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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy zdrowia, 
pokoju, szczęścia i wszelkiej pomyślności 

Niech Boża Dziecina obficie wszystkim błogosławi i daje wiarę i siły 
do stawania się coraz lepszymi ludźmi w tych trudnych czasach.

Niech ten świąteczny czas będzie przepełniony 
atmosferą miłości i życzliwości w gronie najbliższych osób, 

a Nowy 2023 Rok niech przyniesie pogodne i wolne od trosk dni 
oraz spełnienie wszelkich zamierzeń i marzeń. 
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Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata 
i wyciągasz do niego ręce, 

jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, 

jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, 

które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności,
 jest Boże Narodzenie.

Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei „więźniom”,
tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego, 

moralnego i duchowego ubóstwa, 
jest Boże Narodzenie.

Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, 
jak bardzo znikome są twoje możliwości i jak wielka

jest twoja słabość, 
jest Boże Narodzenie.

Zawsze, ilekroć pozwolisz 
by Bóg pokochał innych przez ciebie,
zawsze wtedy, jest Boże Narodzenie.

 Matka Teresa z Kalkuty

ZAWSZE WTEDY, JEST BOŻE NARODZENIE

Drodzy Bracia i Siostry!

Bądźmy świadkami miłości.
W adwencie oczekiwaliśmy na Bożą Miłość uobec- 

nioną w Dziecięciu zrodzonym w Betlejem. Na czas  
Bożego Narodzenia pragnę Wam życzyć otwarcia się na 
Dobrą Nowinę o miłości Boga, która stale nam towa- 
rzyszy, nadziei której źródłem jest sam Bóg i uczest- 
nictwa na miarę Waszych sił i możliwości w wielkim 
dziele dawania świadectwa o Bogu, który jest Miłością.

 Z najlepszymi życzeniami
Ksiądz Kanonik Tadeusz Sołtysik

Proboszcz Parafii Nowe Piekuty
 p.w. Św. Kazimierza
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Rok 2022 powoli dobiega końca. Jak zawsze jest to czas podsumowań, ocen i re-
fleksji. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, iż większość naszych dokonań gospodar-
czych uwarunkowanych jest toczącą się brutalną wojną na terenie Ukrainy wywołaną  
przez Rosję. 

W związku z tym wzrosły bardzo ceny energii, paliw, materiałów opałowych,  
materiałów budowlanych i usług. Pomimo obiektywnych trudności wykonaliśmy  
i wykonujemy wiele inwestycji. Największą z nich jest budowa przedszkoli w Nowych 
Piekutach i Jabłoni Kościelnej. Na oba obiekty otrzymaliśmy 85% dofinansowania  
z Rządowego Programu Polski Ład. Wartość obu obiektów na podstawie umów                                
z wykonawcami to 12 mln złotych z czego prawie 10 mln to dofinansowanie. Obiek- 
ty z całkowitym wykończeniem i wyposażeniem mają zostać ukończone najpóźniej  
do końca września 2023 roku.                      

Budowa przedszkoli jest koniecznością, gdyż obecne obiekty użyczone przez Parafie w Nowych Piekutach i Jabłoni  
Kościelnej nie są własnością gminy i nie spełniają wymogów dla tego typu obiektów. Liczba urodzeń dzieci na terenie  
gminy z roczników 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 pokazuje, że w nowych przedszkolach powinno być nieco więcej malu- 
chów jak obecnie. Nowoczesne obiekty maja też być zachętą i pomocą dla młodych rodziców w wychowaniu dzieci. 

W roku 2023 planujemy modernizację oświetlenia ulicznego z obecnych lamp sodowych na energooszczędne –  
ledowe. W zabudowie kolonijnej, bądź tam gdzie nie ma słupów energetycznych planujemy montaż lamp solarnych – zasi-
lanych energią słoneczną. Na ten projekt pozyskaliśmy 2,95 mln złotych dotacji z Rządowego Fundusz Polskie Ład tj. 90% 
dofinansowania. 295 tyś. złotych tj. 10% to własne środki. Inwestycja ta pozwoli osiągać oszczędności i podniesienie bezpie-
czeństwa na terenie naszej gminy. W 2023 roku planujemy przebudowę dwóch dróg gminnych. Wartość obu projektów to:

Lendowo Budy – Markowo Wólka – 4,29 mln złotych, w miejscowości Jabłoń-Dobki – 1,39 mln złotych. Dofinansowa-
nie z Rządowego Programu Polski Ład to 95% wartości inwestycji, 10% pochodzić będzie z budżetu gminy. Ogłoszony  
został przetarg na budowę oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Nowych Piekutach – wartość inwestycji to  
ok. 0,8 mln złotych i przy Szkole Podstawowej w Jabłoni Kościelnej – wartość inwestycji ok. 0,5 mln złotych. W tym przy-
padku otrzymaliśmy 100% dofinansowania z Budżetu Państwa. Do oczyszczalni w Nowych Piekutach podłączona będzie 
szkoła, przedszkole i dawny Dom Nauczyciela, a w Jabłoni Kościelnej szkoła i przedszkole. 

1 milion złotych przeznaczamy na modernizację istniejących i budowę nowych oczyszczalni przydomowych. Mają to 
być oczyszczalnie w nowej technologii tzw. złoża obrotowego. Inwestycja będzie realizowana na podstawie zgłoszeń od  
zainteresowanych do urzędu gminy. Dofinansowanie wyniesie do 70%. Wymieniony 1 milion złotych otrzymaliśmy z Bu-
dżetu Państwa na poprawę gospodarki wodno-ściekowej. W roku 2023 kontynuowany będzie Fundusz Sołecki, na który  
z Budżetu Gminy przeznaczamy 500 tysięcy złotych. Bardzo wiele mniejszych inwestycji wykonanych w 2022 roku i pla- 
nowych na 2023 rok znajdziecie Państwo w załącznikach inwestycyjnych wewnątrz „Wieści z Gminy”.

Cieszymy się bardzo z funkcjonowania Klubu Seniora, do którego uczęszcza systematycznie około 50-ciu osób. Spot- 
kania i zajęcia dla seniorów odbywają się dzięki dofinansowaniu w wysokości 354 586,00 złotych. Wiele uroczystości  
okolicznościowych uświetnia nasz chór „Swojskie Melodie” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury już od 5 lat. Nasza 
drużyna piłki ręcznej SPR Nowe Piekuty grająca w II Lidze świętuje kolejne wygrane i w roku 2023 ma szansę awansu  
do I Ligi. Uroczystości rocznicowe i patriotyczne uświetniają już od kilku lat pasjonaci z Grupy Rekonstrukcji Histo- 
rycznej im. Brygady Kawalerii „Plis”, którzy swoja siedzibę mają w Stokowisku.

Wiele innych informacji o pracy Urzędu Gminy , Szkół Podstawowych i Przedszkoli, Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury znajdziecie Państwo wewnątrz Wieści z Gminy. 

Dziękuję za współpracę dla Księży z trzech naszych Parafii: p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Hodyszewie,  
p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Jabłoni Kościelnej, p.w. Św. Kazimierza w Nowych Piekutach oraz pracowników Spół- 
dzielczego Banku Rozwoju, Przychodni i Ośrodków Zdrowia, Przedsiębiorcom, Radnym, Sołtysom i wszystkim Mieszkań- 
com Gminy. Dziękuję serdecznie Wszystkim za pracę, trud i poświęcenie dla dobra naszej małej Ojczyzny jaką jest gmina.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego 2023 Roku życzę zdrowia, spokoju oraz realizacji pla- 
nów i zamierzeń. Niech Nowonarodzony Jezus Błogosławi nam wszystkim.

 Z wyrazami szacunku 

Wójt Gminy Nowe Piekuty
wraz ze współpracownikami

Szanowni Państwo! 
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• Zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Nowe Piekuty –  
6 uchwał. 

Wszystkie uchwały dostępne są  
na stronie internetowej: 

https://bip-ugpiekuty.wrotapodlasia.pl 
Podczas sesji zgłaszano zapytania 

i interpelacje dotyczące bieżących po-
trzeb, na które odpowiedzi udzielano  
w trakcie sesji lub w formie pisemnej.

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

W dniu 25 października 2022 roku 
we wsi Wierzbowizna odbyło się ze-
branie sołeckie na którym dokonano  
wyboru Sołtysa. Sołtysem wsi Wierzbo-
wizna został Pan Zbigniew Grygorczuk.

Życzymy Panu skutecznej i owocnej 
działalności na rzecz swojej „małej oj-
czyzny”, satysfakcji z wykonywania 
mandatu społecznego. Życzymy suk- 
cesów i dobrej współpracy z miesz- 
kańcami.

Obrady sesji Rady Gminy są na-
grywane 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

 Rada Gminy Nowe Piekuty od  
1 kwietnia 2022 roku odbyła 7 sesji na  
których podjęto 36 uchwał w sprawie: 
• Ustalenia wysokości ekwiwalentu pie-
niężnego należnego strażakom ratow-
nikom ochotniczych straży pożarnych.
• Upoważnienia Wójta Gminy Nowe 
Piekuty do realizacji zadań związa-
nych z pomocą obywatelom Ukrainy  
w związku z konfliktem zbrojnym na  
terytorium tego państwa.
• Ustalenia ceny za dostawę energii 
cieplnej do budynków komunalnych.
• Udzielenia Wójtowi Gminy wotum 
zaufania.
• Udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy.
• Emisji obligacji oraz zasad ich zby- 
wania, nabywania i wykupu.
• Ustalenia wysokości stawek opłat 
za zajęcie pasa drogowego dróg gmin- 
nych publicznych na terenie gminy.
• Kontynuowania członkostwa Gminy 
Nowe Piekuty w Stowarzyszeniu Lokal- 
na Grupa Działania „Brama na Pod- 
lasie”.
• Określenia średniej ceny jednostki 
paliwa w Gminie Nowe Piekuty na rok 
szkolny 2022/2023.
• Określenia tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru godzin zajęć pedagogów, 
psychologów, logopedów, terapeutów  
pedagogicznych, doradców zawodowych  
oraz pedagogów specjalnych zatrudnio- 
nych w szkołach i przedszkolach pro-
wadzonych przez Gminę Nowe Piekuty. 
• Przyjęcia regulaminu uczestnictwa 
w projekcie „Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków w Gminie Nowe 
Piekuty”.
• Upamiętnienia ofiar pomordowa- 
nych przez Niemców podczas II Wojny 
Światowej w Jabłoni Dobkach.
• Zwolnienia z obowiązku zbycia nie-
ruchomości w drodze przetargu i prze-
znaczenia jej do sprzedaży w trybie  
bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy.
• Określenia przystanków komunika-
cyjnych, których właścicielem lub za-
rządzającym jest Gmina Nowe Piekuty  

oraz warunków i zasad korzystania  
z tych przystanków.
• Rozpatrzenia petycji w sprawie utwo-
rzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
• Zmiany uchwały w sprawie regula- 
minu wynagradzania nauczycieli za-
trudnionych w szkołach prowadzonych 
przez Gminę Nowe Piekuty.
• Uchwalenia regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy 
Nowe Piekuty.
• Szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbiera- 
nia odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości i zagospodarowania  
tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opła- 
tę za gospodarowanie odpadami ko- 
munalnymi.
• Ustalenia stawek podatku od nieru-
chomości.
• Ustalenia stawek podatku od środ- 
ków transportowych.
• Obniżenia ceny skupu żyta do celów 
wymiaru podatku rolnego.
• Uchwalenia rocznego programu 
współpracy Gminy Nowe Piekuty z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz pod-
miotami prowadzącymi działalność  
pożytku publicznego na 2023 rok.
• Wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
• Zmian w budżecie gminy na 2022  
rok – 7 uchwał. 

Informacja z działalności Rady Gminy Nowe Piekuty 

W  roku 2022 z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci:
Ś.P. Kazimierza Przeździeckiego (zm. 06.01.2022 r.)
wieloletni Sołtys wsi Lendowo Budy
Ś.P. Mariana Kozłowskiego (zm. 06.05. 2022 r.)
Radny Rady Gminy Nowe Piekuty
Ś.P. Sławomira Sasinowskiego (zm. 01.06.2022 r.)
wieloletni Sołtys wsi Nowe Rzepki
Ś.P. Tomasza Radziszewskiego (zm. 06.08.2022 r.)
Delegat Podlaskiej Izby Rolniczej
Ś.P. Helenę Roszkowską (zm. 04.09.2022 r.)
wieloletni Pracownik Urzędu Gminy
Ś.P. Antoniego Perkowskiego (zm. 06.09.2022 r.) 
wieloletni Sołtys wsi Lendowo Budy
Ś.P. Stanisława Łopieńskiego (zm. 25.10.2022 r.)
wieloletni Sołtys wsi Krasowo  Siódmaki
WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE



5

WIEŚCI z gminy

Informacja dotycząca wymiaru podatków lokalnych na 2023 rok
1.Podatek rolny
– średnia cena skupu żyta za okres 
jedenastu kwartałów będącej podstawą 
do ustalenia podatku rolnego na rok 
podatkowy 2023 wynosi 74,05 zł za  
1 dt. (M.P.2022 r. poz. 995);
– obniżona cena skupu żyta za okres 
jedenastu kwartałów będąca podstawą 
do ustalenia podatku rolnego na rok 
podatkowy 2023 wynosi 60.00 zł za 
1dt. (Uchwała NR XXXIII/197/22 Rady  
Gminy Nowe Piekuty z dnia 25 listo- 
pada 2022 r.),

Podatek rolny za rok podatkowy 
wynosi:
– od 1 ha przeliczeniowego gruntów 
równowartość pieniężną 2,5 q żyta  
(2,5 q x 60,00 zł = 150,00 zł);
– od 1 ha gruntów (liczba ha wyni- 
kająca z ewidencji gruntów i budyn- 
ków równowartość pieniężną 5q żyta 
(5q x 60,00 zł = 300,00 zł).

               
2. Podatek leśny
– średnia cena sprzedaży drewna obli-
czona według średniej ceny drewna uzy- 
skanej przez nadleśnictwa za pierwsze  
trzy kwartały 2022 r., wynosi 323,18 zł  
za 1 m3 (M.P.2022, poz. 996).
– stawka podatku leśnego wynosi 
71,0996 zł (0,220 m3 x 323,18 zł).

  
3. Podatek od nieruchomości

Opodatkowaniu podatkiem od nie-
ruchomości podlegają:
– grunty,
– budynki lub ich części,
– budowle lub ich części związane z pro- 
wadzeniem działalności gospodarczej.

Stawki podatku od nieruchomości 
na 2023 r określone są w Uchwale Nr 
XXXIII/195/22 Rady Gminy Nowe 
Piekuty z dnia 25 listopada 2022 roku 
w sprawie określenia wysokości stawek 
podatku od nieruchomości.

  
4.Podatek od środków transportowych  

Przedmiotem opodatkowania podat- 
kiem od środków transportowych są:
– samochody ciężarowe o dopuszczal- 
nej masie całkowitej od 3,5 tony i wyżej,
– ciągniki siodłowe i balastowe przy- 
stosowane do używania łącznie z na- 
czepą lub przyczepą o dopuszczalnej 

masie całkowitej zespołu pojazdów od 
3,5 tony i wyżej,
– przyczepy i naczepy, które łącznie  
z pojazdem silnikowym posiadają do- 
puszczalną masę całkowitą od 7 ton  
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związa- 
nych wyłącznie z działalnością rolniczą  
prowadzoną przez podatnika podatku  
rolnego,
– przyczepy i naczepy, które łącznie  
z pojazdem silnikowym posiadają do- 
puszczalną masę całkowitą równą lub  
wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem zwią- 
zanych wyłącznie z działalnością rol- 
niczą prowadzoną przez podatnika  
podatku rolnego,
– autobusy.

Podatek od środków transporto-
wych jest płatny w dwóch ratach:
– w terminie do 15 lutego,
– w terminie do 15 września każdego 
roku.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
– po dniu 1 lutego, a przed dniem  
1 września danego roku, podatek za  
ten rok płatny jest w dwóch ratach pro- 
porcjonalnie do czasu trwania obo- 
wiązku podatkowego w terminie:
• w ciągu 14 dni od dnia powstania 
obowiązku podatkowego – I rata.
• do dnia 15 września danego roku –  
II rata,
– od dnia 1 września danego roku,  
podatek jest płatny jednorazowo w ter- 
minie 14 dni od dnia powstania obo- 
wiązku podatkowego.

Jeżeli obowiązek podatkowy po- 
wstał lub wygasł w ciągu roku, poda- 
tek za ten rok ustala się proporcjo- 
nalnie do liczby miesięcy, w których  
istniał obowiązek.

Stawki podatku od środków tran-
sportowych określone są w Uchwale 
Nr XXXIII/196/22 Rady Gminy Nowe 
Piekuty z dnia 25 listopada 2022 r. 

Podatnikom podatku rolnego przy- 
sługuje ulga inwestycyjna z tytułu wy- 
datków poniesionych na budowę lub 
modernizację budynków inwentarskich 
służących do chowu, hodowli i utrzy- 
mania zwierząt inwentarskich oraz  
obiektów służących ochronie środo- 
wiska – jeśli wydatki te nie zostały 

sfinansowane w całości lub w części 
z udziałem środków publicznych. 
Ulga ta stanowi pomoc na inwestycje 
w rzeczowe aktywa trwałe lub warto- 
ści niematerialne i prawne w gospodar- 
stwach rolnych powiązane z produk- 
cją podstawową produktów rolnych  
zgodnie z warunkami ustanowionymi  
w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 
702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. 
uznającym niektóre kategorie pomocy 
w sektorach rolnym i leśnym oraz na  
obszarach wiejskich za zgodne z ryn- 
kiem wewnętrznym w zastosowaniu 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowa- 
niu Unii Europejskiej (Dz. U. UE. L.  
z 2013 r. Nr 352, str. 9 z późn. zm.).

Zwalnia się od podatku rolnego 
grunty przeznaczone na utworzenie no- 
wego gospodarstwa lub powiększenie 
już istniejącego do powierzchni nie- 
przekraczającej 100 ha – na okres 5 lat.

Po upływie okresu zwolnienia, sto- 
suje się ulgę w podatku rolnym, pole- 
gającą na obniżeniu podatku w pierw- 
szym roku o 75% i w drugim o 50%.  
Wyżej wymienione zwolnienie i ulga  
stanowią pomoc de minimis w rolnic- 
twie, o której mowa w Rozporządzeniu 
Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia  
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowa- 
nia art. 107 i 108 Traktatu o funkcjo- 
nowaniu Unii Europejskiej do pomocy 
de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. 
UE. L. z 2013 r. Nr 352, str. 9 z późn. zm.).

Więcej informacji dotyczących wy- 
miaru podatków, ulg i zwolnień można 
uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju  
Nr 2.

Podatnicy podatków: rolnego, leś- 
nego i od nieruchomości mają obowią- 
zek składania właściwemu organowi  
podatkowemu informacji o gruntach, 
sporządzonych na formularzach wg  
ustalonego wzoru, w terminie 14 dni  
od zaistnienia okoliczności mających 
wpływ na powstanie, bądź wygaśnię- 
cie obowiązku podatkowego lub zaist- 
nienia zdarzeń mających wpływ na 
wysokość podatku.  

Opracował: 
 Referat Budżetu i Finansów 
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Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
Od 01.01.2022 do 14.11.2022 
Na terenie gminy Nowe Piekuty zameldowanych na pobyt stały jest 3767 osób – 1909 mężczyzn i 1858 kobiet. 
Na pobyt czasowy zameldowane są 32 osoby.
Urodziło się 28 dzieci: 12 chłopców i 16 dziewczynek. 

Lp. Nazwa miejscowości Liczba ludności 
pobyt stały czasowy

1. Hodyszewo 126 
2. Jabłoń Kościelna 446 2 
3. Jabłoń-Dąbrowa 147 2 
4. Jabłoń-Dobki  26 
5. Jabłoń-Jankowce 209 
6. Jabłoń-Markowięta  82 2 
7. Jabłoń-Piotrowce 114 
8. Jabłoń-Spały  71 
9 Jabłoń-Śliwowo 105 1 

10. Jabłoń-Zambrowizna  56 1 
11. Jabłoń-Zarzeckie  56 
12. Jośki 104 
13. Koboski  70 4 
14. Kostry-Litwa 119 
15. Kostry-Noski 140 2 
16. Krasowo Wielkie 177 2 
17. Krasowo-Częstki 193 6 

18. Krasowo-Siódmaki  69 2 
19. Krasowo-Wólka  86 
20. Lendowo-Budy  36 1 
21. Łopienie-Jeże 125 1 
22. Łopienie-Szelągi  95 
23. Łopienie-Zyski 111 
24. Markowo-Wólka 111 
25 Nowe Piekuty 226 1 
26. Nowe Rzepki  69 
27. Nowe Żochy  97 1
28. Piekuty-Urbany  53 3 
29. Pruszanka Mała  28 
30. Skłody Borowe 104 
31. Skłody-Przyrusy  60 
32 Stare Żochy  79 
33. Stokowisko  87 1
34. Tłoczewo  73 
35. Wierzbowizna  17 

RAZEM  3767 32

Od 01.01.2022 r. do 14.11.2022 r. 
Zameldowało się na pobyt stały – 30 osób. Wymeldowało się z pobytu stałego – 17 osób. 
Dokonano przemeldowania na terenie gminy – u 20 osób. Wydano 5 decyzji o wymeldowaniu z pobytu stałego. 
W USC Nowe Piekuty sporządzono 18 aktów małżeństwna podstawie zaświadczeń: 
Z Parafii Nowe Piekuty – 2 śluby, z Parafii Jabłoń Kościelna – 3 śluby, z Parafii Hodyszewo – 13 ślubów. 

Od 01.01.2022 do 14.11.2022 Mężczyźni Kobiety Ogółem
ZGONY 28 11 39

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 pracow-
nik Urzędu Miasta w Wysokiem Ma-

zowieckiem. Po zgłoszeniu i upraw-
dopodobnieniu przez wnioskodawcę  
zaistniałego przypadku, pracownik 
Referatu Dowodów Osobistych w Wy- 
sokiem Mazowieckiem uda się do miej- 
sca pobytu wnioskodawcy i wszystkie  
formalności związane z dowodem oso- 
bistym zostaną załatwione bez wy- 
chodzenia z domu.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA
Na kwalifikację wojskową w dniu 

11.04.2022 r. wezwano 24 mężczyzn  
z rocznika podstawowego 2003 r. –  
stawiło się 22. Z roczników starszych 
1998–2002 wezwano 8 osób – nie sta- 
wiła się żadna osoba.

Opracowała:  
Hanna Perkowska, Kierownic USC

ZŁOTE GODY 
W marcu 2022 roku wysłano wnioski do Wojewody Podlaskiego o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie  

Małżeńskie dla 19 par małżeńskich z terenu Gminy Nowe Piekuty, które zawierały związek małżeński w 1971 i 1972  
roku. O terminie wręczenia medali w imieniu Prezydenta RP przez Wójta Gminy Nowe Piekuty pary zostaną  
zawiadomione niezwłocznie po otrzymaniu informacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach na terenie Gminy Nowe Piekuty wg. stanu na 14.11.2022 r.
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mieszczeniach przedszkolnych będą 
prowadzone 3 oddziały przedszkolne 
w zakresie opieki nad dziećmi w wieku  
3-5 lat. W każdej z 3 zaprojektowa-
nych sal może przebywać grupa dzieci  
do 25 osób. Każda z sal ma bezpośred-
ni dostęp do węzła sanitarnego oraz 
indywidualny magazynek na pomoce 
dydaktyczne. W części przeznaczonej 
na żłobek będzie prowadzony 1 oddział 
w zakresie opieki nad dziećmi w wie- 
ku do lat 3. W nowo projektowanym 
budynku będę prowadzone zajęcia fi-
zjoterapeutyczne, zajecie z psycholo-
giem i logopedą.

Inwestycja jest współfinansowana 
z Programu Rządowy Fundusz Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicz-
nych. Gmina Nowe Piekuty otrzymała 
4,675 mln zł na budowę przedszkola 
łącznie ze żłobkiem w miejscowości Ja- 
błoń Kościelna oraz 5,1 mln zł na bu-
dowę przedszkola łącznie ze żłobkiem  
w miejscowości Nowe Piekuty. Zgod- 
nie z umową Wykonawca przedszkola 
w Jabłoni Kościelnej otrzyma wynagro- 
dzenie w wysokości 5 636 306,77 zł,  
a Wykonawca przedszkola w Nowych 
Piekutach otrzyma wynagrodzenie  
w wysokości 6 168 472,07 zł. Zatem 
wkład własny Gminy wyniesie odpo-
wiednio 961 306,77 zł – Jabłoń Kościel-
na i 1 068 472,07 zł – Nowe Piekuty. 
Umowy z wykonawcami przewidują,  
że nowe przedszkola gotowe będą do 
końca września przyszłego roku. 

