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Egzemplarz bezpłatny

Szanowni Państwo!
Z okazji Świat Zmartwychwstania Pańskiego
Wszystkim Mieszkańcom i Przyjaciołom Gminy Nowe Piekuty,
ich rodzinom i bliskim
składamy najserdeczniejsze życzenia:
pogodnych, zdrowych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Niech tegoroczne Święta Wielkanocne
staną się dla nas wszystkich okazją
do pojednania i okazywania sobie miłości i szacunku
Z wyrazami szacunku

Marek Kaczyński

Artur Żochowski

Wójt Gminy Nowe Piekuty
Nowe Piekuty

wraz z pracownikami
Urzędu Gminy Nowe Piekuty

WIEŚCI z gminy
POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA
Sięgając do poematu Kardynała Karola Wojtyły pt. Myśląc Ojczyzna, znajduje się takie oto słowa: „Wolność
stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jak dar, utrzymuje się poprzez zmaganie”.
Te słowa nabierają większego wymiaru egzystencjalnego w kontekście tragicznych wydarzeń na Ukrainie,
których jesteśmy świadkami. Toczy się wojna za naszą wschodnią granicą, napływa coraz więcej wojennych
uchodźców szukając schronienia w naszym kraju przed bezlitosnym, a nawet barbarzyńskim atakiem człowieka, który uległ swej pysze i zadufaniu. Polska w imię troski o wolność przyjmuje ich z otwartymi rękami.
Na oczach wielu ludzi świata, kochający wolność naród zmaga się wciąż z brutalną agresją. Śmierć od pocisków ponoszą żołnierze i cywile, dorośli i niewinne dzieci. Niewyobrażalny jest dramat ukraińskich rodzin.
Także i my – Polacy oraz wiele innych krajów przeżywa tę sytuację i staje w obronie praw do wolności
i suwerenności swoich ojczyzn. Chyba nikt z nas nie spodziewał się, że tegoroczny Wielki Post i uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, będziemy przeżywać w tak dramatycznym okolicznościach. Program
duszpasterski „Posłani w pokoju Chrystusa”, który realizujemy daje nam możliwość niesienia otuchy Siostrom i Braciom, uchodźcom wojennym z Ukrainy. Ponadto jesteśmy świadkami, jak Polacy okazują otwarte
serce, udostępniają swoje mieszkania i domy i dzielą się tym, co mają. Wielu mieszkańców naszej gminy
na czele z władzami zaangażowało się w pomoc i koordynowanie działań na rzecz pokrzywdzonych przez
wojnę. Jak widać, Ewangelia wyszła na ulice naszych wiosek i miast. Życie pokazuje, że w obliczu różnych
doświadczeń narodowych, społecznych i osobistych społeczność gminna i nie tylko, woła za przyczyną Matki
Bożej, Pani Pojednania, o łaski, których nam potrzeba. Pamiętajmy, że Maryja była i jest naszą ucieczką
w niedoli, pocieszycielką w strapieniu i nadzieją w chwilach zwątpienia. Dlatego w każdą środę zapraszamy
do Sanktuarium w Hodyszewie na modlitwę nowennową do Matki Bożej.

Drodzy mieszkańcy Gminy Nowe Piekuty!
Z okazji zbliżającej się uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, życzę
byśmy w te świąteczne dni na nowo odkryli i na nowo ucieszyli się tym,
że Jezus Chrystus naprawdę jest z nami! Abyśmy nigdy nie przestali w to
wierzyć „choćby waliła się ziemia”, choćby pustoszały kościelne ławki i choćby tak mało śladów na świecie wskazywało na tę Jego zwycięską obecność!
Niech na zawsze i zawsze prawda o Zmartwychwstaniu Chrystusa i wiara
w Jego Zmartwychwstanie napełnia nas radością, wdzięcznością, miłością.
A potem niech napełnieni nas Duch Świętym, tym wspaniałym darem
Zmartwychwstałego Pana, byśmy szli i głosili światu, że On żyje, że jest,
że kocha i przebacza, i daje każdemu pokój. Przecież jesteśmy posłani w pokoju Chrystusa.
Serdecznie pozdrawiamy dzieląc się kapłańskim błogosławieństwem.
W imieniu wspólnoty Pallotynów z Hodyszewa
Ks. dr Rafał Czekalewski SAC
rektor Wspólnoty Pallotyńskiej, proboszcz Parafii i kustosz Sanktuarium
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Szanowni Państwo!
W ostatnich dwóch miesiącach najważniejszą sprawą dla Polski i oczywiście dla naszej gminy stała się napaść Rosji na Ukrainę.
Jak doskonale wiemy jest to ogromne zagrożenie dla naszej Ojczyzny. Do Polski przybyło już ponad 1,5 mln uchodźców z Ukrainy. Na terenie naszej gminy przebywa około 15 osób z Ukrainy. Wszystkie objęte są stała opieką Urzędu
Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
W lutym i marcu przeprowadziliśmy zbiórkę darów rzeczowych i pieniężnych za pośrednictwem naszych Ochotniczych Straży Pożarnych, szkół i parafii. Wszystkie zbiórki przyniosły bardzo dobre efekty. Nasi mieszkańcy po raz
kolejny otworzyli swoje serca i portfele dla potrzebujących. Część darów przekazywana jest bezpośrednio dla uchodźców przebywających na terenie gminy.
Natomiast około 90% zebranych darów w postaci artykułów higienicznych, długoterminowych artykułów spożywczych, medycznych, ubrań oraz darów pierwszej potrzeby zostanie w najbliższych dniach zawieziona na Ukrainę. Dzięki
uprzejmości i bardzo dobrej współpracy z Księżmi Pallotynami z Hodyszewa na czele z Księdzem dr. Rafałem Czekalewskim – Proboszczem Parafii, została nawiązana współpraca ze Stowarzyszeniem Miłośników Kresów Wschodnich i Lwowa, które to stowarzyszenie bezpośrednio przekaże naszą pomoc dla najbardziej potrzebujących w Ukrainie. Dzięki
temu nasze dary na pewno trafią tam gdzie trzeba.
Z racji przyczyn ekonomicznych i zewnętrznych, obecny rok zapowiada się jako bardzo trudny dla naszego samorządu, dla naszych rolników i ogólnie dla nas wszystkich. Rosnące ceny energii, opału, artykułów do produkcji rolnej,
rosnące stopy procentowe obciążają nas wszystkich i jak wiemy główną ich przyczyną jest trwająca wojna w Ukrainie.
Obecnie jesteśmy w trakcie ogłaszania przetargu na budowę przedszkoli w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej.
Pomimo tak trudnej sytuacji na rynku materiałów budowlanych i usług mam nadzieję, że przetargi rozstrzygniemy korzystnie dla naszej gminy. Dobiega też końca remont sali gimnastycznej w Nowych Piekutach polegający na wymianie
podłogi, malowaniu ścian, modernizacji ogrzewania i wymianie oświetlenia. W Jabłoni Kościelnej już funkcjonują
nowe, sterowane kosze do gry w koszykówkę. Złożone zostały też wnioski do Polskiego Ładu na przebudowę dróg
Lendowo Budy-Markowo Wólka i w Jabłoni Dobkach. Trwają prace nad realizacją wielu inwestycji z Funduszu Sołeckiego we wszystkich naszych sołectwach.
Najważniejszą naszą troską jest pragnienie, aby wojna na Ukrainie zakończyła się jak najszybciej.
Życzę wszystkim naszym mieszkańcom i wszystkim czytelnikom pogodnych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych. Niechaj Jezus Zmartwychwstały zawita do wszystkich serc i wspiera w każdej naszej sprawie.
Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Nowe Piekuty
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Informacja z działalności Rady Gminy Nowe Piekuty
Rada Gminy Nowe Piekuty od 1 liPodczas sesji zgłaszano zapytania
stopada 2021 roku do 31 grudnia 2021 i interpelacje dotyczące bieżących poroku odbyła 2 sesje na których podjęto trzeb, na które odpowiedzi udzielano
15 uchwał w sprawie:
w trakcie sesji lub w formie pisemnej.
Na każdej sesji Wójt Gminy przed• Określenia średniej ceny jednostki stawiał sprawy bieżące dotyczące okrepaliwa w Gminie Nowe Piekuty na rok sów międzysesyjnych.
szkolny 2021/2022.
W dniu 29 grudnia 2021 roku od• Uchwalenia rocznego programu współ- była się XXV sesja Rady Gminy Nowe
pracy Gminy Nowe Piekuty z organiza- Piekuty na które dokonano podsucjami pozarządowymi oraz podmiota- mowania działalności Rady Gminy,
mi prowadzącymi działalność pożytku Stałych Komisji Rady Gminy, a także
publicznego.
Urzędu Gminy.
• Przyjęcia projektu dostarczania wody
Na całokształt pracy Rady składa się
i odprowadzania ścieków na terenie przede wszystkim praca komisji meryGminy Nowe Piekuty w celu przeka- torycznych w ramach posiedzeń, któzania go do zaopiniowania organowi rych łącznie w roku 2021 odbyło się 16.
regulacyjnemu.
Rok 2021 był rokiem szczególnie
• Obniżenia ceny skupu żyta do celów trudnym w cieniu pandemii i związawymiaru podatku rolnego.
nych z nią restrykcji, ograniczeń, kwa• Ustalenia wynagrodzenia Wójta Gmi- rantanny - w związku z tym stałe komisje Rady Gminy w większości odbywały
ny Nowe Piekuty.
• Ustalenia regulaminu przyznawania wspólne posiedzenia.
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
określającej rodzaje świadczeń zdroKomisja Rewizyjna w roku 2021
wotnych oraz warunki i sposób ich odbyła 8 posiedzeń z czego 3 posieprzyznawania.
dzenia wspólnie z pozostałymi Ko• Ustalenia wysokości i zasad wypłaty misjami
diet radnym.
Komisja Rewizyjna rozpatrywała
• Ustalenia zasad i wysokości diet prze- Raport o stanie Gminy za 2020 rok,
wodniczących organów wykonawczych sprawozdanie z wykonania budżetu
jednostek pomocniczych Gminy Nowe gminy za 2020 rok oraz wnioskowała
Piekuty – 2 uchwały.
o udzielenie absolutorium Wójtowi
• Uchwalenia budżetu gminy na 2022 Gminy z tego tytułu.
rok.
Opiniowała projekty uchwał przed• Uchwalenia Wieloletniej Prognozy kładane na sesjach Rady Gminy.
Finansowej Gminy Nowe Piekuty na
Dokonano dwóch kontroli:
lata 2022–2030.
1. Kontroli wydatków Ośrodka Pomo• Przyjęcia do realizacji Gminnego Pro- cy Społecznej
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania 2. Kontroli dokumentacji przetargoProblemów
wych w 2021 roku.
• Zmian w budżecie gminy na 2021
rok – 2 uchwały.
Komisja Społeczna w roku 2021
• Zmian w Wieloletniej Prognozie odbyła 8 posiedzeń z czego 6 posieFinansowej Gminy Nowe Piekuty – dzeń wspólnie z pozostałymi Komi2 uchwały.
sjami

Komisja Skarg Wniosków i Petycji w roku 2020 odbyła 7 posiedzeń
z czego 6 posiedzeń wspólnie z pozostałymi Komisjami.

.

Komisje na wspólnych posiedzeniach opiniowały projekty uchwał
przedkładane na sesjach Rady Gminy
dotyczące miedzy innymi:
• Budżetu gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Piekuty.
• Sprzedaży nieruchomości będących
własnością Gminy Nowe Piekuty.
• Czasu pracy placówek handlowych
i usługowych na terenie Gminy Nowe
Piekuty.
• Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi i zapobieganiu ich bezdomności
• Stawek podatków i opłat na terenie
Gminy Nowe Piekuty.
Na posiedzeniach Komisji rozpatrywano sprawy niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Gminy. Podczas prac komisji starano się dostrzec
wszystkie problemy i rozwiązać je jak
najlepiej z korzyścią dla mieszkańców
gminy.
W dniu 28 lutego odbyła się XXVI
sesja Rady Gminy Nowe Piekuty na
której podjęto 7 uchwał w sprawie:
• Przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
•Ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
• Uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Gminy Nowe Piekuty.
• Planu pracy Rady Gminy Nowe Piekuty na 2022 rok.
• Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt w Gminie
Nowe Piekuty
Wszystkie uchwały dostępne są na
Komisja Rolnictwa i Ochrony • Zmian w budżecie gminy ma 2022
stronie internetowej:
Środowiska w roku 2021 odbyła 7 rok.
https://bip-ugpiekuty.wrotapodlasia.pl. wszystkie posiedzenia wspólnie z po- • Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowe Piekuty.
zostałymi Komisjami.
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*

*
W dniu 14 lutego 2022 roku we wsi
Lendowo Budy odbyło się zebranie
sołeckie na którym dokonano wyboru
Sołtysa. Sołtysem wsi Lendowo Budy
została Pani Agata Przeździecka.

W dniu 6 stycznia 2022 roku z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Kazimierza Przeździeckiego Sołtysa wsi Lendowo Budy.
Ś.P. Kazimierz Przeździecki funkcję
Sołtysa wsi Lendowo Budy pełnił w la- Nominacja Pani Agaty Przeździeckiej na
tach 2011–2022.
Sołtysa wsi Lendowo Budy

Życzymy Pani skutecznej i owocnej
działalności na rzecz swojej „małej ojczyzny”, satysfakcji z wykonywania
mandatu społecznego. Życzymy sukcesów i dobrej współpracy z mieszkańcami.
*
Obrady sesji Rady Gminy są nagrywane i transmitowane na żywo.
Nagrania sesji oraz imienne wykazy
głosowań zamieszczane są w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Gminy
Nowe Piekuty.
Sporządziła:
Wiesława Brzozowska
Inspektor ds. samorządu

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2021 rok
ste
LP.

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

PLAN
ŁĄCZNYCH
KOSZTÓW
FINANSOWYCH
NA 2021 ROK

WYKONANIE

1.

Przebudowa przepompowni wody pitnej wraz z montażem
instalacji fotowoltaicznej oraz budowa wodociągu gminnego
w miejscowościach Jabłoń Kościelna i w Jabłoń Markowięta

525 820,00

509 877,01

2.

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z miejscowości
Jabłoń Kościelna i Jabłoń Markowięta do miejscowości
Jabłoń Zarzeckie

17 000,00

17 000,00

3.

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej
w miejscowości Hodyszewo

12 000,00

0,00

4.

Budowa kolektora odwadniającego ulicę Słoneczną
i Polną w Nowych Piekutach

2 000,00

2 024,60

5.

Rozbudowa istniejącej wiaty o część garażową przy SUW
w Nowych Piekutach

65 000,00

0,00

6.

Zakup specjalistycznego sprzętu do budowy i bieżącego
utrzymania zbiorników retencyjnych

504 978,00

504 977,50

7.

Przebudowa mostu w miejscowości Kostry Litwa
wraz z przebudową drogi gminnej Nr 107611B i 156165B

635 559,00

638 058,87

8.

Przebudowa chodnika przy ul.Polnej w Nowych Piekutach

17 000,00

16 832,36

9.

Przebudowa chodnika w Jabłoni Kościelnej (Fundusz Sołecki)

32 981,00

32 899,99
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10.

Rozbiórka istniejącego drewnianego mostu drogowego i budowa
przepustu na rzece Tłoczewka w miejscowości Krasowo-Częstki
oraz przebudowa odcinka drogi gminnej nr 107627B

491 669,00

491 668,83

11.

Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej Nr 107621B Markowo –
Wólka – Lendowo – Budy łącznie z budową wodociągu
gminnego

58 000,00

57 498,30

12.

Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej Nr 107649B
Jabłoń Dobki

42 600,00

42 598,60

13.

Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej Nr 107617B
Tłoczewo – Krasowo Wólka

9 750,00

0,00

14.

Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego

36 749,00

0,00

15.

Zakup turbowentylatora oddymiającego dla OSP Jabłoń Jankowce

12 650,00

12 650,00

16.

Zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej
w Nowych Piekutach

10 000,00

9 840,00

17.

Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Nowych
Piekutach i Jabłoni Kościelnej w ramach programu „Laboratoria
Przyszłości”

57 200,00

57 200,00

18.

Zakup kosiarek w celu utrzymania zieleni w miejscowości
Skłody Borowe i Tłoczewo (Fundusz Sołecki)

20 706,00

19 899,00

19.

Rozbudowa oświetlenia drogowego w Jabłoni Kościelnej
i w Kostrach Noskach

55 250,00

49 733,47

20.

Utwardzenie placu parkingowego przy budynku świetlicy
wiejskiej w Nowych Żochach (Fundusz Sołecki-Nowe Rzepki
i Nowe Żochy)

31 302,00

31 300,00

21.

Montaż klimatyzatorów w budynku świetlicy wiejskiej
w Jabłoni Śliwowie(Fundusz Sołecki)

16 400,00

16 400,00

22.

Utworzenie i wyposażenie miejsc rekreacji i spotkań
mieszkańców na terenie Gminy Nowe Piekuty
w miejscowościach: Jabłoń Piotrowce, Jabłoń Zambrowizna,
Jabłoń Dobki, Nowe Piekuty,Jabłoń Zarzeckie (Fundusz Sołecki)

66 583,00

54 727,96

23.

