
W dniach 9-10 lipca na terenie naszego miasta, odbyły się XI
„Dni Czyżewa". Charakter imprezy był wyjątkowy, bo przecież były to I
Dni Miasta. Na koncert Krzysztofa Krawczyka, który był gwiazdą tego-
rocznych Dni Czyżewa przybyło tysiące fanów, którzy zapełnili cały sta-
dion.

Rokrocznie impreza odbywa się na stadionie miejskim, aczkol-
wiek przedsmak niedzielnych atrakcji odbywał się na miejscowym Orli-
ku, gdzie zorganizowano liczne turnieje sportowe. W godzinach 14-18
został rozegrany piłkarski turniej „szóstek", w którym stawką był Puchar
Burmistrza Czyżewa. Z ośmiu drużyn, które przystąpiły do rozgrywek wy-
łoniono po sportowych emocjach zwycięzcę turnieju. W rozgrywkach
wzięły udział następujące drużyny: OSP Czyżew, Farm Food Czyżew,
Olimpia Zambrów, Roch Jasienica, Blaugrana Małkinia, Grupa Biznes
Polska z Wysokiego Mazowieckiego, Biedronki Pobierza i Newada.
Triumfatorem zawodów została drużyna „Nevada" wygrywając wszystkie
mecze i tym samym zdobywając Puchar „Burmistrza Czyżewa". Drugie
miejsce zajęła drużyna OSP Czyżew, natomiast trzecie drużyna z Małkini.
Miłośnicy wrażeń artystycznych, także mogli znaleźć coś dla siebie, Bi-
blioteka Publiczna zaprezentowała wystawę fotografii pejzaży.

Niedzielne popołudnie obfitowało w występy wokalne. Jako
pierwsi zaprezentowali się podopieczni Gminnego Ośrodka Kultury ze-
społy wokalne „Nova Nota" i „ B-moll" oraz został ogłoszony przez orga-
nizatora - Bank Spółdzielczy w Czyżewie konkurs, w którym to główna

nagrodą był skuter ufundowany przez tenże Bank. Następnie na scenie
zagrał zespół „Arguss".

O godzinie 1600 uroczystego otwarcia imprezy dokonała Bur-
mistrz Czyżewa Pani Anna Bogucka, która przywitała wszystkich zgro-
madzonych i życzyła miłych wrażeń. Następnie ogłoszono wyniki
plebiscytu „Najlepsi w Gminie". Tytuł został przyznany w sześciu kate-
goriach na mocy Uchwały Nr 2/11 Kapituły Tytułu „Najlepsi w Gminie"
z dnia 29 czerwca 2011 r. w skład, której wchodzili Przewodnicząca: An-
na Bogucka oraz członkowie: Bogdan Sienicki, Jerzy Pakieła, Zdzisław
Grądzki, Alicja Bańkowska, Radosław Sienicki, Andrzej Załuski.

W kategorii Przedsiębiorca Roku 2010 zostali nagrodzeni:
• Państwo Anastazja i Jerzy Sieniccy.

Społecznikiem Roku 2010 został:
• Pan Feliks Zawistowski.

W kategorii NauczycielWychowawca Roku 2010 nagrodzono:
• Panią Hannę Steć,
• Panią Beatę Mioduszewską
• oraz Pana Sławomira Kalupę.
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SZANOWNI PAŃSTWO
Mamy środek lata, czas wakacji i urlopów, ale także nie opuszcza nas kapryśna

w tym roku pogoda. Jest stanowczo zbyt dużo deszczu, a na przemian mamy upały.
Nadmierne opady są już utrapieniem dla wielu z nas, a w szczególności rolni-

ków.
U nas w urzędzie jak zwykle okres letni, to czas prowadzenia wielu inwestycji

budujemy i remontujemy drogi, modernizujemy 3 świetlice wiejskie, rozbudowujemy
kanalizację sanitarną, utwardzamy parkingi, przygotowujemy wiele dokumentacji pod in-
westycje i prowadzimy dużo innych bieżących zadań.

W niedługim czasie rozpoczniemy ważną i dużą inwestycję a mianowicie pełne
uzbrojenie ponad 7 ha terenu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodar-
czej . Udało nam się otrzymać na ten cel 3 mln 200 tys. zł, co stanowi prawie 90% kosz- t
ów netto całej budowy. Powstanie ulica, chodnik, ścieżka rowerowa, doprowadzone
będzie oświetlenie, kanalizacja i wodociąg. Tereny te z uwagi uzyskanie praw miejskich
będą zwolnione z opłat za tzw. odrolnienie gruntów, prowadzę też rozmowy na temat
włączenia ich do specjalnej strefy ekonomicznej . Wszystko to wpłynie, że będą one
atrakcyjne dla przyszłych inwestorów.

Dzięki odzyskaniu praw miejskich a także przystosowaniu terenów pod przy-
szłe inwestycje, konsekwentnie dążymy do szybszego rozwoju Czyżewa i Gminy.

Mamy też pełną dokumentację i pozyskane tereny po budowę zalewu. W tej chwili oczekujemy tylko na prawomocne pozwolenia
na budowę i zabiegamy o uzyskanie dofinansowania na tę inwestycję, której wartość kosztorysowa wynosi ponad 9 mln zł.

Jak widać pracy nam nie brakuje, a jeżeli będą fundusze to będziemy realizować dalsze nasze wspólne plany, czego i sobie i pań-
stwu życzę.

Z poważaniem
Anna Bogucka

Burmistrz Czyżewa
RADA MIEJSKA UCHWALIŁA...

W dniu 30 maja odbyła się VII Se-
sja Rady Miejskiej w Czyżewie. Najważniej-
szym punktem obrad było udzielenie
absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykona-
nia budżetu za 2010 rok. Rada Miejska oceni-
ła bardzo dobrze pracę Burmistrza Anny
Boguckiej za ubiegły rok i udzieliła jednogło-
śnie absolutorium. Przewodnicząca komisj i
rewizyjnej , przedstawiając opinię komisj i
z wykonania budżetu gminy za 2010 rok
i wniosku w sprawie absolutorium dla burmi-
strza podkreślała, iż według komisj i budżet
został wykonany bardzo dobrze. Na szczegól-
ną uwagę zasługuje fakt, iż 7,9 mln zł prze-
znaczono na inwestycje, co stanowi prawie
37% wszystkich wydatków.

W ubiegłym roku zbudowano wiele
dróg gminnych, zmodernizowano Stację
Uzdatniania Wody w Czyżewie, zbudowano
kanalizację sanitarną w Czyżewie Stacji, po-
wstało ponad 250 przydomowych oczyszczal-
ni ścieków, zakupiono nowy specjalistyczny

samochód ratowniczo – gaśniczy wraz z wyposażeniem dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżewie oraz zrealizowa-
no wiele innych zadań.
Ponadto zebrani wysłuchali sprawozdań dyrektor Gmin-

nego Ośrodka Kultury, kierownika Biblioteki Publicznej
oraz kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
z działalności podległych im jednostek i członka Gminnej
Komisj i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z reali-
zacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. W dalszej
części sesj i radni pracowali nad podjęciem uchwał m.in.:
• w sprawie zmian w budżecie gminy,
• w sprawie opłaty za świadczenia publicznego przedszkola
w Czyżewie,
• w sprawie uzupełnienia sieci publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych o inne formy wychowania
przedszkolnego,
• w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
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Po raz kolejny udało nam się pozyskać dofinan-
sowanie unijne na inwestycje gminne. Gmina Czyżew
otrzyma ponad 3,2 mln zł wsparcia z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego na kompleksowe uzbrojenie 7,42 ha
terenu inwestycyjnego, zlokalizowanego przy ul. Przemy-
słowej w Czyżewie, w celu udostępnienia go podmiotom,
które będą na nim prowadzić działalność gospodarczą.
Całkowity koszt inwestycji według kosztorysu
inwestorskiego wynosi 4,4 mln. Otrzymane dofinansowa-
nie pokryje 90% kosztów netto.

Zakres inwestycji obejmuje budowę ulicy Prze-
mysłowej , wraz z kanalizacją deszczową, sanitarną, budo-
wą sieci wodociągowej , oświetlenia ulicznego oraz
promocję projektu. Właścicielem działek przeznaczonych
pod tereny inwestycyjne jest Gmina Czyżew.

