przygotowaniu ich do kolejnego sezonu. 

Poza tym, by nie wypaść z wprawy, organizujemy własne 

szkolenia, spotkania, podczas których możemy się przenieść 

w czasy minione by poczuć choć w części atmosferę tamtych 

dni.  

Od początku roku, co 

prawda skromnie ze względu 

na epidemię, ale w końcu zaczęliśmy spotkania z dziećmi i 

młodzieżą, w ramach realizacji naszych celów statutowych 

- nauki historii. Spotkania z młodymi ludźmi są dla nas 

bardzo ważne. Oprócz tego, że to głównie my przekazujemy 

im swoją wiedzę, mamy okazję do wielu ciekawych 

obserwacji. Nasi ciekawscy słuchacze często zasypują nas 

pytaniami, co skłania nas do jeszcze bardziej wytężonej 

nauki i pracy. Historii naprawdę można się uczyć całe życie.  

Wszystkie szczegóły naszej działalności znajdziecie na naszym profilu na facebooku. Zachęcamy do 

obserwowania!  

 

Opracował: 

ppor. Ryszard Łapiński 

Prezes Stowarzyszenia GRH im. Brygady Kawalerii „Plis” 

 

 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA 

 II W JABŁONI KOŚCIELNEJ 

Spotkanie w naszych koszarach 

Ćwiczenia praktyczne z młodzieżą 

Spotkanie z młodzieżą 
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W SZKOLE 

W okresie od 18 stycznia do 19 marca 

mogliśmy wrócić do szkoły. W pierwszych dniach  

maksymalnie koncentrowaliśmy się na wdrożeniu 

procedur bezpieczeństwa, jak również utrwaleniu 

materiału z nauki zdalnej. Staramy się tak 

organizować  naukę, zajęcia ruchowe , aby poza 

spełnianiem wymagań sanitarnych dawała ona 

dzieciom radość i stymulowała do wszechstronnego 

rozwoju. 

 

         

 

KARNAWAŁ 2021 – INNY NIŻ WSZYSTKIE 

Bale przebierańców w okresie karnawału to tradycja wielu szkół i przedszkoli. Dzieci zawsze z 

wielką niecierpliwością czekają na bale, na ten moment kiedy będą mogły się przebrać za swojego 

ulubionego bohatera- dziewczynki za księżniczki, chłopcy za super bohaterów. Niestety pandemia 

koronawirusa sporo namieszała w naszym życiu i wymusiła wiele zmian. Jest pandemia, więc bawiliśmy 

się w reżimie sanitarnym, w izolacji, w małych grupach, każda klasa w swojej sali. Była muzyka, 

konkursy i nagrody. Choć w zmienionej formule to był dobry czas na integrację grupy.                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZIMOWA LEKCJA WF  

 

Zajęcia ruchowe 
Zajęcia ruchowe 

Bal przebierańców w SP Jabłoń Kościelna 
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 Korzystając z zimowej aury jak również z zaleceń MEN uczniowie klasy trzeciej spędzili lekcję  

wychowania fizycznego na pokrytym śniegiem boisku Dzieci z uśmiechem na twarzach i z wielkim 

zapałem bawili się na śniegu, wykorzystując swoją kreatywność i pomysłowość. Każdy miał również za 

zadanie ulepić  śniegową kulę,  ustawiliśmy je obok siebie  i powstał śniegowy płotek. Wykorzystaliśmy 

go do wielu ćwiczeń. Przy okazji powtórzyliśmy też sobie zasady bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie. 

Wszyscy byli bardzo zadowoleni z lekcji w takiej formie. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: 

Teresa Pęza 

 

 

NARODOWY  DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH                                            

W CZASACH LOCKDOWNU 

 

Uroczystość ta upamiętnia poległych  i 

pomordowanych żołnierzy antykomunistycznego 

podziemia zbrojnego, którzy w latach 1944-63 walczyli z 

bronią                        w ręku  z narzuconym siłą prosowieckim 

reżimem Polski Ludowej. 

W 2021 roku obchodzimy 10 rocznicę 

ustanowienia tego dnia. I tak jak w ubiegłych latach, 

uczniowie Szkoły Podstawowej w Jabłoni  Kościelnej 

postanowili upamiętnić to święto Akademią, która to z 

uwagi na pandemię  przeniosła się w tym roku do Internetu.  

