
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy zdrowia, pokoju, szczęścia, 
wielu radości, pogody ducha…

Niech Nowonarodzony Jezus daje wiarę i siły do stawania się 
coraz lepszymi ludźmi w tych trudnych czasach.

Oby nadchodzący świąteczny czas był spędzony w gronie najbliższych 
w atmosferze miłości i życzliwości, a Nowy 2022 Rok przyniósł 

pogodne i wolne od trosk dni oraz spełnienie wszelkich zamierzeń i marzeń.  

Z wyrazami szacunku
   Artur Żochowski

wraz z pracownikami
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Każdy z nas zaproszony jest do Betlejem. Każdy zaproszony jest, by przyjść pokłonić się i oddać cześć  
Maleńkiemu Jezusowi.

Matka Najświętsza każdemu z nas pragnie przekazać Maleńkiego Jezusa, byśmy nosili Go w swoim sercu, 
abyśmy Go kochali, adorowali i Nim na co dzień żyli.

Jezus bardzo potrzebuje serc, które Go pokochają. Nie znalazł zrozumienia wśród swoich. Ci, którzy na  
Niego czekali, nie przyjęli Go.

MY GO PRZYJMIJMY!
Niech otwartość naszych serc, ciągłe staranie, by adorować Jezusa, by trwać przy Nim w swoim sercu  

będzie przyjęciem pełnym miłości, które choć w niewielkim stopniu, ale jednak będzie koić Jego cierpienie  
z powodu odrzucenia.

Niech nasza miłość, otwartość, przynosi radość, kiedy doświadczamy miłości czujemy wdzięczność.
Bóg też pragnie się odwdzięczyć, a Jego możliwości są nieskończone.
Otrzymaliśmy niezwykły Dar – JEZUSA W BETLEJEM.
 OTWÓRZMY SIĘ NA TEN DAR!
 POKOCHAJMY JEZUSA!
 PRZYJMIJMY GO DO SWOICH SERC.
Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego i szczęśliwego Nowego Roku 2022.

Ks. kan. dr Andrzej Łapiński
Proboszcz Parafii p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła  

w Jabłoni Kościelnej

BOŻE NARODZENIE
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Kolejny rok zbliża się ku końcowi. Pomimo, że przyszło nam żyć w trud-
nych czasach, wszyscy staramy się przezwyciężać trudności i przeciwności, które  
nas jako Polaków spotykają. Pandemia COVID–19 dotknęła niemalże cały świat. 
Na co dzień spotykamy przypadki bardzo trudne, a czasem wręcz tragiczne  
bardzo blisko nas. Oprócz koronawirusa nasza Ojczyzna dotknięta została ata-
kiem fali uchodźców z Iraku, Syrii, Afryki i Afganistanu, którym reżim Łuka- 
szenki próbuje otworzyć naszą wschodnią granicę. Zagrożona została nasza  
wolność, suwerenność i nienaruszalność granic. Dzięki niezłomnej postawie  
naszych żołnierzy, straży granicznej i policjantów nasza wschodnia granica  
została obroniona. W naszych szkołach, sklepach i Ochotniczych Strażach Po- 
żarnych przy wsparciu mieszkańców w dniach 16-20 listopada przeprowadzona  
została zbiórka produktów żywnościowych i sanitarno-higienicznych. 20 listo- 
pada ze strażakami OSP Nowe Piekuty, Jabłoń Kościelna i Jabłoń Jankowce  
dostarczyliśmy całego busa towarów dla służb mundurowych do Kuźnicy.  

W ten symboliczny, lecz jakże ważny sposób włączyliśmy się w obronę naszej Ojczyzny.
Pomimo pandemii koronawirusa i wielu innym przeciwnościom udało się nam w roku 2021 wykonać wiele inwestycji  

z dofinansowaniem z funduszy krajowych i unijnych, które wymienione są wewnątrz naszej gazetki. Na terenie gminy  
w roku 2021 wykonanych zostało wiele inwestycji i zadań pozainwestycyjnych na łączną kwotę ponad 7,5 miliona zło- 
tych. W tym dofinansowanie z różnych źródeł wyniesie 4,6 mln złotych, środki własne 1,6 mln złotych, udział lud- 
ności w OZE 580 tysięcy zł i udzielone dotacje z budżetu gminy dla różnych instytucji i organizacji pozarządowych  
340 tysięcy zł. Modernizacja drogi wojewódzkiej wykonana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich na odcinku biogazowni  
do Krasowa Wielkiego to koszt około 0,4 mln złotych. 

Ogromnie ważnym osiągnięciem na przyszłe lata jest pozyskanie z Programu Rządowego Polski Ład prawie 10 milio- 
nów złotych na budowę przedszkoli wraz ze żłobkami w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej. Na rozbudowę wodo- 
ciągów, oczyszczalni i kanalizacji Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na czele z Panem Premierem Mateuszem Morawieckim  
przyznał naszej gminie 2,63 miliona złotych. Dzięki aktywności naszych Kół Gospodyń Wiejskich, naszych strażaków, 
pracowników Urzędu Gminy i wielu mieszkańców otrzymaliśmy 500 tysięcy złotych za II miejsce dla aktywnej gminy  
w sprawie wzrostu szczepień przeciw Covid-19. Została zwiększona subwencja ogólna o 334.579,00 złotych na realiza-
cję naszych zadań w roku 2021. Niestety pomimo, że podatek śmieciowy nie jest niski w roku 2021 musimy dołożyć na  
zbiórkę odpadów do wpłat mieszkańców co najmniej 200 tysięcy złotych z budżetu gminy. Dobrą informacją jest to,  
iż podatki rolny i inne lokalne na 2022 rok pozostaną na tym samym poziomie co dotychczas. Rok 2021 kończymy z do- 
brym wynikiem i dobrą perspektywą na 2022 i 2023. 

Dziękuję bardzo wszystkim za owocną współpracę na rzecz naszej małej Ojczyzny jaką jest Gmina. Na nadchodzą-
ce Święta Bożego Narodzenia i cały Rok 2022 życzę wiele zdrowia, spokoju na naszej wschodniej granicy oraz realizacji  
planów i zamierzeń. Niech Nowonarodzony Jezus Błogosławi nam wszystkim. 

 Z wyrazami szacunku 

Wójt Gminy Nowe Piekuty 

Szanowni Państwo! 
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Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gmi- 
ny złożyli podziękowanie dla Pani Mo-
niki Gołębiewskiej za pełną poświęcenia 
pracę na rzecz Sołectwa Kostry Litwa  
i Gminy Nowe Piekuty.

W dniu 20 września we wsi Kostry 
Litwa odbyło się zebranie sołeckie na 
którym dokonano wyboru nowego Soł-
tysa. Sołtysem wsi Kostry Litwa została 
Pani Małgorzata Kaczyńska. 

Życzymy Pani skutecznej i owocnej  
działalności na rzecz swojej „małej  
ojczyzny”, satysfakcji z wykonywania 
mandatu społecznego. Życzymy sukce-
sów i dobrej współpracy z mieszkańcami.

W roku 2021 planowane są jeszcze 
dwie sesje Rady Gminy Nowe Pieku-
ty, na których podjęte będą uchwały  
w sprawie:
• Określenia średniej ceny jednostki 

paliwa w Gminie Nowe Piekuty na 
rok szkolny 2021/2022,

• Uchwalenia rocznego programu 
współpracy Gminy Nowe Piekuty  
z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami 

• Uchwalenia regulaminu dostarcza-
nia wody i odprowadzania ścieków 
na terenie Gminy Nowe Piekuty,

• Ustalenia stawek podatków i opłat 
na 2022 rok.

• Uchwalenia budżetu Gminy na 2022 
rok.

• Uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Nowe Piekuty.
 
Obrady sesji Rady Gminy są nagry-

wane i transmitowane na żywo. Nagra-
nia sesji oraz imienne wykazy głosowań 
zamieszczane są w Biuletynie Infor- 
macji Publicznej Urzędu Gminy Nowe 
Piekuty.

Na każdej sesji Wójt Gminy przed-
stawiał sprawy bieżące dotyczące okre-
sów międzysesyjnych.

Opr. Wiesława Brzozowska
Inspektor ds. samorządu

.

 Rada Gminy Nowe Piekuty od  
1 kwietnia 2021 roku odbyła 4 sesje na 
których podjęto 20 uchwał w sprawie: 

• Rozpatrzenia petycji – 2 uchwały .
• Wyrażenia zgody na sprzedaż nie-

ruchomości stanowiących własność 
Gminy Nowe Piekuty.

• Ustalenia dni i godzin otwierania 
oraz zamykania placówek handlu 
detalicznego, zakładów gastrono-
micznych i zakładów usługowych 
dla ludności na terenie Gminy Nowe 
Piekuty.

• Przyjęcia programu opieki nad zwie- 
rzętami bezdomnymi oraz zapobie- 
ganiu bezdomności zwierząt w Gmi-
nie Nowe Piekuty.

• Dopłat do taryf zbiorowego odpro-
wadzania ścieków na terenie Gminy 
Nowe Piekuty.

• Udzielenia Wójtowi Gminy Nowe 
Piekuty wotum zaufania.

• Udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy.

• Udzielenia dotacji dla OSP KSRG  
w Nowych Piekutach.

• Określenia wzoru wniosku o przyzna- 
nie dodatku mieszkaniowego oraz 

wzoru deklaracji o wysokości do-
chodów gospodarstwa domowego.

• Ustalenia wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego dla członków ochot-
niczej straży pożarnej, za udział  
w działaniach ratowniczych lub szko- 
leniu pożarniczym organizowanym 
przez Państwową Straż Pożarną lub 
gminę.

• Udzielenia dotacji dla OSP w Skło-
dach Borowych. 

• Zmian w budżecie gminy na 2021 
rok – 4 uchwały. 

• Zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Nowe Piekuty –  
4 uchwały. 

Wszystkie uchwały dostępne są na 
stronie internetowej: 

https://bip-ugpiekuty.wrotapodlasia.pl 

W dniu 20 sierpnia 2021 roku Pani 
Monika Gołębiewska złożyła rezygna-
cję z funkcji Sołtysa wsi Kostry Litwa. 
Pani Monika Gołębiewska funkcję Soł-
tysa wsi Kostry Litwa pełniła w latach 
2014-2021.

Na XXIII sesji Rady Gminy Nowe 
Piekuty w dniu 10 września 2021 roku 

Informacja z działalności Rady Gminy Nowe Piekuty 
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Realizacja budżetu w 2021 roku

Lp. Wyszczególnienie PLAN WYKONANIE NA 
15.11.2021r.

1 Dochody ogółem 23 532 258,95 20 335 469,27

1.1 Dochody bieżące, z tego: 21 553 397,83 19 343 732,86

1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób fizycznych 2 072 758,00 1 781 608,00

1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku 
dochodowego od osób prawnych 83 000,00 82 730,36

1.1.3 z subwencji ogólnej 8 323 904,00 7 343 900,00

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele 
bieżące 6 823 842,83 6 353 521,92

1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym: 4 249 893,00 3 781 972,58 

1.1.5.1 z podatku od nieruchomości 731 372,00 686 168,13

1.2 Dochody majątkowe, w tym: 1 978 861,12 991 736,41

1.2.1 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych  
na inwestycje 1 851 026,12 869 553,12

2 Wydatki ogółem 25 601 087,95 20 297 951,71

2.1 Wydatki bieżące, w tym: 21 284 852,95 17 298 967,76

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 668 612,89 7 156 520,92

2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 42 641,00 0,00

2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 165 000,00 51 569,85

2.2 Wydatki majątkowe, w tym: 4 316 235,00 2 998 983,95

2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje  
i zakupy inwestycyjne 1 592 753,00 789 784,26

3 Wynik budżetu -2 068 829,00 37 517,56

4 Przychody budżetu 2 168 829,00 0,00

4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, 
w tym: 656 602,00 0,00

4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 
ustawy, w tym: 1 512 227,00 0,00

5 Rozchody budżetu 100 000,00 75 000,00

5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek  
oraz wykup papierów wartościowych 100 000,00 75 000,00

Opr. Skarbnik Gminy
Anna Kunicka
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Projekt budżetu na 2022 rok

steLp. Wyszczególnienie PLAN

1 Dochody ogółem 18 158 174,00 

1.1 Dochody bieżące, z tego: 17 358 660,00 

1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego  
od osób fizycznych 1 878 608,00 

1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego  
od osób prawnych 80 000,00 

1.1.3 z subwencji ogólnej 8 003 790,00 

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 2 942 306,00 

1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym: 4 453 956,00 

1.1.5.1 z podatku od nieruchomości 835 000,00 

1.2 Dochody majątkowe, w tym: 799 514,00 

1.2.1 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 749 514,00 

2 Wydatki ogółem 18 651 830,00 

2.1 Wydatki bieżące, w tym: 17 306 389,00 

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 661 198,00 

2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: 42 640,00 

2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 100 000,00 

2.2 Wydatki majątkowe, w tym: 1 345 441,00 

2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne 789 514,00 

3 Wynik budżetu -493 656,00 

4 Przychody budżetu 743 656,00 

4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: 602 101,00 

4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,  
w tym: 141 555,00 

5 Rozchody budżetu 250 000,00 

5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów 
wartościowych 250 000,00 

Opr. Skarbnik Gminy
Anna Kunicka
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Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
Sporządzono:
– 39 aktów małżeństw zawartych na terenie gminy Nowe Piekuty
– 23 akty zgonu osób które zmarły na terenie gminy Nowe Piekuty
– 1 transkrypcję aktu zgonu osoby która zmarła poza granicami kraju
– wydano 23 zaświadczenia do ślubu konkordatowego

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem
0-2 59 40 99
3 18 15 33

4-5 38 36 74
6 26 16 42
7 16 17 33

8-12 107 114 221
13-15 76 65 141
16-17 40 39 79

18 19 19 38
19-65 1245 0 1245
19-60 0 1023 1023
>65 299 0 299
>60 0 485 485

ogółem 1943 1869 3812

Dowody osobiste z odciskami palców 
Od 8 listopada 2021 r. osoby, które 

ukończyły 12 lat, będą mogły składać 
wnioski o wydanie dowodu osobistego 
z drugą cechą biometryczną – odci-
skami palców. Będą one zamieszczane  
w warstwie elektronicznej dowodu. 

Minister Cyfryzacji ogłosił w Dzien-
niku Ustaw komunikat o wdrożeniu 
z dniem 7 listopada 2021 r. rozwiązań 
technicznych umożliwiających wydawa- 
nie dowodu osobistego zawierającego 
odciski palców. Od 8 listopada 2021 r. 
Polacy, którzy ukończyli 12 lat, będą 
mogli składać wnioski o wydanie do-
wodu osobistego z drugą cechą biome-
tryczną – odciskami palców. Będą one 
zamieszczane w warstwie elektronicz-
nej dowodu. Dodatkowo do warstwy 
graficznej dowodu powróci odwzo-
rowanie cyfrowe podpisu posiadacza. 
Będzie obowiązywał nowy wzór wnio-
sku o wydanie dowodu osobistego. Nie 
zmienią się natomiast wymagania do- 
tyczące fotografii.

Wymóg osobistego stawiennictwa
 Złożenie wniosku o wydanie do-

wodu osobistego wymaga osobistej wi-
zyty w urzędzie gminy . Od 8 listopada 
2021 r. osoba, która ukończyła 12 rok 
życia będzie zobowiązana do złożenia 
odcisków palców oraz własnoręcznego 
czytelnego podpisu. W wyjątkowych 
przypadkach podyktowanych względa-
mi medycznymi, urzędnik będzie mógł 
zwolnić z obowiązku złożenia podpisu 
lub odcisków palców. Czynność od-
bioru nowego dowodu również będzie 
wymagała osobistego stawiennictwa  
w urzędzie. Przy odbiorze dowodu nastą- 
pi weryfikacja odcisków palców zawar- 
tych w warstwie elektronicznej dowodu.

Wnioski dla dzieci do 12 roku życia 
będzie można składać w urzędzie lub 
drogą elektroniczną z wykorzystaniem 
usługi na stronie www.gov.pl. Wyma- 
gany kwalifikowany podpis elektro- 
niczny, podpis zaufany albo podpis 
osobisty osoby składającej wniosek (ro- 
dzic, opiekun wyznaczony przez sąd  
lub kurator).

Terminy ważności nowych dowodów
Zmienią się także terminy waż-

ności nowych dowodów w zależności  
od wieku posiadacza tego dokumentu: 
dowody wydawane osobom, które nie 
ukończyły 12 roku życia będą ważne  
5 lat od daty wydania.

Dowody wydawane osobom, które 
ukończyły 12 rok życia – 10 lat. 

W przypadku chwilowego braku 
możliwości pobrania odcisków palców, 
dowód będzie wydawany na okres 12 
miesięcy.

Mobilna stacja urzędnika
W przypadku osób obłożnie chorych 

i niepełnosprawnych, które nie mogą 
dotrzeć do Urzędu, zostanie wdrożo- 
ne nowe rozwiązanie – mobilna stacja 
urzędnika. Przedstawiciel Urzędu – po 
uprawdopodobnieniu przez wniosko-
dawcę zaistniałego przypadku – uda się 
do miejsca pobytu obywatela i wszyst- 
kie formalności związane z dowodem 
osobistym zostaną załatwione bez wy-
chodzenia z domu.

Zgony i urodzenia  
Od 01.01.2021 do 28.10.2021
ZGONY – 56
URODZENIA – 29
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Skąd wynikają te zmiany
Wdrożenie zmian podyktowane jest 

przepisami rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 
z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie 
poprawy zabezpieczeń dowodów oso-
bistych obywateli Unii i dokumentów 
pobytowych wydawanych obywatelom 
Unii i członkom ich rodzin korzysta-
jącym z prawa do swobodnego prze-
mieszczania się. 

Ważność dotychczasowych dowodów
W związku z wprowadzeniem w Pol- 

sce nowych dowodów nie będzie ko-
nieczności obowiązkowej wymiany 
ważnych dokumentów. Z dotychczaso-
wego dowodu będzie można korzystać 
do czasu, aż minie jego ważność.

Nowy e-dowód, tak jak dotychczas, 
będzie zawierał certyfikaty:
• Certyfikat potwierdzenia obecności –  
znajduje się w każdym dowodzie; nie 
wymaga kodu PIN.
• Certyfikat identyfikacji i uwierzytel-
nienia – znajduje się w dowodzie każdej 

osoby, która posiada pełną albo ogra-
niczoną zdolność do czynności praw-
nych. Wymaga 4-cyfrowego kodu PIN 
(tzw. PIN 1).
• Certyfikat podpisu osobistego (nie jest 
obowiązkowy) – za zgodą posiadacza 
dowodu, umieszczany jest w dokumen-
cie osoby, która posiada pełną zdolność 
do czynności prawnych lub w dowo-
dach osób z ograniczoną zdolnością do  
czynności prawnych, jeśli zgodę wyrazi 
rodzic, opiekun lub kurator. Nowością 
w przypadku tego certyfikatu jest to, że 
osoba która składa wniosek o wydanie 
dowodu nie wcześniej niż 30 dni przed 
datą 18 urodzin – samodzielnie (bez 
rodzica) może wyrazić zgodę na ten 
certyfikat. Użycie certyfikatu podpisu 
osobistego wymaga 6-cyfrowego kodu 
PIN (tzw. PIN 2).

W e-dowodzie jest również prze-
strzeń na zamieszczenie kwalifikowa-
nego podpisu elektronicznego – zaim-
plementowanie tego podpisu odbywa 
się na podstawie umowy posiadacza 
dowodu osobistego oraz dostawcy usłu- 
gi zaufania. 

Kody PIN1 i PIN 2 ustala się w urzę-
dzie gminy przy odbiorze nowego do-
wodu, albo później – w dowolnym mo-
mencie w okresie ważności e-dowodu, 
w dowolnym urzędzie miasta/gminy  
na terenie całego kraju.

Do e-dowodów wydawane są ko-
perty zawierające kod PUK. Jest to kod,  
który służy do zmiany ustalonych ko-
dów PIN oraz do odblokowania certy-
fikatów. Po trzykrotnym błędnym wpi-
saniu kodu PIN certyfikat w dowodzie  
zostaje zablokowany. Aby go odbloko-
wać, należy podać kod PUK. Kopertę 
z kodem PUK można odebrać za po-
twierdzeniem odbioru, można też zo-
stawić ją w urzędzie gminy i odebrać  
w każdej chwili.

W związku z wprowadzeniem  
w Polsce nowych dowodów nie będzie 
konieczności obowiązkowej wymia- 
ny ważnych dokumentów. 