Opracował:  
Inspektor Radosław Łuniewski

W dniu 4 lipca 2022 r. Wójt Gmi-
ny Nowe Piekuty podpisał umowę na 
budowę dwóch przedszkoli łącznie ze  
żłobkiem w miejscowości Jabłoń Ko-
ścielna i Nowe Piekuty. W wyniku do- 
konania przez Zamawiającego – Gminę  
Nowe Piekuty wyboru oferty w po- 
stępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonym w trybie 
podstawowym według ustawy z dnia  
11 września 2019 roku – Prawo zamó-
wień publicznych wykonawcą przed-
szkola w Nowych Piekutach została 
firma REMONT-BUD Andrzej Gosk  
z Szepietowa, a w Jabłoni Kościelnej 
wykonawcą została firma BUD-MAR 
Marek Łopieński z miejscowości Ło- 
pienie Jeże.

Budowa przedszkola łącznie ze  
żłobkiem w Nowych Piekutach wraz  
z dostawą mebli i wyposażenia oraz  
zagospodarowaniem terenu przewidu-
je budowę budynku częściowo 2-kon-
dygnacyjnego połączonego łącznikiem  
z istniejącym budynkiem szkoły pod-
stawowej. Projektowana winda zapewni 
bezpośredni dostęp do wszystkich po-
mieszczeń dla osób z niepełnospraw-
nościami. Zgodnie z projektem w nowo 
projektowanym budynku przedszkola 
znajdować się będą cztery sale przed-
szkolne, jedna sala żłobkowa, stołówka  

z zapleczem kuchennym z funk- 
cją wydawania posiłków i caterin- 
gu oraz pozostałe pomieszczenia  
sanitarno-higieniczne i zaplecze  
potrzebne do prawidłowego i sa- 
modzielnego funkcjonowania  
obiektu. W pomieszczeniach przed- 
szkolnych będą prowadzone 4 od- 
działy przedszkolne w zakresie 
opieki nad dziećmi w wieku 3-5  
lat. W każdej z 4 zaprojektowa-
nych sal może przebywać grupa 
dzieci do 25 osób. Każda z sal ma  
bezpośredni dostęp do węzła sa- 
nitarnego oraz indywidualny ma- 
gazynek na pomoce dydaktyczne.  
W części przeznaczonej na żłobek 

będzie prowadzony 1 oddział w zakre-
sie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.  
W nowo projektowanym budynku będę 
prowadzone zajęcia fizjoterapeutyczne, 
zajecie z psychologiem i logopedą. 

Budowa przedszkola łącznie ze żłob- 
kiem w Jabłoni Kościelnej wraz z do- 
stawą mebli i wyposażenia oraz za-
gospodarowaniem terenu przewiduje 
budowę budynku parterowego połą-
czonego łącznikiem z istniejącą halą 
sportową. Budynek będzie w pełni do-
stosowany do potrzeb dla osób z nie-
pełnosprawnościami. Zgodnie z projek-
tem w nowo projektowanym budynku 
przedszkola znajdować się będą trzy 
sale przedszkolne, jedna sala żłobko-
wa, stołówka z zapleczem kuchennym  
z funkcja wydawania posiłków i cate-
ringu oraz pozostałe pomieszczenia 
sanitarno-higieniczne i zaplecze po-
trzebne do prawidłowego i samodziel-
nego funkcjonowania obiektu. W po-

Budowa przedszkola łącznie ze żłobkiem w miejscowościach 
Nowe Piekuty i Jabłoń Kościelna

Wizualizacja przedszkola w Nowych Piekutach

Wizualizacja przedszkola w Jabłoni Kościelnej
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Wydatki na  zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ŁĄCZNE 
KOSZTY 

FINANSOWE
PLAN NA 
2022 ROK

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z miejscowości Jabłoń Kościelna i Jabłoń Markowięta
do miejscowości Jabłoń Zarzeckie 10 000,00

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Hodyszewo 157 500,00 10 000,00
Budowa kolektora odwadniającego ulicę Słoneczną i Polną w Nowych Piekutach 72 000,00 72 000,00

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowych Piekutach  i Wierzbowiźnie 300 000,00 300 000,00
Modernizacja, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej 1 323 111,00 35 000,00

1 000 000,00 50 000,00
120 000,00 75 420,33

23 572,00
18 531,00 18 531,00

4 291 045,00 10 000,00

1 393 812,00 10 000,00
24 450,00 24 450,00
12 000,00 12 000,00

9 800,00 9 800,00

Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy 23 600,00 23 600,00
Zakup wyposażenia w ramach projektu „CYFROWA GMINA” 107 710,00 107 710,00

Zakup materiałów z przeznaczeniem na wykonanie elewacji na budynku remizy i garażu OSP Kostry Noski 40 000,00 40 000,00
Zakup agregatów prądotwórczych dla Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej   25 700,00 25 700,00

Budowa przedszkola łącznie ze żłobkiem w miejscowości Nowe Piekuty 6 323 610,00 1 223 610,00
5 778 880,00 1 103 880,00

55 392,00 55 392,00

Zakup i montaż klimatyzatorów w Szkole Podstawowej w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej 15 600,00 15 600,00
58 200,00 58 200,00
30 000,00 30 000,00

14 185,00 14 185,00
5 510,00 5 510,00

22 000,00 22 000,00
30 623,00 30 623,00

6 000,00 6 000,00
21 442,00 21 442,00
18 197,00 18 197,00

30 012,00 30 012,00
20 000,00 20 000,00
12 000,00 12 000,00
38 910,00 38 910,00

17 098,00 17 098,00
20 000,00 20 000,00
20 000,00 20 000,00

OGÓŁEM: 22 232 990,00 3 620 442,33

 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowe Piekuty

752 500,00

Rozbudowa istniejącej wiaty o część garażową przy SUW w Nowych Piekutach
Przebudowa drogi Nr 107654B – ul. Sadowa w Jabłoni Kościelnej (Fundusz Sołecki)

Budowa chodnika na ul. Słonecznej w Nowych Piekutach (Fundusz Sołecki)
Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej Nr 107621B Markowo – Wólka – Lendowo-Budy 

łącznie z budową wodociągu gminnego 
Rozbudowa, przebudowa drogi gminnej Nr 107649B Jabłoń Dobki 

Przebudowa drogi gminnej Nr 156109B w Krasowie Wielkim 
Zakup  zamiatarki na potrzeby utrzymania czystości w miescowości Jabłoń Markowięta (FunduszSołecki)

Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku przy ul. Głównej 23A w Nowych Piekutach

Budowa przedszkola łącznie ze żłobkiem w miejscowości Jabłoń Kościelna
Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w NowychPiekutach i Jabłoni Kościelnej

w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”

Wyposażenie hali sportowej w Jabłoni Kościelnej – boisko do koszykówki
Zakup i montaż urządzeń fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach 

i Jabłoni Kościelnej (wykonanie dokumentacji)
Zakup kosiarki w celu utrzymania zieleni w miejscowości Jabłoń Zambrowizna (Fundusz Sołecki)

Rozbudowa oświetlenia drogowego w Jabłoni Kościelneji w Kostrach Noskach 
Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowe Piekuty (wykonanie dokumentacji)

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

Utwardzenie placu parkingowego przy budynku świetlicy wiejskiej w Jabłoni Dąbrowie (Fundusz Sołecki)
Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Krasowie Częstkach (Fundusz Sołecki)

Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Łopieniu Jeżach (Fundusz Sołecki)

Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Łopieniu Szelągach 
(Fundusz Sołecki Łopienie Szelągi, Łopienie Zyski)

Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Jabłoni Śliwowie
Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Hodyszewie (Fundusz Sołecki)

Utworzenie i wyposażenie miejsc rekreacji i spotkań mieszkańców na terenie Gminy Nowe Piekuty 
w miejscowościach: Jabłoń Dobki, Jabłoń Jankowce, Jabłoń Zarzeckie (Fundusz Sołecki)
Zakup wyposażenia i oświetlenie placu zabaw w Jabłoni Piotrowcach (Fundusz Sołecki)

Zakup wyposażenia i oświetlenie placu rekreacji w Nowych Rzepkach
Zakup kosiarki (traktorka) w celu utrzymania zieleni na miejscu rekreacji w Nowych Żochach 

•  Finansowanie zewnętrzne stanowi kwotę 1.083.222,33 

23 572,00
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Wydatki na  zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2023 roku

NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
ŁĄCZNE KOSZTY 

FINANSOWE
PLAN 

NA 2023 ROK

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

752 500,00 7 149,00

Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej
w miejscowości Hodyszewo 

150 000,00 150 000,00

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowych Piekutach i Wierzbowiźnie 150 000,00 150 000,00

Modernizacja, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej

1 323 111,00 1 288 000,00

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Nowe Piekuty 1 000 000,00 1 000 000,00

Przebudowa drogi Nr 107654B – ul. Sadowa w Jabłoni Kościelnej 
(Fundusz Sołecki)

18 000,00 18 000,00

Budowa chodnika na ul. Słonecznej w Nowych Piekutach (Fundusz Sołecki) 19 000,00 19 000,00

Budowa chodnika w Piekutach Urbanach (Fundusz Sołecki) 10 000,00 10 000,00

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107649B Jabłoń Dobki oraz rozbudowa  
i przebudowa drogi gminnej Nr 107621B Markowo –Wólka –Lendowo – Budy 

4 655 000,00 4 655 000,00

245 000,00 245 000,00

Przebudowa drogi gminnej Nr 156109B w Krasowie Wielkim 450 000,00 5 000,00

Zakup wyposażenia celem utrzymania porządku na drogach gminnych 
w miejscowościach: Jabłoń-Markowięta,Lendowo-Budy,Markowo-Wólka

(Fundusz Sołecki)

33 303,00 33 303,00

Budowa parkingu przy cmentarzu ludności cywilnej w Krasowie Częstkach 90 000,00 15 000,00

Budowa przedszkola łącznie ze żłobkiem w miejscowości Nowe Piekuty
5 100 000,00 5 100 000,00

1 272 608,00 90 000,00

Budowa przedszkola łącznie ze żłobkiem w miejscowości Jabłoń Kościelna
4 675 000,00 4 675 000,00

1 154 872,00 94 000,00

Zakup i montaż urządzeń fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej 
w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej                        

450 000,00 450 000,00

Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Nowe Piekuty 

2 925 000,00 2 925 000,00

325 000,00 325 000,00

Utwardzenie placu parkingowego przy budynku świetlicy wiejskiej w Krasowie Częstkach
(Fundusz Sołecki)

22 975,00 22 975,00

Utwardzenie placu parkingowego przy budynku świetlicy wiejskiej w Jabłoni Dąbrowie
(Fundusz Sołecki)

18 000,00 18 000,00

Zakup wyposażenia i zagospodarowanie  miejsc rekreacji           
i spotkań mieszkańców na terenie Gminy Nowe Piekuty 

w miejscowościach: Jabłoń Dobki, Jabłoń Kościelna,Jabłoń Zarzeckie, Hodyszewo,
Kostry Noski,Stokowisko (Fundusz Sołecki)

88 195,00 88 195,00

OGÓŁEM: 24 927 564,00 21 383 622,00

 
• Finansowanie zewnętrzne stanowi kwotę 19.943.000,00
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W 2022 roku z budżetu Wojewódz-
twa Podlaskiego w ramach „Programu 
odnowy wsi województwa podlaskiego –  
Kreatywna wieś” Gmina Nowe Piekuty  
otrzymała dofinansowanie w wysoko- 
ści 25.000,00 zł na realizację zadania:  
„Remont pomieszczeń Izby Tradycji 
Regionalnej Rolnictwa” 

Inwestycja polegała na poprawie 
warunków w tutejszej Izbie Tradycji 
Regionalnej Rolnictwa. Jest to duża sala 
z zapleczem kuchennym użytkowana 
przez tutejszych mieszkańców. Izba 
połączona jest z pomieszczeniami OSP 
Nowe Piekuty należącymi  do KSRG. Ini- 
cjatywa powstała na wniosek mieszkań-
ców wsi Krasowo Wielkie, którzy zło-
żyli stosowny wniosek do Wójta Gminy.

W ramach inwestycji odnowiony 
został korytarz, pomieszczenie główne 
(sala spotkań) oraz wykonane zostało 
pomieszczenie socjalne dla strażaków  
z OSP. Mieszkańcy wsi Krasowo Wiel-
kie przeznaczyli część funduszu sołec-
kiego w wysokości 11.056,00 zł na ada-
ptację pomieszczenia OSP. 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 
61.000,00 zł, w tym dotacja Wojewódz-
twa Podlaskiego wyniosła 25.000,00 zł
1. Krasowo Wielkie ,,Wykonanie grilla  
na placu manewrowym OSP wartość –  
4000,00 zł oraz zakup materiałów do po- 
mieszczeń OSP’’. Wartość – 11.056,27 zł. 
2. Jabłoń Jankowce „Budowa placu za-
baw” na miejscu rekreacji. Wartość  in-
westycji 22 430,70 zł. 
3. Jabłoń Markowięta „Zakup zamiatar-
ki” .Wartość inwestycji 11.800,01 zł.
4. Kostry Noski  „Wymiana bramy gara-
żu OSP” Wartość 18.500,00 zł.
5. Jabłoń Śliwowo „Wymiana posadzki 
w budynku świetlicy wiejskiej – zakup 
płytek”. Wartość inwestycji 16.932,98 zł. 
6. Jabłoń Dąbrowa „Utwardzenie wjaz-
du pod remizą” .Wartość - 6.000,00 zł.
7. Jabłoń Spały ,,Zabezpieczenie skarpy 
stawu na miejscu rekreacji – zakup ma-
teriałów’’. Wartość – 9000,00 zł
8. Jabłoń Piotrowce ,,Oświetlenie i za-
kup sprzętu do ćwiczeń do miejsca re-
kreacji”. Wartość inwestycji – 17 097,71 zł.
9. Skłody Borowe, Stare Żochy „Mo-

dernizacja kuchni w budynku świetlicy 
wiejskiej”. Wartość – 25.503.57 zł. 
10. Nowe Rzepki ,,Utwardzenie placu na  
miejscu rekreacji. Wartość – 14 678,91 zł.
11. Jabłoń Dobki „Wykonanie ogrodze- 
nia na miejscu rekreacji”. Wartość –  
8.479,82 zł. 
12. Krasowo Częstki „Zakup i montaż 
klimatyzacji”. Wartość 21.400,00 zł. 
13. Łopienie Szelągi „Wyposażenie świe-
tlicy wiejskiej”. Wartość – 16.383,21 zł. 
14. Łopienie Zyski „Wyposażenie świe-
tlicy wiejskiej, zakup klimatyzacji”. War- 
tość: 16.898,70 zł. 
15. Stokowisko „Czyszczenie stawu oraz 
zakup materiałów na  budowę altany”. 
Wartość 15.000,00 zł.  
16. Łopienie Jeże „Wyposażenie świetli-
cy wiejskiej, zakup klimatyzacji”. War-
tość: 18.190,00 zł. 
17. Jabłoń Kościelna „Remont drogi  
gminnej – wykonanie dokumentacji oraz  
zakup kostki” oraz zakup sprzętu ogrod- 
niczego. Wartość – 35.012,40 zł. 
18. Jabłoń Zambrowizna „Zakup kosiar- 
ki samojezdnej”. Wartość – 14.184,12zł. 
19. Nowe Piekuty „Żwirowanie dróg” 
oraz wykonanie dokumentacji projek-
towej na budowę chodnika. Wartość – 
23.022,70 zł. 
20. Tłoczewo ,,Uporządkowanie i wy-
karczowanie działki nr 81’’. Wartość – 
10.393,62 zł.
21. Hodyszewo ,,Zakup klimatyzacji”.
Wartość – 17.922,57 zł.
22. Jabłoń Zarzeckie „Budowa altany”.
Wartość – 8.000,00 zł.
23. Nowe Żochy ,,Utwardzenie kostką 
brukową placu przy świetlicy wiejskiej’’.
Wartość – 15.922,00 zł.
24. Kostry Litwa  ,,Zakup kantówki so-
snowej na powiększenie altany’’. War-
tość – 5.000,00 zł.
25. Koboski ,,Montaż 2 luster drogo-
wych”. Wartość  – 950,53 zł.
26. Jabłoń-Spały, Jabłoń-Dobki, Jabłoń- 
-Zarzeckie, Jabłoń-Dąbrowa, Jośki, Ko- 
stry-Litwa, Krasowo-Siódmaki, Krasowo  
Wielkie, Krasowo-Wólka, Lendowo-Budy,  
Markowo-Wólka, Piekuty-Urbany, Pru-
szanka Mała, Skłody Borowe, Skłody-
-Przyrusy, Tłoczewo, Koboski, Jabłoń 

Markowięta ,,Żwirowanie dróg gmin-
nych’’ o łącznej wartości 193.670,88 zł. 

Łączna wartość środków przezna-
czonych na realizację FUNDUSZU 
SOŁECKIEGO na 2022 r. wynosi 
577.430,70 zł.

Opr. Referat Inwestycyjno-Komunalny, 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Izba Tradycji Regionalnej Rolnictwa po za-
kończonym remoncie

Altana w miejscowości Jabłoń Zarzeckie

Zamiatarka do utrzymania porządku w miej- 
scowości Jabłoń Markowięta

Plac zabaw na miejscu rekreacji w miejsco-
wości Jabłoń Jankowce

Miejsce rekreacji w miejscowości Jabłoń  
Piotrowce

Wydatki w ramach Funduszu sołeckiego w 2022 r.
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ków z terenu gminy Nowe Piekuty  
w wysokości 200 zł miesięcznie do- 
datku do emerytury. 

Gminne Manewry Pożarnicze
W niedzielę 2 października 2022 r. 

odbyły się Gminne Manewry Pożar-
nicze w Jabłoni Kościelnej w których 
wzięły udział Ochotnicze Straże Po-
żarne z terenu Gminy Nowe Piekuty: 
OSP KSRG Nowe Piekuty, OSP Jabłoń 
Kościelna, OPS KSRG Jabłoń Jankowce, 
OSP Łopienie Jeże, OSP Jabłoń Dąbro-
wa, OSP Tłoczewo, OSP Skłody Boro-
we, OSP Kostry Noski oraz OSP Hody-
szewo. Do druhów dołączyli również 
Strażacy z Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej z Wysokiego 
Mazowieckiego.

Manewry rozpoczęły się Meldun-
kiem przed remizą Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Jabłoni Jankowcach złożyli 
druhowi Markowi Kaczyńskiemu Pre-
zesowi Zarządu Oddziału Gminnego 
OSP Nowe Piekuty scenariusz ćwiczeń, 
który zakładał walkę z pożarem lasu, 
gaszeniem płonącego samochodu i wie-
ży telekomunikacyjnej oraz Kwalifiko-
wanej Pierwszej Pomocy. 

 

 Cięcie samochodu przy pomocy sprzętu hy-
draulicznego – Manewry 2022

 

Udzielanie pierwszej pomocy dla jednego 
z poszkodowanych strażaków – Manewry 
2022

Niewątpliwie najważniejszym dniem 
w życiu Ochotniczych Straży Pożar- 
nych minionym roku były uroczyste 
obchody 100. Rocznicy powstania OSP 
Nowe Piekuty.

Uroczystość rozpoczęła się uroczy-
stą Mszą Świętą w Kościele Parafialnym 
pw. Św. Kazimierza w Nowych Pieku-
tach w intencji Ochotniczej Straży Po-
żarnej i wszystkich mieszkańców wsi 
Nowe Piekuty, której przewodniczył  
ks. prałat dr Ireneusz Borawski. Opra- 
wę Mszy świętej jak również całej uro-
czystości zapewniła Dziecięca Orkie-
stra z Wasilkowa.

Dalsza część uroczystości odbyła  
się przed remizą OSP w Nowych Pieku-
tach gdzie nastąpiło złożenie meldun- 
ku oraz przegląd pododdziałów, któ-
rego dokonał dh Andrzej Koc Prezes  
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP. Następnie odbyło się uroczyste 
podniesienie Flagi Państwowej i odśpie-
wanie Hymnu Państwowego. W dal- 
szej części uroczystości głos zabrał Pan 
Marek Kaczyński Wójt Gminy Nowe 
Piekuty oraz dh Andrzej Gajdziński, 
którzy powitali wielu wspaniałych go-
ści m.in. Pana Jarosława Zielińskie-
go Posła na Sejm RP, Pana Dariusza 
Piontkowskiego Wiceministra Edukacji 
Narodowej, Panią Aleksandrę Szczu-
dło Posła na Sejm RP, Pana Bohdana 
Paszkowskiego Wojewodę Podlaskiego, 
Pana Marka Malinowskiego Wice Mar-
szałka Województwa Podlaskiego, Pana 
Bogdana Zielińskiego Starostę Wyso-
komazowieckiego, st. bryg. Sebastiana 
Zdanowicza Komendanta Wojewódz-
kiego PSP w Białymstoku, mł. bryg. 
Wojciecha Kusznerko Komendanta Po- 
wiatowego PSP w Bielsku Podlaskim, 
bryg. Adama Frankowskiego Komen-
danta Powiatowego PSP w Wysokiem 
Mazowieckiem, przedstawiciele władz 
wojewódzkich, powiatowych, samorzą-
dowych, przedstawicieli władz mun- 
durowych, jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowe 
Piekuty jak również jednostek spoza 
|terenu naszej gminy.

Uroczyste obchody 100 Rocznicy powstania 
OSP Nowe Piekuty

W dalszej części obchodów zostały 
przekazane kluczyki do średniego sa-
mochodu ratowniczo-gaśniczego, oraz 
ks. prałat dr Ireneusz Borawski, po- 
święcił samochód, po czym nastąpiło 
wręczenie odznaczeń dla druhen i dru-
hów z OSP Nowe Piekuty.

Uroczyste przekazanie średniego wozu ra-
towniczo gaśniczego marki Volvo dla OSP 
KSRG Nowe Piekuty

ŚWIADCZENIA RATOWNICZE 
DLA STRAŻAKÓW OSP Z TERENU 

GMINY NOWE PIEKUTY –  
DODATEK DO EMERYTURY
Komu przysługuje dodatek Strażacki?
Wszyscy, którzy czynnie uczestni-

czyli w akcjach ratowniczo-gaśniczych, 
w przypadku kobiet 20 lat, a mężczyzn 
25 lat. Wszyscy seniorzy, którzy złożyli 
zaświadczenia do września, otrzymają 
świadczenia wstecz, skumulowane od  
1 stycznia tego roku.

Na chwilę obecną przyznano 75 
świadczeń ratowniczych dla straża-

Z życia Ochotniczych Straży Pożarnych 
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Gaszenie pożaru lasu – Manewry 2022
 

Sylwiusz Zakrzewski – Komendant Gminny 
OSP Nowe Piekuty składa meldunek z za-
kończonych manewrów 

Uroczyste przekazanie  
sprzętu ratowniczo-gaśniczego  

dla Jednostek OSP  
z terenu Gminy Nowe Piekuty

8 listopada 2022 r. w miejscowo-
ści Nowe Piekuty odbyło się uroczyste 
przekazanie sprzętu ratowniczo-gaśni- 
czego dla jednostek z terenu gminy 
Nowe Piekuty. Spotkanie było również 
okazją do przekazania informacji o wy- 
konaniu remontu polegającego na do-
ciepleniu remizy strażackiej w miej-
scowości Kostry Noski. W uroczystości 
udział wzięli m.in. Członek Zarządu 
Województwa Podlaskiego Marek Ma-
linowski, Dowódca Jednostki Ratow- 

niczo-Gaśniczej w Wysokiem Mazo-
wieckiem mł. kpt. Cezary Zalewski, 
Wójt Gminy Nowe Piekuty Marek Ka-
czyński, Przewodniczący Rady Gminy 
Artur Żochowski, a także druhowie  
z terenu Gminy Nowe Piekuty.

Zaproszeni goście otrzymali z rąk 
Wójta Gminy oraz Członka Zarządu 
Województwa Podlaskiego pisemne 
przekazanie specjalistycznego sprzętu 
ratowniczo-gaśniczego.

 
Zarząd Województwa Podlaskiego 

przyznał pomoc finansową w formie 
dotacji celowej na zakup sprzętu ra-
towniczo-gaśniczego i umundurowania  
z przeznaczeniem dla jednostek Ochot- 
niczych Straży Pożarnych z terenu Wo- 
jewództwa Podlaskiego.

Ochotnicze Straże Pożarne z tere-
nu Gminy Nowe Piekuty, otrzymały  
z budżetu Województwa Podlaskiego 

15 tys. zł na zakup sprzętu ratowniczo-
-gaśniczego i umundurowania.

Środki własne z budżetu Gminy na 
sfinansowanie tego zadania wyniosły 
5.620 tys. zł.

Zakupy sprzętu ratowniczo-gaśni-
czego i umundurowania zostały zre- 
alizowane na kwotę 20 620 tys. zł. 

Ogółem w roku 2022 z budżetu  
gminy Nowe Piekuty przeznaczyliśmy 
kwotę 166.688 tys. złotych na zakup  
sprzętu i usług dla naszych 9-ciu Jed- 
nostek OSP.

