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Dzień
Świąteczny 

Kilkuset mieszkańców i zaproszeni 
goście uczestniczyli w dwunastym 
Dniu Świątecznym zorganizowanym 
przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Łomżyńskiej oddział w Nowogrodzie 
oraz Gminę Nowogród.  Dz ień 
Świąteczny na który zapraszał ks. 
Proboszcz Remigiusz Krajewski 
podczas niedzielnych nabożeństw 
rozpoczął się Mszą Świętą, której 
przewodniczył ksiądz biskup Tadeusz 
Bronakowski. Następnie wszyscy 
zgromadzili się na hali widowiskowo-
spor towej  przy Zespole Szkół 
Samorządowych. Przybyłych miesz-
kańców gminy oraz gości przywitał 
G r z e g o r z  P a l k a ,  b u r m i s t r z 
Nowogrodu oraz Maria Dąbrowska 
prezes TPZŁ oddział w Nowogrodzie. 
Na początku przed publicznością 
wystąpiła Iza Cwalina oraz przed-
szkolaki z jasełkami. Z ogromnym 
przejęciem dzieci śpiewały kolędy i 
prezentowały sceny z narodzenia 
Jezusa. Wypełniona po brzegi 
widownia z aplauzem przyjmowała 
występy młodych aktorów. Na 
zakończenie jasełek Mikołaj wraz z 
burmistrzem wręczyl i  dzieciom 
słodkie prezenty. Kolejnym punktem 
spotkania bożonarodzeniowego były 
kolędy w wykonaniu absolwentek 
szkoły Oli Ziarno, Łucji Borawskiej
i Julii Kowalczyk. Swój występ miał 

także Zespół Śpiewaczy Kobiet 
działający przy Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury w Nowogrodzie.

Po części artystycznej miesz-
kańcom gminy złożyli życzenia 
zaproszen i  gośc ie  Bernade ta 
Krynicka poseł na Sejm RP, Stefan 
Krajewski członek zarządu woje-
wództwa podlaskiego, Elżbieta 
Parzych starosta łomżyński oraz 
Zygmunt Zdanowicz prezes zarządu 
głównego TPZŁ. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

życzymy mieszkańcom

naszej gminy oraz gościom

radosnego świątecznego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie 

rodziny oraz wszelkiej pomyślności 

w życiu zawodowym

i prywatnym

w Nowym 2018 Roku.

Burmistrz Nowogrodu

Grzegorz Andrzej Palka

wraz z pracownikami

Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie

oraz Sołtysi i Radni Rady Miejskiej 

w Nowogrodzie

Dokończenie i galeria zdjęć na str. 4 >>>
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S z a n o w n i 
Mieszkańcy

Mijający rok 2017 był bardzo trudny dla 
naszej gminy. Ciężka choroba i przed-
wczesna śmierć Burmistrza Józefa 
Piątka pogrążyły w żałobie znaczną 
część mieszkańców. Okres od czerwca 
do października był w zasadzie przygo-
towaniem do wyborów nowego burmist-
rza. Osoba pełniąca obowiązki burmist-
rza Pan Krzysztof Niewiadomski starał 
się zapewnić bieżące funkcjonowanie 
gminy i urzędu.

Termin wyborów wyznaczony został na 
3 września. O stanowisko burmistrza 
ubiegało się siedmiu kandydatów. 
Niestety nie obyło się bez brudnej 
kampanii. Kolportowano oszukańcze 
ulotki, rozpowszechniano oszczerstwa 
ipomówienia.

Mieszkańcy gminy nie dali się oszukać. 
Spośród ok. 3,3 tys. osób uprawnionych 
do głosowania, w wyborach wzięło udział 
prawie 1,8 tys. Frekwencja wyborcza 
wyniosła 54,76 %.

Kandydaci otrzymali następującą 
liczbę głosów: Marek Bączek - 112, 
Krzysztof Chojnowski - 291, Zenon 
Krajewski - 22, Witold Małachwiej - 101, 

Grzegorz Andrzej Palka - 1109, Roman 
Tyszka - 78, Andrzej Piotr Więckowski - 
62; było też kilkanaście głosów niewa-
żnych.

12 września, wybrany przez znakomitą 
większość głosujących Grzegorz Palka, 
złożył podczas specjalnie w tym celu 
zwołanej sesji Rady Miejskiej ślubowanie 
i oficjalnie objął urząd Burmistrza 
Nowogrodu.

Nie sprzyjała pogoda.   W ciągu całego 
lata było zaledwie kilkanaście dni bez 
opadów deszczu. Planowane utwar-
dzanie dróg trzeba było przesuwać do 
czasu poprawy aury, co powodowało 
zrozumiałe zniecierpliwienie i zdenerw-
owanie mieszkańców. Jesienią wyrem-
ontowano najbardziej zniszczony 
odc i nek  u l .  Nadna rw iańsk i e j  w 
Nowogrodzie, utwardzono drogi w 
Morgownikach, Serwatkach, Ptakach. 
Utwardzanie dróg kontynuowane będzie 
w kolejnych latach.

Zakończono przebudowę ul ic w 
Jankowie Młodzianowie. Piszemy o tym 
w dalszej części Gazety. W przyszłym 
roku wykonana zostanie droga w 
Ptakach i Balikach od szosy (droga 
wojewódzka nr 648) do ośrodka Caritas 
nad Pisą. Pozytywną ocenę i dofinanso-
wanie otrzymał projekt „Odnawialne 
źródła energii dla mieszkańców w gminie 
Nowogród". W przyszłym roku w 73 
gospodarstwach domowych zamon-
towane mogą być instalacje fotowoltaicz-

ne, a w 55 gospodarstwach baterie 
słoneczne do podgrzewania wody.

Otwarte zostały nabory wniosków w 
LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”. Gmina 
złoży dwa projekty na przebudowy 
świetlic wiejskich w Chmielewie i w 
Grądach.

Oczekiwane jest ogłoszenie przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki naborów 
na infrastrukturę sportową. Gmina złoży 
projekty przebudowy płyty stadionu i 
infrastruktury lekkoatletycznej (bieżnia, 
skocznie, rzutnie) w Nowogrodzie.

Rozpocznie się przebudowa drogi 
wojewódzkiej nr 645 Nowogród - Łomża, 
a nasza Gmina będzie starała się o 
dofinansowanie drogi Mątwica - Szablak 
i Mątwica - Grzymały.

Miejmy nadzieję, że rok 2018 i kolejne 
pozwolą na realizację jeszcze wielu 
innych projektów i zamierzeń. O tym co 
jest planowane i jak przebiega realizacja 
będziemy informować w kolejnych 
edycjach „Gazety Nowogrodzkiej”, którą 
zamierzamy wydawać raz na kwartał.

W imieniu zespołu redakcyjnego życzę 
Państwu radosnych, spokojnych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz spełnienia 
oczekiwań, pragnień, marzeń w Nowym 
Roku.

Andrzej Cholewicki
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 .. z końcem listopada Nasza Gmina 
otrzymała dofinansowanie na projekt  
„Odnawialne źródła energii dla mieszka-
ńców w gminie Nowogród”. 

Pomysł  popularyzuje dziedzinę 
ochrony środowiska i przybliża proble-
matykę  zmian klimatu, wpływa pozy-
tywnie na redukcje niskiej emisji, co 
wpływa na utrzymanie jak najlepszej 
jakości powietrza, wpływając przy tym na 
obniżenie ryzyka zdrowotnego wynikają-
cego z narażenia na występujące w 
powietrzu czynniki szkodliwe dla zdrowia 
tj. ozon, pył zawieszony PM10 i PM 2,5. 

W okresie do 2025 zaleca się, by 
kierunki polityki w zakresie ochrony 
powietrza objęły m.in. głęboką przebudo-
wę modelu produkcji i konsumpcji w 
kierunku poprawy efektywności energe-
tycznej i surowcowej, szerszego wyko-
rzystania odnawialnych źródeł energii 
oraz minimalizacji emisji zanieczyszczeń 
do powietrza przez wszystkie podsta-
wowe rodzaje źródeł.

