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Już wkrótce bo od 1 lipca 2013 obowią-
zywać będą nowe zasady odbioru odpadów 
komunalnych zgodnie z wprowadzoną 
ustawą. Tak jak w wielu sprawach tak i tym 
razem cały ciężar obowiązków nowej ustawy 
zrzucono na samorządy Gminne, które 
muszę sobie ze wszystkim poradzić. Życie 

pokazało, że nawet niektóre duże miasta 
nie wywiązały się z tego w należytym ter-
minie. Ustawa budziła i nadal budzi wiele 
kontrowersji zarówno wśród samorządów 
jak i wśród mieszkańców. Ale cóż z narze-
kania, jest nowe prawo trzeba się do niego 
dostosować.

W naszej Gminie, wprowadzając 
nowe zasady, staraliśmy się pamiętać, aby 
nie były one zbyt uciążliwe dla mieszkań-
ców. Najpierw stawki, które zostały u nas 
ustalone są jedne z najniższych w regionie 
i preferują też rodziny wielodzietne. Terminy 
wpłat ustalone są tak jak wpłaty rat podatku, 
żeby było łatwiej do zapamiętania a opłaty 
mogą być uiszczane na rachunek bądź do 
sołtysów. Myślę, że nie będzie też wielkiej 
rewolucji jeśli chodzi o odbiór odpadów, 
gdyż przetarg wygrała u nas dotychczasowa 
firma PGK z Zambrowa. 

Mimo, iż z uchwały naszej wynika, że 
pojemniki zapewniają we własnym zakresie 

mieszkańcy, to wstępnie ustaliliśmy z firmą, 
że mogą zostać dotychczasowe pojemniki 
nieodpłatnie a worki przynajmniej na początku 
także będzie zapewniać wykonawca. Dla 
ułatwienia przedsiębiorstwo będzie też starało 
się odbierać odpady w dotychczasowym ter-
minie. Biorąc to wszystko pod uwagę można 
mieć nadzieję, że wspólnie poradzimy sobie 
z tym nowym zadaniem i będziemy cieszyć 
się czystym i zadbanym otoczeniem a śmieci 
na dobre już znikną z naszych przydrożnych 
rowów czy lasów. 

Przed nami okres wakacji i lata. Życzę 
wszystkim, którzy będą mieli możliwość 
letniego wypoczynku pięknych widoków 
i czystego otoczenia, a także miłych waka-
cyjnych wrażeń, a tym którzy jednak muszą 
w tym okresie pracować wytrwałości i zado-
wolenia z tego co robicie. 

Z poważaniem
Anna Bogucka

Burmistrz Czyżewa

Szanowni Państwo

Rada Miejska uchwaliła…
XXVII sesja Rady Miejskiej w Czyżewie

W dniu 25 kwietnia 2013r. obradowała Rada Miejska w Czy-
żewie na XXVII sesji.

 W części informacyjno-sprawozdawczej sesji Rada wysłuchała 
informacji Burmistrza Czyżewa z działalności w okresie międzyse-
syjnym od dnia 20 grudnia 2012r. do dnia 24 kwietnia 2013r.

Pani Burmistrz poinformowała o skutkach minionej zimy 
kosztownej dla gminnej gospodarki komunalnej z powodu czę-
stego odśnieżania dróg oraz ich naprawiania po roztopach. Duży 
napływ wody na budowanym zbiorniku retencyjnym w Czyżewie 
spowodował potrzebę przeprowadzenia dodatkowych konsultacji 
z projektantem zbiornika i inwestorem. Projektant przedstawił 
pisemną opinię o prawidłowych badaniach hydrologicznych, które 
były podstawą do przyjętych rozwiązań w projekcie.

Następnie Pani Burmistrz poinformowała o swoim udziale 
w spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski 
z samorządami w sprawie modernizacji linii kolejowej Warszawa-
Białystok i ponowieniu wniosku o przedłużenie tras pociągów 
osobowych do Czyżewa oraz o uruchomienie w Czyżewie 
bocznicy towarowej.

Ponadto Pani Burmistrz podziękowała sołtysom za przeprowa-
dzenie zbiórki publicznej z przeznaczeniem na pomoc dla rodzin 
poszkodowanych w wyniku pożaru domów mieszkalnych we wsi 
Kaczyn Stary i w Czyżewie przy ul. Kolejowej oraz zaprosiła do udziału 
w uroczystej sesji w dniu 5 maja poświęconej nadaniu nowowybu-
dowanemu rondu w Czyżewie nazwy „Rondo Jana Pawła II”.

Następnie Rada Miejska wysłuchała sprawozdań z realizacji 
gminnych programów:
• oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2012 dla Gminy 

Czyżew.
• sprawozdania z realizacji gminnego programu współpracy 

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na lata 2011-2013.

• sprawozdania z realizacji gminnego programu rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 
2012r.

• sprawozdania z realizacji wieloletniego programu gospodaro-
wania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2008-2012.

W dalszej części sesji Rada Miejska podjęła 5 uchwał, 
w tym:
• w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Gminy Czyżew.
• w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Czyżew – części I obejmującej obszary 
gminy z zakazem zabudowy,

• w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszka-
niowym zasobem Gminy Czyżew na lata 2013 – 2017,

• zmieniającej uchwałę w sprawie programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie Gminy Czyżew w 2013r.,

• w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r. 

XXVIII uroczysta sesja 
Rady Miejskiej w Czyżewie

W dniu 5 maja 2013r. obradowała Rada Miejska w Czyżewie na 
XXVIII uroczystej sesji. W obradach wzięli udział licznie zaproszenie 
goście, w tym burmistrzowie i wójtowie z sąsiednich gmin.
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Głównym punktem porządku obrad sesji było podjęcie uchwały 
w sprawie nadania nazwy nowemu rondu położonemu w Czyżewie 
u zbiegu ulic Nurskiej, Zarębskiej i Duży Rynek.

Wniosek o nadanie rondu nazwy „ Rondo Jana Pawła II” przed-
stawiła Pani Burmistrz. Powiedziała, że otwarcie ronda w Czyżewie 
połączone z nadaniem mu nazwy stanowi zwieńczenie wieloletnich 
starań władz gminy o realizację tej ważnej inwestycji . Wniosek 
o nadanie rondu nazwy„ Rondo Jana Pawła II” ma swoje głębokie 
uzasadnienie. Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii 
Polski i Europy. Jego praktyczna obrona praw naszego Narodu uczy-
niły Go najważniejszym z ojców niepodległości Polski. W czasie 
pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w roku 1979 rozpoczął 
się proces, który zaowocował wyzwoleniem narodu polskiego spod 
panowania komunizmu. Błogosławiony Ojciec Święty Jan Paweł II 
zasłużył na to, aby każda społeczność lokalna utrwaliła Jego Pamięć. 
Służy temu nadanie nowo wybudowanemu rondu w Czyżewie 
nazwy „Rondo Jana Pawła II”. Jest to miejsce położone w centralnej 
części miasta godne uczczenia Jego pamięci.

Radni oraz zaproszeni goście obejrzeli prezentację multime-
dialną poświęconą wspomnieniu postaci Błogosławionego Ojca 
Świętego Jana Pawła II.

Uchwała w sprawie nadania nazwy rondu „Rondo Jana Pawła II” 
została podjęta przez aklamację.

Rondo Jana Pawła II
Gminne obchody święta Konstytucji 3 Maja zostały w roku 

bieżącym połączone z otwarciem ronda w Czyżewie i nadaniem 
nazwy „Rodno Jana Pawła II”.

Obchody rozpoczęły się w dniu 5 maja 2013 r. o godz. 8:30 
uroczystą sesją Rady Miejskie w Czyżewie, na której radni podjęli 
przez aklamację uchwałę o nadaniu rondu położonemu w Czyżewie 
u zbiegu ulic Nurskiej, Zarębskiej i Duży Rynek nazwy „Rondo Jana 
Pawła II”. Został również zaprezentowany krótki montaż słowno-
muzyczny przypominający postać tego wielkiego Polaka.

Po zakończeniu obrad sesji nastąpił uroczysty przemarsz 
pocztów sztandarowych oraz uczestników sesji do kościoła para-
fialnego pw. św. Piotra i Pawła w Czyżewie, przy udziale orkiestry 
i mażoretek. Uroczystą Mszę Św. w intencji Ojczyzny odprawił 
Ks. Biskup Tadeusz Bronakowski. 

Po Mszy Św. przy pobliskim rondzie zgromadzili się licznie 
mieszkańcy oraz zaproszeni goście. Po odegraniu hymnu państwo-
wego wszystkich zgromadzonych powitała Burmistrz Czyżewa 
Anna Bogucka. Pani Burmistrz wyraziła wdzięczność wszystkim 
osobom, które przyczyniły się do zrealizowania tej tak ważnej 
dla społeczności Czyżewa inwestycji, dzięki której poprawiło się 
znacznie bezpieczeństwo i komfort podróżowania oraz estetyka 
centrum miasta. W dalszej części uroczystości nastąpiło otwarcie 
ronda i symboliczne przecięcie wstęgi przez przedstawicieli Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz władz gminnych 
i powiatowych. Następnie po odczytaniu treści uchwały Rady Miej-
skiej przez Przewodniczącego Rady Witolda Sienickiego odbyło się 
odsłonięcie tablic z nazwą ronda. Poświęcenie Ronda Jana Pawła II 

dokonał Ks. Biskup Tadeusz Bronakowski w asyście Ks. Proboszcza 
Eugeniusza Sochackiego.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili: Poseł na Sejm RP 
Pan Jacek Bogucki, Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad w Białymstoku Pan Jerzy Doroszkiewicz oraz 
Starosta Wysokomazowiecki Pan Bogdan Zieliński. Pan Dyrektor 
życząc wszystkim mieszkańcom bezpiecznego korzystania z ronda 
podkreślił duże zaangażowanie miejscowego samorządu w reali-
zację tego zadania. Dodał, że środki na przebudowę głównego 
skrzyżowania w Czyżewie zostały pozyskane m. in. dzięki znaczą-
cym staraniom w Warszawie Posła Jacka Boguckiego. Pan Starosta 
natomiast pogratulował udanego przedsięwzięcia i życzył Pani 
Burmistrz dalszych tak udanych inwestycji wspominając kolejną 
realizowaną ważną dla społeczności Czyżewa budowę zalewu 
z wykorzystaniem rekreacyjnym.

Po otwarciu ronda uczestnicy obchodów przemaszerowali 
pod Pomnik Niepodległości, gdzie kwiaty złożyły liczne delegacje 
– w imieniu społeczności Gminy Czyżew Burmistrz Anna Bogu-
cka, Przewodniczący Rady Miejskiej Witold Sienicki i zastępca 
Bogdan Sienicki.

Uroczystość zakończyła wzruszająca, okolicznościowa 
część artystyczna przygotowana przez młodzież z Zespołu Szkół 
w Czyżewie.
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Nowe zasady odbioru śmieci

Z dniem 1 lipca zaczną obowią-
zywać nowe zasady odbioru odpadów 
komunalnych z nieruchomości zamiesz-
kałych. Przestaną obowiązywać umowy 
indywidualne na odbiór odpadów, które 
właściciele nieruchomości zawarli z fir-
mami odbierającymi. Odpady będzie 
odbierać Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej z Zambrowa, które wygrało 
przetarg, i z którym Gmina podpisała 
umowę. 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani będą 
wnosić na rzecz Gminy opłatę za odbiór odpadów na podstawie 
złożonych uprzednio deklaracji. Wysokość miesięcznej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zależna od liczby 
osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym. 
Należy ją obliczyć na podstawie obowiązującej stawki opłaty 
ustalonej Uchwałą Rady Miejskiej w Czyżewie. 