Całkowity koszt utrzymania naszych 
Ochotniczych Straży Pożarnych w 2022 
roku to kwota 397.943,00 tys. złotych.

Symboliczne przekazanie sprzętu przez Człon- 
ka Zarządu Województwa Podlaskiego Marka 
Malinowskiego

Zestawienie wyjazdów jednostek OSP z Terenu Gminy Nowe Piekuty
Zakres wyjazdów: od 01.01.2022 r. do 24.11.2022 r.

Jednostki, których nie ma w zestawieniu nie wyjeżdżały w danym okresie

POZA REJONEM DZIAŁANIA OGÓŁEM 
Jednostka KSRG P MZ AF P MZ AF
OSP KSRG Nowe Piekuty TAK 1 0 0 9 13 3
OSP KSRG Jabłoń Jankowce TAK 0 0 0 12 8 1
OSP Jabłoń Kościelna NIE 2 0 0 5 1 0
OSP Skłody Borowe NIE 0 0 0 3 0 0
OSP Hodyszewo NIE 0 0 0 2 0 0

Informacja dotycząca oznaczeń: P – pożar, MZ – miejscowe zagrożenie, AF – fałszywy alarm 
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Ogólnopolski Turniej football3 Global Goal 

13 czerwca 2022 roku odbył się 
Ogólnopolski Turniej football3 Global 
Goal dla pokoju.

Wszelkie atrakcje związane z tym 
wydarzeniem działy się na Stadionie 
Legi Warszawa przy ulicy Łazienkow-
skiej. Były dmuchańce, wata cukrowa, 

foto-budka, strefy mocy, gdzie dzieci 
mogły spróbować swoich możliwości  
i odkrywać poszczególne moce. 

Z województwa podlaskiego mia-
ły zaszczyt brać udział trzy szkoły i to 
nasze z którymi współpracujemy wraz  
z Edytą Dołkowską, animatorką Orlika 
w Nowych Piekutach: 
– Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha 
Modzelewskiego w Nowych Piekutach, 
– Szkoła Podstawowa im. Jana Pa- 
wła II w Rosochatem Kościelnym,
– Szkoła Podstawowa im. Jana Pa- 
wła II w Jabłoni Kościelnej,

Podczas ceremonii wręczenia na-
gród każdy z zawodników, wolontariu-
szy oraz nauczycielek otrzymało ko-
szulkę i pamiątkowy medal, natomiast 
szkoły pamiątkowy dyplom, Puchar 
oraz sprzęt sportowy. 

Dziękujemy za okazane nam wspar-
cie oraz za możliwość organizacji zajęć 
football3, które odbywały się podczas 
godzin lekcyjnych. 

Podczas tego wspaniałego wyda-
rzenia gościli: Ariel Mosór i Michał  
Karbownik Reprezentanci Polski U-21 
oraz znany football freestyler finalista 
znanego programu. 

Reprezentacja Szkoły Podstawowej w No-
wych Piekutach 

Reprezentacja Szkoły Podstawowej w Jabło- 
ni Kościelnej 

Nowa Dyscyplina sportowa w Gminie Nowe Piekuty
Nowa Dyscyplina z zadowoleniem 

weszła w harmonogram wydarzeń 
sportowych na terenie Gminy Nowe 
Piekuty!!!

Dnia 09.07.2022 r., w miejscowo-
ści Jabłoń Jankowce odbył się I Turniej  
Darta (czyli inaczej popularne rzut- 
ki) w duetach o Puchar Wójta Gminy 

Nowe Piekuty!!! Do rywalizacji przy- 
stąpiło 8 par po 4 duety w grupach. 
System gry 501 do 3 wygranych legów. 
Podczas przebiegu całego turnieju była 
bardzo wyrównana walka. Wszyscy 
uczestnicy pokazali jak można spędzić 
wspólnie czas w przyjaznej i sporto- 
wej atmosferze. 

Wszyscy uczestniczy zostali nagrodzenie pa-
miątkowymi dyplomami oraz pucharami

Letnia Liga o Puchar Wójta Gminy Nowe Piekuty 2022

Od 10 lipca do 04 września w każdą  
niedzielę mogliśmy śledzić poczyna- 
nia drużyn, które wzięły udział w te- 
gorocznej Letniej Lidze na Orlikach  
w Jabłoni Kościelnej i Nowych Pieku-
tach. Tymi drużynami były: 
– Jabłoń, Nowe Piekuty, Koledzy Team, 

FC Ponalewce, KS Poświętne, ZBZ  
Squad, Huragan Wypychy, Flachowcy, 
Perspektywiczni, FC Kiewłaki,

Rywalizacja odbywała się systemem 
,,mecz bez rewanżu’’. Sędzią podczas 
rozgrywek był Adam Perkowski. Mecze 
na dystansie 2x15 minut.

Końcowa Klasyfikacja po 9 kolejkach:
1. Nowe Piekuty – zwycięzca Letniej 
Ligi 
2. Jabłoń – 2 miejsce 
3. Koledzy Team – 3 miejsce
4. ZBZ Squad 
5. Huragan Wypychy
6. Perspektywiczni
7. FC Kiewłaki

8. FC Ponalewce
9. Huragan Wypychy
10. KS Poświętne
Najlepszy strzelec – Krystian Dmo-
chowski – Koledzy Team 
Najlepszy bramkarz – Koledzy Team 

Podczas ceremonii wręczenia na-
gród był obecny Wójt Gminy Nowe 
Piekuty Pan Marek Kaczyński, Anima-
torzy Sportu Maciej Mikołajczyk i Edy-
ta Dołkowska oraz Sędzia Pan Adam 
Perkowski.

Wszystkim drużynom gratulujemy 
wspaniałej i czystej rywalizacji sporto-
wej. Zapraszamy za rok na kolejna edy-
cję Letniej Ligi na orlikach w Jabłoni 
Kościelnej oraz Nowych Piekutach.

Zdobywcy pierwszego miejsca w Letniej Li-
dze o Puchar Wójta Gminy Nowe Piekuty – 
Drużyna Nowe Piekuty 
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Dożynki Gminne w Nowych Pie-
kutach to uroczystość, która na stałe 
zagościła w kalendarzu Gminy. W tym 
roku, 4 września, obchodzono je po  

raz XX. Uroczystość rozpoczęła się 
Mszą Świętą dziękczynną za zebrane 
plony w kościele parafialnym pw. Św. 
Kazimierza w Nowych Piekutach. Na-
stępnie odbył się tradycyjny korowód 
dożynkowy na czele z Starostami Do-
żynek Panią Hanną Jankowską i Pa- 
nem Robertem Saniewskim. 

Licznie przybyłych na tę uroczy- 
stość gości powitał Wójt Gminy Pan 
Marek Kaczyński 

Po oficjalnej części uroczystości na 
zgormadzonych czekało wiele atrakcji. 
Koła gospodyń wiejskich z terenu gmi-
ny przygotowały dożynkowe stoiska  
z pysznymi regionalnymi smakowito- 
ściami. Kolorowe stoły przygotowały  
KGW Jankowianki, Kostrowianki, Przy- 
jazna Wieś, Rzepinki, Śliwowianki, 
Żochowiacy oraz Sołectwo Jabłoń Pio-
trowce. W trakcie dożynek pracowała 
komisja konkursowa, która wybrała  
najpiękniejszy wieniec dożynkowy, naj- 
lepszy tradycyjny stół wiejski, najlep-
szą tradycyjną potrawę oraz najsmacz- 
niejszą własną nalewkę. 

Podsumowano również konkursy 
na najpiękniejszy ogród oraz na naj- 
bardziej zadbaną wieś.

Rozegrano również finał rozgrywek 
o Puchar Wójta Gminy Nowe Piekuty. 
Po ciężkiej walce puchar zdobyła dru-
żyna z Nowych Piekut.

Wśród atrakcji była parada moto-
cykli, występy muzyczne i zabawa ta-
neczną. Najmłodsi mogli oddać się sza-
leństwo na dmuchanym placu zabaw, 
eurobunge czy wziąć udział w anima-
cjach. Dużym powodzeniem cieszyła 
się zagroda z alpakami, które można 
było głaskać i karmić. Najmłodsi mieli  
możliwość przejażdżki na kucykach  
jak również bryczce. 

Wszystkim zgromadzonym gościom  
czas umilili Chór „Swojskie Melodie” 
oraz zespół Sami Swoi. Na scenie za-
prezentował się także Piekut Band, Faj- 
zer, Shock, Golden Eye, a wieczorną 
zabawę taneczną, która trwała do póź-
nych godzin wieczornych poprowadził 
DJ Mateusz Szulc. 

Dożynki Gminne w Nowych Piekutach 

Przedstawicielki KGW biorące udział w prze-
ciaganiu liny

Miasteczko zabaw dla dzieci KGW z terenu naszej gminy

Laureaci konkursów dożynkowych

Zabawa taneczna przy muzyce Zespołu „Sami 
swoi”

Parada motocyklistówStoisko z alpakami

Wójt Gminy Pan Marek Kaczyński rozpo- 
czyna obrzęd dzielenia się chlebem 
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Album o Gminie Nowe Piekuty
Stowarzyszenie „Przyjazna Jabłoń” 

w 2022 roku zrealizowała zadanie pt. 
Wydanie albumu na temat dziedzic- 
twa kulturowego Gminy Nowe Pieku- 
ty, którego celem jest upowszechnianie  
kultury i dziedzictwa kulturowego wśród 
mieszkańców Gminy Nowe Piekuty po-
przez wydanie albumu promującego 
dziedzictwo kulturowe gminy.

W ramach zadania został przygoto- 
wany i wydrukowany album pt. „Gmi- 
na Nowe Piekuty w starej i nowej fo-
tografii” zawierający zdjęcia ukazujące  
gminę Nowe Piekuty w dawnych i współ- 
czesnych czasach. Obraz historyczny 
gminy ukazany jest od 1900 roku do 
chwili obecnej.

Opracowanie powstało przy współ-
pracy Stowarzyszenia „Przyjazna Ja-
błoń” z Urzędem Gminy Nowe Piekuty, 
parafiami oraz mieszkańcami z terenu 
Gminy Nowe Piekuty, którzy udostęp-
nili własne zbiory zdjęć. 

Album został wydrukowany przez 
Oficynę Wydawniczą Liber Novum 
Marzena Wiśniewska, ul. Jesienne 7,  
85-391 Bydgoszcz.

Zadanie jest współfinansowane ze  
środków Unii Europejskiej w ramach 
poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdraża- 

nie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społecz- 
ność” Programu Rozwoju Obszarów  
Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach  
projektu grantowego Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Brama na 
Podlasie”.

Promocja albumu o gminie. Na zdjęciu przedstawiciele stowarzyszenia Przyjazna Jabłoń,  
Wójt Gminy Nowe Piekuty oraz przedstawiciele KGW z terenu gminy

Gminne obchody 104 Rocznicy Od- 
zyskania Niepodległości przez Polskę 
miały miejsce w Nowych Piekutach, 
gdzie w kościele parafialnym p.w. Św. 
Kazimierza odbyła się msza św. w in-
tencji Ojczyzny, w której wzięli udział 
Pan Łukasz Siekierko Przewodniczący 
Sejmiku Województwa Podlaskiego, 
Ppor. Dariusz Budkiewicz z 15 Bata-
lionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony 
Terytorialnej z Dąbrowy Moczydeł, 
Pan Stanisław Olędzki Radny Powiatu 
Wysokomazowieckiego, Pan Artur Żo-
chowski Przewodniczący Rady Gminy 

Nowe Piekuty wraz z Radnymi i Soł- 
tysami, Pan Marek Kaczyński Wójt 
Gminy Nowe Piekuty wraz z pracow-
nikami, Zarząd Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP w Nowych Piekutach – Pano-
wie Jan Rzymski i Kazimierz Markow-
ski, Pan Ryszard Łapiński Prezes GRH 
im. Brygady Kawalerii „Plis” wraz  
z Pocztem Sztandarowym, Pani Danu-
ta Wyszyńska Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej im. Księdza Rocha Modze-
lewskiego w Nowych Piekutach wraz  
z Pocztem Sztandarowym oraz na- 
uczycielami i uczniami, Pani Izabela 
Rząca Wicedyrektor Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Jabłoni Ko-
ścielnej oraz Poczet Sztandarowy OSP 
Nowe Piekuty i Poczet Sztandarowy 
OSP Hodyszewo oraz przedstawiciele  
OSP Kostry Noski. Po mszy świętej 
dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawo-
wej w Nowych Piekutach przedstawi-
ły piękny montaż słowno-muzyczny. 
Następnie głos zabrał Pan Marek Ka- 
czyński Wójt Gminy Nowe Piekuty.

Gminne obchody 104. Rocznicy Odzyskania Niepodległości
Dalsza część obchodów odbyła się 

przy Pomniku Żołnierzy Armii Krajo- 
wej w Nowych Piekutach, gdzie nastą-
piło uroczyste wciągnięcie flagi pań-
stwowej na maszt przez przedstawicieli 
15. Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk 
Obrony Terytorialnej z Dąbrowy Mo-
czydeł.

W dalszej części uroczystości zgro-
madzeni złożyli kwiaty i zapalili zni-
cze pod pomnikiem Żołnierzy AK  
w Nowych Piekutach, oddając hołd 
wszystkim bohaterom, którzy oddali 
życie za naszą Ojczyznę.

Złożenie kwiatów pod pomnikiem

Przemówienia przybyłych gości na uroczystość
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W Szkole Podstawowej im. Księ-
dza Rocha Modzelewskiego w Nowych 
Piekutach działa już nowa pracownia 
techniczna. Środki na jej wyposażenie 
pochodzą z rządowego programu „La-
boratoria Przyszłości”. Szkoła otrzyma-
ła dofinansowanie w wysokości 70 tys. 
zł. Pracownia powstała dzięki wsparciu 
Pana Wójta i Urzędu Gminy Nowe Pie-
kuty w wysokości 30 tys. zł. z budże-
tu gminy. Za środki z budżetu gminy 
przeprowadzony został remont i do-
stosowanie dwóch sal do potrzeb pra-
cowni. Do pracowni zostały zakupione 
stoły warsztatowe i taborety, stół robo-
czy dla nauczyciela, szafy na narzędzia, 
mikrokontroler z sensorami, drukarka 

3D, roboty edukacyjne Photon i Ozo-
bot, sprzęt do nagrań dla nauki prezen-
tacji swoich osiągnięć, stacja lutowni-
cza, zaciskarka do kabli sieciowych. Na 
lekcjach techniki uczniowie będą mieli 
możliwość korzystania z urządzeń i na-
rzędzi (takich jak: piły, pilniki, obcęgi, 
nożyce do cięcia metalu, młotki, itp.) 
ułatwiających obróbkę różnych mate-
riałów. Zakupiony sprzęt posłuży do 
budowania kompetencji kreatywnych  
i technicznych wśród uczniów, które są 
jednymi z podstawowych umiejętności 
decydujących o rozwoju cywilizacyj-
nym, gospodarczym i społecznym. Za-
jęcia z wykorzystaniem nowoczesnego 
sprzętu, który uatrakcyjni naukę, będą 

się odbywały nie tylko na lekcjach tech- 
niki ale też w ramach innych obowiąz-
kowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć 
pozalekcyjnych.

Nowa pracownia techniczna w Szkole Podstawowej w Nowych Piekutach

Uczniowie podczas lekcji w nowo wyremontowanej sali

Wyposażenie sali

28 sierpnia w Sanktuarium Matki 
Bożej Pojednania w Hodyszewie odby- 
ły się uroczystości związane z 42. Rocz-
nicą Koronacji Cudownego Obrazu. 

Także 42 lata podpisano Porozumienia 
Sierpniowe. W rocznicę tamtych wyda- 
rzeń biskup łomżyński Janusz Stepnow- 
ski dokonał uroczystego poświęcenia  
ołtarza i kościoła. Wydarzenie uświetniły  
poczty sztandarowe wystawione przez  
OSP Jabłoń Jankowce, OSP Nowe Pieku- 
ty, OSP Hodyszewo oraz licznie zgro- 
madzeni strażacy, pielgrzymi, parafianie.  
W uroczystości wzięli udział przedstawi-
ciele władz wojewódzkich na czele z pa- 
nią wicewojewodą Bogusławą Szczer- 
bińska oraz władz samorządowych na 
czele z panem Markiem Kaczyńskim – 
Wójtem Gminy Nowe Piekuty.

Uroczystości w Hodyszewie

Procesja z darami podczas uroczystej Mszy 
Świętej

Poczty sztandarowe OSP przybyłe na uro- 
czystość
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17 lipca 2022 r. odbyły się uroczy-
stości upamiętniające 79. rocznicę pa-
cyfikacji wsi Krasowo-Częstki. Jak co 
roku społeczność Gminy Nowe Piekuty 
zgromadziła się przy kaplicy wzniesio-
nej w miejscu masowej egzekucji, by 

uczcić pamięć zamordowanych w 1943 
roku mieszkańców wsi. Uroczystość 
tradycyjnie rozpoczęła się modlitwą ró-
żańcową prowadzoną przez nauczycieli 
ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Rocha 
Modzelewskiego w Nowych Piekutach, 
po czym Mszę Świętą w intencji zamor-
dowanych sprawował ks. bp. Tadeusz 
Bronakowski. Następnie uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Nowych Pieku-
tach wzruszającą częścią artystyczną od- 
dali hołd pomordowanym. Kwiaty na 
grobach złożyli przedstawiciele władz 
samorządowych, Sybiraków, kombatan-
tów, GRH im. Brygady Kawalerii PLIS, 
OSP, szkół i instytucji. Na koniec uro-
czystości głos zabrał Pan Wójt Marek 
Kaczyński, który w swoim przemówie-
niu przypomniał tragiczne wydarzenia 
sprzed 79 lat w Krasowie-Częstkach  
i podziękował uczestnikom uroczystości.

79. Rocznica pacyfikacji wsi Krasowo-Częstki

ks. bp. Tadeusz Bronakowski sprawujący Mszę 
Świętą w intencji pomordowanych

Poczty Sztandarowe oraz Delegacje na uro-
czystych obchodach

Składanie kwiatów na mogiłach wymordo-
wanej ludności

W pierwszym tygodniu maja zo-
stała zakończona modernizacja sali  
gimnastycznej w Szkole Podstawowej 
w Nowych Piekutach. 

Przed wykonaniem nowej podłogi 
wymienione zostały rury centralnego 
ogrzewania oraz zwiększona została 
ilość grzejników. Rury c.o. zamonto-
wane zostały nad podłogą aby unik-
nąć ewentualnej, nie dającej się szybko 
stwierdzić, awarii. Wymienione zostało 
również oświetlenie na bardziej nowo-
czesne i przedewszystkim energoosz-
czędne. Pomalowane zostały ściany 
oraz częściowo konstrukcja metalowa. 
Koszt wymiany podłogi (około 415 m2) 
to koszt 154 tysiące złotych. Moder-
nizacja ogrzewania i malowanie ścian 
wyniosła 47 tysięcy złotych. Natomiast  
koszt wymiany oświetlenia to 18 tysię- 
cy złotych. Łącznie poniesionykoszt  
prac w sali gimnastycznej w Nowych  
Piekutach wyniósł 219 tysięcy złotych.

W sali gimnastycznej w Jabłoni 
Kościelnej zostały zakupione i zamon-
towane kosze na boisko główne wraz  
z konstrukcjami i kosze treningowe do 

siatkówi oraz siatka zabezpieczająca 
okna. Do tej pory sala wyposażona była 
w kosze tylko treningowe nie spełnia-
jące wymogów sportowych. Koszt za- 
kupu koszy do siatkówki i siatki zabez-
pieczającej wraz z montażem to kwota 
58 tysięcy 194 złotych.

Remont sal w SP. Nowe Piekuty oraz SP. Jabłoni Kościelnej
Cieszymy się, iż ww. prace udało  

nam się zakończyć miesiąc przed plano- 
waną datą zakonczenia modernizacji  
obu sal. Mamy nadzieję, że wyremon- 
towane sale przyniosą wiele radości  
jej użytkownikom przez kolejne dłu- 
gie lata. 

Sala w Jabłoni Kościelnej Sala w Nowych Piekutach
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11 października 2022 r. obchodzi- 
liśmy 69. Rocznicę śmierci mjr Kazi-
mierza Kamieńskiego ps. „Huzar”.

Zebrane delegacje zgromadziły się 
przed pomnikiem poświęconym Ar- 
mii Krajowej oraz mjr Kazimierzowi  
Kamieńskiemu ps. „Huzar” w No- 
wych Piekutach, aby uczcić pamięć za- 
mordowanego. W uroczystości wzięli  
udział pracownicy Urzędu Gminy,  
GOK-u, OPS-u na czele z Panem Mar-
kiem Kaczyńskim Wójtem Gminy Nowe 
Piekuty, uczniowie, nauczyciele i Prze-
wodniczący Rady Rodziców ze Szkoły 
Podstawowej im. Księdza Rocha Mo-
dzelewskiego na czele z Panią Danutą 
Wyszyńską Dyrektorem Szkoły, ucznio-

wie ze Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Jabłoni Kościelnej na czele 
z Panią Izabelą Rząca Wicedyrekto-
rem Szkoły, przedstawiciele OSP KSRG 
Nowe Piekuty, Pan Krzysztof Kamiń- 
ski Dyrektor SBR w Nowych Piekutach, 
przedstawiciele GRH im. Brygady Ka-
walerii „Plis” oraz mieszkańcy naszej 
gminy.

Uroczystego wciągnięcia flagi na 
masz dokonali przedstawicie 15. Bata-
lionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony 
Terytorialnej z Dąbrowy Moczydeł na 
czele z pułkownikiem Marcinem Micha- 
lskim Dowódcą Batalionu. W dalszej  
części złożono kwiaty oraz zapalono  

69. Rocznica śmierci mjr. Kazimierza Kamieńskiego ps. „Huzar
znicze. Za poległych została odmówio-
na modlitwa. 

Następnie wszyscy zgromadzeni 
udali się na montaż słowno-muzyczny 
przygotowany przez uczniów Szkoły 
Podstawowej.

Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu 
uczniów Szkoły Podstawowej w Nowych  
Piekutach

Złożenie kwiatów pod pomnikiem

12 sierpnia 2022 r. przypadała  
78 Rocznica zamordowania 21 osób 
przez żołnierzy Wehrmachtu w 1944 
roku w miejscowości Skłody Borowe.  
Uroczystość upamiętniająca ten dzień 
rozpoczęła się mszą świętą w inten-
cji pomordowanych w kościele pa-
rafialnym p.w. św. Kazimierza w No- 
wych Piekutach, której przewodniczył 
ks. Robert Czeladko. 

Kolejny etap uroczystości odbył się 
w Skłodach Borowych pod pomnikiem 
upamiętniającym ofiary tej strasznej 
zbrodni gdzie wszyscy zebrani odśpie- 
wali Hymn Narodowy. Delegacje zło-
żyły kwiaty i znicze. Za udział w uro-
czystości oraz kultywowanie pamięci 
o ofiarach wszystkim przybyłym ser-
decznie podziękowali Wójt Gminy 
Nowe Piekuty Marek Kaczyński, Wi-
cestarosta Wysokomazowiecki Walde-
mar Stanisław Kikolski, Radna Powiatu 
Wysokomazowieckiego Mariola Joan-
na Niemyska oraz przedstawiciel ro-
dzin mieszkańców wsi Skłody Borowe 
Ryszard Średnicki. Ostatnim etapem  
obchodów 78 rocznicy mordu była mo-
dlitwa w intencji ofiar.

78. Rocznica zamordowania 21 osób w 1944 roku w Skłodach Borowych

Uroczyste wciągnięcie flagi na maszt

Poczty sztandarowe zebrane na uroczystości

Złożenie kwiatów przed pomnikiem w Skło- 
dach Borowych

Uroczysta Msza Święta w Nowych Piekutach
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12 września w Gminie Nowe Pie- 
kuty odbyła się ważna uroczystość, 
związana z powstającymi budynka-
mi przedszkoli w Jabłoni Kościelnej  
i w Nowych Piekutach, której gospo- 
darzem był Pan Marek Kaczyński – 
Wójt Gminy Nowe Piekuty. Po odczy-
taniu uroczystych aktów erekcyjnych  
i ich podpisaniu, proboszczowie pa-
rafii Jabłoń Kościelna i Nowe Piekuty 
dokonali poświęcenia kamieni węgiel-
nych. Następnie dokonano uroczyste-
go wmurowania zabezpieczonych ak-
tów erekcyjnych i kamieni węgielnych. 
Po czym zgromadzeni mogli obejrzeć 
nowo powstające obiekty.