Z dotychczasowego dowodu będzie 
można korzystać do czasu, aż minie 
jego ważność.

Opr. Hanna Perkowska
Kierownik USC

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach
 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
W NOWYCH PIEKUTACH

tel. 666 090 399
tel. 666 344 674

e- mail: ops@nowepiekuty.pl

Pomoc Społeczna – od 1 kwietnia do 
końca października 2021 r.
1/ wydano 61 decyzji administracyj-
nych w sprawie przyznania pomocy,

2/ wypłacono świadczenia pieniężne;
a) zasiłki stałe dla 5 osób (35 świad-
czeń) na kwotę 18 296,18zł, + ubezpie-
czenie zdrowotne za 4 osoby na kwotę 
1 324,68zł,
b) zasiłki okresowe dla 13 rodzin (44 
świadczenia) na kwotę 16 917,80zł,
c) zasiłki jednorazowe celowe dla  
10 rodzin (15 świadczeń) na kwotę  
10 600 zł,
d) z posiłków w szkole korzystało  
35 dzieci koszt – 16 922,10zł, 
e) świadczenia na zakup żywno- 
ści otrzymało 17 rodzin na kwotę  
20 250,00 zł, 
f) w domach pomocy społecznej prze-
bywały 4 osoby; dopłata do kosztów 
pobytu 1 osoby w domu pomocy spo-
łecznej – 17 480,75zł,
g) wypłata należności dla 3 opiekunów 
prawnych ustanowionych przez sąd  
(10 świadczeń) na kwotę 14 298,82 zł.
3/ asystent rodziny współpracowała  

z czterema rodzinami wymagającymi 
wsparcia wychowawczego,
4/ jedno dziecko przebywa w rodzin- 
nej pieczy zastępczej (gmina ponosi 
częściową opłatę za pobyt). 

Z usług Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Wylinach Rusi korzysta  
9 mieszkańców naszej gminy. Warszta- 
ty Terapii Zajęciowej w Starych Raci-
borach organizują zajęcia dla 9 niepeł-
nosprawnych. Nadal współpracujemy 
ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób 
Potrzebujących Pomocy „Bliżej Ciebie”  
w Wysokiem Mazowieckiem co umoż-
liwia korzystanie z pomocy żywno-
ściowej Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Żyw-
nościowa (POPŻ). Skierowania umoż-
liwiające korzystanie z w/w pomocy 
wydawane są przez nasz Ośrodek.  
W roku bieżącym wydaliśmy 17 skiero-
wań uprawniających do odbioru żyw-
ności dla 33 osób.
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Informujemy, że od bieżącego roku 
osoby bezdomne z terenu naszej gmi- 
ny mogą być kierowane do Schroni-
ska dla osób bezdomnych w Kalinowie 
Czosnowie (Gm. Wysokie Mazowiec-
kie), z którym mamy podpisaną umo-
wę na przyjmowanie potrzebujących. 
Schronisko jest czynne całodobowo.

Posiadamy również nową stronę  
internetową naszego OPS pod adre- 
sem: samorzad.gov.pl/web/ops-w-no-
wych-piekutach.

Ponownie przypominamy o ko-
nieczności przestrzegania zasad do-
tyczących postępowania w związku  
z pandemią koronawirusa.

W związku z zagrożeniem KORO- 
NAWIRUSEM oraz okresem zimowym  
jak co roku apelujemy do wszystkich 
mieszkańców naszej gminy o reago-
wanie na potrzeby osób samotnych, 
niepełnosprawnych, bezdomnych i in- 
nych, które znalazły się w potrzebie, 
a same nie potrafią o siebie zadbać  
i zgłaszanie takich sytuacji do naszego 
Ośrodka lub instytucji zajmujących 
się pomocą – zgodnie z informacjami 
znajdującymi się w niniejszym wy-
daniu Wieści z Gminy. Jednocześnie 
informujemy o funkcjonowaniu pro-
gramu rządowego „Wspieraj Seniora” 
mającego na celu ochronę zdrowia  
i życia osób powyżej 70 roku życia 
– ogłoszenie o programie zamiesz-
czamy niżej. Przypominamy, że nasz 
Ośrodek Pomocy organizuje również 
pomoc osobom będącym w kwaran-
tannie lub zakażonych koronawirusem 
przebywającym w izolacji domowej, w 
zakresie organizowania zaopatrzenia w 
artykuły żywnościowe i inne artyku-
ły pierwszej potrzeby. Bezpośrednim 
dostarczaniem zakupionych artykułów 
dla tych osób zajmują się nasi strażacy  
z KSRG w Nowych Piekutach, którym za  
bardzo życzliwą współpracę z naszym 
Ośrodkiem serdecznie dziękujemy. 

Niżej przedstawiamy informacje 
z pozostałych zadań realizowanych 
przez pracowników Ośrodka Pomocy 
Społecznej.

 Z okazji zbliżających się Świąt Bo-
żego Narodzenia oraz nadchodzącego 

Nowego 2022 Roku życzymy wszyst- 
kim mieszkańcom naszej gminy i oso-
bom z nami współpracującym wszyst-
kiego najlepszego, szczególnie dużo 
zdrowia, życzliwości od innych ludzi, 
spełnienia zamierzeń i Błogosławień-
stwa Bożego.

 Opr. Kierownik OPS  
Krzysztof Porowski

PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA” 
NA 2021 R. 

Program zakłada pomoc w dostar-
czeniu niezbędnych produktów do 
domu seniora, by ograniczyć koniecz-
ność wychodzenia osób starszych na 
zewnątrz podczas pandemii, ze wzglę-
du 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 zagro-
żeniem zakażenia Covid–19, w przy-
padku 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 nale-
ży do decyzji ośrodka pomocy społecz-
nej. Z programu nie mogą korzystać  
osoby, które już otrzymują wsparcie  
w ramach usług opiekuńczych, czy  
specjalistycznych usług opiekuńczych. 
Udzielenie pomocy w ramach progra-
mu nie zależy od kryterium docho- 
dowego. 

Program jest realizowany w termi-
nie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grud-
nia 2021 r. z możliwością wydłużenia 
jego realizacji o kolejne miesiące z uwa- 

gi na utrzymujący się stan epidemii  
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

Usługa wsparcia będzie polegała  
w szczególności na dostarczeniu zaku-
pów obejmujących artykuły podsta-
wowej potrzeby, w tym artykuły spo-
żywcze, oraz środki higieny osobistej. 
Senior może również zgłosić potrzebę 
udzielenia wsparcia w zakresie np. za-
łatwienia drobnych spraw urzędowych 
(jeżeli ich zakres nie wymaga wydania 
upoważnień od seniora lub udostęp-
nienia danych wrażliwych), wypro- 
wadzenia psa, itp. Pomoc dla seniora  
w ramach ww. programu może być 
udzielana również w zakresie dostar-
czania 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 utrzy-
mującym się stanem epidemii dzwoni 
na ogólnopolską infolinię uruchomio- 
ną w ramach programu Solidarnościo-
wy Korpus Wsparcia Seniorów – pod 
numer 22 505 11 11. 
Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie 
przekazuje prośbę o pomoc do właści-
wego, ze względu na miejsce zamiesz-
kania seniora, ośrodka pomocy spo-
łecznej w danej gminie. 
Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy 
społecznej kontaktuje się telefonicz-
nie z seniorem, podaje datę i godzinę 
dokonania zgłoszenia przez seniora 
oraz weryfikuje zgłoszenie i ustala za-
kres usługi wsparcia. Następnie podaje  
dane osoby, która przyjdzie do seniora 
w celu udzielenia pomocy oraz wska- 
zuje datę udzielenia tej pomocy. 
Krok 4. Koszty zakupów pokrywa  
senior. 
PAMIETAJ! Płacisz tylko za rzeczywi-
sty koszt zakupów. Pozostałe usługi są 
nieodpłatne! 

Realizacja wsparcia świadczonego 
przez ośrodek pomocy społecznej od-
bywa się pięć dni w tygodniu, w godzi-
nach pracy ośrodka. Zgłoszenia, które 
wpływają w weekendy rozpatrywane  
są od poniedziałku.
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ŚWIADCZENIA RODZINNE
Jednym z warunków uprawniają-

cych do świadczeń rodzinnych jest 
kryterium dochodowe. Zasiłek rodzin-
ny przysługuje, jeżeli przeciętny mie-
sięczny dochód rodziny w przelicze-
niu na osobę w rodzinie albo dochód 
osoby uczącej się nie przekracza kwoty 
674 zł. W przypadku gdy członkiem 
rodziny jest dziecko legitymujące się 
orzeczeniem o niepełnosprawności lub 
orzeczeniem o umiarkowanym albo  
o znacznym stopniu niepełnospraw- 
ności, zasiłek rodzinny przysługuje, 
jeżeli przeciętny miesięczny dochód 
rodziny w przeliczeniu na osobę albo 
dochód osoby uczącej się nie przekra-
cza kwoty 764 zł.

Jednorazowa zapomoga z tytułu  
urodzenia się dziecka tzw. „becikowe” 
również uzależniona jest od kryterium 
dochodowego, które wynosi 1 922,00zł 
miesięcznie na osobę. Ponadto, aby 
uzyskać prawo do tego świadczenia  
należy przedłożyć również zaświad- 
czenie lekarskie lub zaświadczenie wy-
stawione przez położną o pozostawa-
niu kobiety pod opieką medyczną nie 
później niż od 10 tygodnia ciąży do 
porodu. 

W dniu 22 września 2021 roku uka-
zało się obwieszczenie Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego w spra- 
wie wysokości przeciętnego dochodu 
z pracy w indywidualnych gospodar-

stwach rolnych z 1 ha przeliczeniowe-
go w 2020 r. zgodnie z treścią ww. ob-
wieszczenia, dochód roczny za 2020 r. 
wyniósł 3 819,00 zł, tj. 318,25 zł mie-
sięcznie z 1 ha przeliczeniowego.

W okresie zasiłkowym trwającym 
od 1 listopada 2021 r. do 31 paździer-
nika 2022 r. dokumentujemy dochody 
osiągnięte za rok bazowy 2020 r., lecz 
jeśli po tym roku nastąpiły zmiany  
w dochodzie należy te zmiany uwzględ-
nić przy wyliczaniu dochodu upraw-
niającego do zasiłków rodzinnych wraz 
z dodatkami, jednorazowej zapomogi  
z tytułu urodzenia się dziecka oraz do 
specjalnego zasiłku opiekuńczego. 

POMOC MATERIALNA
O CHARAKTERZE SOCJALNYM 

DLA UCZNIÓW
 (stypendia szkolne i zasiłki szkolne)

Od 1 września 2021 r. przyjęto 33 
nowych wniosków o ustalenie upraw-
nień do stypendium szkolnego na  
rok szkolny 2021/2022. 

Na podstawie ustawy o systemie 
oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tj.: 
Dz. U. z 2020 r., poz. 1327 ze zm.) oraz 
Uchwały nr XXV/155/13 Rady Gmi- 
ny Nowe Piekuty z dnia 29 sierpnia  
2013 r. w sprawie uchwalenia Regulami- 
nu przyznawania pomocy materialnej  
o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Gminy Nowe  
Piekuty (ogłoszony w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Podlaskiego z dnia  
6 września 2013 r., poz. 3327), rozpa-
trzono pozytywnie wszystkie 33 wnio-
ski, gdyż spełnione zostało kryterium 
dochodowe na osobę w rodzinie w wy- 
sokości 528 zł miesięcznie. Kwoty przy-
znanego stypendium szkolnego były 
zróżnicowane: głównie zależało to od 
wysokości miesięcznego dochodu ro-
dziny; im dochód niższy tym wyższe 
stypendium można było przyznać, je-
śli dodatkowo w rodzinie występowa-
ła jakaś dysfunkcja m.in.: bezrobocie, 
niepełnosprawność, ciężka lub długo-
trwała choroba, wielodzietność, brak 
umiejętności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych, alkoho- 

lizm, narkomania lub gdy rodzina była 
niepełna dodatkowo można było przy-
znać po 10 zł za każdą dysfunkcję na 
każdego ucznia miesięcznie.

Wypłata tych świadczeń zreali-
zowana jest na podstawie przedło-
żonych przez świadczeniobiorców 
rachunków jako zwrot poniesionych 
kosztów związanych z udziałem ucznia 
w dodatkowych zajęciach edukacyj-
nych, zakupem podręczników i innych 
pomocy edukacyjnych, zakwaterowa-
niem w internacie lub na stancji, zaku-
pem biletów miesięcznych, zakupem 
ubrania, obuwia sportowego lub ga-
lowego i innego wyposażenia ucznia  
wymaganego przez szkołę.

Rachunki należy złożyć do Ośrod- 
ka Pomocy Społecznej w Nowych Pie-
kutach:
1) na I transzę (wypłata przyznane-
go stypendium za okres od września 
do grudnia 2021 r.) rachunki należy 
przedłożyć do 17 grudnia 2021r.,
2) na II transzę (wypłata przyznane-
go stypendium za okres od stycznia do 
marca 2022 r.) rachunki należy przed- 
łożyć do 18 kwietnia 2022 r., 
3) III transza (wypłata przyznane-
go stypendium za okres od kwietnia 
do czerwca 2022 r.) rachunki należy 
przedłożyć do 17 czerwca 2022 r.

Prosimy o terminowe składanie 
rachunków, zgodnie z terminami 
określonymi w decyzjach. 

Przypominamy, że rodzice ucznia 
lub pełnoletni uczniowie otrzymują-
cy stypendium szkolne są obowiązani 
niezwłocznie powiadomić organ, który 
przyznał stypendium o ustaniu przy-
czyn, które stanowiły podstawę przy-
znania stypendium szkolnego np. za-
przestanie nauki przez dziecko, zmianę 
miejsca zamieszkania wnioskodawcy 
i jego rodziny, zmianę w dochodach 
np. – sprzedaż ziemi, uzyskanie inne-
go stypendium przez członka rodziny, 
uzyskanie zasiłku chorobowego, podję-
cie pracy, podjęcie stażu przez członka 
rodziny, uzyskanie darowizny, zmiany 
w wielkości posiadanego gospodarstwa 
rolnego itp. 

 Opr. Inspektor  
Małgorzata Jabłońska
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500+ W GMINIE NOWE PIEKUTY
Obecny okres świadczeniowy 2021/ 

2022 rozpoczął się 01.06.2021 r. i po-
trwa do 31.05.2022 r. 

W okresie od 01.04.2021 r. do 
31.10.2021 r. przyjęliśmy 243 wnio- 
ski o ustalenie prawa do świadczenia  
wychowawczego, w tym 42 w formie  
elektronicznej, co stanowi 17,28%. Wy-
daliśmy 238 informacji o przyznaniu 
prawa do świadczenia wychowawczego 
i 4 decyzje w sprawie świadczenia wy-
chowawczego. Łącznie wypłaciliśmy  
2 203 178,40 zł dla 363 rodzin. Świad- 
czenie wychowawcze otrzymało 653 
dzieci. Średnia miesięczna kwota wy-
płacanych świadczeń to 314 739,77 zł. 

Liczba świadczeń wypłaconych w tym  
okresie wyniosła 4 424.

Rodzice/opiekunowie, którzy nie 
pobierają świadczenia wychowawczego 
z programu „Rodzina 500+” w każdej 
chwili mogą przystąpić do programu 
składając wniosek. W takim przypadku 
świadczenie wychowawcze jest przy-
znawane, co do zasady (z zastrzeżeniem 
przewidzianych w ustawie wyjątków) 
od miesiąca złożenia wniosku do koń- 
ca okresu świadczeniowego.

W A Ż N E
Od 1 lutego 2022 r. wnioski o świad-

czenie wychowawcze 500+ na następ-
ny okres (2022/2023) oraz bieżące od 
01.01.2022 r. należy składać do ZUS  
i tylko w formie elektronicznej.

 Opr. Referent Iwona Brzozowska

W związku z nowelizacją ustawy  
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Du-
żej Rodziny, informujemy posiadaczy, 

iż od dnia 9 czerwca 2021 r. wszystkie 
aktywne Ogólnopolskie Karty Dużej 
Rodziny uzyskały formę elektronicz-
ną. Każdy posiadacz aktywnej Karty  
(niezależnie, czy posiadał Kartę w for-
mie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu)  
będzie mógł wyświetlić ją w nowej apli-
kacji mObywatel, którą można pobrać 
na telefon ze sklepu Google Play bądź 
też App Store. Więcej informacji na ten 
temat uzyskacie Państwo na stronie: 
https://www.gov.pl/web/mobywatel.
Do aktywowania tej aplikacji wymaga-
ne jest posiadanie Profilu Zaufanego. 
Karta Dużej Rodziny podlega opłacie  
w dwóch przypadkach: gdy składany 
jest wniosek o wydanie duplikatu kar-
ty z powodu zgubienia lub kradzieży; 
koszt wynosi 10 zł oraz gdy chcemy do-
mówić tradycyjną formę Karty w przy- 
padku posiadania jedynie elektronicz-
nej formy Karty, koszt wynosi 10 zł.

Wszelkie informacje dotyczące Karty  
Dużej Rodziny udzielane są w Ośrodku 
Pomocy Społecznej, ul. Główna 23A  
w Nowych Piekutach lub pod numerem 
telefonu 666 090 399.

  
Opr. Specjalista Pracy Socjalnej 

Agnieszka Franczuk

 FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Zgodnie z ustawą z dnia 7 września  

2007 roku o pomocy osobom upraw-
nionym do alimentów (t.j. Dz. U z 2021 
roku, poz. 877, z późn. zm.) w przy-
padku bezskutecznej egzekucji osoba 
uprawniona może ubiegać się o przy-
znanie świadczenia z funduszu alimen- 
tacyjnego. Fundusz ma na celu poprawę 
sytuacji materialnej rodziców, którzy 
są zmuszeni wychowywać samotnie 
dzieci, a drugi z rodziców uchyla się 

od obowiązku alimentacji. O świadcze-
nia z funduszu można ubiegać się po 
dwóch miesiącach bezskutecznej egze-
kucji. Świadczenia przysługują osobom 
uprawnionym do ukończenia przez nie 
18 roku życia, a jeśli kontynuują naukę  
do 25 roku życia. W przypadku posia-
dania orzeczenia o znacznym stopniu 
niepełnosprawności bez względu na 
wiek, świadczenie przysługuje bezter-
minowo. Prawo do świadczeń z fundu- 
szu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli  
przeciętny miesięczny dochód na oso-
bę w rodzinie nie przekracza obecnie 
kwoty 900 zł. Wypłata z funduszu wy-
nosi tyle, ile zasądzono alimentów, jed-
nak nie więcej niż 500 zł miesięcznie  
na jedno dziecko. Okres świadczenio-
wy trwa od dnia 1 października do  
dnia 30 września następnego roku. Pra-
wo 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 Ośrod- 
ku Pomocy Społecznej w Nowych Pie-
kutach ul. Główna 23A.

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

Dnia 01.10.2021 roku rozpoczął się 
kolejny już okres świadczeniowy dot. 
wypłaty świadczeń z funduszu alimen-
tacyjnego.

W naszej gminie z tej pomocy ko-
rzysta obecnie 12 dzieci, których ro-
dzice nie płacą zasądzonych przez sąd 
alimentów. Najniższa kwota świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego na dziec- 
ko wynosi 350 zł, a najwyższa – 500 zł 
miesięcznie. W okresie od 01 kwietnia 
2021 roku do października 2021 roku z 
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tytułu świadczeń z funduszu alimenta-
cyjnego wypłacono kwotę – 33.022,69 
zł.

W tym samym okresie komornicy 
wpłacili – 3.856,12 zł, z tego:
– na dochody budżetu państwa przeka-
zano – 2.596,33 zł,
– na dochody własne gminy przekaza- 
no – 1.236,74 zł.

Przez naszą gminę zgłoszonych jest 
13 dłużników alimentacyjnych do sze-
ściu biur informacji gospodarczej.

 
 Opr. Specjalista Pracy Socjalnej Iwo-

na Piekutowska

Przemoc w rodzinie to zamierzone 
i wykorzystujące przewagę sił dzia- 
łanie przeciw członkowi rodziny, na-
ruszające prawa i dobra osobiste, po-
wodujące cierpienie i szkody.

Szczególnie teraz w dobie pandemii 
zwróćmy nawagę na niewłaściwe za-
chowania i nie bądźmy obojętni.

