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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wielu głębokich i radosnych przeżyć,

wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości
oraz błogosławieństwa Bożego

w każdym dniu nadchodzącego Roku
życzą 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Burmistrz Czyżewa

Anna Bogucka



Mija kolejny rok, jest to drugi rok nowej kadencji mojej i Rady 
Miejskiej a więc tzw. półmetek. Przed dwoma laty obdarzyliście 
mnie Państwo wysokim zaufaniem (ponad 83%), myślę że tego 
zaufania nie zawiodłam. Ten 2-letni czas staraliśmy się wykorzy-
stać bardzo dobrze. Udało nam się przywrócić prawa miejskie 

i historyczną nazwę miejscowości i gminy Czyżew, mamy własny 
herb, flagę i sztandar.

Doprowadziliśmy do dwóch bardzo ważnych i dużych inwestycji 
– budowy ronda i zalewu na rzece Brok. Zrealizowaliśmy szereg innych 
własnych zadań z wykorzystaniem wszelkich możliwych środków 
zewnętrznych bez zaciągania jakichkolwiek nowych kredytów. Zmiany 
widoczne są wszędzie zarówno w Czyżewie jak i całej gminie.

Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim za tę 
2-letnią współpracę, to dzięki dobrej atmosferze panującej 
w Radzie Miejskiej i Urzędzie możliwe jest realizowanie tak 
wielu zadań. W tych zadaniach w miarę możliwości wspierają 
nas sołtysi i mieszkańcy.

W takich warunkach łatwiej pracować i osiągać efekty 
– dziękuję.

Mam nadzieję, że mimo coraz trudniejszego okresu dla samo-
rządu uda nam się dalej równie efektywnie pracować.

Zbliżają się najpiękniejsze ze świąt – Święta Bożego Naro-
dzenia. Życzę Państwu ciepłych i serdecznych spotkań w gronie 
najbliższych i błogosławieństwa nowo narodzonego Chrystusa na 
każdy dzień Nowego 2013 Roku.

Pozdrawiam serdecznie
Anna Bogucka

Burmistrz Czyżewa

Drodzy mieszkańcy naszej Gminy

XXIII sesja Rady Miejskiej w Czyżewie

W dniu 23 listopada 2012r. obradowała Rada Miejska w Czy-
żewie na XXIII sesji.

W części informacyjno-sprawozdawczej sesji Rada wysłuchała 
informacji Burmistrza Czyżewa z działalności w okresie między-
sesyjnym od dnia 26 września do dnia 22 listopada 2011r., którą 
przedstawiła Pani Burmistrz Anna Bogucka. 

W dalszej części sesji Rada Miejska podjęła 13 uchwał, w tym 
m.in.:
1) w sprawie podziału Gminy Czyżew na stałe obwody głosowa-

nia  – zachowane zostały dotychczasowe granice obwodów 
i siedziby obwodowych komisji wyborczych,

2) w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na te-
renie Gminy Czyżew – dostosowano dotychczasowe przepisy 
porządkowe do zmienionych przepisów ustawy m.in.: okre-
ślone zostały wielkości pojemników i częstotliwość odbioru 
odpadów oraz zasady segregacji odpadów (stawka opłaty 
śmieciowej będzie ustalona odrębną uchwałą po przeprowa-
dzeniu odpowiednich kalkulacji),

3) w sprawie stawek podatku od nieruchomości – poszczególne 
stawki zostały zwiększone średnio o wskaźnik inflacji,

4) w sprawie stawek podatku od środków transportowych – po-
szczególne stawki zostały zwiększone o wskaźnik inflacji,

5) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej 
jako podstawa obliczania podatku rolnego – cena żyta została 

obniżona do poziomu z roku ubiegłego z   75,86 zł za 1 dt do 
54,00 zł za 1 dt,

6) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – nowe 
taryfy będą obowiązywały w okresie czasu od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2013r., ustalono jednocześnie kwoty dopłat 
z budżetu gminy do poszczególnych taryf.

Rada Miejska przyjęła także dwa stanowiska:
1) w sprawie likwidacji Posterunku Policji w Czyżewie.
2) w sprawie reorganizacji Oddziału Poczty w Czyżewie.

W pierwszym przypadku wyrażono zaniepokojenie oraz 
protest wobec zamiaru likwidacji Posterunku Policji w Czyżewie. 
Stwierdzono, że likwidacja posterunku Policji stanowić będzie ogra-
niczenie funkcji i  zadań państwa na poziomie lokalnym i stać będzie 
w sprzeczności z gwarantowanymi przez Konstytucję uprawnieniami 
obywateli do ochrony życia i mienia. Likwidacja posterunków Policji 
wpisuje się w ogólny trend  wycofywania się organów państwa ze 
środowisk lokalnych, co powoduje umacnianie się przekonania 
w społeczeństwie, że państwo przestaje dbać o bezpieczeństwo 
i dobro swoich obywateli.

W drugim przypadku wyrażono zaniepokojenie wobec 
pojawiających się w środkach przekazu informacji na temat reor-
ganizacji w strukturze oddziałów pocztowych Poczty Polskiej, 
a w szczególności przeniesienia listonoszy z Oddziału Pocztowego 
Czyżew do oddziału w Wysokiem Mazowieckiem. Wyrażono też 
obawę, że odbędzie się to kosztem pogorszenia terminowości 
świadczonych usług.
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Półmetek kadencji
Z dniem 30 listopada 2012r. minął półmetek VI kadencji orga-

nów samorządu wybranych w wyborach samorządowych na jesieni 
2010 r. Wybrane wówczas władze gminy jeszcze jako Rada Gminy 
Czyżew-Osada i Wójt Gminy Czyżew-Osada niebawem zmieniły 
swe nazwy. Z dniem 1 stycznia 2011 r. przywrócone zostały prawa 
miejskie dla Czyżewa i od tej pory mamy Radę Miejską w Czyżewie 
oraz Burmistrza Czyżewa.

W czasie minionych dwóch lat wydarzyło się bardzo wiele. 
Przede wszystkim historyczne wydarzenia związane z przywróce-
niem praw miejskich powrotu do historycznej nazwy miejscowości 
Czyżew. Gminie i Miastu Czyżew zostały także nadane herb, flaga 
i sztandar, co bardzo pozytywnie wpłynęło na wizerunek gminy 
i miasta oraz podniosło prestiż w środowisku samorządowym.

W tym czasie Gmina i Miasto zmieniły się także w wymiarze 
materialnym:
– wybudowano 8,302 km dróg gminnych o nawierzchni bitu-

micznej, w tym drogi: Dąbrowa Michałki-Dąbrowa Szatanki, 
Dąbrowa Kity-Dąbrowa Nowa Wieś, Michałowo Wielkie-droga 
wojewódzka nr 690, Michałowo Wielkie wieś, Dąbrowa Wiel-
ka wieś, Kaczyn Herbasy wieś, Zaręby Święchy kolonia, ulice 
w Czyżewie: Jakubskiego, Przydworcowa, Strażacka, i Przemy-
słowa, ciągi piesze i pieszo jezdne w Czyżewie: ul. Mały Rynek 
i ul. Konopnickiej-Mazowiecka, parking w Dąbrowie Wielkiej, 
drogę dojazdową do pól w Michałowie Wielkim oraz party-
cypowano w budowie 4,067 km drogi powiatowej Rosochate 
Kościelne-Kaczyn Herbasy-granica gminy ( ogółem na inwesty-
cje drogowe wydatkowano 4.353.683,44 zł, w tym pozyskano 
dotacje z budżetu państwa w kwocie 946.905,00 zł)

– przygotowano teren pod inwestycje – ul. Przemysłowa w Czy-
żewie – o wartości 2,363.100,64 zł, w tym dotacja ze środków 
UE to 1.684.592,27 zł,

– wybudowano 253 przydomowe oczyszczalnie ścieków 
o wartości 3.261.241, 29 zł, w tym dotacja ze środków UE to 
1.974.808,00 zł,

– zagospodarowano teren przy dworcu PKP o wartości 
667.989,19 zł, zadanie dofinansowane ze środków UE,

– wybudowano kanalizację sanitarną w obrębie PKP – 
159.328,44 zł,

– dokonano generalnego remontu i wyposażenia świetlic wiej-
skich we wsiach: Siennica Święchy, Rosochate Kościelne, 
Dmochy Wochy, Kaczyn Herbasy, Dąbrowa Nowa Wieś 
i Siennica Lipusy na ogólną wartość 1.744.213,05 zł, w tym 
dotacja ze środków UE to 967.471,85 zł,

– wybudowano szkolny plac zabaw przy Zespole Szkół w Roso-
chatem Kościelnem o wartości 127.708.00 zł, w tym dotacja 
z budżetu państwa to 63.850,00 zł,

W przygotowaniu są:
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków 

w Rosochate Kościelnem o wartości 2.037.546,76 zł, w tym 
dotacja ze środków UE to 808.501,00 zł,

– budowa targowiska w Czyżewie – o wartości 1.338.549,32 zł, 
w tym dotacja ze środków UE to 816.097,00 zł.