W uroczystościach wzięli udział 
m.in.: ksiądz kanonik Tadeusz Sołty- 
sik – Proboszcz Parafii pw. Św. Kazi-
mierza w Nowych Piekutach, ksiądz 
Kanonika dr Andrzej Łapiński – Pro-
boszcz Parafii pw. Św. Ap. Piotra i Pawła 
w Jabłoni Kościelnej i ksiądz dr Rafał 
Czekalewski SAC – Proboszcza Parafii 

pw. Najświętszej Maryi Panny w Hody-
szewie oraz Pan Dariusz Piontkowski –  
Wiceminister Edukacji i Nauki, Poseł 
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan 
Jacek Bogucki – Senator Rzeczypospo-
litej Polskiej, Pan Tomasz Madras – 
Wicewojewoda Podlaski, Pan Bogdan 
Zieliński – Starosta Powiatu Wysokoma-
zowieckiego, Pan Robert Wyszyński –  
Burmistrz Szepietowa, Pan Krzysztof 
Krajewski – Wójt Gminy Wysokie Mazo- 
wieckie, Pani Małgorzata Mędrygał –  
Prezes Zarządu Oddziału ZNP Wyso-
kie Mazowieckie, Pan Marcin Korcz –  
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
w Wysokiem Mazowieckiem, Pani 
dr hab. Joanna Agata Truszkowska –  
Wizytator Delegatury Kuratorium 
Oświaty w Łomży, Pan Leszek Dą-
browski – Radny Powiatu Wysokoma- 
zowieckiego, Pan Artur Żochowski – 
Przewodniczący Rady Gminy Nowe 
Piekuty wraz z radnymi i sołtysami, 
Państwo Justyna i Marek Łopieńscy – 
Właściciele Firmy Bud Mar, Państwo 
Katarzyna i Andrzej Gosk – Własci- 
cieli Firmy Remont-Bud Usługi Re- 
montowo-Budowlane, Pan Tomasz 
Gromada – Prezes Zarząd Spółdziel-
czego Banku Rozwoju w Szepietowie, 
Pan Krzysztof Kamiński – Dyrek-
tor Oddziału Spółdzielczego Banku 
Rozwoju w Nowych Piekutach, Pani 
Adela Lisiewicz – Kierownika budo-
wy w Jabłoni Kościelnej, Pan Mirosław 
Ostapkiewicz – Kierownik budowy  
w Nowych Piekutach, Pan Andrzej 
Olędzki – Dyrektor Szkoły Podstawo-
wej w Jabłoni Kościelnej, Pani Izabela 
Rząca – Z-ca Dyrektora Szkoły Pod-
stawowej w Jabłoni Kościelnej, Pani 
Danuta Wyszyńska – Dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. ks. Rocha Modze-
lewskiego w Nowych Piekutach, Pani 
Maria Łapińska – Zastępca Dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Nowych Pieku-
tach, przedstawiciele Urzędu Gminy 
Nowe Piekuty oraz instytucji z terenu 
gminy, przedstawiciele Rad Rodzi- 
ców, zgromadzone dzieci i młodzież  
z obu szkół podstawowych.

Poświęcenie aktów erekcyjnych pod przedszkola
Przedszkole łącznie ze żłobkiem  

w Nowych Piekutach będzie częściowo 
2-kondygnacyjne połączone łącznikiem 
z istniejącym budynkiem szkoły pod-
stawowej. W przedszkolu będą prowa- 
dzone 4 oddziały przedszkolne w za-
kresie opieki nad dziećmi w wieku  
3-5 lat oraz sala żłobkowa. W każdej  
z zaprojektowanych sal może przeby-
wać 25 dzieci.

Przedszkole łącznie ze żłobkiem 
w Jabłoni Kościelnej będzie partero-
we, połączone łącznikiem z istniejącą 
halą sportową. W przedszkolu będą 
prowadzone 3 oddziały przedszkolne 
w zakresie opieki nad dziećmi w wieku 
3-5 lat oraz sala żłobkowa. W każdej  
z zaprojektowanych sal może przeby-
wać 25 dzieci. W nowo projektowanych 
budynkach będę prowadzone zajęcia 
fizjoterapeutyczne, zajecia z psycholo-
giem i logopedą.

Na budowę przedszkoli gmina otrzy- 
mała promesę na inwestycje z pierwszej 
edycji Programu Inwestycji Strategicz-
nych w ramach Rządowego Funduszu 
Polski Ład o wartości 9 775 000 zł:  
z czego 4 675 000 zł na budowę przed-
szkola łącznie ze żłobkiem w miejsco-
wości Jabłoń Kościelna oraz 5,1 mln 
zł na budowę przedszkola łącznie ze 
żłobkiem w miejscowości Nowe Pie-
kuty oraz od Marszałka Województwa 
Podlaskiego 260 tys. zł. Wartość po 
przetargu przedszkola w Nowych Pie-
kutach 6 168 472,07 mln zł., a w Ja- 
błoni Kościelnej 5 636 306,77 mln zł.

Podpisanie Aktu Erekcyjnego w Jabłoni Ko-
ścielnej

Podpisanie Aktu Erekcyjnego w Nowych Pie-
kutach

Uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego 
oraz kamienia węgielnego w Nowych Pieku-
tach
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W dniu 29 kwietnia 2022 r. za- 
kończył się kolejny etap modernizacji 
drogi wojewódzkiej nr 659 na odcinku 
Pułazie Świerże–Koboski.

Prace w miejscowości Nowe Pie-
kuty polegały na sfrezowaniu istnie-
jącej nawierzchni asfaltowej, regulacji 
studzienek i przykanalików kolektora 
odwadniającego oraz położeniu nowej 
nawierzchni asfaltowej i pomalowa-

niu nowych linii i znaków poziomych. 
Planowanie jest również wykonanie  
zatoki autobusowej naprzeciw obec- 
nego przedszkola „Wesoły Promyk”.

Wartość zrealizowanych prac na 
drodze wojewódzkiej nr 659, które zo-
stały sfinansowane przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Podlaskiego 
wynosi około 3,9 mln złotych. W na-
stępnym roku planowa jest kontynuacja 
przebudowy drogi wojewódzkiej na  
odcinku od wsi Koboski do Hodyszewa.

W imieniu własnym i mieszkańców 
jeszcze raz serdecznie dziękuję Mar- 
szałkowi Województwa Podlaskiego  
Panu Arturowi Kosickiemu, Wicemar- 
szałkom Panu Markowi Malinowskie-
mu i Panu Markowi Olbrysiowi wraz  
z Zarządem Województwa, Panu Łuka-
szowi Siekierko Radnemu Wojewódz-
twa oraz Panu Mariuszowi Nahajew-

Zakończenie prac na drodze wojewódzkiej 659
skiemu Dyrektorowi Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Białymstoku za życz-
liwość i przychylność w realizacji tak 
potrzebnej nam wszystkim inwestycji.

Droga Wojewódzka nr 659 na odcinku Pu- 
łazie–Świerże–Koboski

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
strona internetowa OPS 
https://samorzad.gov.pl/web/ops-w-
-nowych-piekutach/

Pomoc Społeczna I – XI  
i planowana w XII – 2022 r.

1/ wydano 136 decyzji administracyj-
nych w sprawie przyznania pomocy,
2/ wypłacone od stycznia i planowane  

na grudzień świadczenia pieniężne:  
zasiłki stałe dla 5 osób (60 świadczeń) 
na kwotę 34  935,84 zł, + ubezpiecze-
nie zdrowotne za 4 osoby na kwotę  
2  511,24 zł, zasiłki okresowe dla  
21 rodzin (110 świadczeń) na kwotę 
45  000 zł, zasiłki jednorazowe celo-
we dla 10 rodzin (14 świadczeń) na 
kwotę 15  000zł, z posiłków w szkole 
korzystało 39 dzieci, przewidywany 
koszt 43  000zł, świadczenia na zakup 
żywności otrzymało 22 rodziny na 
kwotę 36 140 zł, w domach pomocy 
społecznej przebywało 5 osób; dopła- 
ta do kosztów pobytu w dps wynio-
sła 69  455 zł, wypłata należności dla  
1 opiekuna prawnego ustanowionych 
przez sąd (12 świadczeń) na kwotę 
4  455,12 zł, specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi 264 godz. 24 320 zł,
3/ jedno dziecko nadal przebywa w pie-
czy zastępczej – roczna dopłata gminy 
do kosztów pobytu – 6 989zł,
4/ asystent rodziny nadal współpracuje 
z czterema rodzinami wymagającymi 
wsparcia wychowawczego. 

Jedna osoba bezrobotna uczestni-
czyła w zajęciach Centrum Integracji 
Społecznej w Wysokiem Mazowiec-
kiem, za którą OPS opłacał składkę 
zdrowotną. 

Do Środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Wylinach Rusi uczęszcza  
11 mieszkańców naszej gminy. 

Na zajęcia Warsztatów Terapii Za-
jęciowej w Starych Raciborach uczęsz-
czało 9 osób niepełnosprawnych.

W Zakładzie Aktywności Zawo-
dowej w Krzyżewie pracowała 1 osoba 
niepełnosprawna. 

Z usług asystenta osoby niepełno-
sprawnej korzystało 5 osób.

Obiady dla dzieci były realizowane 
w pięciu placówkach:
• Szkoła Podstawowa im. ks. Rocha 

Modzelewskiego w Nowych Pieku-
tach – 21 dzieci,

• Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 
II w Jabłoni Kościelnej – 9 dzieci,

• Szkoła Podstawowa im. por. Izydo- 
ra Kołakowskiego w Domanowie –  
3 dzieci,

• Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
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Rolniczego im. K. Kluka w Rud-
ce – 2 dzieci, Ośrodek Rehabilita-
cyjno-Edukacyjno-Wychowawczy 
PRZYSTAŃ w Kostrach Noskach 
– 3 dzieci.
Współpraca ze Stowarzyszeniem Na  

Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy 
„Bliżej Ciebie” w Wysokiem Mazo-
wieckiem umożliwia korzystanie z po-
mocy żywnościowej Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego Po-
moc Żywnościowa (POPŻ). 

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. SPEC- 
USTAWA (Dz. U z 2022 r. poz. 583). Na 
terenie gminy przebywało 24 uchodź-
ców, w tym 9 dzieci, z których siedmio-
ro chodziło do naszych szkół podsta-
wowych i miało zapewnione obiady.  
Ze wszystkimi osobami po przybyciu 
na teren gminy kontaktowali się i kon-
taktują nadal pracownicy OPS, udzie-
lają stosownych informacji, sprawdzają 
sytuację, pomagają składać wnioski do 
ZUS i w razie potrzeby organizują po-
moc. Pierwszym krokiem jaki należało 
wykonać, aby móc korzystać z pomo-
cy jaką umożliwia SPECUSTAWA było 
uzyskanie numeru PESEL UKR. Wszy-
scy uchodźcy już taki numer PESEL 
UKR mają nadany przez nasz Urząd 
Stanu Cywilnego i z tego tytułu po-
siadają ubezpieczenie zdrowotne oraz 
mogą ubiegać się o stosowne świadcze-
nia, m.in; pomoc psychologa, Świad-
czenie wychowawcze „500+”, Dobry 
Start, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. 
Osoby w wieku aktywności zawodo-
wej zarejestrowały się w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Wysokiem Mazo-
wieckiem jako poszukujące pracy. Sie-
dem osób uzyskało zatrudnienie, dwie 
dorosłe osoby nie pracowały z uwagi  
na konieczność sprawowania opieki  
nad małymi dziećmi. Przy załatwia- 
niu powyższych formalności najwięcej  
trudności sprawia bariera językowa,  
tłumaczenie dokumentów (inny alfa- 

bet) oraz dowóz osób do Urzędu Stanu  
Cywilnego, Powiatowego Urzędu Pracy,  
lekarza czy do miejsca zatrudnienia.  
Jednak dzięki dużemu zaangażowa- 
niu osób, które przyjęły uchodźców  
do swoich domów, pracowników Urzę- 
du Gminy i pracowników socjalnych 
Ośrodka Pomocy Społecznej i ludziom 
dobrej woli udało się te sprawy szyb-
ko pozałatwiać. Na początku pobytu 
tych osób w naszej gminie, pierwsza 
udzielona pomoc pochodziła ze zbió-
rek zorganizowanych wśród naszych 
mieszkańców na pomoc uchodźcom 
z Ukrainy. Potrzebujący skorzystali  
z pomocy rzeczowej w formie odzie- 
ży, pościeli, żywności, środków higie-
nicznych, medykamentów itp. 
1. Pomoc finansowa wypłacona uchodź- 
com z Funduszu Pomocy przedstawia 
się następująco:
a/ jednorazowe świadczenie pieniężne 
300 zł przyznawane każdemu obywa- 
telowi Ukrainy, który przekroczył gra-
nicę po wybuchu wojny – 5 400zł,
b/ dożywianie dzieci i młodzieży (do 
15.XI.22) – 2 513,50 zł,
c/ świadczenia rodzinne – 2 000 zł,
2. Świadczenia pieniężne dla wynaj- 
mujących lokale i organizujących wy- 
żywienie uchodźcom – 62 080 zł.

Ponadto rodziny uchodźców posia-
dające dzieci złożyły wnioski do ZUS 
o świadczenie wychowawcze „500+”, 
świadczenia „Dobry Start” i uzyskały  
te świadczenia.

Bądźmy czujni
 W związku ze zbliżającym się okre-

sem zimowym apelujemy do wszyst-
kich mieszkańców naszej Gminy o re-
agowanie na potrzeby osób samotnych, 
niepełnosprawnych i innych, które 
znalazły się w potrzebie, a same nie  
potrafią o siebie zadbać i zgłaszanie 
takich sytuacji do naszego Ośrodka 
Pomocy Społecznej ul. Głowna 23A,  
18-212 Nowe Piekuty w godz. 700–1530,  
tel. 666 090 399 lub 666 344 674. 

W okresie zimowym, gdy zauwa- 
żysz osobę bezdomną, leżącą lub po-
trzebującą pomocy w innych godzinach 
niż praca Ośrodka Pomocy Społecz-
nej możesz dzwonić na numery alar- 

mowe: 997 Policja, 998 Straż Pożarna,  
999 Pogotowie, 112 Numer Alarmowy.

Pomoc osobom niepełnosprawnym,  
starszym i samotnym  

w Gminie Nowe Piekuty
Wójt Gminy Nowe Piekuty w po-

rozumieniu z Kierownikiem Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w czasie walki  
z epidemią koronawirusa, wychodząc 
naprzeciw potrzebom osób chorych, 
niepełnosprawnych, starszych, samot-
nych uruchomił możliwość specjalnej 
pomocy.

W tym czasie aż do odwołania  
w Gminie Nowe Piekuty uruchomio-
na zostaje specjalna usługa – realizo-
wanie i dostarczanie podstawowych 
codziennych produktów i leków. Koszt 
zamówionych zakupów pokrywa sam 
zainteresowany, natomiast usługa jest 
bezpłatna. Zamówienie nie może prze-
kroczyć 120 złotych.

Zakupy mogą obejmować: żywność, 
środki higieniczne, środki czystości, 
leki – na podstawie recept, w ilości nie-
zbędnej do funkcjonowania. Zakupy 
realizowane będą w sklepach lokalnych.   

W razie pilnej potrzeby mogą być 
też realizowane w imieniu osób potrze-
bujących opłaty takie jak: telefon, ener-
gia elektryczna lub inne terminowe.

Zgłoszenia przyjmuje Ośrodek Po- 
mocy Społecznej w Nowych Pieku-
tach w godzinach od 800 do 1500 pod  
nr tel.: 666-090-399 .

Z tej formy pomocy mogą skorzy-
stać osoby w wieku powyżej 60 lat, 
samotne lub mieszkające z drugą oso-
bą niepełnosprawną, chorą lub nie- 
samodzielną. 

 Pomoc będzie świadczona wyłącz-
nie spełniającym powyższe kryteria  
w sytuacji jeżeli nie mają możliwości 
skorzystania z pomocy rodziny lub są- 
siadów. Osoba kontaktująca się z Ośrod- 
kiem Pomocy Społecznej w Nowych 
Piekutach zobowiązana jest podać 
swoje imię, nazwisko, adres, numer te-
lefonu i jakiej pomocy potrzebuje. 

UWAGA NA EWENTUALNYCH 
OSZUSTÓW!!

Żaden pracownik OPS ani wolon-
tariusz nie zgłosi się do domu osoby  
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potrzebującej jeżeli wcześniej ta osoba 
nie zgłosiła takiej potrzeby na usługę 
do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Jeżeli nie zgłosiliście wcześniej za-
potrzebowania na pomoc nie otwie-
rajcie drzwi ewentualnym osobom 
podającym się za wolontariuszy bądź 
inne osoby.

Jednocześnie proszę wszystkich  
Państwa Sołtysów i mieszkańców 
Gminy o czujność i udzielanie po-
mocy potrzebującym bądź zgłaszanie 
potrzeby pomocy na telefon Ośrod- 
ka Pomocy Społecznej w Nowych  
Piekutach.

TEL: 666-090-399
   Marek Kaczyński 

Wójt Gminy Nowe Piekuty 

Niżej przedstawiamy informacje  
z pozostałych zadań realizowanych 
przez pracowników Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Nowych Piekutach; 
Świadczenia rodzinne i opiekuńcze, 
Stypendia szkolne, Świadczenia wycho- 
wawcze „500+”, Karta Dużej Rodziny, 
Fundusz Alimentacyjny, Dodatki cie-
płownicze i zapobieganie przemocy  
w rodzinie.

 Opr. Krzysztof Porowski
Kierownik OPS 

ŚWIADCZENIA RODZINNE
W okresie świadczeniowym od  

1 listopada 2022 r. do 31 październi-
ka 2023r. nie uległy zmianie kryteria 
dochodowe uprawniające do zasiłku 
rodzinnego i pozostały na dotych- 
czasowym poziomie i wynoszą:
1) 674 zł netto miesięcznie na osobę,
2) 764 zł netto miesięcznie na osobę, 
gdy w rodzinie jest dziecko niepełno-
sprawne.

Zmieniła się od nowego okresu 
świadczeniowego kwota dochodu z 1 ha 
przeliczeniowego za 2021 rok wynosi 
274,00 zł miesięcznie. 

W okresie zasiłkowym trwającym 
od 1 listopada 2022 r. do 31 paździer-
nika 2023 r. dokumentujemy dochody 
osiągnięte za rok bazowy 2021 r., lecz 
jeśli po tym roku nastąpiły zmiany  
w dochodzie należy te zmiany uwzględ-
nić przy wyliczaniu dochodu upraw-

niającego do zasiłków rodzinnych wraz 
z dodatkami, jednorazowej zapomogi 
z tytułu urodzenia się dziecka oraz do 
specjalnego zasiłku opiekuńczego. 

Od stycznia 2022 r. obowiązuje 
nowa wysokość świadczenia pielęgna- 
cyjnego, która wynosi 2 119,00 zł. 
miesięcznie (Obwieszczenie Ministra 
Rodziny i Polityki Społecznej z dnia  
27 października 2021 r. w sprawie wy-
sokości świadczenia pielęgnacyjnego  
w roku 2022 r. – Monitor Polski – Dz. U. z 
2021 r., poz. 1021).

Realizując zadania nałożone usta- 
wą o świadczeniach rodzinnych, na 
dzień 31.10.2022 r. wypłacamy: 

– zasiłki rodzinne oraz dodatki do 
zasiłku rodzinnego dla 80 rodzin na 
191 dzieci, 
– zasiłki pielęgnacyjne pobiera 60 osób,
– świadczenia pielęgnacyjne pobiera  
12 rodziców/opiekunów osób niepeł-
nosprawnych,
– specjalny zasiłek opiekuńczy pobie-
rany jest przez 2 osoby (opieka nad  
osobą dorosłą niepełnosprawną w stop- 
niu znacznym),
– jednorazową zapomogę z tytułu 
urodzenia się dziecka pobrało w roku  
2022 r. – 23 rodziców,
– świadczenie rodzicielskie pobierane 
jest na 4 dzieci. 

POMOC MATERIALNA 
O CHARAKTERZE SOCJALNYM 

DLA UCZNIÓW

Na nowy rok szkolny 2022/2023 
przyjęto 30 wniosków o przyznanie 
stypendium szkolnego dla 30 dzieci. 
Pozytywnie rozpatrzono wszystkie 30 
wniosków, gdyż spełnione zostało kry-
terium dochodowe na osobę w rodzi-
nie. Za okres od września do grudnia 
2022 r. na wypłatę pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów 
planujemy wypłacić: 
1) na stypendia szkolne dla uczniów – 
17 288 zł,
2) na zasiłek szklony – 1 240zł.

Przypominamy, że przyznane sty- 
pendium szkolne, zostanie wypła- 
cone na podstawie przedłożonych 
rachunków jako zwrot poniesionych 
kosztów związanych na przykład z:
– udziałem ucznia w dodatkowych 
zajęciach edukacyjnych,
– zakupem podręczników i innych 
pomocy edukacyjnych,
– zakwaterowaniem w internacie lub 
na stancji,
– zakupem biletów miesięcznych,
– zakupem ubrania, obuwia i inne- 
go wyposażenia ucznia wymaganego 
przez szkołę. 

Rachunki należy złożyć do Ośrodka  
omocy Społecznej w Nowych Pieku- 
tach; na I transzę do dnia 16 grudnia 
2022r., na II transzę do dnia 17 kwiet- 
nia 2023 r., na III transzę do dnia  
16 czerwca 2023 r.

UWAGA!! Kwota przyznanego sty- 
pendium szkolnego nie rozliczona  
w części lub całości (brak wymaga- 
nych rachunków lub faktur) powo- 
duje wygaśnięcie decyzji i zwrot nie- 
wykorzystanej dotacji do budżetu.

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

Przypominamy, że rodzice ucznia 
lub pełnoletni uczniowie otrzymujący 
stypendium szkolne są obowiązani nie- 
zwłocznie powiadomić organ, który 
przyznał stypendium o ustaniu przy-
czyn, które stanowiły podstawę przy- 
znania stypendium szkolnego np. za- 
przestanie nauki przez dziecko, zmianę 
miejsca zamieszkania wnioskodawcy 
i jego rodziny, zmianę w dochodach –  
sprzedaż ziemi, uzyskanie innego sty- 
pendium przez członka rodziny, uzy- 
skanie zasiłku chorobowego, podjęcie 
pracy, podjęcie stażu przez członka 
rodziny, uzyskanie darowizny, zmiany 
w wielkości posiadanego gospodarstwa 
rolnego itp. 

 Opr. Inspektor 
Małgorzata Jabłońska
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FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Dnia 01.10.2022 roku rozpoczął się 
kolejny już okres świadczeniowy dot. 
wypłaty świadczeń z funduszu alimen-
tacyjnego.

W naszej gminie z tej pomocy ko-
rzysta obecnie 10 dzieci, których ro-
dzice nie płacą zasądzonych przez sąd 
alimentów. Najniższa kwota świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego na dziec-
ko wynosi 250 zł, a najwyższa – 500 zł 
miesięcznie. 

W okresie od 01 stycznia 2022 roku 
do 31 października 2022 roku z tytułu 
świadczeń z funduszu alimentacyjne- 
go wypłacono kwotę – 50.208,92 zł.

W tym samym okresie komornicy 
wpłacili – 8.490,00 zł. Z tego:
– na dochody budżetu państwa prze- 
kazano – 6.594,13 zł 
– na dochody własne gminy przeka- 
zano – 1.895,87 zł.

Przez naszą gminę zgłoszonych jest 
13 dłużników alimentacyjnych do pię-
ciu biur informacji gospodarczej.

 
Opr. Iwona Piekutowska 

Specjalista pracy socjalnej

KARTA DUŻEJ RODZINY

Ośrodek Pomocy Społecznej w No- 
wych Piekutach informuje o możli-

wości złożenia wniosku o przyznanie 
ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, 
która przysługuje rodzinom wielo-
dzietnym niezależnie od dochodu. 
Karta to system zniżek i dodatkowych 
uprawnień  zarówno w instytucjach 
publicznych, jak i  w firmach prywat-
nych. Jej posiadacze mają możliwość 
tańszego  korzystania z oferty insty- 
tucji kultury, ośrodków rekreacyjnych  
czy księgarni  na terenie całego kraju. 
Karta zapewnia zniżki przy zakupie je-
dzenia, kosmetyków, odzieży, obuwia, 
książek, zabawek oraz paliwa. Wykaz 
jednostek oraz wysokość zniżek do- 
stępna jest na stronie www.mpips.gov.pl  
w zakładce Karta Dużej Rodziny  
i jest na bieżąco aktualizowana. KDR 
przysługuje rodzinom z przynajmniej 
trójką dzieci i wydawana jest każdemu 
członkowi rodziny, bezpłatnie. Rodzi-
ce mogą korzystać z karty dożywot-
nio, dzieci – do 18 roku życia lub do 
ukończenia nauki, maksymalnie do 
osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełno-
sprawne otrzymają kartę na czas trwa-
nia orzeczenia o niepełnosprawności. 
Karta Dużej Rodziny przysługuje rów-
nież tym rodzicom, którzy mają lub  
w przeszłości mieli na utrzymaniu co 
najmniej troje dzieci – bez względu 
na ich wiek w chwili składania wnio-
sku. Składając wniosek należy wyka-
zać wszystkie dzieci (imię, nazwisko, 
PESEL, adres zamieszkania). Karta 
dostępna jest w dwóch formach: tra-
dycyjnej (plastikowej) i elektronicznej 
w aplikacji mObywatel. Karta Dużej 
Rodziny w aplikacji mObywatel jest 
dostępna dla posiadaczy aktywnej Kar-
ty. Wydanie Karty Dużej Rodziny jest 
bezpłatne, natomiast opłatę w wyso- 
kości 11 zł ponosi się za wydanie dupli-
katu, a 10 zł za domówienie tradycyj-
nej formy Karty. Wszelkie informacje  
dotyczące Karty Dużej Rodziny udziela-
ne są w Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. 
Główna 23A w Nowych Piekutach lub 
pod numerem telefonu 666 090 399.