Opłatę należy uiszczać bez wezwania w cyklu kwartal-
nym: za I kwartał – do 15 marca, za II kwartał – do 15 maja, za 
III kwartał – do 15 września, za IV kwartał – do 15 listopada na 
rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Czyżewie BS Czyżew 
54 8747 0008 0000 0084 2000 0010 lub do sołtysa – inkasenta.

Gromadzenie odpadów na nieruchomości podlegających 
segregacji powinno odbywać się w pojemnikach lub workach 
o pojemności 120 litrów wykonanych z folii o grubości zapobiega-
jącej pęknięciu lub rozerwaniu w odpowiednich kolorach: żółtym 
– tworzywa sztuczne, niebieskim – papier, białym – szkło, czerwo-
nym – metal, zielonym – odpady zielone i ulegające biodegradacji, 
czarnym lub szarym – pozostałe odpady komunalne. 

Gromadzenie odpadów niesegregowanych powinno odbywać 
się wyłącznie w pojemnikach o pojemności 120 litrów, 240 litrów 
lub 1100 litrów. 

Worki lub pojemniki zapewniają właściciele nieruchomości. 
Będzie je można także nabywać od firmy odbierającej odpady.

Mieszkańcy, którzy zadeklarowali segregację odpadów powinni 
należycie się z tego wywiązywać, gdyż będzie to podlegało kontroli 
ze strony firmy odbierającej odpady jak i też ze strony Gminy.

Jeżeli ktoś z różnych przyczyn chce zmienić zasady zbierania odpa-
dów może to zrobić w każdym czasie poprzez zmianę deklaracji. 

Właściciele nie wywiązujący się z deklarowanej segregacji odpa-
dów będą obciążani opłatami jak za odpady niesegregowane.

Do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy oraz 
dla sołtysów i inkasentów będzie podany harmonogram odbioru 
odpadów z nieruchomości zamieszkałych.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zagospodarowują 
odpady powstające w wyniku takiej działalności na dotychczasowych 
zasadach. Powinni posiadać odrębną indywidualną umowę na odbiór 
tych odpadów z firmą wywozową. Natomiast z części zamieszkałej 
nieruchomości uiszczają opłatę na rzecz Gminy na podstawie zło-
żonej deklaracji. Powyższe dotyczy także odpadów powstających 
w wyniku działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych.

Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych
W zabudowie jednorodzinnej:

– odpady niesegregowane – raz w miesiącu,
– odpady segregowane z wyjątkiem zielonych – raz w miesiącu,
– odpady zielone w okresie od 1 kwietnia do 31 października 

– 2 razy w miesiącu, w pozostałym okresie raz w miesiącu.
W zabudowie wielorodzinnej:

– odpady niesegregowane – 2 razy w miesiącu,
– odpady segregowane z wyjątkiem zielonych – raz w miesiącu,
– odpady zielone w okresie od 1 kwietnia do 31 października 

– 2 razy w miesiącu, w pozostałym okresie raz w miesiącu.

Gminny punkt selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych

Gminny punkt selektywnej zbiórki zlokalizowany będzie na bazie 
naszej gospodarki komunalnej przy ul. Andrzejewskiej 2. Czynny 
będzie raz w tygodniu w środę w godz. 8.00 – 18.00. Do punktu 
selektywnej zbiórki odpadów właściciele nieruchomości samodziel-
nie dostarczają różne frakcje odpadów komunalnych zebrane na 
nieruchomościach zamieszkałych w sposób selektywny. 

Co dostarczamy:
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumu-
latory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane 
i rozbiórkowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte opony. 

Czego nie dostarczamy:
odpady, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują, że nie są one pochodzenia 
z gospodarstw domowych, odpady z działalności gospodarczej, 
w tym z rolnictwa.

Podstawowe zasady selektywnej zbiórki 
odpadów w gospodarstwach domowych
Segregowane odpady nie mogą być zanieczyszczone innymi 

materiałami. Jeśli jest to możliwe zgniatamy odpady segregowane 
żeby zmniejszyć ich objętość. 

Papier
Co zbieramy: 

gazety, książki i zeszyty w miękkich okładkach lub po usunięciu 
twardych, katalogi, prospekty, książki telefoniczne, tekturę, kartony, 
pudełka, torby i torebki papierowe, papier pakowy, papier xero, 
papier do pisania, 

Szkło
Co zbieramy:

szkło opakowaniowe, szklane butelki i słoiki po napojach, sokach 
itp., szklane opakowania po kosmetykach, stłuczka szklana bez 
metalu i tworzyw sztucznych, 

Czego nie zbieramy:
szkła płaskiego (tzn. szyby okienne i samochodowe, lustra), szklanek, 
kieliszków, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych, ceramiki 
(porcelana, fajans, naczynia typu arco, miski, talerze, doniczki), 
szkła okularowego, szkła zbrojeniowego, żarówek, świetlówek, 
kineskopów, lamp neonowych i halogenowych, termometrów rtę-
ciowych, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych 
z jakąkolwiek pozostałością zawartości. 

Tworzywa sztuczne
Co zbieramy:

butelki po napojach, puste butelki po kosmetykach i środkach czy-
stości (np. po płynach, szamponach), plastikowe zakrętki, czyste 
karnistry plastikowe, plastikowe opakowania po żywności (np. po 
serkach, kefirach, margarynach, jogurtach itp.), plastikowe koszyczki 
po owocach, doniczki plastikowe, folie, torebki, worki i reklamówki 
z tworzyw sztucznych, tworzywa twarde typu skrzynki, rurki, krzesła 
ogrodowe, opakowania z tworzyw sztucznych (PET, PE, PP). 

Czego nie zbieramy:
opakowań z tworzyw sztucznych z jakąkolwiek zawartością, 
opakowań po medykamentach, opakowań i butelek po olejach 
(silnikowych, spożywczych), farbach, klejach, rozpuszczalnikach, 
opakowań po środkach chwasto i owadobójczych, tworzyw pianko-
wych, styropianu, gumy, zabawek, pieluch, artykułów wykonanych 
z połączenia tworzywa sztucznego z innymi materiałami. 
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Metal
Co zbieramy:

opakowania stalowe i aluminiowe po napojach i konserwach, drobny 
złom metali kolorowych, drobny złom żelazny, aluminium. 

Czego nie zbieramy:
opakowań z metalu i aluminium z jakąkolwiek zawartością, pojem-
ników po smarach, puszek po lakierach i farbach, opakowań po 
aerozolach, zużytych baterii, produktów wykonanych z połączenia 
metalu z innymi materiałami.

Odpady zielone i ulegające biodegradacji
Co zbieramy:

skoszona trawa, liście, resztki roślinne, wióry i trociny drewniane, 
drobne kawałki drewna i gałęzi, przeterminowane produkty spo-
żywcze i odpadki kuchenne w postaci stałej. 

Czego nie zbieramy:
długie gałęzie, deski, różnego rodzaju elementy drewniane, odpadki 
kuchenne płynne, produkty spożywcze wraz z opakowaniami. 

Pomogliśmy rodzinom – ofiarom pożarów
Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkań-

com, którzy w wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej wsparli 
poszkodowane rodziny: Ewy i Wiesława Murawskich oraz Renaty 
Gwardiak z ul. Kolejowej w Czyżewie a także Tadeusza i Tomasza 
Włostowskich z Kaczyna Starego, które w wyniku pożarów straciły 
swoje domy wraz z mieniem znajdującym się w ich wnętrzu. Dziękuje 
bardzo sołtysom z terenu naszej Gminy, którzy prowadzili zbiórkę 
z dużym zaangażowaniem. W wyniku zbiórki zebrano i przekazano 
potrzebującym ogółem kwotę 28.102,00 zł.

Anna Bogucka
Burmistrz Czyżewa

Informacja Komitetu Mieszkańców 
ul. Kolejowa Czyżew o wyniku 

przeprowadzonej zbiórki publicznej

Zbiórka publiczna z przeznaczeniem dla Ewy i Wiesława 
Murawskich oraz Renaty Gwardiak poszkodowanych w wyniku 
pożaru domu mieszkalnego przy ul. Kolejowej 27 w Czyżewie 
w dniu 7 marca 2013r. została przeprowadzona przez sołtysów 
na obszarze Gminy Czyżew w miesiącach marzec, kwiecień i maj 
2013r. na podstawie pozwolenia Burmistrza Czyżewa z dnia 
15 marca 2013r. nr OB. 5022.2.2013.

W wyniku zbiórki publicznej zebrano kwotę 17.859,00 zł, 
z tego:
– na pokrycie kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej 

w postaci opłaty skarbowej od pozwolenia na zbiórkę wydat-
kowano 82,00 zł,

– pozostałą kwotę 17.777,00 zł przekazano Ewie i Wiesławowi 
Murawskim oraz Renacie Gwardiak, z przeznaczeniem na od-
budowę domu mieszkalnego.

Przewodniczący Komitetu
Mariusz Grabowski

Informacja Komitetu Mieszkańców 
wsi Kaczyn Stary o wyniku 

przeprowadzonej zbiórki publicznej

Zbiórka publiczna z przeznaczeniem dla Tadeusza i Tomasza 
Włostowskich poszkodowanych w wyniku pożaru domu mieszkalnego 
we wsi Kaczyn Stary w dniu 13 lutego 2013r. została przeprowa-
dzona przez sołtysów na obszarze Gminy Czyżew w miesiącach 
marzec, kwiecień i maj 2013r. na podstawie pozwolenia Burmistrza 
Czyżewa z dnia 15 marca 2013r. nr OB. 5022.1.2013.

W wyniku zbiórki publicznej zebrano kwotę 10.407,00 zł, 
z tego:
– na pokrycie kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej 

w postaci opłaty skarbowej od pozwolenia na zbiórkę wydat-
kowano 82,00 zł,

– pozostałą kwotę 10.325,00 zł przekazano Tadeuszowi i Toma-
szowi Włostowskim, z przeznaczeniem na odbudowę domu 
mieszkalnego.

 Przewodniczący Komitetu
     Stanisław Kaczyński

Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków 
w Rosochatem Kościelnem

Od początku maja 2013 r. prowadzone są prace przy budowie 
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miej-
scowości Rosochate Kościelne. Zakresem prac objęte są w I etapie 
ulice: Mazowiecka, Wierzbowa, Czyżewska, Poświątne na które 
Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 
ponad 808 tys. zł. kosztów kwalifikowanych w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Całkowity koszt robót budowlanych 
I etapu stanowił będzie kwotę ok. 1 mln 645 tys. zł. Wykonawcą 
zadania zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem jest Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe ZIEJA Ryszard Zieja w Łomży.

Jest to bardzo duża i kosztowna inwestycja dla gminy (z ulicą 
Kościelną ponad 2 mln zł.), niełatwa także w realizacji, gdyż pro-
wadzona jest po terenach prywatnych. Mieszkańcy w większości 
rozumieją jednak, że to zadanie realizowane przez gminę będzie 
służyło tylko i wyłącznie poprawie warunków i standardu ich życia, 
dlatego też wspierają nas w tej realizacji. Należy też podkreślić, 
że firma prowadzi prace starannie i zostawia po sobie dobrze 
uporządkowany teren.

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbio-
rowym odprowadzeniu ścieków, budowę przyłączy zapewniają na 
własny koszt właściciele nieruchomości ubiegający się o przyłączenie. 
Jednakże na obecnym etapie realizacji inwestycji w ramach całego 
zadania koszt przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej będzie i tak 
znacznie mniejszy niż w przypadku indywidualnych podłączeń po 
zakończeniu inwestycji, bowiem nie zawiera kosztów sporządzenia 
dokumentacji projektowej która została opracowana przez Gminę. 
Mieszkańcy mogą ustalać z firmą warunki wykonania przyłączy 
bądź wykonywać we własnym zakresie po uzyskaniu warunków 
przyłączenia od Gminy.