Dzięki staraniom władz gminy zostało wybudowane rondo 
w Czyżewie na drodze krajowej nr 63 oraz budowany jest zalew 
na rzece Brok przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Białymstoku, gdzie gmina wykupiła i przekazała tereny 
pod zalew o wartości 458.172,00 zł.

Jak widać były to bardzo efektywne 2 lata pracy, mamy nadzieję, 
że druga połowa kadencji będzie równie wydajna jak pierwsza.

Co z tymi śmieciami ?
W styczniu bieżącego roku weszła w życie ustawa z dnia 

1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła nowe 
zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

Od tego czasu gmina ma 18 miesięcy tj. do 1 lipca 2013 r. 
na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komu-
nalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności za odpady 
i ustaleniu stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów 
od mieszkańców. Do momentu przejęcia przez gminę tego obo-
wiązku mieszkańcy nadal muszą posiadać umowy na odbieranie 
odpadów. Rada Miejska w Czyżewie w dniu 23 listopada 2012 r. 
podjęła uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Czyżew, który określa szczegółowe 
zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy ( Regu-
lamin dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego lub 
w siedzibie Urzędu).

Wprowadzenie zmian w systemie gospodarki odpadami niesie 
za sobą wiele zmian dla wszystkich mieszkańców, ale także dla 
gminy.

Harmonogram wdrażania reformy gospodarki odpadami 
komunalnymi wg znowelizowanej ustawy:
• od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. gmina jest zobo-

wiązana podjąć uchwałę w sprawie stawek opłat, terminów 
i szczegółowych zasad ich wnoszenia, wzorów deklaracji 
i terminów ich składania oraz szczegółowego sposobu i zakre-
su świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komu-
nalnych;

• od 1 stycznia 2013 r. zaczynają obowiązywać nowe regulami-
ny utrzymania czystości i porządku w gminach;

• od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. rozpoczyna się 
gminna kampania informacyjno-edukacyjna wśród miesz-
kańców, dotycząca funkcjonowania nowego systemu;

• do 1 lipca 2013 r. muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na od-
bieranie odpadów od właścicieli nieruchomości i muszą być 
podpisane umowy między gminą i przedsiębiorcami a tym sa-
mym zaczyna w pełni funkcjonować nowy system, uchwały rady 
miejskiej wchodzą w życie, gminy zaczynają pobierać opłaty od 
właścicieli nieruchomości.

Jednym słowem znowelizowana ustawa dokonująca w zakresie 
swojej regulacji wdrożenia dyrektyw unijnych określiła zadania gmin 
oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania 
czystości i porządku. 

Gminy na mocy tej uchwały zobowiązane są do ustalenia 
stawek opłat za gospodarowanie odpadami w jednym z narzuco-
nych wariantów tj.: 
– w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość;
– w zależności o ilości zużytej wody;
– w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, lub jednej 

stawki od gospodarstwa domowego.
Stawka opłaty zostanie ustalona odrębną uchwałą Rady 

Miejskiej.
Wysokość stawki opłaty będzie wynikała z przeprowadzonych 

kalkulacji kosztów zbiórki i utylizacji odpadów. Decydujący wpływ 
na wysokości opłaty będzie miała cena odbioru odpadów przez 
przedsiębiorcę uzyskana w drodze przetargu nieograniczonego. 
W ten sposób gminy zostały w części pozbawione wpływu na 
wysokość kosztów a tym samym i na wysokość opłat za gospoda-
rowanie odpadami. 
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Nowe ceny wody i ścieków
Na sesji w dniu 23 listopada 2012 r., Rada Miejska w Czyże-

wie uchwałą Nr XXIII/163/12 zatwierdziła taryfy dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 
rok 2013.

Od 1 stycznia 2012 r. stawki wg poszczególnych grup tary-
fowych wynosić będą:
1. Za wodę – jednakowa dla wszystkich odbiorców

 – 2,05 zł/ m3 netto
2. Za ścieki bytowe – 3,80 zł/ m3 netto
3. Za ścieki przemysłowe – 7,00 zł /m3 netto

Opłata abonamentowa za przyłącza wodociągowe i kanaliza-
cyjne wynosić będzie miesięcznie – 2, 80 zł netto jednakowo dla 
wszystkich odbiorców usług i pozostaje na tym samym poziomie 
co w roku ubiegłym.

Nieznaczny wzrost cen podyktowany jest stale rosnącymi 
cenami poszczególnych skalników cenotwórczych, (wpływających 

na wzrost kosztów) takich jak: wzrost cen energii elektrycznej, 
wzrost kosztów remontów, cen paliw, prowadzonych badań i opłat 
środowiskowych itp.

Z kalkulacji kosztów eksploatacji i utrzymania urządzeń wodocią-
gowo-kanalizacyjnych cena wody powinna wynosić 2,20 zł/m3 netto 
a cena ścieków 4,85 (bez amortyzacji) i 10,51 zł/m3 (z amortyzacją). 
Z uwagi na to, iż byłoby to dużym obciążeniem dla mieszkańców 
w porównaniu do roku ubiegłego Rada Miejska na wniosek Burmistrza 
postanowiła ustalić niższe kwoty niż to wynika z kalkulacji kosztów 
i zabezpieczyć środki w budżecie na dopłatę do wody 0,15 zł/m3 
netto co w skali roku daje ponad 55 tys. zł a do ścieków 6,71 zł/m3 co 
w skali roku daje ponad 350 tys. zł.

Dzięki tym dopłatom mimo nieznacznego wzrostu cen nadal 
będziemy mieli jedne z najniższych stawek za wodę i ścieki nie 
tylko w powiecie ale także w regionie.

Niekorzystne OSN-y
Ostatnio pojawił się nowy problem dla hodowców zwierząt 

gospodarskich w związku z rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie ograniczenia 
dopływu związków azotu z rolnictwa do wód na terenie wojewódz-
twa i wyznaczenia obszarów szczególnie narażonych tzw. OSN. 
W szczególności sprawa dotyczy terenu Powiatu Wysokomazowie-
ckiego, w tym także Gminy Czyżew, na której terenie występują 
w przeważającej części gleby nieprzepuszczalne o wysokiej klasie 
bonitacyjnej, odznaczające się wysoką absorpcją związków azotu. 
Okazuje się, że rozporządzenie to nie było konsultowane z samorzą-
dem terytorialnym i rolniczym województwa. Na terenach objętych 
OSN gospodarstwa hodowlane muszą dokonać przebudowy urządzeń 
do przechowywania nawozów naturalnych w związku z wydłuże-
niem okresu ich przechowywania z 4 do 6 miesięcy, co spowoduje 
dodatkowe koszty produkcji rolnej. W związku z powyższym Rada 
Miejska w Czyżewie przyjęła stanowisko wyrażającego sprzeciw 
wobec objęcia terenu gminy obszarem OSN. W stanowisku pod-

kreślono, iż wprowadzenie obszarów OSN wpłynie niekorzystnie 
na sytuację rolników poprzez dodatkowe obciążenia finansowe 
i organizacyjne. W szczególności:
– sporządzenie dodatkowej dokumentacji i bilansu azotowego 

oraz planu nawozowego,
– ograniczenie nawożenia nawozami naturalnymi pochodzący-

mi z produkcji zwierzęcej,
– zwiększenie kosztów związanych z przebudową urządzeń do 

przechowywania nawozów naturalnych.
Powyższe ograniczenia mogą doprowadzić do ograniczenia 

lub zahamowania rozwoju gospodarstw rolnych.
 Szczegółowe informacje na temat OSN oraz gruntów 

z poszczególnych wsi na terenie gminy, które zostały nimi objęte 
można uzyskać u przedstawiciela Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
Pani Grażyny Gnatowskiej.