 
Opr. Agnieszka Franczuk

Specjalista pracy socjalnej

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 
500+

Od 1 stycznia 2022 r., zgodnie  
z wprowadzonymi zmianami do rzą-
dowego programu „Rodzina 500+” 
zmieniły się zasady naboru wniosków 
o przyznanie świadczenia wychowaw-
czego. Według nowych zasad, obsługę 
przyjmowania i rozpatrywania wnio-
sków oraz przyznawania świadcze-
nia wychowawczego przejął Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast 
sprawy dotyczące prawa do świadcze-
nia wychowawczego za okresy sprzed  
1 stycznia 2022 r. z wniosków złożo-
nych do 31 grudnia 2021 r., do ich za-
kończenia realizowały dotychczasowe 
organy.

W 2022 r. wypłaciliśmy 1 547 235,50 zł  
dla 338 rodzin. Świadczenie wycho- 
wawcze otrzymało 625 dzieci. Licz-
ba wypłaconych świadczeń wyniosła 
3102.

DODATEK OSŁONOWY
W 2022 r. przyjęliśmy 647 wniosków 

o wypłatę dodatku osłonowego. Do 
31.10.2022 r. wypłaciliśmy 446 384,00 zł 
dla 581 gospodarstw domowych. Wy-
daliśmy 581 informacji o przyznaniu 
dodatku osłonowego i 8 decyzji od- 
mawiających przyznania dodatku osło-
nowego. 

Dodatek osłonowy wypłaca się naj-
później do 02.12.2022 r.

Termin na złożenie wniosku o wypłatę  
dodatku osłonowego minął 31.10.2022 r.

DODATEK WĘGLOWY
Do 18.11.2022 r. przyjęliśmy 882 

wnioski o wypłatę dodatku węglowe-
go. Wydaliśmy 580 informacji o przy-
znaniu dodatku węglowego, 34 decyzje 
odmawiające przyznania dodatku wę-
glowego oraz 36 decyzji umarzających 
postępowanie na wniosek strony, a 130  
wniosków zostało pozostawionych bez 
rozpoznania. Łącznie wypłaciliśmy 
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1  740 000,00 zł dla 580 gospodarstw 
domowych. 

Dodatek węglowy wynosi jednora-
zowo: 3000 zł.

Termin na złożenie wniosku o wypłatę  
dodatku węglowego mija 30.11.2022 r.

DODATEK DLA GOSPODARSTW 
DOMOWYCH Z TYTUŁU  

WYKORZYSTYWANIA  
NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Do 18.11.2022 r. przyjęliśmy 104 
wnioski o wypłatę dodatku dla gospo- 
darstw domowych z tytułu wykorzy-
stywania niektórych źródeł ciepła. Wy-
daliśmy 94 informacje o przyznaniu 
dodatku dla gospodarstw domowych  
i 2 decyzje odmawiające przyznania do-
datku. Łącznie wypłaciliśmy 191500,00 zł 
dla 94 gospodarstw domowych.

Dodatek dla jednego gospodarstwa 
domowego wynosi jednorazowo:
•	 3.000,00 zł, gdy głównym źródłem 

ciepła jest kocioł na paliwo stałe 
zasilany pelletem drzewnym lub in-
nym rodzajem biomasy;

•	 1.000,00 zł, gdy głównym źródłem 
ciepła jest kocioł na paliwo stałe, 
kominek, koza, ogrzewacz powie-
trza, trzon kuchenny, piecokuch- 
nia, piec kaflowy zasilane drewnem 
kawałkowym;

•	 500,00 zł, gdy głównym źródłem 
ciepła jest kocioł gazowy zasilany 
skroplonym gazem LPG;

•	 2.000,00 zł, gdy głównym źródłem 
ciepła jest kocioł olejowy.
Termin na złożenie wniosku o wy-

płatę dodatku dla gospodarstw domo- 
wych mija 30.11.2022 r.

DODATEK NA OGRZEWANIE 
PRĄDEM

Dodatek elektryczny przysługuje 
odbiorcy energii elektrycznej w  go-
spodarstwie domowym w  rozumieniu 
art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energe-
tyczne, w  przypadku gdy główne źró-
dło ogrzewania gospodarstwa domo-
wego jest zasilane energią elektryczną, 
i źródło to zostało zgłoszone lub wpisa-
ne do centralnej ewidencji emisyjności 
budynków, o  której mowa w  art.  27a 
ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o  wspieraniu termomodernizacji i re- 
montów oraz  o centralnej ewidencji  
emisyjności budynków (Dz.  U. z  2022  r.  
poz.  438, 1561, 1576 i 1967), do  dnia 
11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu –  
w  przypadku głównych źródeł ogrze-
wania zgłoszonych lub wpisanych po 
raz  pierwszy do  centralnej ewiden-
cji emisyjności budynków, o  których 
mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

W przypadku gdy gospodarstwo 
domowe zamieszkuje pod adresem za-
mieszkania, w  którym jest wykorzysty-
wana energia elektryczna pochodząca 
z  mikroinstalacji, w  rozumieniu art.  2 
pkt 19 ustawy z  dnia 20 lutego 2015  r. 
o  odnawialnych źródłach energii, któ-
ra jest rozliczana zgodnie z  zasadami 
określonymi w  art.  4 tej ustawy, do- 
datek elektryczny nie przysługuje.

Dodatek elektryczny nie przysługu- 
je gospodarstwom domowym objętym 
pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o 
wypłatę dodatku węglowego lub dodat-
ku dla gospodarstw domowych. 

Wniosek o wypłatę dodatku elek-
trycznego składa się w terminie od 
dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 
2023 r. Dodatek elektryczny wypłaca 
się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Dodatek elektryczny dla gospodar- 
stwa domowego wynosi 1000,00 zł.  
W przypadku, gdy zużycie energii 
elektrycznej w gospodarstwie domo-
wym w tym samym miejscu zamiesz-
kania w 2021 r. wyniosło więcej niż  
5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 
1500,00 zł.

 Opr. Starszy referent 
Iwona Brzozowska

STOP PRZEMOCY

Przemoc to zamierzone i wykorzy-
stujące przewagę sił działanie przeciw 
członkowi rodziny, naruszające prawa  
i dobra osobiste, powodujące cierpie-
nie i szkody.

W celu uzyskania kompleksowej po- 
mocy możesz zgłosić się lub zadzwonić 
do właściwej instytucji, np.:
– Policji tel.997 lub 112,
– Ośrodka Pomocy Społecznej w No-
wych Piekutach tel.666 090 399,
–Gminnej Komisji Rozwiazywania Pro- 
blemów Alkoholowych w Nowych Pie-
kutach tel. 86 476 95 20,
– Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie,, Niebieska Li-
nia” tel. 800 120 002,
– Placówek Służby Zdrowia – w razie 
doznania obrażeń ciała zgłoś się do 
lekarza w celu uzyskania pomocy me-
dycznej; można zażądać wystawienia 
bezpłatnego zaświadczenia lekarskie-
go o przyczynach i rodzaju uszkodzeń 
ciała związanych z użyciem przemocy  
w rodzinie.

Jeżeli potrzebujesz rozmowy, wspar- 
cia psychologicznego w związku z prze- 
mocą w twojej rodzinie, możesz sko-
rzystać z bezpłatnej rozmowy z psycho-
logiem w każdą ostatnią środę miesią- 
ca w budynku przy ul. Głównej 23 A,  
18-212 Nowe Piekuty. Zapisy w Ośrodku  
Pomocy Społecznej w Nowych Pieku-
tach w godz. 730-1530, numer telefonu –  
666 090 399.

Pomocą służą również specjaliści  
z fundacji,,Pojednanie” działającej przy 
Sanktuarium Matki Bożej Pojednania  
w Hodyszewie ul. Ppłk. Stefana Plato-
noffa 40, tel. 530 489 760, e-mail: fun-
dacjapojednanie@wp.pl (Al– Anon –  
grupa wsparcia dla osób współuzależ-
nionych, AA –grupa Anonimowych Al- 
koholików, Wspólnota Trudnych Mał-
żeństw Sychar, 12 kroków ku pełni życia).

 Osoby pokrzywdzone przestęp-
stwem i członkowie ich rodzin a także 
świadkowie i osoby im najbliższe mogą 
skorzystać z nieodpłatnej pomocy praw- 
nej, psychologicznej, materialnej, rze-
czowej w Lokalnym Punkcie Pomocy  
Pokrzywdzonym Przestępstwem miesz- 
czącym się w Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Wysokiem Ma-
zowieckiem ul. Mickiewicza 1, tel. 
518  595  676, https://pcprwysokiema-
zowieckie.pl/.

 Ośrodek opieki psychologicznej 
dla dzieci i młodzieży. Jeśli wasze 
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dziecko nie radzi sobie w trudnych 
sytuacjach, podejmuje zachowania au-
todestrukcyjne, jest agresywne, warto  
skonsultować się ze specjalistą. Świad-
czenia realizowane są bezpłatnie w ra- 
mach NFZ. Nie potrzeba skierowania.  
Na pacjentów czekają: psycholodzy, psy- 
choterapeuci oraz terapeuci środowi-
skowi. Ośrodek funkcjonuje w budynku 
dworca autobusowego w Wysokiem 
Mazowieckiem przy ul. Rynek Piłsud-
skiego 23. Rejestracja jest czynna w: po- 
niedziałki 12:00 – 20:00, wtorki, środy,  
czwartki 8:00 – 20:00, piątki 10:00 – 18:00.  
Umówić się na wizytę można również 
telefonicznie pod numerami 86 217  
32 40, kom. 510 117 807.

 Opr. Regina Rybicka 
 Starszy pracownik socjalny

GOK w Nowych Piekutach
towanie recytacji. Uczestniczki: Natalia  
Drewnowska z wierszem Jana Brzechwy  
„Przyjście wiosny, Maja Nowosińska  
z wierszem Jana Brzechwy „Na straga- 
nie”, Maria Rząca z wierszem Marii Ko-
nopnickiej „Bocian”, Wiktoria Grodzka 
z wierszem Marii Konopnickiej „Na- 
sze Kwiaty” oraz Zuzanna Żochowska  
z wierszem Doroty Gellner „Gdzie jest  
wiosna” otrzymały dyplomy oraz na- 
grody. Mamy dziewczynek otrzymały  
podziękowania za wsparcie i pomoc  
w przygotowaniu swoich dzieci do  
konkursu. Nagrody sponsorował Spół- 
dzielczy Bank Rozwoju oddział w Sze- 
pietowie.

TYDZIEŃ DLA MAMY

 

W centrum zajęć każdej z naszych 
grup znalazła się MAMA. Chłopcy  
z grupy młodszej z lego robotyki wy- 

myślili hotel spa dla mamy. Na zaję-
ciach plastycznych miał miejsce szcze-
gólny konkurs, w efekcie którego każ-
da z mam otrzymała tytuł „Najlepszej 
Mamy na świecie” potwierdzony dyplo-
mem. Życzenia mamom złożyli również  
uczestnicy zajęć z języka angielskie-
go i z warsztatów szachowych. Dzieci  
z zumby przygotowały układ taneczny, 
a grupa wokalna i chór wykonały pięk-
ne piosenki o mamie. 

WYSTAWA 100-LECIE OSP  
NOWE PIEKUTY

Na prośbę Druha Andrzeja Gajdziń-
skiego, prezesa OSP Nowe Piekuty, oraz 
we współpracy z nim, została przygo-
towana wystawa zdjęć przedstawiająca 
historię OSP Nowe Piekuty. Wystawę 
zaprezentowano podczas uroczystości 
jubileuszowych OSP 30 kwietnia 2022 r.

 

Wstawa 100-lecie OSP Nowe Piekuty

Działalność kulturalna w Gminie 
Nowe Piekuty skupia się wokół Gmin-
nego Ośrodka Kultury, który groma-
dzi i wspomaga wiele różnych grup. 

W naszym ośrodku swoje pasje  
realizują dzieci, młodzież i dorośli. 

III GMINNY KONKURS POEZJI 
„WIOSNA WIERSZEM MALOWANA” 

5 maja w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Nowych Piekutach odbył się 
III Gminny Konkurs Poezji „Wiosna 
wierszem malowana”. Honorowym Pa- 
tronem Konkursu był Wójt Gminy 
Nowe Piekuty – Pan Marek Kaczyń-
ski. Dzieci recytowały wiersze różnych 
poetów o tematyce wiosennej. W kon-
kursie wzięło udział pięć uczestniczek. 
Każda z recytacji wyróżniała się czymś 
szczególnym, dlatego też komisja kon-
kursowa postanowiła przyznać I miejsca 
wszystkim uczestniczkom, doceniając  
ich wysiłek i wkład włożony w przygo- 

Życzenia dla mam od uczestników zajęć 
z zumby
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GMINNY RODZINNY DZIEŃ 
DZIECKA W JABŁONI KOŚCIELNEJ 

08.06.2022 r. w Jabłoni Kościelnej 
odbył się Gminny Rodzinny Dzień 
Dziecka. Imprezę rozpoczął Pan Ma-
rek Kaczyński – Wójt Gminy Nowe Pie- 
kuty, który przywitał wszystkich zgro-
madzonych i złożył życzenia dzieciom.  
Następnie uczestnicy spotkania obej-
rzeli „Kaczkę dziwaczkę”. To było profe-
sjonalnie przygotowane przez rodziców 
przedszkolaków z Punktu Przedszkol-
nego „Baśniowy Gaj” przedstawienie pod 
kierunkiem Pań Karoliny Łapińskiej  
i Bożeny Truskolaskiej. Dopracowana 
scenografia, efektowne stroje, a przede 
wszystkim piękna gra aktorska przy-
niosły zgromadzonym widzom radość 
i zadowolenie. Aktorzy zostali nagro-
dzeni gromkimi brawami i solidnymi 
uściskami dzieci. Następie pięknie za-
prezentował się na scenie zespół „Pro-
myczki” pod kierunkiem Pani Pauliny 
Kołtyś. Po nim wicedyrektor SP w No-
wych Piekutach Pani Maria Łapińska 
wręczyła nagrody zwycięzcom organi- 
zowanego przez szkołę w Nowych Pie-
kutach międzyszkolnego konkursu pla- 
stycznego „Palenie szkodzi zdrowiu – 
moja antyreklama na palenie”. Po czym 
przyszedł czas na różne konkurencje  
sportowe. Na palcu szkolnym dla młod-
szych dzieci zawody przygotowały wy-
chowawczynie z Punktu Przedszkolne- 
go „Baśniowy Gaj”, a na Orliku dla mło-
dzieży zajęcia organizował Pan Maciej 
Mikołajczyk wraz z Panem Jackiem 
Drągowskim. W tym czasie można było 
skorzystać z mnóstwa atrakcji, takich 
jak: dmuchańce, trampoliny, malowanie  
twarzy, tatuaże, baloniki, bańki mydla- 
ne… A o to, by dzieciom i uczestnikom  
imprezy nie zabrakło sił zadbali rodzi-
ce uczniów ze Szkoły Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej, któ-
rzy przygotowali smakowite przekąski  
i słodkości oraz pracownicy szkoły,  
którzy serwowali kiełbaski z grilla, cia-
sto i uczniowie, którzy rozdawali lody  
i napoje. Panie Ania i Jola z KGW „Śli-
wowianki” przez pięć godzin wytrwale  
kręciły przepyszną watę cukrową. Impre- 
zę zakończyły pokaz magika i zumba. 
W świat magii i iluzji przeniósł dzieci 
Damian Karliński. Był to perfekcyjnie 
przygotowany pełen humoru występ, 
który przekraczał bariery umysłu i wy-
obraźni. Natomiast zumbę prowadziła 
Patrycja Żoch, której pięknie „asysto-
wały” dziewczynki uczęszczające na za- 
jęcia do GOK-u. Imprezę poprowadził  
i nagłośnił konferansjer – Pan Karol 
Falkowski.

W Gminnym Rodzinny Dniu Dziec- 
ka uczestniczyło ok. 300 dzieci – ze 
Szkoły Podstawowej im. Ks. Rocha Mo- 
dzelewskiego w Nowych Piekutach na 
czele z Dyrektor Panią Danutą Wy-
szyńską oraz ze Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej 
i Przedszkola „Baśniowy Gaj” na czele  
z Dyrektorem Panem Andrzejem Olędz- 
kim. Wszystkie atrakcje dla dzieci były 
za darmo dzięki sponsorom, którymi 
byli: 
• Starostwo Powiatowe w Wysokiem 
Mazowieckiem
• Gminna Komisja Rozwiązywania Pro- 
blemów Alkoholowych w Nowych Pie-
kutach
• Rada Rodziców Szkoły Podstawowej 
w Jabłoni Kościelnej
• Jednostki OSP Jabłoń Kościelna i Ja-
błoń Jankowce
•Koło Gospodyń Wiejskich „Śliwowianki”
•SBR Bank
• Tadeusz Wojtkowski Firma Tedi Sp. z o.o.
• Marcin Kruszewski – PHU – Rolteks –  
Sokoły 
• Fundacja Zdrowy Styl Życia
• Krzysztof Wnorowski Firma Biznes 
Polska w Wysokiem Mazowieckiem
• Mariola Szulborska – Office Service  
w Białymstoku
• Mirena i Marek Moczydłowscy – Sklep 
„Top Market” w Jabłoni Kościelnej
• Tomasz i Stefan Brzozowscy – Sklep 
Brzozowski w Jabłoni Kościelnej

• Robert Gajda – Gajda-Med Centrum 
Medyczne
• Łuniewski Łukasz – Luka Trans Ko-
stry Śmiejki
• Eugeniusz Łuniewski – Zakłady Mię-
sne Łuniewscy w Kostrach Śmiejkach
• Leszek Uszyński – Jabłoń Kościelna
• Anna Brzozowska – Jabłoń Śliwowo

Nad bezpieczeństwem dzieci czuwali  
niezawodni druhowie z OSP Jabłoń Ko-
ścielna i OSP Jabłoń Jankowce. Imprezę 
zorganizowali: Gmina Nowe Piekuty, 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Jabłoni Kościelnej, Gminny Ośrodek 
Kultury w Nowych Piekutach. Pracę  
organizatorów koordynowały panie Iza- 
bela Rząca – wicedyrektor SP Jabłoń 
Kościelna i Monika Rogalewska – dy-
rektor GOK-u w Nowych Piekutach.

KONCERT DUETU GITAROWEGO  
P&P GUITAR DUO 

PIOTR OSTROWSKI 
I PRZEMYSŁAW FIGIEL

Koncert odbył się 6 lipca w Izbie Tra-
dycji Regionalnej Rolnictwa. Zebranych 
powitała dyrektor ośrodka Monika Ro-
galewska wspominając, że duet tworzą 
znakomici gitarzyści: Piotr Ostrowski, 
absolwent Uniwersytetu Muzycznego 
w Białymstoku, dyrygent chóru „Har-
monica” z Sokół, pedagog oraz Przemy-
sław Figiel muzyk sesyjny, lider zespo-
łu „Bright Ophidia”, aranżer. Koncert  
P&P Guitar Duo poprzedził, tzw. sup-
port, który zapewniła grupa wokalna 
GOK pod kierunkiem Zuzanny Wyszyń- 
skiej prezentując dwa utwory: „Lipka” 
zespołu Rokiczanka oraz „Ty druha we 
mnie masz” z bajki „Toy story”. W wy-
konaniu duetu P&P Guitar Duo można 
było usłyszeć piękne aranżacje znanych 
przebojów, m.in zespołów Metallika, 
Queen i Led Zeppelin. Nie zabrakło 

Występ Damiana Karlińskiego – iluzjonisty
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również muzyki flamenco i muzyki  
klasycznej. Po niezwykłej uczcie dla 
ducha uczestnicy wydarzenia mogli po- 
rozmawiać o koncercie przy zdrowych 
przekąskach przygotowanych przez GOK  
w Nowych Piekutach. 

WAKACJE Z GOK

04 lipca dzieci z Gminy Nowe Pie-
kuty spotkały się w remizie OSP Jabłoń 
Jankowce, gdzie obejrzały przedstawie-
nie pt.: „Przygody krasnala Psikusa” 
oraz uczestniczyły w dyskotece i zaba-
wach prowadzonych przez Teatr Profi-
laktyczny Edukacja i Animacja „Magik” 
Agnieszka Mosiej. Były, m.in. zabawy 
z chustą animacyjną, przeciąganie liny, 
zabawy z balonikami, bitwa baloniko-
wa, Baba Jaga patrzy... Wydarzenie za-
początkowało „Wakacje 2022 z GOK 
Nowe Piekuty” i zostało zorganizowane 
we współpracy z OSP Jabłoń Jankowce.

Wakacyjne Laboratorium prowadzi- 
ła Marta Chruściel ze Stowarzyszenia 
Pomocy Szansa. Ok. 20 osób spotykało 
się przez tydzień na warsztatach, na któ-
rych powstawały, m.in.: slajmy, kropel-
kowe obrazki, robale, gniotki, tatuaże, 
buzująca piana… Jeden dzień uczestni-
cy warsztatów spędzali w lesie. 

19 sierpnia Izba Tradycji Regionalnej 
Rolnictwa w Nowych Piekutach zamie-
niła się w planetarium, w którym ponad 
czterdzieścioro dzieci zgłębiało tajem-
nice kosmosu. Dzieci obejrzały filmy  
o kosmosie.

Wakacje zakończyło spotkanie z po-
licjantami i strażakami, które stało się 
doskonałą okazją do przybliżenia dzie-
ciom pracy policjantów i strażaków oraz 
do przypomnienia zasad bezpiecznego 
poruszania się po drodze przed powro-
tem do szkoły. W spotkaniu na Orliku 
w Jabłoni Kościelnej udział wzięli po-
licjanci z Komendy Powiatowej Policji 
w Wysokiem Mazowieckiem oraz dru-

howie z OSP Jabłoń  Jankowce i Jabłoń 
Kościelna.

WYSTAWA pt.: „MALARSTWO”

W GOK-u w Nowych Piekutach za-
gościła wystawa Pauliny Kruszewskiej 
pt.: „MALARSTWO”. Uroczysty werni-
saż odbył się 12 września 2022 r. Uta- 
lentowana młoda artystka z terenu na- 
szej gminy zaprezentowała swoje wy- 
brane dzieła wykonane różnymi techni-
kami malarskimi. Przybyło wiele osób  
zainteresowanych sztuką, w tym liczne  
grono seniorów należących do projektu  
„Same plusy 60+”. Goście mieli okazję  
porozmawiać z autorką – studentką VI  
roku Wydziału Konserwacji i Restaura- 
cji Dzieł Sztuki na Warszawskiej Aka- 
demii Sztuk Pięknych. Zaprezentowane  
dzieła można było obejrzeć do końca  
września w Gminnym Ośrodku Kultu- 
ry w Nowych Piekutach. 

ZAJĘCIA W GOK-U

Na różnorodnych zajęciach w GOK-u 
w ciągu tygodnia spotyka się ok. 130 
osób. Są to zajęcia z języka angielskie- 
go, plastyczne, Zumba Kids, szachowe, 
wokalne i instrumentalne, lego roboty-
ka, spotkania szydełkowe, chór Swojskie 
Melodie, projekt dla seniorów „Same 
plusy 60+”. Natomiast ze zbiorów na- 
szej biblioteki korzysta 126. czytelników 
(stan na 16.11.2022r.). 

CHÓR „SWOJSKIE MELODIE” 
Chór Swojskie Melodie podczas XX 

Dożynek Gminnych w Nowych Pie- 
kutach prowadził korowód dożynkowy,  

włączył się w oprawę Mszy Świętej oraz 
wziął udział w obrzędzie przekaza- 
nia chleba i dał piękny koncert pieśni  
i piosenek ludowych. Chór w tym dniu 
zaprezentował się w nowych strojach 
zaprojektowanych i przygotowanych 
przez Panią Małgorzatę Tarasiewicz – 
Wosik z Białegostoku. Chórzystom to-
warzyszyli instrumentaliści: Bartłomiej 
Majewski – skrzypce, Katarzyna Rybic-
ka – klarnet, Sylwester Rybicki – akor-
deon, Mateusz Żebrowski – saksofon, 
Damian Suszczyński – bęben, Paulina 
Siemieniuk – werbrel.  