Termin zakończenia prac ustalony jest na koniec października 
bieżącego roku ale wszystko wskazuje na to, że inwestycja zostanie 
zakończona wcześniej i część mieszkańców Rosochatego będzie 
mogła korzystać z nowej inwestycji. II etap (ul. Kościelna) będzie 
prawdopodobnie realizowany po uzyskaniu dofinansowania przez 
Gminę. Wartość zadania wg kosztorysu inwestorskiego to kolejne 
ponad 500 tys. zł. 
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Trwa remont kolejnej świetlicy
Z końcem maja rozpoczął się remont świetlicy wiejskiej 

w Kaczynie Starym ostatniej wymagającej remontu świetlicy na 
terenie naszej gminy. Łączna wartość przedmiotowej inwestycji 
to 396 971, 49 zł. Władze gminy pozyskały na ten cel środki 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 207 171 zł 
pozostała kwota czyli 189 800,49 zł zostanie pokryta z budżetu 
gminy. Wykonawcą prac jest przedsiębiorstwo „ Drożęcki ” Marek 
Drożęcki z miejscowości Konopki Jabłoń. 

W ramach inwestycji wykonana zostanie rozbudowa budynku, 
wymiana pokrycia dachowego, instalacji elektrycznej oraz stolarki 
okiennej i drzwiowej. Planuje się również wykonanie elewacji, 
posadzek, łazienek, pomieszczenia kuchennego oraz wiele innych 
prac. Teren wokół świetlicy zostanie zagospodarowany. Prowa-
dzenie prac przy świetlicy w Kaczynie Starym trochę utrudniają 
niesprzyjające warunki atmosferyczne. Planowe zakończenie prac 
przewiduje się na sierpień 2013roku.

Duża inwestycja drogowa
Trwają prace modernizacyjne drogi 

powiatowej pomiędzy miejscowościami 
Rosochate Kościelne i Zaręby Góry Leśne 
o długości ponad 4 km. 

W wyniku przetargu nieograniczonego 
Nr 1/I/2013 z dnia 12 lutego 2013 r. na 
przebudowę drogi powiatowej Nr 2073B 
Zaręby Warchoły – Góry Leśne – Rosochate 
Kościelne na długości 4,675 km, ogłoszonego 
przez Zarząd Dróg Powiatowych – wybrano 
ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowo 
– Mostowych „TRAKT” Sp. z o.o. ul. 1 maja 
8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, gdzie koszt 
robót określono na 3.373.451,44 zł brutto.

Gmina Czyżew dofinansowała inwestycję 
w wysokości 25% wartości zadania tj. ponad 

850 tys. zł. Inwestycja jest realizowana przy 
współudziale środków Narodowego Programu 
Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo 
– Dostępność – Rozwój. 

Wiosną, gdy tylko warunki atmosferyczne 
pozwoliły prace ruszyły pełną parą i do chwili 
obecnej dokonano przebudowy przepustów 
pod drogą, dokonano utwardzenia poboczy 
oraz zebrano dotychczasową nawierzchnię 
asfaltową, ponadto zaprojektowano wykonanie 
jezdni o szerokości 6 m, umocnienie rowów 
korytami żelbetowymi itp. Termin zakończenia 
robót koniec sierpnia 2013 r.

W niedługim czasie nasi mieszkańcy 
otrzymają do dyspozycji kolejną nowo 
przebudowaną, bezpieczną drogę.

Kronika Policyjna
 W drug im 

kwartale 2013 r. poli-
cjanci Posterunku 
Policji w Czyżewie 
przeprowadzili 105 
interwencji, w tym 
19 interwencji domo-
wych, ujawnili 169 
wykroczeń, w tym 

przeprowadzili 19 postępowań dotyczących 
wykroczeń, wykonali czynności przy 3 koli-
zjach drogowych, zatrzymali, 3 kierujących 
w stanie nietrzeźwości. 

 Ponadto w tym okresie czasu odnoto-
wano tylko jedno zdarzenia o charakterze 
kryminalnym:

W dniu 17.04.2013 r. w miejscowości 
Czyżew Sutki N/n sprawcy wykorzystując 

brak dozoru technicznego i osobowego 
z nie zamkniętej stodoły dokonali kradzieży 
w celu przywłaszczenia quada marki ATV 
110, koloru czerwonego ( bdb.) wartości 
około 800 zł na szkodę Anety G.

Kierownik Posterunku Policji 
asp. Krzysztof Śliwiński

Szanowni Państwo!
W dniu 28 czerwca 2013 r. zaczyna się czas upragnionych 

wakacji dla dzieci i młodzieży. Przestrzegajmy dzieci i młodzież 
przed złymi zachowaniami w okresie wakacyjnym w załączeniu 
dobre rady na czas wakacji 2013r .

 Mając na uwadze bezpieczeństwo i dobro dzieci w czasie 
zbliżających się wakacji przedstawiamy kilka rad, które mogą 
ochronić Państwa dziecko przed niebezpieczeństwem:
• Przeprowadzajcie z dzieckiem rozmowy profilaktyczne na te-

mat zagrożeń, z którymi może się spotkać (zaczepki nieznajo-
mych, obietnica pokazania czegoś szczególnie atrakcyjnego 
w odległym od domu miejscu, propozycja przejażdżki samo-
chodem, branie od obcych słodyczy). 

• Dowiedzcie się, z kim dziecko przebywa podczas zabawy 
poza domem (wypytujcie o koleżanki, kolegów – co robią, 
gdzie mieszkają) .

• Nauczcie swoje dzieci, aby podczas Waszej nieobecności 
w domu nikomu nie otwierały drzwi. 

• Zapewnijcie dziecku bezpieczną zabawę w domu – zadbajcie 
o odpowiednie zabezpieczenie instalacji gazowej i elektrycz-
nej oraz urządzeń, które są do nich podłączone. Uprzedzajcie 
o niebezpieczeństwach wynikający z niewłaściwej ich obsługi. 

• W domu, obok telefonu, pozostawiajcie informację z odnoto-
wanymi numerami telefonów do pracy: rodziców lub bliskich 
członków rodziny (np. dziadków). Warto również wskazać 
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numery do: Policji, Pogotowia Ratunkowego i Gazowego, 
Straży Pożarnej. Wskażcie jak należy przeprowadzać rozmo-
wę telefoniczną w sytuacji zawiadomienia o niebezpieczeń-
stwie (przedstawienie się, udzielenie informacji o adresie, ro-
dzaju niebezpieczeństwa). 

• Wskażcie dzieciom bezpieczne miejsca zabaw. Nauczcie 
dzieci ostrożności podczas obecności w pobliżu wody, placu 
budowy, ruchliwych ulic, itp. niebezpiecznych miejsc 

• Nauczcie dziecko bezpiecznego poruszania się po drodze pieszo 
czy rowerem. 

• Uświadamiajcie i ostrzegajcie dziecko przed niebezpieczeń-
stwem, jakie niosą za sobą narkotyki, papierosy, alkohol, pamię-
tając, że wakacje sprzyjają eksperymentowaniu z używkami. 

• Odkrywajcie Internet razem z dzieckiem. Nauczcie dziecko 
podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie. Rozma-
wiajcie z dzieckiem o ryzyku umawiania się na spotkania 
z osobami poznanymi w Sieci. Nauczcie dziecko krytyczne-
go podejścia do informacji przeczytanych w Sieci .

• Przestrzegajcie swoje dziecko przed kontaktami z dzikimi 
zwierzętami, bezpańskimi psami, które choć miłe i spokojne 
mogą być niebezpieczne.

W okresie wakacji dużo dzieci korzysta z różnych kąpielisk. 
Większość utonięć czy też innych tragedii związanych z nieodpo-
wiednim zachowaniem nad wodą, jest rezultatem lekkomyślności 
zarówno kąpiących się jak i ich opiekunów, dlatego przekaż 
swojemu dziecku następujące informacje: 
• Aby kąpało się tylko w miejscach odpowiednio oznaczonych 

i pod opieką dorosłych. 
• Nie wchodziło do wody wbrew zakazom ratownika, oraz 

w czasie, kiedy wywieszona jest czerwona flaga. 
• Nie wchodziło do wody bezpośrednio po obfitym posiłku czy 

też dłuższym opalaniu się. 
• W czasie kąpieli nie krzyczało i dla zabawy nie wzywało po-

mocy, jeśli faktycznie nie jest mu potrzebna .
• Przy użytkowaniu sprzętu wodnego (kajak, rower wodny, sku-

ter itp.) bezwzględnie zakładało kapok .
• Nie skakało do płytkiej wody o niezbadanym dnie – taki skok 

może zakończyć się urazem kręgosłupa i często nieodwracal-
nym kalectwem. 

• Jeśli dzieci są w wodzie miejcie nad nimi ciągły nadzór, rów-
nież wtedy gdy potrafią pływać: zwykłe zachłyśnięcie wodą 
może skończyć się utonięciem.

Bezpieczeństwo podczas prac polowych:
• Uczulajcie i pilnujcie najmłodszych, aby nie wchodzili do 

strefy prac polowych. 
• Jeżeli starsze dzieci pomagają w pracy dorosłym upewnijcie 

się, że maszyny rolnicze są sprawne technicznie i ich użycie 
nie spowoduje tragedii. 

• Nie przewoźcie dzieci na maszynach rolniczych, nawet na 
podwórku. 

• Nie pozwalajcie na samodzielną obsługę urządzeń rolniczych 
przez dzieci. 

Pamiętajcie Państwo, że ciekawość i fantazja dzieci nie znają 
granic, dlatego trzeba przewidzieć każde potencjalne zagrożenie 
w domu oraz w innych miejscach i temu przeciwdziałać. Badania 
dowodzą, że wpajanie od najmłodszych lat zasad bezpieczeństwa 
minimalizuje ryzyko wypadku. 

Bezpiecznie do celu…
W wakacje, w tym szczególnie podczas weekendów ilość 

pojazdów na drogach znacznie wzrasta. Dlatego też, w trakcie 
letnich wyjazdów pamiętajmy o rozwadze, wzmożonej ostrożności 
i przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego. 

W czasie wakacyjnych, letnich miesięcy, w tym szczególnie 
podczas weekendowych dni na podlaskich drogach odnotowywany 
jest zwiększony ruch pojazdów. Do tego dochodzi często chęć 
dotarcia w jak najkrótszym czasie do celu naszej podróży. Podlascy 
policjanci podkreślają, że lepiej wolniej, ale bezpiecznie dojechać do 
wyznaczonego celu. Mundurowi radzą także, by w razie zmęczenia 
nawet kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów przed wybranym 
miejscem – zatrzymać się i odpocząć. 

Niestety, pomimo wielu akcji ostrzegawczo-informacyjnych 
dotyczących skutków prowadzenia pojazdów pod wpływem alko-
holu, sankcji karnych, jakie grożą kierującemu za prowadzenie 
pojazdu w takim stanie – policjanci nadal na drogach zatrzymują 
nieodpowiedzialnych kierowców, którzy siadają za kierownicę po 
alkoholu. Podlaska Policja tylko w tym roku zatrzymała ponad dwa 
tysiące takich osób. 

Przypominamy, że kierowanie pojazdem mechanicznym 
w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem. Ponadto należy również 
pamiętać, że naruszenie większości zasad kodeksu drogowego 
prowadzi do wpisania punktów karnych do tzw. ewidencji kierow-
ców naruszających przepisy ruchu drogowego, a wysokość ich jest 
adekwatna do popełnionego wykroczenia.