Głównym problemem zarówno w 
Naszej Gminie jak i  w Polsce jest 
rosnący poziom zużycia energii elek-
trycznej sektora mieszkaniowego i 
wzrost emisji gazów i pyłów do atmosf-
ery.  Zgodnie z zapisami Gminnego 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  
priorytetem jest redukcja emisji dwu-
tlenku węgla do 2020 roku. W dokumen-
cie tym wskazano  ograniczenie poziomu 

emisji dwutlenku węgla o 21,00% w 
stosunku do danych za rok 2015. 
Zakładana redukcja wyniesie 20 600,72 
Mg CO2, co pozwoli osiągnąć w 2020 
poziom emisji w wysokości 28 090,16 Mg 
CO2. 

Zidentyfikowane problemy na terenie 
Gminy to: niewystarczający poziom 
efektywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej i mieszkańców 
gminy, niski poziom świadomości 
ekologicznej, niewystarczający poziom 
wykorzystania OZE w budynkach 
użyteczności publicznej i indywidualnych 
gospodarstwach domowych, wysokie 
koszty ogrzewania i energii elektrycznej, 
rosnące nakłady na energię elektryczną, 
niska emisja, degradacja środowiska. 

Na terenie gminy istnieją dobre warunki 
do wykorzystania energii promieniowa-
nia słonecznego. Roczna gęstość 
promieniowania słonecznego wyn. od 
940-1100kWh/m2, średnioroczna suma 
nasłonecznienia wynosi blisko 1540h.  

Na potrzeby projektu dokonano analizy  
zużycie energii elektrycznej przez 
mieszkańców  i z roku na rok zapotrzebo-
wanie na nią wzrasta o blisko 2,6%. 
Analizie poddano także stan instalacji 
kotłowni w sektorze mieszkalnictwa. 
Charakteryzują się one największym 
zużyciem energii na terenie Gminy 
Nowogród. 

Biorąc pod uwagę strukturę paliw 
wykorzystywanych na terenie Gminy 
Nowogród do ogrzewania budynków 
mieszkalnych należy wskazać, że 
dominuje tu drewno (87,64%). W 
mniejszym zakresie mieszkańcy wyko-
rzystują węgiel (12,15% budynków) oraz 
energię elektryczną i olej opałowy. 
Lokalne kotłownie charakteryzują sie 
niską sprawnością, woda przygotowy-
wana jest w bojlerach. W roku 2015 tylko 
w sektorze mieszkalnictwa zużycie 
energii wyniosło 53 760,94 MWh, emisja 
CO2 zaś 24 425,97 MgCO2. 

Rosnące koszty zużycia energii 
elektrycznej, zadecydowały o potrzebie 
prosumenckiego podejścia do produkcji 
energii elektrycznej jak i wykorzystania 
jej do podgrzewania ciepłej wody 
użytkowej, na potrzeby własne gospo-
darstw domowych.

Realizacja projektu przyczyni się do 
zwiększenia udziału energii odnawialnej 
w produkcji energii na terenie Gminy 
Nowogród, ale też w zużyciu końcowym 
energii brutto. 

72 mieszkańców stanie się „producen-
tami” energii elektrycznej, a 55 uczest-
ników skorzysta z energii słonecznej do 
podgrzewania cieplej wody użytkowej. 
Instalacje solarne i fotowoltaiczne będą 
montowane bezpośrednio na posesjach 
mieszkańców Gminy  Nowogród. 

3GMINA
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Dzień Świąteczny

Pani poseł składając życzenia 

gratulowała burmistrzowi Nowo-

grodu „tak licznej rodziny”, zgro-

madzonej na Dniu Świątecznym. 

Doroczne spotkanie mieszkańców 

gminy odbyło się dzięki zaangaż-

owaniu wielu osób.

- Dziękuję dyrekcji, nauczycielom i 

p racown ikom Zespo łu  Szkó ł 

Samorządowych, Przedszkola, 

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, 

S towarzyszen iom Gospodyń 

Wiejskich z Mątwicy, Sławca, 

Grądów, Chmielewa (Chmielewo, 

Dzierzgi, Sulimy) oraz „Jankowian-

k o m ”  z  J a n k o w a ,  a  t a k ż e 

Ochotniczym Strażom Pożarnym, 

mówi ł  podczas  u roczys tośc i 

G r z e g o r z  Pa l k a  -  b u r m i s t r z 

Nowogrodu. 

Na zakończenie ksiądz biskup 

Tadeusz Bronakowski pobłogosławił 

opłatki, którymi uczestnicy Dnia 

Świątecznego dzielili się i składali 

sobie życzenia. Każdy mógł także 

skosztować gorących wigilijnych 

potraw. Nie zabrakło barszczu, 

pierogów czy kapusty z grzybami.
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Na terenie naszej gminy 24 i 25 
listopada (piątek i sobotę) odbyły się I 
N o c n e  Og ó l n o p o l s k i e  M a n e w r y 
Poszukiwawczo-Ratownicze „Nadzieja 
2017”.

Zaczęło się od wypadku komunikacyj-
nego za mostem na Pisie w okolicach 
miejscowości Ptaki. W zdarzeniu 
uczestniczyły dwa pojazdy. Pierwsi na 
miejscu zjawili się strażacy z JRG Łomża 
i OSP Nowogród. Okazało się, że w 
samochodzie znajdują się dwie poszko-
dowane osoby, kobieta w seicento i 
mężczyzna w golfie. Ratownicy rozpo-
częli działania, aby jak najszybciej 
pomóc poszkodowanym, po chwili na 
miejscu zjawili się także strażacy z OSP 
Zbójna, którzy zabezpieczyli miejsce 
zdarzenia. Po rozpoznaniu sytuacji 
okazało się, że w samochodach brakuje 
pięciu osób, dwójki dzieci i trzech 
mężczyzn.

Rozpoczęła się druga, najważniejsza 
część ćwiczeń, czyli poszukiwania. 
Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych 
Komendy Głównej Policji i ratownicy 

Grupy Ratowniczej „Nadzieja” utworzyli 
sztab poszukiwawczy, dzięki któremu 
zespoły tzw. „szybkie trójki” przy użyciu 
gps-ów przeszukiwały wyznaczone 
sektory. Przez kilka godzin kilkudziesię-
ciu policjantów, strażaków i ratowników 
przeczesywało okoliczne lasy. W 
działaniach brał udział także śmigłowiec 
Straży Granicznej. Dzięki wytężonej 
pracy udało się odnaleźć dwójkę dzieci i 
dwóch mężczyzn. Akcja została zawies-
zona około godziny 1 w nocy.

Następnego dnia akcję podjęli nurko-
wie, którzy przeszukiwali dno rzeki w 
okolicy miejsca zdarzenia. Dwudniowe 
ćwiczenia pod Nowogrodem organizato-
rzy uznali za bardzo udane.

Manewry „Nadziei” pod Nowogrodem

Fot. Grupa Ratownicza Nadzieja
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Sukcesy naukowe uczniów Gimnazjum 2016/2017
L.p. Nazwa

konkursu 
Odpowiedzial
ny (nazwisko

n-la)

Ranga
konkursu
(szkolne,

powiatowe,
wojewódzkie,
ogólnopolskie)

Sukcesy uczniów
Nazwisko ucznia – miejsce)

1 Nieustający
Konkurs

Matematyczny
PLUS

Nieustający
Konkurs

Matematyczny
OLIMPUS

Chodnicka
Hanna

szkolny Klasa pierwsza:   I m-Z. Bączek, II m -T. Pawłowski, III m –
D. Banach

Klasy drugie: I m –J. Sadowska, II m – B. Mściwujewski,  III
m – J. Szewczyk

Klasa pierwsza:   I m –M.Chludziński, II m –P. Dąbkowskai
J. Sitkowska, III m – Z. Bączek

Klasy drugie: I m –I. Szewczyk, II m – B. Mściwujewski,  III
m – J. Sadowska

Klasy trzecie: I m – N. Stepnowska, II m –M. Swięszkowski,
III m –A. Wasik

2 Wojewódzki
Konkurs

matematyczny

Chodnicka
Hanna

Szkolny i
rejonowy

I.Szewczyk zakwalifikowała się do etapu rejonowego

3 OGÓNOPOLS
KA

OLIMPIADA
MATEMATYCZ

NA sesja
jesienna

Chodnicka
Hanna

Ogólnopolski Laureatem został: B. Mściwujewski,  a najwyższe wyniki
w szkole osiągnęli: T. Pawłowski, A. Ziarno

4 OGÓLNOPOL
SKI KONKURS
MATEMATYCZ

NY PLUS

Chodnicka
Hanna

Ogólnopolski
wiedzy

Najwyższe wyniki w szkole osiągnęli:  klasa I – J.
Krajewska,  klasa II – B. Mściwujewski, klasa III – D.