20 września Chór Swojskie Melodie 
wystąpił podczas uroczystego podsu-
mowania kursu komputerowego „CY-
FROWY SENIOR”. Spotkanie odbyło 
się w Karczmie u Stryja w Osipach Wy-
dziorach Pierwszych. Wśród uczest-
ników kursu z całego powiatu wyso-
komazowieckiego znaleźli się również 
seniorzy z naszej gminy, którzy w 2019 
roku brali udział w zajęciach kompute-
rowych prowadzonych w Izbie Tradycji 
Regionalnej Rolnictwa w Nowych Pie-
kutach. Projekt realizowany był w ra-
mach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa, działanie nr 3.1 „Działania 
szkoleniowe na rzecz rozwoju kom- 
petencji cyfrowych” przez Łomżyńską 
Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-  
-Technicznych NOT z Łomży.

16 listopada nasz Gminny Chór 
wystąpił z prezentem muzycznym dla 
Seniorów podczas Balu Seniora, który 
odbył się w Izbie Tradycji Regionalnej 
Rolnictwa w Nowych Piekutach.  

W listopadzie nasz Chór obchodził 
również swoje 5 urodziny, które uczcił 
podczas wspólnego spotkania na które 
przybył Pan Wójt Gminy Nowe Piekuty 
Marek Kaczyński wraz z małżonką.  
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SPOTKANIA SZYDEŁKOWE
Długie jesienne popołudnia można  

spędzić w miłym towarzystwie przy szy- 
dełkowaniu. Seniorki z klubu seniora  
w Nowych Piekutach zainicjowały spot- 
kania przy robótkach ręcznych. Zachę- 
camy by przyjść do GOK-u i pochwalić  
się swoimi pracami. Do uczestnictwa 
zapraszamy wszystkich miłośników szy- 
dełkowania, tych zaawansowanych jak 
również początkujących.

GMINNE MIKOŁAJKI 2022 
W  NOWYCH PIEKUTACH

Gminne Mikołajki w Nowych Pieku- 
tach odbyły się 6 grudnia w Izbie Tra- 
dycji Regionalnej Rolnictwa już po raz  
szósty. Na spotkanie przybyło ok. 80  
dzieci wraz z rodzicami i opiekunami.  
Na początku gości przywitali organiza- 
torzy spotkania Pan Marek Kaczyński –  
Wójt Gminy Nowe Piekuty oraz Pani  
Monika Rogalewska – Dyrektor Gmin- 
nego Ośrodka Kultury w Nowych Pie- 
kutach. Zabawy, konkursy i pokaz iluzji  

poprowadził Pan Damian Karliński –  
animator. Pod koniec spotkania przybył  
najbardziej oczekiwany gość – Święty  
Mikołaj, który wraz ze swoim pomoc- 
nikiem rozdał wszystkim dzieciom pre- 
zenty. Sponsorami upominków byli: Pan  
Marek Kaczyński Wójt Gminy Nowe Pie- 
kuty, Pan Artur Żochowski Przewod- 
niczący Rady Gminy wraz z Radnymi,  
Pani Marzena Olędzka Prezes Fundacji  
A.I.D.G oraz Pani Monika Rogalewska 
Dyrektor GOK.

KONKURSY:
,,NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD 

W GMINIE NOWE PIEKUTY” 
”NAJBARDZIEJ ZADBANA WIEŚ 

W GMINIE NOWE PIEKUTY”

Podsumowanie konkursów miało 
miejsce na Dożynkach Gminnych. 

Do konkursu na „Najpiękniejszy 
Ogród w Gminie Nowe Piekuty” zosta-
ło zgłoszonych  29 ogrodów.

Wyniki konkursu przedstawiają się  
następująco: I MIEJSCE – Państwo Zo- 
fia i Krzysztof Jankowscy; II MIEJSCE –  
Państwo Wanda i Jan Podleccy; II MIEJ-
SCE – Państwo Danuta i Jan Rzymscy; 
III MIEJSCE – Pani Honorata Jabłoń- 
ska; III MIEJSCE – Państwo Regina  
i Wiesław Szymborscy; III MIEJSCE – 
Państwo Joanna i Cezary Wyszyńscy. 
Pozostali uczestnicy konkursu otrzy-
mali wyróżnienia.

 Natomiast do konkursu „Najbar-
dziej zadbana wieś w Gminie Nowe 
Piekuty” zostało zgłoszonych 13 wsi.

Wyniki tego konkursu przedstawia- 
ją się następująco:

Trzy  wsie, tj. Hodyszewo, Nowe Pie- 
kuty, Nowe Rzepki otrzymały tytuł: 
„Najbardziej zadbanej wsi w Gminie 
Nowe Piekuty 2022”. Pozostałe wsie: 
Jabłoń-Dąbrowa, Jabłoń-Jankowce, Ja- 
błoń-Piotrowce, Jabłoń-Spały, Jabłoń-
-Śliwowo, Jabłoń-Zambrowizna, Kostry- 
-Noski, Nowe Żochy, Skłody Borowe, 
Stare Żochy  otrzymały wyróżnienia. 

Oprac. Pracownicy GOK 
w Nowych Piekutach

Projekt „SAME PLUSY 60+”

Od 4 maja 2021 r. w Nowych Pieku-
tach realizowany jest dwuletni Projekt 
„Same plusy 60+”, współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020. Benefi-
cjentem projektu jest Gmina Nowe Pie-
kuty, natomiast realizatorem Gminny 
Ośrodek Kultury w Nowych Piekutach. 
W projekcie uczestniczy 40 seniorów 
oraz osoby z listy rezerwowej. Inaugu-
racja odbyła się 14 czerwca 2021r. 

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

Od kwietnia tego roku do końca  
listopada 2022 uczestnicy projektu  
brali udział w:
– warsztatach kulinarnych – prowadzo-

nych przez Piotra Grycuka ze Studia 
kulinarnego „Zmokła Kura”,
– zajęciach plastyczno-rękodzielniczych –  
prowadzonych przez Izabelę Dąbrow-
ska i Agnieszkę Jakubicz, 
– zajęciach ruchowych, prowadzonych 
przez Edytę Dołkowską i Macieja Mi-
kołajczyka,
– spotkaniach z pracownikiem socjal-
nym – Reginą Rybicką,
– zajęciach z kosmetologiem, prowa-
dzonych przez Joannę Falkowską,
– warsztatach aktorsko-tanecznych, pro- 
wadzonych przez Urszulę Namiotko we 
współpracy z Mariuszem Orzełkiem,
– zajęciach z dietetykiem – prowadzo-

Ogród Państwa Zofii i Krzyztofa Jankow-
skich

Ogród Państwa Joanny i Cezarego Wyszyńskich

Wyjazd do Kina Wars w Wysokiem Mazo-
wieckiem
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SZKOŁA PODSTAWOWA W JABŁONI KOŚCIELNEJ
83. Rocznica napaści Sowietów na Polskę

17 września przypada 83. rocznica 
agresji sowieckiej na Polskę. Tego sa- 
mego dnia obchodzimy Dzień Sybira-
ka. We wrześniu 1939 r. armie Niemiec  
i Związku Sowieckiego najechały Pol-
skę, rozpoczynając drugą wojnę świato-
wą. Agresja była konsekwencją zawar- 
tego 23 sierpnia paktu Ribbentrop – 
Mołotow. Polscy jeńcy wojenni trafili 
m.in. do sowieckich obozów. Niem-
cy 1 września 1939 roku, a Sowieci –  
17 września. Kraj został podzielony 
między okupantów, których celem było 
zniszczenie narodu polskiego i osta-
teczna likwidacja Rzeczypospolitej.

Polacy na zajętych przez Sowietów 
ziemiach poddani byli licznym repre-

sjom. Tracili mienie, wolność i życie. 
Przedstawiciele polskich elit: żołnierze, 
policjanci, urzędnicy, padli ofiarą za- 
planowanej serii zbrodni, której sym-
bolem stał się Katyń.

Setki tysięcy mieszkańców zajętych  
ziem zesłano na Syberię. Wielu z sybi- 
raków pozostało na nieludzkiej zie-
mi na zawsze. Wielu pozostałych przy 
życiu nie wróciło do Ojczyzny – za-
chowali oni jednak Polskę i polskość 
w sercach. Ci, którym dane było wró- 
cić, powrócili do Polski innej niż ta, 
którą opuszczali.

Pierwsza z czterech masowych de-
portacji obywateli polskich z ziem 
wschodnich, które przeprowadzono po  
17 września 1939 roku, odbyła się  
10 lutego 1940 r. Do północnych ob- 
wodów Rosji i zachodnią Syberię tra- 
fiło wtedy około 140 tysięcy ludzi.

Według różnych źródeł 1 mln 350 
tys. Polaków lub nawet 2 mln osób zo-
stało wywiezionych ze swoich domów 
w ramach masowych deportacji.

17 września 2022 roku spotkali- 
śmy się na krótkim apelu, by uczcić  
pamięć ofiar napaści sowieckiej na  
Polskę. Po apelu klasy IV–VIII wraz  

z nauczycielami udali się jak każdego 
roku do Grobu Nieznanego Żołnierza 
na cmentarz, gdzie zapalone zostały 
znicze a ks. Proboszcz Andrzej Łapiń-
ski poprowadził wspólną modlitwę za 
ofiary zbrodni sowieckich. Takie dzia-
łania sprawiają, że w głowach naszych 
uczniów historia zostaje utrwalona, po 
to by w przyszłości nigdy nie powtórzy- 
ły się tak straszne wojenne wydarzenia. 

Opracowała:
Katarzyna Mantur

Uczniowie klas IV-VIII, dyrekcja i wycho-
wawcy Szkoły Podstawowej im. Jana Pa- 
wła II w Jabłoni Kościelnej przy Grobie  
Nieznanego Żołnierza

Uczennice klasy VII przy Grobie Nieznanego 
Żołnierza w Jabłoni Kościelnej

nych przez Magdalenę Mickiewicz-Ku-
lesza,
– pokazach filmowych „Cud Guade- 
lupe” oraz „Johnny” w kinie „Wars”  
w Wysokiem Mazowieckiem,
– spotkaniu dyskusyjnym z przedsta- 
wicielami Komendy Powiatowej Policji 
w Wysokiem Mazowieckiem,
– spotkaniach ze sztuką regionalną,
– spotkaniach krawieckich i szydełko-
wych,
– zajęciach multimedialnych i szacho-
wych – prowadzonych przez Grzegorza 
Samełko,
– Balu Seniora, 
– imieninach Seniora,
– wystawie artystycznej pt.: „Malar-
stwo” autorstwa Pauliny Kruszewskiej, 
– wycieczce edukacyjno-poznawczej  
do Warszawy gdzie Seniorzy zwiedzili:

• ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE – zespół 
pałacowo-ogrodowy w Warszawie za-
łożony w XVIII wieku przez Stanisława 
Augusta Poniatowskiego, 
• STARE MIASTO – plac zamkowy, 

barbakan, rynek miejski, pomnik Ma-
łego Powstańca 
• MUZEUM POWSTANIA WAR-
SZAWSKIEGO,
– wyjeździe do Opery i Filharmonii 
Podlaskiej w Białymstoku – Koncert 
„10 Tenorów”,

W dalszej części projektu konty-
nuowane będą różnego rodzaju zaję-
cia oraz wiele wydarzeń kulturalnych, 
świętowanie Dnia Rodziny, spotkanie 
opłatkowe czy Bal Karnawałowy oraz 
inne atrakcje do 30 kwietnia 2023 r. 

Wszystkim uczestnikom dziękuje-
my za zaangażowanie i wspaniałą at-
mosferę na spotkaniach, a prowadzą-
cym za profesjonalne przygotowanie 
zajęć. 

       Opracowała Milena Łubnicka
Opiekun Klubu Seniora

Warsztaty kulinarne 1 grupa

Wycieczka do Warszawy
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„Cudze chwalicie….”

Często zdarza się, że podróżując po 
najdalszych zakątkach świata, nie zda- 
0jemy sobie sprawy, że to, co blisko nas 
jest również fascynujące i nieodkryte. 

Mogli się o tym fakcie przekonać 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Ja-
błoni Kościelnej, którzy to w piękny,  
wrześniowy dzień odwiedzili Tykocin. 

Seans filmowy w kinie Hetman, lek-
cja historii w tykocińskiej synagodze, 
magiczna podróż przez Narew – tego 
wszystkiego mogliśmy doświadczyć „tuż  
za miedzą”.

To był piękny dzień i wycieczka  
z pewnością na długo pozostanie w na-
szej pamięci.

Opracowała:
Anna Dobrzańska

Kino Hetman w Tykocinie

Lekcja historii w tykocińskiej synagodze

 „Święto w Szkole” 

Dnia 13 października 2022 r. w Szko- 
le Podstawowej im. Jana Pawła II w Ja-
błoni Kościelnej odbyła się uroczystość 
związana ze Ślubowaniem i pasowa-
niem uczniów klasy pierwszej, Dniem 
Patrona Szkoły i Dniem Edukacji Na-
rodowej.

W uroczystościach wzięli udział  
rodzice uczniów klasy pierwszej, na-
uczyciele i uczniowie szkoły oraz zapro-
szeni goście: wójt gminy Nowe Piekuty  
pan Marek Kaczyński, ksiądz proboszcz  
Andrzej Łapiński i przewodnicząca  
Szkolnej Rady Rodziców pani Eliza 
Drągowska.

Uroczystość rozpoczęła pani wice- 
dyrektor Izabela Rzaca, która powi- 

tała wszystkich zebranych. Następnie  
pierwszoklasiści przedstawili część ar- 
tystyczną, na którą składały się wiersze  
i piosenki.

Po prezentacji umiejętności i wiado- 
mości, uczniowie klasy pierwszej w pięk- 
nych biretach na głowach, w podniosłej  
atmosferze, przed pocztem sztandaro-
wym ślubowali być dobrymi Polaka- 
mi, godnie reprezentować swoją szkołę, 
oraz swym zachowaniem i nauką spra-
wiać radość rodzicom i nauczycielom.

Po złożeniu Ślubowania pani wi-
cedyrektor Izabela Rząca, kolorowym 
ołówkiem dokonała symbolicznego aktu 
pasowania na ucznia i wręczyła dzie-
ciom pamiątkowe dyplomy, a wójt  
gminy pan Marek Kaczyński wręczył 
ufundowane upominki.

W dalszej części uroczystości zosta- 
ła odśpiewana przez wszystkich zebra- 
nych ,,Barka”, ulubiona pieśń naszego 
patrona papieża Jana Pawła II. W na-
stępnej kolejności uczniowie klas star- 
szych recytowali wiersze związane  
z Dniem Edukacji Narodowej i wrę-
czyli nauczycielom, obsłudze szkoły 
i zaproszonym gościom słodkie upo-
minki. Podczas tej uroczystości, zostały 
również wręczone wybranym nauczy-

cielom nagrody: Nagrody Dyrektora  
i Nagrody Wójta. 

Uroczysty dzień zakończyły pamiąt-
kowe zdjęcia.

Opracowanie:
Ewa Miszczuk

Uczniowie klasy I z wychowawczynią Pa-
nią Ewą Miszczuk

Uroczyste pasowanie uczniów przez Panią 
Wicedyrektor Izabele Rząca

Wręczenie okolicznościowych upominków 
uczniom klasy I przez Wójta Gminy Nowe 
Piekuty Pana Marka
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Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej
Samorząd Uczniowski to „miejsce”, 

w którym młody człowiek ma szansę  
na realizację pierwszych pomysłów, za- 
równo tych rozrywkowych, jak i spo- 
łecznych, na decydowanie o sobie  
i o tym, co może być dla niego ko-
rzystne, na kreowanie otaczającej go 
rzeczywistości, a także branie odpo-
wiedzialności za siebie i grupę. Ideą 
Samorządności Uczniowskiej jest fak-
tyczny wpływ uczniów na życie szkol-
ne, współdecydowanie, podejmowanie 
pierwszych decyzji i przyjmowanie na 
siebie ich konsekwencji, a także inicja-
tywa i chęć do podejmowania działań, 
które mają na celu ulepszenie, zmody-
fikowanie oraz usprawnienie otaczają-
cej rzeczywistości z punktu widzenia 
młodego człowieka. Poczucie rzeczywi-
stego wpływu na swoją szkolną czy też  
lokalną przestrzeń, obserwacja zmian, 
które następują w wyniku podejmo- 
wanych aktywności to dla młodych  
ludzi zachęta, aby powielić ten schemat 
w dorosłym życiu, działać, aby ulep- 
szać i nie bać się zmian. 

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej 
2022/2023

Takimi właśnie ideami kieruje się 
Samorząd Uczniowski w Szkole Pod-
stawowej w Jabłoni Kościelnej. Mło- 
dzi, aktywni i kreatywni – podejmują 
inicjatywy, które mają w sposób realny 
wpłynąć na ich szkolne życie, by szko-
ła nie kojarzyła się wyłącznie z siedze- 
niem w ławce i wkuwaniem definicji  
i wzorów. Edukacja oczywiście na pierw- 
szym miejscu, ale młody umysł lepiej 

chłonie wiedzę w przyjaznej atmosfe-
rze. Swoją działalność SU rozpoczął  
w drugiej połowie września od akcji 
charytatywnej na rzecz Kingi Niemyj-
skiej walczącej z chorobą nowotworo-
wą. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
mam, które upiekły ciasta oraz dzię-
ki indywidualnym darczyńcom, stoły 
uginały się od słodkości, a skarbon- 
ka zapełniła się po brzegi. Kupujący-
mi byli nie tylko uczniowie i nauczy-
ciele, ale również licznie przybyli tego 
dnia mieszkańcy okolicy. Kwota, którą  
w dniu kiermaszu udało się zebrać 
przerosła najśmielsze oczekiwania. Na 
konto Kingi wpłaciliśmy 6 633,97 zł. 

Szkolny kiermasz ciast dla Kingi Niemyjskiej

Uczniowie klasy 8 podczas liczenia docho-
dów z kiermaszu ciast

By szkoła stawała się miejscem  
przyjaznym, Samorząd Uczniowski wy- 
pełnia czas wolny uczniowskiej spo-
łeczności. Dyskoteka, którą udało się 
zorganizować, nie tylko przyniosła mu-
zyczno-taneczne doznania, ale też bez 
wątpienia stała się okazją do kształto-
wania zmysłu organizacyjnego. Ucznio-
wie sami zadbali o oprawę muzyczną, 
prowadzili bufet dyskotekowy, zadbali 
o porządek po dyskotece. Zatem połą-

czyły się elementy przyjemne z poży-
tecznymi. A zarobione na sprzedaży 
biletów i z prowadzenia bufetu pienią-
dze przeznaczone zostały na organi- 
zację Dnia Edukacji Narodowej – słod-
kie upominki od uczniowskiej braci 
otrzymali nauczyciele i pracownicy nie- 
pedagogiczni szkoły.

A dla przełamania listopadowej sza- 
rugi SU zorganizował Dzień Postaci  
z Bajek. Kreatywność naszych uczniów 
bardzo cieszy. Księżniczki, krasnoludki, 
wróżki wypełniły mury naszej szkoły.  
Był niejeden Czerwony Kapturek i Bob 
Budowniczy, znalazło się kilku Harrych 
Potterów i niejedna Hermiona, a na-
wet Kucharz z nieodłącznym szczurem 
z bajki Ratatuj. Nie sposób wymienić 
wszystkich, ale 7 listopad był w naszej 
szkole dniem wyjątkowym. Również 
dzięki temu, że połączenie działania 
SU z Biblioteką szkolną zaowocowało 
„Przerwą na czytanie”. Zaczytane baj-
kowe postacie na szkolnych koryta-
rzach podczas długiej przerwy to efekt 
ogólnopolskiej akcji w naszej szkole 
nieco spóźnionej właśnie z powodu 
„Dnia Postaci z Bajek”. Współpraca 
uczniów, integracja, aktywizowanie śro- 
dowiska szkolnego to wartości dodane 
działalności organizacji uczniowskiej 
jaką jest Samorząd. Podsumowując 
można tylko dodać: Fajnie być opie- 
kunem Samorządu!

Uczniowie klasy V podczas Dnia Postaci 
z Bajek

Opracowała:
Katarzyna Mantur
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Wycieczka do Warszawy
...Są różne piękne, wielkie stolice,
A ja Warszawą tylko się szczycę,

Tu mi jest dobrze, tu mi radośnie,
Gdy ona rośnie – serce mi rośnie,
I sam do siebie nieraz się śmieję,

Ze tak spełniła nasze nadzieje,
Że tak młodnieje i tak pięknieje....

„Nasza Warszawa” Jan Brzechwa

7 października 2022 r. uczniowie 
klasy II i III wzięli udział w wycieczce 
do Warszawy. Spędziliśmy cudowny 
dzień w stolicy. Zwiedzanie rozpoczę- 
liśmy od wizyty w Centrum Nauki Ko- 

pernik, gdzie mogliśmy odkrywać ta-
jemnice natury, samodzielnie przepro-
wadzać doświadczenia i świetnie się 
przy tym bawić. Następnie ruszyliśmy 
na długi spacer podczas którego od-
krywaliśmy uroki naszej pięknej stoli-
cy. Widzieliśmy Rynek Starego Miasta, 
Zamek Królewski, Kolumnę Zygmunta, 
Barbakan, czy też Pomnik Małego Po-
wstańca. Dotarliśmy pod Pałac Prezy-
dencki, by następnie udać się pod Grób 
Nieznanego Żołnierza w Warszawie, na 
pl. marsz. Józefa Piłsudskiego, gdzie 
mieliśmy okazję obserwować zmianę 
warty. 

Naszą wycieczkę zakończyliśmy po- 
dziwianiem uroków jesieni w Ogro-
dzie Saskim. To był wspaniały dzień  
i zgodnie stwierdziliśmy, że nasza sto- 
lica jest niesamowita!

Opracowała:
Teresa Pęza

Uczniowie klas II i III przed Budynkiem 
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Uczestnicy wycieczki pod Pomnikiem Sy-
renki Warszawskiej

Uczniowie podczas wizyty w Centrum Na-
uki Kopernik

„Witajcie w naszej bajce...”

28 października 2022 roku świę-
towaliśmy Dzień Biblioteki Szkolnej. 
Celem tego wydarzenia było wyekspo-
nowanie roli biblioteki jako szczególne-
go miejsca w szkole, a także zwrócenie 
uwagi w niekonwencjonalny, atrakcyj-
ny sposób na jej ogromną rolę w po- 
znawaniu świata oraz rozwijaniu zain- 
teresowań czytelniczych. Uczniowie klas  
I-III, grupa 5 i 6-latków oraz przed-
szkolaki z Punktu Przedszkolnego „Ba-
śniowy Gaj” odwiedziły naszą bibliote-
kę, gdzie czekało na nich wiele atrakcji. 
Świętowanie rozpoczęło się przedsta-
wienia pt. „Witajcie w naszej bajce”,  
w którym to uczniowie mieli okazję 

spotkać znane im postacie z bajek. Na 
zakończenie spośród widzów zostali 
wybrani przedstawiciele, którzy w imie-
niu swoich kolegów i koleżanek uro- 
czyście obiecali, że będą kochać i sza-
nować książki oraz często odwiedzać 
szkolną bibliotekę. Nie zabrakło także 
sprawdzenia wiedzy na temat znanych 
dzieciom bajek i baśni poprzez roz-
wiązywanie quizów i zagadek. Uko-
ronowaniem uroczystości był słodki 
poczęstunek. Każdy z gości otrzymał 
pamiątkową zakładkę do książki. Nad 
przebiegiem uroczystości czuwali: Do-

bra Wróżka, Myszka Minnie, starsi 
uczniowie zaangażowani w działalność 
naszej szkolnej biblioteki, a także uwiel-
biany przez dzieci Kubuś Puchatek. 

Mamy nadzieję, że w ten sposób 
udało nam się zwrócić uwagę naszych 
uczniów na ogromną rolę biblioteki  
w życiu szkoły oraz zachęcić ich do 
korzystania z naszych bibliotecznych 
zbiorów. Liczymy na to, że ten wyjąt- 
kowy dzień pozostanie na długo w pa-
mięci naszych gości. 

Opracowała:
Aneta Laskowska

Przedstawienie „Witajcie w naszej bajce..”

Artyści wraz z dziećmi z Punktu Przedszkolnego „Baśniowy Gaj” w Jabłoni Kościelnej
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Ocalą od zapomnienia…

W ostatnich dniach października 
uczniowie kl. 6 wraz z wychowawczy-
nią, Panią Anną Dobrzańską porząd- 
kowali okoliczne groby. 

Uprzątnięte zostało miejsce pamięci 
w Jabłoni Dobkach, Grób Nieznanego 
Żołnierza oraz zapomniane nagrobki 
na cmentarzu parafialnym w Jabłoni 
Kościelnej. 