W celu uzyskania kompleksowej po-
mocy lub zgłoszenia zaobserwowanej 
sytuacji możesz zgłosić się lub zadzwo-
nić do właściwej instytucji, np.:
– Policji tel. 997 lub 112
– Ośrodka Pomocy Społecznej w No-
wych 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 me-
dycznej; można zażądać wystawienia 
bezpłatnego zaświadczenia lekarskie-
go o przyczynach i rodzaju uszkodzeń 

ciała związanych z użyciem przemocy  
w rodzinie.

Jeżeli potrzebujesz rozmowy, wspar- 
cia psychologicznego w związku z prze-
mocą w twojej rodzinie możesz skorzy-
stać z bezpłatnej rozmowy telefonicznej 
z psychologiem – zapisy w Ośrodku Po-
mocy 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.

 Przypominamy, że osoby pokrzyw-
dzone przestępstwem i członkowie ich 

rodzin, a także świadkowie i osoby im 
najbliższe mogą skorzystać z nieod- 
płatnej pomocy prawnej, psychologicz-
nej, materialnej, rzeczowej w Lokal- 
nym Punkcie Pomocy Pokrzywdzo- 
nym Przestępstwem mieszczącym się  
w Powiatowym Centrum Pomocy Ro- 
dzinie w Wysokiem Mazowieckiem tel.  
518 595 676 https://pcprwysokiema- 
zowieckie.pl/.

 
 Opr. Starszy Pracownik Socjalny 

Regina Rybicka
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Inwestycje 2021/2022
FUNDUSZ DRÓG  

SAMORZĄDOWYCH 
W 2021 roku Gmina Nowe Piekuty 

w ramach programu „Fundusz Dróg 
Samorządowych” zakończyła realizację  
inwestycji pn. ,,Rozbiórka mostu i budo-
wa 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 Li-
twa’’. Całkowity koszt inwestycji wyniósł  
638 058,87 zł w tym dofinansowanie 
w ramach Funduszu Dróg Samorządo-
wych wyniesie 256 026,00 zł.

W 2021 roku kontynuowano remont 
drogi wojewódzkiej nr 659 na odcin- 
ku Krasowo Częstki – Krasowo Wielkie  
o długości 590 m. Koszt inwestycji  
wyniósł 370.000,00 zł.

,,Rozbiórka istniejącego drewniane-
go mostu drogowego i budowa przepu-
stu na rzece Tłoczewka w miejscowości 
Krasowo Częstki na działkach geode-
zyjnych nr 630, 629/2, 372/1, 372/2, 390, 
636, 389/2, 370/1, 391/1 oraz przebudo-
wa 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.

GOSPODARKA  
WODNO-ŚCIEKOWA

Zrealizowana została inwestycja w ra- 
mach pn. „Gospodarka wodno-ścieko-
wa” w ramach poddziałania „Wsparcie 
inwestycji związanych z tworzeniem,  
ulepszaniem lub rozbudową wszyst- 
kich rodzajów małej infrastruktury,  
w tym inwestycji w energię odnawialną  
i w oszczędzanie energii” objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.

Prace polegały na przebudowie prze- 
pompowni wody pitnej wraz z monta-
żem instalacji fotowoltaicznej w miej-
scowości Skłody Przyrusy oraz budową 
wodociągu gminnego w miejscowo-
ściach Jabłoń Kościelna i Jabłoń Mar-
kowięta. 

Całkowity koszt realizacji całej ope-
racji wyniesie 359 475,45 zł, a wniosko-
wana kwota pomocy to 185 962 zł.

BUDOWA OŚWIETLENIA  
ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI 

JABŁOŃ KOŚCIELNA  
I KOSTRY NOSKI

W miejscowości Jabłoń Kościelna 
przy ulicy Cmentarnej oraz Polnej zo-
stało zamontowane nowe oświetlenie 
uliczne.  Na odcinku 367 m postawio-
nych zostało 8 słupów z oświetleniem 
ulicznym. Do tej pory jedynie w Ja- 
błoni Kościelnej brakowało oświetlenia 
dróg prowadzących do cmentarza.

W miejscowości Kostry Noski wy-
konane zostało oświetlenie drogowe 
na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej  
z droga gminną (do wsi Kostry Litwa). 

Łączny koszt budowy 45.510,00  
złotych. 
Fundusz sołecki 2021 r.
1. Jabłoń Jankowce – z „Programu od-
nowy wsi województwa podlaskiego – 
Kreatywna wieś” 

Gmina Nowe Piekuty w 2021  roku 
wykonała inwestycję pn. Rewitalizacja 
terenu – budowa miejsca rekreacji –  
altana z miejscem na ognisko „mającą  
na celu zintegrowanie społeczności  
lokalnej. Przedsięwzięcie polegało na  
budowie miejsca rekreacji. 

W ramach inwestycji została wy-
budowana altana wyposażona w stół  
i ławki. Obok wymurowane zostało 
miejsce na ognisko. Teren wokół został 
uporządkowany i zasiany trawą. Od 
strony dróg gminnych wybudowano 
ogrodzenie z furtka wejściową. Na tere-
nie miejsca zamontowano również lam-
pę solarną, która oświetla teren wokół 

Most w miejscowości Kostry Litwa

Most w miejscowości Kostry Litwa

Most w miejscowości Krasowo Częstki

Most w miejscowości Krasowo Częstki

Przepompownia wody pitnej wraz z instala-
cją fotowoltaiczną w Skłodach Przyrusach

Droga wojewódzka nr 659
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altany. W trosce o zachowanie czystości 
został ustawiony kosz na śmieci, aby 
korzystający z miejsca rekreacji pozo-
stawiali po zakończonych spotkaniach 
porządek. Został osiągnięty podstawo-
wy efekt rzeczowy – poprawa wizerun-
kowa sołectwa poprzez zagospodaro-
wanie i rewitalizację terenu. Kolejnym 
osiągniętym efektem jest zamontowana 
pierwsza lampa solarna, która zachę-
ci mieszkańców gminy do korzystania  
z nowatorskich rozwiązań wykorzystu-
jących naturalne źródła energii.

Stworzone miejsce rekreacji, jest 
ogólnodostępne dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych jak też miejscem integracji 
lokalnej społeczności, w którym możli-
wa jest organizacja pikników, festynów 
okolicznościowych, imprez rekreacyj-
nych i sportowych oraz społeczno-kul-
turalnych.

Całkowita wartość inwestycji wy-
niosła 32.647,31 zł  w tym 15.000,00 zł 
współfinansowano przy pomocy środ-
ków z budżetu Województwa Podla-
skiego w ramach „Programu odnowy 
wsi województwa podlaskiego – Kre-
atywna wieś”, a 17.547,00 zł. z Fundu- 
szu Sołeckiego.

2. Wyposażenie świetlic wiejskich i re-
miz:
1) Kostry Noski zakup krzeseł – war-
tość 19.000,00 zł. 
2) Jabłoń Śliwowo montaż klimatyzacji 
oraz zakup wyposażenia – 17.150,00 zł.
3) Jabłoń Dąbrowa – zakup wyposa-
żenia oraz remont pomieszczeń w bu- 
dynku świetlicy wiejskiej” – 19.300,00.
3. Jabłoń Piotrowce – utworzenie par-
kingu przy miejscu rekreacji we wsi Ja-
błoń Piotrowce” – 17.320,00 zł.

4. Skłody Borowe – zakup szaf strażac-
kich o wartości 3.075,00 zł oraz zakup 
kosiarki traktorka o wartości 11.000,00 zł.
5. Nowe Rzepki, Nowe Żochy utwar- 
dzenie placu przy świetlicy wiejskiej  
w miejscowości Nowe Rzepki – war- 
tość  31.000,00 zł.

6. Jabłoń Dobki – kontynuacja utworze-
nie placu zabaw – wartość 12.000,00 zł. 
7. Krasowo Częstki – „Modernizacja 
i doposażenie pomieszczeń świetlicy 
wiejskiej” – wartość 21.799,00 zł.
8. Markowo Wólka, Lendowo Budy – 
podział działek z przeznaczeniem na 
poszerzenie drogi gminnej – wartość 
30.000,00 zł. Działki przeznaczone pod 
poszerzenie drogi gminnej, mieszkańcy  
wsi Lendowo Budy i Markowo Wólka 
przekazali bezpłatnie na rzecz gminy.
9. Łopienie Jeże – „Remont pomiesz-
czeń w świetlicy wiejskiej – wartość 
18.602,00 zł.
10. Jabłoń Kościelna – „Współfinanso-
wanie budowy chodnika przy ulicy Ry-
nek Kościelny w miejscowości Jabłoń 
Kościelna” – wartość 32.900,00 zł.
11. Jabłoń Zambrowizna – doposaże- 
nie miejsca rekreacji we wsi Jabłoń  
Zambrowizna” – 14.425,00 zł.

12. Nowe Piekuty – remont Kapliczki –
wartość 6.300,00 zł.
13. Jabłoń Spały, Jabłoń Markowięta, 
Jośki, Koboski, Kostry Litwa, Krasowo  
Wielkie, Krasowo Wólka, Łopienie Sze-
lągi, Łopienie Zyski, Nowe Piekuty, Pie-
kuty Urbany, Pruszanka Mała, Skłody 
Przyrusy, Stare Żochy, Stokowisko, Tło- 
czewo – żwirowanie dróg gminnych  
o łącznej wartości 298.579,00 zł. 
14. Hodyszewo – remont drogi gmin- 
nej nr 107631B – wartość 18.250,00 zł.
15. Jabłoń Zarzeckie – zakup wyposaże- 
nia na miejsce rekreacji – 14.425,00 zł.
16. Tłoczewo – zakup kosiarki – war- 
tość 8.899,00 zł.

Łączna wartość środków przeznaczo- 
nych na realizację FUNDUSZU SOŁEC- 
KIEGO na 2021 r. wynosi 623596,31 zł.

Środki przeznaczone na Fundusz 
Sołecki w 80% pochodzą z budżetu 
Gminy Nowe Piekuty, a w 20% z bu-
dżetu Wojewody Podlaskiego. 

WZROST WYKORZYSTANIA OZE 
W GMINIE NOWE PIEKUTY

Gmina Nowe Piekuty otrzymała w ra- 
mach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podlaskiego na 
lata 2014-2020 grant na zakup i montaż 
instalacji OZE – Kolektorów słonecz-
nych do podgrzewania wody budyn- 
kach mieszkalnych. Realizacja zadania 
nastąpiła w 2021 roku. Wykonanych zo- 
stało 25 instalacji kolektorów słonecz-
nych o łącznej wartości 288.294,88 zł 
dofinansowanych na poziomie 72,2% 
kosztów kwalifikowanych otrzymało 
25 gospodarstw domowych co stanowi 
kwotę 280.565,24 zł. 

Miejsce rekreacji w miejscowości Jabłoń  
Jankowce

Miejsce rekreacji w miejscowości Jabłoń  
Piotrowce 

Miejsce rekreacji w miejscowości Jabłoń  
Zambrowizna 

Miejsce rekreacji Nowe Rzepki

Miejsce rekreacji w Nowych Żochach
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„Redukcja emisji dwutlenku węgla  
w Gminie Nowe Piekuty poprzez 

montaż instalacji OZE”
W 2021 roku Gmina Nowe Piekuty 

otrzymała dofinansowaniem projektu  
grantowego pn. „Redukcja emisji dwu-
tlenku węgla w Gminie Nowe Piekuty 
poprzez montaż instalacji OZE” w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyj- 
nego Województwa Podlaskiego na lata 
2014-2020, Osi priorytetowej V. Gospo- 
darka Niskoemisyjna Działanie 5.1. Ener- 
getyka oparta na odnawialnych źródłach 
energii. W ramach projektu grantowe- 
go, Gmina będzie udzielać mieszkańcom  
(Grantobiorcom) grantów na dofinan-
sowanie zakupu i montażu instalacji 
fotowoltaicznych do produkcji energii 
elektrycznej i/lub instalacji kolektorów 
słonecznych do produkcji energii ciepl-
nej. W ramach inwestycji planowane 
jest wykonanie 45 instalacji fotowolta-
icznych oraz 7 instalacji hybrydowych 
(kolektory słoneczne i panele fotowol-
taiczne). 

Całkowity koszt inwestycji szacowa- 
ny jest na kwotę 1.999.352,00 zł w tym 
dofinansowanie wyniesie 1.499.514,00 zł.

Usuwanie wyrobów  
zawierających azbest

W ramach przedsięwzięcia pn. „Usu- 
wanie wyrobów zawierających azbest 
z terenu gminy Nowe Piekuty” dofi-�
nansowanego ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w związku z realiza-
cją programu pod nazwą „Ogólnopol-
ski program finansowania usuwania 
wyrobów zawierających azbest” oraz 
ze środków Wojewódzkiego Fundu- 
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Białymstoku z terenu Gminy 
Nowe Piekuty zostało odebranych 90 t 
wyrobów azbestowych. Wartość zada-
nia 32.344,11 zł. 

Zakup maszyn na potrzeby  
gospodarki komunalnej

Laweta do przewozu minikoparki
Cena brutto – 22 400,00 zł

Ciągnik komunalny Valtra
Cena brutto – 196 800,00 zł, 
z zamiatarką cena brutto – 38 437,50 zł

 

Ciągnik komunalny z zamiatarką

 

Pług do odśnieżania 
Cena brutto – 28 290,00 zł  

Posypywarka
Cena brutto – 53 000,00 zł

 

Minikoparka z osprzętem
Cena brutto – 166 050,00 zł

Zamierzenia inwestycyjne na 2022 r.
1. Budowa sieci wodociągowej rozdziel-
czej z miejscowości Jabłoń Kościelna  
i Jabłoń Markowięta do miejscowości 
Jabłoń Zarzeckie.
2. Przebudowa i rozbudowa sieci wo- 
dociągowej rozdzielczej w miejscowo-
ści Hodyszewo.
3. Budowa kolektora odwadniającego 
ulicę Słoneczną w Nowych Piekutach.   
4. Rozbudowa istniejącej wiaty o część 
garażową przy SUW w Nowych Pieku-
tach.        
5. Przebudowa drogi ul. Sadowej w Ja-
błoni Kościelnej.    
6. Budowa  chodnika na ul. Słonecznej 
w Nowych Piekutach. 
7. Rozbudowa przebudowa drogi gmin-
nej Nr 1076215 Markowo – Wólka –  
Lendowo – Budy łącznie z budową wo- 
dociągu gminnego.

Instalacja solarna

Instalacje fotowoltaiczne
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„#SzepimySię z KGW”

W Gminie Nowe Piekuty w miesią-
cu sierpniu oraz wrześniu odbyło się 
pięć festynów promujących szczepienia 
przeciwko COVID-19 organizowanych 
w ramach Rządowego Programu „#Sze-
pimySię z KGW”, których organizato-
rami były: Gmina Nowe Piekuty, KGW 
„Rzepinki”, KGW „Janko-wianki”, KGW  
Śliwowianki”, KGW „Żochowiacy”, KGW 
„Kostrowianki”.

Podczas festynów była możliwość 
zaszczepienia się w mobilnych punk-
tach szczepień. Koła Gospodyń Wiej-
skich zapewniły wiele atrakcji dla dzie- 
ci i dorosłych. Była możliwość degu-
stacji potraw regionalnych, wystawa 
rękodzieła ludowego, żywe maskotki  
z którymi można było zrobić sobie pa-
miątkowe zdjęcia, animatorzy umilali 
czas najmłodszym, natomiast dorośli 
mogli pobawić się przy akompania-
mencie zespołów muzycznych. Strażacy 
ochotnicy prowadzili pokazy udziela-
nia pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Łącznie podczas wszystkich pięciu fe-
stynów przeciwko COVID-19 zaszcze-
piło się 88 osób.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
Kołom Gospodyń Wiejskich z terenu 
naszej gminy za tak wielkie zaangażo-
wanie i pomoc w realizacji festynów. 

Dzięki takiemu działaniu i promowaniu 
szczepień wśród mieszkańców Gmina  
Nowe Piekuty zajęła drugie miejsce  
w powiecie wysokomazowieckim w kon- 
kursie „Rosnąca Odporność” organizo-
wanego w ramach Narodowego Progra-
mu Szczepień tym samym zdobywając 
500 tys. zł. które możemy wykorzystać 
na działania związane z przeciwdzia- 
łaniem COVID-19. 

Opr. Katarzyna Gierałtowska

Stoisko KGW Śliwowianki z Panem Markiem 
Kaczyńskim, Wójtem Gminy Nowe Piekuty 
podczas festynu w Nowych Piekutach

Atrakcją festynów były przejazdy dorożką  
w Nowych Piekutach

KGW „Kostrowianki" 

KGW Kostrowianki z Panem Łukaszem Sie- 
kierko, wiceprzewodniczącym Sejmiku Wo- 
jewództwa Podlaskiego, Panem Grzegorzem  
Żochowskim, przewodniczym Rady Miejskiej 
Szepietowo, Panem Markiem Kaczyńskim, 
Wójtem Gminy Nowe Piekuty, Panem Nor-
bertem Krzykawskim ze Stowarzyszenia Po-
mocy „Szansa” podczas festynu w Kostrach 
Noskach

Pokaz ratownictwa medycznego przeprowa-
dzony przez OSP KSRG Nowe Piekuty

8. Rozbudowa  przebudowa  drogi gmin- 
nej Nr 10764913 Jabłoń Dobki.
9. Zakup plugu do odśnieżania i zamia-
tarki na potrzeby utrzymania czystości 
w miejscowości Jabłoni Markowięta.
10. Zakup i montaż klimatyzatorów bu- 
dynku Urzędu Gminy.
11. Budowa przedszkola łącznie ze Żłob- 
kiem w miejscowości Nowe Piekuty.
12. Budowa przedszkola łącznie ze Żłob- 
kiem w miejscowości Jabłoń Kościelna. 
13. Zakup kosiarki w celu utrzymania 

zieleni w miejscowości Jabłoń Zam- 
browizna.
14. Rozbudowa oświetlenia drogowego 
w miejscowości Koboski.
15. Utwardzenie placu parkingowego  
przy budynku świetlicy wiejskiej w No- 
wych Żochach.
16. Utwardzenie placu parkingowego  
przy budynku świetlicy wiejskiej w miej- 
scowości Jabłoń Dąbrowa.
17. Utworzenie i wyposażenie miejsc 
rekreacji i spotkań mieszkańców na 

terenie Gminy Nowe Piekuty w miej-
scowościach Jabłoń  Dobki, Jabłoń Jan-
kowce, Jabłoń Zarzeckie i Kostry Noski.
18. Budowa wiaty przy świetlicy wiej-
skiej w miejscowości Krasowo Częstki. 
19. Zakup wyposażenia i oświetlenia 
placu zabaw w miejscowości Jabłoń 
Piotrowce. 

Opr. Pracownicy Referatu 
Inwestycyjno-Komunalnego, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa
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Uroczystości Gminne
230. ROCZNICA UCHWALENIA 

KONSTYTUCJI 3 MAJA
230 lat temu Sejm Czteroletni po 

burzliwej debacie przyjął przez aklama-
cję ustawę rządową, która przeszła do 
historii jako Konstytucja 3 Maja. Była 
drugą na świecie i pierwszą w Europie 
ustawą regulującą organizację władz 
państwowych, prawa i obowiązki oby-
wateli.

W Gminie Nowe Piekuty obchody 
230. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 
3 Maja rozpoczęły się uroczystą Mszą 
Świętą w Kościele Parafialnym pw. 
Świętego Kazimierza, której przewodni-
czył ksiądz proboszcz Tadeusz Sołtysik.  
W uroczystościach wzięli udział przed-
stawiciele Rady Gminy Nowe Piekuty 
na czele z Panem Arturem Żochowskim 
Przewodniczącym Rady Gminy Nowe 
Piekuty, Pani Danuta Wyszyńska, Dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Nowych 
Piekutach, przedstawiciele jednostek 
podległych, poczty sztandarowe jedno-
stek OSP z terenu naszej gminy. Po za-
kończonej mszy świętej głos zabrał Pan 
Marek Kaczyński Wójt Gminy Nowe 
Piekuty, który w krótkim przemówie-
niu przypomniał historię Konstytucji 
3 Maja. W dalszej części zgromadzone 
delegacje udały się pod pomnik po-
święcony Żołnierzom Armii Krajowej 
i mjr Kazimierzowi Kamieńskiemu ps. 
„Huzar”, gdzie został ośpiewany hymn 
narodowy oraz złożone zostały kwiaty.