Dokumentacja projektowa na budowę siłowni zewnętrznej
i oświetlenia miejsca rekreacji w Nowych Żochach

3 900,00

3 900,00

Rewitalizacja terenu-budowa miejsca rekreacji – altana
z miejscem na ognisko w Jabłoni Jankowcach

41 038,00

41 036,19

2 766 135,00

2 610 122,68

24.

OGÓŁEM:

Opr. Skarbnik Gminy Anna Kunicka
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Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
Od 01.01.2022 do 30.03.2022
Na terenie gminy Nowe Piekuty zameldowanych na pobyt stały jest 3776 osób: 1922 mężczyzn i 1854 kobiet
Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Nowe Piekuty wg. stanu na 30.03.2022
Lp.

Nazwa miejscowości

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Hodyszewo
Jabłoń Kościelna
Jabłoń-Dąbrowa
Jabłoń-Dobki
Jabłoń-Jankowce
Jabłoń-Markowięta
Jabłoń-Piotrowce
Jabłoń-Spały
Jabłoń-Śliwowo
Jabłoń-Zambrowizna
Jabłoń-Zarzeckie
Jośki
Koboski
Kostry-Litwa
Kostry-Noski
Krasowo Wielkie
Krasowo-Częstki

Liczba ludności
pobyt stały
126
443
148
27
208
82
113
71
105
56
57
108
70
118
140
177
189

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32
33.
34.
35.

Krasowo-Siódmaki
Krasowo-Wólka
Lendowo-Budy
Łopienie-Jeże
Łopienie-Szelągi
Łopienie-Zyski
Markowo-Wólka
Nowe Piekuty
Nowe Rzepki
Nowe Żochy
Piekuty-Urbany
Pruszanka Mała
Skłody Borowe
Skłody-Przyrusy
Stare Żochy
Stokowisko
Tłoczewo
Wierzbowizna
RAZEM

70
87
36
126
96
113
112
227
70
95
54
28
103
61
79
88
76
17
3.776

Od 01.01.2022 zameldowało się na pobyt stały 14 osób.
Wymeldowało się z pobytu stałego na swój wniosek 4 osoby.
W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie na teren gminy Nowe Piekuty przybyło 15 obywateli Ukrainy: 8 kobiet ,
1 mężczyzna i 6 dzieci. Osobom tym nadano numery PESEL.
Zgony i urodzenia
Od 01.01.2022
do 30.03.2022
URODZENIA
ZGONY

DOWODY OSOBISTE

Mobilna stacja urzędnika do wydawania dowodów osobistych.
W przypadku osób obłożnie chorych i niepełnosprawnych, które nie
mogą dotrzeć do Urzędu, zostało
wdrożone nowe rozwiązanie – mobilna stacja urzędnika którą obsługuje
pracownik Urzędu Miasta w Wysokiem Mazowieckiem. Po zgłoszeniu
i uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku,
pracownik Referatu Dowodów Osobistych w Wysokiem Mazowieckiem

Mężczyźni

Kobiety

Ogółem
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uda się do miejsca pobytu obywatela starszych i 1 kobietę wykazaną przez
i wszystkie formalności związane z do- WKU Bielsk Podlaski.
W 2022 roku planowana jest urowodem osobistym zostaną załatwione
czystość wręczenia Medali za Długobez wychodzenia z domu.
letnie Pożycie Małżeńskie dla 19 par
małżeńskich z terenu gminy Nowe PieKWALIFIKACJA WOJSKOWA
Termin kwalifikacji wojskowej dla kuty, które zawierały związek małżeńmężczyzn z rocznika 2003 oraz dla ski w 1971 i 1972 roku. O terminie
mężczyzn roczników starszych, któ- wręczenia medali w imieniu Prezydenta
rzy nie mają uregulowanego stosunku RP przez Wójta Gminy Nowe Piekuty
do służby wojskowej z terenu gminy pary zostaną powiadomione pocztą.
Nowe Piekuty został wyznaczony na
Ppr. Kierownik USC
11.04.2022. Wezwano 24 mężczyzn
Hanna Perkowska
rocznika 2003, 7 mężczyzn z roczników
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WIEŚCI z gminy
Fundusz Dróg Samorządowych
Budowa oświetlenia ulicznego
w miejscowości Jabłoń Kościelna
i Kostry Noski

W 2021 roku Gmina Nowe Piekuty
w ramach programu „Fundusz Dróg
Samorządowych” zakończyła realizację
inwestycji pn.
,,Rozbiórka mostu i budowa przepustu na cieku melioracyjnym R-J
w miejscowości Kostry Litwa wraz
z przebudową odcinka drogi gminnej
nr 107611B i odcinka drogi gminnej
nr 156165B w miejscowości Kostry Most w miejscowości Krasowo Częstki
Litwa’’. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 638 058,87 zł w tym dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 256 026,00 zł.

Most w miejscowości Krasowo Częstki

.

Gospodarka wodno-ściekowa
Zrealizowana została inwestycja
w ramach pn. „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania
Most w miejscowości Kostry Litwa
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020.
Prace polegały na przebudowie przepompowni wody pitnej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w miejscowości Skłody Przyrusy oraz budową
wodociągu gminnego w miejscowościach Jabłoń Kościelna i Jabłoń MarMost w miejscowości Kostry Litwa
kowięta. Całkowity koszt realizacji całej
operacji wyniesie 359 475,45 zł, a wnio,,Rozbiórka istniejącego drewnianeskowana kwota pomocy to 185 962 zł.
go mostu drogowego i budowa przepustu na rzece Tłoczewka w miejscowości Krasowo Częstki na działkach
geodezyjnych nr 630, 629/2, 372/1,
372/2, 390, 636, 389/2, 370/1, 391/1
oraz przebudowa odcinka drogi gminnej nr 107627B gmina Nowe Piekuty”.
Całkowity koszt inwestycji wyniesie
469 564,51 zł w tym dofinansowanie
w ramach Funduszu Dróg Samorządo- Przepompownia wody pitnej wraz z instalacją fotowoltaiczną w Skłodach Przyrusach
wych wyniesie 231 802,75 zł.
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W miejscowości Jabłoń Kościelna
przy ulicy Cmentarnej oraz Polnej zostało zamontowane nowe oświetlenie
uliczne. Na odcinku 367 m postawionych zostało 8 słupów z oświetleniem
ulicznym. Do tej pory jedynie w Jabłoni Kościelnej brakowało oświetlenia
dróg prowadzących do cmentarza.
W miejscowości Kostry Noski wykonane zostało oświetlenie drogowe
na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej
z droga gminną (do wsi Kostry Litwa).
Łączny koszt budowy 45.510,00
złotych.				
					
				
„WZROST WYKORZYSTANIA OZE
W GMINIE NOWE PIEKUTY”
Gmina Nowe Piekuty otrzymała
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 grant na zakup
i montaż instalacji OZE – Kolektorów
słonecznych do podgrzewania wody
budynkach mieszkalnych. Realizacja
zadania nastąpiła w 2021 roku. Wykonanych zostało 25 instalacji kolektorów słonecznych 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.
„Redukcja emisji dwutlenku węgla
w Gminie Nowe Piekuty poprzez
montaż instalacji OZE”
W 2021 roku Gmina Nowe Piekuty otrzymała dofinansowanie projektu grantowego pn. „Redukcja emisji
dwutlenku węgla w Gminie Nowe Piekuty poprzez montaż instalacji OZE”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014–2020, Osi priorytetowej

WIEŚCI z gminy
V. Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. W ramach
projektu grantowego, Gmina będzie
udzielać mieszkańcom (Grantobiorcom) grantów na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej
i/lub instalacji kolektorów słonecznych
do produkcji energii cieplnej. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie 45 instalacji fotowoltaicznych Pług do odśnieżania
oraz 7 instalacji hybrydowych (kolek- Cena brutto – 28 290,00 zł
tory słoneczne i panele fotowoltaiczne).
Całkowity koszt inwestycji szacowany
jest na kwotę 1.999.352,00 zł w tym dofinansowanie wyniesie 1.499.514,00 zł.
Zakup maszyn na potrzeby
gospodarki komunalnej

Posypywarka
Cena brutto – 53 000,00 zł

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

Minikoparka z osprzętem
Cena brutto – 166 050,00 zł
Ciągnik komunalny Valtra
Cena brutto – 196 800,00 zł
z zamiatarką – cena brutto – 38 437,50 zł

Ciągnik komunalny z zamiatarką

Zamierzenia inwestycyjne na 2022 r.
1. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z miejscowości Jabłoń Kościelna
i Jabłoń Markowięta do miejscowości
Jabłoń Zarzeckie.
2. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości
Hodyszewo.
3. Budowa kolektora odwadniającego
ulicę Słoneczną w Nowych Piekutach.
4. Rozbudowa istniejącej wiaty o część

garażową przy SUW w Nowych Piekutach.
5. Przebudowa drogi ul. Sadowej w Jabłoni Kościelnej.
6. Budowa chodnika na ul. Słonecznej
w Nowych Piekutach.
7. Rozbudowa przebudowa drogi gminnej Nr 1076215 Markowo – Wólka –
Lendowo-Budy łącznie z budową wodociągu gminnego
8. Rozbudowa i przebudowa drogi
gminnej Nr 10764913 Jabłoń Dobki.
9. Zakup pługu do odśnieżania i zamiatarki na potrzeby utrzymania czystości
w miejscowości Jabłoni Markowięta.
10. Zakup i montaż klimatyzatorów
budynku Urzędu Gminy.
11. Budowa przedszkola łącznie ze
Żłobkiem w miejscowości Nowe Piekuty.
12. Budowa przedszkola łącznie ze
Żłobkiem w miejscowości Jabłoń Kościelna.
13. Zakup kosiarki w celu utrzymania
zieleni w miejscowości Jabłoń Zambrowizna.
14. Rozbudowa oświetlenia drogowego
w miejscowości Koboski.
15. Utwardzenie placu parkingowego
przy budynku świetlicy wiejskiej w Nowych Żochach.
16. Utwardzenie placu parkingowego przy budynku świetlicy wiejskiej
w miejscowości Jabłoń Dąbrowa.
17. Utworzenie i wyposażenie miejsc
rekreacji i spotkań mieszkańców na
terenie Gminy Nowe Piekuty w miejscowościach Jabłoń Dobki, Jabłoń Jankowce, Jabłoń Zarzeckie i Kostry Noski.
18. Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasowo Częstki.
19. Zakup wyposażenia i oświetlenia
placu zabaw w miejscowości Jabłoń
Piotrowce.
Opracował:
Referat Inwestycyjno-Komunalny,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
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WIEŚCI z gminy
Gospodarowanie odpadami komunalnymi
w gminie Nowe Piekuty
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach obowiązkiem właściciela nieruchomości
jest segregowanie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych. Ustawa wprowadziła sankcje
w postaci podwyższenia opłat za niesegregowanie odpadów w wysokości
nie niższej niż dwukrotna wysokość
i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy za odbiór odpadów segregowanych.
W sytuacji, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny miesięczna stawka
opłaty dla mieszkańców wyniesie minimum 62 zł za jednego mieszkańca.
Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewidują wymóg osiągnięcia odpowiednich
poziomów recyklingu i przygotowania
do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych w postaci papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła,
a obowiązek w tym zakresie, nałożony na gminy, obwarowany jest karami
pieniężnymi. W przypadku nałożenia
kary na Gminę Nowe Piekuty zostaną
zwiększone stawki opłat za wywóz odpadów. Podmioty świadczące usługę
odbioru odpadów mają obowiązek
zgłaszać, gdzie segregacja jest zła,
a urząd na tej podstawie może zde-
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cydować o podwyższeniu opłaty za
okres, w którym stwierdzono nieprawidłowość. Ponadto pracownicy
Urzędu Gminy dokonują wyrywkowej
kontroli posesji pod kontem prawidłowej segregacji.
UWAGA !
SPALAJĄC ODPADY W PIECU
ZABIJASZ SIEBIE I SWOICH
BLISKICH
Odpadów z tworzyw sztucznych nie
należy spalać w domowych piecach,
ponieważ w panujących tam warunkach spalanie tworzyw przebiega w zbyt
niskiej temperaturze i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego
powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze. Podczas
spalania śmieci w piecu emitowane są
do atmosfery:
• pyły, tlenek węgla, tlenek azotu –
trujące dla ludzi i zwierząt,
• 87% unoszących się w powietrzu zanieczyszczeń pochodzi z domowych
palenisk,
• 40 tys. osób umiera w Polsce każdego roku przedwcześnie z powodu zanieczyszczeń powietrza,
• paląc produkty z tworzyw sztucznych
serwujemy sami sobie te same trujące

chemikalia (choć w mniejszych dawkach), jakimi mordowano ludzi w komorach gazowych podczas II wojny
światowej.
Bezwzględny zakaz palenia w piecach i domowych kotłowniach obejmuje:
• butelki plastikowe i inne tworzywa
sztuczne, opakowania po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
folie z sianokiszonek, sznurek i siatkę
rolniczą,
• zużyte opony i inne odpady z gumy,
odzież i tekstylia,
• opakowania po farbach i lakierach
i elementy drewniane pokryte lakierem,
• papier z nadrukiem farb kolorowych.
Nieprzestrzeganie zakazu spalania
odpadów podlega karze grzywny do
5 000 zł.
SEGREGUJESZ – PŁACISZ MNIEJ
I CHRONISZ ŚRODOWISKO!
Drugie życie odpadów
Segregujemy odpady, aby łatwiej
i skuteczniej poddać je procesowi recyklingu, czyli do nadania im „drugiego
życia” – wytworzenia nowych produktów. Proces ten pozwala:
– obniżyć koszty wytwarzania nowych
produktów,

WIEŚCI z gminy
– zmniejszyć ilość opadów zalegających na składowiskach,
– chronić zasoby naturalne poprzez
wykorzystanie surowców wtórnych,
– obniżyć ilość energii potrzebnej do
wyprodukowania nowych dóbr.
Produkty i energia z odzysku
Segregacja odpadów, a następnie
ich recycling ma znaczący wpływ na
odzyskiwanie surowców, oszczędzanie
energii, a także środowisko. Powtórnie
wykorzystane lub przetworzone odpady są coraz częściej wykorzystywane
w produkcji przedmiotów codziennego użytku np. papieru toaletowego,
doniczek, torebek, mebli czy ubrań.
Poniżej znajduje się kilka przykładów,
które obrazują skalę tego procesu.
Papier
Recykling 1 tony papieru pozwala:
• zaoszczędzić 26 000 litrów wody;
• zaoszczędzić 2,5 m sześc. przestrzeni

na składowisku;
• zredukować ilość energii potrzebną
do wytworzenia papieru z surowych
(naturalnych) materiałów.
Z odzyskanego papieru można wytworzyć ponad 5 000 rodzajów produktów. Oprócz papieru do pisania czy
serwetek mogą to być: taśmy maskujące/ochraniające, banknoty, bandaże,
maseczki ochronne, fartuchy szpitalne,
izolacja samochodowa.
Szkło
Szkło może być poddawane procesowi recyklingu praktycznie bez końca.
Z 90% odzyskanego szkła można wytworzyć kolejne butelki i słoiki. Z odzyskanego szkła powstaje tzw. stłuczka
szklana, która jest doskonałym suplementem dla wielu wyrobów. Jej stosowanie:
• pozwala na oszczędność pieniędzy,
ponieważ stłuczka szklana kosztuje
mniej niż surowe materiały;

• umożliwia oszczędność energii, ponieważ stłuczka topi się w niższej temperaturze niż surowe materiały;
• niższe zużycie energii oznacza także
redukcję emisji gazów cieplarnianych.
Plastik
Recykling wyrobów plastikowych
jest istotny ze względu na długi czas
ich biodegradacji. Mogą one zalegać
na składowiskach nawet przez kilkaset
lat. Wykorzystanie do produkcji nowych tworzyw przerobionego materiału PET pozwala zaoszczędzić 60%
energii.
Z odzyskanego plastiku (PET lub
HDPE) można uzyskać: ubrania np.
kurtki polarowe, meble ogrodowe,
słupki drogowe, ekrany przeciwhałasowe, ramy okienne z PVC, płyty termoizolacyjne.
Opracował:
Inspektor Radosław Łuniewski

Nowe Piekuty 10.02.2022 r.

Szanowni Państwo,
23 stycznia 2022 roku przeprowadziliśmy w dwóch parafiach zbiórkę środków finansowych na leczenie
Pani Katarzyny Ogrodnik, chorującej na rzadki nowotwór, mieszkanki miasta Wysokie Mazowieckie.
W parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny w Hodyszewie zebraliśmy 3 215 złotych,
a w Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Jabłoni Kościelnej 3 035 złotych.
6 lutego 2022 r. w Parafii p.w. Św. Kazimierza w Nowych Piekutach zebraliśmy 3 000 złotych.
Dzięki ofiarności darczyńców łącznie zabraliśmy 9 250 złotych,
które to środki w całości zostały przekazane na leczenia Pani Kasi.
Serdecznie dziękuję wszystkim darczyńcom za dar serca, pracownikom urzędu gminy i nauczycielom
za społeczną pracę podczas zbierania datków oraz Księżom Proboszczom
za możliwość przeprowadzenia zbiórki przy świątyniach.