Dzięki uzbrojeniu terenów pod inwestycje i bli-
skości linii kolejowej , Czyżew stanie się bardziej atrakcyj-
ny dla potencjalnych inwestorów niż sąsiednie gminy.
Warto w tym miejscu również wspomnieć, iż dzięki odzy-
skaniu przez Czyżew praw miejskich, tereny te nie będą
musiały być wyłączone spod produkcji rolnej .

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych
przedsiębiorców do inwestowania w naszej gminie.

RADA MIEJSKA UCHWALIŁA...

W CZYŻEWIE POWSTANIE NOWA STREFA INWESTYCYJNA

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ INFORMUJE...
ŁAD, PORZĄDEK I PIELĘGNACJA ZIELENI

Czystość i porządek określają nasz wizerunek w społe-
czeństwie. Każdy chce i lubi mieszkać w ładnych, czystych mia-
stach , osiedlach i miejscowościach, dlatego też ważne jest, aby
nasze najbliższe otoczenie utrzymać estetycznie w należytym po-
rządku. Główne zadania, do których należy się stosować, aby za-
chować ogólny ład i porządek wyznaczono w Ustawie z dnia 1 3
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach (Dz.
U. 05 236. 2008 z późniejszymi zmianami). Art. 5 pkt. 4 wyżej wy-
mienionej ustawy nakłada obowiązek na właścicieli nieruchomości
utrzymania czystości i porządku na chodnikach, jeżeli brak chodni-
ka na części dróg publicznych, służących dla ruchu pieszego, poło-
żonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Obowiązek ten
ujęto również w Regulaminie utrzymania czystości i porządku, któ-
ry zatwierdzony został Uchwałą Nr. XXXIII/1 97/06 Rady Gminy
Czyżew Osada z dnia 26 kwietnia 2006 r.

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czy-
stości i porządku na terenie Gminy Czyżew i zobowiązuję właści-
cieli i użytkowników nieruchomości do jego przestrzegania:
• Zabrania się wysypywania i składowania odpadów komunal-
nych w miejscach do tego nieprzeznaczonych, tj . w przydrożnych
rowach, na skwerach lub w lasach.
• Właściciele nieruchomości mają obowiązek pielęgnować zieleń
przyległą do nieruchomości, położoną między nieruchomością
a chodnikiem.
• Bardzo poważnym problemem jest ciągła dewastacja i niszcze-
nie koszy na śmieci oraz napełnianie ich odpadami z własnych go-
spodarstw domowych. Bardzo prosimy o zaniechanie takich
praktyk i traktowanie mienia społecznego jak własnego.
• W imieniu wszystkich korzystających z placu zabaw przy bu-
dynku Urzędu Miejskiego w Czyżewie, bardzo prosimy o niewpro-
wadzanie na teren placu psów. Nie jest on przeznaczony dla
zwierząt, których odchody stanowią poważne zagrożenie bakterio-
logiczne, szczególnie dla bawiących się dzieci.

ZASADY KORZYSTANIA Z KANALIZACJI
Powyższe zasady określa ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.

„O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków” Dz. U. 2001 r. Nr. 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami.
Zgodnie z aktualnie obowiązującym art. 9 ust. 1 i 2 wyżej wymie-
nionej ustawy zabronione jest wprowadzenie ścieków socjalno –
bytowych i przemysłowych do kanalizacji deszczowej , a także wód
opadowych i drenażowych z posesj i do kanalizacji sanitarnej .
• Do sieci kanalizacji sanitarnej nie należy wrzucać żad-
nych materiałów włóknistych, ani różnego rodzaju przedmiotów
• Występuje całkowity zakaz odprowadzania do kanalizacji
sanitarnej wód deszczowych i drenażowych z budynków i posesj i

Nieprzestrzeganie tych zasad powoduje niszczenie bardzo
kosztownych urządzeń przepompowni i oczyszczalni ścieków. Wo-
dy deszczowe i gruntowe bardzo źle wpływają na pracę oczyszczal-
ni (brak efektów oczyszczania ścieków).

Ponadto ścieki przy ulewnych deszczach rozcieńczone
z wodą nie mieszczą się w sieci i studniach kanalizacyjnych i w naj-
niższych punktach miasta podnoszą pokrywy i wypływają na chod-
niki i ulice, powodując zagrożenie ekologiczne.

KOMUNIKAT GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżewie in-

formuje o terminach przyjmowania wniosków na okres zasiłko-
wy/świadczeniowy 2011/2012
1. w sprawach o świadczenia z funduszu alimentacyjnego -
wnioski przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2011 roku
2. w sprawach o świadczenia rodzinne - wnioski przyjmowane
będą od dnia 1 września 2011 roku

Ponadto przypominamy o konieczności dostarczenia
zaświadczenia ze szkoły o kontynuacji lub podjęciu nauki
w szkole przez dziecko rozpoczynające lub kontynuujące naukę
w szkole ponadgimnazjalnej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefo-
nu GOPS 862755050 oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w godzinach pracy urzędu.
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CORAZ WIĘCEJ MIEJSC PARKIN
GOWCH W ROSOCHATEM

W Rosochatem Kościelnem po-
wstają nowe, utwardzone parkingi. Nie-
dawno Gmina ukończyła parking przy
kościele parafilanym. Wyłożenie placu
kostką brukową za kwotę 1 36 tys zł wyko-
nała firma Usługi Remontowo – Budowla-
ne „MABET” Maciej Ścibich z Ostrowi
Mazowieckiej . Niebawem zostanie równeż
ogłoszony przetarg na utwardzenie parkin-
gu przy remizie strażackiej . Parking odda-
ny w ręce mieszkańców - życzymy
przyjemnego korzystania.

CORAZ WIĘCEJ ŚWIETLIC WIEJSKICH
Trwają remonty kolejnych świetlic wiejskich w naszej gmi-

nie. Generalny remont budynków (m.in. wymiana dachów, stolarki
okiennej i drzwiowej , remont elewacji, remont pomieszczeń) przepro-
wadzony będzie we wsiach:
• Dmochy Wochy – roboty prowadzi firma REMONTDOM s.c. M.
Żukowski, M. Grynczel z Białegostoku,
• Siennica Święchy – roboty prowadzi Zakład Ogólnobudowalny Al-
bert Brzostek z Ostrowi Mazowieckiej ,
• Kaczyn Herbasy – roboty prowadzi Zakład Budowlany Stanisław
Mączyński z Wysokiego Mazowieckiego.
Ponadto w Herbasach zagospodarowany zostanie również teren otacza-
jący świetlicę. Ułożona zostanie kostka brukowa, powstanie plac zabaw
dla dzieci oraz zasadzone zostaną rabaty z roślinami. Przetarg na wyko-
nanie tych prac wygrała firma Kraina Zieleni Robert Żebrowski z miej-
scowości Osipy Lepertowizna.

Gmina otrzymała na te inwestycje dofinansowanie z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakończenie wszystkich prac planowane jest na koniec paź-
dziernika bieżącego roku.

TRWAJĄ INWESTYCJE W GMINIE

CZYŻEWSKA „STACJA” JUŻ SKA
NALIZOWANA

Właśnie zakończono przyłącza-
nie ostatnich budynków na terenach za-
mkniętych PKP do kanalizacji miejskiej .
Prace za kwotę 194 tys zł wykonało Przed-
siębiorstwo Wielobranżowe ZIEJA z Łom-
ży. Tym samym cały dawny Czyżew Stacja
został już skanalizowany.

• Ukończone już zostały przebudowy ulic i drogi na terenie naszej
gminy polegające na położeniu nawierzchni bitumicznej oraz upo-
rządkowaniu rowów i poboczy. Ulice Przydworcową (koszt przebu-
dowy 566 tys zł) wraz z budową chodnika oraz Jakubskiego (246
tys zł) zmodernizowało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM”
sp. z o.o. z Zambrowa. Drogę gminną pomiędzy wsiami Dąbrowa
Nowa Wieś i Dąbrowa Kity zmodernizowało za kwotę 785 tys zł
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” z Wyso-
kiego Mazowieckiego.

Łączna wartość powyższych robót wyniosła 1 ,6 mln zł.