Czajkowski

5 OGÓNOPOLS
KA

Chodnicka
Hanna

Ogólnopolski
wiedzy

Klasa pierwsza; J. Krajewska – laureat,T. Pawłowski  - 22
m, J. Reska -24 m,

OLIMPIADA
MATEMATYCZ

NA sesja
wiosenna

Klasy drugie:  J. Sadowska – laureat,
 I. Szewczyk – 16 m, B. Mściwujewski -26 m

7. Wojewódzki
Konkurs

Alicja
Chojnowska

szkolny Zuzanna Bączek
Justyna Sitkowska

Wiedzy o
HIV/AIDS

Julia Rezka
Izabela Szewczyk

8. Wojewódzki
Konkurs
wiedzy o

Samorządzie
Terytorialnym

Magdalena
Wasik

wojewódzki Paweł Wróblewski finalista wojewódzki 

9. Wojewódzki
konkurs

przedmiotowy
z języka

angielskiego 

Paweł
Jastrzębski

Monika
Grzymała

wojewódzki 26 uczniów wzięło udział w konkursie najwyższy wynik :74%
Izabela Szewczyk

10 Wojewódzki
Konkurs z

Języka
Polskiego dla

uczniów
gimnazjum

Elżbieta
Przepiórka

Rejonowy 

szkolny

Uczennica Joanna Sadowska zakwalifikowała się do
etapu wojewódzkiego

Uczennica Joanna Sadowska zakwalifikowała się do
rejonowego (wrzesień 2017)

11 Ogólnopolskie
go Konkursu

Krasomówczeg
o im. Hanki

Bielickiej

Elżbieta
Przepiórka

Etap
powiatowy

Natalia Stepnowska i Michał Rachuna reprezentowali
szkołę na etapie powiatowym 

12 Ogólnopolska
Olimpiada
„Olimpus”-

Elżbieta
Przepiórka

ogólnopolski Joanna Sadowska i Iza Szewczyk  zostały  laureatkami

sesja jesienna i
wiosenna

13 Wielki
Międzyklasowy
Test Wiedzy o

życiu i
Twórczości

Henryka
Sienkiewicza

Elżbieta
Przepiórka

szkolny Udział 25 uczniów

14 Wojewódzki
konkurs

przedmiotowy
z chemii

Celina
Witkowska

Szkolny Uczennica Joanna Sadowska zakwalifikowała się do
etapu rejonowego

15 Konkurs
Wiedzy

Obywatelskiej i
Ekonomicznej

Magdalena
Wasik

Szkolny Uczeń Mateusz Piaścik zakwalifikował się do etapu
rejonowego.

Egzaminy CKE 
2 0 1 6 / 2 0 1 7 
kwiecień 2017

J. polski: średnia szkoły – 72%
- w kraju – 69% - w woj. – 69%

Kosakowska Aleksandra – 94%

Stepnowska Natalia – 94%

Święszkowski Michał – 94%

Czajkowski Dawid  - 91%

Wasik Aleksandra – 91%

Żynda Julita – 91%

Historia: średnia szkoły – 57%
- w kraju – 59% - w woj. – 60%

Kosakowska Aleksandra –88%

Matematyka: średnia szkoły – 35%
- w kraju – 47% - w woj. – 48%

Stepnowska Natalia – 76%

Przedmioty przyrodnicze: średnia 
szkoły – 46% - w kraju – 52% - w woj. – 
53%

Kosakowska Aleksandra –75%

Język angielski – PP: średnia szkoły 
–57% - w kraju – 67% - w woj. – 68%

Święszkowski Michał – 100%

Wasik Aleksandra – 100%

Kosakowska Aleksandra – 90%

Wasik Maciej  – 90%

Żynda Julita – 95%

Język angielski – PR: średnia szkoły – 
35% - w kraju – 49% - w woj. – 49%

Święszkowski Michał – 100%

Kosakowska Aleksandra – 90%

Najlepsze wyniki egzaminu:

1. A. Kosakowska – j. polski – 94%, 
historia – 88%,  matematyka – 69%, 
przedmioty przyrodnicze – 75%,
j. angielski PP- 90%, J. angielski PR – 
90% – śr. – 84%

2. Święszkowski Michał – j. polski – 
94%, historia – 81%,  matematyka – 
66%, przedmioty przyrodnicze -64%,
j. angielski PP – 100%, J. angielski PR- 
100% - śr. – 84
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Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej 2016/2017
L.p

.
Nazwa zawodów

sportowych
Ranga zawodów

(szkolne,
powiatowe,

wojewódzkie,
ogólnopolskie)

Sukcesy uczniów
Nazwisko ucznia – miejsce)

1 Powiatowe Igrzyska w
sztafetowych biegach

przełajowych

Powiatowe II m dziewcząt: K. Chętnik,K. Siwik, A. Tabaka, Al. Piaścik, E. Bagińska, W.
Małachwiej, O. Dobrzyńska,A. Parzych, O. Sadowska, M. Konopka, M.

Modzelewska, K. Nasiadko
2 Powiatowe Igrzyska w

badmintonie
Powiatowe I m dziewcząt

(K. Chętnik, A. Jarnutowska, K. Dąbkowska, Al. Piaścik)
3 Drużynowe

Mistrzostwa Grupy
Zachodniej w
badmintonie 

Pólfinały
wojewódzkie

I m dziewcząt            
(K. Chętnik, A. Jarnutowska, K. Dąbkowska, Al. Piaścik)

4 Powiatowe Igrzyska w
indywidualnym
badmintonie

Powiatowe Im – W. Ruszczyk

5 Powiatowe Igrzyska w
halowej piłce nożnej

powiatowe II m- drużyna dziewcząt

6 Powiatowe Igrzyska w
piłce ręcznej

powiatowe II m- drużyna dziewcząt

7 Powiatowe Igrzyska w
piłce siatkowej

powiatowe I m – drużyna dziewcząt

8 Powiatowe Igrzyska w
czwórboju

lekkoatletycznym

powiatowe III m – drużyna dziewcząt

9 Powiatowe Igrzyska w
unihokeju

powiatowe III m- drużyna dziewcząt

10 Halowa piłka nożna. powiatowe IIIm.
11 Indywidualny

badminton
powiatowe IIIm.

12 Drużynowe biegi powiatowe IIIm.
przełajowe

13 Siatkówka powiatowe Im.
14 Trójbój LA. powiatowe IIIm.
15 Międzyszkolny

konkurs ortograficzny
w Rydzewie

międzyszkolny Agata Jabłonowska kl. Va- I równorzędne miejsce

16 Konkurs o tytuł
„Szkolny Mistrz

Ortografii”

szkolny Im. Paulina Chaberek kl. VIa
IIm. Julia Chludzińska kl. Va
IIIm. Daria Jankowska kl. VIa

17 wiedzy i popularyzacji
matematyki

Mistrz Tabliczki
Mnożenia 2016/17

(ucz. kl. 4)

szkolny I Daniel Rezka
II Krystian Tymosiak

III Kamil Arsheed
Wyróżnienie Filip Wasik

18 wiedzy i popularyzacji
matematyki

Mistrz Rachunku
Pamięciowego

szkolny I Daniel Rezka (kl.4)
II Paulina Chaberek (kl.6a) i Julia Mroczkowska (kl.6a)

III Anna Jarnutowska (kl.6a)
Wyróżnienie Filip Wasik (kl.4)

19 Wojewódzki konkursu
przyrodniczego

etap rejonowy Jankowska D

20 ,,Kangur” międzynarodowy III B-Antoni Kosiński-wyróżnienie
21 ,,Barwy jesieni”-

plastyczny
szkolny Im- Mateusz Chojnowski

II m- Wiktoria Plona
III m-Nikola Chludzińska

Wyróżnienia Aleksandra Cwalina, Patryk Żelechowski
II B-/Amelia Dziarska-wyróżnienie
Klasa IIIA  Im- Patryk Jakubowi

Klas IIIB    II m- Duchnowski Błażej
III m-Żelechowski Dawid  Żelechowski

Klasa IIIC Wyróżnienia -Wiktoria Pianko 
22 Ortografia na szostkę szkolny II B-Amelia Dziarska-wyróżnienie
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22 Ortografia na szostkę szkolny II B-Amelia Dziarska-wyróżnienie
23 Bezpieczeństwo i szkolny II B-Sebastian Zwierciadłowski-wyróznienie

uzależnienia-
plastyczny

24 „ Hanka Bielicka w
oczach dziecka”

Powiatowy I miejsce Natalia Kuzia w powiecie.