                                                                                  

            W tegoroczne, szkolne obchody,  pod 

kierunkiem p. A. Dobrzańskiej zaangażowali się 

uczniowie kl. 7a, którzy przygotowali 

okolicznościowe plakaty a także swoją wirtualną 

obecnością promowali bohaterkę tegorocznego 

szkolnego wydarzenia- Danutę Siedzikównę- Inkę. 

Całość uroczystości uświetnił występ  ucz. 

Szymona  Gaczkowskiego, który wykonał utwór 

„Honor i gniew” z repertuaru L. Makowieckiego.  

 

 

Zimowe lekcje w-f w SP. Jabłoń Kościelna 
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To wirtualne wydarzenie 

jest udostępnione na szkolnym 

profilu Facebookowym:              E-

Jabloneczka. Zapraszamy do 

odwiedzenia.   

 

 

 

Opracowała: 

Anna Dobrzań 

 

 

 

PRZYRODNICZE POPOLUDNIA 
 

W ramach projektu „Kształtowanie i rozwijanie u uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 

II w Jabłoni Kościelnej kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych” 6 uczniów z klasy 2 ma 

szansę rozwijać swoje zainteresowania przyrodnicze. Uczniowie poszerzają swoją wiedzę na temat świata 

roślin i zwierząt, mają okazję wykonywać proste eksperymenty. Zajęcia odbywają się zarówno w 

plenerze, jak i w sali edukacyjnej. Prócz spostrzegawczego oka pomaga im w tym sprzęt optyczny. Zajęcia 

są doskonałą okazją do rozwijania zainteresowań przyrodniczych, ale również uczą współpracy, działania 

w grupie oraz świadomego kierowania własnym rozwojem. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w 

zajęciach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: 

Joanna Gaczkowska 

 

 

Zajęcia przyrodnicze w SP. Jabłoń Kościelna 
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„UMARŁYCH WIECZNOŚĆ DOTĄD TRWA, DOKĄD PAMIĘCIĄ IM SIĘ PŁACI”  

77 ROCZNICA ZBRODNI WE WSI JABŁOŃ DOBKI 

 

8 marca 1944 roku w Jabłoni Dobkach rozegrała się 

potyczka pomiędzy patrolem Armii Krajowej a żandarmerią 

niemiecką. Zginął wtedy jeden Niemiec, a kilku zostało rannych. 

W odwecie jeszcze tego samego dnia żandarmi z okolicznych 

posterunków wsparci przez oddział Wermachtu przystąpili do 

pacyfikacji wsi. Zamordowano 93 osoby, w tym 63 kobiety i dzieci. 

Większość ofiar została spalona żywcem w jednym z budynków 

gospodarczych. Wieś po uprzednim ograbieniu niemal doszczętnie spalono. 

    Niezależnie od sytuacji epidemiologicznej jesteśmy stróżami pamięci o tamtych 

okrutnych wydarzeniach. W tym roku w formie zdalnej przypomnieliśmy historię straszliwej zbrodni 

dokonanej w naszej Małej Ojczyźnie. Prezentację upamiętniającą wydarzenia z 8 marca 1944r. 

przygotowali uczniowie klasy ósmej i piątej pod kierunkiem pani Moniki Kusznerko, montaż pan Paweł 

Juszyński. To wirtualne wydarzenie jest udostępnione na szkolnym profilu Facebookowym:  E-

Jabloneczka.   

  Uroczystości rocznicowe rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym pw. Piotra i Pawła w 

Jabłoni Kościelnej, której przewodniczył ks. Andrzej Łapiński. Po mszy św. głos zabrał Wójt Gminy 

Nowe Piekuty, który przypomniał o konieczności pielęgnowania pamięci o tragicznych wydarzeniach. Po 

zakończonej mszy Poczet Sztandarowy OSP Jabłoń Jankowce, przedstawiciele władz samorządowych, 

szkoły  oraz mieszkańcy wsi oddali hołd pomordowanym przy pomniku w Jabłoni Dobkach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: 

Monika Kusznerko 

Prace uczniów z klas ósmej 
 i piątej upamiętniające 

zbrodnię w Jabłoni Dobkach 



 

38 
 

CO POWSTAJE W KOLE PLASTYCZNYM…. 

Na zajęcia plastyczne, które rozpoczęły się od października 2020r., zapisało się 33 uczniów z klas 

0-5. Dość szybko w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną zajęcia przybrały formę zdalną. 