W chwili refleksji i zadumy w dniach 
1 i 2 listopada chociaż przez moment 
skierujmy spojrzenie w stronę naszej 
lokalnej historii, otulmy myślami tych, 

których z nami już nie ma, zapalmy 
znicz na opuszczonej mogile…

Opracowała:
Anna Dobrzańska

Miejsce pamięci w Jabłoni Dobkach

Prace porządkowe na cmentarzu parafial-
nym w Jabłoni Kościelnej

Głośne czytanie w przedszkolu
Czy czytanie jest ważne? Czy warto 

je promować wśród przedszkolaków?
Odpowiedź brzmi – ZDECYDO-

WANIE TAK.
Książka to niewyczerpane źródło 

przeżyć, wiedzy i wzruszeń. Uczy mowy 
ojczystej, sprzyja wzbogacaniu dziecię-
cego słownika, rozwija zainteresowania. 
Poprzez utwory literackie dziecko uczy 
się rozumieć świat, dostrzegać i cenić 
ważne wartości Pomaga kształtować 
pozytywne cechy charakteru: przyjaźń, 
opiekuńczość, wrażliwość i tolerancję.  
Dlatego warto od najmłodszych lat roz-
budzać u dzieci zapał i zamiłowanie do 
książek. Mając to na uwadze zorgani-
zowaliśmy 29 września w oddziałach  
5 i 6 latków „Jesienne Czytanie” w ra-
mach akcji Ogólnopolski Dzień Gło-
śnego Czytania. Tego dnia nasza sala 
mieniła się kolorami jesieni. Kącik 
przyrodniczy zachwycał bogactwem je- 
siennych darów. Przedszkolaki ubrały 
się w stroje pasujące kolorem i stylisty-
ką do panującej pory roku. Kolorowe  
ubrania i ciekawe nakrycia głowy dzieci 
zaprezentowały podczas pokazu jesien-
nej mody.

Wiele z nich zostało nagrodzonych 
gromkimi brawami.

Główną atrakcją dnia była wizyta 
Pani Jesieni, która tanecznym krokiem 

przybyła do nas w wyjątkowej kreacji  
z koszem peł nym jesiennych darów. 
Mieliśmy okazję wysłuchać bajki przy-
gotowanej przez naszego gościa pt. 
„Wielkie oczy” traktującej o przyjaźni  
i mocy pomagania. Nasze przedszko- 
laki bardzo lubią bajki, ale dzisiejsze 
spotkanie było wyjątkowe i zapewne na 
długo pozostanie w pamięci dzieci.

Pewnie jesteście ciekawi skąd wzięła 
się Pani Jesień w naszym przedszkolu?

Uchylimy Wam rąbka tajemnicy – 
była to nasza Pani Dyrektor, która pra-
cuje też w szkolnej bibliotece i sprawy  
czytelnictwa są szczególnie bliskie jej 
sercu.

Dziękujemy Rodzicom za wysiłek 
włożony w przebrania dzieci, a Pani  
Dyrektor za przygotowanie profesjo- 
nalnego widowiska.

 Opracowała:
Bożena Truskolaska

Jesienne przebrania dzieci

Spotkanie z Panią Jesień
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Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

20 września w Punkcie Przedszkol-
nym „Baśniowy Gaj” w Jabłoni Kościel-
nej obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień 

Przedszkolaka. Święto to zostało usta-
nowione po to, by podkreślić wagę edu-
kacji przedszkolnej w rozwoju dzieci  
i ma przyczynić do popularyzacji wy-
chowania przedszkolnego. Już od sa-
mego rana w przedszkolu w grupach 
,,Pszczółki’’ i ,,Skrzaty’’ panowała we- 
soła atmosfera. Nauczycielki przygo-
towały dla dzieci różne atrakcje, m.in.: 
zabawy integracyjne, tańce i pląsy przy 
ulubionych dziecięcych przebojach, za-
bawy z chustą animacyjną i balonami, 
wspólne malowanie farbami. Radość  
i śmiech dzieci świadczyły o wspania- 

łej zabawie. Dzień ten dostarczył przed-
szkolakom wielu pozytywnych wrażeń 
i na długo zostanie w ich pamięci. Na 
zakończenie wszystkie dzieci otrzymały 
medale,,Super Przedszkolaka’’. 

Pamiętajmy, że: 
,,Kiedy śmieje się dziecko,  

śmieje się cały świat’’ 
J. Korczak

Opracowała:
Anna Kulesza

Zajęcia plastyczne: malowanie farbami

Wycieczka przedszkolaków z „Baśniowego Gaju”
17 października 2022 r. przedszko- 

laki z „Baśniowego Gaju” wybrały się 
na wycieczkę do Wysokiego Mazowiec- 
kiego. Najpierw odwiedziły kino „Wars”, 
gdzie obejrzały bajkę o dzielnym Jeży-
ku, a następnie spędziły radosne chwi-
le w sali zabaw. Wycieczka sprawiła 
wszystkim dużo radości. Dla naszych 
przedszkolaków była egzaminem samo- 
dzielności i niezależności. Dzieci zdały 
ten egzamin na szóstkę. 

Opracowała: 
Karolina Łapińska

Przedszkolaki w Kinie „WARS” w Wysokiem 
Mazowieckiem

Maluszki i starszaki podczas zabawy w dzie-
cięcej sali zabaw

 Program „Laboratoria Przyszłości”
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jabłoni Kościelnej

Szkoła Podstawowa im. Jana Paw-
ła II w Jabłoni Kościelnej bierze udział  
w Programie Laboratoria Przyszłości 
realizowanym przez Ministerstwo Edu-
kacji i Nauki. Jest to nowa inicjatywa, 
której celem jest rozwijanie kompeten-
cji kreatywnych i technicznych wśród 
uczniów. Program zakłada doposażenie 
szkół  w nowoczesne narzędzia i po-
moce dydaktyczne. Główny nacisk po-
łożony jest tu na rozwój kompetencji  
w szeroko rozumianej tematyce STE-
AM (nauka, technika, inżynieria, sztu-
ka, matematyka).  

W ramach Laboratoriów Przyszło-
ści szkoła otrzymała wsparcie finan-
sowe w wysokości 60 000 zł na zakup 

sprzętu edukacyjnego i są to: studio te- 
lewizyjne HS-1300, 10 mikroskopów 
Delta Optical BioSTage II, drukarka 
3D MakerBot Sketch MAC Edu Care, 
Mistrz Steam – zestaw do programowa- 
nia  mikrokontrolerów i nauki elektro- 
niki, stacje lutowniczą ATTEN AT098D- 
60W oraz Zhaoxin 936DH-75W, Gim-
bal FaiynTech Vlog Pocket 2, Walizkę 
długopisów Banach 3D wraz z zesta- 
wami filamentów, pociąg Intelino Star-
ter Pac oraz zestaw torów, klocki kon-
strukcyjne KORBO.

Zakupiony w ramach programu   
sprzęt pozwala przeprowadzać zajęcia  
w ciekawy oraz interesujący sposób,  
angażując uczniów oraz sprzyjaj od- 

krywaniu talentów i rozwijaniu zain- 
teresowań. Kreatywność podczas prze- 
prowadzanych zajęć nie zna granic. 

Udział w programie jest ogromną 
szansą na zwiększenie zainteresowania 
uczniów nowoczesna technologią, a tak- 
że rozwijaniem ich zainteresowań.

Opracowała: 
Aneta Laskowska

Uczniowie pracujący z długopisami Banach 3D
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1 września 2022 roku, po wakacyj-
nej przerwie, z ogromną radością roz-
poczęliśmy inaugurację nowego roku 
szkolnego 2022/2023. O godzinie 9.00 
uczniowie, rodzice oraz nauczyciele 
wzięli udział w uroczystej mszy świętej 
w kościele parafialnym w Nowych Pie-
kutach, po czym udali się do budynku 
szkoły, aby rozpocząć nowy rok szkolny.

W związku z przypadającą tego dnia 
83. rocznicą wybuchu II Wojny Świa- 
towej, pamięć poległych uczczono mi-
nutą ciszy. 

SZKOŁA PODSTAWOWA W NOWYCH PIEKUTACH

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 w Szkole Podstawowej 
im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach 

83. Rocznica napaści Niemiec na Polskę

Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podsta-
wowej im. ks. R. Modzelewskiego w Nowych 
Piekutach

83. rocznica agresji sowieckiej na Polskę

83. ROCZNICA 
AGRESJI SOWIECKIEJ NA POLSKĘ

16 września w Szkole Podstawowej 
w Nowych Piekutach odbył się uroczy-
sty apel poświęcony 83. rocznicy agre-
sji sowieckiej na Polskę. 17 września 
1939 r., na mocy tajnego protokołu do  
paktu Ribbentrop-Mołotow, Związek  
Sowiecki bez wypowiedzenia wojny na- 
padł na Polskę, przystępując tym sa- 
mym do wojny po stronie hitlerowskich 
Niemiec. 

Na zakończenie apelu uczniowie  
klasy 8 zapalili znicze:
• przy pomniku poświęconym mjr. Ka-
zimierzowi Kamieńskiemu pseudonim 
„Huzar” i żołnierzom AK,
• przy tablicy poświęconej Sybirakom,
• pod dębami upamiętniającymi trzech 
oficerów zamordowanych w Katyniu 
oraz ofiary katastrofy smoleńskiej. 

Opracowała:
Wioletta Litwińczuk 

Przemarsz szlakiem znaków pamięci Polskiej Golgoty Wschodu  
w Nowych Piekutach

14 września 2022 r. grupa uczniów 
Szkoły Podstawowej im. ks. Rocha Mo- 
dzelewskiego w Nowych Piekutach wraz  
z proboszczem parafii Piekuty ks. kano-
nikiem Tadeuszem Sołtysikiem i opie-
kunem Klubu Wnuka Sybiraka Janem 
Pogorzelskim uczestniczyli w Przemar-
szu Szlakiem Znaków Pamięci Polskiej 
Golgoty Wschodu w Nowych Piekutach. 

Najpierw uczestnicy obejrzeli szkol-
ną ekspozycję poświęconą zesłaniom 
na Sybir i wysłuchali pogadanki opie-
kuna Klubu Wnuka Sybiraka Jana Po-
gorzelskiego o deportacjach Polaków,  
w tym mieszkańców naszej gminy,  
w głąb ZSRS. Następnie udali się pod 
Tablicę ku Czci Sybiraków oraz Dęby 
Pamięci poświęcone ofiarom Zbrodni 
Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej na 
placu przykościelnym. Kolejnym punk-
tem było przejście na cmentarz para-
fialny w Nowych Piekutach. Chwilami 
zadumy przy grobach Sybiraków pod-
kreślono pamięć o gehennie naszych 
przodków, którym Sowieci zgotowali 
tułaczy los, cierpienia, głód, ból rozłąki 
z Ojczyzną. Dzięki udziałowi w prze-
marszu uczniowie pogłębili wiedzę  

o zsyłkach na Sybir, oddali hołd Sybi- 
rakom, uczcili 83. rocznicę agresji so-
wieckiej na Polskę.

    
Opracował: Opiekun Klubu Wnuka 

Sybiraka Jan Pogorzelski
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Dzień Edukacji Narodowej 2022/2023
Dnia 13.10.2022 r. odbył się w na- 

szej szkole uroczysty apel z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. Wszyscy ucznio-
wie tego dnia przyszli do szkoły od-
świętnie ubrani, by o 11:30 wspólnie 
spotkać się i uczestniczyć w przygoto-
wanym przez Samorząd Uczniowski 
widowisku.

Spotkanie tradycyjnie rozpoczęła Pani  
dyrektor szkoły Danuta Wyszyńska. 
Przywitała przybyłych na tę uroczystość 
gości, pracowników szkoły i nauczycieli. 
Następnie narratorzy przedstawienia 
zaprosili do wspólnego obejrzenia i wy-
słuchania skeczu w wykonaniu uczniów 

klas siódmych i ósmych. Uczniowie 
stwierdzili, „że nie było nudnie i moż- 
na było się pośmiać”.

Całość zakończyła się życzeniami 
od uczniów, Pani dyrektor, Pana Wój-
ta i przedstawicieli Rady Rodziców. 
Uczniowie wręczyli Wszystkim pracow- 
nikom szkoły kwiatki, dziękując za trud 
i serce, jakie wkładają w wykonywaną 
pracę.

My jeszcze raz składamy najszczer- 
sze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyśl- 
ności i satysfakcji z pełnionej misji.  
Zapraszamy do galerii.

Samorząd Uczniowski

Kiermasz słodkości dla Kingi Niemyjskiej

Dnia 26.09.2022 r. w naszej szkole 
odbył się kiermasz ciast zorganizowany 
przez Samorząd Uczniowski i Szkolne 
Koło Caritas. Głównym i zarazem je-

dynym celem naszej akcji była zbiórka 
pieniędzy na leczenie Kingi Niemyj-
skiej, mieszkanki sąsiedniego miasta,  
która po raz kolejny musi walczyć  
o swoje zdrowie i życie. 

Za symboliczną kwotę, można było 
kupić kawałek pysznego, domowego 
ciasta lub innego wypieku. Nie było ni-
kogo, kto by tego dnia obojętnie prze-
szedł obok naszego stoiska. Zarówno 
nauczyciele, pracownicy szkoły jak  
i uczniowie chętnie przyłączali się do  
akcji i kupowali nasze smakołyki. Łącz- 
nie udało nam się zebrać: 2960,45 zł. 

Pieniądze już zostały przekazane na 
konto fundacji.

Kierujemy ogromne podziękowa-
nia w stronę rodziców, babć i innych 
członków rodziny, którzy przygotowali 
te pyszne ciasta i ciasteczka. Niech „do-
bro”, którym się podzieliliście, wróci  
do Was ze zdwojoną siłą, a Kindze  
przyniesie dużo zdrowia i sił w walce  
z chorobą. Dziękujemy.

Samorząd Uczniowski 
i Szkolne Koło Caritas z opiekunami

Profilaktyka to jeden z czynników warunkujących zdrowie
W ramach programu profilaktyki 

zdrowotnej w Szkole Podstawowej im. 
ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych 
Piekutach realizowane są liczne pro- 
gramy.

22 kwietnia 2022 r. obchodziliśmy 
Dzień Ziemi w naszej szkole, który 
przebiegał pod hasłem „Mamy wpływ 
na losy Ziemi”. Tego dnia lekcje roz-
poczęły się od krótkiego filmu: „Dzień 
Ziemi – problemy ekologiczne współ-
czesnego świata” i krótkiej dyskusji 
na ten temat. Chętni uczniowie wzięli 
udział w konkursie plastycznym: „Na 
ratunek Ziemi”. Najciekawsze prace zo- 
stały nagrodzone i umieszczone na wy-
stawie szkolnej. 

Z tej też okazji został zorganizo- 
wany apel, podczas którego uczniowie  
zaprezentowali wiersze własnej twór-
czości, dotyczące konieczności oszczęd-
nego gospodarowania zasobami oraz 
sposobów ograniczania i segregacji  

Dzień Ziemi
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Ponadto zorganizowano dla uczniów  
i ich rodziców zajęcia z psychotera- 
peutą, P. Robertem Ćwikowskim, pra- 
cownikiem Pracowni Noezis na temat: 
„Zachowania ryzykowne, zagrożenia  
i konsekwencje”. Przeprowadzono rów-
nież międzyszkolny konkurs plastycz- 
ny pod hasłem: „Palenie szkodzi zdro-
wiu – moja antyreklama na palenie”. 
W konkursie wzięli udział uczniowie  
z naszej szkoły oraz uczniowie ze Szko- 
ły Podstawowej w Jabłoni Kościelnej,  
spośród których wyłoniono zwycięz- 
ców w dwóch kategoriach wiekowych.  
Uczniowie otrzymali nagrody ufundo- 
wane przez GKRPA w Nowych Piekutach. 

Międzyszkolny konkurs plastyczny „Palenie 
szkodzi zdrowiu – moja antyreklama na  
palenie”

Warsztaty z psychoterapeutą

Wychodząc z założenia, że lepiej za- 
pobiegać niż leczyć, w Szkole Podsta-
wowej w Nowych Piekutach w dniach 
12-16 września w klasach 4-8 zostały  
zorganizowane zajęcia poświęcone pro- 
filaktyce chorób zakaźnych. W ramach  
tego działania zostały przeprowadzone  
lekcje wychowawcze oraz wykonano  
wystawkę szkolną poświęconą tej te-
matyce. Podczas zajęć wykorzystano  
materiały (filmy, scenariusze) przygoto-
wane przez MEN, GIS oraz organizacje 
pozarządowe.

W klasach 7-8 zrealizowano rów- 
nież program profilaktyki czerniaka –  
„Znamię! Znam je”. W czasie zajęć 
uczniowie dowiedzieli się, jak obserwo-
wać zmiany pojawiające się na skórze 
oraz poznali sposoby ochrony przed 
czerniakiem. 

Wzorem lat ubiegłych w naszej szko- 
le realizowany był prozdrowotny pro-
gram TRZYMAJ FORMĘ. 

W ramach programu zostały prze-
prowadzone następujące działania:
• Przeprowadzenie w klasach lekcji  
wychowawczych na temat: „Czy wiesz, 
co jesz?” oraz „Aktywność fizyczna –  
warunkiem zdrowia fizycznego i psy-
chicznego.” „Znaczenie regularnego  
spożywania posiłków”. „Choroby wy-
wołanie nieregularnym odżywianiem”.
• Przygotowywanie zdrowych, smacz-
nych kanapek, surówek i sałatek.
• „Zamiast coli wybierz koktajl” – przy- 
gotowywanie zdrowych koktajli owo-
cowo-warzywnych.
• Przygotowanie wystawy dotyczącej 
zdrowego odżywiania.
• Formy aktywności fizycznej i jej zna-
czenie w zachowaniu zdrowia (aero- 
bik, gry i zawody sportowe).
• Konkurs na prezentację multime- 
dialną – „Narkotyki i alkohol to śmier-
telna pułapka”.
• Konkurs plastyczny – Zdrowa Zie- 
mia – zdrowy człowiek.
• Test wiedzy – Zdrowie na talerzu.

Wszystkie nagrody w ramach kon-
kursów ufundowane zostały przez 
Gminną Komisję Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych.

Podsumowanie programu „Trzymaj Formę!”                               

Opracowali Koordynatorzy programów:
 Jadwiga Radulska-Kostro

Wioletta Litwińczuk 

śmieci. Ponadto przedstawiciele spo-
łeczności uczniowskiej stworzyli plakat  
pn. „Moje zobowiązania wobec Ziemi”. 
Na zakończenie został odczytany re-
ferat na temat: „Nasza planeta – nasze 
zdrowie”.

Dnia 04.10.2022 r. uczniowie na- 
szej szkoły czynnie włączyli się w ogól-
nopolską inicjatywę „Sprzątamy dla 
Polski”. Uczniowie klas V i VI wspól-
nie z nauczycielami wyruszyli do lasu, 
aby oczyścić ze śmieci tereny zielone po-
łożone na terenie naszej gminy. Na za- 
kończenie prac porządkowych ucznio- 
wie dyskutowali na temat: W jaki spo- 
sób mogą ograniczać produkcję śmieci  
w swoich gospodarstwach domowych? 
Ponadto uczniowie zostali zobowiąza-
ni, aby zachęcać wszystkich (rodziców, 
kolegów) do czynnego udziału w dzia-
łaniach na rzecz ochrony naszej planety 
przed zalewem śmieci, promując prze-
słanie Petera Scotta: „Niewielu z Was  
rozumie, jak ważne są dla pokoleń, 
które przyjdą po nas, działania mające  
na celu ochronę przyrody. Naszym obo- 
wiązkiem jest pomóc innym to zrozu-
mieć”.

W szkole realizowany był również 
program edukacji antytytoniowej i an- 
tyalkoholowej. W ramach programu  
podejmowano działania mające na celu  
zmniejszenie narażenia dzieci na pale- 
nie tytoniu, zwiększenie wiedzy w za-
kresie zdrowego trybu życia, a także  
kształtowanie postaw asertywnych zwią- 
zanych z unikaniem czynnego i bierne-
go palenia tytoniu oraz picia alkoholu. 
Przeprowadzono z uczniami zajęcia 
edukacyjne oraz wykonano wystawę na 
korytarzu szkolnym o tematyce anty- 
tytoniowej i antyalkoholowej.

„Sprzątamy dla Polski”
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Uczestnicy wycieczki we wnętrzach Zamku 
Królewskiego

Muzeum Szczęścia, w którym uczniowie mo-
gli rozwijać wyobraźnię, robić selfie i zdjęcia 
w miejscu gdzie były kolorowe tła, niepo- 
wtarzalne scenografie z kultowymi donatami  
i słodyczami
– Stare miasto, Stadion Narodowy, Biblio-
tekę Uniwersytetu Warszawskiego oraz 
Ogród Zoologiczny

Uczniowie klas I-III przy Kolumnie Zygmunta

• „Turiadę Nadmorską” – Gdańsk, Gdy-
nia, Władysławowo, Słowiński Park Na- 
rodowy oraz Malbork. 

Wycieczka – Poznaj Polskę
Wycieczka jest doskonałą formą kon- 

taktu człowieka z otaczającym go śro-
dowiskiem. Jest to ważna metoda, sto-
sowana w dydaktyce szkolnej. Spełnia  
ona wiele funkcji oraz przynosi korzy-
ści zarówno dla uczniów jak i nauczy-
cieli, stanowiąc ciekawy element pracy 
pedagogicznej. 

Korzystając z rządowego Programu 
Ministerstwa Edukacji i Nauki „Po- 
znaj Polskę” zwiedziliśmy:
• Warszawę – Zamek Królewski, Mu-
zeum Ewolucji Instytutu Paleontologii 
PAN, Muzeum Szczęścia”

Uczniowie przy Placu Zamkowym

Uczniowie przy Pomniku Syrenki Warszawskiej

Muzeum Ewolucji Instytutu Paleontologii PAN, 
które mieści się w Pałacu Kultury i Nauki

Wycieczka w ramach programu Poznaj Pol-
skę – Turiada Nadmorska, Dar Pomorza

Uczniowie klas IV–VIII zwiedzili  
poszczególne segmenty wystawy stałej:  
„Sybir”, „Niepodległa”, „Wojna”, „Zbrod- 
niczy System”, „Deportacje”, „Na Sybe-
rii carów”, „W sowieckim piekle”, „Ła-
growy system”, „Drogi (bez)wyjścia”, 
„Pamięć” w Muzeum Pamięci Sybiru  
w Białymstoku. 

Muzeum Pamięci Sybiru w Białymsto- 
ku, uczniowie klas IV-VIII

17 czerwca 2022 r. uczniowie klas 7  
i kilku uczniów klasy 6 wraz z opieku- 
nami udali się na wycieczkę do Sto- 
kowiska na lekcję żywej historii pro- 
wadzoną przez członków GHR im.  
Brygady Kawalerii „Plis”. Tematem  
spotkania było: „Tradycja kawaleryjska  
ciągle żywa – Dzień otwarty koszar”.

Uczniowie szkoły podstawowej na zaję- 
ciach w Stokowisku 

W ramach programu „Fair Play” 
Drużyna „PIEKUCIAKÓW” oraz kibice 
udali się na rozgrywki piłkarskie, które 



39

WIEŚCI z gminy

odbyły się 13 czerwca w Warszawie na 
Stadionie Legii. Celem rozgrywek było 
wykorzystanie popularności piłki nożnej 
do promocji współpracy, nauki rozwią-
zywania konfliktów i wartości wpisują-
cych się w fair play.

„PIEKUCIAKI” na Stadionie Legii War-
szawy

23 czerwca bieżącego roku ucznio-
wie klas V-VIII wraz uczniami ze Szkoły 
Podstawowej w Jabłoni Kościelnej mieli  
okazję zwiedzić Muzeum Powstania 
Warszawskiego oraz Zamek Królewski.

Muzeum Powstania Warszawskiego  
w Warszawie, uczniowie klas V-VIII

We wrześniu uczniowie klasy III zwie- 
dzili w Ciechanowcu zespół pałacowo- 
-parkowy w Muzeum im. ks. Krzysz- 
tofa Kluka.

Uczniowie klasy III we wnętrzach Pała-
cu Starzeńskich w Ciechanowcu

14 września 2022 r. wyjechaliśmy 
na wycieczkę do osady z epoki kamie-
nia – „Mamucia Dolina” do miejscowo-
ści Szostaki koło Łomży. W wycieczce 
uczestniczyło 51 uczniów i czterech 
opiekunów.

 26.09.2022 r. uczniowie z klas pierw-
szych oraz klasy drugiej udali na wy-

cieczkę do Muzeum im. ks. Krzysztofa 
Kluka w Ciechanowcu. Celem wyciecz-
ki było zwiedzanie zespołu pałacowo- 
-parkowego i Muzeum Pisanki. 

 
Uczestnicy wycieczki do Muzeum Rol-
nictwa w Ciechanowcu kl. I-II

Uczniowie klas V-VI na wycieczce do 
Białegostoku – Kino Helios i Muzeum 
Pamięci Sybiru. 

W ramach akcji „Szkoła pamięta” 
dzieci z klas V-VI odwiedzili Muzeum 
Pamięci Sybiru. Jedną z ofert edukacyj-
nych, w których wzięli udział uczniowie,  
były warsztaty pt. „Przyszli o świcie”. 
Przybliżona została tematyka represji, 
deportacji. Słowa „Sybir” i „Syberia” na-
brały jeszcze głębszego znaczenia.