Dalszych wpłat na rzecz Pani Kasi można dokonywać na konto:
56 1140 1124 3630 0125 0411 2166 Fundacji Siepomaga
Z wyrazami szacunku
Marek Kaczyński
Wójt Gminy Nowe Piekuty
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Paczuszka dla maluszka
W Urzędzie Gminy w Nowych
Piekutach po raz pierwszy pojawiła
się choinka ze specjalnymi bombkami związanymi z akcją „Paczuszka dla
Maluszka”. Pod choinką można było
zostawiać artykuły higieniczne przeznaczone dla najmłodszych dzieci, tj.
pampersy, proszki do prania, płyny do
kąpieli itp., które będą przekazane min.
do Domów Dziecka, Hospicjów dla
Dzieci, Domów samotnej Matki. W zamian za zostawiony prezent darczyńcy
zabierali jedną bombkę z choinki.
W sobotę 8 stycznia 2022 roku Pan
Marek Kaczyński Wójt Gminy Nowe
Piekuty wraz ze strażakami OSP Jabłoń Jankowce przekazali zgromadzone dary podczas prowadzonej akcji
w szkołach z terenu naszej gminy oraz
Urzędzie Gminy pn. „Paczuszka dla
Maluszka”. Dary w postaci artykułów
higienicznych dla najmłodszych dzieci zostały przekazane dla Domu Matki i Dziecka „Nazaret” prowadzonego
przez Siostry Zakonne i Caritas w Supraślu. Siostry Zakonne i wszyscy obdarowani serdecznie dziękują za tak

piękne i bardzo potrzebne prezenty. Po
raz kolejny mieszkańcy Gminy Nowe
Piekuty pokazali wielkość swoich serc.
Opr. Katarzyna Gierałtowska,
młodszy referent

Zbiórka prowadzona w Urzędzie Gminy
Nowe Piekuty

Pan Marek Kaczyński Wójt Gminy wraz
z Panem Adamem Piekutowskim strażakiem OSP Jabłoń Jankowce przekazują zebrane dary dla Domu Matki i Dziecka „Nazaret” w Supraślu

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Zgromadzeni pod pomnikiem upamiętniającym Żołnierzy AK i kpt. Kazimierza Kamieńskiego „Huara”

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” przypada na 1 marca.
Tego dnia w 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po pokazowym
procesie, zostali rozstrzelani przywódcy IV Zarządu Głównego Zrzeszenia
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„Wolność i Niezawisłość” – prezes WiN
ppłk Łukasz Ciepliński („Pług”, „Ludwik”) i jego najbliżsi współpracownicy: Adam Lazarowicz, Mieczysław
Kawalec, Józef Rzepka, Franciszek Błażej, Józef Batory i Karol Chmiel. Ich

ciała komuniści zakopali w nieznanym miejscu.
Gminne Obchody Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczęły się od odśpiewania Hymnu
Państwowego przez zgromadzone de-
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legacje przedstawicieli władz gminnych, Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu naszej gminy oraz przedstawicieli szkół podstawowych na czele
z dyrektorami którzy zgromadzili się
pod pomnikiem mjr. Kazimierza Kamieńskiego „Huzara” i Żołnierzy Armii Krajowej w Nowych Piekutach. Po
odśpiewaniu hymnu odbył się Apel
Poległych, po czym zostały złożone
wieńce i zapalone znicze. Na zakończenie uroczystości została odmówiona modlitwa i odśpiewana pieśń.
W dalszej części obchodów po raz
pierwszy odbył się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”.
W biegu wzięli udział uczniowie oraz
nauczyciele Szkoły Podstawowej im.
Księdza Rocha Modzelewskiego w No-

wych Piekutach. Uczestnicy biegu mieli
do pokonania symboliczne 1963 metry.
To rok śmierci ostatniego z żołnierzy
wyklętych Józefa „Lalka” Franczaka.
Zwycięscy biegu w trzech kategoriach

wiekowych nagrodzeni zostali medalami oraz otrzymali symboliczne upominki.
Chwała Bohaterom!!!

Uczestnicy biegu „Tropem Wilczym” na trasie biegu

Dzieci dopingujący uczestnikom biegu „Tropem Wilczym”

78 Rocznica mordu mieszkańców wsi Jabłoń Dobki

Msza św. W intencji pomordowanych w Kościele Parafialnym w Jabłoni Kościelnej

Występ uczniów Szkoły Podstawowej w Jabłoni Kościelnej

Wieś Jabłoń Dobki przed wojną liczyła 17 domów i ok. 100 mieszkańców.
7 marca 1944 do gospodarstwa Stanisława Szepietowskiego przybyli partyzanci i poprosili o nocleg. Ich obecność zauważyli żołnierze Wermachtu
stacjonującego w sąsiedniej miejscowości Jabłoń Kościelna. 8 marca o świcie Niemcy otoczyli wieś. Ustawili się
w tyralierę i szli zaciskając pierścień

wokół zabudowań. Mieszkańców, którzy w tym czasie próbowali uciekać,
Hitlerowcy rozstrzeliwali. Wszystkich
pozostałych: kobiety, dzieci, mężczyzn
i starców spędzono do pobliskiego budynku gospodarczego Stanisława Szepietowskiego, w którym zaryglowano
drzwi i podpalono budynek. Zabito
i spalono wówczas żywcem 93 osoby,
w tym 33 dzieci, 31 kobiet i 29 mężczyzn. Na miejscu zbrodni postawiono
pomnik i kapliczkę.
Uroczystości upamiętniające mord
rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym pw. Św. Piotra i Pawła w Jabłoni Kościelnej, której przewodniczył
ks. dr Andrzej Łapiński. Po mszy św.
odbył się montaż słowno-muzyczny
przygotowany przez uczniów Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej. Następnie głos zabrał
Pan Marek Kaczyński Wójt Gminy
Nowe Piekuty, który w krótkim przemówieniu przypomniał przebieg tych
tragicznych wydarzeń.
Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz samorządowych, szkół,
mieszkańcy gminy oraz Poczty Sztandarowy OSP Jabłoń Jankowce, OSP
Hodyszewo, Poczet Sztandarowy ze
Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej. Po zakoń-

czonej mszy delegacje udały się do Jabłoni Dobek, gdzie na grobie pomordowanych złożono kwiaty i zapalono
znicze oraz odmówiono modlitwę w intencji tych, którzy zginęli przed 78 laty.

Wystąpienie Pana Marka Kaczyńskiego –
Wójta Gminy Nowe Piekuty

Zapalenie zniczy przed grobem pomordowanych przez przedstawicieli GRH im. Brygady Kawalerii Plis
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WIEŚCI z gminy
Narodowy Dzień Polaków Ratujących Żydów

Zgromadzeni przed tablicą upamiętniającą bohaterskich księży Stanisława Falkowskiego
i Rocha Modzelewskiego

ks. Stanisława Falkowskiego zgłosił się
czternastoletni Arie Józef Fajwiszyc,
któremu udało się zbiec z pociągu wiozącego Żydów do Treblinki. Ks. Falkowski udzielił Fajwiszycowi schronienia
i wyrobił fałszywe dokumenty na nazwisko Kutrzeba, które ten zachował
do końca swego życia, przeżył wojnę
jako pracownik przymusowy w Niemczech, potem zamieszkał w USA. Zmarł
w 2013 r. jako znany reżyser i muzyk, jego wspomnienia opublikowano
w USA i w Polsce. Józef Kutrzeba po
wojnie zapraszał kilkakrotnie ks. Falkowskiego do USA, gdzie rozpropagował historię swego ocalenia dzięki
polskim duchownym. W pomoc żydowskiemu chłopcu został wtajemniczony również ks. Roch Modzelewski,
który przejął się jego losem. Dzięki
pomocy księży z Piekut wojnę przetrwały także: Marianna Jurczak, Anna Klemensowicz i Zofia Moćko. Za
pomoc udzieloną Józefowie Kutrzebie ksiądz Stanisław Falkowski został
w 1977 r. uhonorowany tytułem „Sprawiedliwego wśród Narodów Świata”.

24 marca 2022 roku po raz piąty
obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów pod
okupacją niemiecką. Z tej okazji przy
tablicy znajdującej się na budynku
Urzędu Gminy upamiętniającej księży
Stanisława Falkowskiego i Rocha Modzelewskiego, którzy podczas II Wojny Światowej, mimo grożącej im kary
śmierci ze strony okupanta niemieckiego nieśli pomoc żydowskim bliźnim,
przedstawiciele IPN w Białymstoku:
Pani Urszula Gierasimiuk Naczelnik
Biura Edukacji Narodowej Oddziału
IPN, Pan dr. hab. Krzysztof Sychowicz
Naczelnik Biura Badań Historycznych
IPN Oddział w Białymstoku, Pani Iwona Mudel Pracownik Oddziału Biura
Upamiętniania Walk i Męczeństwa
IPN Oddział w Białymstoku, Pani Natalia Krzywicka Asystent Prasowy Oddziału IPN w Białymstoku, Pan Marek

Kaczyński Wójt Gminy Nowe Piekuty, Pani Danuta Wyszyńska Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Księdza Rocha
Modzelewskiego oraz przybyłe delegacje złożyli kwiaty i zapalili znicze.
Ksiądz Proboszcz Kanonik Tadeusz
Sołtysik przewodniczył modlitwie za
poległych.
Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem pieśni „Boże coś Polskę…”
W czasie okupacji hitlerowskiej
księża pracowali w parafii rzymskokatolickiej pw. św. Kazimierza w Piekutach Nowych. Ks. Roch Modzelewski
był proboszczem, a ks. Stanisław Falkowski wikariuszem. W 1942 r. do

Przemówienie Pana dr. hab. Krzysztofa Sychowicza Naczelniak Biura Badań Historycznych IPN Oddział w Białymstoku

Złożenie kwiatów pod tablicą przez Pana Marka Kaczyńskiego Wójta Gminy Nowe Piekuty
wraz z zastępcą Panią Ewą Pruszyńską oraz Panem Sylwiuszem Zakrzewskim Komendantem Gminnym OSP Nowe Piekuty
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„ZACHOWALI SIĘ JAK TRZEBA”
Opracowała:
Katarzyna Gierałtowska,
młodszy referent

WIEŚCI z gminy
Nowe Piekuty 10.02.2022 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowe Piekuty!
Uprzejmie informuje, iż zbiórka darów rzeczowych jako pomoc dla Ukrainy przeprowadzona przez nasze
Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, szkoły i naszych mieszkańców spotkała się z wielką przychylnością
i przyniosła bardzo dobre efekty. Część zebranych artykułów przekazana została dla uchodźców z Ukrainy
przebywających na terenie naszej gminy.
Natomiast około 90% zebranych darów w postaci artkułów higienicznych, długoterminowych artykułów
spożywczych, medycznych, ubrań oraz darów pierwszej potrzeby zostanie w najbliższych dniach zawieziona
na Ukrainę.
Dzięki uprzejmości i bardzo dobrej współpracy z Księżmi Pallotynami z Hodyszewa na czele z Księdzem
dr. Rafałem Czekalewskim – Proboszczem Parafii, została nawiązana współpraca ze Stowarzyszeniem Miłośników Kresów Wschodnich i Lwowa, które to stowarzyszenie bezpośrednio przekaże naszą pomoc dla najbardziej potrzebujących w Ukrainie. Dzięki temu nasze dary na pewno trafią tam gdzie trzeba.
Tą drogą składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się, aby
pomóc potrzebującym w Ukrainie w tak tragicznej dla nich sytuacji.
Serdeczne Bóg zapłać !
Marek Kaczyński
Wójt Gminy Nowe Piekuty
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WIEŚCI z gminy
Harmonogram
wydarzeń,
uroczystości
i świąt
w Gminie
NowewPiekuty
Harmonogram
wydarzeń,
uroczystości
i świąt w
Gminie
Nowe Piekuty
roku 2022
w roku 2022

1.
2.
3.
4.
5.
6.

9.

159 Rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego
IX Amatorski Turniej Badmintona w Jabłoni Kościelnej
Dzień Nauki Polskiej
I Honorowa Akcja Krwiodawstwa w Nowych Piekutach
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
78 Rocznica wymordowania mieszkańców wsi Jabłoń Dobki
69 Rocznica śmierci Jana Stanisława Jankowskiego - Delegata Rządu na
Kraj w latach 1943-1945
XII Rocznica Katastrofy Smoleńskiej
Rocznica Zbrodni Katyńskiej,
Rocznica Drugiej Masowej Deportacji na Sybir

10.

1056 Rocznica Chrztu Polski

11.

Międzynarodowy Dzień Kombatanta

12.
13.
14.
15.

II Honorowa Akcja Krwiodawstwa w Nowych Piekutach
100 Rocznica Powstania OSP Nowe Piekuty
IX Pielgrzymka Ochotniczych Straży Pożarnych na Jasną Górę
Dzień Flagi Narodowej Polski
Gminne Obchody 3 Maja – 231 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
Gminne Obchody Dnia Strażaka,
32 Rocznica Dnia Samorządu Terytorialnego
Dzień Dziecka
Dzień Sportu na Orliku w Jabłoni Kościelnej
Gminne Zawody Pożarnicze w Jabłoni Kościelnej
Zakończenie roku szkolnego
Letnia Liga na Orlikach w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej –
piłka nożna
III Honorowa Akcja Krwiodawstwa w Nowych Piekutach
79. Rocznica wymordowania mieszkańców wsi Krasowo Częstki
78. Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego
78. Rocznica wymordowania mieszkańców wsi Skłody Borowe
102. Rocznica Cudu nad Wisłą i Dzień Wojska Polskiego, Uroczystość
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
42. Rocznica Koronacji Cudownego Obrazu MB Hodyszewskiej,
VII Gminne Obchody Dnia Solidarności
83. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej; Rozpoczęcie Roku Szkolnego
XXI Dożynki Gminne
Światowy Dzień Sybiraka – delegacje ze szkół w Jabłoni Kościelnej
i Nowych Piekut biorą udział w Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru
w Białymstoku; 83. Rocznica napaści Sowietów na Polskę
IV Honorowa Akcja Krwiodawstwa w Nowych Piekutach
69. Rocznica zamordowania mjr. Kazimierza Kamieńskiego ,,Huzara’’
Kwesta na rewitalizację zabytków cmentarnych
Gminne Obchody 104. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
Udział w Akcji ,,Niepodległa do Hymnu’’ godz. 1200
V Honorowa Akcja Krwiodawstwa w Nowych Piekutach
192 Rocznica Wybuchu Powstania Listopadowego
Mikołajki dla najmłodszych
Wigilia Gminna

7.
8.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

16

22 stycznia 2022
6 lutego2022
19 lutego 2022
20 lutego 2022
1 marca 2022
8 marca 2022
13 marca 2022
10 kwietnia 2022
13 kwietnia 2022
14 kwietnia 2022
15 kwietnia 2022
24 kwietnia 2022
30 kwietnia 2022
Maj 2022
2 maja 2022
3 maja 2022
27 maja 2022
1 czerwca 2022
19 czerwca 2022
24 czerwca 2022
26 czerwca 4 września
26 czerwca 2022
17 lipca 2022
1 sierpnia 2022
11 sierpnia 2022
15 sierpnia 2022
27-28 sierpnia 2022
1 września 2022
4 września 2022
17 września 2022
18 września 2022
11 października 2022
1-2 listopada 2022
11 listopada 2022
11 listopada 2022
20 listopada 2022
29 listopada 2022
Grudzień 2022
Grudzień 2022

WIEŚCI z gminy
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 listopada
2021 r. do 31 marca 2022 r.
1/ wydano 98 decyzji administracyjnych w sprawie przyznania pomocy,
2/ wypłacono świadczenia pieniężne:
a) zasiłki stałe dla 5 osób (25 świadczeń) na kwotę 13 961,44 zł, + ubezpieczenie zdrowotne za 4 osoby na
kwotę 797,02 zł,
b) zasiłki okresowe dla 17 rodzin (61
świadczeń) na kwotę 23 619,48 zł,
c) zasiłki jednorazowe celowe dla
10 rodzin (10 świadczeń) na kwotę
13 099,00 zł,
d) z posiłków w szkole korzystało
35 dzieci, koszt (do 28.02.2022 r.)
15 013,10 zł,
e) świadczenia na zakup żywności
otrzymało 28 rodzin na kwotę
22 790,00 zł,
f ) w domach pomocy społecznej
przebywały 4 osoby; dopłata do
kosztów pobytu 1 osoby w domu
pomocy społecznej 12 895,43 zł,
g) wypłata należności dla 1 opiekuna
prawnego ustanowionych przez sąd
(5 świadczeń) na kwotę 1 856,30 zł;
h) specjalistyczne usługi opiekuńcze
dla osób z zaburzeniami psychicznymi 27 godz. 2 480 zł.
3/ jedno dziecko nadal przebywa
w pieczy zastępczej – koszt pobytu
2 827,50 zł.