Uroczystości upamiętniające 230 rocznicę 
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Nowych 
Piekutach

Kwiaty składają Marek Kaczyński – Wójt 
Gminy Nowe Piekuty, Ewa Pruszyńska Za-
stępca Wójta Gminy Nowe Piekuty oraz 
Pan Artur Żochowski Przewodniczący Rady 
Gminy Nowe Piekuty

ODSŁONIĘCIE TABLICY  
W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM  

PATROLU EUGENIUSZA  
TYMIŃSKIEGO „RYSIA”  

Z ODDZIAŁU KAZIMIERZA  
KAMIEŃKIEGO „HUZARA”

30 maja 2021 roku została odsłonię-
ta i poświęcona tablica upamiętniająca 
żołnierzy z patrolu Eugeniusza Tymiń-
skiego „Rysia” z oddziału Kazimierza 
Kamieńskiego „Huzara”.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą 
Świętą w Kościele Parafialnym pw. św. 
Kazimierza w Nowych Piekutach, któ-
rej przewodniczył ksiądz kanonik Ta-
deusz Sołtysik, proboszcz parafii oraz 
ksiądz kanonik Stanisław Szymborski. 
Po Mszy Świętej głos zabrał Pan Marek 
Kaczyński, Wójt Gminy Nowe Piekuty 
oraz Pan Marek Kawczyński z Instytu-
tu Pamięci Narodowej. W swoim wy-
stąpieniu Wójt Gminy Nowe Piekuty 
podkreślił role i znaczenie działalno- 
ści podziemia niepodległościowego po  
II wojnie światowej na terenie gminy  
i całej Polski. Bez ofiary jaką złożyli 
Żołnierze Wyklęci nie byłoby dzisiej-
szej wolnej i niepodległej Polski. Przed-
stawiciel Instytutu Pamięci Narodowej 

Pan Marek Kawczyński przedstawił rys 
historyczny tragicznego wydarzenia  
z 30 maja 1951 r., podczas którego  
w Nowych Żochach polegli w walce 
Plut. Eugeniusz Tymiński „Ryś’, strz. 
Tadeusz Porowski „Boberek” strz. An-
toni Żochowski „Naspiuk” sierż. Stani-
sław Gontarczuk „Rekin”.

Następnie poczty sztandarowe 1. Pod- 
laskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 
18. Białostockiego Punktu Rozpoznaw-
czego, 14. Dywizjonu Artylerii Konnej  
niesionego przez przedstawicieli Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej im. Bry- 
gady Kawalerii „PLIS”, Klubu Więzio-
nych, Internowanych i Represjonowa-
nych Koła Terenowego w Sokołach, 
NSZZ „Solidarność” w Wysokiem Ma-
zowieckiem, OSP Nowe Piekuty, OSP 
Jabłoń Jankowce, OSP Hodyszewo. 
Szkoły Podstawowej im. ks. Rocha Mo-
dzelewskiego w Nowych Piekutach oraz 
kombatanci, przedstawiciele Parlamen-
tu Rzeczypospolitej Polskiej, Wojska 
Polskiego, władz wojewódzkich, po-
wiatowych, gminnych, państwowych 
i samorządowych zgromadzili się przy 
tablicy upamiętniającej poległych żoł-
nierzy Armii Krajowej. Po wciągnięciu 
flagi państwowej na maszt, odśpiewaniu  
hymnu narodowego odsłonięta i po-
święcona została tablica upamiętniają-
ca poległych żołnierzy. W uroczystości 
uczestniczyli: Pan Jarosław Zieliński 
Poseł na Sejm RP, Pan Jacek Bogucki  
Senator RP, w imieniu Pana Posła i Wi-
ceministra Edukacji Narodowej Pan 
Roman Czepe Wicestarosta Białostocki, 
Pan Bogdan Zieliński Starota Wysoko-
mazowiecki, Pan Łukasz Siekierko Wi-
ceprzewodniczący Sejmiku Wojewódz-
twa Podlaskiego w imieniu Pana Artura 
Kosickiego Marszałka Województwa 
Podlaskiego, Wojsko Polskie reprezen-
towali: Płk. Sławomir Kocanowski Do-
wódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej, Ppłk. Mirosław Dąbrow-
ski Wojskowy Komendant Uzupełnień 
w Bielsku Podlaski, Mjr. Jan Krysiuk 
reprezentujący 18. Łomżyński Pułk 
Rozpoznawczy, Mł. Bryg. Adam Fran-
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kowski Komendant Państwowej Straży 
Pożarnej. Rodziny poległych żołnierzy 
reprezentował Pan Eugeniusz Łuniew-
ski siostrzeniec starszego sierżanta VI 
Brygady Wileńskiej Eugeniusza Tymiń-
skiego ps. „Ryś” oraz Kazimierz i An-
drzej Żochowscy bratankowie Antonie-
go Żochowskiego ps. „Naspiuk”. Licznie 
przybyłych kombatantów reprezento-
wała Pani Stanisława Korolkiewicz Wi-
ceprzewodniczący Klubu Więzionych, 
Internowanych i Represjonowanych  
w Białymstoku, Pan Włodzimierz Ko-
stro Przedstawiciel Związku Sybiraków.. 
Na uroczystości gościliśmy także Pana 
Waldemara Kikolskiego Wicestarostę 
wysokomazowieckiego, Pana Roberta 
Wyszyńskiego Burmistrza Szepietowa, 
Pana Eugeniusza Święckiego Burmistrza 
Miasta Ciechanowiec, Pana Eugeniu-
sza Koczewskiego Burmistrza Miasta 
Brańsk oraz Pana Artura Żochowskiego 
Przewodniczącego Rady Gminy Nowe 
Piekuty wraz z Radnymi i Sołtysami.

W trakcie uroczystości Pan Jarosław 
Schabieński Naczelnik Oddziałowego 
Biura Upamiętniania Walk i Męczeń-
stwa w Białymstoku wręczył Panu Mar-
kowi Kaczyńskiemu Wójtowi Gminy 
Nowe Piekuty grawerton okolicznościo-
wy z podziękowaniem za pielęgnowa- 
nie wartości patriotycznych i pamięć 
o Żołnierzach Wyklętych oraz bardzo 
dobrą współpracę z Instytutem Pamięci 
Narodowej.

Poczty Sztandarowe oraz zaproszeni goście  
podczas uroczystości odsłonięcia tablicy upa- 
miętniającej żołnierzy z patrolu Eugeniusza  
Tymińskiego „Rysia” w Nowych Piekutach

78. ROCZNICA PACYFIKACJI WSI 
KRASOWO CZĘSTKI

W sobotę 17 lipca 2021 roku ob-
chodziliśmy 78. rocznicę mordu miesz- 
kańców wsi Krasowo Częstki. Wspólnie  
z licznie przybyłymi gośćmi, mieszkań-
cami i rodzinami zamordowanych mo-
dliliśmy się za pomordowanych podczas 
Eucharystii sprawowanej pod przewod- 
nictwem biskupa Tadeusza Bronakow-
skiego. Po zakończonej mszy świętej głos 
zabrała zastępca Wójta Gminy Nowe  
Piekuty, Pani Ewa Pruszyńska, która  
w krótkim przemówieniu przypomnia-
ła tragiczne chwile tamtego dnia. Na-
stępnie zgromadzone delegacje złożyły 
kwiaty oraz zapaliły znicze.

Poczty Sztandarowe podczas Uroczystej Mszy  
św. w Krasowie Częstkach

Biskup Tadeusz Bronakowski podczas spra-
wowania Eucharystii w Krasowie Częstkach

Zaproszeni goście, delegacje oraz mieszkańcy 
przybyłe na uroczystości 78 rocznicy mordu 
mieszkańców w Krasowie Częstkach

kpt. Jan Krasowski Żołnierz Armii Krajowej  
(1927-2021)
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77. ROCZNICA ZAMORDOWANIE 
21 OSÓB PRZEZ NIEMCÓW  
W SKŁODACH BOROWYCH

11 sierpnia 2021 r. przypadła 77. 
rocznica zamordowania 21. osób przez 
Niemców w Skłodach Borowych. Uro-
czystość upamiętniająca to wydarzenie 
rozpoczęła się mszą świętą w intencji 
pomordowanych w kościele parafialnym  
w Nowych Piekutach, w której udział 
wzięli przedstawiciele władz wojewódz- 
kich, powiatowych oraz gminnych. 
Kolejny etap uroczystości odbył się  
w Skłodach Borowych pod pomnikiem 
upamiętniającym ofiary tej strasznej 
zbrodni gdzie zebrane delegacje złożyły 
kwiaty i znicze. Ostatnim etapem ob-
chodów 76 rocznicy mordu była mo- 
dlitwa w intencji ofiar.

Uroczysta Msza święta za ofiary mordu  
w Skłodach Borowych celebrowana w kościele  
Parafialnym pw. Św. Kazimierza w Nowych

Poczty Sztandarowe oraz przybyłe delegacje, 
zgromadzone pod pomnikiem upamiętniają-
cym ofiary zbrodni w Skłodach Borowych

ROCZNICA KORONACJI  
CUDOWNEGO OBRAZU ORAZ  

GMINNE OBCHODY POWSTANIA  
„SOLIDARNOŚCI”.

29 sierpnia w Sanktuarium Matki 
Bożej Pojednania w Hodyszewie odbyły  
się uroczystości związane z 41. Roczni-
cę Koronacji Cudownego Obrazu oraz 
gminne obchody 41. rocznicy powsta-
nia „Solidarności”. Mszy świętej prze-
wodniczył ks. dr Rafał Czekalewski, 
proboszcz parafii Hodyszewo, Kustosz 
Sanktuarium Matki Bożej Pojednania. 
Wydarzenie uświetniły poczty sztan-
darowe wystawione przez GRH im. 
Brygady Kawalerii „Plis”, OSP Jabłoń 
Jankowce, OSP Nowe Piekuty, OSP Ho-
dyszewo, Szkołę Podstawową im. Ks. 
Rocha Modzelewskiego w Nowych Pie-
kutach. Oprócz licznie zgromadzonych 
parafian i pielgrzymów w uroczystości 
wzięli udział przedstawiciele władz po-
wiatowych i gminnych, a wśród nich 
Pan Marek Kaczyński – Wójt Gminy 
Nowe Piekuty, Pan Artur Żochowski –  
Przewodniczący Rady Gminy Nowe 
Piekuty, radni, sołtysi; porucznik Ry-
szard Łapiński – Prezes GRH im. Bry-
gady Kawalerii „Plis”, Pani Danuta Wy- 
szyńska – dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Ks. Rocha Modzelewskiego w No-
wych Piekutach, nauczyciele i uczniowie; 
pracownicy Urzędu Gminy w Nowych 
Piekutach oraz przedstawiciele jedno-
stek OSP. W imieniu zgromadzonych 

głos zabrał Pan Marek Kaczyński, który 
odniósł się do historii „Solidarności”  
i cudownego obrazu Matki Bożej z Hody-
szewa, której tak wiele zawdzięcza lud 
Podlasia oraz powitał Ks. dra Rafała Cze-
kalewskiego jako nowego proboszcza 
hodyszewskiego.

Delegacje zgromadzone na uroczystych ob-
chodach w Sanktuarium Matki Bożej Po- 
jednania

Uroczyste powitanie Ks. dr Rafała Czekalew-
skiego przez Pana Marka Kaczyńskiego Wój-
ta Gminy Nowe Piekuty wraz z małżonką

Opr. Katarzyna Gierałtowska

Poczty Sztandarowe podczas uroczystych obchodów w Hodyszewie
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Uroczyste przekazanie nowego samochodu ratowniczo gaśniczego  
oraz sprzętu specjalistycznego dla Jednostek OSP z terenu Gminy Nowe Piekuty 

6 listopada 2021 r. w miejscowości 
Skłody Borowe odbyło się uroczyste 
przekazanie samochodu ratowniczo-
-gaśniczego jednostce OSP KSRG Nowe 
Piekuty. Spotkanie było również oka- 

zją do przekazania sprzętu ratowniczo- 
-gaśniczego o wartości prawie 70 tysięcy 
złotych, który trafił do pięciu jedno-
stek OSP z terenu gminy Nowe Piekuty.  
W uroczystości udział wzięli m.in. Sta-

rosta Wysokomazowiecki, a zarazem 
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego 
OSP Bogdan Zieliński, Wiceprzewod- 
niczący Sejmiku Województwa Podla- 
skiego Łukasz Siekierko, Zastępca Ko-

Zjazd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowe Piekuty

Najważniejszym wydarzeniem w dzia- 
łalności naszych Ochotniczych Straży 
Pożarnych, które odbyło się w remi-
zie OSP w Skłodach Borowych w dniu 
25.07.2021 r. był Zjazd Gminny. Podsu-
mował on działalność Związku za lata 
2016–2020. W zjeździe udział wzięło  
30 delegatów ze wszystkich jednostek 
OSP z terenu gminy oraz młodszy ka-
pitan Cezary Zalewski – przedstawiciel 
Komendy Powiatowej Państwowej Sta-
ży Pożarnej w Wysokiem Mazowiec-
kiem. Zjazd dokonał oceny działalności  
całego Związku, a szczególnie działal-
ność Zarządu Oddziału Gminnego za 
miniona kadencję. Po złożeniu spra-
wozdań oraz dyskusji ustępujący Za-
rząd został pozytywnie oceniony przez 
delegatów i uzyskał absolutorium. Waż-
nym punktem Zjazdu był wybór oraz 
zatwierdzenie nowego składu Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSP RP na nową 

kadencję, który ukonstytuował się na-
stępująco :
1. Prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSPRP – Marek Kaczyński
2. Wiceprezes Zarządu Oddziału Gmin-
nego ZOSPRP – Artur Żochowski
3. Wiceprezes Zarządu Oddziału Gmin-
nego ZOSPRP – Stanisław Leszczyński
4. Komendant Zarządu Oddziału Gmin- 
nego ZOSPRP – Sylwiusz Zakrzewski
5. Sekretarz Oddziału Gminnego ZOSPRP –  
Jan Rzymski
6. Sekretarz Oddziału Gminnego ZOSPRP –   
Jan Gierałtowski
7. Członek prezydium Oddziału Gmin-
nego ZOSPRP – Marek Sienkiewicz
8. Członek Zarządu Oddziału Gmin- 
nego ZOSPRP – Henryk Płoński
9. Członek Zarządu Oddziału Gmin- 
nego ZOSPRP – Andrzej Gajdziński
10. Członek Zarządu Oddziału Gmin-
nego ZOSPRP – Krzysztof Jankowski
11. Członek Zarządu Oddziału Gmin-
nego ZOSPRP – Paweł Pruszyński
12. Członek Zarządu Oddziału Gmin-
nego ZOSPRP – Piotr Piekutowski
13. Członek Zarządu Oddziału Gmin-
nego ZOSPRP – Wiesław Piekutowski
14. Członek Zarządu Oddziału Gmin-
nego ZOSPRP – Adam Dzieniszewski

15. Członek Zarządu Oddziału Gmin-
nego ZOSPRP – Kazimierz Markowski

Druh Marek Kaczyński Prezes Za-
rządu w imieniu nowo wybranego Za-
rządu zapewnił uczestników Zjazdu, 
że będzie aktywnie współpracował ze 
wszystkimi Jednostkami OSP z terenu 
gminy i Komendą Powiatową PSP jak 
również Komendą Wojewódzką PSP oraz 
dołoży wszelkich starań, aby naszych  
9 jednostek OSP były właściwie wypo-
sażone w sprzęt do działań ratowniczych.

Na delegatów na Zjazd Powiatowy 
ZOSPRP wybrano:
1. Marek Kaczyński – Prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSPRP
2. Artur Żochowski – Wiceprezes Za-
rządu Oddziału Gminnego ZOSPRP
3. Sylwiusz Zakrzewski – Komendant 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSPRP
4. Paweł Pruszyński – Członek Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSPRP

Do pracy w Zarządzie Powiatowym 
ZOSPRP na 5 najbliższych lat wybrano:
1. Marek Kaczyński – Prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego ZOSPRP
2. Artur Żochowski – Wiceprezes Za-
rządu Oddziału Gminnego ZOSPRP

 Opr. Maciej Mikołajczyk
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Uroczyste obchody 90. rocznicy utworzenia OSP w Jabłoni Jankowcach

Dnia 4 września 2021 roku odby-
ły się uroczyste obchody 90 rocznicy 
utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Jabłoni Jankowcach. Uroczystość roz-
poczęła się Mszą Świętą o godz. 12.00  
w Kościele Parafialnym pw. Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła w Jabłoni 
Kościelnej, koncelebrowana przez ks. 
kan. dr Andrzeja Łapińskiego – pro-
boszcza parafii i ks. mł. bryg. Wojcie-
cha Ejsmonta – Kapelan Wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej

Program obchodów rozpoczął się 
od wprowadzenia Pocztów Sztanda-
rowych do Kościoła Parafialnego pw. 
Św. Apostołów Piotra i Pawła w Jabłoni 
Kościelnej, po czym odbyła się Msza 

Święta w intencji Ochotniczej Straży 
Pożarnej i wszystkich mieszkańców  
wsi Jabłoń Jankowce.

Po Mszy Młodzieżowa Drużyna Po-
żarnicza OSP KSRG Jabłoń Jankowce 
wykonała montaż słowno-muzyczny. 

Dalsza część uroczystości odbyła  
się przed remizą OSP w Jabłoni Jan-
kowcach: 
• powitanie wszystkich przybyłych  

na uroczystość przez Pana Marka 
Kaczyńskiego Wójta Gminy Nowe 
Piekuty oraz Prezesa Zarządu Od-
działu Gminnego Związku OSP 
RP w Nowych Piekutach,

• przedstawienie historii założenia  
i funkcjonowania OSP Jabłoń Jan-
kowce, przez druha Piotra Pieku-
towskiego – Prezesa OSP KSRG 
Jabłoń Jankowce,

• wręczenie odznaczeń i wyróżnień 
dla Druhen, Druhów i gości,

odznaczeni zostali:
Uchwałą Prezydium Zarządu Głów-

nego Związku Ochotniczych Straży Po- 
żarnych Rzeczpospolitej Polskiej od-
znaczyło

ZŁOTYM ZNAKIEM ZWIĄZKU
Druha Wiesława Piekutowskiego
Prezydium Zarządu Oddziału Woje- 
wódzkiego Związku Ochotniczych Stra-

ży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej 
Uchwałą nadało medale „Za Zasługi 
dla Pożarnictwa”

ZŁOTY MEDAL otrzymali:
1. Druh Zbigniew Jabłoński 
2. Druh Jerzy Jabłoński

SREBRNY MEDAL otrzymali:
1. Druh Krzysztof Sawicki
2. Druh Marek Żochowski

BRĄZOWY MEDAL otrzymali:
1. Druh Adam Piekutowski
2. Druh Daniel Brzozowski 
Prezydium Zarządu Oddziału Woje- 
wódzkiego Związku Ochotniczych Stra- 

Wręczenia odznaczeń dla Strażaków z OSP Ja-
błoń Jankowce dokonali: Pan Bogdan Zieliń- 
ski – Starosta Wysokomazowiecki, Pan Marek 
Kaczyński Wójt Gminy Nowe Piekuty oraz 
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związ-
ku OSP RP w Nowych Piekutach oraz dh An- 
drzej Koc – Prezes Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego Związku OSP RP

Od lewej: bryg. Adam Frankowski – Komen-
dant Powiatowy Państwowej Straży Pożar-
nej w Wysokiem Mazowieckiem; Pan Bog-
dan Zieliński – Starosta Wysokomazowiecki, 
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Wysokiem Mazowieckiem; st. kpt.  
Wojciech Sokołowski, Z-ca Komendanta Po-
wiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem

mendanta Powiatowego PSP st. kpt. 
Wojciech Sokołowski, Wójt Gminy 
Nowe Piekuty Marek Kaczyński, a tak-
że druhny i druhowie z terenu gminy 
Nowe Piekuty.

Zaproszeni goście otrzymali z rąk 
Wójta Gminy oraz Przewodniczącego 
Rady Gminy Nowe Piekuty pisemne 
podziękowania za wspieranie rozwoju 
jednostek OSP w gminie oraz pomoc  
w działaniach na rzecz pozyskiwania 
zewnętrznych funduszy na rzecz OSP. 