Oto kilka wakacyjnych rad, skierowanych do kierowców:
• przed wyjazdem sprawdźmy: stan techniczny pojazdu 

(działanie świateł, sprawność układu hamulcowego i jezdnego), 
wyposażenie samochodu (trójkąt, gaśnicę), potrzebne dokumenty 
(prawo jazdy, ubezpieczenie OC oraz dowód rejestracyjny z waż-
nym badaniem technicznym pojazdu);
• przed podróżą nie spożywajmy alkoholu, bądźmy wypoczęci 

i wyspani;
• zaplanujmy sobie trasę naszej podróży oraz bezpieczne miej-

sca do odpoczynku;
• w czasie jazdy bezwzględnie korzystajmy z pasów bezpieczeń-

stwa oraz fotelików ochronnych, gdy podróżujemy z dziećmi;
• dostosujmy prędkość jazdy do aktualnie panujących warun-

ków atmosferycznych i drogowych;
• zachowajmy bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu;
• pamiętajmy o zastosowaniu zasady „ograniczonego zaufania”, 

szczególnie wobec pieszych;
• wyraźnie i odpowiednio wcześniej, w sposób widoczny i zro-

zumiały dla innych uczestników ruchu sygnalizujmy swoje za-
miary na drodze (takie jak: manewry wyprzedzania i omijania, 
zmiany kierunku lub pasa ruchu oraz zatrzymanie i postój).

Święto Rodziny 2013
2 czerwca 2013 r. w słoneczną nie-

dzielę na stadionie miejskim w Czyżewie 
licznie zgromadzeni, najmłodsi mieszkańcy 
Gminy wspólnie z rodzicami świętowali 
swój dzień podczas festynu integracyj-
nego „Święto Rodziny” zorganizowanego 
przez Burmistrza Czyżewa Annę Bogucką 
oraz Gminny Ośrodek Kultury. Współor-
ganizatorami zaś były szkoły gminne: ZS 
w Czyżewie, ZS w Rosochatem Kościelnem, 

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej 
oraz ZSOiZ w Czyżewie. 

Na stadionie na dzieci i młodzież cze-
kało wiele niespodzianek. Były to stoiska 
z zabawkami, stanowisko malowania twa-
rzy, stanowisko dużych baniek mydlanych, 
stoisko balonowe a także inne urządzenia 
rekreacyjne do których ustawiały się długie 
kolejki. Duże zainteresowanie wzbudziło 
również stoisko ZSOiZ „Duże Dzieci – Małym 

Dzieciom”, gdzie uczniowie szkoły śred-
niej z dziećmi spędzali miło czas tworząc 
ciekawe prace plastyczne. 

Główną atrakcją festynu był pokaz iluzji 
z udziałem dzieci i dorosłych zaprezento-
wany przez Łukasza Granta, który wzbudził 
wśród publiczności ogromny entuzjazm. 
Dzięki tym atrakcjom wszyscy uczestnicy 
imprezy dobrze się bawili i towarzyszył im 
dobry humor.
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Podczas festynu odbył się Bieg Uliczny 
o Puchar Burmistrza w którym wzięli udział 
uczniowie z ZS w Czyżewie i ZS w Rosochatem 
Kościelnem oraz „Turniej Rodzin” zorganizowany 
przez Szkołę Podstawową w Dąbrowie Wiel-
kiej prowadzony przez Dyrektora Pana Lecha 
Krajewskiego. W turnieju wzięło udział sześć 
rodzin (dziecko + rodzic). Podczas rywalizacji 
zmagali się z zadaniami wymagającymi wiedzy 
teoretycznej ale również zręczności fizycznej 
(tor przeszkód, rzut woreczkami do celu, ubie-
ranie dziecka i droga do szkoły na czas, zadania 
matematyczne, rebusy i przysłowia).

Puchary, pamiątkowe dyplomy oraz 
upominki dla zwycięzców „Turnieju Rodzin” 
oraz Biegu Ulicznego wręczyła Pani Burmistrz 
Anna Bogucka tuż po oficjalnym otwarciu 
imprezy.

Poza tym rozstrzygnięty został po raz 
piąty konkurs plastyczny Biblioteki Publicznej 
Gminy Czyżew pt. „Laurka dla Mamy” a także 
swoje umiejętności zaprezentowały liczne 
zespoły artystyczne z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Czyżewie: 
• Koło Tańca Towarzyskiego,

• Zespół Taneczny „ Pierwszy Krok”,
• Teatr Marzeń zaprezentował spektakl 

„Bajka o niegrzecznej mrówce Tosi”,
• Zespół Wokalny B – moll i Nova Noota,
• Młodzieżowa Orkiestra Dęta,
• Mażoretki „Emko” oraz
• Koło Dramatyczne z Zespołu Szkół 

w Rosochatem Kościelnem w spektaklu 
„Opowieść o jeżu”. 

Dzień ten dostarczył wiele radości 
naszym najmłodszym a także wszystkim 
którzy przybyli na wspólną zabawę z okazji 
Dnia Dziecka.

Wyniki Biegu o Puchar Burmistrza:

Kat. I Szkoły Podstawowe 
– dziewczęta (kl. III – IV)

I miejsce –   Natalia Kaczyńska 
– Rosochate Kościelne,

II miejsce –   Monika Jabłońska 
– Dąbrowa Wielka,

III miejsce –   Natalia Jaworowska 
– Rosochate Kościelne.

Kat. I Szkoły Podstawowe 
– chłopcy (kl. III – IV)

I miejsce –  Marcin Huber
– ZS Czyżew,

II miejsce –  Paweł Bielicki 
– ZS Rosochate Kościelne,

III miejsce –   Adrian Skupiewski 
– ZS Czyżew.

Kat. II Szkoły Podstawowe 
– dziewczęta (kl. V – VI)

I miejsce –    Klaudia Gąsowska 
– ZS Rosochate Kościelne, 

II miejsce –   Julia Skupiewska
– ZS Czyżew,

III miejsce –   Aleksandra Jaźwińska 
– ZS Rosochate Kościelne

Kat. II Szkoły Podstawowe
 – chłopcy (kl. V – VI)

I miejsce –  Piotr Gołaszewski 
– ZS Czyżew, 

II miejsce –  Paweł Mioduszewski 
– ZS Rosochate Kościelne, 

III miejsce –  Adam Lipski 
– ZS Czyżew

Kat. III Gimnazjum 
– dziewczęta (kl. I – III)

I miejsce –  Renata Michalak ZS – Czyżew, 
II miejsce –  Ewelina Kaczyńska – ZS 

Rosochate Kościelne 
III miejsce –  Magdalena Jaźwińska – ZS 

Rosochate Kościelne.

Kat. III Gimnazjum
 – chłopcy (kl. I – III)

I miejsce –  Mateusz Jabłoński – ZS Roso-
chate Kościelne, 

II miejsce –  Rafał Kujawa – ZS Czyżew, 
III miejsce –  Dominik Gołaszewski – ZS 

Czyżew.

Wyniki „Turnieju Rodzin”: 
I miejsce –  Michał Zaborowski z tatą,
II miejsce –  Łukasz Zawistowski z tata, 
III miejsce – Kinga Kaczyńska z Mamą.
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„Wesoły Pląs”
Dnia 28 kwietnia na sali widowiskowej czyżewskiego ośrodka 
kultury odbyła się XIV edycja Powiatowych Prezentacji 
Zespołów Tanecznych „Wesoły Pląs”. 

W prezentacjach uczestniczyło 29 zespołów i grup tanecznych 
z 12 instytucji oświaty i kultury z Powiatu Wysokomazowieckiego. 
Wszystkich uczestników, gości i zgromadzoną publiczność powitała 
Dyrektor GOK w Czyżewie, podkreślając rekordowo liczny udział 

zespołów w XIV edycji. Oficjalnego otwarcia prezentacji dokonała 
Burmistrz Czyżewa Pani Anna Bogucka.

Zespoły zaprezentowały różnorodne formy i style taneczne, 
wszystkie grupy profesjonalnie wykonały układy choreograficzne 
wzbudzając aplauz wśród publiczności. Dodatkową atrakcją wystę-
pów były przemyślane i oryginalne kostiumy.

Na zakończenie prezentacji zespoły otrzymały dyplomy oraz 
pamiątkowe statuetki z rąk Pani Burmistrz i Pani Dyrektor.

VI Powiatowy Konkurs Poetycki „Wierszem malowane”
29 kwietnia 2013 roku odbył się finał VI Powiatowego Kon-

kursu Poetyckiego „Wierszem malowane”. Patronat nad konkursem, 
zorganizowanym przez Zespół Szkół w Czyżewie”, objęła Burmistrz 
Czyżewa Anna Bogucka. Uroczystość miała na celu popularyzację 
amatorskiej twórczości poetyckiej, a hasłem przewodnim tegorocznej 
edycji były słowa kard. Stefana Wyszyńskiego: „Pełne życie narodu 
może rozwijać się jedynie w wolności”. 

Wydawać by się mogło, że w dobie zacierania się wartości 
i pojęcia patriotyzmu, słowa wyrażające miłość do ojczyzny, wypa-
dają z mody. Nic bardziej mylnego, o czym można było przekonać 
się słuchając wielu pięknych i wzruszających utworów, których 
wspólnym mianownikiem była wolna, niepodległa ojczyzna oraz 
szeroko pojęty patriotyzm. 

Komisja w składzie: pani Cecylia Dąbrowska i pan Bogu  sław 
Doroszkie wicz, po przesłuchaniu 42 wierszy, postanowiła przyznać:

w kategorii szkół podstawowych:
I miejsce –  Beacie Godlewskiej ze Szkoły Podstawowej w Wojnach 

Krupach,
II miejsce –   Izabeli Jabłońskiej z Zespołu Szkól w Jabłonce Koś-

cielnej,
III miejsce –   Marioli Roszkowskiej z Zespołu Szkól w Kobylinie 

Borzymach, Kamilowi Roszkowskiemu z Zespołu 
Szkół w Kobylinie Borzymach oraz Michałowi Dłuż-
niewskiemu z Zespołu Szkół w Jabłonce Kościelnej,

w kategorii gimnazja i szkoły średnie uczniowie zajęli:
I miejsce –   Izabela Wajszczyk z Zespołu Szkół w Czyżewie,
II miejsce –   Rosita Mierzwińska z Zespołu Szkół Zawodowych 

w Wysokiem Mazowieckiem,
III miejsce –   Katarzyna Krakówko z Zespołu Szkół w Rosochatem 

Kościelnem, 
Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim uczestnikom za 

udział i życzą dalszych sukcesów.
Irena Uścińska 

Nagrodzeni w konkursie 
„Laurka dla Mamy”

Kategoria I (oddziały przedszkolne)
wpłynęło 57 laurek.

I miejsce –   Godlewska Natalia – Gminne 
Przedszkole w Czyżewie, 

II miejsce –   Nowacki Michał – Gminne 
Przedszkole w Czyżewie,

III miejsce –  Stokowski Bartosz – Gminne 
Przedszkole w Czyżewie.

Kategoria II (klasy 1 – 3) 
wpłynęło 49 laurek.

I miejsce –  Konarzewska Aleksandra – Szkoła 
Podstawowa w Czyżewie,

II miejsce –   Biegaj Maksymilian – Szkoła 
Podstawowa w Czyżewie, 

III miejsce –   Sienicka Wiktoria Anna – Szkoła 
Podstawowa w Czyżewie.