4/ asystent rodziny nadal współpracuje
z czterema rodzinami wymagającymi
wsparcia wychowawczego.
Nową formą pomocy uruchomioną od marca br. jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi
(SUO). SUO są świadczone w domu
podopiecznego przez specjalistów wskazanych przez psychiatrę. W tym celu
zatrudniliśmy trzech specjalistów (pedagoga, logopedę i terapeutę IS), którzy pracują z osobą niepełnosprawną
w jej domu.
Jedna osoba bezrobotna uczestniczy w zajęciach Centrum Integracji
Społecznej w Wysokiem Mazowieckiem, za którą OPS opłaca składkę
zdrowotną.
Środowiskowy Dom Samopomocy
w Wylinach Rusi świadczy usługi 9
mieszkańcom naszej gminy.
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach organizują zajęcia dla
9 niepełnosprawnych.
Nadal współpracujemy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy „Bliżej Ciebie” w Wysokiem Mazowieckiem co umożliwia
korzystanie z pomocy żywnościowej
Unii Europejskiej w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
(POPŻ). Skierowania umożliwiające
korzystanie z w/w pomocy wydawane
są przez nasz Ośrodek. W przedmiotowym okresie wydaliśmy 16 skierowań
uprawniających do odbioru żywności
dla 25 osób.
W związku z konfliktem zbrojnym
w Ukrainie trwającym od 24 lutego
2022 r. do naszej gminy trafiła część
uchodźców, którzy otrzymali pomoc
w ramach ustawy z dnia 12 marca
2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym
na terytorium tego państwa – tzw.
SPECUSTAWA (Dz. U z 2022 r. poz.
583). Na terenie gminy przebywa obecnie 15 uchodźców, w tym 6 dzieci. Ze
wszystkimi osobami po przybyciu na
teren gminy kontaktują się pracownicy

OPS, udzielają stosownych informacji,
sprawdzają sytuację i w razie potrzeby
organizują pomoc. Pierwszym krokiem jaki należało wykonać, aby móc
korzystać z pomocy jaką umożliwia
SPECUSTAWA było uzyskanie numeru PESEL UKR. Wszyscy uchodźcy
już taki numer PESEL UKR mają nadany przez nasz Urząd Stanu Cywilnego i z tego tytułu posiadają ubezpieczenie zdrowotne oraz mogą ubiegać
się o stosowne świadczenia m.in; pomoc psychologa, Świadczenie wychowawcze „500+”, Dobry Start, Rodzinny
Kapitał Opiekuńczy, świadczenia rodzinne czy dożywianie dzieci w szkole.
Troje dzieci uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Jabłoni Kościelnej i jedno
do Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach – wszystkie korzystają z obiadów w szkole. Osoby w wieku aktywności zawodowej zarejestrowały się
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazowieckiem jako poszukujące pracy. Siedem osób już uzyskało
zatrudnienie, dwie dorosłe osoby nie
pracują z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad małymi dziećmi.
Przy załatwianiu powyższych formalności najwięcej trudności sprawia bariera językowa, tłumaczenie dokumentów (inny alfabet) oraz dowóz osób do
Urzędu Stanu Cywilnego, Powiatowego
Urzędu Pracy, lekarza czy do miejsca
zatrudnienia. Jednak dzięki dużemu
zaangażowaniu osób, które przyjęły
uchodźców do swoich domów, pracowników Urzędu Gminy i pracowników
socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej, udało się te sprawy szybko pozałatwiać. W pierwszym okresie pobytu
tych osób w naszej gminie, pierwsza
udzielona pomoc pochodziła ze zbiórek zorganizowanych wśród naszych
mieszkańców na pomoc uchodźcom
z Ukrainy. Potrzebujący skorzystali
z pomocy rzeczowej w formie odzieży,
pościeli, żywności, środków higienicznych, medykamentów itp.
Wszystkim darczyńcom oraz osobom, które zaangażowały się w pomoc
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WIEŚCI z gminy
W okresie zasiłkowym trwającym
od 1 listopada 2021 r. do 31 października 2022 r. dokumentujemy dochody
osiągnięte za rok bazowy 2020 r., lecz
jeśli po tym roku nastąpiły zmiany
w dochodzie należy te zmiany uwzględnić przy wyliczaniu dochodu uprawniającego do zasiłków rodzinnych wraz
z dodatkami, jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia się dziecka oraz do
specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Od stycznia 2022 r. obowiązuje
nowa wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, która wynosi 2 119,00 zł miesięcznie (Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia
Opr. Kierownik OPS 27 października 2021 r. w sprawie wyKrzysztof Porowski sokości świadczenia pielęgnacyjnego
w roku 2022 r. – Monitor Polski –
Dz. U. z 2021 r., poz. 1021)
ŚWIADCZENIA RODZINNE

uchodźcom z terenów wojny serdecznie
dziękujemy. Tylko wspólnym działaniem, zaangażowaniem w organizację
pomocy możemy choć w części wspomóc ludzi, którzy nagle musieli opuścić swoje domy, pozostawić dorobek
całego życia, osoby bliskie i muszą odnaleźć się w sąsiednim kraju bez znajomości języka, dachu nad głową, środków do życia, pracy.
W załączeniu przedstawiamy plakat informacyjny w języku Ukraińskim i Polskim informujący uchodźców
z Ukrainy o formach i zasadach pomocy jaką mogą uzyskać w Polsce.

Realizując zadania nałożone ustawą
o świadczeniach rodzinnych, na dzień
28.03.2022r. wypłacamy:
– zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego dla 83 rodzin na 191
dzieci,
– zasiłki pielęgnacyjne pobiera 60 osób,
– świadczenia pielęgnacyjne pobiera
12 rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych,
– specjalny zasiłek opiekuńczy pobierany jest przez 1 osobę (opieka nad
osobą dorosłą niepełnosprawną w stopniu znacznym),
– jednorazową zapomogę z tytułu
urodzenia się dziecka pobrało w roku
2022 r. – 9 rodziców,
– świadczenie rodzicielskie pobierane
jest na 2 dzieci.
W okresie świadczeniowym od
1 listopada 2021 r. do 31 października 2022r. nie uległy zmianie kryteria
dochodowe uprawniające do zasiłku
rodzinnego i pozostały na dotychczasowym poziomie i wynoszą one:
1) 674 zł netto miesięcznie na osobę,
2) 764 zł netto miesięcznie na osobę,
gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.
Zmieniła się od nowego okresu
świadczeniowego kwota dochodu z 1 ha
przeliczeniowego za 2020 rok wynosi
318,25 zł miesięcznie.
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STYPENDIA – pomoc materialna
o charakterze socjalnym dla uczniów

Na nowy rok szkolny 2021/2022
przyjęto 33 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla 33 dzieci.
Pozytywnie rozpatrzono wszystkie 33
wnioski, gdyż spełnione zostało kryterium dochodowe na osobę w rodzinie. Za okres od września do grudnia
2021 r. na wypłatę pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów
wydaliśmy:
1) na stypendia szkolne dla uczniów –
20 432 zł,
2) na zasiłek szklony – 0zł.
Przypominamy przyznane stypendium szkolne zostanie wypłacone na
podstawie przedłożonych rachunków
jako zwrot poniesionych kosztów
związanych z na przykład:

– udziałem ucznia w dodatkowych zajęciach edukacyjnych,
– zakupem podręczników i innych
pomocy edukacyjnych,
– zakwaterowaniem w internacie lub
na stancji,
– zakupem biletów miesięcznych,
– zakupem ubrania, obuwia i innego
wyposażenia ucznia wymaganego przez
szkołę.
Rachunki należy złożyć do Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach na II transzę do dnia 19 kwietnia 2022 r., na III transzę do dnia
17 czerwca 2022 r.
UWAGA!!!
Kwota przyznanego stypendium
szkolnego nie rozliczona w części lub
całości (brak wymaganych rachunków lub faktur) powoduje wygaśnięcie decyzji i zwrot niewykorzystanej
dotacji do budżetu.
Prosimy o terminowe składanie rachunków, zgodnie z terminami określonymi w decyzjach.
Przypominamy, że rodzice ucznia
lub pełnoletni uczniowie otrzymujący
stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który
przyznał stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego np. zaprzestanie nauki przez dziecko, zmianę
miejsca zamieszkania wnioskodawcy
i jego rodziny, zmianę w dochodach;
sprzedaż ziemi, uzyskanie innego stypendium przez członka rodziny, uzyskanie zasiłku chorobowego, podjęcie
pracy, podjęcie stażu przez członka
rodziny, uzyskanie darowizny, zmiany
w wielkości posiadanego gospodarstwa
rolnego itp.
Wnioski na stypendia szkolne
w przyszłym roku szkolnym 2022/
2023 przyjmowane będą od 1 września 2022r. do 15 września 2022r.
Opr. Inspektor Małgorzata Jabłońska

WIEŚCI z gminy
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

chowawczego, w tym 4 drogą elektroniczną. Wydaliśmy 6 informacji
o przyznaniu prawa do świadczenia
wychowawczego.
Od dnia 01.02.2022 r. wnioski
o świadczenie wychowawcze na kolejny okres świadczeniowy można składać wyłącznie drogą elektroniczną do
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
OPS będzie realizował wypłaty
świadczeń wychowawczych do końca
Dnia 01.10.2021 roku rozpoczął się obecnego okresu zasiłkowego tj. do
kolejny już okres świadczeniowy dot. 31.05.2022 r. Po tym okresie wypłatą
wypłaty świadczeń z funduszu alimen- świadczeń zajmie się ZUS.
tacyjnego.
W naszej gminie z tej pomocy korzysta obecnie 13 dzieci, których roDODATEK OSŁONOWY
dzice nie płacą zasądzonych przez sąd
alimentów. Najniższa kwota świadczeń
z funduszu alimentacyjnego na dziecko wynosi 250 zł, a najwyższa – 500 zł
miesięcznie.
W okresie od 01 listopada 2021
roku do 31 marca 2022 roku z tytułu
świadczeń z funduszu alimentacyjneOd stycznia br. trwa nabór wniogo wypłacono kwotę – 21.559,52 zł.
sków
o dodatek osłonowy. Wypłata
W tym samym okresie komornicy
dodatków
osłonowych zostanie zrealiwpłacili – 5.732,72 zł, z tego:
– na dochody budżetu państwa prze- zowana w 2022 r. w dwóch równych
ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.
kazano – 4.035,78 zł,
– na dochody własne gminy przekaza- Osoby, które nie złożyły wniosku do
końca stycznia, nadal mogą to zrobić,
no – 1.697,02 zł.
Przez naszą gminę zgłoszonych jest jednak nie później niż do 31 paździer13 dłużników alimentacyjnych do pię- nika 2022 r. W tym przypadku wypłata
100% dodatku zostanie zrealizowana
ciu biur informacji gospodarczej.
do 2 grudnia 2022 r.
Opr. Specjalista Pracy Socjalnej
Iwona Piekutowska

500+ W GMINIE NOWE PIEKUTY

Od 01.11.2021 r. w ramach programu „Rodzina 500+” wypłaciliśmy
1 556 727,30 zł dla 340 rodzin. Świadczenie wychowawcze otrzymało 632
dzieci. Do OPS wpłynęło 7 wniosków
o ustalenie prawa do świadczenia wy-

węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków dodatek osłonowy wynosi rocznie:
1) 500 zł dla gospodarstwa domowego
jednoosobowego;
2) 750 zł dla gospodarstwa domowego
składającego się z 2 do 3 osób;
3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6
osób.
Do obliczenia dodatku osłonowego przyjmuje się dochód za rok 2020
w przypadku złożenia wniosku do
31.07.2022 r. oraz dochód za rok
2021 w przypadku złożenia wniosku
od 01.08.2022 r. do 31.10.2022 r.
Progi dochodowe
– GOSPODARSTWO JEDNOOSOBOWE – 2 100,00 ZŁ / OS.
– GOSPODARTWO WIEOLOOSOBOWE – 1 500,00 ZŁ/ OS.

W przypadku przekroczenia progu dochodowego dodatek wypłaca się
pomniejszony o kwotę przekroczenia.
W przypadku, gdy ustalona wysokość
dodatku osłonowego, jest niższa niż
20 zł, dodatek ten nie przysługuje.
W okresie od 01.01.2022 r. do
28.03.2022 r. przyjęliśmy 412 wniosków o wypłatę dodatku osłonowego.
Wydaliśmy 312 informacji przyznających dodatek osłonowy oraz 5 decyzji
odmawiających wypłaty dodatku osłoWysokość dodatku
nowego z powodu przekroczenia kryDodatek osłonowy wynosi rocznie: terium dochodowego.
1) 400 zł dla gospodarstwa domowego
jednoosobowego;
Opr. Starszy Referent
2) 600 zł dla gospodarstwa domowego
Iwona Brzozowska
składającego się z 2 do 3 osób;
3) 850 zł dla gospodarstwa domowego
składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego PROGRAM OPERACYJNY POMOC
ŻYWNOŚCIOWA (POPŻ)
składającego się z co najmniej 6 osób.
W przypadku, gdy głównym źróStowarzyszenie na Rzecz Osób Podłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, trzebujących Pomocy „Bliżej Ciebie”
kominek, koza, ogrzewacz powietrza, w Wysokiem Mazowieckiem umożliwia
trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia korzystanie z pomocy żywnościowej
węglowa lub piec kaflowy na paliwo w ramach Programu Operacyjnego Postałe, zasilane węglem lub paliwami moc Żywnościowa 2014–2020 w Pod-
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WIEŚCI z gminy
programie 2021 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do osób
i rodzin, które z powodu niskich dochodów znajdują się w trudnej sytuacji
życiowej i nie mogą zapewnić sobie
lub rodzinie odpowiednich produktów
żywnościowych. Kwota kryterium dochodowego w POPŻ wynosi – 1 707,20 zł
w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający
220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy
społecznej (tj. 776 zł) oraz 1320 zł
w przypadku osoby w rodzinie, czyli
dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego
do korzystania z pomocy społecznej
(tj. 600 zł).
Powodami udzielania pomocy jest
ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, potrzeba ochrony macierzyństwa
lub wielodzietności, bezrobocie, długotrwała choroba, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali
status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą itp.
Aby skorzystać z tego wsparcia należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nowych Piekutach i po
wypełnieniu stosownych oświadczeń
otrzymać skierowanie umożliwiające
otrzymanie paczek żywnościowych.
Osoby potrzebujące otrzymują artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier
i olej. Osoby potrzebujące mogą także
skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub
warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz
zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu
zwiększenia samodzielności i włączenia społecznego.

i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody”.

Opr. Specjalista Pracy Socjalnej
Agnieszka Franczuk

Opr. Starszy Pracownik Socjalny
Regina Rybicka

,,Przemoc to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw
członkowi rodziny, naruszające prawa
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Przypominamy, że w celu uzyskania kompleksowej pomocy można
zgłosić się lub zadzwonić do właściwej instytucji, np.:
– Policji tel. 997 lub 112 lub przez
aplikację Alarm 112;
– Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Piekutach ul. Głowna 23 A,
18-212 Nowe Piekuty, tel. 666 090 399
w godzinach od 7.30–15.30;
– Gminnej Komisji Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych w Nowych
Piekutach ul. Głowna 8,18-212 Nowe
Piekuty, tel. 86 476 95 20;
– Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia” tel. 800 120 002;
– Dziecięcego Telefonu Zaufania czynnego całodobowo 7 dni w tygodniu
tel. 800 12 12 12;
– Placówek Służby Zdrowia – w razie
doznania obrażeń ciała zgłoś się do
lekarza w celu uzyskania pomocy medycznej; można zażądać wystawienia
bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego
o przyczynach i rodzaju uszkodzeń
ciała związanych z użyciem przemocy
w rodzinie.
Jeżeli potrzebujesz rozmowy lub
wsparcia psychologicznego w związku
z przemocą w twojej rodzinie możesz
skorzystać z bezpłatnej rozmowy z psychologiem. Zapisy w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Nowych Piekutach, numer telefonu – 666 090 399 w godz.
7.30–15.30.
Pomocą służą również specjaliści
z fundacji ,,Pojednanie” działającej przy
Sanktuarium Matki Bożej Pojednania
w Hodyszewie tel. 696503 405.

WIEŚCI z gminy
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WIEŚCI z gminy
IX Turniej Badmintona w Jabłoni Kościelnej

Uczestnicy i zwycięzcy IX Turnieju Badmintona w Jabłoni Kościelnej

IX Turniej Badmintona w Jabłoni
Kościelnej za nami!!! Odbył się on
6 lutego 2022 r.
Dziękuję sponsorom, bez których
turniej nie miałby takiego rozgłosu
i takich pięknych nagród, jakie mamy
co roku. Kolejne podziękowania kieruję do samych zawodników, bez których turniej nie miałby sensu; za wasze
zaangażowanie i spędzenie niedzieli na
sportowo ogromne brawa!!!
Turniej został podzielony na 2 kategorie, wzięło w nim udział 11 zawodników.