Na ich budowę Gmina uzyskała 50% dofinansowania z Narodowe-
go Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
• Trwa budowa kolejnej drogi w naszej gmnie. Tym razem mo-
dernizacji została poddana droga łącząca wsie Dąbrowę Michałki
i Dąbrowę Szatanki
• Ogłoszony został również przetarg na naprawę dróg wiodących
do wsi Jaźwiny - Koczoty i Dmochy Mrozy a niebawem rozstrzy-
gnięty zostanie przetarg na wykonanie nawierzchni na mostku na
rzece Siennica we wsi Czyżew Siedliska.

od góry świetlica wiejska w Dmochach
Wochach, świetlica w Siennicy Święchach.
z lewej świetlica w Kaczynie Herbasach

Plac parkingowo  manewrowy w Rosochatem Kościelnem
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• Ukończone już zostały przebudowy ulic i drogi na terenie naszej
gminy polegające na położeniu nawierzchni bitumicznej oraz upo-
rządkowaniu rowów i poboczy. Ulice Przydworcową (koszt przebu-
dowy 566 tys zł) wraz z budową chodnika oraz Jakubskiego (246
tys zł) zmodernizowało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM”
sp. z o.o. z Zambrowa. Drogę gminną pomiędzy wsiami Dąbrowa
Nowa Wieś i Dąbrowa Kity zmodernizowało za kwotę 785 tys zł
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT” z Wyso-
kiego Mazowieckiego.

Łączna wartość powyższych robót wyniosła 1 ,6 mln zł.

Na ich budowę Gmina uzyskała 50% dofinansowania z Narodowe-
go Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
• Trwa budowa kolejnej drogi w naszej gmnie. Tym razem mo-
dernizacji została poddana droga łącząca wsie Dąbrowę Michałki
i Dąbrowę Szatanki
• Ogłoszony został również przetarg na naprawę dróg wiodących
do wsi Jaźwiny - Koczoty i Dmochy Mrozy a niebawem rozstrzy-
gnięty zostanie przetarg na wykonanie nawierzchni na mostku na
rzece Siennica we wsi Czyżew Siedliska.

ul. Przydworcowa

ul. Jakubskiego Droga Dąbrowa Nowa Wieś  Dąbrowa Kity

ŚRODKI NA USUWANIE AZBESTU
Gmina Czyżew pozyskała z Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Białymstoku dofinan-
sowanie w kwocie 77 029, 00 zł na realizację
zadania pn. ”Usuwanie wyrobów zawierają-
cych azbest z terenu gminy Czyżew”. Całko-
wity koszt zadania po przetargu, który
wygrała firma CZYŚCIOCH z Białegostoku

wynosi 83476,87 zł.
Dofinansowanie pokryje w większości koszt demontażu,

transportu i utylizacji azbestu. Mieszkańcy ponosić będą jedynie do
10% ogólnych kosztów. W bieżącym roku program usuwania azbe-
stu cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Udział w progra-
mie zdeklarowało 43 mieszkańców. Usuwanie płyt azbestowych
rozpocznie się pod koniec lipca, a zakończenie zadania planowane
jest na 30 września 2011 r.

Katarzyna Pawlak

KOLEJNE NOWE DROGI
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Wszystkie drużyny OSP z naszej gminy stawiły się w nie-
dzielę 12 czerwca na stadionie sportowym w Czyżewie na gmin-
nych zawodach strażackich. Zawody otworzyła prezes Oddziału
Gminnego Związku OSP dh. Anna Bogucka i Komendant Gminny
OSP Dariusz Sienicki. Podkreślili duże zaangażowanie wszystkich
jednostek i 100% frekwencję.

Zawody przebiegły w bardzo dobrej atmosferze przy zdro-
wej rywalizacji. Dopisała także pogoda a publiczność dzielnie do-
pingowała wszystkich strażaków.

Na uwagę zasługiwało dobre przygotowanie wszystkich
jednostek i niewielka różnica w końcowej
punktacji.
Jednostki zajęły następujące miejsca:
1. OSP Czyżew
2. OSP Rosochate Kościelne
3. ex aequo OSP Dąbrowa Nowa Wieś
i OSP Kaczyn Herbasy
4. OSP Dąbrowa Wielka
5. OSP Siennica Święchy
6. OSP Dmochy Wochy

Szczególne gratulacje należą się je-
dynej drużynie żeńskiej z Dąbrowy Wielkiej ,
która dotychczas jest bezkonkurencyjna
i dzierży niepodzielnie I miejsce.

Wszystkie jednostki otrzymały dy-
plomy, puchary i nagrody rzeczowe ufundo-
wane przez burmistrza Czyżewa.

Tradycją zawodów jest także
„chrzest” nowych strażaków w basenie.
W tym roku strażackiego „chrztu” dostąpi-
ła m.in. burmistrz Czyżewa, jednocześnie
prezes Oddziału Gminnego Związku OSP

dh. Anna Bogucka.
Zawody dostarczyły wszystkim dobrej zabawy i były

okazją do sprawdzenia umiejętności strażackich. Gospodarzem za-
wodów była drużyna OSP w Czyżewie i to im należą się słowa
uznania za dobrą organizację a w szczególności Komendanowi
Gminnemu OSP Dariuszowi Sienickiemu i Prezesowi OSP w Czyż-
ewie Ireneusza Dąbrowskiego.

Od dzisiaj jednostki już mogą przygotowywać się do na-
stępnych zawodów.

Do zobaczenia za rok!

GMINNE ZAWODY STRAŻACKIE

NAJBEZPIECZNIEJSZE GOSPODARSTWO
10 czerwca 2011 r. w siedzibie Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego w Zambrowie odbyło się
rozstrzygnięcie i wręczenie nagród zwycięzcom regionalnego etapu
Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

I miejsce zajęli rolnicy z terenu naszej gminy – Państwo
Alina i Sławomir Szepietowscy ze wsi Kaczyn Herbasy.

Serdecznie gratulujemy!

MEDAL DLA BURMISTRZA
1 5 czerwca Pani Burmistrz Anna Bogucka została

uhonorowana brązowym medalem „Za zasługi dla obronności
kraju” przyznanym przez Ministra Obrony Narodowej .
Odznaczenie w imieniu Ministra w obecności pracowników Urzędu
Miejskiego wręczył major Mieczysław Ciszak z WKU Bielsk
Podlaski.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżewie już po
raz trzeci przystąpił do realizacji projektu systemowego pod nazwą
„Wykorzystaj szansę” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji
Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej inte-
gracji Poddziałanie 7.1 .1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej inte-
gracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013.

Projekt jest skierowany do mieszkańców gminy Czyżew,
którzy są w wieku aktywności zawodowej , nie pracują i korzystają
ze środków pomocy społecznej .

Realizacja projektu trwać będzie 6 miesięcy od 1 czerwca
do 30 listopada 2011 r.

W ramach realizacji projektu przewiduje się szereg dzia-
łań prowadzących do osiągnięcia celu głównego. Działania będą po-
legały na zastosowaniu następujących instrumentów aktywnej
integracji:
• aktywizacja zawodowa realizowana poprzez doradztwo zawodo-
we,
• aktywizacja społeczna opierająca się na treningu kompetencji

i umiejętności społecznych,
• aktywizacja edukacyjna poprzez szkolenia zawodowe (w roku
2011 będzie to szkolenie nt. Nowoczesny sprzedawca + fakturowa-
nie i obsługa kas fiskalnych).

W wyniku przeprowadzonej w dniu 10 czerwca br. rekru-
tacj i zakwalifikowano 10 osób, z którymi zostaną zawarte kontrak-
ty socjalne określające zakres zadań do wykonania oraz zasady
współdziałania z beneficjentami projektu.

Przez cały okres uczestnictwa w projekcie świadczona
będzie praca socjalna, poradnictwo specjalistyczne oraz pomoc fi-
nansowa.

Projekt w swoich założeniach powinien przyczynić się do
zaktywizowania klientów pomocy społecznej oraz zwiększenia ich
szans na rynku pracy.

Koordynator Projektu/Kierownik GOPS
Maria Marciniak
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

INFORMACJE O PROJEKCIE
SYSTEMOWYM POKL
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OBCHODY ROCZNICY UCHWALENIA "KONSTYTUCJI 3 MAJA"
Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja (właściwie Usta-

wa Rządowa z dnia 3 maja) była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowocze-
sną, spisaną konstytucją. Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową
przyjętą tego dnia przez sejm. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obec-
nych od dawna wad systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej
złotej wolności. Konstytucja wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlach-
ty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze
nadużycia pańszczyzny.