Został przekazany jednostce OSP 
KSRG Nowe Piekuty samochód ratow-
niczo-gaśniczy marki Volvo to pierw-
szy pojazd w gminie zakupiony w ca-
łości dzięki środkom zewnętrznym. 
Łączna kwota samochodu wyniosła  

847 347 tysięcy złotych, 474 267,14 
tysięcy złotych na ten cel gmina pozy-
skała z Funduszu Inwestycji Lokalnych,  
a 373 079,83 tysięcy złotych z Narodo-
wego oraz Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska. Specjalistyczny 
sprzęt ratowniczo-gaśniczy trafił nato-
miast do pięciu jednostek OSP z tere-
nu gminy: OSP KSRG Nowe Piekuty, 
OSP KSRG Jabłoń-Jankowce, OSP Ja-
błoń Kościelna, OSP Kostry-Noski oraz 
OSP Skłody Borowe. Pieniądze na ten 
cel pochodziły m.in. z budżetu gmi- 
ny, Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska, a także od prywatnych 
darczyńców, w tym państwa Radzi-
szewskich z m. Stare-Żochy, właścicieli 
firmy Elmar. 

Przekazanie kluczy samochodu ratowniczo- 
-gaśniczego przez Wójta Gminy i zarazem 
Prezesa Zarządu Gminnego OSP w Nowych 
Piekutach Pana Marka Kaczyńskiego 
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ży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej 
Uchwałą nadało Odznaki Honorowe 
„Podlaski Krzyż Floriański”:

ZŁOTĄ Odznakę otrzymał:
1. Druh Marek Kaczyński

BRĄZOWĄ Odznakę otrzymali:
1. Dh Mieczysław Jabłoński
2. Dh Eugeniusz Jankowski
3. Dh Józef Ireneusz Jabłoński
4. Dh Jerzy Szymborski
5. Dh Tadeusz Marian Jankowski
6. Dh Wiesław Józef Żochowski
7. Dh Tadeusz Jankowski
8. Dh Kazimierz Brzozowski
9. Dh Sławomir Waldemar Jankowski
10. Dh Wiesław Piekutowski
11. Dh Andrzej Jankowski
12. Dh Bogdan Józef Szymborski

• promocja książki „Myślo mojo i dą-
żeniem...” Zarys historii wsi Jabłoń 
Jankowce w 90 rocznicę powstania 
Ochotniczej Straży Pożarnej przed-
stawiona przez Panią Przewodni-
czącą Koła Gospodyń Wiejskich 
,,Janko-wianki’’ Katarzynę Mantur, 
a zarazem autorkę książki.

Na uroczystość przybyło wielu wspa- 
niałych gości m.in.:
1. st. bryg. Robert Dzierżek – Zastępca 
Podlaskiego Komendanta Wojewódz-
kiego PSP 
2. ks. mł. bryg. Wojciech Ejsmont – Ka-
pelan Wojewódzki Państwowej Straży 
Pożarnej
3. ks. kan. dr Andrzej Łapiński – Pro-

boszcz Parafii pw. św. Apostołów Piotra 
i Pawła w Jabłoni Kościelnej 
4. dh Andrzej Koc – Prezes Zarządu Od- 
działu Wojewódzkiego Związku OSP RP 
5. Łukasz Siekierko – Wiceprzewod-
niczący Sejmiku Województwa Podla-
skiego 
6. Bogdan Zieliński – Starosta Wysoko-
mazowiecki, Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Wysokiem 
Mazowieckiem
7. bryg. Adam Frankowski – Komen-
dant Powiatowy PSP w Wysokiem Ma-
zowieckiem
8. Artur Żochowski – Przewodniczą- 
cy Rady Gminy Nowe Piekuty 
9. Pracownicy Gminy Nowe Piekuty 
10. Strażacy z terenu Gminy Nowe  
Piekuty
11. Mieszkańcy wsi Jabłoń Jankowce

Założycielami OSP Jabłoń Jankow- 
ce w 1930 roku byli Julian Jankowski 
oraz Józef Jankowski. 

Na uroczystość licznie przybyła z ca- 
łej Polski rodzina Ś.P Juliana Jankow-
skiego na czele z Panią Danuta Świstek.

Przebieg uroczystości poprowadzili:
– Dowódca uroczystości – Druh Da- 
niel Brzozowski 
– Spiker – Druh Karol Gołaszewski

 Zakończenie obchodów odbyło się 
uroczystym obiadem wraz z oprawą 
muzyczną w remizie OSP.

 Wszystkim przybyłym gościom za 
wspólne uczczenie obchodów 90-lecia  
utworzenia OSP Jabłoń Jankowce ser-
decznie dziękuję: Marek Kaczyński Wójt 
Gminy Nowie Piekuty, Prezes Zarządu 

Oddziału Gminnego Związku OSP RP 
w Nowych Piekutach oraz Piotr Pieku-
towski Prezes OSP KSRG Jabłoń Jan-
kowce.

Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu Mło- 
dzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP KSRG  
Jabłoń Jankowce

Na zdjęciu z lewej stronu: Julian Jankowski 
,,Maksak’’ obok Józef Jankowski ,,Śpiewak’’

Grupowe zdjęcie wszystkich przybyłych gości na tle remizy OSP Jabłoń Jankowce 
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Tegoroczny wiosenny i letni czas 
upłynął nam głównie w siodłach. Oprócz  
tego, że jest to wspaniała i bardzo po-
zytywna dla zdrowia forma spędzana 
czasu, to my łączymy ją z okazywaniem 
szacunku i pamięci czasom minionym,  
ważnym wydarzeniom związanym z wal- 
ką o niepodległość naszej Ojczyzny. 
Oprócz tradycyjnych przejażdżek kon-
nych podlaskimi, historycznymi szla- 
kami, braliśmy udział w zorganizo- 
wanych wydarzeniach. W czerwcu my  
zorganizowaliśmy trzydniowy rajd  
konny śladami Podlaskiej Brygady Ka-
walerii, na terenie naszej gminy, a tak-
że na terenie gminy Brańsk. Aktualnie  
jesteśmy na etapie kończenia sezonu 
jeździeckiego – jest to czas „Huber-
tusów” czyli tradycyjnych gonitw za  
lisem. W naszych koszarach w Stokowi-
sku Hubertus odbył się 9 października  
i w tym roku byliśmy bardzo zadowo-
leni z obecności sporej ilości mieszkań- 
ców naszej gminy, choć za rok czeka-
my na jeszcze więcej osób – naprawdę  
warto przybyć na to widowiskowe wy-

darzenie, już dziś zapraszamy!
Nie zapomnieliśmy również o rocz-

nicach związanych z historią naszego 
regionu i jak zwykle spotykaliśmy się 
z Wami podczas wydarzeń, które jak 
co roku są obowiązkowymi do stawie-
nia się datami – zawsze pamiętamy  
o Jabłoni Dobkach, Krasowie Częst-
kach, Skłodach Borowych, Sybirakach, 
Żołnierzach Wyklętych. Nasza Gmi-
na była bardzo mocno doświadczona 
przez okrutne lata wojenne, powojen-
ne… Naszym obowiązkiem jest o tym 
pamiętać.

Ku chwale Kawalerii!
ppor. Ryszard Łapiński
Prezes Stowarzyszenia 

GRH im. Brygady Kawalerii „Plis”

Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady Kawalerii „Pils”

Na szlaku podczas manewrów kawaleryjskich

Hubertus w Stokowisku

Manewry kawaleryjskie – zwiad konny

 Starszy ułan Leszek Kamiński i klacz Gar-
na podczas X Zawodów Kawaleryjskich  
w Ostrołęce

Manewry Kawaleryjskie – czerwiec 2021

Po gonitwie – rozdanie nagród

Sztandar 14 Dywizjonu Artylerii Konnej 
reprezentowany przez nasze Stowarzyszenie 
podczas uroczystości w Krasowie Częstkach
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Kolejny sezon w II lidze

Stowarzyszenie Piłkarzy Ręcznych 
Nowe Piekuty rozpoczęło kolejny sezon 
zmagań w Warszawsko-Mazowieckiej 
II Lidze Piłkarzy Ręcznych. Nasz lokal- 
ny klub dokonał wzmocnień i z powo-
dzeniem radzi sobie w rozgrywkach.

Z SPR-em wciąż współpracuje tre-
ner Norbert Marks, który w okresie  
wakacyjnym odbył szkolenie i obec-
nie posiada licencję A. Doświadczenie, 
które zdobył przekłada się na jakość 
treningów i w efekcie poziom sportowy 
drużyny. Przy zespołach młodzieżowych  
nadal pracuje trener Jacek Drągowski.

Do drużyny seniorów dołączyli  
nowi zawodnicy. Z zespołu juniorskie-
go awansował Kacper Stawierej, który 
już w poprzednim sezonie trenował  
z seniorami. Ponadto dołączyli rów- 
nież: Patryk Niesterowicz – bramkarz –  
wcześniej reprezentujący TS Siemia-
tycze i Bestios Białystok oraz Hubert 
Filipiuk – rozgrywający/skrzydłowy –  
wcześniej reprezentujący TS Siemiaty-
cze i UKS Olimpię Biała Podlaska. Po-
nadto do gry powrócił Rafał Broniek, 
który zmagał się z kontuzją kolana.

Skład drużyny seniorów SPR Nowe 
Piekuty:
1. Jakub Bartosiak
2. Rafał Broniek
3. Piotr Brzozowski

4. Hubert Filipiuk
5. Arkadiusz Gumieniak
6. Damian Jabłoński
7. Adrian Kostro
8. Rafał Kostro
9. Arkadiusz Markowski
10. Adrian Niemyjski
11. Krystian Niemyjski
12. Patryk Nesterowicz
13. Marcin Piekutowski
14. Maciej Porzeziński
15. Karol Pruszyński
16. Karol Roszkowski
17. Sebastian Rszkowski
18. Krystian Stawierej

SPR rywalizuje z zespołami: UMKS 
Trójka Ostrołęka, AZS UMCS Lublin, 
UKPR Agrykola Ochota Warszawa, KS 
Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka, 
KS AZS AWF Warszawa, MKS Padwa  
II Zamość, UKS Olimpia Biała Podla-
ska, Bestios Białystok, UKS MSMS Vic-
toria Łódź, Pabiks Impact II Pabianice.

Warto również zaznaczyć, że no-
wopiekucki klub nawiązał współpracę  
z partnerem strategicznym – Kempa 
Polska, który dba o zaopatrzenie dru-
żyny w niezbędny sprzęt sportowy. 
Dodatkowo SPR wrócił do gry w hali 
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Rudce. 

Stowarzyszenie wspierają: Wójt i Rada  
Gminy Nowe Piekuty, Starosta Wyso-
komazowiecki i Rada Powiatu, Urząd 
Marszałkowski Województwa Podla-
skiego, Kempa Polska, Bosmed – Rafał 
Goliński.

Wyniki i informacje dotyczące klu-
bu można śledzić na facebook’u i In- 
stagramie.

Opr. Aneta Dorodkiewicz
Autor zdjęć Bogdan Mantur

Drużyna Seniorów SPR Nowe Piekuty

Mecz II Ligi w piłkę ręczną

Mecz II Ligi w piłkę ręczną
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Sensoludki w Kostrach Noskach pra-
cują na pełnych obrotach. Od września 
2021 do naszej sensoludkowej drużyny 
dołączyły kolejne maluchy, które zaczę- 
ły nową przygodę z ciociami i babcią. 
Aż trudno uwierzyć, że w grudniu mija 
4,5 roku naszej działalności na terenie 
Gminy Nowe Piekuty! Zaczynaliśmy od 
nazwy „Akademia Malucha” i byliśmy 
wówczas jedynym klubem dziecięcym 
w powiecie wysokomazowieckim. Czas 
mijał i przynosił zmiany. Zmieniliśmy  
nazwę na Sensoludki a w naszym klu-
bie dziecięcym na stałe zagościły zaję-
cia sensoryczne, zwłaszcza w ramach 
programu SmykoMultisensoryka. Wy- 
jazdy do lasu i zabawy w kuchni błot-
nej – to także już stały element na- 
szej oferty. Jeszcze teraz wspominamy  
z uśmiechem pierwsze pytania: co wy  
w tym lesie będziecie robić? Oj mnó- 
stwo ciekawych aktywności, zresztą  
nadal się dużo dzieje! Dlaczego? Bo sta-
wiamy na pracę z 7 zmysłami, które są 
tak ważne w rozwoju każdego dziecka. 
W naszym klubie podążamy za malu-
chem, dajemy mu przestrzeń do kre-
owania własnej zabawy, aktywności, 
zachęcamy do samodzielności ade-

kwatnej do wieku dzieci. A to wszystko 
by się nie udało gdyby nie zespół zaan-
gażowanych cioć i babci, pozytywnie 
zakręconych pań, których wyobraźnia  
potrafi przełamać każdą nudę, a uśmiech  
zapewnić domową atmosferę! Zapra-
szamy do nas! https://www.facebook.
com/sensoludkikostry.

Opr. Marta Chruściel
 

Sensoryczny klub malucha w Kostrach Noskach

Zajęcia sensoryczne w lesie Zajęcia sensoryczne na świeżym powietrzu

Zajęcia sensoryczne w Klubie Malucha

Zajęcia sensoryczne na świeżym powietrzu
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Coroczne święta i wydarzenia histo-
ryczne są bardzo ważne w naszej szkole 
i zawsze uroczyście obchodzone. Ape-
le z pięknymi częściami artystycznymi 
oraz ważnymi słowami płynącymi z ust  
wielu osób, to duma naszej szkoły. 
Dzięki temu młodzież uczy się tradycji, 
szacunku oraz patriotyzmu, zachowu-
jąc pamięć o trudnych wydarzeniach  
w dziejach naszego kraju i regionu.  
Niestety, czas pandemii uniemożli- 
wił organizowanie wielu uroczystości 
z udziałem wszystkich uczniów. Część 
z nich obchodzono w sposób inny niż 
dotychczas, czyli zdalnie.

19 kwietnia w 78 rocznicę wybu-
chu powstania w getcie warszawskim –  
największego zbrojnego zrywu Żydów 
podczas II wojny światowej, a zara- 
zem pierwszego powstania miejskiego 

w okupowanej Europie nasza szkoła 
wzięła udział w akcji społeczno-edu-
kacyjnej Żonkile, organizowanej przez 
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. 

230 rocznica uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja uświetniona została piękną 

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYCH PIEKUTACH

Uroczystosci w Szkole Podstawowej w Nowych Piekutach  
w czasie pandemii

prezentacją wykonaną przez nauczy-
cieli, na której można było też zobaczyć 
nagrania uczniów recytujących wiersze  
i śpiewających piosenki patriotyczne.

230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – fragment prezentacji

Od 15 sierpnia do 26 września  
w każdą niedzielę mogliśmy śledzić po-
czynania drużyn, które wzięły udział  
w tegorocznej Letniej Lidze na Orlikach 

w Jabłoni Kościelnej i Nowych Pieku-
tach. Tymi drużynami były: 
– Jabłoń, Nowe Piekuty, Koledzy Team, 
Józek Team, TW12, Ubi Volantes, Zie-
lone Tarasy.

Rywalizacja odbywała się systemem 
mecz – rewanż. Sędzią podczas roz-
grywek był Adam Perkowski. Mecze  
na dystansie 2x15 minut.

Końcowa Klasyfikacja po 14 kolej-
kach:
1. Ubi Volantes – zwycięzca Letniej 
Ligi 
2. Koledzy Team – 2 miejsce 
3. Nowe Piekuty – 3 miejsce
4. Jabłoń 
5. Zielone Tarasy 
6. TW12
7. Józek Team

Podczas ceremonii wręczenia na-
gród był obecny Wójt Gminy Nowe 
Piekuty Pan Marek Kaczyński, Ani- 
matorzy Sportu Maciej Mikołajczyk 
i Edyta Dołkowska oraz Sędzia Pan 
Adam Perkowski.

Wszystkim drużynom gratulujemy 
wspaniałej i czystej rywalizacji spor- 
towej. Zapraszamy za rok na kolejna 
edycję letniej Ligi na Orlikach w Jabło- 
ni Kościelnej oraz Nowych Piekutach. 

Letnia Liga na Orlikach w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekutach 2021

Ceremonia wręczenia nagród dla zwycięskich 
drużyn

Nagrody tegorocznej Letniej Ligi na Orlikach  
w Jabłoni Kościelnej i Nowych Piekutach

Wręczenie medali przez Wójta Gminy dla  
drużyny Nowe Piekuty, która zajęła III miejsce
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czyński oraz przedstawiciele Rady Ro- 
dziców. W pięknych słowach przed-
stawiony został wymiar edukacji oraz  
wręczono nagrody wyróżnionym na-
uczycielom.

***
11 października 2021 roku obcho-

dziliśmy 68. rocznicę śmierci majora  
Kazimierza Kamieńskiego ps. Huzar. Na  
pierwszej lekcji przedstawiony został  
film prezentujący działalność niepod-
ległościową oraz okoliczności śmierci 
mjr. Kazimierza Kamieńskiego. Nauczy- 
ciele przeprowadzili również z ucznia-
mi rozmowę, a następnie wszyscy udali 
się pod pomnik żołnierzy AK, gdzie  
po odśpiewaniu Hymnu Państwowego 
w hołdzie mjr. Kazimierzowi Kamień-
skiemu i Żołnierzom Wyklętym po-
stawiono znicze w imieniu Samorządu 
Gminy Nowe Piekuty i społeczności 
Szkoły Podstawowej w Nowych Pieku-
tach. Wójt Gminy Nowe Piekuty – Pan 
Marek Kaczyński wygłosił przemówienie, 
a cała uroczystość zakończyła się mo-
dlitwą w intencji Żołnierzy Wyklętych.

Opr. Katarzyna Niewińska

Marcin Kwaśny

82 rocznica napaści sowieckiej na Polskę

***
Nasze kochane mamy, które obcho- 

dzą swoje święto 26 maja, nie mogły, 
jak co roku osobiście gościć w progach 
naszej szkoły. Dzieci własnoręcznie wy-
konały laurki, upominki oraz napisały 
życzenia i wręczyły je swoim mamom 
w domu.

***
Czas wakacji, to beztroski czas wy-

poczynku i zabawy dzieci. Jednak Pani 
Dyrektor oraz kadra nauczycielska za-
chęcali, aby zatrzymać się na chwilę  
i wspomnieć ważne wydarzenia dla na-
szego narodu i lokalnej społeczności, 
które miały miejsce wiele lat temu pod-
czas okupacji. 

Po wakacjach 1 września, już w spo- 
sób tradycyjny, chociaż ciągle w dobie 
pandemii, spotkaliśmy się najpierw w ko- 
ściele, potem w murach naszej szkoły 
na uroczystości rozpoczęcia nowego 
roku szkolnego. W związku z przypa-
dającą tego dnia 82. rocznicą wybuchu 
II Wojny Światowej, bezpośrednio po 
mszy świętej wspólnie ze wszystkimi 
zebranymi uczciliśmy pamięć poległych 
zapalając znicze przy pomniku Żołnie-
rzy AK.

Pierwsza uroczystość, którą mogli-
śmy przeżyć wspólnie, ze szczególnym 
zachowaniem reżimu sanitarnego, to 
spektakl „Grypsy z celi śmierci” w wy-
konaniu trzech znakomitych artystów 
aktora Marcina Kwaśnego i muzyków  
Marcina Świderskiego oraz Marka Lip- 
skiego. Spektakl poświęcony był pamię-
ci płk. Łukasza Cieplińskiego, pseud.  
Pług – niezłomnego dowódcy Armii  
Krajowej i Zrzeszenia „Wolność i Nie-

zawisłość”. „Pług” był więźniem komu- 
nistycznej katowni, zamordowany strza- 
łem w tył głowy; pośmiertnie awanso-
wany do stopnia pułkownika. Stał się 
symbolem nieugiętej postawy wobec 
komunistycznej władzy. Na warstwę 
słowną widowiska złożyły się zapiski  
z więzienia, jakie do swojej żony Jadwigi 
i syna Andrzeja skierował ppłk Łukasz 
Ciepliński „Pług”.

Marcin Kwaśny odtworzył poże-
gnalne listy z celi w sposób chwytają-
cy za serce widzów, a całości spektaklu  
towarzyszyła poruszająca muzyka.

***
W 82 rocznicę napaści sowieckiej  

na Polskę w dniu 17 września ucznio-
wie, pod kierunkiem nauczycieli, za-
prezentowali wzruszającą część arty-
styczną, aby przypomnieć i utrwalić 
w pamięci młodych pokoleń tragiczne 
wydarzenia sprzed lat. 