III miejsce – Krystian Stawierej
IV miejsce – Jakub Werpachowski
V miejsce – Karol Kulesza
VI miejsce – Rafał Niemyjski
VII miejsce – Dawid Werpachowski
Opr. Maciej Mikołajczyk

Wyniki (kategoria powyżej 35 lat):
I miejsce – Jan Sagun
II miejsce – Adam Rząca
III miejsce – Marcin Franczuk
IV miejsce – Piotr Rząca
Wyniki (kategoria poniżej 35 lat):
I miejsce – Jakub Mikołajczyk
II miejsce – Maciej Mikołajczyk

Rywalizacja zawodników podczas IX Turnieju Badmintona w Jabłoni Kościelnej
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WIEŚCI z gminy
Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna
w Nowych Piekutach
Mikołajki 2021
16.12.2021 r. w Nowych Piekutach
miała miejsce impreza mikołajowa,
spotkanie odbywało się pod honorowym patronatem Pana Marka Kaczyńskiego, Wójta Gminy Nowe Piekuty.
Dzieci oglądały spektakl Teatru pod
Orzełkiem pt.: „Opowieści Starego Kredensu”, wzięły udział w zabawach integracyjnych oraz spotkały się ze Świętym
Mikołajem, który oczywiście przyniósł
prezenty.
Pocztówki bożonarodzeniowe
W dzisiejszych czasach mamy masę
rozmaitych możliwości składania życzeń świątecznych, dlatego kartka świąteczna coraz częściej staje się tylko
wspomnieniem. By zachęcić jednak do
kultywowania tradycji wysyłania kartek
z życzeniami w naszym GOK-u można było wykonać pocztówki z naszych
materiałów i przy pomocy pracowników GOK-u.
Podsumowanie konkursów

Podsumowanie konkursów fotograficznego
i na najpiękniejszą bombkę

13.01.2022 r. odbyło się podsumowanie konkursu fotograficznego „Cztery pory roku w Gminie Nowe Piekuty” zorganizowanego przez Pana Marka Kaczyńskiego, Wójta Gminy Nowe
Piekuty. Komisja w składzie: Monika
Rogalewska – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nowych Piekutach, Anna
Olędzka – Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Wysokiem Mazowieckiem, Katarzyna Gierałtowska –
Urząd Gminy Nowe Piekuty dokonała
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Podsumowanie konkursów fotograficznego i na najpiękniejszą bombkę

oceny 82 zdjęć i przyznała następujące
miejsca:
I Miejsce: Iwona Piekutowska za zdjęcie „Ślimak w trawie”;
I Miejsce: Agnieszka Olędzka za zdjęcie „Runo leśne”;
I Miejsce: Emilia Piekutowska za zdjęcie „Zachód słońca”;
II Miejsce Kamila Lubowicka za zdjęcie „Mglisty poranek”;
II Miejsce Barbara Markowska za zdjęcie „Żniwa”;
III Miejsce Ewelina Makarewicz za
zdjęcie „Zaspy”;
III Miejsce Małgorzata Mitrusiak za
zdjęcie „Zima”.
W/W komisja dokonała również
oceny 16 prac biorących udział w konkursie pod Honorowym Patronatem
Pana Marka Kaczyńskiego – Wójta
Gminy Nowe Piekuty na najpiękniejszą bombkę. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
PRZEDSZKOLE: Matylda Kostro –
I miejsce; Anita Szymborska – II miejsce;
Klasy I-III: Amelia Gaczkowska –
I miejsce; Zuzanna Olędzka II miejsce.
KLASY IV-VI: Łucja Szymborska –
I miejsce; Szymon Gaczkowski – II miejsce; Daniel Średnicki III miejsce; Kacper Markowski – wyróżnienie; Mikołaj
Kostro – wyróżnienie.

Klasy VII-VIII: Zuzanna Średnicka –
I miejsce.
DOROŚLI: Danuta Żochowska – I miejsce; Danuta Żera – II miejsce; Irena
Fiedorczuk – III miejsce; Barbara Markowska – wyróżnienie, Anna Średnicka – wyróżnienie, Agnieszka Olędzka –
wyróżnienie.
Ferie zimowe 2022

Ferie 2022 – warsztaty kulinarne

Tegoroczne ferie zimowe zostały
zorganizowane w formie warsztatów.
W sumie 50. dzieci uczestniczyło w wybranych przez siebie zajęciach. A były
to bezpłatne warsztaty kulinarne prowadzone przez Piotra Grycuka ze Studia
Kulinarnego „Zmokła Kura”, muzyczne
prowadzone przez Zuzannę Wyszyńską, plastyczne prowadzone przez Małgorzatę Szpakowską, szachowe prowadzone przez Grzegorza Samełko oraz

WIEŚCI z gminy
warsztaty z lego robotyki prowadzone
W ramach Dnia Kobiet zaproponoprzez Damiana Karlińskiego ze Spice waliśmy paniom chwilę relaksu z JoanGears Academy Podlaskie.
ną Falkowską z JF Salon Urody z Nowych Piekut. Pani Joanna opowiedziała
o najlepszych sposobach pielęgnacji
cery, o dobrej jakości kosmetykach oraz
każdej z uczestniczek spotkania wykonała maseczkę.
Chór „Swojskie Melodie”

Ferie 2022 – warsztaty szachowe

Walentynki 2022
Tradycyjnie w naszej bibliotece
w walentynki zachęcaliśmy do „zakochania się w książce”. Książki o tematyce miłosnej zostały wyeksponowane
w formie wystawki, można było też
wypożyczyć książkę w ramach tzw.
„randki w ciemno”, wylosować cytat
o miłości oraz własnoręcznie przygotować kartkę walentynkową.

Chór „Swojskie Melodie” podczas Koncertu
Kolęd w Szepietowie

Spotkanie opłatkowe i czwarte urodziny
chóru „Swojskie Melodie”

Walentynki w bibliotece 2022

Dzień Kobiet 2022

Chór „Kantata” z Ciechanowca; zespół
„Harmonica” z CKB w Sokołach; grupa projektowa „60+ zgłoś się” z GOK
w Szepietowie; zespół wokalny „Cantoribus per noctem” z GOK w Szepietowie; Zespół Pieśni i Tańca „PODLASIE” z GOK w Szepietowie; Dziecięcy
Zespół Wokalny z GOK w Szepietowie; Młodzieżowa Orkiestra Dęta GOK
w Szepietowie. Niedzielne popołudnie
upłynęło w miłej i świątecznej atmosferze, a przerwy między występami
wypełniło wspólne śpiewanie kolęd ze
zgromadzoną publicznością.
Zajęcia dla dzieci i młodzieży
W GOK-u dzieci i młodzież mogą
systematycznie rozwijać zainteresowania i szlifować swoje talenty w ramach:
– zajęć z języka angielskiego – lektor
Paweł Juszyński,
– zajęć Zumba Kids – instruktor Patrycja Żoch,
– warsztatów wokalnych i instrumentalnych (gitara i pianino) – instruktor
Zuzanna Wyszyńska,
– warsztatów plastycznych – instruktor Małgorzata Szpakowska,
– warsztatów z lego robotyki – instruktor Damian Karliński ze Spice Gears
Academy Podlaskie.
W sumie z w/w zajęć korzysta 57
osób.

Chór „Swojskie Melodie” liczący ….
osób, szlifuje swój warsztat wokalny na
cotygodniowych wtorkowych spotkaniach pod kierunkiem pana Andrzeja
Rybickiego i opiekuna grupy Moniki
Rogalewskiej – dyrektora GOK.
14 grudnia 2021 r., ostatnia próba
Chóru Swojskie Melodie w roku 2021,
została połączona ze spotkaniem opłatkowym oraz świętowaniem czwartej
rocznicy chóru. Na spotkaniu Pana Marka Kaczyńskiego, Wójta Gminy Nowe
LEGO robotyka ze Spice Gears Academy
Piekuty, reprezentowała Pani Ewa Pru- w Białymstoku
szyńska – Zastępca Wójta. Były życzenia, gratulacje, tort, i oczywiście śpiewanie przy dźwiękach akordeonu…

X Koncert Kolęd w Szepietowie
Nasz chór został zaproszony do
udziału w koncercie kolęd w Gminnym Ośrodku Kultury w Szepietowie. Grupa dzieci uczęszczających na zumbę z inDzień Kobiet – spotkanie z Joanna Falkowską W wydarzeniu wzięli również udział: struktorem Patrycją Żoch
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PĄCZUSIE Z GOTOWANYCH ZIEMNIAKÓW
Zachęcamy naszych czytelników do
wypróbowania przepisu na pączusie
z gotowanych ziemniaków od KGW
Przyjazna Wieś Stare Żochy – Skłody
Borowe. Receptura, wykonanie i fotografia potrawy – Katarzyna Grodzka-Żochowska, współpraca i pomoc –
dyrektor Monika Rogalewska GOK
Nowe Piekuty.

Słodki syrop:
rozpuszczony na patelni cukier, cukier
waniliowy lub ulubiony zapach do ciast
w małej ilości wody, ok. pół szklanki.

Wykonanie:
Rozczyniamy drożdże ciepłym mlekiem i odrobiną cukru. Cukru nie
może być za dużo, bo pączusie będą
się paliły podczas smażenia. W misce
do przepuszczonych przez praskę ziemSkładniki:
niaków dodajemy mąkę, proszek do
• 1 szklanka ziemniaków ugotowanych pieczenia i zaczynione drożdże. Konprzepuszczonych przez praskę, mogą być systencja ciasta do pizzy lub trochę
z wczorajszego obiadu
luźniejsza, ale taka, żeby dało się ciasto
• 0,5 kg mąki pszennej
wałkować. Wyrabiamy ciasto i odsta• 5 dkg świeżych drożdży
wiamy na chwilę. Przygotowujemy so• 1/3 szklanki mleka
bie stolnicę, wałek i coś czym będziemy
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
wykrawać koła, np. szklankę literatkę.
• szczypta soli i cukru
Rozwałkowujemy ciasto na grubość
• olej do smażenia
około pół centymetra i wykrawamy
kółka. W garnku czy brytfannie roz-
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grzewamy olej, tak jak na tradycyjne
pączki, nasze pączusie też muszą chwilkę podrosnąć na stolnicy. Gdy olej
już się rozgrzeje, smażymy pączusie
na średnim ogniu na rumiany kolor.
Usmażone pączusie zanurzamy w syropie i gotowe. Pamiętajmy, aby gotowych już pączusi nie układać jeden na
drugi, bo zrobią się płaskie jak naleśniki.
Opr. Pracownicy GOK
w Nowych Piekutach

WIEŚCI z gminy
Klub seniora

Dzień Babci i Dziadka

Od 4 maja 2021 r. w Nowych Piekutach realizowany jest dwuletni Projekt
„Same plusy 60+”, współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014–2020. Beneficjentem projektu jest Gmina Nowe
Piekuty, natomiast realizatorem Gminny Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach. W projekcie uczestniczy 40 seniorów oraz osoby z listy rezerwowej.
Inauguracja odbyła się 14 czerwca
2021 r. Zajęcia projektowe mają bardzo
szeroki zakres tematyczny i odbywają
się kilka razy w tygodniu. Od listopada ubiegłego roku do tej pory uczestnicy projektu brali udział w: spotkaniu
autorskim z podróżnikiem Robertem
Gondkiem, Dniu Seniora, wycieczce
do Opery i Filharmonii Podlaskiej
w Białymstoku na spektakl „Doktor
Żywago”, spotkaniu wigilijnym, spotkaniach z pracownikiem socjalnymReginą Rybicką, zajęciach ruchowych,
prowadzonych przez Edytę Dołkowską
i Macieja Mikołajczyka, Dniu Babci
i Dziadka, warsztatach aktorsko-tanecz-

nych, prowadzonych przez Urszulę Namiotko we współpracy z Mariuszem
Orzełkiem, warsztatach kulinarnych,
prowadzonych przez Bożenę Kalicką
oraz Piotra Grycuka ze Studia kulinarnego „Zmokła Kura”, zajęciach plastyczno-rękodzielniczych, prowadzonych
przez Izabelę Dąbrowska i Agnieszkę
Jakubicz, zajęciach z kosmetologiem,
prowadzonych przez Joannę Falkowską,
zajęciach z dietetykiem, prowadzonych
przez Magdalenę Mickiewicz-Kuleszę,
spotkaniu ostatkowym, spotkaniach
dyskusyjnych z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem
Mazowieckiem: Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Wysokiem
Mazowieckiem – nadkomisarzem Grzegorzem Bielawskim, Naczelnikiem Wydziału Prewencji – aspirantem sztabowym Grzegorzem Grosfeldem, Oficerem
Prasowym KPP w Wysokiem Mazowieckiem – starszym aspirantem Anną
Zarembą oraz dzielnicowym gminy
Nowe Piekuty – młodszym aspirantem
Arturem Łopieńskim, zajęciach szachowych oraz multimedialnych, prowadzonych przez Grzegorza Samełko,

Wyjazd do Opery i Filharmonii Podlaskiej

Zajęcia plastyczno-rękodzielnicze

pokazach filmowych „Miłość jest blisko” w kinie „Wars” w Wysokiem Mazowieckiem.
W dalszej części projektu planowane
są wyjazdy do kina, teatru, wycieczka
do Warszawy, wiele wydarzeń kulturalnych tj. koncert poezji śpiewanej,
obchody Dnia Seniora, Babci i Dziadka, Spotkania opłatkowe i wielkanocne…. oraz mnóstwo innych atrakcji do
30 kwietnia 2023 r. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie
i wspaniałą atmosferę na spotkaniach,
a prowadzącym za profesjonalne przygotowanie zajęć.
Opr. Milena Łubnicka,
opiekun Klubu Seniora

Spotkanie dyskusyjne z Policją

Dzień Seniora

Zajęcia z dietetykiem

Zajęcia plastyczno-rękodzielnicze
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WIEŚCI z gminy
SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYCH PIEKUTACH
Wycieczki w ramach projektu MEiN „POZNAJ POLSKĘ”

Wycieczki szkolne to najbardziej przyjazna forma zdobywania wiedzy, jakiej
uczniowie nie otrzymaliby w szkole.
Podczas szkolnych wyjazdów młodzież
ma okazję spędzić więcej czasu ze swoimi rówieśnikami, a także zgłębić historię odwiedzanego miejsca oraz jego
geografię. Dlatego też z chęcią skorzystaliśmy z rządowego przedsięwzięcia
Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą
„Poznaj Polskę”, dzięki któremu dostaliśmy duże dofinansowanie.
30 listopada 2021 r. uczniowie klas
trzecich pojechali na jednodniową wycieczkę do Warszawy. Pierwszym punktem wycieczki była wizyta w Centrum
Nauki Kopernik.

W ogromnym kompleksie znajdują
się wystawy stałe z całą masą eksponatów prezentujących rozmaite zjawiska
z dziedziny fizyki, matematyki, biologii, astronomii, muzyki i wielu innych
dziedzin. Uczniowie mogli tam swobodnie odkrywać tajemnice natury,
samodzielnie przeprowadzać doświadczenia kierując się własną ciekawością,
zainteresowaniami i świetnie się przy
tym bawić. Kolejnym punktem wycieczki było najsłodsze miejsce w Warszawie – Manufaktura Cukierków.
Dzieci obserwowały tam cały proces
produkcyjny od momentu wylania gorącej masy cukrowej na granitowy blat,
po skrojenie maleńkich cukierków.

piękne, świąteczne dekoracje, olbrzymią choinkę na Placu Zamkowym,
zamek Królewski, okoliczne budowle
i pokłoniliśmy się Królowi Zygmuntowi stojącemu na kolumnie. Ostatnim
punktem programu były Łazienki Królewskie, letnia rezydencja króla Polski –
Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Zobaczyliśmy tam Pałac na Wodzie –
jeden z najcenniejszych polskich zabytków w stylu klasycystycznym. Odbyliśmy też spacer ścieżkami i alejkami
wśród drzew i krzewów po ogrodach
Łazienek Królewskich. Do domu wróciliśmy zadowoleni i pełni wrażeń. Pozostał w nas jednak pewien niedosyt.
W Warszawie jest wiele miejsc i atrakcji, które zasługują na zobaczenie, dlatego też postanowiliśmy, że jeszcze tam
wrócimy.

Przed kolumną Zygmunta na Starym Mieście
w Warszawie
Przed budynkiem Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie

Manufaktura Cukierków – pokaz ręcznego
wyrobu cukierków

Nie mogliśmy wyjść z podziwu,
w jaki sposób bez użycia maszyn, a tylko ludzkich dłoni, tworzone są te małe,
bajecznie kolorowe i przepyszne cukrowe arcydzieła!
Stamtąd przespacerowaliśmy się
CNK – uczniowie podziwiają poruszającego
przez Stare Miasto podziwiając przesię i śpiewającego robota
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Uczniowie klas trzecich przed Pałacem w Łazienkach Królewskich

Również uczniowie klas IV–VIII
skorzystali z wyjazdu w ramach akcji
MEiN „Poznaj Polskę”. W dniach 2–3
grudnia 2021 r. czterdziestu czterech

WIEŚCI z gminy
uczniów wzięło udział w dwudniowej
wycieczce w Góry Świętokrzyskie, na
której organizację otrzymaliśmy dofinansowanie z ministerstwa w wysokości 10 000 zł.
Około południa dotarliśmy do Żywego Muzeum Porcelany w Ćmielowie. Tam uczniowie zwiedzili wystawę
porcelany oraz mogli zapoznać się
z techniką wykonywania przedmiotów
porcelanowych i poznać historię i tradycje związane z manufakturą.

przeprowadzał szereg doświadczeń naukowych z zakresu hydrostatyki, energii czy elektryczności. Ostatnim punktem wycieczki była trasa podziemna
w Opatowie, składająca się z połączonych ze sobą dawnych piwnic i składów
miejskich z XIII wieku. Podczas zwiedzania poznaliśmy też historię miasta
Opatów i jego podziemi.