Przygotował Andrzej Załuski

Mamy ładne nowoczesne rondo
Skrzyżowanie w centrum Czyżewa zostało przywrócone do 

ruchu kołowego, na którym to od połowy września 2012 roku trwały 
prace budowlane, zmierzające do usprawnienia i zwiększenia 
bezpieczeństwa w ruchu. Powstałe rondo jest pierwszym tego typu 
skrzyżowaniem w naszym mieście i długo oczekiwaną inwestycją 
na tym skrzyżowaniu, które do najbezpieczniejszych nie należało. 
Cieszymy się, że po kilkuletnich staraniach nasi mieszkańcy mogą 
korzystać z nowoczesnego ronda, które bardzo ładnie wkompo-
nowane zostało w Centrum naszej miejscowości. Przebudową 
skrzyżowania na koszt ponad 2 mln złotych zajmowała się firma 
MIKST z Węgrowa natomiast inwestorem tego przedsięwzięcia była 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku. 

Odśnieżajmy chodniki
 Mamy już prawdziwą zimę ze śniegiem i mrozem. Powoduje to dodatkowe obowiązki dla właścicieli posesji. Zgodnie z przepi-

sami ustawy o czystości i porządku w gminach – art. 5 ust.1 pkt 4, spoczywa na nich obowiązek usuwania śniegu i lodu z chodników 
przyległych do ich posesji. Zgarnięty z chodników śnieg powinien być składowany w miejscach, gdzie nie będzie utrudniał ruchu 
pieszych i pojazdów. W przypadku nie oczyszczonego chodnika na właścicielu nieruchomości ciąży odpowiedzialność karna w 
postaci mandatu lub grzywny.

Pamiętajmy o tym obowiązku
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Świetlica jak nowa
Zakończone zostały prace remontowe przy budynku po byłej 

Szkole Podstawowej w Siennicy Lipusach, który teraz będzie pełnił 
funkcję świetlicy wiejskiej. W ramach remontu wykonano wymianę 
pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, elewację budynku, 
instalację elektryczną i sanitarną. Wszystkie pomieszczenia wewnątrz 
budynku zostały przebudowane i gruntownie wyremontowane. 
W budynku znajdują się dwie duże sale wielofunkcyjne, szatnia, 
łazienki, kuchnia, pomieszczenie gospodarcze i sala rekreacyjna.

Teren wokół świetlicy został uporządkowany, odnowiony oraz 
utwardzony kostką brukowa, wykonane zostały również nasadzenia 
roślin. Łączny koszt prac remontowych wyniósł 499.879,54 zł. 
Remont świetlicy realizowany był w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich działanie „Odnowa i rozwój wsi” z dofinan-
sowaniem 80 % kosztów kwalifikowanych

Budynek został również częściowo doposażony zakupiono 
meble kuchenne, kuchenkę, lodówko-zamrażarkę, krzesła, stoły 
bankietowe oraz akcesoria łazienkowe. Zakup wyposażenia świet-
licy realizowany jest w ramach odrębnego projektu, który również 
uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich działania „Małe projekty”.

Należy podkreślić, że Szkoła Podstawowa w Siennicy Lipu-
sach ma bogata historię, właśnie w tym roku minęło 100 lat od jej 
utworzenia.

Dlatego też mieszkańcy zaplanowali uroczyste otwarcie świet-
licy jeszcze w tym roku – 31 grudnia, które połączono z zabawą 
sylwestrową.

Zapraszamy wszystkich byłych uczniów, nauczycieli i rodziców 
na wspólną uroczystość i zabawę.

Drogi w Michałowie Wielkim
Jedną z ostatnich inwestycji drogowych, która została ukończona 

w tym roku jest modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w miejscowości Michałowo Wielkie o długości 945 m. Koszt całko-
wity wraz z robotami dodatkowymi wyniósł 215.155, 47 zł brutto.

Inwestycja dofinansowana została z budżetu Województwa 
Podlaskiego na zadania z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy 
jakości gruntów rolnych – budowa i modernizacja dróg dojazdo-
wych do gruntów rolnych w wysokości 60.000 zł. Prace polegały 

na wykonaniu nawierzchni żwirowej wraz z odwodnieniem drogi 
– wykonaniem rowów.

Inwestycja drogowa została wykonana przez Przedsiębiorstwo 
Robót drogowo Mostowych „TRAKT” Wysokie Mazowieckie. 

Wcześniej wykonane zostały 2 odcinki dróg w Michalowie 
Wielkim za kwotę 362.390,58 zł. brutto.

Mieszkańcy doceniając duży wkład samorządu w budowę 
dróg na ich terenie uroczyście podziękowali władzom gminy na 
przygotowanej uroczystości 25 listopada 2012 r.

Otwarcie drogi powiatowej i gminnej
W dniu 21 października 2012 r. w miejscowości Kaczyn Herbasy 

dokonano uroczystego otwarcia wybudowanej drogi powiatowej 
„Rosochate Kościelne – Kaczyn Herbasy – Wólka Duża – Wólka 
Mała – Jabłonka Kościelna w ramach Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych”

Pomimo, iż właścicielem a tym samym inwestorem realizo-
wanej inwestycji było Starostwo Powiatowe to z uwagi na przebieg 
drogi na terenach Gminy Czyżew i Gminy Wysokie Mazowieckie, 
również te samorządy w ramach porozumienia współfinansowały 
przedsięwzięcie. Całkowity koszt budowy 6603 mb drogi wyniósł 
3.363.935 zł z czego udział wynosił odpowiednio: Powiatu – 1 mln 
250 tys. zł, Gminy Czyżew – 810.624 zł, Gminy Wysokie Mazowie-
ckie – 440 tys. zł. oraz dofinansowanie w ramach NPPDL z Urzędu 
Wojewódzkiego w wysokości 860 tys. zł.

Wykonawcą robót drogowych było Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo Mostowych „TRAKT” w Wysokiem Mazowieckiem pod 
nadzorem Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem 
odpowiedzialnego bezpośrednio za realizacje całości inwestycji od etapu 
projektowania, nadzoru inwestorskiego do ostatecznego odbioru.

Uroczystość oddania drogi powiatowej zbiegła się również 
jeszcze z dwiema okolicznościami a mianowicie oddaniem odcinka 
drogi gminnej w miejscowości Kaczyn Herbasy oraz dorocznym 
świętem parafialnym Dnia Strażaka.

Koszt przebudowy drogi gminnej o długości 264 mb wraz z jej 
częściowym odwodnieniem wyniósł ogółem 165.692,20 zł czego roboty 
drogowe wykonane przez firmę  „BITUM” z Zambrowa – 122.258,27 zł. 
oraz prace odwodnieniowe których wykonawcą była firma UBDMiST 
Kazimierza Zdrodowskiego wyniosły 43.433,93 zł.

Uroczystość poprzedziła Msza Święta odprawiona o godz. 
12.00 w kościele pw. św. Stanisława w Dąbrowie Wielkiej przez ks. 
kanonika Antoniego Mierzejewskiego, po której goście zaproszeni 
i uczestnicy udali się do miejscowości Kaczyn Herbasy na dalszą 
część, przy świetlicy wiejskiej.

Jak ważne to inwestycje dla społeczności gmin korzystających 
z nowych odcinków dróg w szczególności dla mieszkańców Kaczyna 
Herbas mówiła Burmistrz Czyżewa Pani Anna Bogucka otwierając 
uroczystość i witając wszystkich przybyłych, wśród których nie 
zabrakło Posła na Sejm – Pana Jacka Boguckiego, Wicewojewody 
Podlaskiego – Pana Wojciecha Dzierzgowskiego, współfinansującego 
inwestycję, Radnego Sejmiku – Pana Łukasza Siekierko, współgospo-
darzy uroczystości: Starostę Wysokomazowieckiego Pana Bogdana 
Zielińskiego z radnymi powiatowymi i Wójta Gminy Wysokie Mazo-
wieckie Pana Krzysztofa Krajewskiego wraz z radnymi gminnymi, 
Radnych Rady Miejskiej w Czyżewie na czele z Przewodniczącym 
Panem Witoldem Sienickim, przedstawicieli wykonawców robót, 
służb powiatowych policji i straży pożarnej, strażaków ochotników 
i mieszkańców wsi Kaczyn Herbasy.

W swoich wystąpieniach goście podkreślali wagę zrealizo-
wanych inwestycji dla mieszkańców korzystających z dróg i służb 
działających na rzecz tych mieszkańców.