***
13 października 2021 r. w naszej  

szkole odbył się apel w związku z Dniem 
Edukacji Narodowej. Po złożeniu ży-
czeń i wręczeniu kwiatów pedagogom  
i pracownikom szkoły, głos zabrali:  
P. Dyrektor Danuta Wyszyńska, Wójt 
Gminy Nowe Piekuty – P. Marek Ka- 

Dzień Edukacji Narodowej

68. rocznicę śmierci majora Kazimierza Ka-
mieńskiego ps. Huzar
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Ślubowanie 2021/2022

Jedną ze stałych pozycji w kalenda-
rzu imprez szkolnych jest ,,Ślubowanie” 
uczniów klasy pierwszej. W tym roku 
odbyło się 26 października.

Po uroczystym wprowadzeniu Sztan- 
daru Szkoły i odśpiewaniu Hymnu R.P. 
wychowawczyni Bogusława Osiekowicz  
serdecznie powitała przybyłych gości:  
ks. Kan. Tadeusza Sołtysika, ks. dr. Ra-
fała Czekalewskiego, kustosza Sanktu-
arium w Hodyszewie; P. Marka Kaczyń-
skiego Wójta Gminy oraz P. Danutę 
Wyszyńską Dyrektora szkoły. Następnie 
do mocno przeżywających pierwszaków  
słowa otuchy skierowała przedstawi-
cielka Samorządu Uczniowskiego Julia 
Piekutowska z kl. VII. Zachęceni przez 

starszą koleżankę uczniowie pierwszej 
klasy przedstawili społeczności szkol-
nej to, czego się już nauczyli. Gotowi, 
ubrani na galowo i bardzo przejęci 
przystąpili do zaprezentowania swoich 
umiejętności. Zadaniem uczniów było 
m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja 
wierszy oraz umiejętności odpowiedzi 
na szereg bardzo ważnych pytań.

Doniosłym momentem uroczysto-
ści, który wzbudził wiele emocji było 
ślubowanie na sztandar. Przedstawi-
cielka Rodziców P. Justyna Jankowska 
przekazała kolorowy ołówek i poprosiła  
P. Dyrektor Danutę Wyszyńską o doko-
nanie aktu pasowania. Dyplomy paso-
wania na ucznia, pamiątkowe książki 

Na zdjęciu uczniowie klasy I w czasie występu artystycznego

oraz piękne zestawy kredek ufundo-
wane przez gminę wręczyli zaproszeni 
goście. Pani Dyrektor i zaproszeni go-
ście w swoich wystąpieniach zgodnie 
stwierdzili, że dzieci bardzo dobrze  
zdały ,,egzamin pierwszoklasisty” i ży-
czyli wielu dalszych osiągnięć szkol-
nych. Nie zabrakło pamiątkowych zdjęć 
o które zadbali rodzice. Po zakończo-
nej części oficjalnej zaproszeni goście 
i pierwszaki udali się na słodki poczę-
stunek. Nie tylko dzieci, ale również 
Rodzice nie zapomną tego wydarzenia. 

      
 Opr. Bogusława Osiekowicz

Na zdjęciu moment ślubowanie ze sztan- 
darem szkoły

Udział uczniów w konsultacjach 
„Strategii Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz Młodego Pokolenia”

Samorząd Uczniowski Szkoły Pod-
stawowej im. ks. Rocha Modzelewskie-
go w Nowych Piekutach nie próżnuje  
i stale podejmuje nowe inicjatywy, także  
te pozaszkolne. Tym razem postanowił  
zaangażować się w życie społeczne, bio-
rąc udział w konsultacjach „Strategii 
Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz Mło-
dego Pokolenia”.

Konsultacje w województwie podla-
skim odbyły się 5 października w formie 
zdalnej. O godzinie 17.00 przedstawi-
cielki Samorządu Uczniowskiego – Wi- 

ktoria Sasinowska i Oliwia Osmólska –  
przez podany wcześniej link, dołączyły  
do spotkania. Podczas konsultacji uczen- 
nice mogły wypowiedzieć się w kwe-
stiach dotyczących sytuacji społecznej  
i gospodarczej kraju oraz zaprezento-
wać własne rozwiązania dla wyzwań, 
przed którymi obecnie stoi nasze pań-
stwo. Poruszone zostały tematy związane  
między innymi z edukacją i szkolnic- 
twem wyższym, rynkiem pracy i przed- 
siębiorczością, zdrowiem i sportem,  
a także ekologią i klimatem. 

Wszystkie przedstawione przez mło-
dzież pomysły i rozwiązania posłużą  
w tworzeniu rządowego, wieloletniego 
planu działań w obszarach kluczowych 
dla młodych Polaków. Stąd też, niezwy-
kle ważne było zaangażowanie lokalnej 
młodzieży w tę akcję. Konsultacje bo-
wiem, dały uczestnikom poczucie, że 
nawet w młodym wieku można mieć 
wpływ na otaczającą nas rzeczywistość  
i zmieniać świat na lepsze. 

Opr. Patrycja Uszyńska
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,,Szczepimy się”
Aby decyzja o szczepieniach była 

podjęta z pełna świadomością, w dru-
gim tygodniu września w ramach akcji 
,,Szczepimy się” zorganizowaliśmy spo-
tkanie informacyjne, dla uczniów klas 
siódmych i ósmych oraz ich rodziców.  
Spotkanie przeprowadziła P. Barbara  
Broniszewska, pracownik Powiatowej Sta- 
cji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wy- 
sokiem Mazowieckiem. Spotkanie miało  
na celu: przybliżenie uczniom i rodzi-
com, czym jest szczepionka, dlaczego 
warto się zaszczepić oraz podniesienie 
wiedzy w zakresie umiejętności zapo-
biegania COVID.

Zajęcia dodatkowe w Szkole Podstawowej
im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach

Wyniki badań zewnętrznych oraz 
diagnoz wewnętrznych pokazały, że 
okres edukacji zdalnej okazał się rodza-
jem długotrwałej sytuacji kryzysowej. 
Ograniczone z różnych przyczyn moż-
liwości pełnego zrealizowania podsta-
wy programowej w nowym środowisku 
nauczania były jednymi z ważniejszych 
przyczyn strat edukacyjnych uczniów. 
Spadło także zaangażowanie uczniów  
w proces uczenia się. Ponadto okazało 
się, że uczniowie nie mają wystarczają-
cych umiejętności samodzielnego ucze-
nia się i organizowania nauki w domu, 
a także często bywali przeciążeni nad-
mierną ilością pracy. Brak możliwości 
pełnego zaspokojenia potrzeb emocjo-
nalno-społecznych uczniów wskutek 
ograniczenia ich bezpośrednich kon-
taktów z rówieśnikami i nauczycielami 
zaczął również sprzyjać pogłębianiu 
się nierówności edukacyjnych między 
nimi. Powrót do szkoły od września 
2021 zrodził zatem wyzwania, z który-
mi szkoła musi się teraz zmierzyć. Po-
dejmujemy więc działania skierowane 
do uczniów w celu zniwelowania po-
wstałych szkód. 

Od 2 września do 22 grudnia 2021 r. 
prowadzone są zajęcia wspomagające,  

których celem jest pomoc uczniom w na- 
drobieniu zaległości programowych  
spowodowanych zdalnym nauczaniem  
w okresie pandemii COVID-19. Na 
podstawie zgłoszeń chętnych uczniów 
utworzone zostały 4 grupy: dwie z języ- 
ka angielskiego i dwie z matematyki. 

Dbamy też o kondycję młodzieży. 
Uczniowie klas 4-8 mają możliwość 
uczestniczenia w zajęciach SKS reali-
zowanych w formie zajęć sportowych 
prowadzonych przez nauczycieli wy-
chowania fizycznego – dwie godziny  
w ramach programu „Szkolny Klub 
Sportowy” z Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki i dodatkowe dwie godziny fi-
nansowane przez Gminę Nowe Piekuty. 
Mają one na celu poprawę aktywności 
i sprawności fizycznej, stanu zdrowia 
oraz jakości życia, w tym profilaktykę 
nadwagi i otyłości, promocję zdrowe-
go i aktywnego stylu życia wśród dzieci  
i młodzieży oraz rozwijanie i kształto- 
wanie umiejętności sportowych. 

Mimo panującej pandemii, po raz 
pierwszy od dłuższego czasu wzięli-
śmy udział w zawodach sportowych, na 
które uczniowie naszej szkoły czekali  
od dawna. Zachowując wszystkie wy-
mogi sanitarne, 1 października 2021 r.  

drużyna dziewcząt wzięła udział w Igrzy- 
skach Dzieci w piłce nożnej, które od- 
były się na Stadionie Miejskim w Wy- 
sokiem Mazowieckiem. Dziewczęta  
zajęły II miejsce. 

Na wyróżnienie zasługuje również 
uczennica kl. VII b Wiktoria Przeź- 
dziecka, która systematycznie uczestni-
czy w treningach prowadzonych przez 
UKS NAREW. Dzięki swojej pracy i de- 
terminacji już po raz kolejny stanęła 
na podium zdobywając: I m. w XVII 
Ogólnopolskim Turnieju JUDO w ka- 
tegorii wiekowej do 48 kg oraz II 
miejsce w Międzywojewódzkich Mi-
strzostwach JUDO. Wielkim sukcesem 
Wiktorii jest zajęcie II m. w XXXIII 
Międzynarodowym Turnieju JUDO ku 
pamięci A. Juozapaviciunna na Litwie.

Gratulujemy też naszej uczennicy 
Kindze Wojno, która zdobyła dyplom 
wyróżnienia w IV Ogólnopolskim Kon- 
kursie w ramach Festiwalu „W BA- 
ROKOWYM STYLU” – on-line. 

Serdecznie gratulujemy i trzymamy 
kciuki za kolejne sukcesy.
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Działania profilaktyczne w Szkole Podstawowej  
im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach

Wychodząc z założenia, iż lepiej za-
pobiegać niż leczyć w naszej szkole we 
współpracy z Sanepidem realizowane 
były programy profilaktyczne:
• Podstępne WZW. Głównym celem 
akcji było uświadomienie jak podstęp-
nie rozwija się choroba wątroby oraz 
zwrócenie uwagi na działania chroniące  
przed zarażeniem.
• Znamię znam je. Działania dotyczyły 
profilaktyki czerniaka.
• Bieg po zdrowie to program edukacji 
antynikotynowej. W naszej szkole ad-
resowany był do uczniów klas IV, ro-
dziców i nauczycieli. Głównym celem 
tego programu było pogłębianie wiedzy 
i świadomości na temat uzależnień od 
papierosów i ich wpływu na młody or-
ganizm. W ramach tych działań został 
zrealizowany cykl lekcji z uczniami  
i spotkania z rodzicami. Podczas zajęć 
wykorzystano materiały udostępnione 
przez Sanepid w tym filmy, prezenta- 
cje i scenariusze lekcji. Na zakończenie 
programu chętni uczniowie przygoto-
wali i zaprezentowali na forum klasy 

scenki ukazujące zachowania asertyw-
ne wobec osób nakłaniających do pale-
nia papierosów.
• „Trzymaj formę”. Celem programu, 
było m.in: doskonalenie wiedzy doty-
czącej zbilansowanej diety i aktywności 
fizycznej, kształtowanie postaw i zacho-
wań w zakresie prawidłowego żywienia 
i aktywności fizycznej, propagowanie 
zdrowego stylu życia w szkole, w domu 
i środowisku pozaszkolnym, ukazywa-
nie skutków uzależnienia od używek, 
budowanie poczucia własnej wartości 
oraz kształcenie zachowań asertywnych,  
W ramach programu m.in. zostały prze-
prowadzone spotkania online uczniów  
i rodziców z dietetykiem oraz konkursy:  
na najciekawszą prezentację multime- 
dialną – Aktywność fizyczna dawniej 
i dziś, Konkurs plastyczny – Alkohol 
zniewala i uzależnia. 

Oto wyniki konkursów.

W konkursie na prezentację multi-
medialną zostały przyznane nagrody:
I miejsce – Oliwia Osmólska kl, VII b

II miejsce – Zuzanna Średnicka kl. VI a
III miejsce –Dagmara Mucha kl. VI a
III miejsce – Agata kl.VII a Roszkow- 
ska i Zofia Roszkowska kl. VI.a

W konkursie plastycznym Alkohol 
zniewala i uzależnia przyznano nastę-
pujące nagrody:
Pierwsza grupa wiekowa:
I miejsce – Bartosz Dołęgowski kl. 4b
II miejsce – Maja Markowska kl. 4b
III miejsce – Krystian Markowski kl.6a
Druga grupa wiekowa:
I miejsce – Oliwia Osmólska kl.7b
II miejsce – Zuzanna Sienkiewicz kl.7b
III miejsce – Kinga Roszkowska 7b

 
Zwycięzcy konkursów otrzymali cie- 

kawe nagrody ufundowane przez GKRPA. 

Opr. Koordynatorzy działań  
profilaktycznych:

Jadwiga Radulska Kostro 
i Wioletta Litwińczuk

Ziemię mamy tylko jedną
Mottem przewodnim Dnia Ziemi  

w naszej szkole były słowa Antoine de 
Saint Exuperiego: Ziemi nie dziedziczy-
my po naszych rodzicach, pożyczmy ją 
od naszych dzieci.

Proekologicznym działaniom w na- 
szej szkole przyświecały cele: kształ-
towanie aktywnej postawy wobec śro- 
dowiska, wrażliwość na piękno natury,  
szacunek, odpowiedzialność za jego stan  
oraz uświadamianie roli, jaką ucznio-
wie mogą odegrać w swoim otoczeniu 
na rzecz ochrony przyrody m.in. po-
przez oszczędzanie prądu, wody czy 
segregację odpadów. W związku z tym 
zostały podjęte następujące działania:
• na pierwszej lekcji nauczyciele w kla-
sach I–VIII poświęcili ok. 10 minut na 
poruszenie kwestii ochrony przyrody 
i konieczności dbałości o środowisko 
przez każdego mieszkańca Ziemi;

• uczniowie zostali zachęceni do po-
sprzątania swoich posesji;
• chętni uczniowie klas IV–VI wzięli 
udział w konkursach o tematyce pro-
ekologicznej 
Konkurs plastyczny – Losy Ziemi w mo- 
ich rękach:
I miejsce – Maja Markowska kl. IVb 
I miejsce – Bartosz Dołęgowski. Kl. IVb
II miejsce – Adam Żochowski kl. IVb
III miejsce – Stanisław Choński kl. V
III miejsce – Zuzanna Średnicka kl. VI 
Konkurs na rymowankę zachęcającą  
do oszczędnego gospodarowania wodą  
lub segregowania śmieci:
I miejsce – Krystian Markowski kl. VIa
II miejsce – Zuzanna Osmólska kl. IVa
III miejsce – Emilia Dworakowska kl. V
Konkurs na wiersz własnej twórczo-
ści zachęcający do działań na rzecz 
ochrony przyrody:

I miejsce – Olga Markowska kl. VIb
I miejsce – Oliwia Sołowińska kl. IVa 
II miejsce – Adam Żochowski kl. IVb
III miejsce – Bartosz Dołęgowski kl. IVb

Zwycięzcom konkursów zostały ufun- 
dowane przez GKRPA nagrody. 

 Opr. Koordynator: 
Jadwiga Radulska-Kostro
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Pamięć Sybiru a misja Szkoły Podstawowej  
im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach

W §2 Statutu Szkoły Podstawowej 
w Nowych Piekutach możemy zna-
leźć zapisy, że misją szkoły jest kształ-
cenie i wychowanie w duchu wartości 
chrześcijańskich, miłości ojczyzny oraz 
poszanowaniu dla polskiego dziedzic-
twa kulturowego, przy jednoczesnym 
otwarciu się na wartości kultur Europy 
i świata (...), uczenie wzajemnego sza-
cunku i uczciwości jako postawy życia 
w społeczeństwie i w państwie, w du-
chu przekazu dziedzictwa kulturowego 
i kształtowania postaw patriotycznych. 
W oparciu o te idee kształcimy i wycho-
wujemy młode pokolenie spajając prze-
szłość i teraźniejszość, wpajając miłość 
do wielkiej i małej ojczyzny, starając się 
nauczyć naszych uczniów, aby nie tyl-
ko szanowali dokonania przodków, ale 
również lepiej rozumieli czasy, w któ-
rych żyją oraz radzili sobie w przyszłości.

Kultywowanie pamięci o Sybirakach, 
a jeszcze szerzej o Polskiej Golgocie 
Wschodu, stwarza wiele możliwości 
realizacji wskazanych wyżej celów. Pra-
gnę zwrócić uwagę na kilka wydarzeń 
z ostatnich miesięcy, których przepro-

wadzenie z racji pandemii COVID-19 
było utrudnione, a przyniosło wiele  
korzyści.

*Miesiące wiosenne 2021 r. były po- 
święcone obchodom 15-lecia utworze-
nia Klubu Wnuka Sybiraka w Nowych 
Piekutach. Powstał on w styczniu 2006 r.  
z inicjatywy nauczyciela historii w Ze-
spole Szkół w Nowych Piekutach pana 
Jana Pogorzelskiego przy wsparciu ów-
czesnej Prezes Zarządu Koła Związku 
Sybiraków w Wysokiem Mazowieckiem 
pani Kazimiery Skarżyńskiej oraz Dy- 
rektora Zespołu Szkół pani Danuty Wy- 
szyńskiej. W ciągu piętnastu lat w sze- 
regach organizacji działało 74 uczniów. 
Od 2006 r. do czasów obecnych opie-
kunem Klubu Wnuka Sybiraka jest pan  
Jan Pogorzelski, a przewodniczącymi  
wybieranymi przez uczniów byli ko-
lejno: Justyna Brzósko, Karolina Wy-
szyńska, Anna Łopieńska, Marcin Baj-
kowski, Natalia Przeździecka, Kacper  
Przeździecki. Od IX 2019 r. funkcję tę  
sprawuje Wiktoria Przeździecka. Wspól- 
noty Wnuków Sybiraków są bardzo  
cenione przez środowisko Sybiraków 

jako element mostu międzypokolenio-
wego i gwarancja, że pamięć o deporta-
cjach na Sybir nie zaginie wraz z odej-
ściem zesłańców do wieczności.

*W dniach 7–9 kwietnia 2021 r. 
uczniowie klas V–VIII naszej szkoły 
uczestniczyli w zdalnych lekcjach histo- 
rii poświęconych: 81. rocznicy kwiet-
niowej deportacji na Sybir, 81. rocz-
nicy Zbrodni Katyńskiej, 11. rocznicy 
Katastrofy Smoleńskiej, 11. rocznicy 
posadzenia Dębów Pamięci w Nowych 
Piekutach, a z uczniami klas I–IV prze-
prowadzono rozmowy wychowawcze 
o patriotyzmie i narodowej pamięci  
w kontekście kwietniowych obchodów 
rocznic: zsyłek na Sybir, Mordu Katyń-
skiego, katastrofy pod Smoleńskiem. 
Na stronie internetowej szkoły można 
było zapoznać się z prezentacją multi-
medialną o Polskiej Golgocie Wscho-
du. 13 kwietnia 2021 r. w Dniu Pamięci 
Ofiar Zbrodni Katyńskiej przedstawi-
ciele gminnych władz samorządowych 
na czele z panem Wójtem Markiem 
Kaczyńskim oraz delegacja szkolna na 
czele z panią Dyrektor Danutą Wyszyń-

Członkowie Klubu Wnuka Sybiraka z opiekunem pod Tablicą ku czci Sybiraków

Członkowie Klubu Wnuka Sybiraka stawia-
ją znicze na grobach Sybiraków 

Uczestnicy Przemarszu Szlakiem Znaków 
Pamięci Polskiej Golgoty Wschodu 



32

WIEŚCI z gminy

ską po odśpiewaniu Hymnu Państwo-
wego i modlitwie w intencji poległych 
i zmarłych na „nieludzkiej ziemi” zło-
żyli kwiaty i zapalili znicze w Miejscach 
Pamięci w Nowych Piekutach: pod Dę-
bami Pamięci, pod Tablicą ku czci Sy-
biraków, pod Pomnikiem Żołnierzy AK  
i majora Kazimierza Kamieńskiego 
„Huzara”. Okolicznościowe przemówie-
nie wygłosił pan Marek Kaczyński.