25 „Najładniejsze
drzewko

szkolny I miejsce Łukasz Kłak kl. IV

książkowy Wyróżnienia: Piaścik Gabriela,     Szydlik Wiktoria,
Plona Kornelia

37 Konkurs
matematyczny

,,Kangur”

ogólnopolski Wyróżnienie:
Kosiński Antoni

38 Turniej
Sprawnościowo-

Wiedzowy

szkolny III B -I miejsce:
Zwierciadłowski Jakub,Wyszyńska Otylia,Galanek Hubert,Stankiewicz

Igor,Lipiński Wiktor
IIIC- II miejsce  Zuzanna Kowalczyk, Izabela  Frąckiewicz, Krystian

Rachubka, Agnieszka Kulesza, Oliwia Kotyńska

bożonarodzeniowe”
26  „Najładniejsza

ozdoba wielkanocna”
szkolny I miejsce Julia Chludzińska

27 Konkurs artystyczny
Najpiękniejsza

bombka

 

gminny Klasa I     Im- Mateusz Chojnowski , Wiktoria Plona , Nikola Chludzińska,
Klasa.II C-     I m-J.Choromański
Klas IIIA      I m- Maja Grzymala

Klasa II B      Zwierciadłowski Sebastian,

  

Modzelewski Adam,Dziarska
Amelia,Banach Ewa  , Cwalina Julia

28
Konkurs recytatorski
Wiersze z humorem.

szkolny
Klasa I     I m-Nikola Chludzińska

       

Wyróżnienie:
Wiktoria Plona   , Natalia Junkiewicz,

Kl. II A   II m – Marta Dobkowska  III m –Kinga Niksa
Wyróżnienie- Jakub Cwalina

Kl.II C – wyróżnienie – J.Kordaszewska
Klasa IIIA   Im – Maja Grzymała

   

Iim – Iza Cwalina, Amelia Piaścik
Klasa III B    I m. Stepnowska Zuzanna

Wyróżnienie:  Piaścik Gabriela
Klasa IIIc  IIM-Alisia

  

Onorii
wyróżnienie –

 

Wiktoria Dobrzańska
29 Konkurs recytatorski powiatowy IIm – Iza Cwalina
30

Konkurs plastyczny
Bezpieczeństwo tak-

Uzależnienia nie

szkolny
Klasa I    Im -Wiktoria Plona

Wyróżnienie :Natalia Junkiewicz
Klasa   II A       III m – Gabriela Tymińska
KlasaIIIA          I m – Grzegorz Bączek, 

Wyróżnienie – Maja Grzymała
KlasaIIIc       III m – Krzysztof Kuzia

Klasa II B      Wyróżnienie -Zwierciadłowski Sebastian
31

Konkurs plastyczny 
Mój ulubiony bohater

szkolny
Klasa I     I m-Nikola Chludzińska

Klasa   II A     II m- Alan Wilczek

      

III m -Mateusz Mieczkowski
Wyróżnienie- Jakub Cwalin

klasa IIIA      Im - Maja Grzymała
Klasa III B          III m-Oylia Wyszyńska

Wyróżnienie: Gabriela Piaścik
Klasa   IIIC            II m-Jakub Trzciński

32
Konkurs ortograficzny-

Ortografia na sześć
szkolny

Klasa II A           II m- Kinga Niksa
 Wyróżnienie Maria Rupacz

Amelia Kaczkowska
kl.II C      I m –A. Bandzul-

  

III m – J.Kordaszewska
Kl IIIA  Wyróżnienie: Maja

  

Grzymała, Mateusz Kowalewski
Kl.III B  II m-Zuzanna Stepnowska

  

III m-Gabriela Piaścik
Wyróżnienie: Dorota Modzelewska
Kl IIIc I m –Gabriela Mroczkowska

Wyróżnienie  Wiktoria Dobrzańska.  Oliwia Kotyńska
Kl.II B

  

Wyróżnienie –Dziarska Amelia
33 Międzygminny

konkurs
ortograficzny-

Jarnuty

Mistrz ortografii – Maja Grzymała
Klasa III B

Wyróżnienia:
Gabriela Piaścik,

Jakub Zaczek
34 Konkurs plastyczny

Owocki.com.pl
Klasa III A          Laureat –Maja Grzymala

Klasa III c   Gabriela Mroczkowska
35 Konkurs literacko –

plastyczno –
fotograficzny „ Moja

biblioteka”

Klasa III A            I m – Grzegorz Bączek, 
Wyróżnienie – Maja Grzymała

36 Konkurs plastyczny 
Mój ulubiony bohater

Dla klas I-VI Klasa III B    II m- Chludziński Michał
III m-Zuzanna Stepnowska,      Olga Kosakowska
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Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie
P r z e d s z k o l e  S a m o r z ą d o w e  w 

Nowogrodzie wchodzi w skład ZSS.  Od 
2010 roku, mieści się w dwóch budyn-
kach: budynku  szkoły i przedszkola przy 
ul. Nowej 6.

Przedszkole pracuje od poniedziałku 
do piątku od 7.00 do 16.00.W przedszko-
lu przebywają dzieci w wieku od 3 do 6 lat 
w 5 grupach wiekowych.

3-4-latki - grupa 9 godzinna - 25 dzieci

3-4-latki - grupa 6 godzinna - 25 dzieci

5-latki - grupa 7 godzinna - 22 dzieci

6-latki - grupa 9 godzinna - 25 dzieci

5-6- latk i  -  grupa „0”-5 godzinna
- 17 dzieci

Razem w bieżącym roku uczęszcza  
114 dzieci. Dzieci w trzech grupach 
objęte są opieką z pełnym wyży-wieniem 
(śniadanie, obiad, pod-wieczorek)

Każda grupa przedszkolna korzysta z 
oddzielnej sali. Sale są przestronne, 
przytulne, bezpieczne, dobrze nasłone-
cznione i wyposażone w nowoczesne 
sprzęty audiowizualne wykorzystywane 
w codziennej pracy dydaktyczno-
w y c h o w a w c z o - o p i e k u ń c z e j . 
Przedszkole systematycznie doposaż-
ane jest w pomoce dydaktyczne i środki 
dydaktyczne Obok przedszkola jest 
bezpieczny, nowy plac zabaw, z którego 

którego korzystają wszystkie dzieci 
uczęszczające do przedszkola. 

Wspólnie z rodzicami chcemy stworzyć 
takie przedszkole, w którym wszyscy 
będą mieli szanse pełnego rozwoju.

Dzieci co roku uczestniczą w wielu 
konkursach rozwijając uzdolnienia 
plastyczne, zdolności manualne i 
wyobraźnię twórczą. 

VI EDYCJA POWIATOWEGO KON-
KURSU PLASTYCZNEGO „HANKA 
BIELICKA W OCZACH DZIECI”  – J. 
Borzymowska-wyróżnienie

VII EDYCJA POWIATOWEGO KON-
KURSU PLASTYCZNEGO „HANKA 
BIELICKA W OCZACH DZIECI”  – Z. 
Piaścik-II miejsce

Kraina mlekiem płynąca- konkurs 
plastyczny regionalny - 3 wyróżnienia- K. 
Lisek, D. Gnoza, K. Zegarzewska 
Recytatorski – „O złotą różdżkę dobrej 
wróżki”- gminny i regionalny

- przygotowanie dzieci do konkursu- 
wychowawcy grup dzieci 5- cio i 6- letnich

- udział dzieci w konkursie gminnym

- udział K. Lisek i Z. Chmielewskiej w 
konkursie regionalnym

Współpraca z nauczycielkami przed-
szkoli w Polsce- ogólnopolski projekt 
edukacyjny „Mały Miś i polskie tradycje 
Ś w i ą t  B o ż e g o  N a r o d z e n i a -
przygotowanie i wysyłanie kartek 
świątecznych do wybranych przedszkoli 
w Polsce, propagowanie czytelnictwa, 
utrwalanie polskich tradycji związanych 
ze Świętami Bożego Narodzenia.