Po utracie niepodległości w 1795 roku, przez 123 lata rozbiorów, przypo-
minała o walce o niepodległość. Zdaniem dwóch współautorów, Ignacego Potockie-
go i Hugona Kołłątaja była "ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny".*

Gminne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się
mszą świętą w kościele pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w Czyżewie celebrowa-
ną przez proboszcza ks. Tomasza Wilgę. Bezpośrednio po mszy wysłuchaliśmy pie-
śni i piosenek patriotycznych i religijnych w przejmującej interpretacj i Joanny
Cortes oraz nastrajającej do refleksj i tekstów o znaczeniu konstytucji, zrywach na-
rodowych i walce o niepodległość oraz poezji deklamowanych przez Andrzeja
Gutza.

Kolejnym punktem programu był przemarsz zebranych i złożenie kwia-
tów pod pomnikiem ku czci poległych polskich żołnierzy i marszałka Piłsudskiego.

Wioletta Kapelewska
* źródło  http://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja_3_maja

DOFINANSOWANIE ZAKUPU
PODRĘCZNIKÓW

Zgodnie z rozporządzeniem rady Ministrów z
dnia 25 maja 2011 roku w sprawie szczegółowych
warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na
zakup podręczników (Dz. U. Nr 111 , poz. 625) informuje
się, iż pomoc w formie dofinansowania zakupu
podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w
roku szkolnym 2011 /2012 naukę w kalasach I-III szkoły
podstawowej i w klasie III gimnazjum. Pomocy udziela się
uczniom, pochodzącym z rodzin, w których dochód na
osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w
rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
12 marca 2001 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr
175, poz 1362, z późn. zm) tj . 351 ,00 zł.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do
której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym
2011 /2012.

Ustala się dzien 30 września 2011 r. jako
ostateczny dzien składania powyższych wniosków.

Szczegółowych informacji udzielają szkoły.
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cd z okładki
Sportowcem Roku 2010 został:
• Dominik Gołaszewski
• oraz drużyna piłkarska klubu „Orlęta
Czyżew" wraz z jej trenerem Panem Ka-
milem Rosińskim.

W kategorii Rolnik Roku 2010 tytuł uzy-
skali:
• Państwo Alina i Sławomir Szepietow-
scy,
• Państwo Bożena i Wojciech Bauer,
• Państwo Anna i Jarosław Kaczyńscy,
• Państwo Dorota i Tomasz Kałętkowscy,
• Państwo Agnieszka i Jarosław Kutyłow-
scy,
• Państwo Barbara i Stanisław Malinowscy

W kategorii Uczeń Roku 2010 tytuł przyznano:
• Łukaszowi Zielińskiemu uczniowi Szkoły Podstawowej w Czyże-
wie
• Gabrieli Staniaszek uczennicy Szkoły Podstawowej w Czyżewie
• Klaudii Szulborskiej uczennicy Szkoły Podstawowej w Czyże-
wie
• Magdalenie Krakówko uczennicy Gimnazjum w Rosochatem Ko-
ścielnem
• Gabrieli Strzałkowskiej uczennicy Gimnazjum w Rosochatem
Kościelnem
• Aleksandrze Wyszyńskiej uczennicy Gimnazjum w Czyżewie
• Karolowi Płosze uczniowi Gimnazjum w Czyżewie

Laureatom wręczono pamiątkowe medale oraz dyplomy
gratulacyjne, a także pięknie ilustrowane książki.

Krótko po plebiscycie na scenie zaprezentował się zespół
„Tamarysze" w repertuarze rockowo - folkowym. Tuż po występie
ogłoszono wyniki konkursu „Wylicz sobie skuter! ". Konkus polegał
na prawidłowym oszacowaniu ilości elementów przypominających
puzzle z których składa się specjalnie przygotowana makieta.
Uczestnicy wykorzystywali przy szacowaniu mniej lub bardziej
skomplikowane metody. Wyłonienie zwycięzcy wymagało dogryw-
ki między osobami, które trafnie określiły liczbę elementów. Spraw-
niejszy w układaniu puzzli okazał się Pan Mateusz Janowicz i to
jemu przypadła główna nagroda - skuter ATX Red Power, drugie

miejsce zajął Pan Kamil Król,
który zdobył cyfrowy aparat
fotograficzny, natomiast trze-
cie miejsce i nawigację samo-
chodową zdobyła Pani Moni-
ka Moczulska.

Muzyczny wieczór
trwał w najlepsze, a swoje
umiejętności przedstawili pu-
bliczności młodzi i energiczni
członkowie zespołu „Kwiaty
Rocka". Ta porcja rockowego
brzmienia rozgrzała publicz-
ność przed gwiazdą wieczoru,
którą był Krzysztof Kraw-
czyk.

Artysta potrafił stworzyć wspaniałą atmosferę, której
poddała się licznie zgromadzona publiczność. Tysiące mieszkań-
ców i gości z dużym aplauzem przyjmowało największe przeboje.
Wyrazem dobrej zabawy były oczywiście bisy. Występ zakończyło
wykonanie razem z publicznością, pieśni „Abba Ojcze".

Bogaty program Dni Czyżewa możliwy był m.in. dzięki
współfinansowaniu imprezy przez różne instytucje i firmy.

Imprezę współfinansowali: Lokalna Grupa Działań „Kra-
ina Bobra", Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem,
producent marki Żubr, a także: "Sokołów" S.A. Oddział w Czyże-
wie, Zakłady Mięsne „Czyżew"- Jan Netter, Bank Spółdzielczy w
Czyżewie, „Krasbud" - K. Krasowski, R. Krasowski, P. Krasowski,
„Primator" - Barbara i Henryk Kraszewscy, „Clovin" S.A., „Rado-
mir" - Bożena i Mirosław Sobolewscy, Gminna Spółdzielnia w
Czyżewie, Centrum Handlowe „ESAM"- Hanna i Jerzy Sieniccy,
„Auto Bogucki" Mechanika i Diagnostyka Pojazdowa, „Godagro"-
Krzysztof Krasowski i Tadeusz Dmochowski, „Pantera" Andrzej
Zaręba, Kwiaciarnia „Zielony Gaj" - Ryszard Skawski, Video Mix
Orłowski, ATZ. Piekarnia i Cukiernia - Dmochowscy, Tadeusz
Wojtkowski, Warta oddz. Białystok - Przedstawiciel w Czyżewie.

Wszystkim serdecznie dziękujemy!

Urząd Miejski w Czyżewie

KRONIKA POLICYJNA
W drugim kwartale 2011 r. policjanci

Posterunku Policj i w Czyżewie przeprowa-
dzili 88 interwencji, 1 8 postępowań dotyczą-
cych wykroczeń, wykonali czynności przy 7
kolizjach drogowych, zatrzymali 2 kierują-

cych w stanie po użyciu alkoholu oraz 12 kierujących w stanie nie-
trzeźwości.

W dniu 11 .05.2011 r. w Czyżewie na ulicy kolejowej poli-
cjanci usiłowali zatrzymać do kontroli drogowej samochód marki
Audi. Kierujący nim Michał CH., który mając w organizmie ponad
trzy promile alkoholu nie zatrzymał się do kontroli drogowej i pod-
jął ucieczkę ulicami Czyżewa rozwijając prędkościami ponad 200
km/h, po zatrzymaniu tłumaczył się, że to wszystko przez dziewczy-
nę, która go zostawiła. Teraz za swój wyczyn odpowie przed Są
dem.