Kategoria III (klasy IV – VI) 
wpłynęło 9 prac

I miejsce –   Szulborska Kinga – Szkoła 
Podstawowa w Czyżewie,

II miejsce –   Olszak Julia – Szkoła Podsta-
wowa w Czyżewie, 

III miejsce –   Baczewska Adrianna – Szkoła 
Podstawowa w Czyżewie.
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Polskie Przeboje XX wieku

19 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżewie odbył się 
I Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej ,,Polskie 
Przeboje XX wieku”. Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży 
ze wszystkich szkół i instytucji kulturalnych naszego powiatu. Młodzi 
artyści wykonali największe szlagiery polskiej piosenki. Występy 
wokalne wzbudziły ogromny entuzjazm publiczności oraz stworzyły 
niezapomnianą atmosferę. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
pamiątkowe statuetki oraz kubki z logo Gminnego Ośrodka Kultury. 
Komisja w składzie Katarzyna Cygan, Grzegorz Kulig, Zbigniew 
Oleński postanowiła nagrodzić i wyróżnić następujące osoby: 

Kategoria I: 
I miejsce –  Wiktoria Anna Sienicka (ZS Czyżew), 
II miejsce –  Karolina Kalinowska (GOK Klukowo), 
III miejsce –  Igor Bruliński (SP Szepietowo)

II Kategoria: 
I miejsce –  Aleksandra Pruszyńska (ZS Rosochate Kościelne),
II miejsce –  Agata Busma (SP Dąbrowa Wielka),
III miejsce – Gabriela Biała (SP Jabłonka Kościelna)

Kategoria III:
I miejsce –  Kinga Kuropatwa (GOK Czyżew),
II miejsce –   Weronika Szyszko (GOK Sokoły)

Kategoria IV:
I miejsce –   Gabriela Strzałkowska (LO Wysokie Mazowieckie),
II miejsce –  Anna Śliwowska (GOK Szepietowo), 
III miejsce –   Paulina Sierocka (GOK Szepietowo)

Kategoria V:
I miejsce –   Julita Kaczyńska, Michał Zaborowski (ZS Rosochate 

Kościelne),
I miejsce –   Sokoły Music ( GOK Sokoły),
II miejsce –   Aleksandra Krajewska, Joanna Kulesza (ZS Kulesze 

Kościelne),
III miejsce –   Agata Wardaszko, Magdalena Szymaniak, Monika 

Dąbrowska (SP Szepietowo).
GOK

A. Zaniewska

Nasza orkiestra na przeglądzie
Młodzieżowa Orkiestra Dęta wraz z zespołem Mażoretki 

„EMKO” z GOKu uczestniczyły w VI Regionalnym Przeglądzie Orkiestr 
Dętych w Szepietowie, który odbył się w dniu 1 czerwca 2013 r.

Wspólna parada orkiestr ulicami Szepietowa rozpoczęła VI edycję 
przeglądu, którego organizatorem był miejscowy Gminny Ośrodek 
Kultury. Swój dorobek artystyczny orkiestry mogły zaprezentować 
na scenie. Repertuar muzyczny występujących orkiestr był różno-
rodny. Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Czyżewa pod kierunkiem 
kapelmistrza P. Krzysztofa Witkowskiego wykonała cztery utwory: 
Samba for band, Heal the world , Sokoły oraz marsz Monterey.

Orkiestrze towarzyszyła grupa uroczych mażoretek „Emko”, 
które jak zawsze przyciągały wzrok publiczności, ich popisy cho-
reograficzne dostarczyły niezapomnianych wrażeń.

Oprócz orkiestry z Czyżewa wystąpiły także orkiestry 
z Bociek, Szepietowa oraz Mażoretki z Wysokiego Mazowieckiego 
i Szumowa.

Przegląd zakończono występem na scenie wszystkich orkiestr, 
które wykonały wspólnie jeden utwór.

GOK
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Koncert „Z głębi serc” 2013
7 kwietnia 2013 r. w Kościele parafialnym pw. Św. Apostołów 

Piotra i Pawła w Czyżewie odbył się koncert  ,,Z głębi serc” upamięt-
niający  postać Błogosławionego Jana Pawła II – Papieża Polaka.  

Koncert przygotowały zespoły B-moll oraz Nova Noota działa-
jące przy Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżewie. Parafianie już po 

raz ósmy zebrali się by uczcić Jana Pawła II, wspaniałego kapłana  
i człowieka. Dzieci i młodzież wykonały utwory pełne refleksji, 
a także ukochaną pieśń Papieża „Barkę” w której śpiew włączyli 
się wszyscy uczestnicy koncertu.

GOK

Rodzice partnerami Gminnego Przedszkola w Czyżewie
Dokonując podsumowania pracy dydaktyczno-wychowawczej 

w Gminnym Przedszkolu w Czyżewie należy podkreślić ogromną 
rolę rodziców, jaką odgrywają w codziennej działalności naszego 
przedszkola. Rodzice i przedszkole to dwa środowiska, które 
w szczególny sposób oddziaływują na dziecko. Nie można sobie 
wyobrazić przedszkola, które realizując zadania dydaktyczne 
i wychowawcze czynią to bez porozumienia i współdziałania 
z rodzicami. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym wychowan-
ków obejmowała różnorodne formy, które co roku są poszerzane 
o kolejne inicjatywy takie jak:
1. Zebrania ogólne, inaugurujące rok w przedszkolu i kończą-

ce połączone z pożegnaniem dzieci, które podejmą naukę 
w szkole,

2. Zebrania grupowe,
3. Kontakty indywidualne,
4. Zajęcia adaptacyjne dla najmłodszych dzieci, w pierwszych 

dniach września,
5. Zajęcia otwarte organizowane w każdej grupie. Rodzice mieli 

okazję aktywnie uczestniczyć poprzez zastosowane przez na-
uczycieli aktywne metody pracy m.in. ruchu rozwijającego W. 
Sherborne, pedagogiki zabawy. Rodzice mogli tez poobserwo-
wać swoje dziecko w grupie rówieśniczej, pobawić się wspól-
nie, jak również nawiązać bliskie kontakty między sobą,

6. Spotkania ze specjalistami: psychologiem, logopedą, pedago-
giem. Służyły one poszerzaniu wiedzy własnej rodziców w za-
kresie wychowania dziecka. Wzbogacały rodziców, jak rów-
nież pozwalały na skonfrontowanie doświadczeń własnych 
z fachową wiedzą specjalistów,

7. Udział rodziców w imprezach i uroczystościach wynikających 
z realizacji” Kalendarza imprez i uroczystości w roku szkol-
nym 2012/2013”, podczas których dzieci prezentowały swoje 
różnorodne umiejętności nabyte w przedszkolu,

8. Duża część rodziców uczestniczyła w akcji „ Cała Polska 
czyta dzieciom”, ucząc w ten sposób zamiłowania do książki 
i wzbogacając kąciki czytelnicze,

9. Rodzice wsparli organizację przedszkolnego kiermaszu wiel-
kanocnego, oferując swoja pomoc w przygotowaniu elemen-
tów dekoracyjnych. Za zebrane fundusze zakupione zostały 
pomoce dydaktyczne dla dzieci,

10. Rodzice okazali nam swoją pomoc w opiece nad dziećmi 
w czasie wycieczek i wyjazdów na konkursy międzyprzed-
szkolne, powiatowe i wojewódzkie,

11. Kąciki dla rodziców, czyli tzw. tablice informacyjne dla ro-
dziców, wystawki prac dzieci, tablice ze zdjęciami z uroczy-
stości przedszkolnych, podziękowania dla rodziców, dyplomy 
i osiągnięcia dzieci,

12. Teatrzyki wystawiane przez każdą grupę przedszkolną, które 
dostarczały rodzicom wiele emocji i wzruszeń. Rodzice po-
magali w przygotowywaniu strojów, rekwizytów i scenografii,

13. Wsparcie finansowe i rzeczowe przedszkola; m.in. zakup za-
bawek, wsparcie przy organizacji Pikniku Rodzinnego i kon-
kursu międzyprzedszkolnego,

14. Comiesięczne wpłaty na fundusz Rady Rodziców z przezna-
czeniem na wzbogacenie oferty edukacyjnej,

15. Prace usługowe rodziców na rzecz przedszkola: m.in. drobne 
prace remontowe, usługi krawieckie, transportowe,

16. Praktykujemy również inne formy współpracy, które podnoszą 
atrakcyjność oferty wychowania przedszkolnego. Są to cho-
ciażby wizyty rodziców opowiadających o swojej pracy (ra-
townik medyczny, lekarz, strażak, stomatolog), wycieczki do 
zakładów pracy rodziców.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim rodzicom, którzy włą-
czyli się w życie naszego przedszkola. Słowa wdzięczności kieruję 
również do osób i instytucji, które w roku szkolnym 2012/2013 
wsparli nas finansowo lub materialnie .Swoją bezinteresowną pomoc 
i życzliwość, które w szczególny sposób przyczyniły się do realizacji 
zamierzeń organizacyjnych i wychowawczych okazali nam:

Burmistrz Czyżewa – Anna Bogucka, P.H.U. „ESAM” p. H. A. 
Sienicka, Dyrekcja Firmy „Sokołów” Oddziału w Czyżewie, Zakłady 
Mięsne „ NETTER” w Czyżewie, Firma „ JAN” Usługi Remontowo-Budow-
lane J. Jabłoński, Firma” PERFEKT” p. T. Malinowski, Sklep Spożywczy 
”OD I DO „ p. M. Nowacki, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego 
w Wysokiem Mazowieckiem p. T. Nosek, Firma Skłodowski- Zaręby 
Kościelne , Państwo J. i A. Stańczuk, Cichy darczyńca.

 „Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to kim 
jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Wierzę, że okazana 
nam siła serca i przyjazna dłoń będzie nas wspierała w dalszych 
działaniach podejmowanych dla dobra wszystkich dzieci.

Dyrektor Przedszkola 
Maria Krystosiak

Konkurs plastyczny „Mój przyjaciel pies”
Gminne Przedszkole w Czyżewie było organizatorem kon-

kursu „Mój przyjaciel pies”. W konkursie brały udział: Przedszkole 
nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem, Przedszkole nr 2 w Wysokiem 
Mazowieckiem, Niepubliczne Przedszkole w Szepietowie, Niepub-
liczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Szepietowie, oddział 
przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rosochatem Kościel-

nem, oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie 
Wielkiej, Gminne Przedszkole w Czyżewie. Głównym sponsorem 
nagród konkursu plastycznego była Burmistrz Czyżewa Pani Anna 
Bogucka.

Maria Krystosiak 
Gminne Przedszkole
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Podsumowanie wojewódzkich konkursów przedmiotowych
W poniedziałkowe przedpołudnie 18 marca 2013 roku 

w Szkole Podstawowej nr 5 im. Stanisława Staszica w Łomży 
odbyła się uroczystość podsumowania wojewódzkich konkursów 
przedmiotowych szkół podstawowych w roku szkolnym 2012/2013. 
W sali gimnastycznej zgromadzili się licznie przybyli uczniowie 
– laureaci (141), ich rodzice, nauczyciele i dyrektorzy szkół. Swoją 
obecnością podczas gali wręczenia tytułów laureatów zaszczycili 
m.in.: Podlaski Kurator Oświaty Jerzy Kiszkiel oraz Wicewojewoda 
Podlaski Wojciech Dzierzgowski.

W bieżącym roku szkolnym do pierwszego etapu konkursów 
przedmiotowych przystąpiło 67 uczniów naszej szkoły. Do etapu 
rejonowego zakwalifikowało się 16 uczniów, a do wojewódzkiego 
– 7. W eliminacjach wojewódzkich uczniowie naszej szkoły brali 
udział w trzech konkursach. Laureatami zostali:

Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego: 
1. Magda Styś kl. VIa 
 (przygotowywała p. Katarzyna Krych)
2. Aleksandra Staniaszek kl. VIa 
 (przygotowywała p. Katarzyna Krych)

Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego: 
1. Klaudia Zaremba kl. VIa 
 (przygotowywała p. Marta Gniazdowska)
2. Emilia Lubowicka kl. VIa 
 (przygotowywała p. Marta Gniazdowska)

Tytuły finalisty zdobyły:
1. Paulina Stokowska kl. VIa
  – Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
2. Klaudia Zaremba kl. kl. VIa 
 – Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

3. Karolina Zaremba kl. VIb 
 – Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

Uczniowie naszego gimnazjum uczestniczyli w podobnej 
uroczystości 10 kwietnia 2013r. W roku szkolnym 2012/2013 do 
szkolnego etapu konkursu przedmiotowego w gimnazjum przystą-
piło 45 uczniów. W etapie rejonowym wzięło udział 9 uczniów, 
a w wojewódzkim 5. Laureatami zostali:

Wojewódzki Konkurs Biologiczny :
1. Artur Bednarski klasa IIIa 
 (przygotowywała pani Jadwiga Skłodowska)
2. Dominika Kowalska klasa IIIa 
 (przygotowywała pani Jadwiga Skłodowska)

Finalistami zostali:
Wojewódzki Konkurs Geograficzny:

1. Adrian Bańkowski klasa IIIc 
 (przygotowywała pani Teresa Żochowska)

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego:
1. Wiktoria Stańczuk klasa IIIa 
 (przygotowywała pani Kinga Lubak)

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego:
1. Łukasz Zieliński klasa IIa 
 (przygotowywała pani Irena Szałkiewicz)

Ponadto uczeń naszego gimnazjum został finalistą Ogólnopol-
skiego konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża Polskiego”

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy kolej-
nych sukcesów.