*Pomimo siąpiącego deszczu, 16 wrześ- 
nia 2021 r. w przeddzień 82. rocznicy 
agresji ZSRS na Polskę grupa wnuków 
i prawnuków Sybiraków oraz uczniów 
klasy IVB Szkoły Podstawowej im. ks. 
Rocha Modzelewskiego w Nowych Pie-
kutach wraz z opiekunem Klubu Wnu-
ka Sybiraka panem Janem Pogorzelskim 
przeszli szlakiem miejsc upamiętnia-
jących Polską Golgotę Wschodu. Naj-
pierw uczestnicy przemarszu obejrzeli 
szkolną ekspozycję poświęconą zesła-
niom na Sybir i wysłuchali pogadanki 
opiekuna Klubu Wnuka Sybiraka pana 
Jana Pogorzelskiego o deportacjach 
Polaków, w tym mieszkańców naszej 
gminy, w głąb ZSRS. Następnie udali 
się pod Tablicę ku Czci Sybiraków oraz 
Dęby Pamięci na placu przykościel- 
nym. Ofiary sowieckich represji w la-
tach II wojny światowej uczcili chwilą 
ciszy i zapaleniem zniczy. Kolejnym 
punktem było przejście na cmentarz pa- 
rafialny w Nowych Piekutach. Modli-
twami i chwilami zadumy przy grobach 
Sybiraków podkreśliliśmy pamięć o ge-
hennie naszych przodków, którym So-
wieci zgotowali tułaczy los, cierpienia, 
głód, ból rozłąki z Ojczyzną i najbliż-
szymi 80 lat temu. 

*Natomiast 17 września 2021 r.  
w naszej szkole odbył się uroczysty apel 
upamiętniający tragiczną napaść so-
wiecką na Polskę w 1939 r. To ona za-
początkowała represje wobec Polaków, 
Zbrodnię Katyńską, masowe wywózki 
na Syberię i do Kazachstanu. Nieludz-
kie warunki podróży, praca ponad siły 
oraz okropne warunki mieszkaniowe 
sprawiły, że wielu zesłańców umarło  
z wycieńczenia. Jednak dzięki ogrom-
nemu patriotyzmowi i silnej woli walki  
tych, co przetrwali, żyjemy dziś w wol- 
nym kraju. Nasza młodzież coraz lepiej 

rozumie, dlaczego winni jesteśmy Sy-
birakom pamięć i szacunek. Warto tu 
przytoczyć słowa bł. kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego: „Gdy gaśnie pamięć 
ludzka – dalej niech mówią kamienie. 
Trzeba pielęgnować pamięć, tak jednak, 
by z cierpień przeszłości rodziła się ra-
dosna teraźniejszość”. 

*Również 17 września 2021 r. w Świa- 
towy Dzień Sybiraka w Białymstoku 
otwarte zostało Muzeum Pamięci Sy-
biru. Znajduje się ono przy bocznicy 
kolejowej dawnego Dworca Poleskie-
go, skąd w trakcie II wojny światowej 
wyjeżdżały transporty z osobami de-
portowanymi na Sybir. Jest to zarówno 
miejsce pamięci o tych, którzy na za-
wsze pozostali na „nieludzkiej ziemi”, 
jak i o tych, którzy przeżyli, zostawiając 
tam swoje cierpienie, zdrowie i trau-
matyczne dzieciństwo. W uroczystości 
otwarcia udział wziął Prezydent RP An-
drzej Duda, szef resortu kultury Piotr 
Gliński, władze Białegostoku i Sybiracy. 
Wśród gości znaleźli się też współpra-
cujący z naszą szkolną społecznością 
przedstawiciele Koła Związku Sybiraków 
w Wysokiem Mazowieckiem: Prezes 
Waldemar Ostrowski, Wiceprezes Wło- 
dzimierz Kostro, p. Jerzy Kozłowski, p. Ja- 
dwiga Łupińska oraz Dyrektor Szko- 
ły Danuta Wyszyńska. 

*W dniach 4–6.10. 2021 r. Zespół 
Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinow-
skiego w Krakowie gościł uczestników  
X Jubileuszowego Zjazdu Dyrektorów 
Szkół i Placówek oraz Prezesów Sto-
warzyszeń noszących imiona upamięt-
niające Zesłańców Sybiru. Zaproszono 
także delegację naszej szkoły jako pla-
cówki stowarzyszonej i zaangażowanej 
w utrwalanie pamięci o gehennie Sy-
biraków w osobach p. Dyrektor Szkoły 
Danuty Wyszyńskiej i Opiekuna Klubu 
Wnuka Sybiraka p. Jana Pogorzelskie-
go. Organizatorzy wybrali następujące 
hasło Zjazdu: „Zerwane łańcuchy nie-
woli bramą do wolności i wyzwaniem 
dla przyszłych pokoleń”. W uchwale 
końcowej X Zjazdu zwrócono uwagę 
na zintensyfikowanie opieki nad niedo-
łężnymi Sybirakami, właściwą ochro-
nę pamiątek związanych z zesłaniami 
na Sybir, mobilizowanie większej ilo-

ści szkół i placówek do upamiętniania 
Polskiej Golgoty Wschodu. Ustalono, 
że kolejny zjazd przedstawicieli szkół  
i stowarzyszeń sybirackich odbędzie  
się w Białymstoku.

 Opr. Jan Pogorzelski
 Nauczyciel historii i opiekun Klubu 

Wnuka Sybiraka w Nowych Piekutach

X Jubileuszowy Zjazd Dyrektorów Szkół  
i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń no-
szących imiona upamiętniające Zesłańców 
Sybiru 
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Punkt Przedszkolny ,, Wesoły Promyk”
Dzień Matki

26 maja w naszym przedszkolu jak 
co roku wszystkie grupy przedszkolne 
obchodziły Dzień Matki. W tym roku, 
ze względu na obostrzenia epidemiczne,  
mamy nie mogły obejrzeć występów 
swoich pociech na żywo, ale dzieci 
uczciły święto w inny sposób. Zaśpie-
wały piosenki, recytowały wiersze, które 
zostały nagrane przez wychowawczy-
nie i udostępnione mamom. Dzieci 
przygotowały również upominki, aby 
w ten sposób podziękować mamom za 
opiekę, a przede wszystkim za wielką 
miłość.

Wycieczka do Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Nowych Piekutach

W ramach realizacji programu an-
tytytoniowego ,,Czyste powietrze wo-

kół nas” przedszkolaki wzięły udział  
w wycieczce do Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Nowych Piekutach. Dzieci 
miały okazję dowiedzieć się, na czym 
polega praca strażaka, obejrzeć sprzęt 
strażacki oraz przymierzyć ubrania 
potrzebne do pracy. Największą atrak-
cją była możliwość zobaczenia wozu 
strażackiego i wejście do niego. Wizyta  
w straży bardzo się dzieciom podobała, 
a zdobyta wiedza na pewno pozostanie 
w pamięci przedszkolaków na długo.

Przedstawienie teatralne 
pt. ,,Czerwony Kapturek”

18.06.2021 r. w naszym przedszkolu 
miało miejsce niecodzienne wydarze-
nie. Po raz pierwszy wychowawczy-
nie wszystkich grup przedszkolnych, 
panie pracujące w przedszkolu oraz  
nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej 
wystawiły maluchom przedstawienie 
teatralne pt. ,,Czerwony Kapturek”. De-
biutujący aktorzy starannie przygoto-
wali się do spektaklu i świetnie wcielili 
się w swoje role. Dzieci z ogromnym  
zainteresowaniem oglądały przedsta- 
wienie. Aktorzy zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami. Mamy nadzieję, że 
występ nie był ostatnim w historii na-
szego przedszkola.

,,ZDROWA ZIEMIA, 
ZDROWI MY!”

Przedszkolaki w tym roku szkol-
nym biorą udział w Międzyszkolnym 
projekcie edukacyjnym o charakterze 
ekologicznym ,,ZDROWA ZIEMIA, 
ZDROWI MY!”. Jest to inicjatywa na-
uczycieli edukacji wczesnoszkolnej 
działającej w sieci współpracy i samo-
kształcenia w Centrum Edukacji Na-
uczycieli w Łomży. Projekt ma na celu 
kształtowanie kompetencji kluczowych 
uczniów i przedszkolaków oraz wymia-
nę doświadczeń, wzajemną inspirację 
nauczycieli w zakresie realizacji zadań 
projektowych.

W ramach projektu dzieci będą 
wykonywały różnego rodzaju zadania 
związane z edukacją ekologiczną, przy-
rodniczą. Przedszkolaki we wrześniu 
brały udział w Akcji Sprzątania Świata. 
Posprzątały teren wokół przedszko-
la oraz szkoły. Celem akcji było wdra-
żanie dzieci do dbania o środowisko 
przyrodnicze oraz ukazanie skutków 
zaśmiecania świata. Dzieci były bardzo 
aktywne podczas sprzątania i na pew-
no zapamiętały jak należy dbać o naszą 
planetę. Kolejne zdania, które mamy 
do wykonania w ramach projektu na 
pewno pozwolą dzieciom na zdobycie 
nowej wiedzy, która zaowocuje w przy-
szłości świadomym dbaniem o nasze 
środowisko.

Opr. Wioleta Markowska
Magdalena Łapińska
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SZKOŁA PODSTAWOWA W JABŁONI KOŚCIELNEJ
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej  

najlepsza w powiecie!
Jest nam bardzo miło poinformo-

wać, że uczniowie klasy 8 ze Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Ja- 
błoni Kościelnej uzyskali najlepsze wy- 
niki na egzaminie ósmoklasisty w roku 
szkolnym 2020/2021 spośród wszystkich 
szkół podstawowych w powiecie wyso-
komazowieckim. Wyjątkowe znaczenie 
ma fakt, iż uczniowie uzyskali najlepsze 
noty ze wszystkich trzech przedmiotów 
egzaminacyjnych. 

Wyniki przedstawiają się w nastę- 
pujący sposób:
1. Język polski – 64%

2. Matematyka – 53%
3. Język angielski – 65%

Łącznie 182% (najwyższy wynik w po- 
wiecie wysokomazowieckim).

Ten wyjątkowy sukces jest zasługą  
ciężkiej pracy uczniów i nauczycieli pod- 
czas nauki stacjonarnej oraz zdalnego 
nauczania. Wielkie gratulacje należą  
się uczniom za ich odpowiedzialność  
o czym świadczą tak wspaniałe wyniki  
oraz rodzicom, którzy wspierali swoje  
dzieci w tym trudnym czasie.

Opr. Aneta Laskowska

„Pielęgnowanie pamięci”

Każdego roku wrzesień rozpoczy-
na nowy rok szkolny, ale jest to rów-
nież miesiąc pamięci o wydarzeniach 
sprzed osiemdziesięciu lat. 1 września 
1939 roku, gdy Niemcy napadli na Pol-
skę, dzieci nie mogły jak teraz pójść do 
szkoły. Nie mogły beztrosko bawić się, 
spotykać z przyjaciółmi. Musiały zma-
gać się z okrucieństwem wojny, szcze-
gólnie, że szesnaście dni od napaści 

hitlerowskich Niemiec, na wschodnie 
tereny Polski wkroczyły wojska sowiec-
kie, zadając Polsce cios, który pociągnął 
tragiczne konsekwencje zarówno dla 
naszych żołnierzy jak i ludności cywil-
nej. Polska wschodnia, a w tym również 
nasza Gmina Nowe Piekuty znalazła się 
pod okupacją sowiecką. Rozpoczęły się 
wywózki całych rodzin w głąb Związku  
Radzieckiego. Obozy jenieckie, w któ-

rych życie straciło ponad 20 tysięcy 
polskich żołnierzy i ta nieludzka ziemia 
Sybiru na trwałe wyryły ślad w naszej 
pamięci, pochłaniając wiele ludzkich 
istnień. Dlatego w sposób szczególny 
każdego roku przypominamy 17 wrze-
śnia wydarzenia z 1939 roku. Ucznio- 
wie Szkoły Podstawowej w Jabłoni Ko- 
ścielnej wraz ze swymi opiekunami, 
zapalając znicze na Grobie Nieznane-
go Żołnierza na cmentarzu w Jabłoni 
Kościelnej, oddają hołd Polakom, któ-
rzy w 1939 roku musieli zmierzyć się  
z sowiecką agresją i poświęcili swe ży-
cie, byśmy mogli dziś żyć w wolnej  
Polsce. 

Opr. Katarzyna Mantur

Uczniowie oddają hołd pomordowanym  
żołnierzom 
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„Ślubuję być dobrym Polakiem…….”

Dnia 15 października 2021 r. –  
21 uczniów zostało przyjętych do braci 
uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej. Za-
nim jednak nastąpił ten ważny w życiu 
każdego pierwszaka moment, uczniowie 
z klasy I udali się do kościoła, gdzie 
Ksiądz proboszcz Andrzej Łapiński 
dokonał poświęcenia książek i zeszy-
tów. Po powrocie do szkoły uczniowie 
przedstawili program artystyczny, przy-

gotowany przez wychowawczynię Te-
resę Pęza. Zaprezentowali w nim swoje 
umiejętności wokalne i recytatorskie, 
wykazali się wiedzą o ruchu drogowym 
i znajomością zasad, które ułatwiają 
prawidłowe funkcjonowanie w szkole 
i grupie rówieśniczej. Swoją postawą 
udowodnili, że są gotowi do złożenia  
uroczystego ślubowania. Po złożeniu  
ślubowania dyrektor szkoły Pan An- 
drzej Olędzki dokonał symbolicznego  
pasowania na ucznia wypowiadając  
słowa: „Pasuję Cię na ucznia...”. Pani  
wicedyrektor Izabela Rząca wręczyła  
pierwszoklasistom pamiątkowe dyplo- 
my i upominki. W tym wielkim dniu  
pierwszoklasistom towarzyszyli rodzice 
z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Opr. Teresa Pęza

Pierwszoklasiści z nauczycielami 

Uroczyste pasowanie na pierwszoklasistę 

Dzień patrona szkoły 
Każdego roku w niedzielę poprze-

dzającą wybór kard. Wojtyły na Sto-
licę Piotrową w kraju i środowiskach 
polonijnych obchodzony jest Dzień 
Papieski. To dzień radości i pamięci  
o Papieżu Polaku. „Nie lękajcie się!”. 
To hasło XXI Dnia Papieskiego 

Dnia 15 października 2021 roku  
w naszej szkole, Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej, 
pod tym hasłem „Nie lękajcie się!” ob-
chodziliśmy Dzień Patrona Szkoły. 

Przygotowania do obchodów Dnia 
Patrona rozpoczęły się już wcześniej, 
kiedy to zostały ogłoszone konkursy:
– plastyczny w klasach I-III,
– wiedzy w klasach IV-VIII.

Na tą uroczystość została przygoto-
wana wystawa.

W tym uroczystym dniu wszyscy 
uczniowie przyszli do szkoły w strojach 
 galowych. Następnie uczniowie klas  
IV–VIII przystąpili do testu wiedzy  
o Janie Pawle II. Około godz. 9.00. 
Uczniowie klas I–III wykonywali prace 
plastyczne, które uświetniły wystawę.

Uczniowie mogli popisać się wiedzą 
o życiu Patrona, poszczycić się znajo-
mością jego myśli, a także w plastycz- 
ny sposób wyrazić ich symbolikę.

Zostały ogłoszone wyniki konkursu 
z wiedzy: 
100% uzyskali – Szymon Gaczkowski  
i Łucja Szymborska ucz. kl. VI

Celem zajęć w tym dniu było przy-
bliżenie uczniom świętości Jana Pawła II, 
którego życie było wzorem odważnego 
wyznawania wiary i wypełnieniem na-
uki Jezusa. 

 Prace z konkursu plastycznego

Opr. Danuta Adamczuk
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Dzień Edukacji Narodowej

15.10.2021 r. w Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej 
obchodziliśmy wyjątkowo ważny dzień 
dla każdego nauczyciela, ucznia – świę-
towaliśmy Dzień Edukacji Narodowej.

Z tej okazji Samorząd Uczniow-
ski przygotował słodkie upominki dla 
wszystkich nauczycieli i pracowników 
szkoły. Bardzo ciekawą inicjatywą, któ-
ra cieszyła się ogromną popularnością 
było Drzewo Wdzięczności ustawione 
na dolnym holu szkoły. Uczniowie i na- 

uczyciele na przygotowanych koloro-
wych liściach składali sobie nawzajem 
życzenia. Mieliśmy możliwość przeczy- 
tania wielu miłych, serdecznych, ciep- 
łych słów świadczących o wzajemnej 
sympatii i szacunku. Tego dnia podczas 
przerw międzylekcyjnych na szkol- 
nych korytarzach mogliśmy usłyszeć 
ulubione piosenki naszych nauczycieli. 
Uczniowie z wielkim zainteresowaniem 
przysłuchiwali się ulubionym hitom 
swoich nauczycieli i wychowawców.

Mamy nadzieję, że każdy z uczniów 
i nauczycieli poczuł, że jest to jego  
święto. Po uśmiechniętych minach, żar- 
tach i miłych słowach możemy sądzić, 
że tak właśnie było i że był to bar- 
dzo udany dzień. Jeszcze raz życzymy 
wszystkim nauczycielom oraz uczniom 
wszystkiego najlepszego i samych do-
brych dni.

Opr. Aneta Laskowska

Upominki dla nauczycieli

Drzewo wdzięczności

Zajęcia wspomagające w Szkole Podstawowej  
im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej

Rozporządzenie Ministra Edukacji  
i Nauki zmieniającego rozporządze- 
nie w sprawie szczególnych rozwiązań  
w okresie czasowego ograniczenia funk-
cjonowania jednostek systemu oświaty  
w związku z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19 
dało możliwość organizacji zajęć wspo-
magających dla uczniów. Zajęcia wspo-
magające mają na celu utrwalenie wia-
domości i umiejętności z wybranych 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych  
z zakresu kształcenia ogólnego. Są  
przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII 
szkół podstawowych oraz szkół po- 

nadpodstawowych. Uczestniczą w nich 
chętni uczniowie. 

W Szkole Podstawowej im. Jana Pa- 
wła II zajęcia wspomagające prowa- 
dzone są z następujących przedmiotów: 
język polski, matematyka i język angiel-
ski. Zajęcia z języka polskiego – kl. 4  
(15 uczniów), kl. 7, 8a, 8b (13 uczniów),  
język angielski – kl. 7, 8a, 8b (13 uczniów), 
matematyka – kl. 5 (11 uczniów), kl. 6 
(8 uczniów), kl. 7, 8a, 8b (12 uczniów). 
Zajęcia każdej z grup odbywają się raz 
w tygodniu od września do grudnia 
2021 roku.

Uczniowie uczęszczają na zajęcia  
z wielkim zainteresowaniem. Mają mo- 
żliwość utrwalenia poznanych wia- 
domości, uporządkowania posiadanej 
wiedzy, a także wyrównania braków  
edukacyjnych, które powstały na sku-
tek prowadzenia nauki zdalnej. Na za-
jęciach wykorzystywane są różnorodne 
metody i techniki pracy, tak by były  
one atrakcyjne dla uczniów i przynio- 
sły im jak najwięcej korzyści.

 Opr. Aneta Laskowska
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Szkoła Pamięta

Czas zbliżającego się Święta Zmar-
łych skłania zawsze nas wszystkich, by 
w szczególny sposób pamiętać o na-
szych bliskich, którzy odeszli. Odwie-
dzamy i porządkujemy ich groby, zapa-
lamy znicze. Skłania nas to do zadumy, 
rozbudza refleksję nad ulotnością ludz- 
kiego życia.

29 października uczniowie klasy VII 
oraz VIII a wraz z opiekunami udali 
się na okoliczne groby, o które dbamy 
od wielu lat. Siódmoklasiści zajęli się 
uporządkowaniem zbiorowej mogiły 
w Jabłoni Dobkach, gdzie spoczywają 
mieszkańcy tej miejscowości bestialsko 
zamordowani przez żołnierzy niemiec-
kich 8 marca 1944 roku. Przy pomocy 
sołtysa wsi Piotra Śliwowskiego oraz 
konserwatora naszej szkoły Mariusza 
Uszyńskiego młodzież uporządkowała 
mogiłę. Wspólnie wygrabiliśmy liście, 
oczyściliśmy chodnik przed mogiłą  
i koło kapliczki. Po zakończeniu prac  
i wspólnej modlitwie przejechaliśmy  
na groby żołnierzy niemieckich i rosyj-
skich z czasu I wojny światowej znajdu-

jące się w okolicy Śliwowa i przy drodze 
między Jabłonią Kościelną a Jabłonią 
Dąbrową. Mogiły te kryją bezimienne 
szczątki poległych żołnierzy, o których 
nikt już zapewne z bliskich nie pamięta. 
Dlatego w tym ludzkim wymiarze nasz 
zapalony znicz i słowa modlitwy mają 
głębokie znaczenie. 