Opracowała:  
Ewa Perkowska

Warsztaty genealogiczno-historyczne

 Genealogia to źródło naszej tożsa-
mości. Poznawanie swoich przodków 
buduje poczucie przynależności do 
swojej rodziny oraz narodu. Uczniowie 
klas czwartych naszej szkoły uczestni-
czyli w warsztatach ph. „SKĄD NASZ 
RÓD” zapoznali się z historią rodzinną 
oraz narodową z perspektywy źródeł 
m.in. metryk rodzinnych w kontekście 
nazwiska i dziejów własnej rodziny. 

Warsztaty prowadziła Pani dr Mał- 
gorzata Frąckiewicz przedstawicielka  
Łomżyńskiego Towarzystwa im. Wa- 
gów w Łomży. Warsztaty miały na celu 
zapoznanie dzieci z lokalną historią  
poprzez historię nazwisk mieszkańców. 
Pani Frąckiewicz pomogła uczniom  
odnaleźć i określić własną tożsamość 
poprzez analizowanie nazwisk. Ucznio-
wie mogli również zidentyfikować swo- 
ich przodków oraz dowiedzieć się skąd 
pochodził oraz mieszkał dany ród i ro-
dzina.

Warsztaty genealogiczne odbyły się  
dnia 21 września 2022 r. w ramach 
projektu pt.: „Słownik nazwisk miesz-
kańców parafii Wysokie Mazowieckie  
(XVIII–XIX wieku).

Przygotowano również dzieci do  
konkursu genealogicznego ph. „Pry-
watne genealogie mieszkańców para-
fii Nowe Piekuty” – „Skąd Nasz Ród”. 
Konkurs będzie polegał na wykona-
niu drzewa genealogicznego, albumu 
rodzinnego, opowiadania, prezentacji  
multimedialnej, filmu, wiersza. Wszyst-
kie prace złożone w konkursie zosta-
ną ocenione i będą stanowić wystawę  
w muzeum. Najlepsze prace zostaną na- 
grodzone. Zachęcamy także wszystkich  
rodziców aby włączyli się do udziału  
w konkursie. Regulamin można uzy-
skać na stronie szkoły lub w bibliotece 
szkolnej.

Opracowała:
Alicja Piekutowska



40

WIEŚCI z gminy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Szkole Podstawowej  
im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach

W roku szkolnym 2021/2022 Szko- 
ła Podstawowa im. Księdza Rocha  
Modzelewskiego przystąpiła do reali-
zacji Priorytetu 3. Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa na lata 
2012-2125 – zakup nowości wydawni-
czych oraz elementów wyposażenia do 
biblioteki. 

Otrzymaliśmy ogółem 15000 zł do-
finansowania. Kwota wsparcia finanso-
wego: 12000 zł i wkład własny: 3000 zł.  
Za kwotę 8000 zł zakupiono nowo-
ści wydawnicze do biblioteki szkolnej. 
Kwota przeznaczona na wyposażenie 
biblioteki to 6000 zł. Zakupiono: sto- 
ły, krzesła, wiszące półki na wystawki  
książkowe oraz kody kreskowe do ksią-
żek. Co pozwoliło nam na stworze-
nie pięknej pracowni czytelniczej. Zaś  
kwotę 1000 zł przeznaczono na zakup 

książek na nagrody dla uczniów bio-
rących udział w konkursach czytelni-
czych. Dzięki udziałowi w Programie 
biblioteka wzbogaciła swój księgozbiór 
nie tylko w lektury szkolne, ale i o książ- 
ki zgodne z zapotrzebowaniami i zain-
teresowaniami czytelników. 

W zakupie uwzględniono potrze-
by osób niepełnosprawnych – zaku-
piono książki z dużą czcionką, a także 
książki bez tekstu picturebooki – do 
omówienia, opowiadania, oglądania,  
książki łatwe do czytania, książki, które 
swoją tematyką dotykają i poruszają 
problemy integracji, empatii, toleran- 
cji, przemocy oraz wyrozumiałości  
i pomocy innym.

Opracowała:
 Alicja Piekutowska

Nowe meble w bibliotece

Nowości książkowe

Co słychać u przedszkolaków?
PROJEKT EDUKACYJNY  

,,ZDROWA ZIEMIA, ZDROWI MY!''

Przedszkolaki w ubiegłym roku 
szkolnym 2021/2022 brały udział  
w Międzyszkolnym projekcie eduka-
cyjnym o charakterze ekologicznym 
,,ZDROWA ZIEMIA, ZDROWI MY!''. 
Była to inicjatywa nauczycieli eduka-
cji wczesnoszkolnej działającej w sieci 
współpracy i samokształcenia w CEN  
w Łomży. Projekt miał na celu kształ-
towanie kompetencji kluczowych, wy-
mianę doświadczeń, wzajemną inspi-
rację nauczycieli w zakresie realizacji 
zadań projektowych, budzenie zaintere-
sowania uczniów zjawiskami przyrod-
niczymi, ekologicznymi i społecznymi, 
rozwijanie umiejętności dochodzenia 
do wiedzy drogą obserwacji, doświad-
czeń, wnioskowania i uogólniania.

Poprzez udział w projekcie dzieci 
zdobyły wiedzę z zakresu edukacji eko- 
logicznej i przyrodniczej. Przypomnia- 
ły sobie, co należy robić, aby prowadzić 
zdrowy styl życia, uczyły się współpra-
cy w grupie i integrowały się z innymi  
grupami przedszkolnymi.

WYCIECZKA DO CENTRUM  
ZABAW KROKOSPOKO 

W BIAŁYMSTOKU
27.04.2022 r. dzieci z oddziałów 

przedszkolnych wybrały się do centrum 
zabaw dla dzieci Krokospoko w Bia-
łymstoku. W kolorowej i przestronnej 
sali dzieci mogły korzystać z licznych 
atrakcji. Najwięcej czasu spędziły na 
zjeżdżalni, dużo radości sprawiły im za-
bawy na trampolinie, zabawy w basenie 
wypełnionym kolorowymi piłeczkami, 
a także pokonywanie licznych torów 
przeszkód. Była to okazja do większej 
integracji grupy, gdyż w czasie zabaw 
ruchowych maluchy pomagały sobie 
wzajemnie w pokonywaniu przeszkód  
i docieraniu do celu. 

PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE 
„PRZYGODY W STUMILOWYM 

LESIE”
11.05.2022 r. nauczycielki z wszyst-

kich grup przedszkolnych, panie pracu- 
jące w przedszkolu oraz nauczycielki  
edukacji wczesnoszkolnej wystawiły dzie- 
ci przedstawienie teatralne pt. ,,Przy- 
gody w Stumilowym lesie”. Głównym 
celem było rozwijanie świadomości  
ekologicznej i wrażliwości związanej  
z poczuciem odpowiedzialności za stan  
środowiska przyrodniczego. Debiutu- 
jący aktorzy starannie przygotowali się  
do przedstawienia i świetnie wcielili się  
w swoje role. Scenografia, kostiumy,  
a zwłaszcza gra aktorska wzbudziły 
wśród najmłodszej publiczności wiele 
emocji. 

WIZYTA PSZCZELARZA  
W PRZEDSZKOLU

20.05.2022 r. nasze przedszkole od-
wiedziła mama Eli, Pani Magdalena, 
której pasją jest pszczelarstwo. Pani 
Magdalena w bardzo interesujący spo-
sób przekazała dzieciom informację 
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Szkolne koło Caritas i Klub Wolontariatu w Szkole Podstawowej  
im. ks. R. Modzelewskiego w Nowych Piekutach

„Człowiek – jak czytamy w Liście  
społecznym Konferencji Episkopatu Pol- 
ski z 14 marca 2019 r. – „jest powołany 
do budowania społeczeństwa prawdzi-
wie ludzkiego, do odpowiedzialności za 
nie i przeżywania go w taki sposób, aby 
w atmosferze wzajemnej życzliwości, 
solidarności i współpracy, we wzajem-
nej wymianie darów, tworzyć wspól-
notę, w której każdy może integralnie 

rozwijać się w ramach wspólnego do-
bra” – to przewodni cel i misja, którą 
kieruje się Caritas Polska. 

Nasze Szkolne Koło Caritas i Klub 
Wolontariatu liczące 43 członków sta-
ra się dążyć wyznaczoną przez Caritas  
Polska drogą, w której Bóg i drugi czło-
wiek są najważniejsi.

W bieżącym roku szkolnym człon-
kowie SKC I KW wraz z opiekunem 
uczestniczyli w XIII pieszej pielgrzym-
ce dziękczynnej z Sokół do Płonki Ko-
ścielnej; zorganizowali i przeprowa- 
dzili wraz z SU kiermasz ciast na le- 
czenie Kingi Niemyjskiej; uczestniczyli  
w ogólnopolskiej akcji głośnego czyta-
nia; uczestniczyli w XV turnieju piłki 
halowej pod hasłem „ Najchętniej stał 
na bramce” w Szumowie; wzięli udział 

w akcji „Nie pozwól wspomnieniom 
zarosnąć mchem” dotyczącej sprząta- 
nia cmentarza i opuszczonych grobów 
oraz modlitwy za zmarłych.

Pamiętajmy o potrzebujących i włą-
czajmy się w te akcje.

 Opiekun:
 Bożena SkłodowskaUdział w ogólnopolskiej akcji głośnego  

czytania

XIII piesza pielgrzymka szkolnych kół Cari- 
tas z Sokół do Płonki Kościelnej.

o życiu i zwyczajach pszczół. Dzieci 
dowiedziały się również, jak bardzo 
pracowite są to owady i jak ważne jest 
ich znaczenie w przyrodzie. Przedszko-
laki mogły z bliska obejrzeć akcesoria 
pszczelarza, tj. podkurzacz, specjalny 
kapelusz, dymkę, ramkę. 

DZIEŃ DZIECKA
08.06.2022 r. w naszym przedszko- 

lu obchodziliśmy Dzień Dziecka, świę-
to, które uwielbiają wszystkie dzieci. 
Dzięki Pani Dyrektor oraz mamom 
należącym do Koła Gospodyń Wiej-
skich dzieci miały możliwość skoszto- 
wania popcornu, waty cukrowej, a tak-
że uczestniczyły w wesołej zabawie na 
dmuchanym zamku. Były tańce przy 
muzyce, konkursy, zabawy z chustą, 
upominki, gry zespołowe. Największą 
atrakcją dla dzieci było pojawienie się 
maskotki Goofiego. 

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
20.09.2022 r. przedszkolaki święto-

wały Ogólnopolski Dzień Przedszkola-
ka. Święto to ma na celu podkreślenie 
wagi edukacji przedszkolnej w rozwo-
ju i edukacji dzieci oraz przyczynia się  
do popularyzacji wychowania przed-
szkolnego. Przedszkolaki uczciły ten 

dzień wspólną zabawą. Nauczycielki za-
pewniły dzieciom wiele niespodzianek  
i atrakcji, m.in. zabawy przy ulubionych 
przebojach dziecięcych, kino, konkursy, 
zabawy zręcznościowe, a także słodki 
poczęstunek. Wszyscy bawili się zna- 
komicie.

SPOTKANIE Z POLICJĄ
26.10.2022 r. dzieci uczestniczyły  

w spotkaniu z policjantami z Komen- 
dy Powiatowej w Wysokiem Mazowiec-
kiem. Policjanci przybliżyli dzieciom 
tematykę dotyczącą bezpiecznego po-
ruszania się po drodze. Dzieci poznały 
przepisy ruchu drogowego, podstawo-
we znaki drogowe, numery alarmowe 
oraz zasady zachowania się podczas 
spotkania z nieznajomym. W ramach 
działań praktycznych, pod nadzorem 
policjantów, dzieci ćwiczyły spraw-
ne i prawidłowe przechodzenie przez 
przejście dla pieszych. Na zakończenie 
spotkania otrzymały odblaski.

UDZIAŁ DZIECI W AKCJI  
SPRZĄTANIA ŚWIATA 

Dzieci z przedszkola tradycyjnie  
wzięły udział w akcji „Sprzątania Świa-
ta”. W tym celu nasze przedszkolaki 
zaopatrzone w rękawice i worki oraz 
rękawiczki wyruszyły na poszukiwa-
nie śmieci w najbliższej okolicy przed-
szkola. Dzieci bardzo zaangażowały się  
w porządkowanie terenu przedszkola 
i starały się sumiennie wykonać swoje 
zadanie. Przedszkolaki dowiedziały się, 
że należy dbać o przyrodę, chronić ją, by 
korzystać z jej uroków. 

 WYCIECZKA DO FABRYKI 
MISIA W BIAŁYMSTOKU

4.11.2022 r. dzieci z naszego przed-
szkola wyjechały do Fabryki Misia  
w Białymstoku. Największym zainte- 
resowaniem cieszyły się zjeżdżalnie,  
trampoliny i pajęczyna wspinaczkowa. 
Każdy mógł sprawdzić swoją siłę, od- 
wagę i pomysłowość. Przedszkolaki  
uczyły się zgodnej zabawy, a także pra- 
widłowego zachowania i stosowania się  
do reguł panujących centrum zabaw.

Opracowały:
Monika Łapińska

Dominika Perkowska
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SPR rozpoczął drogę po awans!
Piłkarze ręczni z Nowych Piekut roz- 

poczęli kolejny sezon zmagań w II War- 
szawsko-Mazowieckiej Lidze Piłkarzy 
Ręcznych. Celem SPR-u jest awans do 
I ligi.

W minionym sezonie podopieczni  
Norberta Marksa uplasowali się na 
czwartym miejscu. Po zakończeniu roz-
grywek z dalszej gry zrezygnowali: Ad-
rian Niemyjski, Arkadiusz Markowski 
oraz Maciej Porzeziński. – To była dla 
nas ogromna strata. Adrian był z nami 
od najmłodszych lat. Mimo młodego 
wieku wielokrotnie ratował nas z opresji. 
Popisywał się świetnymi interwencjami, 
a jego talent doceniono w całym woje-
wództwie. Arek również jest młodym  
zawodnikiem, ale dzięki ciężkiej pracy 
fajnie się rozwinął na przełomie ostat-
nich dwóch sezonów. Maciek jest do-
świadczonym graczem, w dodatku le-
woręcznym, więc trudno było przyjąć  
jego rezygnację. Z wszystkimi rozstali-
śmy w dobrych relacjach. Dziękujemy  
za wszystko i mamy nadzieję, że chło-
paki niebawem do nas wrócą – powie- 
dział rozgrywający, Marcin Piekutowski.

Podczas okna transferowego klub 
nawiązał współpracę z czterema za-
wodnikami. Po rozwiązaniu drużyny 
Bestiosu Białystok, do SPR-u dołączyli: 
Przemysław Kalinowski (rozgrywają- 
cy), Mateusz Puchalski (rozgrywający) 
oraz Wojciech Stec (obrotowy). Po-
nadto klub wzmocnił szczypiornista 

pochodzący z Siemiatycz, ale grający 
w Świdnicy – Michał Jaroszewicz (roz-
grywający). Po kilkuletniej przerwie do  
zespołu wrócił także Michał Łapiń-
ski (bramkarz). – Chcemy się rozwijać, 
więc wzmocnienia są konieczne, by piąć 
się coraz wyżej w górę. Chłopaki szyb- 
ko zaaklimatyzowali się w naszym ze- 
spole. Są doświadczonymi zawodnikami,  
co widać nie tylko na treningach, ale 
również podczas meczów – ocenił tre-
ner, Norbert Marks.

Skład drużyny na sezon 2022/2023: 
Bartosiak Jakub, Broniek Rafał, Brzo-
zowski Piotr, Filipiuk Hubert, Gumie-
niak Arkadiusz, Jaroszewicz Michał, 
Kalinowski Przemysław, Kostro Ad-
rian, Kostro Rafał, Łapiński Michał, 
Niemyjski Krystian, Niesterowicz Pa-
tryk, Nogal Kamil, Piekutowski Marcin, 
Pruszyński Karol, Puchalski Mateusz, 
Roszkowski Karol, Roszkowski Seba-
stian, Stawierej Krystian, Stec Wojciech.

Ten sezon może być przełomowy 
dla drużyny z Nowych Piekut. Dzięki 
wzmocnieniom klub ma aspiracje na 
awans do I ligi. – Zaczęliśmy piąty se-
zon w drugiej lidze. Na przełomie tych 
lat zdobyliśmy cenne doświadczenie, je-
steśmy bardziej zgrani, rozwinęliśmy 
się pod kątem sportowym i organizacyj- 
nym, a także wzmocniliśmy skład. Gra 
w piłkę ręczną to nasza pasja. Z każ- 
dym kolejnym rokiem pniemy się coraz 
wyżej w tabeli. Mamy chęci i motywację, 

by w tym sezonie być na jej szczycie – 
stwierdził obrotowy, Adrian Kostro.

Obecnie* SPR zajmuje drugie miej-
sce w tabeli i ma jeden zaległy mecz. 
Dotychczasowe wyniki drużyny:
SPR Nowe Piekuty – UKPR Agrykola 
Ochota Warszawa 30:28
MKS Piotrkowianin Piotrków Trybu-
nalski – SPR Nowe Piekuty 35:30
SPR Nowe Piekuty – UKS Olimpia Bia-
ła Podlaska 26:15
SPR Nowe Piekuty – KS Szczypiorniak 
Dąbrowa Białostocka 26:25
Azoty Puławy II – SPR Nowe Piekuty 
22:27                               * stan na 20.11.2022

Wszystkie informacje dotyczące  
SPR-u Nowe Piekuty można śledzić na  
fan page’u: www.facebook.pl/sprnowe-
piekuty oraz na Instagramie @sprno- 
wepiekuty.

Aneta Dorotkiewicz
Manager SPR Nowe Piekuty

Fundacja A.I.D.G. 
Fundacja A.I.D.G. zaprasza do sko-

rzystania z oferty zajęć przygotowanej 
dla osób w każdym wieku. Dla zdro-
wia proponujemy udział w zajęciach: 
„Zdrowy kręgosłup”, „Stretching”, „Tre-
ning funkcjonalny”. 

Mamy ponadto w ofercie warsztaty 
artystyczne: „Anioły Powertex”; upo-
minki na każdą okazję wykonane tech-
niką decoupage albo z wykorzystaniem 
wstążki, haftu matematycznego, papiero- 
wej wikliny; karty ozdobne okoliczno-
ściowe i obrazy z wykorzystaniem wy- 

krojników z ozdobnego papieru i pia- 
nek, a także wiele, wiele innych zajęć 
odkrywających i rozwijających spraw-
ność manualną i kreatywność. 

Oferujemy ponadto zajęcia rozwi-
jające dla dzieci, np. podczas festynów  
i innych uroczystości.

Dzieciom w wieku szkolnym (I-VIII)  
i młodzieży proponujemy skorzystanie  
z korepetycji indywidualnych, w pa- 
rach i grupowych oraz z zajęć przygo- 
towujących do udziału w wojewódzkich 
konkursach przedmiotowych, olimpia-

dach, a także do egzaminu ósmoklasi-
sty i do matury. W ramach korepetycji 
możliwe jest także udzielanie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej.

Rodzicom dzieci w wielu wczesno- 
szkolnym i szkolnym (klasy 1-8 szko- 
ły podstawowej) przygotowaliśmy cykl 
warsztatów z komunikacji „Jak rozma-
wiać z moim dzieckiem?”.

Zapraszamy do kontaktu telefonicz-
nego – 785 168 346. Można nas też zna-
leźć na Facebooku. 

Opracowała: Marzena Olędzka
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WIEŚCI z gminy

Na tych kilka dni seniorzy z Gmi-
ny Nowe Piekuty i ich rówieśnicy ze 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
Zacisze w Wylinach Rusi czekali dłu-
go. Przyjechali wszyscy: białostocka 
projektantka mody Elwira Horosz, Se- 
bastian – fryzjer, Magda i Martyna –  
odpowiedzialne za makijaż, Maciek  
Nowakowski – fotograf, którego oczom 
nic nie było w stanie umknąć, Paweł 
Jankowski – kamerzysta, który spra-
wiał, że nie zauważaliśmy kamery. A za 

kamerą, w świetle flesza stanęli oni – 
seniorzy, podopieczni Stowarzyszenia 
Pomocy Szansa. Na tych kilka chwil 
przenieśliśmy się w magiczny świat lat 
20-tych XX wieku. Rękawiczki, wa-
chlarze, błysk w oku…. Ach, nie da  
się tego opowiedzieć! Nie było lekko!  
Czasami trzeba było czekać godzina-
mi na to jedyne ujęcie! Nie udałoby się  
to wszystko bez wsparcia pracowni-
ków Stowarzyszenia Pomocy Szansa,  
którzy stanowili niezastąpioną pomoc 
na planie zdjęciowym. Kiedy patrzy-
my na efekty tej pracy, na wyjątkowe  
zdjęcia, kalendarz, który będzie nam  
towarzyszył przez cały 2023 roku i fil- 
my z realizacji sesji zdjęciowej, przy 
których dostajemy gęsiej skórki, mamy 
świadomość tego, że to była przygoda 
życia dla naszych podopiecznych. Jak 
powiedziała pani Alicja: „To takie pod- 
sumowanie naszego życia”, albo pani 
Czesia: „W Płocku takich rzeczy nie ma!” 

Sesję zdjęciową zrealizowaliśmy  
w ramach projektu „Nowy uniwersy- 
tet dojrzałego wieku”. Projekt dofinan- 
sowany był ze środków rządowego pro-
gramu wieloletniego na rzecz Osób 
Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. 
Oprócz sesji zdjęciowej zrealizowali- 
śmy mnóstwo innych wydarzeń, w któ-

rych wzięli udział seniorzy z Gminy 
Nowe Piekuty, uczęszczający do ŚDS 
Zacisze w Wylinach Rusi który pro-
wadzi Stowarzyszenie Pomocy Szansa.  
Były wykłady z I pomocy przedme- 
dycznej, warsztaty parzenia kawy w pa- 
larni kawy w Łapach, warsztaty zio-
łowe w Korycinach, szkolenia z wo-
lontariatu, szkolenia ekologiczne, cykl 
wykładów z psychologiem i pedago-
giem, gdzie pracowaliśmy nad swoją 
marką. Nie zabrakło też warsztatów 
cyfrowych, gdzie uczyliśmy się pracy  
z tabletami. Ponadto nasi seniorzy  
włączyli się aktywnie w wolontariat. 
Sami organizowali akcje – soczek dla 
maluszka, kartki z pozdrowieniami 
dołączane do kalendarza, sprzątanie 
miejsc kultu religijnego i patriotycz-
nego i wiele innych. Podsumowując  
w ramach projektu przeprowadziliśmy 
180 godzin zajęć, wydrukowaliśmy  
500 sztuk kalendarza, przekazaliśmy 
kalendarz do 150 instytucji i organi-
zacji, a nasi seniorzy – wolontariusze 
przepracowali 240 godzin. I było warto!

Więcej zdjęć na www.spszansa.pl  
a filmy znajdziecie na https://www.
youtube.com/user/spszansa. 

Opracowała: Marta Chruściel 
Stowarzyszenie Pomocy Szansa

Autor zdjęć Maciej Nowakowski

Stowarzyszenie Pomocy Szansa – Nowy Uniwersytet Dojrzałego Wieku

Orszak świętego Mikołaja w Nowych Piekutach
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. 

ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych 
Piekutach, w ramach współpracy z Fun- 
dacją A.I.D.G. przy realizacji zadania 
publicznego „I ja chcę zostać świę-
tym Mikołajem”, przygotowali spek-
takl uliczny połączony z animacjami 
dla widzów i przechodniów, a także  
z orszakiem świętego Mikołaja, który  
6 grudnia br. przeszedł ulicami No-
wych Piekut.

Celem świętowania dnia św. Miko- 
łaja było zachęcanie uczestników przed- 
sięwzięcia do zostawania na co dzień, 
a nie tylko od święta – św. Mikołajem, 
który pomagał biednym i wychowywał 
młodzież. 

Uczniowie szkoły, oprócz obcho-
dzenia święta 6 grudnia i podtrzymy-
wania tradycji bożonarodzeniowych, 
mieli okazję otwierać się na drugiego 
człowieka i dostrzegać jego potrzeby. 
Kulminacyjnym punktem obchodów 
dnia 6 grudnia było zaproszenie do or-
szaku świętego Mikołaja mieszkańców 
gminy i pracowników m.in. urzędu, 
przychodni, banku, firm, sklepów i in-
nych zakładów zlokalizowanych w No-
wych Piekutach, by na koniec wszyscy 
uczestnicy orszaku świętego Mikołaja 
mogli zatańczyć i zaśpiewać: 

„O Święty Mikołaju 
przynosisz dobro nam

I mówisz: 

„Lubię dzielić się tym, co mam”.
Rozdajesz nam nadzieję,  
by z wiarą patrzeć w dal,

A miłość to największy twój dar!” 
 

 Opracowała:
Dorota Niemyjska
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