Na koniec wystąpień Sołtys wsi Kaczyn Herbasy w imieniu 
mieszkańców podziękował wszystkim, w szczególności Pani 
Burmistrz, którzy przyczynili się do zrealizowania tych inwestycji 
i wcześniejszych tj. remont świetlicy wiejskiej i placu zabaw i zaprosił 
po dokonaniu aktu poświęcenia na uroczysty obiad przygotowany 
przez mieszkańców wsi Kaczyn Herbasy.
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94 rocznica odzyskania niepodległości
W dniu 11 listopada 2012 r. odbyły się Gminne Obchody 

Dnia Niepodległości. Obchody zwyczajowo rozpoczęła uroczysta 
Msza Św. w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pw. Św. 
Ap. Piotra i Pawła w Czyżewie, którą o godzinie 12.00 odprawił 
Ks. Dziekan Eugeniusz Sochacki. W tym dniu świątynię wypełniły 
liczne poczty sztandarowe.

Po Mszy Św. uczestnicy obchodów przemaszerowali pod 
Pomnik Niepodległości, gdzie po wciągnięciu na maszt flagi pań-
stwowej i flagi gminnej oraz odegraniu hymnu państwowego, kwiaty 
pod pomnikiem złożyły liczne delegacje – w imieniu społeczności 
Gminy Czyżew Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka wraz z Prze-
wodniczącym Rady Miejskiej Witoldem Sienickim oraz radnym 
Stanisławem Kamianowskim.

Spod pomnika nastąpił przemarsz do Gminnego Ośrodka Kul-
tury, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Okolicznościowe 
przemówienie wygłosili Pani Burmistrz Anna Bogucka, Poseł na Sejm 
RP Jacek Bogucki oraz Starosta Wysokomazowiecki Bogdan Zieliński. 
We wszystkich przemówieniach podkreślone zostało jak wielkie 
znaczenie dla Narodu Polskiego ma kultywowanie pamięci o wyda-
rzeniach i osobach, które przyczyniły się do odzyskania niepodległego 
Państwa Polskiego po 123 – letniej niewoli. Naród, który pielęgnuje 
swoją historię zapewnia tym samym swój byt w przyszłości.

Dyrektor GOK Katarzyna Kostro podsumowała konkurs 
plastyczny „Mała i duża Ojczyzna” oraz historyczny pn. „Życie 
i działalność polityczna Marszałka J. Piłsudskiego”. W konkursie 
plastycznym oceniono prace 63 dzieci, w kategorii klas I – III wyniki 
przedstawiają się następująco:
I miejsce – Wiktoria Anna Sienicka Zespół Szkół w Czyżewie
II miejsce – Julita Wajszczyk Zespół Szkół w Czyżewie
III miejsce – Sandra Puzińska Zespół Szkół w Czyżewie 

Wyróżnienia: 
– Paulina Andrzejczyk Zespół Szkół w Czyżewie

– Kamil Tarnowski Zespół Szkół w Czyżewie
– Kacper Słowicki Zespół Szkół w Czyżewie 

W kategorii klasy IV- VI:
I miejsce – Rafał Jastrzębski ZS w Rosochatem Kościelnem 
II miejsce –  Weronika Kalinowska ZS w Rosochatem Kościelnem 
III miejsce – Natalia Ołdakowska SP w Dąbrowie Wielkiej

Wyróżnienia:
– Aleksandra Pilichowska SP w Dąbrowie Wielkiej

W konkursie o wiedzy historycznej:
I miejsce – Damian Jaźwiński z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych w Czyżewie, 
II miejsce – Artur Bednarski z Zespołu Szkół w Czyżewie
III miejsce – Magda Wiśniewska z Zespołu Szkół w Czyżewie

Wyróżnienie otrzymali: 
– Kinga Kuropatwa z Zespołu Szkół w Czyżewie, 
– Karolina Pakieła z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawo-

dowych w Czyżewie.
– Daniel Zaręba uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych w Czyżewie. 
Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody, zaś opiekunowie, 

dyrektorzy szkół oraz inne osoby zaangażowane w organizację 
konkursów podziękowania. Konkurs został zorganizowany pod 
patronatem Burmistrza Czyżewa.

Uroczystość zakończyła okolicznościowa część artystyczna 
przygotowana przez uczniów z Zespołu Szkół w Rosochatem 
Kościelnem.

Całości obchodów niepodległościowych towarzyszył piękny 
akompaniament muzyczny w wykonaniu młodzieżowej orkiestry, 
która miała przy tej okazji swoją debiutancką prezentację. 

BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE
 DLA SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH

w ramach projektu:
„Rozwój umiejętności sołtysów z województwa podlaskiego w dziedzinie nowoczesnych technologii informacyjnych (ECDL Start)”

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA INFORMATYCZNE Z ZAKRESU:

Podstawowych umiejętności informatycznych European Computer Driving Licence (ECDL)

Szkolenie informatyczne, mające za zadanie opanowanie podstawowych umiejętności użytkowania komputera (ECDL), posługiwania się edytorem tekstu, arku-
szem kalkulacyjnym, a także tworzenia grafi ki menedżerskiej i prezentacyjnej. Zajęcia w wymiarze 96 godzin lekcyjnych. SZKOLENIE KOŃCZY SIĘ UZYSKA-
NIEM CERTYFIKATU ECDL.
Szkolenia będą odbywać się trzy razy w tygodniu w wymiarze 4 godzin lekcyjnych, w grupach 10-12 osobowych w lokalizacji dogodnej dla uczestników.

Kontakt i pytania do wykonawcy: tel. 783 417 282
Zgłoszenia prosimy kierować na adres: szkolenia@infors.com.pl

Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe: www.sswp.pl, www.infors.com.pl

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podlaskiego w partnerstwie z InfoRS Spółka z o. o.
w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.2. Podwyższenie kompetencji osób dorosłych 

w zakresie ICT i znajomości języków obcych
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Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
18 listopada 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Czyżewie odbyła 

się uroczystość, poświęcona jubileuszowi dziesięciu par małżeń-
skich naszej gminy. 

Są to: Halina i Józef Mystkowscy, Krystyna i Jan Dąbrowscy, 
Alina i Zygmunt Dołęgowscy, Janina i Tadeusz Gosk, Krystyna i Ire-
neusz Płocha, Wanda i Jan Safraniak, Zofia i Roman Skłodowscy, 
Irena i Józef Płaszczyńscy, Helena i Józef Drewnowscy oraz Teresa 
i Józef Dąbrowscy.

Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP Medalami za 
długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Część oficjalną w urzędzie poprzedziła Msza święta odprawiona 
w intencji naszych dostojnych par w Kościele pw. Św. Piotra i Pawła 
w Czyżewie, przez proboszcza – ks. Eugeniusza Sochackiego.

Aktu dekoracji medalami dokonała Burmistrz Czyżewa – Pani 
Anna Bogucka. „.. 50 lat temu stanęliście na ślubnym kobiercu, 
kiedy przysięgaliście sobie wierność i nieskończoną miłość, a dziś 
składamy Wam gratulacje za tak pięknie dotrzymane zobowiązania” 
– te słowa uznania pani Burmistrz kierowała do jubilatów.

Zostały wręczone także listy gratulacyjne i bukiety kwiatów.
W uroczystości uczestniczyli również: Ksiądz Dziekan – Euge-

niusz Sochacki, Przewodniczący Rady Miejskiej – Witold Sienicki 
i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Bogdan Sienicki, którzy 
dołączyli się do życzeń pani Burmistrz.

Cała uroczystość przebiegała w podniosłej i pełnej wzruszenia 
atmosferze.

Miłym akcentem była część artystyczna przygotowana spe-
cjalnie na tę uroczystość przez Zespoły Artystyczne działające przy 
GOK-u w Czyżewie.

Na zakończenie wspólnie wzniesiono toast symboliczną lampką 
szampana i zaproszono Jubilatów wraz z rodzinami i przyjaciółmi 
na słodki poczęstunek.

To były piękne chwile pełne wspomnień i wzruszeń.
Wszystkim Jubilatom jeszcze raz życzymy wielu lat w zdrowiu 

i serdecznej opieki osób najbliższych.

Słoneczny Plac zabaw
W Rosochatem Kościelnem przy Zespole Szkół powstał nowy 

kolorowy zachęcający do zabawy plac zabaw dla dzieci. Gmina 
utworzyła ten plac w ramach programu „Radosna Szkoła” na który 
pozyskała 50 % dofinansowania. Inwestycję zrealizowała firma Muller 
Jelcz – Laskowice Sp. z o.o. na łączną wartość 121.857,88 zł brutto. 

Plac ma bezpieczną nawierzchnię syntetyczną, na której 
znajduje się wiele wykonanych urządzeń zabawowych: huśtawka 
diagonalna, zestaw zabawowy dwuwieżowy, huśtawka metalowa 
podwójna, równoważnia linowa i wiele innych zabawek.