Na trasie turystycznej w Rezerwacie Krzemionki Opatowskie

W Energetycznym Centrum Nauki w Kielcach
Uczestnicy wycieczki przed Żywym Muze- Rezerwat Krzemionki Opatowskie, wyrobium Porcelany w Ćmielowie
ska poszybowe

Kolejnym punktem wycieczki był
Rezerwat Krzemionki Opatowskie –
trasa turystyczna w Krzemionkach liczy
ok. 1,5 km długości i prezentuje oryginalne wyrobiska neolitycznych kopalń,
hałdy górnicze oraz zagłębienia poszybowe składające się na wyjątkowy
krajobraz przemysłowy sprzed 5000
lat. Najciekawszą częścią trasy jest jej
fragment poprowadzony pod ziemią.
Uczestnicy podziwiali krzemienie zatopione w piaskowcach oraz niezmienione od pięciu tysiącleci pozostałości
po kopalni krzemieni. Na powierzchni mogliśmy zobaczyć, jak żyli ludzie
w epoce neolitu.

Na koniec pierwszego dnia wycieczki dotarliśmy na Święty Krzyż – szczyt
o wysokości 594 m n.p.m. w Górach
Świętokrzyskich, tam zwiedziliśmy
klasztor Misjonarzy Oblatów M . N .
i Muzeum Misyjne. Drugi dzień zaczęliśmy od zwiedzania ruin zamku królewskiego z przełomu XIII i XIV wieku,
górującego nad miejscowością Chęciny,
pod Kielcami. Z baszty zamku rozlegały się przepiękne widoki, a w ruinach
mogliśmy zobaczyć między innymi zabytkową studnię i skarbiec królewski.

Zamek w Chęcinach

Następnie udaliśmy się do Energetycznego
Centrum Naukowego w KielPrzed budynkiem Rezerwatu Krzemionki
cach, gdzie każdy uczestnik osobiście
Opatowskie

Trasa podziemna w Opatowie

Oba wyjazdy dostarczyły wiele niezapomnianych emocji. Uczestnicy wycieczek mogli poznawać piękno i historię naszej Ojczyzny, a zarazem kształcić
wiele umiejętności. Mogli też spędzić
czas razem, a to po okresie izolacji
w czasie pandemii, dało im najwięcej
radości. W związku z ogromnym zainteresowaniem wyjazdami, postanowiliśmy po raz kolejny skorzystać z akcji
M E i N „Poznaj Polskę”, złożyliśmy
wniosek, który został pozytywnie rozpatrzony. Tym razem pięćdziesięcioro
uczniów klas IV–VIII wybiera się na
trzydniowy wyjazd nad morze, na który
otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 15 000 zł. Mamy nadzieję, że i tym
razem wycieczka będzie udana.
Opracowały:
Dorota Jackowska-Kostro
i Agnieszka Saniewska
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WIEŚCI z gminy
KONKURS „Świąteczne odliczanie – der Adventskalender”

Uczestnicy konkursu wraz z Panią Marią Łapińską – Wicedyrektor

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach wzięli udział w międzypowiatowym konkursie plastycznym
na najpiękniejszy kalendarz adwentowy:
„Świąteczne odliczanie – der Adventskalender”, który był zorganizowany
przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego przy współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli
w Łomży pod honorowym patronatem
pana Mariusza Chrzanowskiego – prezydenta Miasta Łomży.
Celem konkursu było zainteresowanie uczniów nauką języka niemieckiego oraz kulturą krajów niemieckiego
obszaru językowego. Odzew uczniów

był bardzo liczny. Powstały piękne, własnoręcznie wykonane kalendarze z 24
okienkami, na których były zwroty
i słowa w języku niemieckim o tema- Prace konkursowe
tyce świątecznej. Najładniejsze prace
zostały przesłane na konkurs. Jedna
praca naszego ucznia (Adam Żochowski kl. 5b) zdobyła uznanie komisji
i II miejsce w konkursie. Cieszymy się
bardzo z wygranej i serdecznie gratulujemy zwycięzcy. Dziękujemy również
wszystkim za zaangażowanie i kreatywność.
Opracowała:
Katarzyna Niewińska Prace konkursowe

eTwinning – europejska współpraca szkół
Szkoła Podstawowa
w Nowych Piekutach
dołączyła do programu eTwinning. Za pośrednictwem mediów elektronicznych
uczniowie, współpracując z wieloma
szkołami w kraju i za granicą, pokazują
na blogu, jak należy dbać o środowisko.
Do tej pory udało się wykonać prace
plastyczne i nakręcić filmiki na temat
oszczędzania wody i prądu oraz używania toreb wielokrotnego użytku zamiast
reklamówek. Chętni uczniowie klas
VI–VIII spotykają się cyklicznie i omawiają pomysły na ochronę środowiska
uczniów z innych szkół. Realizowane
są również zajęcia w języku niemieckim poszerzające wiedzę o potrzebach
naszej planety. W kolejnych etapach
uczniowie zaprojektują i własnoręcznie
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ozdobią materiałowe torby oraz napiszą
list do władz gminy, w którym przedstawią swoje pomysły, jak chronić nasze
środowisko.
Drastyczne zmiany klimatyczne
w ostatnich latach pokazują, jak ważne jest dbanie o naszą planetę. Ochrona środowiska to obowiązek każdego
z nas. Jednak ludzie o tym często zapominają, dlatego potrzebne są różne
akcje i przypominanie o tym dzieciom
od najmłodszych lat. Znany aktor, Cezary Pazura, powiedział: Mamy kryzys
w związku, w związku z naturą, a to
najważniejszy związek w naszym życiu. Jeśli milion osób przykręci krany, to
rocznie możemy uratować tyle wody,
ile jest w Jeziorze Śniardwy.
Opracowała: Katarzyna Niewińska
wraz z uczniami

WIEŚCI z gminy
O nich nie można zapomnieć!
Od grudnia 2021 r. do grudnia
2022 r. w Szkole Podstawowej im. ks.
Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach i w Szkole Podstawowej im. Jana
Pawła II w Jabłoni Kościelnej trwa realizacja wspólnego projektu pod hasłem
„O nich nie można zapomnieć!”. Jego
głównym celem jest zebranie relacji
o mieszkańcach gminy Nowe Piekuty,
którzy w latach II wojny światowej znaleźli się w obozach koncentracyjnych,
niemieckich obozach jenieckich lub
zostali zmuszeni do niewolniczej pracy
na rzecz państwa niemieckiego. Opiekunami projektu są nauczyciele historii:
pani Katarzyna Mantur i pan Jan Pogorzelski, a wsparcia udzielili Dyrektorzy
obu szkół: pani Danuta Wyszyńska (inicjatorka działań) i pan Andrzej Olędzki oraz Wójt Gminy Nowe Piekuty pan
Marek Kaczyński.
Realizacja projektu została podzielona na kilka etapów:
1. Akcja informacyjna wśród uczniów
szkół w Jabłoni Kościelnej i w Nowych
Piekutach oraz lokalnej społeczności:
utrwalenie i poszerzenie wiedzy o okresie okupacji niemieckiej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru małej
ojczyzny, charakterystyka represji niemieckich wobec ludności polskiej, zapoznanie z celami projektu i sposobami
zbierania relacji (grudzień 2021 r. –
styczeń 2022 r.).
2. Zbieranie przez uczniów (w grupach
lub indywidualnie) relacji o mieszkańcach gminy Nowe Piekuty, którzy
w latach II wojny światowej przebywali
w obozach koncentracyjnych, niemieckich obozach jenieckich lub zostali
zmuszeni do niewolniczej pracy na
rzecz państwa niemieckiego. Ten najważniejszy etap projektu zakończony
zostanie wyjazdem uczniów zaangażowanych w jego realizację na jednodniową wycieczkę będącą formą nagrody
za czas poświęcony przeprowadzaniu
wywiadów ze świadkami historii (styczeń – czerwiec 2022 r.).

3. Uporządkowanie i opracowanie zebranych relacji: zestawienia ilościowe,
skanowanie dokumentów i fotografii,
archiwizacja materiałów, wystawa, prezentacja multimedialna (wrzesień –
listopad 2022 r.).
4. Uroczyste podsumowanie realizacji
projektu (grudzień 2022 r.).
Harmonogram zaplanowanych działań może zostać zmieniony w przypadku niekorzystnego rozwoju sytuacji
epidemicznej lub innych obiektywnych
okoliczności.
Apelujemy do osób posiadających
nawet szczątkowe informacje przydatne do udokumentowania pobytu podczas II wojny światowej mieszkańców
naszej gminy w obozach koncentracyjnych, niemieckich obozach jenieckich Pamięć o Sybirakach – efekt pracy członczy przymuszonych do niewolniczej ków Klubu Wnuka Sybiraka
pracy na rzecz III Rzeszy do podzielenia się nimi z uczniami zbierającymi
relacje. Jeśli żaden uczeń nie dotrze
w ciągu najbliższych tygodni do Państwa, to prosimy o kontakt mailowy
(adres mailowy: JanPogorzelski@sppiekuty.podlaskie.pl) lub za pośrednictwem sekretariatu Szkoły Podstawowej
w Nowych Piekutach ( tel. 864765045 ).
Miejsce obchodów Dnia Pamięci o SybiNie można też zapomnieć o naszych rakach oraz Ofiarach Zbrodni Katyńskiej
i Katastrofy Smoleńskiej

rodakach, którzy byli represjonowani
przez Rosjan. Temu celowi służą organizowane przez społeczność Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach
coroczne kwietniowe Dni Pamięci
o Sybirakach oraz Ofiarach Zbrodni
Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej.
W 2022 r. uroczystości zaplanowano
na 13 kwietnia.
Część pierwsza obchodów to Sztafetowe Biegi Pamięci Ofiar Polskiej
Golgoty Wschodu z udziałem uczniów
klas IV–VIII. Każdą sztafetę poprzedza
pogadanka nauczyciela historii wyjaśniająca symboliczne oznaczenia miejsc
startu, stref zmian, mety.

– Bieg ku czci Sybiraków: start –
17 września 1939 r. (data agresji ZSRS
na Polskę i początku gehenny Polaków
zsyłanych na Sybir), strefy zmian –
luty 1940 r., kwiecień 1940 r., czerwiec
1940 r., czerwiec 1941 r. (daty kolejnych
fal deportacji Polaków w głąb ZSRS),
meta – OJCZYZNA.
– Bieg ku czci Polskich Jeńców w ZSRS:
start – 17 września 1939 r. (data napaści ZSRS na Polskę i początku dramatu
Polaków w niewoli sowieckiej), strefy
zmian – Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków, Łubianka (miejsca obozów i więzień, w których sowieckie służby przetrzymywały polskich oficerów), meta –
PATRIOTYZM.
– Bieg ku czci Ofiar Zbrodni Katyńskiej: start – 17 września 1939 r. (data
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WIEŚCI z gminy
wkroczenia armii ZSRS na terytorium
II Rzeczypospolitej, której skutkiem
był m.in. mord na polskich oficerach
przebywających w niewoli sowieckiej),
strefy zmian – Katyń, Charków, Miednoje, Bykownia (miejsca zbrodni wojennych dokonanych przez Rosjan na
Polakach), meta – PAMIĘĆ.
– Bieg ku czci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej: start – 10 kwietnia 2010 r.
(data katastrofy samolotu z polską
delegacją państwową udającą się na
obchody 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej), strefy zmian – Smoleńsk (miejsce
katastrofy polskiego samolotu rządowego), Gruzja, Krym, Ukraina (tereny
agresji Rosji, które przewidywał Prezydent RP Lech Kaczyński – jedna z tragicznych ofiar katastrofy pod Smoleńskiem), meta – POKÓJ.

Godziny południowe to czas uroczystości pod Tablicą ku Czci Sybiraków
i Dębami Pamięci na placu przykościelnym z udziałem społeczności Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach
i władz samorządowych gminy Nowe
Piekuty. Chwile refleksji, modlitwa,
składane kwiaty, zapalone znicze świadczą o naszej zbiorowej i indywidualnej Uczniowie podczas zajęć w ramach projekpamięci o Ofiarach Polskiej Golgoty tu O NICH NIE MOŻNA ZAPOMNIEĆ!
Wschodu.
Opracował:
Jan Pogorzelski – nauczyciel historii
w Szkole Podstawowej
w Nowych Piekutach,
opiekun Klubu Wnuka Sybiraka
Pamięć o Zbrodni Katyńskiej i Katastrofie
Smoleńskiej

Dokumenty i fotografie
zgromadzone przez uczniów
podczas realizacji projektu
O NICH NIE MOŻNA ZAPOMNIEĆ!

80. rocznica powołania Armii Krajowej
„(...) przysięgam być wiernym
Ojczyźnie mej Rzeczypospolitej Polskiej,
stać nieugięcie na straży Jej honoru
i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć
ze wszystkich sił – aż do ofiary
życia mego.”
Fragment przysięgi, jaką składali żołnierze AK

80 lat temu, 14 lutego 1942 roku,
Związek Walki Zbrojnej – zbrojne
struktury Polskiego Państwa Podziemnego, został przekształcony w Armię
Krajową. Wraz z Polskim Państwem
Podziemnym Armia Krajowa była prawdziwym fenomenem zmagań z okupantem podczas II wojny światowej.
Stanowiła największą, najlepiej zorga-
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nizowaną, najsilniejszą armię podziemną w całej okupowanej Europie. W momencie najwyższej zdolności bojowej
liczyła blisko 380 tysięcy żołnierzy
ochotników. Swą siłę, sprawność i waleczność Armia Krajowa udowodniła
szczególnie podczas akcji „Burza”
i w powstaniu warszawskim. Wspaniale
zaświadczyła również o męstwie i woli
oporu Polaków, podejmując wiele spektakularnych działań zbrojnych, sabotażowych i dywersyjnych.
Mimo upadku powstania warszawskiego i podboju Polski przez Armię
Czerwoną, mimo zaakceptowania przez
zachodnich aliantów zmian terytorialnych i oddania Polski w sowiecką strefę

wpływów, akowcy pozostawali gotowi
do dalszej batalii, a wielu z nich podjęło
otwartą walkę z nowym, komunistycznym najeźdźcą. Dopiero upadek sowieckiego imperium w Europie w 1989 r.
spowodował, że Polska wraz z innymi
krajami mogła przywrócić pamięć bohaterom, którzy oddali życie w obronie
niepodległości. 80 lat po utworzeniu
Armii Krajowej możemy być wdzięczni jej żołnierzom za trud i poświęcenie.
Około 100.000 z nich poległo w walce,
a 50.000 innych było represjonowanych
przez komunistów. Ich poświęcenie bez
wątpienia przyczyniło się do istnienia
wolnej Polski.

WIEŚCI z gminy
Z okazji tych wydarzeń, 14 lutego
2022 roku Pani Dyrektor Danuta Wyszyńska wraz z nauczycielami i uczniami Szkoły Podstawowej im. ks. Rocha
Modzelewskiego w Nowych Piekutach oraz Pan Marek Kaczyński Wójt
Gminy Nowe Piekuty z pracownikami

udali się pod pomnik majora Kazimierza Kamieńskiego ps. „Huzar” i Żołnierzy AK, gdzie wspólnie odśpiewano
Hymn Polski i odmówiono modlitwę.
Następnie pod pomnikiem, przy Tablicy
Sybiraków oraz pod Dębami Pamięci
poświęconymi zamordowanym w Ka-

tyniu i ofiarom katastrofy smoleńskiej
zostały zapalone znicze. W ten sposób
nasza społeczność podziękowała żołnierzom za ofiarę ich życia.
Opracowała:
Regina Szymborska

1 marca 2022 r. – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Wystawa przygotowana w Szkole Podstawowej w Nowych Piekutach

3 lutego 2011 roku, 1 marca został
ustanowiony narodowym świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto to,
jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu
jej ZSRR. „Tego dnia w 1951 r. w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po
pokazowym procesie, zostali rozstrzelani przywódcy IV Zarządu Głównego
Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” –
prezes WiN ppłk Łukasz Ciepliński
(„Pług”, „Ludwik”) i jego najbliżsi
współpracownicy: Adam Lazarowicz,
Mieczysław Kawalec, Józef Rzepka,
Franciszek Błażej, Józef Batory i Karol
Chmiel. Ich ciała komuniści zakopali
w nieznanym miejscu”.
Pamięć o Żołnierzach Wyklętych to
szczególny obowiązek naszego pokolenia. Dlatego, jak co roku nasza szkoła
w szczególny sposób upamiętniła ten
dzień. Zaczął się on od lekcji historii,
podczas której uczniowie poznali/przypomnieli sobie historię niezwykłej młodej sanitariuszki Danuty Siedzikówny
ps. „Inka”. Następnie na podstawie
otrzymanego tekstu źródłowego ukła-

dali krzyżówki historyczne. W szkole
można było również obejrzeć wystawę
poświęconą Żołnierzom Wyklętym.
Kolejnym punktem tego dnia był
przemarsz uczniów szkoły wraz z Panią Dyrektor Danutą Wyszyńską, Panią
Wicedyrektor Marią Łapińską i nauczycielami pod pomnik majora Kazimierza
Kamińskiego ps. „Huzar” i Żołnierzy
AK. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego uczniowie odczytali Apel Pamięci.
Delegacje z Urzędu Gminy, Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. Brygady
Kawalerii „Plis” oraz szkół w Jabłoni
Kościelnej i Nowych Piekutach złożyły wiązanki pod pomnikiem „Huzara”.
Nauczyciele i uczniowie zapalili znicze przed pomnikiem, pod tablicami
upamiętniającymi poległych w walce
o niepodległość, pod dębami pamięci
poświęconymi zamordowanym przez
NKWD w 1940 roku i ofiarom katastrofy smoleńskiej oraz pod tablicą
upamiętniającą Sybiraków. Uroczystość
przy pomniku zakończono modlitwą
i pieśnią „Boże, coś Polskę”.
Warte podkreślenia jest również to,
iż Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha
Modzelewskiego w Nowych Piekutach

po raz pierwszy zorganizowała Bieg
Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”, w którym wzięli udział
uczniowie oraz nauczyciele. Bieg miał
na celu propagowanie działalności Żołnierzy Wyklętych, bohaterów antykomunistycznego podziemia niepodległościowego w latach 1945–1963, osób
represjonowanych lub takich, które ryzykowały własnym życiem lub internowaniem z powodu pomocy udzielanej
żołnierzom walczącym z komunizmem
w Polsce. Bieg zainicjowała grupa pasjonatów i działaczy społecznych w 2013
roku; miał on charakter survivalowy,
a wzięło w nim udział 50 uczestników.
Z roku na rok stał się coraz bardziej popularny i obecnie liczba uczestników
przekracza 75000 biegaczy z całej Polski, ale również i zza zagranicy.