Grupa „ Tygryski” uczestniczy w 
ogólnopolskim projekcie edukacyjnym 
"Pocztówka z przedszkola".

Głównym celem projektu „Pocztówka z 
przedszkola” jest wymiana pocztówek i 
listów z innymi dziećmi na terenie całej 
Polski.

Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy 
będą mieli okazję do nawiązania kon-
taktu z dziećmi z innych placówek 
oświatowych, do promowania własnego 
regionu i przedszkola/placówki, a także 
poznawania innych miejscowości oraz 
kultury i tradycji ich mieszkańców.
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Przedszkole współpracuje z wieloma 
instytucjami i osobami prywatnymi z 
najbliższej okolicy, dzięki czemu dzieci 
poznają różne zawody, mają okazję 
poszerzyć swoją wiedzę 

Gościliśmy u nas Pana Jana „Sekrety 
zdrowej kuchni Pana Jana”.

Gościliśmy leśników z Nadleśnictwa 
Nowogród. Jak zawsze przygotowali dla 
naszych dzieciaków mnóstwo ekspona-
tów, teksty literackie i zagadki. Dzięki 
temu w atrakcyjny sposób utrwalaliśmy 
wiadomości dotyczące środowiska 
leśnego i już umówiliśmy się na spotka-
nie związane z dokarmianiem ptaków.
Dziękujemy Panu Piotrowi i Pani Asi za 
przygotowanie i przeprowadzenie zajęć i 
poświęcony czas.

Już nie pierwszy raz Nadleśnictwo 
Nowogród włączyło się w organizację 
Dnia Rodziny w naszym przedszkolu by 
razem z dziećmi i ich rodzicami bawić się 
i   uczyć. Leśny program obejmował 
pokaz użycia samochodu gaśniczego 
wraz z pogadanką na temat zapobiega-
nia pożarom lasu, odgadywanie leśnych 
zagadek, naukę rysowania zwierząt 
leśnych, rzut szyszką do celu, obrazy 
szyszką malowane oraz tablice magnet-
yczne sprawdzające wiedzę leśną.

Nasze Starszaki gościły dziś w biblio-
tece miejskiej w Nowogrodzie na 
spotkaniu autorskim z Panem Jackiem 
Łapickim z Łap, Pan Jacek to nauczyciel 
akademicki i szkoleniowiec, który 
zazwyczaj spotyka się z młodzieżą i 
studentami. Dziś miał podwójny debiut: 
jako prowadzący spotkanie z dziećmi i 
jako autor bajki "Dziecięce zachcianki. O 
chłopcu, który ciągle chciał mieć nowe 
zabawki". Nasze dzieci były pierwszymi 
recenzentami bajki, której z uwagą 
wysłuchały i większość z nich deklar-
owała, że chciałoby otrzymać od 
Mikołaja książkę z bajkami.

Po spotkaniu przeszliśmy jeszcze do 
innych pomieszczeń bibliotecznych, a 
młodzi czytelnicy z ochotą przeglądały 
czasopisma i książeczki dla dzieci. 
Dziękujemy Pani Ewie Dzierzgowskiej, 
która zaprasza dzieci do odwiedzania 
biblioteki z rodzicami.

Odwiedzili nas również strażacy z OSP 
Nowogród.

11PRZEDSZKOLE
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Funkcjonariusze z posterunku policji 
przestrzegają mieszkańców przed 
oszustami wyłudzającymi od starszych 
osób pieniądze metodą na tzw. „policjan-
ta”. Sprawcy tego typu oszustw są często 
zatrzymywani dzięki pomocy osób, które 
mają świadomość tego, że mogą zostać 
oszukane. Niestety wciąż jesteśmy 
informowani o kolejnych pokrzywdzo-
nych. Kiedy starsza osoba odbiera 
telefon od rzekomego „policjanta” z 
prośbą o pomoc w zatrzymaniu oszustów 
działających metodą na tzw. "wnuczka", 
często przekazuje przestępcom oszczę-
dności całego życia.

Przestępcy oszukujący starszych ludzi 
metodą na tzw. „wnuczka” działają od 
około 10 lat. Pomimo zatrzymania przez 
policję wielu z nich, nadal docierają do 
nas sygnały o kolejnych pokrzywdzonych 
osobach.

Przy tego typu przestępstwach bardzo 
ważną rolę odgrywa profilaktyka. Dlatego 
właśnie Policja rozpoczęła akcję inform-
acyjną, której głównym celem jest uświa-
domienie osób starszych przed gro-
żącym im niebezpieczeństwem ze strony 
oszustów. Chcemy tym przekazem 
zainteresować także młodsze osoby, 
które dzięki bezpośrednim kontaktom z 
rodzicami, dziadkami i innymi starszymi 
osobami w rodzinie, mogą przekazać im 
niezbędną wiedzę.

Oszuści niedawno zmodyfikowali 
metodę swojego działania.  Tak, jak na 
początku dzwoniąc na numer stacjon-
arny i nawiązując rozmowę ze starszą 
osobą podszywają się pod któregoś z 
członków rodziny. Po chwili jednak 
przerywają połączenie. Bardzo szybko 
telefon ponownie dzwoni. Tym razem 
przestępca podaje się za policjanta, 
funkcjonariusza CBŚ lub CBA.

Oszust przekonuje starszą osobę, że 
rozpracowuje zorganizowaną grupę 
przestępczą i prosi, aby mu w tym 

pomóc. Ta pomoc ma polegać na 
przekazaniu gotówki. Dzięki temu będzie 
można zatrzymać prawdziwych przestę-
pców oszukujących starsze osoby na 
tzw. "wnuczka".

W rzeczywistości są przestępcami, nie 
mającymi nic wspólnego z policją. 
Jedynym ich celem jest wzbogacenie się 
kosztem ludzkiej krzywdy. Po przekaz-
aniu pieniędzy lub wpłaceniu ich na 
wskazane przez oszusta konto, wszelki 
kontakt z przestępcami się urywa. Z 
reguły wówczas pokrzywdzony orientuje 
się, że padł ofiarą oszusta.

Oszuści informują starsze osoby, aby 
udając się do banku w celu wypłaty 
pieniędzy, nie mówili kasjerom i obsłudze 
placówek bankowych, w jakim celu to 
robią. Oszuści starają się przekonać 
starsze osoby, że pracownicy banków 
również należą do grupy przestępczej i 
dlatego nie wolno ich o niczym informo-
wać.   

Z policyjnych informacji wynika, że 
coraz więcej osób jest świadomych 
zagrożenia. Dzięki temu często przestę-
pcom nie udaje się oszukać kolejnych 
osób, do których telefonują oszuści, 
próbujący wyłudzić pieniądze.

Pamiętajmy, że zasada „ograniczo-
nego zaufania” do nieznajomych 
obowiązuje nie tylko dzieci. Dorośli 
często o niej zapominają, stając się 
ofiarami własnej łatwowierności i braku 
rozwagi. Oszuści wykorzystują ufność 
oraz dobre serce osób, które nie potrafią 
odmówić pomocy w trudnej sytuacji. 
Niespodziewane telefony osób podając-
ych się za policjantów, od dawno niewid-
zianych wnuków, siostrzenic czy kuz-
ynów nie muszą zakończyć się naszą 
finansową porażką, jeżeli będziemy 
przestrzegać kilku podstawowych zasad, 
o które apelujemy:

Jak nie dać się oszukać?

dzwoni telefon:

- ktoś mówi, że jest Twoim wnuczkiem, 
krewnym…coś się wydarzyło: wypadek, 
choroba

- rozmówca się rozłącza, a za chwilę 
telefon dzwoni ponownie

- ktoś mówi, że trwa akcja policyjna, która 
pozwoli zatrzymać oszustów…

- pada prośba o zachowanie wszystkiego 
w tajemnicy

- pilnie potrzebne są pieniądze lub 
wartościowe rzeczy, jeśli nie masz 
pieniędzy, pada prośba o zaciągnięcie 
kredytu

- rozmówca prosi Cię o przekazanie 
pieniędzy wskazanej osobie lub wyko-
nanie przelewu

Pomogłaś /eś ,  przekazałaś /eś 
pieniądze, czekasz…

Uspokoiłaś/eś się, dopiero teraz 
dzwonisz do wnuczka, na policję … 
już wiesz, że dałaś/eś się oszukać… 
Straciłaś/eś wszystkie swoje oszczę-
dności!