Niemniej widać duże zaangażowanie uczniów w wykonywanie zaproponowanych prac metodą „krok po 

kroku”. W pracach uczniowie wykorzystują materiały dostępne w domu /np. nasiona, drobne koraliki. 

nakrętki , płatki kosmetyczne,  itp./ – praca „Ślimaczki”,  „Bałwanki”, „Zimowe miasteczko”, materiały 

przyrodnicze zebrane podczas spacerów – praca „Dziecięcy land art”, „Zwierzaki – liściaki”, prace oparte 

o papieroplastykę – „ My się zimy nie boimy – projekt zimowego ubioru”, „Mikołaje”, „Tęczowe 

drzewa”, „Walentynki”. Wszystkie nowo powstałe prace można obejrzeć na naszej stronie na Facebooku 

Kółko plastyczne SP Jabłoń Kościelna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała:  

Małgorzata Górska  

 

 

 

Prace dzieci z koła plastycznego - SP Jabłoń Kościelna 
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CO SŁYCHAĆ W SZKOLNEJ BIBLIOTECE ??? 

 

Biblioteka szkolna w Jabłoni 

Kościelnej, mimo znacznych ograniczeń 

i nauczania zdalnego, pracuje 

nieprzerwanie w trybie stacjonarnym. 

Naszym głównym zadaniem jest 

udostępnianie uczniom oraz 

nauczycielom lektur szkolnych, chociaż 

inne woluminy i cieszą się również 

popularnością wśród naszych 

czytelników. W tym celu staramy się 

wypożyczać książki papierowe, jak 

również informować o stronach 

internetowych, na których można 

znaleźć e-booki, audiobooki, pomoce dydaktyczne, literaturę psychologiczno-pedagogiczną dla 

nauczycieli i rodziców, ciekawe zadania, łamigłówki czy krzyżówki dla uczniów, tudzież materiały 

wspomagające pracę ucznia i nauczyciela. 

Stale prowadzimy również pracę dydaktyczną z uczniami klas 0-3.  Dzieci zapoznały się z 

organizacją biblioteki szkolnej oraz budową książki. Szczególną opieką zostały otoczone dzieci z 

“zerówki”- nasi najwierniejsi czytelnicy. Biblioteka stała się dla nich magicznym miejscem, gdzie mogły 

przenieść się w świat bajek czy “Plastusiowego pamiętnika”. Chętnie wypożyczały książki, które czytane 

były przez rodziców lub rodzeństwo w domu. Niektórzy próbowali nawet własnych sił i czytali sami. 

Udało nam się wzbudzić ich zainteresowanie magią książki i niezwykłym światem wyobraźni.  

W grudniu prowadzona była 

modernizacja biblioteki. Zostały 

wymienione regały, 

uporządkowaliśmy księgozbiór, 

który został poddany pracom 

konserwacyjnym. Dzięki temu 

zyskaliśmy dużo miejsca na pracę z 

uczniami podczas zajęć w czytelni. 

Czekamy z niecierpliwością na 

powrót uczniów do szkół, by 

realizować nowe pomysły na 

konkursy i pracę z uczniami w 

bibliotece szkolnej. 

 

Opracowała: 

Iwona Elżbieta Pruszyńska 
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ZDROWO I SPORTOWO 

Maluszki z Baśniowego Gaju  uczestniczą w ogólnopolskiej akcji „ Zdrowo i sportowo”. Celem 

akcji jest promowanie aktywności fizycznej wśród najmłodszych dzieci. W ramach zajęć przedszkolaki 

systematycznie ćwiczą oraz biorą udział w zabawach sportowych online prowadzonych przez Decathlon 

GO. Zajęcia sportowe sprawiają im wiele radości, poprawiają odporność oraz wyrabiają zdrowe 

nawyki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: 

Karolina Łapińska 

 

KOCHAMY BABCIE, KOCHAMY DZIADKÓW 

Relacje łączące dziadków ze swymi wnukami są bezcenne. Są one źródłem bezgranicznej miłości 

i cierpliwości, skarbnicą wiedzy o przeszłości. Kontakt dziecka z dziadkami buduje u niego  poczucie 

bezpieczeństwa oraz pewności siebie. Wspólna zabawa i słuchanie opowieści to najlepszy sposób 

spędzania wolnego czasu. Mając to na uwadze staramy się wpoić dzieciom szacunek do osób starszych.  