Bieg „Tropem Wilczym” zorganizowany przez
Szkołę Podstawową w Nowych Piekutach

Zgromadzeni przed Szkołą Podstawową
w Nowych Piekutach

Opracowała:
Wioletta Litwińczuk
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WIEŚCI z gminy
Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej
im. ks. Rocha Modzelewskiego pomaga
Akcja
,,Murem za polskim mundurem”

Wiele tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego, funkcjonariuszy policji, Straży
Granicznej i Wojsk Obrony Terytorialnej broni naszej wschodniej granicy.
Niezależnie od warunków, często narażając swoje zdrowie, wytrwale pełnią
wartę, abyśmy my Polacy mogli czuć
się bezpiecznie w swoim kraju.
Chcąc wyrazić swoją wdzięczność
za ich trud i poświęcenie, Samorząd
Uczniowski zorganizował w listopadzie
zbiórkę żywności długoterminowej
i artykułów higienicznych. Przekazując
dary, chcieliśmy podkreślić, jak bardzo
doceniamy służbę Naszych Obrońców,
ich miłość do Ojczyzny i gotowość do
ponoszenia ofiar za swój kraj.

Jest to bożonarodzeniowa akcja, której głównym celem jest zbiórka artykułów higienicznych dla dzieci z placówek opiekuńczych, domów samotnej
matki oraz domów pomocy społecznej. Zbiórki orgaznizowane są od 2013
roku przez Fundację Małych Stópek
i niezmiennie cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród osób, które chcą
pomagać innym. Dlatego też w naszej
szkole nie mogło być inaczej.
Już od samego początku, zarówno uczniowie jak i pracownicy szkoły,
podeszli do akcji z ogromnym zaangażowaniem. Dzięki mobilizacji szybko
udało się zebrać pod choinką wszystkie
niezbędne dla dzieci artykuły. Liczba
zebranych darów i to w tak krótkim
czasie świadczy o tym, że młodzież,
mimo współczesnych czasów, kiedy bycie wrażliwym często jest uważane za
niemodne lub wyśmiewane, nie jest
obojętna na los drugiego człowieka.

Paczuszka dla maluszka

W grudniu 2022 roku Samorząd
Uczniowski Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach wyszedł z inicjatywą
zorganizowania w szkole akcji charytatywnej pod tytułem ,,Paczuszka dla
maluszka”.
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Solidarni z Ukrainą
Wybuch wojny na Ukrainie jest
czymś niewyobrażalnym i niezrozumiałym w obecnych czasach, kiedy
każdy naród i każdy człowiek powinien
być sobie równym. Chcąc być solidarnym z naszymi sąsiadami i wesprzeć

ich w tej trudnej sytuacji, Samorząd
Uczniowski Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach postanowił zorganizować akcję charytatywną.
Podjęliśmy się zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy, które miały być pomocą dla poszkodowanych osób znajdujących się na terenie objętym wojną.
Na tym etapie gromadziliśmy w szkole
koce, śpiwory, żywność długoterminową
oraz środki opatrunkowe i medyczne –
czyli rzeczy niezbędne do przetrwania
w warunkach, w jakich znaleźli się obywatele Ukrainy. Zbierane były również
datki pieniężne.
W drugim etapie, pod tytułem ,,Podaruj swoją rękawiczkę”, Samorząd
Uczniowski zdecydował się na zbiórkę
rękawiczek – mogły być nowe, używane, ale najważniejsze, aby były czyste
i ciepłe. Zebrane rękawiczki zostały
przekazane uchodźcom z Ukrainy, którzy przez wiele godzin, w zimnie, czekają na granicy polsko – ukraińskiej,
aby móc przedostać się do Polski,
gdzie będą bezpieczni.
Chociaż to, co spotkało naszych
sąsiadów, jest złe i smutne, to mimo
wszystko, fakt, że w obliczu trudnej
sytuacji, my Polacy, młodsi i starsi,
uczniowie i nauczyciele, potrafimy się
zorganizować i zrobić coś dla innych,
świadczy o tym, że jest w nas dużo empatii, co daje nadzieję na lepsze jutro.

Opracowała:
Patrycja Uszyńska

WIEŚCI z gminy
Programy i zajęcia w Szkole Podstawowej w Nowych Piekutach
Laboratoria przyszłości

czesny sprzęt uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje
zainteresowania. W tej chwili jesteśmy
w trakcie realizacji zakupów za pozostałą kwotę. Zakupione zostaną m.in.:
stoły warsztatowe, wypalarka do drewna, piła ramowa kątowa, szafka z poSzkoła Podstawowa w Nowych Pie- jemnikami na drukarkę, imadła, szafki
kutach w roku szkolnym 2021/2022 z pojemnikami, wiertarko-wkrętarka,
korzysta z programu Laboratoria przy- pilarka taśmowa.
szłości. Celem programu jest budowanie kompetencji kreatywnych i techZajęcia specjalistyczne
nicznych wśród uczniów.
Od 1 marca br. w Szkole PodstawoKreatywne myślenie oraz obsłu- wej w Nowych Piekutach realizowane
ga narzędzi to jedne z podstawowych są zajęcia specjalistyczne z zakresu
umiejętności decydujących o rozwoju pomocy psychologiczno-pedagogicznej
cywilizacyjnym, gospodarczym i spo- w dodatkowym wymiarze godzin, sfiłecznym. Wzrost innowacyjności oraz nansowane przez Ministerstwo Edukarozwój technologiczny spowodował, cji i Nauki. W naszej szkole zrealizoważe umiejętności matematyczne, w za- nych będzie 127 godzin dodatkowych
kresie nauk przyrodniczych, techno- zajęć specjalistycznych, wsparcie obejlogii i inżynierii są dziś ważniejsze muje organizację zajęć korekcyjnoniż kiedykolwiek wcześniej. W ramach -kompensacyjnych, logopedycznych,
Laboratoriów Przyszłości szkoła otrzy- rozwijających kompetencje emocjomała wsparcie finansowe w wysokości nalno-społeczne.
70.000 zł. Do końca grudnia 2021 r.
wykorzystaliśmy połowę ww. kwoty.
NAUKOBUS
Zakupiliśmy, m.in. drukarkę 3D, roboW NOWYCH PIEKUTACH |
W DN. 11–12 KWIETNIA 2022
ty edukacyjne, mikrokontroler, sprzęt
do nagrań dla nauki prezentacji swoich
W ramach wspólnego programu
osiągnięć, stację lutowniczą. Ten nowo- Ministra Edukacji i Nauki oraz Cen-

trum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie w naszej szkole w dniach
11–12 kwietnia 2022 będziemy gościć
NAUKOBUS z wystawą mobilną „Eksperymentuj!”. Wystawa „Eksperymentuj!” to angażujące eksponaty interaktywne. Pozwalają one na samodzielne
doświadczanie praw nauki. Siedząc na
wirującym krześle, uczniowie będą mogą doświadczyć, jak w praktyce działa
teoria zachowania momentu pędu,
z trójwymiarowego modelu ludzkiego
ciała dowiedzą się, jak wyglądają i gdzie
są umiejscowione ludzkie narządy, a łamigłówki będą znakomitym treningiem dla ich mózgu. „Nauka dla Ciebie” finansowany jest w ramach dotacji
Ministra Edukacji i Nauki, a my zawdzięczamy wskazanie naszej placówki
Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Opracowała: Małgorzata Piekutowska
Sekretarz Szkoły

Wieści z przedszkola
„WYŚPIEWAMY WAM
HISTORIĘ…”

Z okazji Święta odzyskania przez
Polskę Niepodległości w naszej szkole odbyło się „V SPOTKANIE Z PIOSENKĄ ŻOŁNIERSKĄ” z udziałem
5 i 6-latków oraz dzieci z klas I–III.

MUREM
Poprzez wspólne śpiewanie pieśni paZA POLSKIM MUNDUREM
triotycznych radośnie czciliśmy Polskę
i Niepodległość oraz pomięć o naszych Bohaterach. Dzieci uczestniczyły również w akcji „Szkoła Pamięta”,
odwiedziły i zapaliły znicze na Grobie
Nieznanego Żołnierza, na cmentarzu
w Nowych Piekutach, pod pomnikiem
majora Kazimierza Kamieńskiego „Huzara”, Dębami Pamięci oraz pod tablicą
upamiętniająca naszego patrona szkoły
ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych
Piekutach. Podjęte działania miały na
Dzieci z grupy 6-latków wzięły
celu kształtowanie u dzieci miłości
i przywiązania do kraju ojczystego, udział w ogólnopolskiej akcji „Murem
jego kultury i tradycji oraz uwrażli- za Polskim Mundurem”. Przedszkolaki
wienie na bohaterstwo Polaków.
wykonały piękne laurki z życzeniami.

35

WIEŚCI z gminy
Do podarków, które przygotowały dołączyły piękne rysunki, podziękowania,
wyrażając w ten sposób wdzięczność
i wsparcie dla służb mundurowych
strzegących polskiej granicy. Przedszkolaki bardzo chętnie włączyły się
w akcję „Pomoc Ukrainie”, przynosząc
różne najpotrzebniejsze rzeczy.

triotycznych, uwrażliwienie na bohaterstwo Polaków w walce o wolną Ojczyznę. W naszym przedszkolu odbył
się również konkurs recytatorski o tematyce dotyczącej bezpieczeństwa pt.
„Czerwone światło stój – zielone światło idź”. Celem konkursu było popularyzowanie poezji o tematyce dotyczącej
bezpieczeństwa oraz rozwijanie recytatorskich uzdolnień dzieci.

WARSZTATY KULINARNE
W PRZEDSZKOLU
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Dzieci z grupy 5-latków brały udział
w warsztatach kulinarnych przeprowadzonych przez tatę Eli Pana Piotra.
Wspólnie z zaproszonym gościem dzieci robiły muffinki dyniowe. Podczas
zajęć dzieci rozwijały swoją kreatywność, samodzielność, sprawność manualną, zainteresowania kulinarne oraz
uczyły się planowania swoich działań.
Własnoręczne przyrządzanie babeczek
sprawiło przedszkolakom ogromną
frajdę i satysfakcję. Nic tak nie smaW naszej szkole odbyła się uroczykuje, jak samodzielnie przygotowane
danie. Dziękujemy tacie Eli za przyby- stości z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Niestety w tym roku również nie mocie oraz wspaniałą organizację zajęć
gliśmy gościć dziadków w naszych placówkach pomimo, iż święto to na stałe
WYCIECZKA
wpisane jest w kalendarz szkolnych
DO TEATRU LALKI I AKTORA
uroczystości. Dzieci w swoich grupach
W ŁOMŻY I KINA WARS
W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM przygotowały drobne upominki i laurki,
Dzieci z naszego przedszkola wy- które zabrały do domów, aby wręczyć
brały się na wycieczkę do Teatru Lal- swoim kochanym babciom i dziadki i Aktora w Łomży na spektakl pt. kom. Zaprezentowały również krótkie
„Królik Edward” oraz do kina na fil- występy artystyczne, które zostały namy pt. „Skarb Mikołajka” oraz bajkę grane i przesłane rodzicom z prośbą
pt. „Basia 2”. Celem wycieczek było o udostępnienie dziadkom.
rozbudzanie zainteresowania kulturą
BAL KARNAWAŁOWY
oraz wyzwalanie pozytywnych uczuć
i emocji. Dzieci dowiedziały się również, jak bezpiecznie podróżować autokarem oraz poznały zasady prawidłowego zachowania się w teatrze i kinie.
KONKURSY RECYTATORSKIE
I PLASTYCZNE
Dzieci z grupy 6-latków brały udział
w konkursie recytatorskim i plastycznym pt. „Nigdy więcej wojny”. Recytowane wiersze i wykonane prace były
związane z tematyką patriotyczną oraz
historyczną. Celem tych działań było
kształtowanie wśród dzieci postaw pa-

36

dnia dzieci przybyły do przedszkola
przebrane za różne postacie z bajek,
zawody i zwierzęta. Po wielkiej prezentacji strojów karnawałowych rozpoczęły się tańce – przeplatane pląsami, konkursami i zabawami. Podczas
wspólnej zabawy wszyscy bawili się
wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy
dzieci mimo chwilowego zmęczenia.
Nie zabrakło słodkiego poczęstunku
oraz wspólnych zdjęć grupowych i indywidualnych.
PROJEKT EDUKACYJNY
,,ZDROWA ZIEMIA, ZDROWI MY! ”

Przedszkolaki w tym roku szkolnym 2021/2022 biorą udział w Międzyszkolnym projekcie edukacyjnym
o charakterze ekologicznym ,,ZDROWA ZIEMIA, ZDROWI MY!'”. Jest to
inicjatywa nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej działającej w sieci współpracy i samokształcenia w Centrum
Edukacji Nauczycieli w Łomży. Projekt
ma na celu kształtowanie kompetencji
kluczowych uczniów i przedszkolaków
oraz wymianę doświadczeń, wzajemną
inspirację nauczycieli w zakresie realizacji zadań projektowych. W ramach
projektu dzieci będą wykonywały różnego rodzaju zadania związane z edukacją ekologiczną. Przedszkolaki we
wrześniu brały udział w Akcji Sprzątania Świata. Posprzątały teren wokół
przedszkola oraz szkoły. Celem akcji
było wdrażanie dzieci do dbania o środowisko przyrodnicze oraz ukazanie
skutków zaśmiecania świata. Dzieci
były bardzo aktywne podczas sprzątania i na pewno zapamiętały jak należy
Kolejnym wydarzeniem wyczeki- dbać o naszą planetę.
wanym przez dzieci jest corocznie orW ramach programu dzieci miały
ganizowany bal przebierańców. Tego możliwość uczestnictwa w spotkaniu

WIEŚCI z gminy
z panią leśnik. Podczas wizyty dzieci
miały okazję poznać zwyczaje wybranych zwierząt zamieszkujących lasy
naszej okolicy. Uczestnicy spotkania
dowiedzieli się także, w jaki sposób
pomóc zwierzętom przetrwać zimę
i dlaczego niektóre zwierzęta gromadzą
zapasy, a inne zapadają w sen zimowy.
Pani leśnik zachęcała dzieci do budowania karmników i dokarmiana ptaków zimą.
Kolejne zadania, które mamy do wykonania w ramach projektu na pewno
pozwolą dzieciom na zdobycie nowej
wiedzy, która zaowocuje w przyszłości

świadomym dbaniem o nasze środo- wietrze wokół nas”, którego organizatowisko.
rem jest Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wysokiem MaPIERWSZY DZIEŃ
zowieckiem. Dzieci wraz z wychowawWIOSNY POŁĄCZONY
cami przeszły ulicami Nowych Piekut
Z HAPPENINGIEM
prezentując plakat z hasłem antytytoANTYTONIOWYM
niowym. Celem happeningu było zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na
Dzieci wzięły udział w happeningu temat szkodliwości palenia tytoniu.
pod hasłem ,,Maluchy wiosnę witają, W trakcie przemarszu przedszkolaki
dorośli palenie rzucają” połączonym promowały zdrowy styl życia poprzez
z obchodami pierwszego dnia wiosny. rzucenie palenia na wiosnę.
Przemarsz organizowany był w związku realizacją programu przedszkolnej
Opracowały:
edukacji antytytoniowej pt. „Czyste poMonika Łapińska i Agata Mokrzewska

Remont i doposażenie Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach
W celu poprawy estetyki i bezpieczeństwa uczniów oraz poprawy
warunków lokalowych w Szkole Podstawowej w Nowych Piekutach wykonywane są bieżące remonty, szkoła
doposażana jest w nowoczesne sprzęty.
W bieżącym roku zostały zaadaptowane pomieszczenia na nowoczesną
szatnię z szafkami na ubrania i obuwie dla uczniów.

W realizację przedsięwzięcia wkładamy własne środki, lecz ze względu
na nasze skromne możliwości finansowe w grudniu 2021 r. zwróciliśmy się
do Pana Jerzego Szklaruka, Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” w Wysokiem
Mazowieckiem z prośbą o wsparcie
finansowe dla szkoły na wyposażenie
szatni.