ZS Czyżew

Konkurs piosenki powstańczej i harcerskiej
W ramach obchodów święta patrona czyżewskiej podstawówki 

(Szare Szeregi) Zespół Szkół w Czyżewie był organizatorem Konkursu 
Piosenki Powstańczej i Harcerskiej. Do udziału w konkursie zostali 
zaproszeni uczniowie z terenu powiatu wysokomazowieckiego. 
11 kwietnia na użyczonej przez miejscowy GOK scenie w kilku 
kategoriach zaprezentowało się w sumie 17 wykonawców. „Cieszę 
się, że Zespół Szkół w Czyżewie jest pomysłodawcą i organizato-
rem konkursu piosenek z okresu Powstania Warszawskiego, bo to 
przecież ważny element naszej historii, o którym trzeba pamiętać 
i mówić młodemu pokoleniu” – powiedziała Burmistrz Czyżewa 
Anna Bogucka podczas rozpoczęcia konkursu.

Występy szkolnych piosenkarzy miały charakter przeglądu 
konkursowego, ale organizatorzy konkursu podkreślają fakt, że 
najbardziej zależało im na zebraniu informacji na temat zaintere-
sowania szkół właśnie takim repertuarem piosenek, by móc zapla-
nować kolejne jego edycje. Dyrektor ZS w Czyżewie Anna Sienicka 
wspólnie z jurorami wręczyła wszystkim uczestnikom dyplomy 
i statuetki za poszczególne miejsca oraz wyróżnienia. 

Radosław Sienicki

„Ortografia bez tajemnic”

28 maja 2013 roku w Publicznym Gimnazjum im. Adama 
Mickiewicza w Szepietowie odbyło się XIII Powiatowe Dyktando 
Gimnazjalistów.

Wzięło w nim udział jedenaście czteroosobowych zespołów 
z gimnazjów powiatu wysokomazowieckiego.

Mistrzynią tegorocznych zmagań ortograficznych została Magda 
Wiśniewska uczennica klasy Ia Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II 
w Czyżewie. Do tego sukcesu należy dołożyć również osiągnięcie całego 

zespołu, który oprócz Magdy tworzyli: Dominika Kowalska, Magdalena 
Wajszczyk oraz Łukasz Zieliński. Uczniowie w klasyfikacji drużynowej 
zajęli wysokie II miejsce, ustępując pola tylko gospodarzom.

Warto dodać, że cały konkurs przebiegał w miłej atmosferze. 
W trakcie pracy komisji zorganizowano dla młodzieży projekcję filmu 
„Kupiliśmy zoo”. Nagrody książkowe dla zwycięzców zostały ufun-
dowane przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem.

Kinga Lubak
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Sportowe sukcesy czyżewskiej podstawówki
Kolejny rok szkolny 2012/2013 okazał się obfity w sportowe 

sukcesy uczniów czyżewskiej podstawówki. Wzięliśmy udział 
w wielu dyscyplinach, ale najlepiej wypadliśmy w rozgrywkach 
piłki siatkowej, piłki nożnej oraz lekkiej atletyki. Powtórzyliśmy 
ubiegłoroczny udział w finałach województwa podlaskiego 
w piłce siatkowej chłopców zajmując ostatecznie 5 miejsce 
w województwie. Dla przypomnienia należy dodać, że od 3 
lat jesteśmy ścisłą czołówką w tej kategorii w województwie. 
Do uprawiania tej dyscypliny zawsze gorąco zachęca Grze-
gorz Wojno – nauczyciel wychowania fizycznego i instruktor 
piłki siatkowej. Piłka nożna to najbardziej ulubiona dyscyplina 
wszystkich chłopców, więc rywalizacja w tej kategorii jest bar-
dzo trudna. Mimo to udaje nam się zajmować wysokie lokaty 
w naszym powiecie. Niedawno byliśmy organizatorami czwór-
boju lekkoatletycznego na naszym pięknym boisku z bieżnią 
lekkoatletyczną. W wyniku rywalizacji wielu najlepszych drużyn 
z powiatu wywalczyliśmy 2 miejsce i uzyskaliśmy awans do 
półfinałów wojewódzkich. 

Z rozgrywek zawodów powiatowych tytuł najlepszego 
zawodnika otrzymali nasi wychowankowie – Piotr Gołaszewski 
oraz Sebastian Wojno. 

Kolejną dyscypliną, która sprawiła dużą niespodziankę były 
Igrzyska LA w Ciechanowcu, z których wróciliśmy z awansem 
do półfinałów wojewódzkich. Ostatecznie nasza sztafeta 4x60 m 
awansowała dalej do finału wojewódzkiego. 

Z zawodów powiatowych przywieźliśmy wiele dyplomów:
I miejsce w pchnięciu kulą – Natalia Kujawa, I miejsce w biegu 

na 200 m – Piotr Gołaszewski, I miejsce w biegu na 600 m – Adam 
Lipski,, I miejsce sztafeta 4x60 m w składzie: Mariusz Sokołowski, Piotr 
Gołaszewski, Adrian Żebrowski i Łukasz Bańkowski, II miejsce w rzucie 
dyskiem – Mateusz Murawski, III miejsce w biegu na 1000 m – Tomasz 
Biały, III miejsce w rzucie oszczepem – Piotr Gołaszewski

Ciekawostki sportowe
Mateusz Murawski jako uczeń 4 klasy z powodzeniem rywa-

lizował z piąto i szóstoklasistami w rzucie dyskiem. Po jednej 
lekcji nauki oraz kilku wskazówkach nauczyciela Mateusz zajął II 
miejsce w naszym powiecie i walczył w Półfinale Wojewódzkim 
w Łomży. Jego bardzo dobre wyniki sportowe dobrze rokują na 
przyszły rok.

 Czyżewska sztafeta 4x60m zajęła I miejsce w naszym powiecie 
deklasując rywali. Czas zwycięzców to 35,08 s a drugiej sztafety to 
38,17 (Nowe Piekuty). Ponad 3 sekundy różnicy to jest prawdziwa 
przepaść jak na tak krótkim dystansie. 

Bardzo dobre wyniki lekkoatletyczne to ciężka praca na zaję-
ciach pozalekcyjnych a także zasługa przyszkolnej profesjonalnej 
bieżni, na której uczniowie chętnie przygotowują się do zawodów 
sportowych. 

ZS Czyżew

Występ gimnazjalistki z Czyżewa na dużej scenie
28 maja gimnazjaliści z Czyżewa obejrzeli w białostockim 

kinie „Ton” najnowszy musical przygotowany przez młodzież 
ze Szkoły Estradowej im. Anny German w Białymstoku. Na 
scenie, obok kilkunastu młodych wykonawców, wystąpiła 
także uczennica klasy IIc gimnazjum w Czyżewie Diana Sku-
piewska, która m.in. zaśpiewała dwa utwory zatytułowane 
„Miłość” i „Manekiny”.

Musical, w którym wzięła udział nasza wychowanka to 
połączenie gry aktorskiej, śpiewu i tańca. „Dym III” – bo taki 
nosi tytuł – porusza problemy związane z życiem współczesnej 

młodzieży, wskazuje na czyhające na nią pułapki i niebezpieczeń-
stwa, pokazuje drogę ucieczki od zła jakim jest m.in. narkomania, 
alkoholizm, przynależność do sekt, ucieczki z domu, molestowa-
nie seksualne, wykorzystywanie naiwności młodych ludzi przez 
rzekomych przyjaciół.

Musical zgromadził pełną salę i spotkał się z bardzo życzli-
wym przyjęciem publiczności. Gratulujemy Dianie i życzymy jej 
dalszych sukcesów.

Irena Uścińska

Sportowe sukcesy czyżewskich gimnazjalistów
18 maja 2013 r odbyła się w Ciechanowcu Powiatowa Gimna-

zjada Lekkoatletyczna. Gimnazjaliści z Zespołu Szkół w Czyżewie 
uczestniczyli w rywalizacji szkół powiatu wysokomazowieckiego 
zdobywając czołowe miejsca i awanse do Półfinału Wojewódzkiego, 
który odbył się w Łomży 28.05.2013 r.

Arkadiusz Walczuk – II miejsce w skoku wzwyż, Paweł Sie-
nicki – II miejsce w pchnięciu kulą, Adam Śliwiński – II miejsce 
w chodzie na 5000 mp, Dominik Gołaszewski – III miejsce biegu 
na 300 m przez płotki, Rafał Kujawa – V miejsce bieg na 300 m

Sztafeta dziewcząt w składzie Renata Michalak, Dominika 
Sienicka, Aleksandra Brzozowska, Aleksandra Kraszewska zajęła 
V miejsce wśród startujących i wywalczyła awans do Mistrzostw 
Grupy Zachodniej (Półfinału Województwa Podlaskiego).

Arkadiusz Walczuk awansował do Finału Województwa 
Podlaskiego LA w skoku wzwyż, który odbył się 06.06.2013r. 
w Białymstoku. W finale Województwa Podlaskiego LA w skoku 
wzwyż zajął wysokie IV miejsce.

Gratulujemy naszym sportowcom i życzymy dalszych sukcesów.
Jolanta Wajszczyk

„Baje, Bajki, Bajeczki” – jest sukces!
17 kwietnia 2013 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem 

Mazowieckiem odbyły się eliminacje powiatowe XXVI Małego Konkursu 
Recytatorskiego „Baje, Bajki, Bajeczki”. Zespół Szkół w Czyżewie 
reprezentowali zwycięzcy eliminacji szkolnych w kategorii kl. I-III: 
uczeń kl. IIIc Dawid Tymiński (opiekun. B. Janiuk) oraz uczennica kl. 
IIa Wiktoria Sienicka (opiekun B. Kamionowska). Występy naszych 

recytatorów zostały wysoko ocenione. Dawid otrzymał III nagrodę, 
zaś Wiktoria zdobyła I miejsce i będzie reprezentować powiat wyso-
komazowiecki podczas eliminacji wojewódzkich w Białymstoku. 
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów na scenie.

Bogusława Janiuk 
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,,Bądźcie solą tej Ziemi”
Pod tym hasłem odbył się tegoroczny jubileuszowy XX Festiwal 

Piosenki Religijno – Patriotycznej – ,,Śpiewajmy Panu” Podlasie 
2013. Wstępne eliminacje odbywały się w czterech miastach: 
w Siemiatyczach, Węgrowie, Sterdyni i Hajnówce.

27 kwietnia 2013 na scenie Siemiatyckiego Ośrodka Kultury 
zaprezentowały się między innymi uczennice gimnazjum im. 
Papieża Jana Pawła II w Czyżewie. Spośród 37 uczestników do 

Finału Konkursu zakwalifikowały się: Kinga Kuropatwa, Aleksandra 
Wojtkowska, Diana Skupiewska.