Nie musiało się tak stać. Bądź 
ostrożna/y, pamiętaj:

- jeżeli rozmówca proponuje Ci, że 
możesz potwierdzić autentyczność 
dzwoniącego policjanta pod numerem 
112 - zanim zadzwonisz pod ten telefon, 
sprawdź czy rozłączyłeś poprzednią 
rozmowę

- Policja nigdy w takich lub podobnych 
sytuacjach nie prosi o przekazanie 
pieniędzy,

- nie działaj pochopnie pod presją 
czasu,

- po rozmowie zadzwoń do kogoś 
bliskiego na znany Ci numer telefonu, by 
opowiedzieć o zdarzeniu – nie może być 
ono tajemnicą, jeśli nie możesz skonta-
ktować się z najbliższymi, niezwłocznie 
powiadom policję o takim zdarzeniu, 
dzwoniąc pod numer 112 i 997.

Dzielnicowa gminy radzi.
Jak nie dać się oszukać

na wnuczka! 

Posterunek Policji w Nowogrodzie  

ul. Rynek 7,   tel. 86 474 10 32

mł. asp. Agnieszka Dworakowska

- Dzielnicowy miasta i gminy Nowogród 

tel. kom. 885 997 235

e-mail: dzielnicowy.nowogrod2@bk.policja.gov.pl
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Ponad czterdzieści osób z gminy 
Nowogród uczestniczyło w spotkaniu 
edukacyjno-warsztatowym pn. „Produkty 
rolne z Podlaskiego w walce z cukrzycą” 
rea l izowanym przez  Sekre tar ia t 
Regionalny KSOW.

 Wykłady na temat profilaktyki cukrzycy 
prowadziła Anna Borysiuk, doradca 
dietetyczny. W czasie prelekcji można 
było dowiedzieć się m.in. jak zapobiegać 
cukrzycy, a także o tym jak ważne są 
warzywa i owoce w diecie cukrzycowej.

Drugą część, praktyczną poprowadziła 
Anna Panasewicz, mistrz kulinarny. 
Wraz z uczestniczkami spotkania 
pokazała jak wykonać proste i szybkie 
posiłki dla diabetyków: kaszotto, krem z 
dyni, zestaw surówek i wyciskane soki z 
warzyw i owoców. W warsztatach 
uczestniczył Stefan Krajewski, członek 
zarządu województwa podlaskiego, 
który osobiście serwował krem z dyni.

Celem spotkania była „Edukacja 
mieszkańców obszarów wiejskich w 
zakresie promocji zdrowego stylu życia 
oraz walka z wykluczeniem społecznym 
związanym z cukrzycą typu II”.
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Jak się nie dać cukrzycy
Warsztaty w Nowogrodzie

Wykaz sprzętu nabytego w latach 2016-2017 w Komunalnym Zakładzie Budżetowym

Nazwa i rodzaj sprzętu Rok produkcji Wartość ne�o Przeznaczenie 

1 Zagęszczarka rewersyjna 2016 do układania kostki

2 Kosiarka bijakowa 2016 koszenie poboczy i rowów

3 Kosiarka spalinowa Husqvarna 2016 koszenie traw

4 2016 wiercenie otworów w glebie

5 Pilarka 550XP Husqvarna 2016 cięcie drzewa, wycinka

6 2016 przecinanie betonu, asfaltu

7 Pług śnieżny 2,4 m KUAR 2016 do ciągnika /odśnieżanie ciągnikiem

8 2016 pielęgnacja zieleni

9 Kosiarka spalinowa Husqvarna 2016 koszenie traw

10 2016 zasilanie elektronarzędzi

11 2017 999,00 do rozładunku

12 Zgrzewarka Euro tech do rur 2017

13 Opryskiwacz spalinowy 2017 odchwaszczanie

14 Ciągnik rolniczy 1992 prace transportowe

15 Pług składany 3,0m 2017 do ciągnika /odśnieżanie ciągnikiem

16 Zamiatarka z układem zraszania 2017 do ciągnika /sprzątanie ulic

17 Łyżka hydrauliczna 2,0m 2017 do ciągnika /remonty, utrzymanie dróg

R A Z E M:

L.p.

5 130,00

18 400,00

2 039,00

Wiertnica Makita 1 321,14

2 469,00

Przecinarka spalinowa Makita 2 178,86

3 450,00

Podkrzesywarka S�hl 2 438,21

1 543,90

Agregat prodątwórczy EG 3600 3 452,00

Wózek paleciak

3 100,00 łączenie rur plast. /sieć, przyłącza/

1 543,90

40 000,00

4 800,00

10 200,00

3 200,00

106 265,01
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Pół wieku razem spędziło ze sobą 9 par 
małżeńskich z gminy Nowogród. W 
imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie wręczył Grzegorz Palka, 
burmistrz Nowogrodu wraz z sekretarz 
Marleną Bałazy. 

- Składam najserdeczniejsze gratulacje 
oraz życzenia spełnienia marzeń, długich 
lat życia oraz doczekania w dostatku i 
zdrowiu kolejnych rocznic – mówił 
burmistrz wręczając kwiaty i pamiątkowe 
dyplomy jubilatom.

Nie zabrakło również toastu szampa-
nem oraz okolicznościowego tortu.

Złote Gody w gminie Nowogród
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Dragon-17 to  ćwiczenia 
wojskowe na ogromną skalę. 
Odbywają się wielu regionach 
kraju z udziałem kilkunastu ty-
sięcy żołnierzy z Polski i krajów 
NATO, tysięcy pojazdów, 
samolotów, sprzętu pływają-
cego. Dragon zawitał też nad 
Narew, gdzie pod Nowogrodem 
wojskowi znaleźli znakomite 
miejsce do przetestowania 
umiejętności wojsk inżynieryj-
nych.
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#Dragon-17 pod Nowogrodem
Ćwiczenia Dragon-17 na dobre 

zagościły pod Nowogrodem. We wtorek 
26 września pod bacznym okiem 
obserwatorów OBWE odbył się pierwszy 
test pontonowego mostu na Narwi. 
Przygotowali go saperzy z Dęblina i 
Brzegu, a wypróbowały m. in. rakietowe 
wyrzutnie "Langusta".

Jak poinformowali pułkownik Bogdan 
Papierski i major Błażej Lenard, rejon 
dawnego mostu na Narwi w Nowo-
grodzie znakomicie nadaje się do 
organizowania tego rodzaju inżynieryj-
nych ćwiczeń.

Przeprawa przygotowana zgodnie z 
wszelkimi regułami sztuki wojennej 
(dlatego m. in. powstał most „pozorny” 
dla zmylenia lotniczego zwiadu nieprzy-
jaciela) przebiegła niezwykle sprawnie. 
Około 20 ciężkich pojazdów pokonało 
Narew bez najmniejszych problemów.

To ważne, bo sprawność polskiej armii 
obserwowali przedstawiciele zaproszo-
nych państw OBWE, w większości w 
mundurach. Jeden z reprezentantów 
Rosji z dumą odsłonił spod munduru 
charakterystyczną „tielniaszkę” w biało – 
niebieskie paski. Kraj pochodzenia 
większości obserwatorów zdradzały 
naszywki z flagami czy herbami. Byli 
natowscy sojusznicy Polski np. z USA, 
Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji czy 
Włoch, ale także wojskowi z Rosji, 
Białorusi czy Ukrainy, a nawet neutralnej 
Szwajcarii.

„Langusty” i inne pojazdy po przekro-
czeniu Narwi skierowały się w Stronę 
Orzysza i Bemowa Piskiego.

W czwartek 28 września było jeszcze 
bardziej "bojowo": więcej pojazdów na 
przeprawie, więcej żołnierzy różnych 
specjalności, wokół samoloty dozoru.