Pokazujemy im, że fajnie jest sprawiać bliskim przyjemność. Uczymy ich czerpać radość z 

obdarowywania innych oraz okazywać swoje uczucia. Wartości te nabierają szczególnego znaczenia 21-

22 stycznia czyli właśnie w Dniu Babci i Dziadka. Dotychczas zapraszaliśmy babcie i dziadków do 

przedszkola na wspólne przyjęcie, przygotowywaliśmy salę, poczęstunek, repertuar. W tym roku z uwagi 

na obowiązujące obostrzenia zmieniliśmy formułę naszej uroczystości – zaprosiliśmy ich na 

przedstawienie w formie zdalnej. To nie znaczy, że było łatwiej...kosztowało nas to dużo pracy, 

cierpliwości, precyzji wykonania, ale udało się. Dzięki pomocy rodziców przedszkolaków nasze 

muzyczne prezenty dotarły do każdej babci i każdego dziadka wywołując lawinę pozytywnych uczuć i  

wzruszeń. Dziękujemy za pozytywny oddźwięk, a w serduszkach mamy malutką nadzieję, że za rok 

spotkamy się w tradycyjnej formie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opracowała: 

Bożena Truskolaska 

Przedstawienie dzieci SP. Jabłoń Kościelna poświęcone babciom i dzieciom 

Zajęcia przedszkolaków w ramach Ogólnopolskiej Akcji  
„Zdrowo i Sportowo” 
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. ROCHA MODZELEWSKIEGO 

 W NOWYCH PIEKUTACH 
 

 

ZDALNY W-F 

Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach w okresie zdalnego 

nauczania realizuje zajęcia poprzez platformę Teams. W tym trudnym czasie uczniowie wykazują się 

kreatywnością na wielu zajęciach. Wspaniałym przykładem jest zdalny w-f. Uczniowie wspólnie z 

nauczycielem wychowania fizycznego dowodzą, że zimą wcale nie musi być nudno.  Dbają o zdrowie i 

kondycję poprzez ruch i zabawy na świeżym powietrzu. Taki zdalny w-f jest wspaniałą formą aktywności, 

wspomagającej nasze zdrowie. 

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE 

Szkoła w szczególny sposób zachęca uczniów do profilaktyki i budowania właściwych postaw 

prozdrowotnych, realizując różnorodne programy zdrowotno-edukacyjne. Wychodząc z założenia, że 

lepiej zapobiegać niż leczyć, podejmowane były następujące działania: 

➢ Realizacja projektu adresowanego do uczniów klas V-VIII „Nie biorę, nie ryzykuję”, którego celem 

było: 

- podniesienie poziomu wiedzy o HIV/AIDS,  

- kształtowanie zachowań sprzyjających uniknięciu zakażenia HIV, 

- kształtowanie postawy akceptacji wobec osób żyjących z HIV i chorych na AIDS, 

- uświadomienie, że narkotyki to ucieczka donikąd. 

 

W ramach projektu chętni  uczniowie: 

* klas VI układali  wiersze dotyczące szkodliwości narkotyków, 

*klas VII przygotowali prezentację multimedialną na temat – Profilaktyka AIDS, 

*klasy VII przygotowali prezentację multimedialną na temat – Profilaktyka AIDS, 

 *klasy V na lekcji plastyki wykonają plakat symbolizujący solidarność z ludźmi chorymi na AIDS. 

 

➢ We współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Wysokiem Mazowieckiem 

realizowane były następujące programy:  

• Edukacyjny program „Znamię! Znam je?” (uczniowie kl. IV-VI) dotyczący profilaktyki 

czerniaka. Obecnie, częściej niż w latach poprzednich, notuje się przypadki czerniaka u 

młodych osób. Przyczyny takiego stanu rzeczy należy upatrywać w m.in. zmianie stylu życia. 

Niniejszy program jest atrakcyjną formą zwiększenia świadomości wśród młodzieży w zakresie 

wiedzy na temat czerniaka. 

• Podstępne WZW (uczniowie klas VII-VIII). Głównym celem programu było uświadomienie jak 

podstępnie rozwija się choroba oraz zwrócenie uwagi  na  działania chroniące  przed 

zarażeniem. 
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PROJEKT „LEKCJE „ENTER” 

Dbając o wszechstronny rozwój kadry pedagogicznej, szkoła podstawowa im. ks. Rocha 

Modzelewskiego w Nowych Piekutach przystąpiła do projektu edukacji cyfrowej pod nazwą „Lekcja: 

Enter”, w ramach którego prowadzone są szkolenia z doskonalenia kompetencji cyfrowych. Projekt jest 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Podczas szkoleń uczestnicy dowiedzą się jak:  

1. wzmacniać kompetencje cyfrowe swoje i swoich uczniów, 

2. odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii, 

3. korzystać z aktywizujących metod nauczania, 

4. urozmaicić swoje lekcje i na stałe zmienić sposób ich prowadzenia, 

5. tworzyć własne treści cyfrowe. 