Uroczyste otwarcie placu miało miejsce 18 października 2012 r. 
i było połączone z obchodami Dnia Nauczyciela. W uroczystości 
uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, rodzice i wielu zaproszo-
nych gości m.in.  poseł na Sejm RP Jacek Bogucki, Burmistrz Czy-
żewa Anna Bogucka, Rada Miejska w Czyżewie, ks. Antoni Loro 
i dyrektorzy szkół. 

 Mamy nadzieję, że nasi milusińscy z Rosochatego i okolicznych 
wiosek będą z chęcią odwiedzać to miejsce (po lekcjach pod opieką 
dorosłych) i dostarczać ono będzie wszystkim wiele radości. 

Symboliczne przecięcie wstęgi.

Komunikat w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 
2013 r. kryterium dochodowego przy ubieganiu się 

o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż od 1 stycz-

nia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia 
się dziecka (tzw. becikowego), będzie uzależnione od kryterium 
dochodowego, które będzie wynosić 1922 zł miesięcznie w prze-
liczeniu na osobę w rodzinie. Powyższe zmiany wynikają z ustawy 
z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach 
rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana 
w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).

W przypadku urodzenia się dziecka przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się 
dziecka przyznaje się na podstawie przepisów dotychczasowych. 
W przypadku dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną 
albo dziecka przysposobionego zapomogę, o której mowa w ust. 1, 
przyznaje się na podstawie przepisów dotychczasowych, jeżeli 
dziecko zostało objęte tą opieką albo przysposobione przed dniem 
wejścia w życie niniejszej ustawy.
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1 % podatku dla Julki
W tym roku po raz kolejny zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku dla naszej córki Julii Kaczyńskiej. 
Julka urodziła się w 2003 r. z przepukliną oponowo-rdzeniową kręgosłupa. Dziewczynka ma niedowład nóżek i porusza się na wózku 
inwalidzkim. 
 Julka uczęszcza do kl. 3 w Czyżewie. Mimo barier ruchowych jest bardzo otwartą i beztroską dziewczynką. My jako rodzice dokładamy 
wszelkich starań aby córka była traktowana na równi ze zdrowymi dziećmi i dążymy do tego aby była jak najbardziej samodzielna. 
Pieniążki przekazane przez Państwa zostaną wykorzystane na zakup zaopatrzenia ortopedycznego, turnusy rehabilitacyjne, dojazdy, 
zabiegi, itp. 
W zeznaniu podatkowym wystarczy wpisać :

KRS 0000037904 
Z dopiskiem: 3523 JULIA KACZYŃSKA – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia

Wszystkim przekazującym 1% na konto naszej córki z góry dziękujemy:
Hanna i Krzysztof Kaczyńscy
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Gminny system powiadamiania SMS
Chcesz wiedzieć co dzieje się w Twojej gminie?

Zarejestruj swój telefon w bazie gminnego systemu SMS!
Gminny System Powiadamiania SMS to szybki i skuteczny 

sposób dotarcia z ważną informacją do mieszkańców gminy. 
System informuje za pośrednictwem SMS-ów o zagrożeniach, 
awariach oraz ciekawych imprezach kulturalnych i sportowych. 
Zarejestrowani użytkownicy będą otrzymywać również komuni-
katy urzędowe, dotyczące np. skróconego czasu pracy Urzędu. 
Użytkownicy sytemu mogą otrzymywać wszystkie wiadomości 
wysłane z gminy lub tylko wyznaczone. Po zakończeniu okresu 
testowego (ok. 2-3 miesiące) mieszkańcy będą mieli możliwość 
wyboru grupy tematycznej np. „UTRUDNIENIA” (długotrwałe 
remonty, awarie, konserwacje mediów itp.).  Po wybraniu kategorii 
użytkownicy będą otrzymywali wyłącznie informacje z danej grupy 
tematycznej. Wyjątek będą stanowiły jedynie ważne komunikaty, 
które do Urzędu Miejskiego przychodzą z Wojewódzkiego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku. Przykładowo komunikat 
o gwałtownej wichurze czy groźnej nawałnicy dotrze do wszyst-
kich użytkowników, bez względu na wybraną przez nich grupę 
tematyczną. Gmina pomyślała również o dotarciu z informacją do 
osób, które nie posiadają telefonów komórkowych. Ci mieszkańcy 
również mogą zapisać się do Gminnego Systemu Powiadamiania SMS 
wypełniając odpowiedni formularz na stronie internetowej urzędu i 
komunikaty będą docierały do nich w postaci wiadomości głosowych 
na telefon stacjonarny. Zachęcamy Państwa do zarejestrowania 
w systemie telefonów stacjonarnych swoich starszych rodziców!
Warto podkreślić, iż otrzymywanie SMS -ów oraz wiadomości gło-
sowych z gminy nie wiąże się z kosztami - jest bezpłatne. Ponadto, 
w każdej chwili można zrezygnować z usługi i wypisać swój numer 
telefonu z bazy.

 Zapraszamy do rejestracji!
 Anna Bogucka

 Burmistrz Czyżewa

Jak się zapisać do bazy Gminnego Systemu Powiadamia-
nia SMS?

• Jeśli chcesz bezpłatnie otrzymywać ważne informacje z Gmi-
ny Czyżew bezpośrednio na swój telefon – zarejestruj się  wy-
syłając na numer telefonu: 664 400 100 SMS o treści: TAK.
CZYZEW (bez polskich znaków) – opłata wg taryfy operatora. 

• Jeśli masz tylko telefon stacjonarny – możesz otrzymywać 
WIADOMOŚCI  GŁOSOWE.  Wystarczy wysłać e-maila ze 
swoim numerem telefonu na adres: sekretariat@umczyzew.pl

• Rejestracja przez INTERNET - wejdź na stronę urzędu: www.
umczyzew.pl, kliknij w zakładkę „mobilnyUrzad.pl” i postę-
puj zgodnie ze wskazówkami systemu. 

• Opiekę nad systemem w Urzędzie sprawuje pan insp. Sławomir 
Kulesza, tel. 86 276 05 36

Kronika Policyjna
W czwartym kwartale 2012 r. policjanci 

Posterunku Policji w Czyżewie przeprowadzili 
118 interwencji, 30 postępowań dotyczących 
wykroczeń, wykonali czynności przy 4 koli-
zjach drogowych, zatrzymali 5 kierujących 
w stanie nietrzeźwości. 

Ponadto w tym okresie czasu odnoto-
wano następujące zdarzenia o charakterze 
kryminalny:

W dniu 30.10.2012 w Czyżewie n/n sprawcy wykorzystu-
jąc brak nadzoru i nieobecność właścicieli domu po uprzednim 
wyważeniu okna domu weszli do jego wnętrza skąd po doko-
naniu penetracji pomieszczeń zabrali w celu przywłaszczenia 
pieniądze w kwocie 15 tys. złotych oraz wyroby jubilerskie ze 
złota w postaci kolczyków, łańcuszków i bransolet wartości około 
43 tys. złotych.

W dniu 19.10.2012 w miejscowości Czyżew Ruś Wieś przy 
oczyszczaniu rowów i wywożeniu ziemi doszło do sprzeczki pomiędzy 

sąsiadami a w konsekwencji do czynnej napaści w wyniku czego 
uszkodzenia ciała doznali wszyscy uczestnicy zajścia. 

W 28.11.2012 r. w Czyżewie n/n sprawcy wykorzystując 
brak sygnalizacji alarmowej, dozoru mienia w nieustalony sposób, 
najprawdopodobniej po przecięciu kłódki a następnie jej zabraniu 
dostali się do wnętrza budynku po czym zabrali w celu przywłasz-
czenia 10 szt. płynu do mycia konwi marki „Wituś” oraz 15 szt. 
soli lizawki o łącznej wartości strat 180 zł

W dniu 17.11.2012 r. w Czyżewie n/n sprawcy po uprzednim 
wyważeniu drzwi dostali się do wnętrza sklepu przemysłowo-budow-
lanego a następnie z szuflady biurka zabrali w celu przywłaszczenia 
pieniądze w kwocie 3200 zł.

W dniu 26.11.2012 r. w miejscowości Dąbrowa Cherubiny 
Nieustaleni sprawcy wykorzystując porę nocną i brak zabezpie-
czenia budynku gospodarczego zabrali w celu przywłaszczenia 
cielaka wartości 800 zł.