Tekst www.narew.info
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ZAJĘCIA LETNIE  w  Mie jsko-
Gminnym Ośrodku Kultury w Nowo-
grodzie 

Dzieci przedszkolne

- zorganizowano  zajęcia plastyczne, 
taniec,

- wyjazd do  kina Milenium w  Łomży,

- basen w Kolnie,

- zabawy na świeżym powietrzu, grill

- sala zabaw „Figlarium” w Ostrołęce

Dzieci szkolne

- zajęcia z gliną, taneczne, muzyczne 
oraz sportowe

-  2 razy basen w Kolnie

- kino „Milenium”  w Łomży

- Gospodarstwo Agroturystyczne w 
Olszynach

Tak formalnie wyglądały nasze wakacje 
w M-GOK

Bardzo serdeczn ie  dz ięku jemy 
wszystkim dzieciakom i ich rodzicom, 
którzy nam zaufali. Mamy nadzieję, że 
bawiliście na tyle dobrze, że znowu do 
nas wrócicie!!!

Zajęcia stałe 
prowadzone 
w M-GOK
- wtorek - jęz. angielski

godz. 16:00

- środa - zajęcia teatralne

godz. 15:00

- czwartek - zajęcia taneczno-
muzyczne godz. 15:00

- piątek -  zajęcia plastyczne 
godz. 15:00

Na co dzień dla dzieci i młodzie-
ży oferujemy:

- bilard, stół tenisowy, cymbergaj, 
7 komputerów z bezpłatnym 
dostępem do Internetu oraz gra 
SONY

KURPIOWSKI ZESPÓŁ 
ŚPIEWACZY powstał w 2011r. 

W swoim repertuarze ma  pieśni i kolędy 
kurpiowskie.  Występuje w przeglądach 
regionalnych i ogólnopolskich,  podczas 
imprez okolicznościowych i festynach. W 
2017 roku tak jak w latach ubiegłych 
zdobywał I miejsca i wyróżnienia. 
Wys tąp i ł  w  Os t ro łęce ,  Zbó jne j , 
Nowogrodzie, Kazimierzu Dolnym nad 
Wisłą, Piątnicy, Zabielu.  Dziękujemy 
Paniom za ich trud, zaangażowanie i 
miłość do pieśni kurpiowskiej, życząc 
zdrowia, satysfakcji z pracy w zespole

i wszelkiej pomyślności.

Co się działo w MGOK-u BIBLIOTEKA
Spotkanie autorskie w bibliotece.

 Jesteśmy pełni uznania dla Pana 
Jacka Łapińskiego i jego umiejętności 
nawiązywania relacji z młodzieżą. 
Otwarcie, szczerze mówił o rzeczach 
ważnych i trudnych, które mogą decyd-
ować o życiu młodego człowieka.

Celem spotkania było zachęcenie 
młodzieży do czytania, rozwijania pasji i 
podejmowania świadomych i mądrych 
decyzji.

Biblioteka Publiczna 
M i a s t a  i  G m i n y 
Nowogród zaprasza:
Poniedziałek 9:00 - 17:00

Wtorek           9:00 - 17:00

Środa             8:00 - 16:00

Czwartek        9:00 - 15:00

Piątek             9:00 - 17:00
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Trzeba przyznać, że nowa droga, a 
właściwie drogi (o czym za chwilę) w 
Jankowie-Młodzianowie naprawdę robi 
wrażenie, kiedy wjeżdża się do wsi. 
Szeroka, gładka jak stół, z krawężnikami i 
chodnikiem z kostki. Marzenie każdej 
wioski. Powstała dzięki współdziałaniu 
wielu osób łącznie z mieszkańcami.

Choć oficjalnie inwestorem była Gmina 
Nowogród, to swoje dołożył Urząd 
Marszałkowski i Starostwo Powiatowe w 
Łomży.  Dołoży l i  też mieszkańcy 
Jankowa, co kilkakrotnie podkreślał 
burmistrz Grzegorz Palka, którzy bez 
chwili wahania przekazali część swoich 
gruntów pod tę drogę. Pomagali nawet 
dotrzeć do mieszkających obecnie za 
granicą właścicieli, których zgoda była 
niezbędna.

Dlaczego drogi a nie droga? W 
Jankowie-Młodzianowie był pewien 
problem natury proceduralnej, bowiem 
główna droga przechodząca przez wieś 
należy do powiatu, a pozostałe uliczki 
stanowią własność gminy. Należało więc 
połączyć siły dwóch samorządów i udało 
się to znakomicie. Niespełna 2 km dróg 
wybudowanych w ramach PROW na lata 
2014-2020 to wszystkie ulice we wsi. 
Łączny koszt wyniósł około 2,5 mln 
złotych, z czego 1,5 mln stanowiła 
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego, a 
ponad 500 tys. dołożył powiat. Jak widać 
po samych liczbach, bez tych dwóch 
samorządów droga po prostu nie 
powstałaby.

P o d c z a s  o t w a r c i a  b u r m i s t r z 
Nowogrodu Grzegorz Palka, któremu 
przyszło w udziale otwierać drogę, nie 
omieszkał bardzo ciepło i wielokrotnie 
wspomnieć swojego poprzednika i 
byłego szefa, zmarłego burmistrza 
Józefa Piątka. Choć Palka to jemu 

przypisał większość zasług przy tej 
inwestycji, to mieszkańcy wiedzą i 
doceniają zaangażowanie ówczesnego 
zastępcy a dziś burmistrza Grzegorza 
Palki, o czym otwarcie mówią. Lista osób, 
które przyczyniły się do budowy tych dróg 
jest oczywiśćie znacznie dłuższa i 
wszystkim im podziękował burmistrz.

Tekst www.mylomza.pl
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Na drogę
czekali

ponad 30 lat!
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W piątek 17 listopada w Nowogrodzie 
odbyły się warsztaty „Przetwarzanie 
mleka udojowego – warsztaty serowar-
skie” realizowane jako działanie własne 
Sekretariatu Regionalnego Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich Województwa 
Podlaskiego w ramach Dwuletniego 
Planu Operacyjnego KSOW na lata 
2016-2017.

 W części teoretycznej i praktycznej 
wzięły udział panie z pięciu kół gospodyń 
dz ia ł a j ących  na  t e ren ie  gm iny. 
Uczestniczki mogły zapoznać się z 
metodami samodzielnego wykonywania 
w warunkach domowych różnych 
rodzajów serów. Panie podczas zajęć z 
pomocą serowara wyprodukowały 
goudę farmerską, która stanowi najlep-
sze prawidło do nauki sztuki serowar-
skiej, ser panir, a także mozzarellę z 
mleka krowiego. Uczestników warsz-
tatów odwiedził Stefan Krajewski, 
Cz łonek  Za rządu  Wo jewódz twa 
Podlaskiego. Osoby zainspirowane tą 
działalnością będą miały możliwość 
skorzystania z dofinansowania na 
założenie takiej działalności ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.

Gouda, mozzarella, panir
- warsztaty w Nowogrodzie
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We wrześniu 1939 roku w okolicach 
Nowogrodu stoczono jedną z najwię-
kszych bitew z początku II wojny świat-
owej. Od kilkunastu lat pasjonaci z Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej „Narew” 
przypominają jej znaczenie, ale przede 
wszystkim męstwo i ofiarę polskich 
żołnierzy organizując inscenizację 
historyczną w okolicy schronu przy 
moście, którą oglądają tysiące widzów. 
W tym roku była ono inna niż poprzednie. 
Poza krwawymi walkami z kampanii 
wrześniowej przypomniano, że Narew 
przez blisko dwa lata była granicą 
niemiecko-radziecką na mocy traktatu 
R ibben t rop  –  Mo ło tow,  a  p rzez 
Nowogród, w latach II wojny światowej, 
trzykrotnie przechodziła linia frontu. Poza 
rekonstruktorami w mundurach polskich, 
niemieckich i radzieckich żołnierzy była 
także kilkakrotnie uciekająca ludność 
cywilna.