Ponadto w tym okresie odnotowano następujące zdarzenia
o charakterze kryminalnym:
• w nocy z 30 kwietnia na 1 maja w Czyżewie nieustaleni sprawcy
dokonali kradzieży z włamaniem do domu przy ul. Ogrodowej .
• w dniu 5 kwietnia w Czyżewie Leszek A. umyślnie uszkodził be-
tonowe ogrodzenie poprzez wybicie w nim otworów - wartość strat
wynosi około 450 zł na szkodę Jana M.
• w okresie od 10 lutego do 1 maja w Zarębach Skórkach nieustale-
ni sprawcy dokonali zniszczenia ambony myśliwskiej - wartość
strat około 500 zł. na szkodę Koła Łowieckiego „ODYNIEC” w An-
drzejewie.
• w nocy z 23 na 24 kwietnia w Czyżewie nieustalony sprawca do-

konał kradzieży około 130 metrów kabla elektrycznego YDY-410
mm2 w białej izolacj i wartości około 2900 zł na szkodę Zakładów
Mięsnych „Sokołów” S.A. Oddział w Czyżewie.
• w dniu 12 maja na trasie Czyżew - Białe Szczepanowice kierują-
cy samochodem osobowym marki Opel Astra Dariusz P. potrącił
Stanisława J. lat 53, który nagle wtargnął na jezdnię. W wyniku od-
niesionych obrażeń Stanisław J. w dniu 27.05.2011 zmarł.
• w dniu 24 maja w Czyżewie doszło do uszkodzenia drzwi Ko-
ścioła Parafialnego poprzez namalowanie na nich symboli satani-
stycznych - wartość strat około 500 zł. na szkodę Parafii
Rzymsko-Katolickiej w Czyżewie.
• w dniu 27 maja w Czyżewie w trakcie naprawy felgi koła samo-
chodu ciężarowego doszło do wybuchu opony w wyniku czego
śmierć na miejscu poniósł Tadeusza G.
• w dniu 30 maja w Czyżewie policjanci zatrzymali Mariusza O.
posiadającego przy sobie amfetaminę w ilości mogącej świadczyć o
możliwości sprzedaży lub udostępniania tego narkotyku innym oso-
bom.
• w dniu 27 czerwca w Dąbrowie Kitach kierujący motorowerem
marki WANGYE - Piotr B. lat 26 przejeżdżając przez niestrzeżony
przejazd kolejowy, nie zachował szczególnej ostrożności oraz nie
ustąpił pierwszeństwa przejazdu nadjeżdżającemu pociągowi relacj i
Warszawa - Białystok Na skutek zderzenia kierujący motorowerem
poniósł śmierć na miejscu.

Kierownik Posterunku Policji
asp. Krzysztof Śliwiński



Gazeta Czyżewska

9

XVIII FESTIWAL W CZYŻEWIE
Koncertem „Panu na chwałę” rozpoczął

się 3 lipca w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i
Pawła Czyżewie XVIII Festiwal Muzyczne Dni
Drozdowo – Łomża, największy festiwal muzyczny
na Ziemi Łomżyńskiej . Joanna Cortes, Jacek Szy-
mański i Jan Bokszczanin zaprezentowali m.in.
utwory Bizeta, Mozarta, Verdiego oraz muzykę or-
ganową od Bacha do współczesności.

Msza św. poprzeplatana muzyką wielkich
kompozytorów w mistrzowskim wykonaniu, niewąt-
pliwie wywarła wielkie wrażenie na obecnych

Podczas tegorocznej edycji festiwalu było
przewidziane 16 koncertów od Łomży i Drozdowa
po Łapy i Tykocin. Publiczności zaprezentowało się
się trzydziestu wokalistów i instrumentalistów,
głównie z Opery Bałtyckiej w Gdańsku.

Ideą festiwalu jest umożliwienie spotkania
się z muzyką operową i operetkową słuchaczy, któ-
rzy często nie mają możliwości wizyty w filharmo-
nii.

Wioletta Kapelewska

Z ŻYCIA BIBLIOTEKI
Od ostatniego wydania kwietniowego numeru gazetki tro-

chę się działo w Bibliotece, w skrócie nasza działalność
wyglądała tak:

• w dniach od 9 do 27 maja nasi czytelnicy mieli okazję zakupić na
zorganizowanym przez nasz kiermaszu w bardzo dostępnych ce-
nach, bo już od 5 zł. nowe książki z różnych dziedzin wiedzy. Wielu
mieszkańców skorzystało z tej okazji.
• 20 maja naszą Bibliotekę zwiedzali
goście z Estonii. Bardzo sympatyczne
spotkanie tym bardziej , że większość
osób to bibliotekarze pracujący w es-
tońskich bibliotekach różnego szcze-
bla. Więc była to dla nas okazja do
wymiany doświadczeń, pytania padały

i od gości i od nas.
• 23 maja teatrzyk p.t. „Skarbnikowi
dary”, który przybliżył dzieciom kul-
turę i gwarę śląską. Z przedstawienia
skorzystali uczniowie klas I – III. Te-
atrzyk w wykonaniu artystów z Kra-

kowa.
• 5 czerwiec podczas „Dni Rodziny” na Miejskim Stadionie odby-
ło się rozstrzygnięcie (ogłoszonego 9 maja) III Gminnego Konkur-
su „Laurka dla mamy” ;
- również od 9 do 7 czerwca trwał u nas Tydzień Bibliotek w ra-
mach, którego odbyło się szereg lekcji bibliotecznych z uczniami w
różnym wieku i z różnych szkół, również z terenu.

• w dniach od 20 czerwca do 2 lip-
ca Biblioteka była nieczynna z po-
wodu przeprowadzanego skontrum
(spis wszystkich książek). Dzięku-
jemy naszym czytelnikom za wyro-
zumiałość, na szczęście taki
następny spis dopiero za 5 lat)
• z okazji XI Dni Czyżewa 9 lipca
było można obejrzeć w naszej Bi-
bliotece wystawę po plenerową p.t.
„Pejzaż w fotografii”. Ci mieszkań-
cy, którzy nie zdążą w sobotę będą
mieli jeszcze okazję podziwiać wy-
stawę do dnia 26 sierpnia w godzi-
nach pracy Biblioteki.
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ESTOŃCZYCY W CZYŻEWIE
20 maja w Czyżewie gościła 32 osobowa grupa Estończy-

ków, w tym Pan Peeter Aas – dyrektor Departamentu Edukacji i Kul-
tury Powiatu Põlva, którzy przyjechali na Podlasie na zaproszenie
Stowarzyszenia Działań Twórczych KUŹNIA z Białegostoku.

Zwiedzanie Czyżewa Estończycy zaczęli od wizyty w ko-
ściele parafialnym p.w. Św. Piotra i Pawła. Następnie grupa odwie-
dziła kolejno:
• Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych (p. Robert
Tyszko)
• Bibliotekę Publiczną Gminy (p. Kierownik Katarzyna Kazimier-
czuk)
• Gimnazjum Publiczne (p. Dyrektor Robert Skłodowski)

• Szkołę Podstawową (p. Dyrektor Anna Sienicka i p. Wicedyrek-
tor Radosław Sienicki)
• Gminny Ośrodek Kultury

Gości powitała Dyrektor GOK-u p. Katarzyna Kostro
oraz p. Burmistrz Anna Bogucka. Pani Burmistrz wręczyła gościom
pamiątkowe upominki Urzędu Miejskiego i GOK-u.

Wszyscy obecni mieli okazję podziwiać występy folklo-
rystyczne gości z Estonii, a także prezentacje zespołów tanecznych
i wokalnych z naszego ośrodka. Koordynatorem pobytu Estończy-
ków Czyżewie była Dyrektor GOK-u p. Katarzyna Kostro.

GOK

DRUŻYNA KASZTANA
10 czerwca o godz. 1 000 rozpoczęło się uroczyste podsu-

mowanie projektu DRUŻYNA KASZTANA. Swoją obecnością w
tym dniu zaszczycili:
• Pani Burmistrz Anna Bogucka, która podziękowała młodzieży
za aktywną współpracę z instytucjami oświaty i kultury z terenu na-
szej gminy na rzecz rozwoju lokalnej społeczności
• Pani Dyrektor Katarzyna Kostro - GOK
• Pani Dyrektor Bogusława Kossakowska - ZS
Rosochate Kość.
• Pani Kierownik Katarzyna Kazimierczuk
- (Biblioteka Publiczna Gminy)
• Pan Bogdan Sienicki - Z-ca Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Czyżewie
• nauczyciele, opiekunowie, pracownicy instytucji
wspierających Drużynę Kasztana.

W GOK-u gościliśmy również uczniów ze
szkoły podstawowej oraz z gimnazjum w Czyżewie
wraz z nauczycielkami oraz p. Dyrektorem Rober-
tem Skłodowskim i p. Dyrektorem Radosławem
Sienickim.

Młodzież oraz opiekunki podziękowały
osobom oraz instytucjom, które pomagały w realiza-
cj i działań. Również KASZTANIAKOM zostały
wręczone specjalne dyplomy oraz upominki.
Uczniowie zaprezentowali zabawny spektakl „O
królu Macu i czarownicach…”, a także filmiki na-
grane w ramach działań projektowych. Po zakoń-
czeniu oficjalnej część odbył się wspaniały słodki
poczęstunek przygotowany przez Rodziców. Można
było też obejrzeć wystawę zdjęć dokumentujących
projekt.