Niniejszy projekt jest wspaniałą formą rozwoju i doskonalenia kompetencji. 

 

BUDOWA NOWOCZESNEJ SZATNI W SZKOLE 

W szkole trwa obecnie remont starej części budynku. Na parterze szkoły, w miejscu starych szatni 

sportowych i toalet, powstanie nowoczesna szatnia z szafkami dla uczniów. Jest to szczególne 

przedsięwzięcie, gdyż w znaczny sposób ułatwi uczniom funkcjonowanie  

w szkole.  

 

DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA INTERNETU W SZKOLE 

W lutym obchodzono Dzień Bezpiecznego Internetu. Z racji tego wydarzenia, przeprowadzono 

lekcje na temat bezpieczeństwa w Sieci. Uczniowie kl. I-III stworzyli edukacyjne plakaty, natomiast ich 

starsi koledzy ułożyli hasła promujące bezpieczne korzystanie z technologii cyfrowej. Całość zostanie 

skompletowana i zaprezentowana na gazetce w szkole. 

Opracowała: 

Wioletta Litwińczuk 

 

CO JESTEŚMY W STANIE ZMIENIĆ DLA SWOJEGO DZIECKA 

 

Najbliższe środowisko, w którym dziecko żyje, rozwija się i zdobywa doświadczenie ma duży 

wpływ na wyniki nauki szkolnej. Do takiego środowiska należy przede wszystkim rodzina. Na osiągnięcia 

szkolne uczniów oddziaływuje szereg czynników związanych z sytuacją rodzinną. Wśród nich wymienić 

można: atmosferę w domu, dzietność rodziny, pozycję dziecka w rodzinie, patologie tkwiące w rodzinach  

(alkoholizm, narkomania, kolizje z prawem i inne), poziom kulturalny i wykształcenie rodziców, metody 

wychowawcze (w tym także sposób spędzania wolnego czasu z dzieckiem), konflikty emocjonalne w 

rodzinie, sytuację ekonomiczną rodziny, jej status społeczny, współpracę rodziców ze szkołą 

(wychowawcą, nauczycielami) i inne czynniki.  

Atmosfera domu rodzinnego ma wpływ na postępy szkolne ucznia. Dziecko w domu realizuje 

część procesu uczenia się. Wszelkie konflikty, patologie, niepokoje, atmosfera nerwowości i pośpiechu 

ujemnie wpływają na samopoczucie dziecka, utrudniając mu koncentrację, burząc jego spokój i poczucie 

bezpieczeństwa. Także brak miłości może być powodem słabych wyników w nauce, o czym mówi 

powiedzenie, że „dziecko niekochane źle rośnie”. W osiąganiu dobrych wyników w nauce sprzyja miłość 
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rodziców, która objawia się postawą akceptującą dziecko, ale bez nadmiernej koncentracji na jego 

osiągnięciach, a także dbanie o jego potrzeby emocjonalne, materialne i zdrowotne.  

Środowisko rodzinne jest pierwszym środowiskiem wychowawczym i ono ma zasadniczy wpływ 

na powodzenia szkolne poprzez stwarzanie dziecku lepszych lub gorszych warunków do spełnienia 

obowiązku szkolnego oraz przez kształtowanie psychicznych cech dziecka, jego postaw, dążeń i aspiracji. 

Jeżeli  w środowisku rodzinnym brak jest bodźców intelektualnych, zainteresowania kulturą i nauką, to 

dziecku zabraknie bodźców dla rozwoju umysłowego i wzorców społecznych mobilizujących je do nauki.  

 

Opracowała: 

 Małgorzata Markowska 

 

NAJWAŻNIEJSZE, BY MIEĆ DLA SIEBIE CZAS 

 

Każdy z nas chciałby poznać receptę na szczęśliwą rodzinę. Wiemy na pewno, że jej filarem 

powinna być bezwarunkowa miłość, wzajemny szacunek i wsparcie. Staramy się pielęgnować rodzinne 

relacje, ale wiemy jakie to bywa trudne. Konflikty czy różnica zdań mogą zaburzać rodzinny ład i 

przecinać nić porozumienia, bądź przeciwnie – być przyczyną rozwoju i budowania prawdziwych, 

żywych relacji. 

Dom rodzinny to miejsce, do którego powinno chcieć się wracać. W rodzinie spotykają się różne 

temperamenty, a naszym zadaniem jest to, by je scalać przy zachowaniu indywidualności każdego z 

nich. Rodzina kojarzy się przecież z bezpieczeństwem, zrozumieniem, szacunkiem i miłością. 