Otrzymaliśmy potrzebne dofinansowanie, które przeznaczyliśmy na zakup
szafek dla uczniów. Dzięki pomocy zrealizowaliśmy zamierzoną inicjatywę,
a nasi uczniowie korzystają z nowoczesnej, estetycznej i dobrze wyposażonej
szatni.
Bardzo dziękujemy za wsparcie finansowe Przedsiębiorstwu Robót Drogowo-Mostowych „TRAKT” oraz za
okazane zrozumienie i pomoc.

PODZIĘKOWANIE

Panu Jerzemu Szklarukowi
Prezesowi Zarządu PRDM „TRAKT”
w Wysokiem Mazowieckiem
za życzliwość i wsparcie finansowe
przekazane Szkole Podstawowej
im. ks. Rocha Modzelewskiego
w Nowych Piekutach.
W imieniu Rodziców, Nauczycieli i Uczniów,
składamy Panu gorące podziękowania
za okazaną pomoc, życząc wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym i zawodowym.
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WIEŚCI z gminy
SZKOŁA PODSTAWOWA W JABŁONI KOŚCIELNEJ
Walentynkowy zawrót głowy

Uczniowie wypożyczają książki o tematyve
walentynkowej

14 lutego 2022 roku upłynął w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej w kolorach czerwieni,
atmosferze miłości i przyjaźni. Wszystko to z okazji walentynek. W tym
wyjątkowym dniu uczniowie chętnie
odwiedzali bibliotekę szkolną, gdzie
czekało na nich wiele atrakcji, takich
jak: walentynkowe wróżby, wystawa

książek o miłości, możliwość stworzenia własnej zakładki do książki oraz
kolorowanek o tematyce walentynkowej, możliwość wypożyczenia książki-niespodzianki w ramach akcji „Zakochaj się w książce”, tablica walentynkowych życzeń, a także dużo pozytywnej
energii oraz atmosfera pełna wzajemnej
sympatii! Uczniowie chętnie i z wielkim zainteresowaniem korzystali z zaproponowanych im aktywności. Największą popularnością cieszyła się akcja
„Zakochaj się w książce”. Mamy nadzieję, że nasi uczniowie będą miło wspominać tegoroczne walentynki.
Opracowała:
Aneta Laskowska Uczniowie odwiedzający bibliotekę szkolną
podczas Walentynek

Pasowanie na czytelnika

Spektakl w wykonaniu czwartoklasistów

pamiątkowe dyplomy oraz wyprawki
czytelnicze ufundowane przez Instytut
Książki w ramach kampanii społecznej
„Mała książka – wielki człowiek”.
Książka „Pierwsze abecadło” jest
antologią tekstów literackich dla dzieci
w wieku wczesnoszkolnym, które zostały napisane przez najwybitniejszych
twórców książek dla dzieci, zarówno klasycznych, jak i współczesnych.
Oprócz książki pierwszoklasiści otrzymali broszurę pt. „Książką połączeni,
czyli uczymy się czytać razem”, która
jest zarówno poradnikiem dla rodzi-

ców i opiekunów podpowiadającym,
jak wspierać dziecko w nauce czytania,
jak również zbiorem pomysłów na zabawy dla dzieci i aktywności związane
z tekstami z książki. Dla pierwszoklasistów przygotowano także Kreatywny
alfabet, czyli plakat z literami do wycinania. Czytelnicy opuścili bibliotekę
zadowoleni i pełni wrażeń, obiecując,
że będą często ją odwiedzać!

3 marca 2022 r. I w bibliotece Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w JabłoOpracowała:
ni Kościelnej odbyła się uroczystość
Aneta
Laskowska
pasowania na czytelnika uczniów klasy I. Głównym celem uroczystości było
zachęcenie najmłodszych uczniów do
korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.
Pierwszaki obejrzały przedstawienie
przygotowane przez uczniów klasy IV
pt. ,,Znawcy bajek i baśni”. Następnie
po przypomnieniu zasad obowiązujących w bibliotece szkolnej złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą
czytać i szanować książki, a Pan Dyrektor Andrzej Olędzki oraz Pani Wicedyrektor Izabela Rząca wręczyli dzieciom Uczestnicy uroczystości ,,Pasowania na czytelnika” wraz z dyrekcją i nauczycielem
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WIEŚCI z gminy
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Jabłoni Kościelnej
1 marca obchodzony jest Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Szkolne
obchody tej uroczystości odbyły się na
cmentarzu parafialnym w Jabłoni Kościelnej, gdzie uczniowie kl. 7-8 złożyli

znicze, a dyrektor szkoły Pan Andrzej
Olędzki – kwiaty. Uczennica kl. 8a
przedstawiła informację na temat wydarzenia, wspomniała także o niezrozumiałym ataku Rosji na Ukrainę,

natomiast Ks. Proboszcz poprowadził
modlitwę w intencji Żołnierzy walczących o niepodległość Polski oraz
Ukrainy.
Opracowała: A. Dobrzańska

Zapalenie zniczy przy Grobie Nieznanego
Odczytanie informacji nt. ataku Rosji na Ukrainę
Żołnierza

„Panie, ześlij pokój na cały świat”
78. rocznica zbrodni we wsi Jabłoń Dobki
poczęła msza święta w kościele para-

Warta honorowa przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nowe Piekuty

7 marca 1944 roku wieczorem do
wsi Jabłoń Dobki przybyła grupa partyzantów, gospodarze nie odmówili
im schronienia. Oddział ten zauważyli
jednak, pilnujący torów, zakwaterowani
w Jabłoni Kościelnej, żołnierze Wehrmachtu. 8 marca wywiązała się między
nimi potyczka. Zginął jeden Niemiec,
a kilku zostało rannych. W odwecie
jeszcze tego samego dnia żandarmi
przystąpili do pacyfikacji wsi. Zamordowano 93 osoby. Większość ofiar została spalona żywcem w jednym z budynków gospodarczych. Wieś ograbiono
i niemal doszczętnie spalono.

fialnym pw. Piotra i Pawła w Jabłoni
Kościelnej, której przewodniczył ks.
Andrzej Łapiński. Po mszy odbył się
montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów naszej szkoły. Następnie głos zabrał Pan Marek Kaczyński Wójt Gminy Nowe Piekuty, który
przypomniał tamte traumatyczne wydarzenia oraz odniósł się do obecnej
tragicznej sytuacji wojennej naszego
wschodniego sąsiada Ukrainy.
Po zakończonej mszy Poczty Sztandarowe: OSP Jabłoń Jankowce, OSP
Hodyszewo, Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej
oraz przedstawiciele władz samorządowych, szkoły i mieszkańcy wsi oddali
hołd pomordowanym przy pomniku
w Jabłoni Dobkach.

8 marca 2022 r. przypomnieliśmy
historię straszliwej zbrodni dokonanej w naszej Małej Ojczyźnie. Pamięć
o ofiarach jest naszym obowiązkiem
teraz, ale również względem przyszłych
pokoleń. Musimy pamiętać o niewyobrażalnej tragedii, jaką niesie za sobą
wojna. Szczególnie ważne jest to dzisiaj, kiedy Europa zmaga się z jej wizją.
A pogrążona w konflikcie Ukraina –
CIERPI. Jak aktualne i prawdziwe są
słowa naszego rodaka świętego Jana Zapalenie zniczy przez przedstawicieli uczniów
Pawła II: „Wolność nie jest dana nam
Opracowała:
raz na zawsze………wolność jest nam
Monika
Kusznerko
zadana”. Uroczystości rocznicowe roz-
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WIEŚCI z gminy
Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego
Gratulujemy uczniowi Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej Miłoszowi Andrzejowi
Olędzkiemu, który został laureatem
„Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej uczniom uzdolnionym artystycznie z województwa
podlaskiego na 2022 r.”.
15 marca 2022 roku podczas gali
w Operze i Filharmonii Podlaskiej
w Białymstoku marszałek Artur Kosicki, wicemarszałkowie Sebastian Łukaszewicz i Marek Olbryś oraz członek
zarządu Wiesława Burnos wręczyli
stypendia artystyczne 150 laureatom.
Ustanowiono je w 2005 r. jako żywy
pomnik po śmierci papieża św. Jana
Pawła II, a ich celem jest pomoc dzieciom i młodzieży – zwłaszcza z terenów
wiejskich – w realizacji pasji i talentów.
Uczeń klasy V naszej szkoły, Miłosz
Andrzej Olędzki jest jednym z 8 laureatów pochodzących z powiatu wysokomazowieckiego.
Jest to kolejny sukces uczniów naszej szkoły, tym razem w dziedzinie artystycznej. Warto w tym miejscu przypomnieć osiągnięcie naszych uczniów,
którzy otrzymali najwyższe wyniki podczas egzaminu ósmoklasisty w roku
szkolnym 2020/2021 spośród wszystkich szkół podstawowych w powiecie
wysokomazowieckim.
Uczniowie klasy 8 uzyskali najwyższe wyniki ze wszystkich przedmiotów
egzaminacyjnych:
1. język polski – 64%,

Wręczenie stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego Miłoszowi Olędzkiemu

Laureacji Stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego

2. matematyka – 53%,
3. język angielski – 65%.
Naszą dumą są także wyjątkowe
osiągnięcia sportowe, takie jak:
1. I miejsce we Współzawodnictwie
Sportowym Igrzysk Dzieci Małych
Szkół Podstawowych województwa
podlaskiego 2018/2019.
2. I miejsce we Współzawodnictwie

Sportowym Igrzysk Dzieci Małych
Szkół Podstawowych chłopców województwa podlaskiego 2018/2019.
Mamy nadzieję, że nasi uczniowie
nadal będą rozwijać swoje pasje i talenty na wszystkich płaszczyznach.
Gratulujemy!!!

Zbiórka dla Ukrainy
Z inicjatywy Wójta Gminy Nowe
Piekuty została zorganizowana zbiórka na rzecz potrzebujących uchodźców z Ukrainy. Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej
oraz Punkt Przedszkolny Baśniowy Gaj
dołączyły się do tej szlachetnej akcji
w dniach 1-4 marca 2022 r. Dziękujemy za zaangażowanie oraz wielkie serce włożone w udział w zbiórce na rzecz
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poszkodowanych w konflikcie zbrojnym
na Ukrainie. To piękny i szlachetny
gest Uczniów, Rodziców, Pracowników
i Przyjaciół szkoły. To dobro, które na
pewno do Was powróci! Dziękujemy.
Opracowała:
Aneta Laskowska
Uczestnicy zbiórki na rzecz potrzebujących
uchodźców z Ukrainy

WIEŚCI z gminy
Wiosenny Tydzień w przedszkolu

Porządki na placu przedszkolnym w Jabłoni Kościelnej

Wiosna to najpiękniejsza pora roku,
dlatego Pierwszy Dzień Wiosny jest
bardzo radosny i wyczekiwany przez
wszystkie dzieci. Przedszkolaki zgodnie
z tradycją powitały upragnioną wiosnę
21 marca. Rano zatańczyliśmy wiosenny taniec i wykonaliśmy kolorowe
kwiaty. Chcąc pokazać swoją radość
całemu światu przeszliśmy ulicami naszej miejscowości w wiosennym korowodzie przy dźwiękach piosenek
o wiośnie. Pozdrawialiśmy wszystkich

kwiatami i kolorowymi pomponami.
Jednak najmłodsi nie ufają kalendarzom... Dzieci postanowiły sprawdzić
osobiście czy wiosna dotarła już do Jabłoni Kościelnej – wybrały się na długi
spacer w poszukiwaniu oznak wiosny.
Znalazły pierwsze wiosenne kwiaty,
dostrzegły pączki na gałązkach drzew,
usłyszały wesoły świergot ptaków,
a piękne słońce opalało dziecięce buzie. Nie mieliśmy wątpliwości – wiosna jest już z nami. Zabraliśmy się więc
za wiosenne porządki na placu przedszkolnym. Grabiliśmy zamiataliśmy,
zbieraliśmy śmieci, spulchnialiśmy ziemię...i wreszcie nasze podwórko zalśniło wiosenną czystością w promieniach
słońca. Wracaliśmy do naszej sali zmęczeni, ale bardzo z siebie dumni. Postanowiliśmy wnieść trochę tej radości
do wnętrza przedszkola zakładając na
parapecie wiosenny ogródek. Posadziliśmy w nim cebulki, z których wyrośnie szczypiorek, posieliśmy kwiaty,

owies i pietruszkę. Efekt końcowy przerósł nasze oczekiwania. Teraz z niecierpliwością czekamy, aż nasz ogródek zazieleni się.

Dzieci na spacerze poszukują pierwszych
oznak wiosny

Opracowała:
Bożena Truskolaska

Doposażenie hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Jabłoni Kościelnej

Zajęcia sportowe gry w piłkę koszykową

ku jej wybudowania. W ramach wyżej
wymienionego funduszu udało się również wykonać dwa dodatkowe doposażenia, a mianowicie zostały wymienione cztery kosze boczne – tak zwane
treningowe. Zostały również zamontowane wzdłuż całej sali siatki boczne
na oknach mające za zadanie ochronę
szyb i systemów do otwierania okien.
Bardzo sprawny montaż wyżej wymienionych trzech zadań inwestycyjnych odbył się 17 i 18 marca bieżącego

roku, a wykonała go firma MTB Group
z Myślenic, która wygrała przetarg.
Uczniom i nauczycielom wychowania fizycznego pozostało cieszyć się
i korzystać z tak profesjonalnego sprzętu… Kto wie, może po piłce ręcznej
i badmintonie kolejnym naszym lokalnym sportem będzie właśnie piłka koszykowa?
Opracował:
Tomasz Gosk

Z inicjatywy Wójta Gminy Nowe
Piekuty na początku tego roku otrzymaliśmy od Urzędu Gminy bardzo
dobrą i długo wyczekiwaną wiadomość, iż w ramach przeciwdziałania
Covid-19 – konkurs „Rosnąca odporność”, Szkoła Podstawowa w Jabłoni
Kościelnej otrzyma fundusze, za które
będzie mogła doposażyć naszą halę
gimnastyczną. Decyzja nie mogła być
inna jak tylko i wyłącznie zakup uchylnych koszy głównych do hali gimnastycznej, których brakowało od począt- Nowo zamontowane kosze
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WIEŚCI z gminy
ORŁY z Jaboni Kościelnej
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WIEŚCI z gminy
ORŁY z Nowych Piekut

DANIEL ŚREDNICKI

GABRIELA KRASOWSKA

MAJA TYSZKO

ZOFIA JABŁOŃSKA

ŚREDNIA OCEŃ: 4,67

ŚREDNIA OCEŃ: 4,83

ŚREDNIA OCEŃ: 4,75

ŚREDNIA OCEŃ: 4,50

ALICJA NIEMYJSKA

KACPER MARKOWSKI

KAMIL SKŁODOWSKI

LENA ŁOPIEŃSKA

ŚREDNIA OCEŃ: 4,50

ŚREDNIA OCEŃ: 4,83

ŚREDNIA OCEŃ: 5,0

ŚREDNIA OCEŃ: 5,0

OLIWIER ŁAPIŃSKI

SZYMON WNOROWSKI

MAJA PRZEŹDZIECKA

PAWEŁ OSMÓLSKI

ŚREDNIA OCEŃ: 4,52

ŚREDNIA OCEŃ: 4,9

ŚREDNIA OCEŃ: 4,54

ŚREDNIA OCEŃ: 4,85

ADAM ŻOCHOWSKI

BARTOSZ DOŁĘGOWSKI

ŁUKASZ DĄBROWSKI

WERONIKA PRUSZYŃSKA

ŚREDNIA OCEŃ: 5,0

ŚREDNIA OCEŃ: 5,0

ŚREDNIA OCEŃ: 4,85

ŚREDNIA OCEŃ: 4,69

KLASA IVA

KLASA IVB

KLASA IVB

KLASA VB

KLASA IVA

KLASA IVB

KLASA IVB

KLASA VB

KLASA IVA

KLASA IVB

KLASA VA

KLASA VB

KLASA IVA

KLASA IVB

KLASA VA

KLASA VB
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ORŁY z Nowych Piekut

DAWID KRYŃSKI

JAKUB CHORMAŃSKI

KLASA VI

KLASA VI

JAN JABŁOŃSKI
KLASA IVA

ŚREDNIA OCEŃ: 4,54

ŚREDNIA OCEŃ: 5,0

ŚREDNIA OCEŃ: 4,77

DAMIAN MURAWSKI

JULIA PIEKUTOWSKA

KAROL SANIEWSKI

KLASA VIIB

KLASA VIIB

KLASA VIIIA

ŚREDNIA OCEŃ: 4,57

ŚREDNIA OCEŃ: 4,93

ŚREDNIA OCEŃ: 4,57

OLIWIA OSMÓLSKA

WIKTORIA PRZEŹDZIECKA

WIKTORIA SASINOWSKA

KLASA VIIIB

KLASA VIIIB

ŚREDNIA OCEŃ: 4,79

ŚREDNIA OCEŃ: 4,70
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Urząd Gminy Nowe Piekuty, ul. Główna 8, 18-212 Nowe Piekuty
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ŚREDNIA OCEŃ: 4,57
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