Przygotowujący od 2005 roku rekon-
strukcję obrony Nowogrodu z kampanii 
wrześniowej podkreślają, że to nieco 
zapomniane i niedoceniane w Polsce 
wydarzenie. Była to jedna z największych 
bitew w regionie – bardziej krwawa i 
zaciekła niż np. obrona Wizny, która za 
sprawą bohaterskiej śmierci kapitana 
Władysława Raginisa, znalazła się w 
p o d r ę c z n i k a c h  h i s t o r i i .  P o d 
Nowogrodem ponad 800 żołnierzy 
polskich przez cztery dni bohatersko 
walczyło z ponad 10 tysiącami znacznie 
lepiej uzbrojonych także w ciężką 

ar ty ler ię  i  wspar tych lo tn ic twem 
Niemców.  

Broniący pozycji 3 Batalion 33 Pułku 
Piechoty Strzelców Kurpiowskich, który 
obsadził świeżo zbudowane, niektóre 
jeszcze nieukończone schrony nad 
Narwią, stracił blisko 60% swojego stanu 
osobowego. Z przerzuconej w ostatniej 
chwili kompanii fortecznej Korpusu 
Ochrony Pogranicza, niemal nikt nie 
przeżył. Żołnierze ginęli w boju lub byli 
rozstrzelani po zdobyciu poszczególnych 
schronów przez Niemców – przypominał 
krwawą ofiarę polskich obrońców spiker 
komentujący inscenizację.  

Zdobycie 11 września 1939 roku, po 
czterech dniach ciężkich walk, schronów 
pod Nowogrodem było jednak tylko 
jednym z epizodów, które odtworzyli w 
niedzielnym widowisku rekonstruktorzy. 
Kolejny dotyczył oddania go żołnierzom 
radzieckim, którzy wkroczyli na te ziemie 
jesienią 1939 roku na mocy traktatu 
Ribbentrop – Mołotow, w którym ministro-
wie spraw zagranicznych III Rzeszy 
Niemieckiej i Związku Socjalistycznych 
Republik Radzieckich, jeszcze przed 
wybuchem II wojny światowej, uzgodnili 
wspólny atak na Polskę i wytyczyli 
granicę między innymi na linii Narwi.  

Następne epizody dotyczyły ponowne-
go zdobycia przez Niemców schronu 
bronionego przez żołnierzy radzieckich w 
czerwcu 1941 roku, zajęcia schronu 
przez poszukującą jakiegokolwiek 

schronienia ludność cywilną, oraz 
wycofywania się wojsk niemieckich w 
1944 roku i zdobycia schronu przez 
Rosjan.  

W trwającym ponad godzinę widowisku 
uczestniczyło około 80 rekonstruktorów 
m.in. z Łomży, Zambrowa i Tomaszowa 
Mazowieckiego. Kilka tysięcy widzów 
obserwujących historyczne potyczki z 
wysokich skarp nabrzeża rzeki mogło 
także obejrzeć wystawę sprzętu i 
uzbrojenia współczesnego Wojska 
Polskiego. Na parkingu przy moście 
rozstawiali się żołnierze z 1 Brzeskiego 
Pułku Saperów im. Tadeusza Kościuszki, 
którzy od kilku dni uczestniczą w szkole-
niu poligonowym w okolicy Nowogrodu.

Tekst www.4lomza.pl
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Inscenizacja walk o Nowogród
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Osoby zainteresowane udziałem w 
zajęciach realizowanych w Dziennym 
Domu „Senior+” proszone są o kontakt z 
Oś rodk iem Pomocy  Spo łeczne j 
w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 41 
lub  pod  n r  te l .  (86)  217-55-61 . 
Realizacja zajęć rozpocznie się  02 
s t yczn ia  2018 r.  w  S ławcu  p rzy 
ul. Długiej 22 w budynku po byłej szkole 
podstawowej.

Uczestnikami zajęć „Dziennego Domu 
Senior+” mogą być osoby nieaktywne 
zawodowo w wieku 60+ zarówno kobiety 
jaki i mężczyźni, będące mieszkańcami 
miasta i gminy Nowogród. Zakłada się 

objęcie wsparciem – 15 osób.

Celem głównym pobytu jest wsparcie 
seniorów poprzez umożliwienie im 
korzystania z oferty na rzecz społecznej 
aktywizacji. Placówka będzie zapewniała 
8 godzinną ofertę usług od poniedziałku 
do piątku. W ramach pobytu będzie 
można korzystać z usług socjalnych w 
tym z wyżywienia – jeden ciepły posiłek, z 
usług kulturalno-oświatowych, TV, 
komputera, biblioteki, a także zajęć 
terapeutycznych, form terapii ruchowej, 
uczestnictwa w kółkach zainteresowań, 
treningów umiejętności samoobsługi i 
podnoszenia sprawności. Korzystanie ze 

świadczeń „Dziennego Domu Senior+”  
może być odpłatne w zależności od 
posiadanych dochodów uczestnika. 
Zasady  odp ła tnośc i  za  poby t  w 
Dziennym Domu „Senior +” określone 
zostały w Uchwale  nr LI/184/2017 Rady 
Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 25 
października 2017 roku.

Wniosek o przyjęcie wraz z załączni-
kami do Dziennego Domu „Senior+” 
można pobrać w Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Nowogrodzie lub ze strony 
www.nowogrod.com zakładka „Senior+”.

Nabór uczestników do Dziennego Domu
„Senior+” nadal trwa

Wspomnienie burmistrza Józefa Piątka
W tym roku pożegnaliśmy Józefa 

Piątka. Funkcję burmistrza pełnił przez 6 
kadencji, w latach 1990-1994, 1994-
1998, 1998-2002, 2006-2010, 2010-
2014 oraz obecnie od roku 2014 do 5 
czerwca 2017. To sucha statystyka.

Było mi dane współpracować z Nim 
przez 10 lat. Pierwszego dnia pracy, w 
długiej  popołudniowej rozmowie, 
przedstawił wizję Nowogrodu i gminy.

Przede wszystkim drogi – muszą być 
utwardzone, gdzie jest możliwe asfalt, 
trylinka, kostka - gdzie nie można 
przynajmniej zabezpieczenie tłuczniem 
kamiennym. Ludzie muszą dojechać do 
domu po dobrych drogach. Mamy duże 
bezrobocie, spróbujmy walczyć o strefę 
ekonomiczną, o handel (mamy najwię-
ksze w regionie targowisko), usługi. 
Trzeba zadbać o zdrowie dzieci i mło-
dzieży. Musimy wybudować dla nich halę 
sportową, ale ma służyć wszystkim 
mieszkańcom, więc z zapleczem 
rekreacyjnym oraz z możliwością 
organizowania imprez dla całej gminy. I 
przedszkole z prawdziwego zdarzenia, z 
placem zabaw, zapleczem kuchennym, 
dobrze wyposażone w sprzęt, zabawki, 
pomoce dydaktyczne. Mamy wspaniałe 
tereny nad Narwią, aż się prosi o bulwar 

nadrzeczny, przystań dla turystyki 
wodnej, punkt obsługi turystów. Należy 
przebudować świetlice wiejskie aby 
służyły mieszkańcom, siłownie zewnę-
trzne, place zabaw …

- Teraz – był rok 2007 – musimy zrobić 
wszystko by wyremontować most na 
Pisie w Morgownikach, po tym który jest 
nie można jeździć, ani chodzić – grozi 
katastrofą. Trzeba pilnie załatać dziury w 
drogach (tu następowała lista właściwie 
wszystkich miejscowości gminnych), 
naprawić oświetlenie, najlepiej wymienić 
lampy, bo te stare ciągle się psują…

Tak sprawy bieżące przenikały się z 
planami na przyszłość. Zastanawiałem 
się ile czasu, ile pieniędzy trzeba będzie 
na realizację tej wizji.

Może nie jestem obiektywny, ale dziś 
znaczna część planów Burmistrza stała 
się rzeczywistością.

Dziś po latach każdy z nas może się 
przekonać co zostało zrobione. Upór – w 
dobrym znaczeniu tego słowa, konse-
kwencja, determinacja Józefa pozwalały 
pokonać mnóstwo, barier, przeszkód, 
przejawów złej woli, zawiści.

Uśmiechnięty, czasem zachmurzony 

lecz najczęściej pogodny, skłonny do 
niezłośliwych żarcików, wyrozumiały, 
pomocny w trudnych sytuacjach.

Takim Cię pamiętam, jakże trudno 
jest pisać, mówić, myśleć o Tobie
w czasie przeszłym.
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