Budują ją tradycje, dobre nawyki, wzajemne wsparcie i otwartość, poczucie więzi. Pamiętajmy, by dawać 

dobry przykład dzieciom. Często nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo nasze zachowanie na nie wpływa. 

Naszą rodzinę wzmocnią: 

• Wspólne posiłki – w pędzącym świecie coraz trudniej znaleźć moment na spotkanie przy stole. 

Tymczasem przestrzeń wokół stołu powinna tętnić życiem. Posiłki, rozmowy, wymiana 

poglądów, śmieszne historie… Niech codzienne posiłki przy jednym stole staną się nawykiem. 

• Wspólne zainteresowania – znajdźmy aktywność, która angażuje wszystkich członków rodziny. 

Podczas kolejnych weekendów warto spędzać razem czas, za każdym razem wykonując inne 

czynności. Pomoże to ustalić, jaka aktywność łączy członków rodziny. 

• Rozmawiajmy – tylko dialog pozwala osiągnąć zamierzony cel i pójście na kompromis. Jeśli 

pojawi się kwestia sporna, warto zorganizować naradę rodzinną, podczas której każdy może 

wyrazić swoje zdanie i zapoznać się z punktem widzenia innego członka rodziny. Ważna jest 

otwartość, opisywanie swoich uczuć, popieranie swojego zdania argumentami. Nie ma miejsca 

na odpowiedź „nie, bo nie!” 

• Celebrujmy – każdy dzień, tradycje, ważne momenty. Starajmy się kultywować tradycje 

rodzinne, pamiętajmy o urodzinach bliskich i rocznicach. 

• Bawmy się – zabawa jest dla dzieci ważna! Bawmy się z dziećmi w to, co nam zaproponują. 

Pamiętajmy, że dzieci liczą inaczej wspólnie spędzony czas (rodzinna jazda samochodem nie jest 

dla nich tak wartościowa, jak zabawa w chowanego). 

• Dotrzymujmy słowa – jeśli coś obiecujemy, a potem się z tego wycofujemy, dziecko może nie 

czuć się dobrze. Może zdarzyć się, że z jakiegoś powodu nie uda nam się wywiązać z deklaracji. 

I tu ważna jest rozmowa. Jeśli wytłumaczymy, dlaczego na ten moment nasza obietnica nie 

zostanie spełniona – prawdopodobnie dziecko to zrozumie. Pamiętajmy jednak, żeby okazać mu 

wsparcie i pozwolić wyrazić trudne emocje. 

Tych kilka czynności pomaga budować fundament porozumienia w rodzinie. Wspólne działania, 

przegadane tematy łączą, rodzą więź. Najważniejsze, by mieć dla siebie czas! 

 

Opracowała: 

 Małgorzata Markowska 
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15 LAT DZIAŁALNOŚCI KLUBU WNUKA SYBIRAKA W NOWYCH PIEKUTACH 

W styczniu 2006 r. z inicjatywy nauczyciela historii w Zespole Szkół w Nowych Piekutach pana 

Jana Pogorzelskiego przy wsparciu ówczesnej Prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Wysokiem 

Mazowieckiem pani Kazimiery Skarżyńskiej oraz Dyrektora Zespołu Szkół pani Danuty Wyszyńskiej 

powstał Klub Wnuka Sybiraka w Nowych Piekutach. W ciągu piętnastu lat w szeregach organizacji 

działało 73 uczniów. Od 2006 roku do czasów obecnych opiekunem Klubu Wnuka Sybiraka jest pan Jan 

Pogorzelski, a przewodniczącymi wybieranymi przez uczniów byli kolejno: Justyna Brzósko, Karolina 

Wyszyńska, Anna Łopieńska, Marcin Bajkowski, Natalia Przeździecka, Kacper Przeździecki. Od  

września 2019 roku funkcję tę sprawuje Wiktoria Przeździecka. 