W okresie 01-11.11.2012 r. w miejscowości Zalesie Stefanowo 
nieustaleni sprawcy wykorzystując porę nocną, działając w krót-
kich odstępach czasu, dwukrotnie weszli na teren posesji skąd 
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po uprzednim wymontowaniu z ciągnika rolniczego zabrali dwa 
akumulatory oraz wannę żeliwną, dwa silniki elektryczne, przewód 
siłowy łącznej wartości około 1.000 złotych.

W okresie 10-12.11.2012r. w miejscowości Czyżewie n/n 
sprawcy po uprzednim odkręceniu korka wlewu paliwa w walcu 
AMMANN i po spuszczeniu zabrali w celu przywłaszczenia około 
50 litrów ON powodując straty na około 280 zł. Następnie praw-
dopodobnie ci sami sprawcy po odkręceniu korka wlewu paliwa 
z drugiej maszyny układarki marki TITAN 7820 usiłowali dokonać 
zaboru ON jednak zamiaru swego nie osiągnęli z uwagi na zabez-
pieczenie sitem wewnętrznym wlewu paliwa.

W tych sprawach nadal trwają intensywne czynności docho-
dzeniowo-śledcze z uwagi na to prosimy osoby mające jakąkolwiek 
wiedzę na temat tych zdarzeń o przekazywanie informacji choćby 
nawet anonimowo na numer alarmowy policji 112 lub 997.

Kierownik Posterunku Policji
asp. Krzysztof Śliwiński

WYDZIAŁ PREWENCJI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI 

W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

apeluje

„Nie bądźmy obojętni”
Zbliża się okres zimowy, a tym samym znaczne spadki 

temperatury.

Corocznie w tym okresie odnotowuje się przypadki zgonów 

wskutek wyziębienia organizmu, a także w wyniku pożarów 

nieodpowiednio ogrzewanych pomieszczeń i obiektów.

Wobec krzywdy ludzkiej bądźmy czujni i wrażliwi na trudną 

sytuację osób samotnych, mieszkających obok. 

W ramach sąsiedzkiej pomocy udzielajmy wsparcia i pomocy 

ludziom chorym, bezdomnym, osamotnionym i innym 

potrzebującym, którzy w związku z nadejściem zimy mogą 

znaleźć się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. 

W przypadku ujawnienia osób pozostających w warunkach

zagrażających życiu lub zdrowiu

 – NIEZWŁOCZNIE POINFORMUJ:

Komendę Powiatową Policji w Wysokiem Mazowieckiem:

tel. 86 275 73 33 
lub

997; 112 

PAMIĘTAJ ! 

NIE MA NIC GORSZEGO OD ZOBOJĘTNIENIA

Gminne Przedszkole 
w Czyżewie wspiera dzieci 

z zaburzeniami mowy
Troska o prawidłowy i harmonijny rozwój każdego dziecka, 

w tym o szeroko pojęte kształtowanie mowy, jest priorytetowym 
zadaniem naszej placówki. Czas pobytu dzieci w przedszkolu jest 
okresem intensywnego rozwoju mowy. Kształtowanie i utrwalanie 
wymowy poszczególnych głosek winno zakończyć się w wieku 
6 lat. Dziecko kończące edukację w przedszkolu powinno wyka-
zywać się w pełni uformowaną mową pod względem fonicznym, 
dysponować dużym zasobem słownictwa, budować poprawne 
zdania pod względem logiki, gramatyki i składni.

Małe dzieci nie zdają sobie sprawy z faktu, iż mówią niepo-
prawnie. Z tego też powodu mogą napotkać kłopoty, które zaczy-
nają się w okresie szkolnym, kiedy to wadliwa wymowa staje się 
często przyczyną niepowodzeń w szkole, powodem do kpin lub 
przezwisk ze strony rówieśników.

Powodem problemów związanych z prawidłową wymową 
u dzieci jest zwiększające się tempo życia, ograniczony kontakt dziecka 
z rodzicami i dziadkami z powodu ich „ucieczki w pracę”, spędzanie 
wolnego czasu z komputerem lub przed telewizorem. Każde dziecko 
jest w stanie nauczyć się mówić poprawnie, o ile ktoś mu w tym 
pomoże we właściwy sposób. Dużym atutem naszego przedszkola 
jest dostępność dla dzieci specjalisty logopedy zanim rozpoczną 
one naukę na kolejnym etapie edukacji, czyli w szkole. Dzięki temu 
szybciej następuje rozpoznanie zaburzenia mowy, a tym samym 
odpowiednio wcześnie zostaje udzielona kompleksowa pomoc.

W Gminnym Przedszkolu w Czyżewie wychodzimy naprze-
ciw potrzebom dzieci i oczekiwaniom ich rodziców. Ze względu 
na wzrastającą liczbę dzieci z wadami wymowy, co wykazała 
przeprowadzona na początku roku szkolnego wstępna diagnoza, 
zwiększono liczbę godzin pracy logopedy z 4 do 6.

W ramach prowadzonej w przedszkolu pomocy psychologiczno–
pedagogicznej terapią logopedyczną objęto 24 dzieci. Ponadto dzieci 
z grupy „Żabki” korzystają z ćwiczeń logopedycznych w ramach 
prowadzonego w grupie programu „Mała i wielka gimnastyka buzi 
i języka”. Pozostałe dzieci pięcioletnie korzystają z indywidualnych 
konsultacji z logopedą w czasie gdy nie uczęszczają na zajęcia 
dodatkowe w przedszkolu. Łącznie w roku szkolnym 2012/2013 
w Gminnym Przedszkolu w Czyżewie z pomocy logopedy korzysta 
52 dzieci 5,6-letnich. Zajęcia logopedyczne mają ściśle określony 
przebieg, który uzależniony jest od etapu logoterapii. Charakter 
zajęć dostosowuje się również do rodzaju i siły zaburzenia oraz 
indywidualnych możliwości dzieci. Mają one formę zabawową, 
aby uatrakcyjnić ich przebieg wykorzystywanych jest wiele różno-
rodnych pomocy logopedycznych. Aby zajęcia nie były dla dzieci 
nużące i wyczerpujące przeplatane są zabawami i ćwiczeniami 
manualnymi (kolorowanki, układanie puzzli, wyklejanki).

Największą rolę spełnia praca logopedy wraz z dzieckiem na 
zajęciach logopedycznych, jednakże tylko uzupełniona poprzez 
pracę rodzica z dzieckiem w domu, pozwala na osiągnięcie 
sukcesu, jakim jest prawidłowa wymowa przedszkolaków. Dla 
rodzica zaś sukces dziecka staje się sukcesem przez duże S.

Tydelska Marta

GOK na „piątkę”!
Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie już po raz piąty otrzymał 

dotację na projekt („SZTUKA Wędrowania”) w programie dotacyj-
nym „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, 
administrowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku gimnazjum i szkoły 
średniej, a koordynuje go Pani Ania Kazimierczuk- st. instr. GOK-u 
w Czyżewie [kontakt w sprawie współpracy: ankazimierczuk@op.pl]. 

Z ramienia ZS w Rosochatem Kościelnem projekt koordynuje p. 
Iwonka Sienicka – nauczycielka języka polskiego. Realizacja działań 
przewidziana jest w miesiącach styczeń – czerwiec 2013 roku.

Celem głównym projektu jest rozwój społeczny i osobisty 
młodzieży poprzez działania artystyczne w formie „Wędrówek” 
skupione na zaspokajaniu zgłoszonych przez młodzież potrzeb. 
Równanie szans młodzieży w celu mnożenia dobra społecznego.
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Poprzez realizację projektu mamy nadzieję na rozwijanie w mło-
dzieży: umiejętności właściwej oceny środowiska lokalnego, jak też 
poznawanego podczas wyjazdów edukacyjnych oraz umiejętności 
pozyskiwania wsparcia społecznego od osób i instytucji – podnoszenie 
kompetencji społecznych. Nastąpi również integracja oraz rozwój 
społeczny i osobisty młodzieży z Gminy Czyżew poprzez działania 
artystyczne w ramach edukacji nieformalnej w formie tzw. „wędró-
wek” – stąd tytuł „SZTUKA Wędrowania”. Działania będą skupione 
na zaspokajaniu zgłoszonych przez młodzież potrzeb podczas m.in. 
spotkań i wyjazdów – zdobycie świadomości siebie i poznanie środo-
wiska, do którego aktualnie „wędrujemy”: nauka życia poprzez podróże 
artystyczne. Praca będzie odbywać się w formie: spotkań integracyj-
nych i promocyjnych, wyjazdów do ciekawych miejsc, warsztatów, 
rozmów, prezentacji publicznych, konkursów, spotkań, itd.