W Finale, który odbył się 18 maja 2013 w Bielsku Podlaskim II miej-
sce zdobyła Diana Skupiewska a III miejsce Kinga Kuropatwa.

Wszyscy zwycięzcy wzięli udział w koncercie laureatów 9 czerwca 
2013 w Drohiczynie. Celem konkursu jest wniesienie radości, optymi-
zmu i możliwości rozwoju młodych talentów z Ziemi Podlasia .

Beata Mioduszewska

Kolejny sukces SKO

Szkolna Kasa Oszczędności działająca w Szkole Podstawowej 
w Dąbrowie Wielkiej odniosła kolejny sukces – zajęła III miejsce 
w konkursie organizowanym przez Fundację Rozwoju Spółdziel-
czości Uczniowskiej „Dziś oszczędzam w SKO jutro w Banku 
Spółdzielczym” pod patronatem Banku Polskiej Spółdzielczości 
SA w Warszawie. Do Konkursu w roku szkolnym 2012/2013 
wpłynęło 35 sprawozdań z działalności SKO. Komisja przyznała 
poszczególnym SKO punkty zgodnie z zasadami punktacji zawar-
tymi Regulaminie. W konkursie ocenie podlegały różne aspekty 
działalności, między innymi: 

liczba uczniów w szkole, liczba członków SKO, liczba uczniów 
systematycznie wpłacających na książeczkę SKO, udział członków 
SKO w popularyzacji oszczędzania, w tym:

– zorganizowanie i podsumowanie międzyklasowego 
współzawodnictwa w zakresie działalności SKO, zorganizowanie 
udokumentowanych konkursów, quizów, olimpiad o charakterze 
ogólnoszkolnym na temat oszczędzania w SKO lub w banku 
spółdzielczym, prowadzenie kroniki działalności SKO, inne formy 
propagowania oszczędzania np: akcje przeprowadzone w szkole. 
Przed nami znalazły się SKO przy Szkole Podstawowej w Kątach 
i SKO przy Szkole Podstawowej w Pościeniu Wsi.

Wręczenie nagród w szkołach nastąpi w dniu zakończenia 
roku szkolnego, w terminach ustalonych z Dyrektorami Szkół oraz 
z Prezesami Banków Spółdzielczych sprawujących patronat nad 
działalnością SKO.

 Opiekun SKO

Sukces goni sukces
Rok szkolny 2012/13 w Gimnazjum w Zespole Szkół w Rosocha-

tem Kościelnem obfitował w wiele osiągnięć. Szczególnie ważnym 
wydarzeniem były Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe, których 
laureaci zostali zwolnieni z obowiązku pisania poszczególnych 
części egzaminu gimnazjalnego. Uczniowie naszego gimnazjum 
brali udział w konkursach z: języka polskiego, matematyki, języka 
angielskiego, biologii, chemii, fizyki, historii, geografii, informatyki 
i języka niemieckiego. Do etapu rejonowego zakwalifikowało się 
15 uczniów. Natomiast tytuł finalisty i laureata otrzymali:
• Krzysztof Ciborowski (laureat konkursu z matematyki, chemii 

i informatyki)

• Katarzyna Krakówko (laureat konkursu z biologii, finalista kon-
kursu z języka polskiego)

• Artur Strzałkowski (laureat konkursu z informatyki, finalista 
konkursu z chemii).

W naszej szkole odbywał się także Międzynarodowy Konkurs 
Matematyczny Kangur, w którym Krzysztof Ciborowski uzyskał wynik 
bardzo dobry, natomiast Katarzyna Krakówko i Artur Strzałkowski 
zdobyli wyróżnienia.

Kolejnym ważnym momentem była Olimpiada Wiedzy o AIDS. 
Dwoje uczniów z naszej szkoły: Krzysztof Ciborowski i Łucja Ilczuk 
otrzymało tytuł finalisty.
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Nasze Gimnazjum wzięło również udział w V Edycji Między-
szkolnego Konkursu Wiedzy Ogólnej „I TY możesz zostać Koperni-
kiem”. Katarzyna Krakówko i Artur Strzałkowski zostali Wicemistrzami 
Wiedzy, a Krzysztof Ciborowski dostał wyróżnienie.

Nie mogło nas zabraknąć także na Wojewódzkim Konkursie 
Wiedzy Biblijnej, gdzie naszą szkołę reprezentowała Anna Zaremba, 
która otrzymała tytuł finalisty tego konkursu.

Kolejnym wydarzeniem, w którym uczestniczyliśmy był XI 
Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Życiu, Osobowości i Nauczaniu 
Ojca Świętego Jana Pawła II, w którym w klasyfikacji indywidualnej 
Damian Żyłowski zajął III miejsce.

W tym roku po raz pierwszy startowaliśmy w VIII Edycja 
Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Strofy znad Narwi” 
w Łomży. Komisja przyznała naszej uczennicy, Katarzynie Krakówko 
Nagrodę Specjalną.

Gimnazjum brało udział w wielu konkursach o zasięgu powia-
towym, w których osiągali wysokie miejsca, a były to:
• Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej 
 (Artur Strzałkowski – III miejsce)
• Konkurs Recytatorski Poezji Jana Pawła II 
 (Katarzyna Krakówko – III miejsce)
• Konkurs Recytatorski Gimnazjalistów 
 (Katarzyna Krakówko, Maciej Kaczyński – Nagroda)
• Konkurs Twórczości Własnej „Wierszem Malowane” 
 (Katarzyna Krakówko – III miejsce)
• Konkurs Plastyczny „Autoportret 2013” 
 (Karolina Dąbrowska – wyróżnienie)

Dziękujemy uczniom za godne reprezentowanie naszej 
szkoły i życzymy dalszych sukcesów. A wszystkich zachęcamy do 
aktywnego udziału w konkursach i wydarzeniach, które pozwalają 
poszerzać wiedzę i zdobywać nowe umiejętności.

Nauczyciele Gimnazjum
 w Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem

Piłkarki z Rosochatego Kościelnego znowu królują
Drużyna Dziewcząt rocznik 2004/2005 klas II i III SP w skła-

dzie: Pawłowska Monika, Gosk Natalia, Jaroś Milena, Kaczyńska 
Julita, Biała Aleksandra, Kalinowska Weronika, Żukowska Sylwia, 
Jaźwińska Weronika, Krassowska Dominika, Gawrychowska 
Renata, wygrała swój pierwszy poważny Powiatowy Turniej Piłki 
Nożnej o Puchar Tymbarku „Z podwórka na stadion” w Klukowie, 
a tym samym reprezentowała nasz powiat podczas Finału Woje-
wództwa Podlaskiego w Siemiatyczach. XVIII Edycja Turnieju 
Piłki Nożnej im. Marka Wielgusa okazała się dla nas bardzo 
szczęśliwa. Drużyna dziewcząt rocznik 2002 w składzie: Natalia 
Kaczyńska – Kapitan, Natalia Jaworowska, Dominika Kempista, 
Monika Pawłowska, Natalia Gosk, Anna Rogalska, Magdalena 
Kaczyńska, Zuzanna Kamińska, Renata Gawrychowska, Weronika 

Kalinowska na etapie powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem 
pokonała drużyny z: Wysokiego Mazowieckiego, Klukowa 
i Piątnicy, tym samym otrzymała awans do Finału Województwa 
Podlaskiego w Sokółce. Tam również byliśmy nie do pokonania. 
Dziewczyny rywalizowały z drużynami z: Michałowa, Augustowa, 
Jaświł i Klukowa. Mistrzynie Podlasia XVIII Edycji Turnieju Piłki 
Nożnej im. Marka Wielgusa to brzmi dumnie. We wrześniu ta 
drużyna dziewcząt będzie reprezentować nasze województwo 
w Finale Krajowym w Policach niedaleko Szczecina. Wszystkie 
jednak jesteśmy zachwycone główną nagrodą, a mianowicie 
wyjazdem na mecz reprezentacji Polski z Danią- Stadion PGE 
Arena w Gdańsku.

Edyta Dołkowska

Czerwony Kapturek na wesoło w języku angielskim
25 kwietnia 2013 r. i 10 czerwca 2013 r. uczniowie klas 

czwartych ze szkół w Rosochatem Kościelnem i Dąbrowie Wiel-
kiej zaprezentowali swoje umiejętności językowe wystawiając 
przedstawienie w języku angielskim pt. „Little Red Riding Hood” 
dla swoich młodszych kolegów i koleżanek oraz rodziców, którzy 
swoją obecnością uświetnili występ.

Taka forma pracy z uczniem jest ciekawym doświadczeniem 
w ich szkolnym życiu. Młodzi aktorzy-uczniowie poszerzają 
słownictwo a opanowane do perfekcji dialogi podnoszą poziom 
umiejętności komunikacyjnych w języku obcym. Uczniowie poprzez 
taką formę nauki jak konkursy, przedstawienia przyjmują postawę 
„wierzę w to, co robię, lubię to i chcę to robić dobrze”.

Dorota Grabowska
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Rok Juliana Tuwima w Bibliotece Publicznej
• Przedstawienie teatralne dla uczniów klas 1-3, p.t. „Złota ryb-

ka” w przekładzie Juliana Tuwima w wykonaniu aktorów tea-
tru ART-RE z Ktakowa,

• Wystawa „Książki Juliana Tuwima – dawniej i dziś” ze zbio-
rów znajdujących się w naszej placówce. Najstarsza książka 
J. Tuwima jaką posiadamy została wydana w 1953 r. przez 
wydaw. „Czytelnik”

• lekcje biblioteczne dla najmłodszych poświecone twórczo-
ści Juliana Tuwima (czytanie wierszy, kolorowanie ilustracji 
do wierszy J. Tuwima, zgaduj-zgadula jaki wiersz J. Tuwima 
przedstawia obrazek).

Z życia biblioteki
10 kwietnia Anna Onichimowska spotkała się z młodzieżą 

gimnazjalną. Nasz gość to poetka, dramatopisarka, autorka ponad 
40 książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz scenariuszy 
radiowych, telewizyjnych i filmowych. Otrzymała wiele nagród 
i wyróżnień literackich w Polsce i za granicą. W swoich książkach 
Anna Onichimowska pisze o wyborach, które wpływają często na 
całe życie, pisze o miłości, rozstaniach, o naszych relacjach ze 
światem, porusza problemy narkotyków i patologii w rodzinie Jej 
książki cieszą się ogromną popularnością wśród młodzieży.

W dniach od 29 kwietnia do 24 maja zapraszaliśmy na WIO-
SENNE ZAKUPY KSIĄŻEK. Na kiermaszu można było nabyć nowe 
książki już od 2,5 zł. Wśród 137 pozycji książkowych każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. 

Od 7 maja rozpoczął się w naszej placówce Tydzień Bibliotek. 
W tym czasie prowadzimy lekcje biblioteczne, na różne tematy; 
uczymy jak poruszać się po bibliotece, jak korzystać z katalogów 
(kartkowego i komputerowego). Odpowiadamy na pytania, wyjaś-
niamy, na czym polega praca w bibliotece.

17 maja gościliśmy Zuzannę Celmer – licencjonowaną tera-
peutę-psychologa. Pani Zuzanna spotkała się z młodzieżą, podczas 
1,5 godzinnej rozmowy poruszane były problemy i sprawy gim-
nazjalistów. Jednak główny temat spotkania brzmiał: „Zagrożenia 
w wirtualnym świecie i powiązania, które prowadzą do zachowań 
destrukcyjnych wśród młodzieży”. Nasz gość odpowiadał również 
na pytania, które młodzież wypisała na kartkach.

Orange dla bibliotek
Informujemy, że po raz czwarty otrzymaliśmy dotację od 

Fundacji Orange w kwocie 1609,91 zł. Pieniądze w całości zostaną 
przeznaczone na opłaty za dostęp do Internetu. 