Oto najważniejsze wydarzenia związane z działalnością Klubu Wnuka Sybiraka w latach 2006 – 2021: 

➢ 17 grudnia 2006 r. – spotkanie wigilijne Sybiraków z powiatu wysokomazowieckiego, podczas 

którego pierwsza grupa uczniów Zespołu Szkół w Nowych Piekutach otrzymała legitymacje 

członkowskie Klubu Wnuka Sybiraka; 

➢ kwiecień 2008 r. – sukcesy członków Klubu Wnuka Sybiraka w Nowych Piekutach w 

Powiatowym Konkursie Poetyckim poświęconym Polakom deportowanym w czasie II wojny 

światowej na Syberię (Łukasz Niemyjski – I miejsce, Ewelina Szepietowska – II miejsce, 

Małgorzata Odachowska – III miejsce, Karolina Żochowska – wyróżnienie); 

➢ 28 października 2008 r. – nadanie Klubowi Wnuka Sybiraka w Nowych Piekutach przez Zarząd 

Główny Związku Sybiraków  Honorowej Odznaki Sybiraka; 

➢ kwiecień 2009 r. – ukazanie się publikacji „Piętno zesłania. Opowieść o Sybirakach z gminy 

Nowe Piekuty” przygotowanej przez opiekuna Klubu Wnuka Sybiraka Jana Pogorzelskiego; 

➢ 18 kwietnia 2010 r. – uroczystość posadzenia Dębów Pamięci ku czci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 

i Katastrofy Smoleńskiej; 

➢ 18 września 2010 r. – nadanie Gimnazjum w Nowych Piekutach imienia Sybiraków; 

➢ 8 listopada 2010 r. – przyznanie Gimnazjum w Nowych Piekutach na wniosek Zarządu Oddziału 

Związku Sybiraków w Łomży Honorowej Odznaki Sybiraka  (została przypięta do sztandaru 

szkoły podczas uroczystości w Łomży); 

➢ 14 kwietnia 2013 r. – odsłonięcie ekspozycji ku czci Sybiraków w Gimnazjum w Nowych 

Piekutach; 

➢ 11 września 2014 r. – uhonorowanie sztandaru Gimnazjum im. Sybiraków w Nowych Piekutach 

Medalem „Pro Patria” przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

Jana Stanisława Ciechanowskiego podczas uroczystości w Białymstoku; 

➢ listopad 2014 r. – przeprowadzenie zbiórki pieniędzy na rzecz Domu dla Dzieci im. Sybiraków 

w Szymonowie; 

➢ grudzień 2014 r. – kwiecień 2015 r. – realizacja przez gimnazjalistów projektu „Sybiracy – 

świadkowie historii” (dokumentowanie wspomnień zesłańców); 

➢ 20 czerwca 2016 r. – uroczystość środowiskowa upamiętniająca 75. rocznicę deportacji 

mieszkańców gminy Nowe Piekuty na Sybir; 

➢ jesień 2018 r. - włączanie się w szkolne i środowiskowe obchody 100. rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości z podkreślaniem wątku zesłań Polaków na Sybir w okresie niewoli 

narodowej; 

➢ czerwiec 2020 r. – cykl zajęć on-line pod hasłem „Żywa pamięć Sybiru”. 

➢ luty 2021 r. – obchody 15. rocznicy powstania Klubu Wnuka Sybiraka działającego w Szkole 

Podstawowej w Nowych Piekutach (wcześniej w Zespole Szkół w Nowych Piekutach). 

Obok  wskazanych wydarzeń należy jeszcze podkreślić działania coroczne i powtarzane: 

• udział w Międzynarodowych Marszach Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku; 

• zwiedzanie Muzeum Sybiraków w Białymstoku i wystaw przygotowanych przez IPN; 
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• kwietniowe obchody Dnia Pamięci o Sybirakach, Ofiarach Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy 

Smoleńskiej; 

• szkolne konkursy na wypracowanie historyczne o tematyce sybirackiej; 

• udział w spotkaniach opłatkowych Sybiraków z Koła w Wysokiem Mazowieckiem; 

• uczestnictwo w latach 2012 – 2018 w zjazdach przedstawicieli szkół noszących imiona 

upamiętniające zesłańców Sybiru; 

• udział delegacji szkolnej w uroczystościach pogrzebowych Sybiraków; 

• porządkowanie grobów zmarłych Sybiraków oraz zapalanie zniczy w Miejscach Pamięci w 

dniach świąt państwowych i rocznic wydarzeń związanych z zesłaniami na Sybir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 - Nadanie im. Sybiraków 
Gimnazjum w Nowych Piekutach 

2010 - Uroczystośc posadzenia Dębów Pamięci 

2015 - realizacja projektu 
 SYBIRACY - ŚWIADKOWIE HISTORII 

2007 - Jedna z pierwszych grup Klubu Sybiraka 
2008 - Zwiedzanie Muzeum Sybiraków 

w Białystoku 

2013 - uczniowie z KWS na spotkaniu 
opłatkowym Sybiraków 
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Opracował Jan Pogorzelski we współpracy z członkami   Klubu 

Wnuka Sybiraka w Nowych Piekutach. 