Tego samego dnia uczniowie klasy 
VIII a z wychowawczynią Anną Do-
brzańską udali się na cmentarz w Ja-
błoni Kościelnej, by tam uporządkować 
Grób Nieznanego Żołnierza i opusz-
czone mogiły, których już od lat nikt  
nie odwiedza. Z dużym zaangażowa-
niem ósmoklasiści grabili zeschnięte 
liście, wyrywali trawę wokół samotnych 
mogił, czym zasłużyli na słowa po-
chwały od przygodnie spotkanych na 
cmentarzu ludzi. 

Porządkowanie mogił przez naszych 
uczniów to dla nich doskonała lekcja 
historii jak i wychowawcze kształtowa-
nie właściwych postaw.

     
Opr. Katarzyna Mantur 

Sprzątanie grobów na cmentarzu parafialnym w Jabłoni Kościelnej

Sprzątanie zbiorowej mogiły w Jabłoni  
Dobkach

Uczniowie zapalają znicze na grobie żoł-
nierzy niemieckich, który znajduje się przy 
drodze miedzy Jabłonią Kościelną a Jabło- 
nią DąbrowąUczniowie zapalają znicze na grobie żołnierzy niemieckich i rosyjskich w Jabłoni Śliwowo
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„Uczymy się, miłości do książek”

Wiek przedszkolny to najlepszy czas 
na rozbudzenie zainteresowań książką.

Warto więc dołożyć wszelkich sta-
rań, by zachęcić dzieci i rodziców do 
częstszego kontaktu z literaturą, uświa-
damiając im zalety czytania książek.  
Poszerza ono wiedzę o świecie i czło- 
wieku, wzbogaca słownictwo, wyobraź-
nię i pamięć, rozwija świat uczuć i myśli,  
poprawia koncentrację i uczy myśle-

nia. Jednocześnie buduje więź między 
dzieckiem a dorosłym, rozładowuje na-
pięcie, wzmacnia poczucie własnej war- 
tości i uczy zasad moralnych. Jeżeli  
więc podejmiemy działania propagu- 
jące idee czytelnictwa wśród dzieci  
i rodziców to istnieje duża szansa, że  
zaszczepimy w nich miłość do słowa  
pisanego.

Spotkanie z Panią bibliotekarką

Mając na uwadze korzyści płynące 
z kontaktu z książką zorganizowano 
w szkole „Tydzień Biblioteki Szkolnej” 
Dzieci z oddziału 5 latków wraz z wy-
chowawcą wzięły aktywny udział w tej 
akcji – odwiedziły bibliotekę, poznały 
jej funkcję oraz pracę Pani z biblio- 
teki. Wysłuchały też legendy czytanej 
przez ucznia klasy VIII.

Mamy nadzieję, że to spotkanie  
z literaturą sprawi, że książki będą zaj-
mować coraz więcej miejsca w życiu  
naszych przedszkolaków. 

Opr. Bożena Truskolaska

Zajęcia w bibliotece szkolnej

„Przedszkolaki w świecie zabaw sensorycznych”

Maluszki z Baśniowego Gaju w Ja-
błoni Kościelnej zamieniły się w senso-
ludki. A wszystko za sprawą innowacji 
pedagogicznej realizowanej w grupie 
dzieci młodszych. Celem innowacji: 
Przedszkolaki w świecie zabaw senso-

rycznych jest szerzenie idei wielozmy-
słowego poznawania świata, a także 
usprawnianie u dzieci funkcji integra- 
cji sensorycznej poprzez radosne i cie-
kawe zabawy. 

Opr. Karolina Łapińska

Zabawy sensoryczne
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Konkurs plastyczny „ Jesień wierszem malowana”  
im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej

Biblioteka szkolna przy Szkole Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Jabłoni 
Kościelnej zorganizowała konkurs pla-
styczny pt. „Jesień wierszem malowa-
na”. Celem konkursu było zachęcanie 
dzieci i młodzieży do działań twórczych 
oraz rozpowszechnianie zainteresowa-
nia polską poezją. 

W konkursie wzięło udział 20 uczniów  
w dwóch kategoriach wiekowych: kla-
sy I-III oraz klasy IV-VIII. Zadaniem 
uczestników konkursu było samodziel-
ne wykonanie pracy plastycznej do-

wolną techniką, inspirowaną wierszem 
o tematyce jesiennej. Dzieci młodsze 
tworzyły prace do wiersza Zofii Dą-
browskiej „Pani Jesień”, natomiast starsi 
uczniowie inspirowali się utworem Ta-
deusza Wywrockiego „Jak nie kochać 
jesieni”. Wszystkie prace można obej-
rzeć na wystawie zorganizowanej na 
korytarzu szkolnym.

29.10.2021 r. komisja konkursowa 
przyznała w każdej kategorii wiekowej 
trzy miejsca (I, II, III). 

Kategoria klas I-III:
I miejsce – Zofia Makarewicz
II miejsce – Daria Brzozowska
III miejsce – Amelia Gaczkowska

Kategoria klas IV-VIII:
I miejsce – Łucja Szymborska
II miejsce – Laura Laskowska
III miejsce – Szymon Gaczkowski

Pozostali uczestnicy otrzymali dy-
plomy za udział w konkursie i drobny 
upominek. Dziękujemy za ogromne 
zaangażowanie, wkład pracy włożony  
w powstałe prace. 

Gratulujemy wszystkim uczestni-
kom i zachęcamy do udziału w kolej-
nych konkursach.

Opr. Aneta Laskowska

Laureaci konkursu

Światowy Dzień Zwierząt
W dniach 4-8 października 2021 r.  

w ramach Światowego Dnia Zwierząt, 
została zorganizowana przez Samorząd  
Uczniowski naszej szkoły zbiórka żyw- 
ności i zabawek dla psów i kotów  
z Wolontariatu Moje Wszystkie Kundle 
z Wysokiego Mazowieckiego. Udział  
w akcji wziął punkt przedszkolny Ba-
śniowy Gaj oraz klasy 0-8 SP. Akcja  
cieszyła się dużym zainteresowaniem 
rodziców i uczniów, dzięki temu udało 
się uzbierać ponad 47 kilogramów kar- 
my dla psów, ponad 5 kilogramów kar- 
my dla kotów, koce, ręczniki i zabawki 
dla zwierząt. Drodzy rodzice i ucznio-
wie jeszcze raz Wam dziękujemy! 

Opr. Tomasz GoskZbiórka żywności i zabawek dla psów i kotów

Laureaci konkursu
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Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach
Gminna Biblioteka Publiczna 

w Nowych Piekutach
Obecnie na półkach bibliotecznych 

znajduje się 6000 książek. Z biblioteki 
korzysta ok. 150 czytelników. Wszyst-
kie książki dostępne w GBP znajdu-
ją się w katalogu on-line na stronie  
www.nowepiekuty w zakładce „szu-
kam książki”. By zapisać się do biblio- 
teki wystarczy do niej przyjść z dowo-
dem osobistym. Zapisanie osób nie-
pełnoletnich odbywa się w obecności 
rodzica. Biblioteka kontynuuje akcję 
„książka na telefon” – dla osób, które 
z różnych przyczyn nie mogą dotrzeć 
do biblioteki, dostarczamy książki do 
domu. Nasza biblioteka włączyła się  
w akcje: Tydzień Bibliotek Polskich, 
którego hasło brzmiało „Znajdziesz  
mnie w bibliotece, oraz XX Ogólnopol- 
ski Tydzień Czytania Dzieciom. W bi- 
bliotece trwa projekt „Mała Książka – 
Wielki Człowiek” – dla dzieci w wieku 
przedszkolnym. Dzieci w wieku 3-6 lat  
po zapisaniu do biblioteki otrzymują  
wyprawkę czytelniczą (książeczkę „Pierw- 
sze czytanki dla…”, kartę czytelnika do 
zbierania naklejek za przeczytane ksią-
żeczki, dyplom Małego Czytelnika, oraz 
drobne upominki…) 

Gminny Ośrodek Kultury  
w Nowych Piekutach

W dniach 27-30 maja odbyło się 
podsumowanie konkursu „Pokażcie jak 
świętujecie 2 i 3 Maja”. Konkurs polegał 
na udostępnieniu nagrania z wierszem, 
piosenką, zdjęciem… Wyniki konkursu  
przedstawiają się następująco: I miej-
sce: Daria Brzozowska, Zofia i Julia 
Makarewicz; II miejsce: Zuzanna Śred-
nicka; III miejsce: Paweł Piekutowski, 
Zuzanna Jabłońska, Wiktoria i Krzysz-
tof Dąbrowscy, Wyróżnienia: Łukasz  
i Grzegorz Mystkowscy, Zuzanna Olędz- 
ka, Barbara, Kacper i Mikołaj Markow-
scy, Fabian i Maja Szydłowscy, Oskar 
Jabłoński, Daniel Średnicki, Emilia  
i Antonii Dworakowscy. 

,,Rodzinny Dzień Dziecka"
Rodzinny Dzień Dziecka odbył się 

na Orliku w Jabłoni Kościelnej. Podczas 
niego dzieci, wraz z rodzicami, uczest-
niczyły w zumbie prowadzonej przez 
Ewa Niemyjską, oglądały pokaz ma-
gika – Krzysztofa Juchno, korzystały  
z atrakcji, takich jak malowanie twarzy, 
tatuaże, malowanki, zabawy z chustą 
animacyjną – zorganizowanych przez 
animatorów Milenę Łubnicką i Edytę 
Dołkowską oraz uczestniczyły w rywa-
lizacjach sportowych przygotowanych 
przez współorganizatora tego wydarze-
nia Macieja Mikołajczyka – animatora 
sportu. 

Laureaci konkursu „Pokażcie jak świetuje- 
cie 2 i 3 Maja”

Rozdanie medali i nagród

Zumba

Występ magika

Kącik zabaw i malowania twarzy

22.06.2021 r. w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Nowych Piekutach odbyły  
się warsztaty „Stwórz mural w swojej  
okolicy! Szkoła Lokalnych Murali (SLM)”, 
w których uczestniczyli pracownicy in-
stytucji kultury, fundacji, stowarzyszeń, 
sołectw z woj. podlaskiego. Szkolenie  
poprowadził Damian Dworakowski, 
autor projektu SLM realizowanego w ra- 
mach stypendium Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Part- 
nerem projektu był Podlaski Instytut 
Kultury w Białymstoku.
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Wakacje w GOK-u

W czasie wakacji dzieci chętnie gro-
madziły się w GOK-u, by uczestniczyć 
w cyklicznych zajęciach artystycznych, 
podczas których były czytane książki, 
oglądane bajki, wykonywane prace pla-
styczne… Natomiast grupa młodzieży 
spotykała się na zajęciach z języka an-
gielskiego

Zajęcia wakacyjne

Zajęcia z języka angielskiego

Zajęcia w GOK-u
W GOK-u trwają zajęcia z języka 

angielskiego, prowadzone przez pana 
Pawła Juszyńskiego. Odbyły się także 
zajęcia próbne z tańca i akrobatyki pro-
wadzone przez doświadczoną tancerkę 
Panią Małgorzatę Makowską oraz zaję- 
cia z LEGO robotyki prowadzone przez 
Spice Gears Academy z Białegostoku 
(nabór do grupy trwa)

Zajęcia taneczno-akrobatyczne

Zajęcia z LEGO robotyki

Po feriach zimowych planujemy 
wznowić zajęcia artystyczne, szachowe 
oraz zajęcia wokalne.

Krwiodawstwo
W 2021 roku odbyło się 5 akcji 

krwiodawstwa. Autobus z Regionalne-
go Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Białymstoku przyjeżdżał 
do Nowych Piekut oraz Jabłoni Ko- 
ścielnej. W akcjach brało udział wielu 
honorowych dawców z naszej gminy 
jak i z okolic. Podczas wszystkich akcji 
oddano ok. 37 litrów krwi.

Wszystkim serdecznie dziękujemy 
za to, że podzielili się najcenniejszym 
darem, który może uratować innym  
życie.

Chór Swojskie Melodie
Nasz gminny Chór istnieje już od 

czterech lat. Spotykają się w nim pa-
sjonaci śpiewu w różnym wieku, któ-
rzy rozwijają swój talent pod okiem 
Pana Andrzeja Rybickiego. W tym roku 
Chór, ze względu na pandemię i mniej- 
szą ilość imprez, występował głównie 
podczas lokalnych festynów oraz im-
prez organizowanych w ramach pro- 
jektu dla seniorów „Same plusy 60+” 

Wszystkich miłośników śpiewu za-
praszamy na nasze próby GOK-u w każ- 
dy wtorek o godzinie 19.00.

Występ podczas Festynu w Jabłoni Kościelnej

Występ podczas Festynu w Nowych Pie-
kutach

KONKURSY ORGANIZOWANE 
PRZEZ WÓJTA GMINY NOWE  
PIEKUTY WE WSPÓŁPRACY 

Z GMINNYM OŚRODKIEM  
KULTURY W NOWYCH PIEKUTACH

Konkurs: „Najpiękniejszy wieniec  
dożynkowy” 
I MIEJSCE oraz nagroda w wysokości 
450 zł – Kostry Litwa

II MIEJSCE oraz nagroda wysokości 
400 zł – Markowo Wólka
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III MIEJSCE oraz nagroda wysokości 
350 zł – Jabłoń Kościelna.

Wyróżnienia oraz nagrody w wyso- 
kości 300 zł otrzymały sołectwa: Jabłoń 
Spały, Jabłoń Jankowce, Skłody Borowe, 
Jośki.

Konkurs na Najbardziej zadbaną wieś 
Gminy Nowe Piekuty 
Tytuły „najbardziej zadbanej wsi  
w Gminie Nowe Piekuty” w roku 2021 
oraz nagrody w wysokości 900 zł 
otrzymały: (kolejność alfabetyczna): 

Jabłoń Zambrowizna 

Kostry Noski

Nowe Żochy

Wyróżnienia i nagrody w wyso-
kości 600 zł (kolejność alfabetyczna): 
Hodyszewo, Jabłoń Jankowce, Jabłoń 
Piotrowce, Jabłoń Spały, Kostry Litwa, 
Nowe Piekuty, Skłody Borowe i Stare 
Żochy

Konkurs na Najpiękniejszy ogród 
Gminy Nowe Piekuty 

Wyniki konkursu na „Najpiękniej-
szy ogród w Gminie Nowe Piekuty” 
przedstawiają się następująco: 
I MIEJSCE – Jolanta Jankowska, Jabłoń 
Jankowce; Barbara, Andrzej Syczewscy, 
Hodyszewo; Barbara Wrońska, Jośki; 

Ogród Pani Jolanty Jankowskiej z Jabłoni 
Jankowiec

Ogród Pani Barbary Wrońskiej z Jośk

Ogród Państwa Barbary i Andrzeja Sy-
czewskich z Hodyszewa

II Miejsce – Mariola Kaczyńska, Jabłoń 
Jankowce

III MIEJSCE – Janina Żebiałowicz, Ja-
błoń Piotrowce

WYRÓŻNIENIA (kolejność wg zgło-
szeń) Łopieński Stanisław i Małgorza-
ta, Krasowo Siódmaki; Zofia i Krzysz-
tof Jankowscy, Skłody Borowe; Artur 
Żochowski, Stare Żochy; Agnieszka 
Brzozowska, Łopienie Szelągi; Marze-
na Łapińska, Łopienie Szelągi; Justyna 
Jankowska, Łopienie Zyski; Anna Ja-
błońska, Łopienie Zyski; Zofia Łuczaj, 
Tłoczewo; Agnieszka Kruszewska, Tło-
czewo; Jarosław Kruszewski, Tłoczewo; 
Krystyna Trzeszczkowska, Tłoczewo; 
Ewelina Makarewicz, Jabłoń Śliwowo; 
Skorupska Hanna, Jabłoń Piotrowce; 
Janina Piętka, Jabłoń Piotrowce; Mał-
gorzata Piekutowska, Jabłoń Piotrowce; 
Katarzyna Płońska, Jabłoń Piotrowce; 
Jolanta Piekutowska, Jabłoń Kościelna; 
Monika Rząca, Jabłoń Kościelna; Ur-
szula Gierałtowska, Jabłoń Kościelna, 
Agata Dzieniszewska, Jabłoń Kościel-
na; Agnieszka Roszkowska, Jabłoń Jan-
kowce; Magdalena Szymborska, Jabłoń 
Jankowce, Eugeniusz Jabłoński, Jabłoń 
Zambrowizna; Renata i Marek Wyszyń-
scy, Nowe Żochy. Uczestnicy konkur-
su otrzymali dyplomy oraz sprzęty 
gospodarstwa domowego i ciśnienio-
mierze.
 

Opr. Pracownicy GOK 
w Nowych Piekutach
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Projekt „Same plusy 60+”
Od 4 maja 2021 r. w Nowych Pieku-

tach realizowany jest dwuletni Projekt 
„Same plusy 60+”, współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020. Benefi-�
cjentem projektu jest Gmina Nowe Pie-
kuty, natomiast realizatorem Gminny 
Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach. 
W projekcie uczestniczy 40 seniorów 
oraz osoby z listy rezerwowej. Inaugu-
racja odbyła się 14 czerwca 2021 r. 

Zajęcia projektowe mają bardzo sze-
roki zakres tematyczny i odbywają się 
kilka razy w tygodniu. 

Do tej pory uczestnicy projektu brali 
udział w:
– spotkaniach z pracownikiem socjal-
nym- Reginą Rybicką,
– zajęciach ruchowych, prowadzonych 
przez Edytę Dołkowską i Macieja Mi-
kołajczyka,
– spotkaniach dyskusyjnych:
– z kierownikiem Urzędu Stanu Cywil-
nego – Hanną Perkowską, 
– z przedstawicielami Komendy Powia-
towej Policji w Wysokiem Mazowiec-
kiem – Anną Zarembą,
– z Doradcami Partnerstwa Ziemi  
Wysokomazowieckiej – Agnieszką Da-
wydzik, Jerzym Żelichowskim i Irene-
uszem Kamińskim,

– warsztatach aktorsko-tanecznych, pro- 
wadzonych przez Urszulę Namiotko we 
współpracy z Mariuszem Orzełkiem,
– zajęciach relaksacyjnych z psycholo-
giem- Żanetą Rola-Szcześniak,
– spotkaniach ze specjalistami:
– lekarzem kardiologiem – dr Grażyną 
Latocha-Korecka,
– ratownikiem medycznym – Rober-
tem Wilkiem,
– specjalistą pielęgniarstwa chirurgicz-
nego – Agatą Wierzchowską-Żach,
– spotkaniu „Z książką na trawie”– po-
prowadzonym przez Małgorzatę Szpa-
kowską,
– warsztatach kulinarnych – prowadzo-
nych przez Piotra Grycuka ze Studia 
kulinarnego „Zmokła Kura”, 
– zajęciach plastyczno-rękodzielniczych –  
prowadzonych przez Izabelę Dąbrow-
ska i Agnieszkę Jakubicz,
– zajęciach z kosmetologiem, prowa-
dzonych przez Joanną Falkowską,
– zajęciach z dietetykiem – prowadzo-
nych przez Magdalenę Mickiewicz- 
-Kulesza, 
– zajęciach szachowych – prowadzonych 
przez Grzegorza Samełko,
– Święcie Rodziny 2021 i rozgrywkach 
sportowych „Grunt to rodzinka”,
– Festiwalu Smaków Sąsiedzkich,
– pokazach filmowych „Wojna z dziad-
kiem” oraz „ Wyszyński” w kinie „Wars” 

w Wysokiem Mazowieckiem,
– wycieczce do Kazimierza Dolnego, 
Sandomierza i Janowca,
– spotkaniach ze Sztuką regionalną.

W dalszej części projektu planowa-
ne są wyjazdy do kina, teatru, Opery  
i Filharmonii Podlaskiej, wycieczka  
do Warszawy, wiele wydarzeń kultu-
ralnych tj. koncert poezji śpiewanej, 
obchody Dni Seniora, Babci i Dziad-
ka, Spotkania opłatkowe i wielkanoc-
ne….. oraz mnóstwo innych atrakcji do  
30 kwietnia 2023 r.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy  
za zaangażowanie i wspaniałą atmo- 
sferę na spotkaniach a prowadzącym  
za profesjonalne przygotowanie zajęć. 

Opr. Milena Łubnicka 
Opiekun Klubu Seniora

Imieniny Seniora – lipiec

Festiwal Smaków Sąsiedzkich, Nowe Piekuty 
22.08.2021 r.

Zajęcia ruchowe – przejażdżka rowerowa

Wycieczka na Lubelszczyznę

Święto Rodziny, 15 .08. 2022, Jabłoń Kościelna

Spotkania szachowe

Spotkania z psychologiem
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