III Turniej o Puchar Burmistrza

21 kwietnia 2013 roku odbył się III  Turniej o Puchar Burmi-
strza Czyżew w Siatkówce Mężczyzn. W turnieju wzięło udział 
6 drużyn (FarmFood, Clovin, Gimnazjum Czyżew, Absolwenci I, 
Absolwenci II, MUKS Czyżew). Wszystkie drużyny powitała Pani 
Burmistrz Anna Bogucka życząc powodzenia i dobrej zabawy. 
Tuż przed rozpoczęciem turnieju kapitanowie drużyn pod pilnym 
okiem Sławomira Kalupy wylosowali przeciwników w rywalizacji. 
Drużyna ZSOiZ musiała uznać wyższość rywali przegrywając 
oba spotkania 1:2. Czarnym koniem Grupy I okazała się drużyna 
FarmFood, która wyszła z grupy plasując się na pierwszym miejscu 
pokonując drużyny Clovin 2:0 oraz gimnazjalistów 2:0. Musieli oni 
stoczyć walkę z drużyną Absolwentów I, gdzie pomimo długiej, 

wyczerpującej grze nie udało im się wygrać. Spotkanie zakończyło 
się wynikiem 0:2. Pierwsze miejsce zdobyli Absolwenci I. W spot-
kaniu o trzecie miejsce górą była drużyna Absolwentów II, która 
pokonała Gimnazjalistów 2:0. A oto szczegółowe wyniki drużyn 
biorących udział w turnieju.
• I miejsce: Absolwenci I
• II miejsce: FarmFood
• III miejsce: Absolwenci II
• IV miejsce: Gimnazjum Czyżew
• V miejsce: MUKS Czyżew
• VI miejsce: Clovin

Sławomir Kalupa
ZSOiZ w Czyżewie

XI edycja konkursu historycznego 
„Epoka Prymasa Tysiąclecia”

W środę 29 maja 2013 roku odbyła się XI Edycja Konkursu 
Historycznego “Epoka Prymasa Tysiąclecia”. Jego organizatorem 
jest Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie. 

Rozgrywki finałowe poprzedzone zostały eliminacjami szkolnymi, 
które odbyły się w marcu. Każda z uczestniczących w konkursie 

szkół zgłosiła po trzech uczniów do dalszego etapu. Rozgrywka 
finałowa miała przebieg dwustopniowy. Najpierw wszyscy uczestnicy 
napisali test, dotyczący zagadnień z historii Polski i biografii Prymasa 
Wyszyńskiego. Na podstawie jego wyników wyłoniono finalistów 
o najwyższej ilości punktów. Następnie uczniowie odpowiadali na 
pytania problemowe z zakresu historii i biografii Prymasa. 
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Komisja, której przewodniczył dr Krzysztof Sychowicz (IPN 
w Białymstoku), a w skład której weszła m.in. pani Iwona Czarciń-
ska (Instytut Prymasowski w Warszawie), wysłuchała wypowiedzi 
finalistów i wyłoniła laureatów.

W kategorii gimnazjów zwyciężyli:
• Marcin Gontarski – Miejskie Gimnazjum w Zambrowie
• Maciej Gacki – Miejskie Gimnazjum w Zambrowie
• Daniel Kossakowski – Katolickie Gimnazjum w Łomży

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
• Ewa Bogucka – ZSOiZ w Ciechanowcu
• Klaudia Suchcicka – I LO w Ostrołęce
• Adrianna Janiszewska – ZSOiZ w Ciechanowcu

Zespołowo  pierwsze miejsce zajęło Miejskie Gimnazjum 
w Zambrowie, zaś w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężył 
ZSOiZ w Ciechanowcu. 

Laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali wartościowe nagrody 
ufundowane przez białostocki oddział IPN oraz Starostwo Powiatowe 
w Wysokiem Mazowieckiem.

Konkurs jest doskonałym sposobem na upowszechnienie 
wiedzy o osobie i dziedzictwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
i rozbudzanie zainteresowania najnowszą historią Polski. Dzięki 
uczestnictwu w nim młodzież rozwija poczucie tożsamości 
narodowej, uczy się krytycznie oceniać otaczającą rzeczywistość 
i doceniać autorytety moralne.

Krew darem życia
Młodzież z ZSOiZ w Czyżewie jest świadoma, że oddawanie krwi 

jest szlachetnym, bezinteresownym działaniem na rzecz ratowania 
zdrowia i życia drugiego człowieka, dlatego chętnie angażuje się 
w przygotowanie i przeprowadzenie akcji krwiodawstwa. Oddanie 
tej cennej cząstki samego siebie ludziom potrzebującym pomocy jest 
symbolem wrażliwości na ludzkie cierpienie. W obliczu zagrożenia 
życia ludzkiego każda kropla krwi ma wielkie znaczenie.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu 
23 kwietnia młodzież naszej szkoły kolejny już raz przystąpiła 
do akcji krwiodawstwa, w której 37 osób oddało 16,65 litra krwi. 
Akcja cieszyła się jak zawsze dużym zainteresowaniem młodzieży, 
pracowników ZSOiZ i mieszkańców Czyżewa, kolejna zaś odbędzie 
się już w czerwcu. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału 
w tak szczytnym przedsięwzięciu.

Dorota Gierałtowska

„Nowoczesne technikum”
W połowie kwietnia zostały oddane do użytku dwie nowo-

czesne pracownie ZSOiZ w Czyżewie. Pierwsza z nich to pracow-
nia informatyczna. Dla uczniów i nauczycieli zostały zakupione 
komputery umożliwiające naukę w różnych zawodach, w tym 
także w zawodzie technik informatyk. Pracownia wzbogaciła się 
ponadto o projektor multimedialny i tablicę interaktywną. Tablica 
dzięki różnym funkcjom może służyć nie tylko do pisania teks-
tów, ale również do wizualizacji zjawisk językowych, rysowania 
schematów oraz wysyłania ich na laptopy uczniów. Druga to 

pracownia językowa. Sala posiada 24 stanowiska wyposażone 
w słuchawki, mikrofony i laptopy. Pracę nauczycieli wspomaga 
telewizor „Samsung LED 3D 40 Cali Smart TV”. Sala została 
wyposażona również w oprogramowanie „Mentor”, dzięki któ-
remu uczniowie będą mieli możliwość pisania testów on-line oraz 
wysyłania prac bezpośrednio do nauczyciela. Wyposażenie sal 
zostało zakupione za fundusze europejskie w ramach projektu 
„Nowoczesne Technikum”. Opiekunami sali są nauczyciele języka 
angielskiego S.Tyszko i J.Lisicki.
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Najlepsi w powiecie w motoryzacji!
25 kwietnia 2013 r. uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych w Czyżewie uczestniczyli w XVII Finale Ogólnopol-
skiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, który organizowany 
był w Polskim Związku Motorowym w Białymstoku.

Celem Turnieju było podniesienie kultury społeczeństwa i dzia-
łanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
w tym bezpieczeństwa młodzieży szkolnej poprzez popularyzo-
wanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, 
a także doskonalenia umiejętności udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej ofiarom wypadku.

Udział w konkursie wzięli: Adam Bogucki (klasa IV Toug), 
Arkadiusz Wojtkowski (klasa IV Toug) i Zbigniew Godlewski (III Ta). 
Uczniowie drużynowo zajęli III miejsce. Indywidualnie Adam Bogucki 
zajął także III miejsce. Opiekunem uczestników była pani Agnieszka 
Piętka. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i mamy nadzieję, 
że w przyszłym roku nasi uczniowie powtórzą ten sukces. 

ZSOiZ

Czyżew w programie Leonardo da Vinci
ZSOiZ w Czyżewie został zakwalifikowany do programu 

Leonardo da Vinci Mobilność „Uczenie się przez całe życie”. 
Program obejmuje praktyki zawodowe i staże dla osób uczących 
się. Tytuł projektu - „Branża gastronomiczna w małych miej-
scowościach i na wsi”. W ramach projektu dwie grupy 12-oso-
bowe wyjadą na 4-tygodniowe staże zagraniczne do Niemiec. 
Realizacja projektu pozwoli naszym uczniom poszerzyć wiedzę  
z zakresu funkcjonowania branży gastronomicznej i turystycznej 
na przykładzie przedsiębiorstw niemieckich. Dzięki dodatko-

wym zajęciom z języka niemieckiego oraz pobytowi za granicą 
przełamana zostanie bariera lingwistyczna. W czasie pobytu za 
granicą uczniowie zwiedzą międzynarodowe targi turystyczne 
oraz jedno z niemieckich miast. 

Uczestnictwo uczniów szkoły z Czyżewa w projekcie sprawi, 
że podwyższą oni swoje kwalifikacje zawodowe, wypromują 
szkołę oraz uatrakcyjni ofertę edukacyjną szkoły.

ZSOiZ

Z kalendarza sportowego Zespołu Szkół 
w Rosochatem Kościelnem

1. Udział w Igrzyskach Województwa Podlaskiego w Łyżwiar-
stwie Szybkim na torach (21 marca 2013 r. w Białymstoku)

2. Rozgrywki turnieju Coca Cola Cup (9 kwietnia 2013 r. – Czy-
żew Orlik, I runda)

3. Wiosenny Turniej Podlaskiej Ligi Badmintona (6 kwietnia 
2013 r. w Choroszczy)

4. Gminny Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, któ-
remu patronował i sponsorował Urząd Miejski w Czyżewie 
(10 kwietnia 2013 r.) 

5. Udział w zawodach z cyklu „Czwartki lekkoatletyczne” 
(25 kwietnia 2013 r. w Łomży) 

6. Rozgrywki turnieju Coca Cola Cup 9 (27 kwietnia 2013 r. – 
Orlik w Mońkach, II runda) 

7. „Czwartki lekkoatletyczne” w Łomży kolejny etap współza-
wodnictwa (7 maja 2013 r.) 

8. Turniej „ Z podwórka na Stadion” o Puchar Tymbarku (13 maja 
2013 r) 

9. „Gimnazjalne Czwartki” (Stadion Miejski w Łomży 17 maja 
2013 r.) 

10. Powiatowe Zawody Lekkoatletyczne Gimnazjalistów w Cie-
chanowcu (18 maja 2013 r.) 

11. Powiatowe Igrzyska Lekkoatletyczne w Ciechanowcu (19 maja 
2013 r.) 

12. Rosochate na Rowerach – projekt szkolny (20 maja 2013 r.) 
13. Półfinał Wojewódzkiej Gimnazjady Lekkoatletycznej w Łom-

ży – (28 maja 2013 r.) 
14. Finał Miejski Czwartków Lekkoatletycznych w Łomży (28 maja 

2013 r. – awans do finału krajowego w Łodzi) 

15. Półfinał Wojewódzki Igrzysk Lekkoatletycznych (29 maja 
2013 r. – Łomża) 

16. Biegi o Puchar Burmistrza Czyżewa w ramach Święta Rodziny 
(2 czerwca 2013 r. – Orlik Czyżew) 

17. Turniej o Puchar Dyrektora ( Orlik przy ZSO w Wysokiem Ma-
zowieckiem – 5 czerwca 2013 r.)

18. Półfinał Gimnazjazdy Lekkoatletycznej (Stadion Miejski w Bia-
łymstoku – 6 czerwca 2013 r.)

Wszystkim uczniom którzy reprezentowali naszą szkołę na 
zawodach sportowych serdecznie dziękujemy i gratulujemy uzy-
skania wysokich lokat. Życzymy dalszych sukcesów. Ze sportowym 
pozdrowieniem nauczyciele wychowania fizycznego Zespołu Szkół 
w Rosochatem Kościelnem Edyta Dołkowska i Robert Krakówko.
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Burmistrz Czyżewa oraz Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie 

zapraszają w dniach 13-14.07.2013 roku na
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