 

PUNKT PRZEDSZKOLNY WESOŁY PROMYK W NOWYCH PIEKUTACH 

 

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI 11 LISTOPADA 

13 listopada 2020r. odbyła się w przedszkolu uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości. 

W programie uroczystości znalazło się wiele pięknych wierszy i pieśni patriotycznych opowiadających 

historię odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dzieci pamiętając o zachowaniu należytej postawy 

odśpiewały hymn państwowy. Przedszkolaki obejrzały również film pt. „Polskie Symbole Narodowe”, 

podczas którego utrwaliły sobie wiadomości na temat symboli narodowych.  Uroczystość podkreśliła 

dekoracja z portretem Józefa Piłsudskiego i flagą.  

 

   

 

 

 

 

2016 -  udział w Marszu Pamięci Zesłańców 
Sybiru w Białymstoku  

2017 - wręczenie nagród dla laureatów konkursu 
na wypracowanie o tematyce sybirackiej 

2020 – członkowie KWS z 
opiekunem pod Tablicą ku czci 

Sybiraków 

2018 - Obchody Dnia Pamięci o Sybirakach, 
Ofiatrach Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy 

Smoleńskiej 

Uroczystość z okazji 11 listopada 
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KONKURS RECYTATORKI „MOJA OJCZYZNA” 

W naszym przedszkolu staramy się 

dbać o wychowanie patriotyczne naszych 

przedszkolaków. W związku z tym został 

zorganizowany konkurs recytatorski pod 

hasłem „Moja Ojczyzna”, którego celem 

było: budzenie postaw patriotycznych oraz 

kształtowanie wrażliwości na piękno języka 

ojczystego. Do konkursu zgłosiło się 14 

uczestników.                          

 Dzieci z wielkim zaangażowaniem  

zaprezentowały polskie wiersze o miłości do 

ojczyzny. Uczestnicy doskonale poradzili 

sobie z dość trudnym zadaniem. Wszyscy 

otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książki.  

 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

Dzień Babci i Dziadka obchodzony jest zawsze bardzo uroczyście. W tym roku z powodu 

pandemii nie mogliśmy zorganizować spotkania  z dziadkami w przedszkolu, ale dzieci nie zapomniały 

o uczczeniu ich święta. 22 stycznia przedszkolacy z grup 3-, 4- i 5 – latków  recytowali piękne wiersze i 

piosenki, które zostały nagrane przez wychowawców i udostępnione rodzicom. Rodzice odtworzyli 

nagrane występy dziadkom, aby mogli oni poczuć się wyjątkowo w tym świątecznym  dniu. Dzieci 

przygotowały również drobne upominki – niespodzianki dla swoich ukochanych babć i dziadków. Mimo, 

iż nie mogliśmy gościć dziadków w przedszkolu, jednak jak zawsze ten dzień był przepełniony 

uśmiechem i radością.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs recytatorski „Moja Ojczyzna” 

 

Dzień babci i dziadka 
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BAL KARNAWAŁOWY 

Karnawał w  naszym przedszkolu to jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci     dni w roku. 

Tego dnia pięknie przebrane przedszkolaki z dumą prezentowały swoje stroje.  W salach przedszkolnych 

można było spotkać wróżki, księżniczki, piratów, strażaków i policjantów. Dzieci bardzo chętnie 

uczestniczyły w tańcach, zabawach i konkursach organizowanych przez nauczycielki. Maluchy 

zaprezentowały również układ taneczny do piosenki z repertuaru dziecięcego. Wszystkim zabawom 

towarzyszyła radość i spontaniczna aktywność dzieci. Bal karnawałowy dostarczył wszystkim 

uczestnikom niezapomnianych wrażeń. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Opracowała: 

Monika Łapińska 

 

 

 

WYDAWCA:                                                                                                                                                      

REDAKTOR NACZELNY: 

URZĄD GMINY NOWE PIEKUTY                                                                                                            

WÓJT GMINY NOWE PIEKUTY 

UL. GŁÓWNA 8, 18-212 NOWE PIEKUTY 

Redakcja: Gminny Ośrodek Kultury, Urząd Gminy, Dyrektorzy i nauczyciele szkół, Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

Adres redakcji: Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach, ul. Główna 23A, 18-212 Nowe 

Piekuty, tel. 574 024 523, e-mail: gok@nowepiekuty.pl 

Bal karnawałowy 
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