Wszystkie osoby, które współpracowały przy realizacji
projektu otrzymały specjalne folderki oraz publikacje podsumowu-
jące działania młodzieży.

Zapraszamy do współpracy przy następnym projekcie na-
uczycieli, wychowawców, dyrektorów szkół, a przede wszystkim
uczniów. Dziękujemy gorąco wszystkim, którzy przyczynili się do
sukcesu naszego przedsięwzięcia!
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20 maja w Czyżewie gościła 32 osobowa grupa Estończy-
ków, w tym Pan Peeter Aas – dyrektor Departamentu Edukacji i Kul-
tury Powiatu Põlva, którzy przyjechali na Podlasie na zaproszenie
Stowarzyszenia Działań Twórczych KUŹNIA z Białegostoku.

Zwiedzanie Czyżewa Estończycy zaczęli od wizyty w ko-
ściele parafialnym p.w. Św. Piotra i Pawła. Następnie grupa odwie-
dziła kolejno:
• Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych (p. Robert
Tyszko)
• Bibliotekę Publiczną Gminy (p. Kierownik Katarzyna Kazimier-
czuk)
• Gimnazjum Publiczne (p. Dyrektor Robert Skłodowski)

• Szkołę Podstawową (p. Dyrektor Anna Sienicka i p. Wicedyrek-
tor Radosław Sienicki)
• Gminny Ośrodek Kultury

Gości powitała Dyrektor GOK-u p. Katarzyna Kostro
oraz p. Burmistrz Anna Bogucka. Pani Burmistrz wręczyła gościom
pamiątkowe upominki Urzędu Miejskiego i GOK-u.

Wszyscy obecni mieli okazję podziwiać występy folklo-
rystyczne gości z Estonii, a także prezentacje zespołów tanecznych
i wokalnych z naszego ośrodka. Koordynatorem pobytu Estończy-
ków Czyżewie była Dyrektor GOK-u p. Katarzyna Kostro.

GOK

6 czerwca odby-
ło się w Czyże-
wie podsumowa-
nie realizowane-
go przez dwa la-

ta we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu
gminy projektu „Aktywność szansą lepszego jutra”. Projekt współ-
finansowała Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Gmina pozyskała na ten cel kwotę 616 354 zł. „Inwe-
stowanie w dzieci i młodzież jest zawsze opłacalne. Widać to było
chociażby podczas dzisiejszych prezentacji szkół. Cieszę się, że po-
zyskane środki przyniosły tyle pożytku” – powiedziała burmistrz
Anna Bogucka.

Koordynator projektu dyrektor Anna Sienicka przedstawi-
ła sprawozdanie z realizacji projektu. Przypomniała, że w pierw-
szym roku w projekcie uczestniczyło 683 uczniów, w drugim 630.
W szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów, Gimnazjum im. Pa-
pieża Jana Pawła II w Czyżewie, Szkole Podstawowej w Dąbrowie
Wielkiej oraz Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem przez dwa
lata uczniowie doskonalili swoje umiejętności i rozwijali zaintereso-
wania podczas różnorodnych zajęć: plastycznych, rytmicznych, gier
i zabaw w edukacji wczesnoszkolnej , korekcyjnych, korekcyjno-
kompensacyjnych, czytelniczych, dydaktyczno-wyrównawczych, z
języka polskiego, matematyki i przyrody. Działały koła: informa-
tyczne, teatralno-recytatorskie, polonistyczne, j . angielskiego, Klub
Reportera i eksperymentalne fizyczno-matematyczne. Zainteresowa-
ni sportem brali udział w zajęciach z aerobiku, rekreacyjno - sporto-

wych, tenisa, piłki siatkowej i nożnej . Ogromnym zain-
teresowaniem cieszyły się wyjazdy do teatru w Warszawie, wy-
cieczki turystyczno-krajoznawcze oraz nauka pływania na Pływalni
Miejskiej w Wysokiem Mazowieckiem.

Na podsumowanie projektu szkoły przygotowały wysta-
wy prac uczniów oraz zdjęcia z wycieczek turystyczno - krajo-
znawczych. Zaprezentował się zespół instrumentalno – muzyczny z
czyżewskiego gimnazjum oraz koło teatralno – recytatorskie z pod-
stawówki. Z pokazem śpiewu i tańca przyjechali uczniowie z Ze-
społu Szkół w Rosochatem Kościelnem.

SP Czyżew

KONIEC ROKU SZKOLNEGO
22 czerwca był dniem długo wyczekiwanym przez

wszystkich uczniów. Po 10 miesiącach wytężonej pracy nadszedł
koniec roku szkolnego i czas wakacji.

Serdecznie gratulujemy uczniom tych większych i mniej-
szych sukcesów w nauce i życzymy zarówno im jak i nauczycielom
wspaniałej pogody i udanego wakacyjnego wypoczynku.

Poniżej zdjęcia z zakończenia roku szkolnego w naszych
szkołach.
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Uczniowie z klasy szóstej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szere-
gów w Czyżewie wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Infor-
matycznym TIK?-T@K! (Technologie Informacyjno -
Komunikacyjne? T@K!) dla uczniów szkół podstawowych, gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych.

Konkurs ten organizowany był po raz pierwszy w tym ro-
ku przez Polskie Towarzystwo Informatyczne w Warszawie. Polegał
na odpowiadaniu na pytania on-line z zakresu technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych i odbywał się na trzech poziomach: podsta-
wowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Przebiegał w dwóch
etapach:
Etap szkolny: rozwiązanie testów on-line w wyznaczonym term-
inie: od 4.04 – 8.04.2011 r.
Etap ogólnopolski: najlepsi uczniowie etapu szkolnego rozwiązy-
wali test on-line w dn. 1 5.04.2011 r.

Celem konkursu była popularyzacja wiedzy z zakresu
technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz w tle popularyzacja
certyfikatu ECDL wśród uczniów wszystkich typów szkół.
Zainteresowanie oraz konkurencja były bardzo duże. W konkursie
wzięło udział 31 tysięcy uczniów z ponad 2000 szkół.
Na każdym poziomie zostało wyłonionych:
• szkoła podstawowa: 16 laureatów,
• szkoła gimnazjalna: 1 2 laureatów,
• szkoła ponadpodstawowa: 10 laureatów,

Uczeń z naszej szkoły Łukasz Zieliński został laureatem
na poziomie szkoły podstawowej! ! !

Dodatkowo dla finalistów konkursu TIK?-T@K! został
przygotowany bonus, czyli możliwość zmierzenia się ze wszystki-
mi finalistami w konkursie z programowania w języku C++ - Star-
tuj z Youngcoderem! Łukasz Zieliński z kl. 6a SP w Czyżewie
zdobył główną nagrodę - zajął I miejsce z grupy szkoły podstawo-
we.

Dnia 18 maja 2011 r. Łukasz wraz z opiekunem zostali za-
proszeni na ogólne podsumowanie konkursów oraz wręczenie dy-
plomów i nagród jak również na Wielką Galę Dnia Społeczeństwa
Informatycznego z okazji Światowego Dnia Społeczności Informa-
cyjnej która odbyła się na Zamku Ujazdowskim w Warszawie.

Na miejscu czekała niespodzianka – zaproszono laure-
atów do wzięcia udziału w jeszcze jednym turnieju z zakresu wie-
dzy z informatyki, który wygrał właśnie „nasz” Łukasz Zieliński
(zajął I miejsce z poziomu szkoły podstawowe).

Laureat, dwukrotny zdobywca I miejsca, trzech nagród
rzeczowych oraz Vouchera na bezpłatne egzaminy ECDL pełen
optymistycznych emocji wrócił do domu.

Elżbieta Wajszczyk

Z ŻYCIA GMINNEGO PRZEDSZKOLA W CZYŻEWIE
W piątek 20 maja 2011 r. w Gminnym przedszkolu w Czy-

żewie odbyło się rozstrzygnięcie międzyprzedszkolnego konkursu
plastycznego "Przedszkolak dobrze wie, jak bezpiecznie bawić się".
Na konkurs wpłynęły prace z naszego przedszkola, Miejskiego
przedszkola w Wysokiem Mazowieckiem i Niepublicznego
przedszkola w Szepietowie.

Tegoroczny konkurs miał na celu uświadomić przedszko-
lakom, jak ważne jest to, gdzie się bawią i w co się bawią. Miał
przypomnieć o zdrowym stylu życia, a także wyrabiać nawyki zwią-
zane z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa podczas różnych za-
baw.