Młodzież napisze samodzielnie scenariusze przedstawień, 
które zaprezentuje podczas festynu „Święto Rodziny” w 2013 roku. 
Odbędzie podróże edukacyjne m.in. do Korycin, Pobikier, Ośrodka 
Edukacji Leśnej „Cyraneczka” koło Pietkowa, Jabłoni Kościelnej, 
Kętrzyna. Uczniowie poznają nowe miejsca, instytucje i ciekawe 

osoby (m.in. autora książek, przewodników, animatorów, itd.). 
Wezmą udział w warsztatach artystycznych z różnych dziedzin sztuki. 
Zrealizują konkursy: literacki i plastyczny. Beneficjenci przygotują 
na zakończenie uroczyste podsumowanie i opracują mini-folderek. 
Na stronie internetowej GOK-u w Czyżewie opublikowana zostanie 
dokumentacja całego projektu.

Organizacje i instytucje, które dotychczas zadeklarowały 
pomoc w realizacji projektu: Urząd Miejski w Czyżewie, Zespół 
Szkół w Rosochatem Kościelnem, Stowarzyszenie Na Rzecz Roz-
woju Wsi Pobikry, Stowarzyszenie „Przyjazna Jabłoń” w Jabłoni 
Kościelnej, Teatr Sporadyczny przy WOAK w Białymstoku, Zespół 
Szkół w Czyżewie, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
w Czyżewie, Nadleśnictwo Rudka, Ośrodek Edukacji Leśnej Cyra-
neczka i Szkółka Leśna w Korycinach, Biblioteka Publiczna Gminy 
Czyżew, Stowarzyszenie „Nad Nidzkim” w Rucianem Nidzie, Grupa 
Nieformalna z Czyżewa, LGD „Kraina Bobra”. Patronat medialny 
nad projektem objął Tygodnik Podlaski „Kontakty”

Zapraszamy osoby prywatne, 
instytucje oraz organizacje do współpracy!!!

III Gminny Konkurs „M jak mój 
pluszowy miś” rozstrzygnięty

23 listopada 2012 r. po raz kolejny spotkaliśmy się z naj-
młodszymi mieszkańcami naszej gminy przy okazji rozstrzygnięcia 
III Gminnego konkursu „M jak mój pluszowy miś”.

Na początek wszystkie dzieci obejrzały teatrzyk p.t. „Trzy 
świnki” w wykonaniu aktorów z Krakowa, następnie odbyło się 
wręczenie nagród zwycięzcom: 

Na konkurs ogółem wpłynęło 105 prac. 
Komisja w składzie:

1. Katarzyna Kostro – przewodnicząca
2. Hanna Borys – członek
3. Bożena Lipińska – członek
4. Kazimierczuk Anna – członek 

Z nadesłanych prac postanowiła nagrodzić następujące osoby: 
Kategoria I (przedszkole – 0) wpłynęło 45 prac. 

I miejsce – Maja Zawistowska – Gminne Przedszkole w Czyżewie
II miejsce –  Bartosz Szulborski – Zespół Szkół w Rosochatem Koś-

cielnem
III miejsce –Wiktor Olszak – Gminne Przedszkole w Czyżewie 

Wyróżnienia: – Jakub Pietruszewski, Karolina Fiedorczuk, 
Julia Śmiarowska, Anna Małgorzata Wiśniewska-Małek – Gminne 
Przedszkole w Czyżewie

Kategoria II (klasy 1 – 2) wpłynęło 60 prac. 
I miejsce –  Sylwia Żukowska – Zespół Szkół w Rosochatem Koś-

cielnem
II miejsce – Wiktor Aronowicz – Zespół Szkół w Czyżewie
III miejsce – Natalia Dłuska – Zespół Szkół w Czyżewie 

Wyróżnienia: Klaudia Kossykowska, Magdalena Biała, Bartło-
miej Kulesza – Zespół Szkół w Czyżewie; Szymon Targoński, Natalia 
Jankowska – Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej

Kazimierczuk Katarzyna

„Świat Musicalu”
22 listopada 2012 r. wystąpił gościnnie na zaproszenie Biblioteki 

p. Grzegorz Umiwersał – absolwent Krakowskiej Szkoły Wokalno-
Artystycznej, obecnie studiujący śpiew operowy. Ma za sobą udział 
w licznych produkcjach telewizyjnych m.in.: „Wielkie Ucieczki”. 
Twórca płyty „Świat Między Słowami”, wykonawca utworów 
klasycznych oraz pieśni neapolitańskich na scenach krakowskich. 
W koncercie zatytułowanym „Świat Musicalu” uczestniczyli zapro-
szeni goście: Burmistrz Anna Bogucka, dorośli aktywni czytelnicy, 
młodzież z Gimnazjum i ZSOiZ w Czyżewie. W wykonaniu Pana 

Grzegorza usłyszeliśmy przeboje słynnych musicali zagranicznych 
m.in. Skrzypek na dachu, West Side Story; a także przeboje pol-
skiej klasyki np. Całuję twoją dłoń madame, Pierwszy siwy włos, 
Serduszko puka w rytmie cza cza, Umówiłem się z nią na 9, Tylko 
we Lwowie, Zimny drań i wiele innych.

Wszyscy bawili się wspaniale, a zaskoczeniem był fakt, że 
młodzież znała słowa prezentowanych przebojów, a to przecież 
nie ich czasy, to piosenki sprzed kilkudziesięciu lat. 

Ach co to były za przeboje, co to był za koncert... 
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Książka to wspaniały i ponadczasowy prezent dla każdego 
bez względu na wiek. Dlatego też po raz kolejny przed Świętami 
organizujemy KIERMASZ, na którym można zakupić już od 2 zł. 
nowe książki. Tylko w naszej BIBLIOTECE taka okazja jeszcze do 
18 grudnia CZEKAMY NA CIEBIE. 

Z okazji zbliżających się Świąt wszystkim swoim czytelnikom:

Prawdziwie radosnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz uśmiechu i życzliwości

na każdy dzień Nowego Roku

   Życzą bibliotekarki 

Kiermasz książek

Profilaktyka w bibliotece
8 października 2012 r. o godz. 8.00 młodzież klas V i VI uczestni-

czyła w spektaklu „Oflajnowo”. Przedstawienie z serii profilaktycznych 
poruszało problem korzystania z Internetu przez młodzież.

Internet stawia przed młodymi ludźmi szereg możliwości. Jak 
jednak ma się w tym wirtualnym świecie odnaleźć młody czło-
wiek, u którego nie wykształcił się jeszcze silny system wartości? 

Czy będzie umiał odpędzić się od zagrożeń płynących z tego 
ogromnego medium? Czy będzie rozumiał zagrożenia płynące 
z wirtualnych znajomości, a także z portali społecznościowych? 
Czy będzie również umiał korzystać z pozytywnych stron Internetu? 
Te i inne wątpliwości próbowali rozwiać aktorzy Teatru MASKA 
z Krakowa.

Promowanie idei krwiodawstwa
W piątek 19 października w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych w Czyżewie odbyła się akcja krwiodawstwa, mająca 
na celu pomoc osobom potrzebującym. 

Rozpoczęła się o godzinie 9 i trwała do godziny 13. Chętnych do 
oddania krwi było bardzo wielu. Można ją było oddać w specjalnym 
ambulansie, stojącym przy budynku szkoły. Najpierw odbywały się 
skrupulatne badania i wywiad. Wśród tych krwiodawców byli nasi 
uczniowie, absolwenci, osoby spoza szkoły oraz nauczyciele na czele 
z panią dyrektor Alicją Bańkowską, która bierze udział w każdej akcji, 
dając młodzieży pozytywny przykład własnym zachowaniem.

Akcje oddawania krwi stały się tradycją naszej szkoły, poma-
gającą młodzieży nauczyć się bezinteresownej pomocy. To kolejna 
już w tym roku inicjatywa klubu HDK, na którym opiekę sprawują 
pani Justyna Rudnik i pani Dorota Gierałtowska. Poprzednia doty-
czyła sprzedaży cegiełek na rzecz pomocy niepełnosprawnemu 
chłopcu. Idee krwiodawstwa promowali klubowicze oddając to, 
co mają najcenniejsze – krew dar życia.