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody , któ-
rych sponsorami byli Burmistrz Miasta Czyżew oraz Firma Clovin,
za co serdecznie dziękujemy. Spotkanie to odbyło się z udziałem
zaproszonych gości, pań policjantek z wydziału prewencji w Wyso-
kiem Mazowieckiem, które poprowadziły pogadankę na temat "Ob-
cy –niebezpieczny". Zwycięzcy konkursu wzięli udział w quizie
dotyczącym znajomości zasad bezpiecznej zabawy.

Występy artystyczne, zabawy integracyjne przy muzyce,
konkurencje sportowe dla dzieci i całych rodzin, czekały na wszyst-
kich rodziców i dzieci , którzy 31 maja wzięli udział w Pikniku
Rodzinnym „W zdrowym ciele zdrowy duch". Podczas uroczystości
dzieci wręczyły swoim mamom niezwykłe laurki zachęcające do
dbania o swoje zdrowie, tatusiowie otrzymali kolorowe baloniki.
Rozstrzygnięto również rodzinny konkurs plastyczny ,, Zabawy
z mamą i tatą”. Wręczono pamiątkowe dyplomy i nagrody. Zabawa
zakończyła się wspólnym grillowaniem, co możliwe było dzięki ro-
dzicom, którzy podarowali potrzebne produkty. Byli to: Krzysztof
Aronowicz, Mariusz Nowacki , Ewa Pawłowska i Dariusz Żochow-
ski.

7 czerwca odbyło się podsumowanie realizacji Programu
profilaktycznego „ Chcę być zdrowy i bezpieczny”. Zorganizowane
zabawy i konkursy były sprawdzianem zdobytej wiedzy i umiejęt-

ności z zakresu podstawowych zasad dbania o zdrowie i bezpie-
czeństwo, jakie powinny posiadać dzieci kończące edukacje
przedszkolną. Mamy nadzieję, że wszystkie dzieci będą zawsze pa-
miętać o tych zasadach i stosować je w codziennym życiu.

W tym dniu również dzieci wzięły udział w Spartakia-
dzie przedszkolaków. Konkurencje sportowe dostarczyły dzieciom
wiele radości.

Warto również podkreślić, iż w ciągu całego roku szkol-
nego promujemy nasze przedszkole i talenty naszych wychowan-
ków biorąc udział w wewnątrzprzedszkolnych konkursach
plastycznych , recytatorskich, przeglądach tanecznych, festiwalach
piosenki oraz konkursach organizowanych przez inne placówki i in-
stytucje. Dzieci zdobyły wiele nagród i wyróżnień czego dowodem
są dyplomy eksponowane na gazetce przedszkolnej , statuetki, pu-
chary, które zapełniły naszą gablotę.

Mamy nadzieję, że przyszły rok przyniesie jeszcze więcej
osiągnięć w pracy z dziećmi.

Danuta Suchodolska

POTRÓJNY SUKCES UCZNIA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZYŻEWIE – ŁUKASZA
ZIELIŃSKIEGO W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE INFORMATYCZNYM TIK?T@K!!!
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IX EPOKA
W dniu 26 maja po raz dziewiąty przeprowadzony został

finał Konkursu Historycznego „Epoka Prymasa Tysiąclecia”. Orga-
nizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawo-
dowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie.
Patronat nad konkursem objęło wiele znaczących osób i instytucji:
Jerzy Kiszkiel - Podlaski Kurator Oświaty, ks. dr hab. prof. Henryk
Skorowski – rektor UKSW w Warszawie, Marta Wójcik – Dyrektor
Instytutu Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyńskiego wWar-
szawie, prof. dr hab. Cezary Kuklo – Dyrektor Instytutu Pamięci
Narodowej Oddział w Białymstoku, prof. zw. dr hab. Andrzej Sa-
dowski - Dziekan
Wydziału Historycz-
no- Socjologicznego
Uniwersytetu w Bia-
łymstoku, Bogdan
Zieliński - Starosta
Wysokomazowiecki
i Anna Bogucka –
Burmistrz Czyżewa.
Tegoroczny konkurs
zgromadził rekordo-
wą liczbę finalistów
wyłonionych w elimi-
nacjach szkolnych: 30
gimnazjalistów i bli-
sko 70 uczniów szkół
średnich z terenu wo-
jewództwa podlaskiego i mazowieckiego. Przystąpili oni do dwueta-
powych zmagań obejmujących test i etap ustny. Oceny zawodników
dokonywała komisja pod przewodnictwem dr Krzysztofa Sychowi-
cza z IPN w Białymstoku, w składzie: p. Iwona Czarcińska z Insty-
tutu Prymasowskiego w Warszawie, p. Elżbieta Jakubiak – starszy
wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ks. dziekan Tomasz
Wilga, proboszcz parafii w Czyżewie, ks. proboszcz Jerzy Kryszto-
pa z Zuzeli oraz nauczyciele historii ZSOiZ w Czyżewie p. Hanna
Dąbrowska i p. Adam Świderski.

Młodzi zawodnicy finał rozpoczęli testem, po którym na-
stąpiło uroczyste otwarcie konkursu, w obecności zaproszonych,
dostojnych gości. W swoim wystąpieniu Starosta Wysokomazo-
wiecki p. B. Zieliński podkreślił rolę Prymasa Tysiąclecia w budo-
waniu polskiej demokracji, jednocześnie wyraził swoje uznanie dla
młodzieży, która podjęła się zgłębiania historii najnowszej i pozna-
wania dorobku prymasa Wyszyńskiego. Pani burmistrz Anna Bo-
gucka, inicjatorka konkursu, zwróciła się w stronę nauczycieli,
dziękując za umiejętne rozwijanie zainteresowań młodzieży. Po
wystąpieniach gości uczniowie ZSOiZ w Czyżewie zaprezentowali

montaż słowno – muzyczny. Następnie
po oficjalnym rozpoczęciu i przedsta-
wieniu wyników części pisemnej wyło-
nieni finaliści prezentowali swoją
wiedzę podczas etapu ustnego. Po jego
zakończeniu dokonano podsumowania,
wskazując zwycięzców IX edycji kon-
kursu. Zostali nimi:
W kategorii gimnazjów:
I miejsce – Aleksandra Czapkowska
z Gimnazjum w Ciechanowcu
II miejsce – Izabela Maliszewska –
Gimnazjum w Ciechanowcu
III miejsce – Katarzyna Janiszewska –
Gimnazjum w Wysokiem Mazowiec-
kiem
Puchar dla najlepszej szkoły zdobyło

Gimnazjum w Ciechanowcu
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce – Jakub Popielarczyk – I Liceum Ogólnokształcące
w Ostrołęce
II miejsce – Martyna Sikorska – ZSOiP w Wysokiem Mazowiec-
kiem
III miejsce – Justyna Czajkowska - ZSOiP w Wysokiem Mazo-
wieckiem
Zbiorowo zwyciężył ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem.

IV POWIATOWY KONKURS POETYCKI „WIERSZEM MALOWANE” ROZSTRZYGNIĘTY
12 maja 2011 roku odbył się finał IV Powiatowego Kon-

kursu Poetyckiego "Wierszem malowane". Konkurs zorganizowała
p. Irena Uścińska nauczycielka Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła
II w Czyżewie. Temat tegorocznego konkursu brzmiał "Jan Paweł II
– wielki człowiek z małej Ojczyzny".

"Wierszem malowane”. Konkurs zorganizowała p. Irena
Uścińska nauczycielka Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II
w Czyżewie. Temat tegorocznego konkursu brzmiał „ Jan Paweł II
–wielki człowiek z małej Ojczyzny”. Każda szkoła mogła wytypo-
wać do konkursu 3 uczestników, a każdy z nich mógł napisać 1
utwór poetycki na podany temat. Do konkursu zgłosiło się 52
uczniów wszystkich typów szkół z terenu powiatu
wysokomazowieckiego.

Komisja w składzie: p. Bogusław Do-
roszkiewicz i p. Robert Skłodowski po przesłu-
chaniu wszystkich utworów postanowiła przyznać:
W kategorii szkół podstawowych:
I miejsce - Edyta Dąbrowska ze Szkoły Podsta-
wo-
wej w Kuleszach Kość.
II miejsce - Sylwia Konopka ze Szkoły Podstawo-
wej w Jabłonce Kość. oraz Aleksandra Jabłońska
ze Szkoły Pod. w Jabłonce Kość.
III miejsce - Magdalena Leończak ze Szkoły Pod.
w Klukowie, Kamil Szulborski ze Szkoły Pod.
w Czyżewie,
Wyróżnienia - Kamila Wiśniewska Zespół Szkół
w Kuleszach Kość., Angelika Godlewska Szkoła
Pod. w Wojnach Krupach, Beata Godlewska Szko-
ła Pod. w Wojnach Krupach
W kategorii gimnazja i szkoły średnie przyznano:

I miejsce - Katarzyna Roszkowska z ZSOiP w Wysokiem Mazo-
wieckiem
II miejsce - Karolina Żochowska z ZSOiP w Wysokiem Mazo-
wieckiem, Katarzyna Zalewska z ZSOiP w Wysokiem Mazowiec-
kiem
III miejsce - Michalina Pieńkowska z ZSOiZ w Czyżewie, Daniel
Kaczyński ZS w Rosochatem Kość.
Wyróżnienia - Anna Jamiołkowska z ZSR w Krzyżewie, oraz Wik-
toria Stańczuk z Gimnazjum w Czyżewie, Karolina Pakieła z Gim-
nazjum w Czyżewie, Michał Kopczewski ZS w Rosochatem Kość.

Gimnazjum w Czyżewie
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POWIATOWA LIGA PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT W ZSOIZ W CZYŻEWIE

7 czerwca w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodo-
wych w Czyżewie odbyła się już IV edycja Powiatowej Ligi Piłki
Siatkowej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych. Z każdą kolejną
edycją rośnie prestiż tej imprezy. Otwarcia turnieju dokonała Dyrek-
tor naszej szkoły Alicja Bańkowska w obecności zaproszonych go-
ści: Starosty Wysokomazowieckiego Bogdana Zielińskiego,
Burmistrza Czyżewa Anny Boguckiej , członka Zarządu Powiatu
Wysokomazowieckiego Jerzego Pakieły oraz Dyrektora Gimnazjum
w Czyżewie Roberta Skłodowskiego. Do udziału w turnieju zapro-
szenia przyjęły reprezentacje następujących szkół:
1 . Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem
Mazowieckiem
2. Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem
3. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie
4. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanow-
cu

5. Liceum Ogólnokształcące w Łapach
Przed rozpoczęciem rozgrywek zaprezentował się zespół

cheerleaderek z Czyżewa prowadzony przez p. Izabelę Dembiń-
ską.

Mecze rozgrywane były systemem "każdy z każdym" na
dwóch halach sportowych. Bliskość i możliwość skorzystania
z hali Gimnazjum w Czyżewie sprawia, że możliwe stają się do
organizacji takie imprezy, które wymagają rozegrania dużej ilości
meczów. Każda z drużyn musiała zaprezentować się w czterech
spotkaniach, co przy bardzo wysokiej temperaturze było dużym
wysiłkiem dla wszystkich uczestników zawodów. W przerwach
pomiędzy meczami można było posilić się nieco specjałami przy-
gotowanymi przez uczniów ZSOiZ w Czyżewie pod kierunkiem
p. Jerzego Tomkielskiego. Zawody sędziowane były przez panów
Krzysztofa Kupniewskiego oraz Sławomira Kalupę.

Ligę, od samego początku jej organizowania, istotnie
współfinansuje Powiat Wysokomazowiecki. Pozwoliło to na za-
kup m.in. niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia zawodów.
Drużyna gospodarzy zaprezentowała się po raz pierwszy w no-
wych strojach, które zostały sfinansowane z dotacji Gminy Czy-
żew.
W tym roku po raz pierwszy zostały wyłonione dwie najlepsze za-
wodniczki turnieju:
tytuł MVP turnieju zdobyła: Alicja Gontarczuk z ZSOiZ w Cie-
chanowcu
tytuł Najlepiej zagrywającej zdobyła: Anna Święcka z ZSOiZ
w Wysokiem Mazowieckiem
Końcowa kolejność:
1 . Zespół Szkół Ogóllnokształcących i Zawodowych w Ciechanow-
cu
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem
Mazowieckiem
3. Zespół Szkół Ogóllnokształcących i Zawodowych w Czyżewie
4. Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem
5. Liceum Ogólnokształcące w Łapach

SUKCES CZYŻEWSKIEGO MATURZYSTY
Powód do radości miał tegoroczny absolwent Liceum Ogólno-

kształcącego, Emil Dmochowski. W egzaminie maturalnym uzyskał bar-
dzo wysokie wyniki: z matematyki na poziomie podstawowym uzyskał
100%, natomiast na poziomie rozszerzonym - … 100%. Jest to jak dotych-
czas najlepszy wynik w historii szkoły. Równie wysoki wynik uzyskał
z języka angielskiego na poziomie podstawowym – 96%.

Gratulujemy Emilowi i życzymy takich samych wysokich wyni-
ków na studiach, bo o przyjęcie na nie nie musi się już martwić.

WALNE ZGROMADZENIE
ZOSP CZYŻEW

19 maja w budynku Urzędu Miejskiego w Czyżewie odbyło się
Walne Zgromadzenie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Czyże-
wie. Druhowie dyskutowali na temat bieżących spraw dotyczących związ-
ku oraz wybrali nowy Zarząd ZOSP.
Nowym Prezesem została Pani BurmistrzAnna Bogucka.
W-ce Prezesem i Komendantem Gminnym OSP został Dariusz Sienicki
W-ce Prezesi:
• Arkadiusz Dąbrowski
• Jarosław Kutyłowski
• Ireneusz Dąbrowski
Członkowie Zarządu:
• Stanisław Kamianowski
• Feliks Edward Zawistowski
• Kazimierz Murawski
Sekretarz – Karol Łapiński
Skarbnik –Andrzej Stpiczyński

Serdecznie gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy dla dobra
całej naszej gminy.
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ŚWIĘTO RODZINY

5 czerwca w niedzielę na stadionie „Orlęta- Czyżew” naj-
młodsi mieszkańcy gminy wspólnie z rodzinami świętowali swój
dzień podczas festynu pn. ”Święto Rodziny”.

Na stadionie czekało na dzieci i młodzież wiele atrak-
cj i m.in. stoiska z zabawkami, stanowisko malowania twarzy, sta-
nowisko dużych baniek mydlanych, stanowisko balonowe,
stanowisko kukiełkowe, a także urządzenia rekreacyjne. Były też lo-
dy i kolorowe balony dla wszystkich. Odbył się m.in. „Rodzinny
Turniej Wiedzy i Zabawy”, w którym do rywalizacji stanęły całe ro-
dziny. Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew rozstrzygnęła Konkurs
Plastyczny pt. „Laurka dla Mamy”. Główną atrakcją festynu był po-
kaz artystyczny „Człowiek- Guma” z elementami magii, tańca, akro-
bacji oraz prezentacji egzotycznych zwierząt m.in. węży, które
wśród publiczności wzbudziły największe zainteresowanie.

Festyn został zorganizowany z inicjatywy Burmistrza Czy-
żewa Pani Anny Boguckiej , zaś realizatorami pomysłu był Gminny
Ośrodek Kultury oraz szkoły terenu Gminy Czyżew, które przygoto-
wały na tę okazję specjalne konkursy z nagrodami: ZSOiZ w Czyże-
wie, SP w Czyżewie, Gimnazjum Publiczne w Czyżewie, SP
w Dąbrowie Wielkiej , ZS w Rosochatem Kościelnem.

Wszystkim dopisywały humory i słoneczna pogoda.
O ochłodę uczestników festynu zadbała OSP z Czyżewa.

Swoje umiejętności podczas festynu prezentowały liczne
zespoły artystyczne z GOK-u:
• Mażoretki „Emko”.
• Koło Teatralne: „Teatr Marzeń”
• Zespół Taneczny „Pierwszy Krok”
• Zespół Tańca Towarzyskiego
• Zespół Wokalny „B-moll”
Dodatkowo wystąpiła dziecięca grupa teatralna z ZS w Rosochatem
Kościelnem.

GOK
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Laureaci konkursu Najlepsi w Gminie z Burmistrzem Anną Bogucką i Posłem Jackiem Boguckim i Przewodniczącym Rady Witoldem Sienickim

Zwycięzcy konkursu "Wylicz sobie skuter"

Publiczność dopisała na Dniach Czyżewa

Krzysztof Krawczyk i Burmistrz Czyżewa