D. G. (ZSOiZ)

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Dwie uczennice z ZSOiZ w Czyżewie uczestniczyły w uro-

czystości wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra 
Edukacji Narodowej. W środę 14 listopada stypendyści otrzymali 
dyplomy w sali koncertowej Filharmonii i Opery Podlaskiej w Białym-
stoku. Podlaski Kurator Oświaty gratulował prymusom ich osiągnięć, 
podziękował również nauczycielom, którzy motywowali uczniów do 
rozwijania uzdolnień.  Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało 
128 uczniów ze szkół naszego województwa natomiast 33 uczniów 
- Stypendium Ministra Edukacji Narodowej. Z naszej szkoły stypendia 
Prezesa Rady Ministrów odebrały Anita Tryniszewska – kl. IV Ta 
i Lena Głuch – kl. III LO, którym serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów. Uroczystość uświetnił występ w wykonaniu 
uczniów z Zespołu Szkół Muzycznych w Białymstoku. 

D.G. (ZSOiZ w Czyżewie)

Sukces Młodych wokalistów z GOKu
W dniu 18 listopada 2012 r. grupy wokalne prowadzone przez 

panią Agnieszkę Zaniewską wzięły udział w Powiatowym Konkur-
sie Piosenki Szepietowo 2012. W konkursie brały udział zespoły 

i wokaliści z całego powiatu wysokomazowieckiego. Spośród czter-
dziestu kilku uczestników nasz zespół B-moll otrzymał NAGRODĘ 
SPECJALNĄ, a Julia Skupiewska wywalczyła II miejsce.
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XII Powiatowy Konkurs Plastyczny 
„Boże Narodzenie – Pocztówka”

Na konkurs wpłynęło 370 prac z 22 instytucji oświaty i kultury 
z terenu powiatu Wysokomazowieckiego. 
Komisja w składzie: Iwona Depczyńska (przewodnicząca), Bożena 
Lipińska, Katarzyna Kostro oceniła prace w czterech kategoriach 
wiekowych.

w kategorii I komisja przyznała:
I miejsce – Kamila Czartoszewska GOK w Szpietowie
II miejsce -Zuzanna Zaremba – GOK w Czyżewie 
III miejsce – Zofia Kaczyńska – Przedszkole Miejskie nr 2 w Wyso-
kiem Mazowieckiem 

oraz wyróżniła:
1. Amelia Morzy – Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu 

w Ciechanowcu
2. Malwina Sienicka – Przedszkole w Czyżewie
3. Błażej Grzesiuk- GOK w Szepietowie
4. Marta Murawska – Przedszkole Miejskie nr 2 w Wysokiem Ma-

zowieckiem
5. Ewelina Zalewska – Przedszkole w Czyżewie

w kategorii II komisja przyznała:
I miejsce – Wiktor Aronowicz – GOK w Czyżewie 
II miejsce – Paulina Choińska – SP w Kuleszach Kościelnych
III miejsce – Mariusz Kalinowski – ZS w Rosochatem Kościelnem

 oraz wyróżniła:
1. Piotr Ołdakowski – SP w Dąbrowie Wielkiej
2. Bartłomiej Gnatowski –ZS w Czyżewie

3. Gabriela Kaczyńska- SP nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem
4. Kamil Tarnowski – ZS w Czyżewie
5. Paweł Zawistowski – Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Spor-

tu w Ciechanowcu
w kategorii III komisja przyznała:

I miejsce – Julia Sabak – SP w Klukowie
II miejsce – Julia Skupiewska – ZS w Czyżewie
III miejsce – Natalia Ołdakowska – SP w Dąbrowie Wielkiej

oraz wyróżniła:
1. Julia Kryńska – Ciechanowiecki Ośrodek Kultury i Sportu 

w Ciechanowcu
2. Weronika Leończuk – SP w Klukowie
3. Kinga Figlerowicz – GOK w Szepietowie
4. Rafał Jastrzębski – ZS w Rosochatem Kościelnem

w kategorii IV komisja przyznała: 

I miejsce – Magdalena Wajszczyk – ZS w Czyżewie
II miejsce – Anna Dąbrowska – Gimnazjum w Klukowie
III miejsce – Kamil Szabłowski – GOK w Szepietowie

oraz wyróżniła:
1. Klaudia Kraszewska – Gimnazjum w Klukowie
2. Anita Kalinowska – Gimnazjum w Klukowie
3. Diana Skupiewska – ZS w Czyżewie
4. Izabela Wajszczyk – ZS w Czyżewie 

Turniej szachowy
Zespół Szkół w Czyżewie dnia 28.11.2012 r. zorganizował 

Powiatowy Turniej Szachowy w ramach rozgrywek międzyszkol-
nych wynikających z kalendarza Szkolnego Związku Sportowego. 
Zawody prowadzili nauczyciele wychowania fizycznego Zespołu 
Szkół oraz instruktor Koła Szachowego Krzysztof Kupniewski.

W rywalizacji uczestniczyło pięć szkół gimnazjalnych z następu-
jących miejscowości: Ciechanowiec, Czyżew, Klukowo, Szepietowo 
i Rosochate Kościelne oraz pięć szkół podstawowych: Wyliny Ruś, 
Dąbrówka Kościelna, Czyżew, Rosochate Kościelne, Łuniewo Małe.

I miejsce w kategorii „GIMNAZJA” zajęła drużyna dziewcząt 
z Czyżewa w składzie: Paulina Tryniszewska, Diana Skupiewska, 
Marta Zaremba, Izabela Wajszczyk, Wiktoria Stańczuk

III miejsce w kategorii „SZKOŁY PODSTAWOWE” zajęła dru-
żyna chłopców z Czyżewa: Maciej Mioduszewski, Miłosz Korsak, 
Jakub Kaczyński, Jakub Śmiarowski

Drużyna dziewcząt z naszego gimnazjum reprezentowała 
powiat wysokomazowiecki w Półfinale Województwa Podlaskiego, 
gdzie zajęła III miejsce.

Jolanta Wajszczyk, Ewa Wajszczyk
ZS Czyżew

Zjazd Szkół Jana Pawła II
5 grudnia 2012 r. delegacja uczniów Gimnazjum w Czyżewie  

pod opieką Dyrektora Szkoły Anny Sienickiej  i pedagoga szkolnego 
Marzeny Trzaska uczestniczyła w VIII Zjeździe Podlaskiej Rodziny 
Szkół im. Jana Pawła II. W spotkaniu, które odbyło się w Sokołach, 
udział wzięło 39 pocztów sztandarowych. 

Zjazd rozpoczęła uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem ks. 
biskupa Janusza Stepnowskiego. Kolejnym punktem uroczystości było 
spotkanie w Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Sokołach. 

Ks. Prałat dr Zbigniew Skuza, prorektor WSD w Łomży, wygłosił 
referat pt.: „Jan Paweł II - człowiek wiary”. W swoim wystąpieniu 

prelegent podzielił się z uczestnikami zjazdu osobistymi wspomnie-
niami spotkań z Ojcem Świętym. 

Jednym z punktów programu było spotkanie z Dariuszem 
Kowalskim, aktorem, którego znamy z serialu „ Plebania”. Bardzo 
ciekawie mówił o tym, jaką rolę w jego życiu odegrał Jan Paweł 
II i jego nauczanie. Przypomniał wezwanie Papieża: „ Musicie od 
siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”.  

Gimnazjum
Czyżew
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Rosochate Kościelne – kuźnia sportowych talentów

VII Regionalne Spotkania Teatralne w Czyżewie
Tegoroczne, organizowane przez GOK w Czyżewie już po 

raz siódmy, spotkania teatralne zgromadziły najliczniejszą grupę 
uczestników ze wszystkich dotychczasowych edycji. Na scenie 
czyżewskiego ośrodka kultury zaprezentowały się 153 osoby w 25 
inscenizacjach. Przegląd odbył się 16 listopada 2012 r. w sali 
widowiskowej GOK-u i trwał ponad trzy godziny.

W tym roku w Polsce obchodzony jest ROK JANUSZA KOR-
CZAKA, znanego polskiego pedagoga, który całe życie poświęcił 
pracy z dziećmi i wraz z nimi zginął w hitlerowskim obozie kon-
centracyjnym w Treblince. Chcąc uczcić pamięć Janusza Korczaka 
i jego podopiecznych, nasze spotkania teatralne zatytułowaliśmy 
„Wiersze dedykowane dzieciom”.

Wśród gości czyżewskich spotkań teatralnych była m.in. Pani 
Anna Bogucka Burmistrz Czyżewa oraz Pani Katarzyna Kazimierczuk 
Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Czyżew.

Na zakończenie z rąk Pani Katarzyny Kostro Dyrektor GOK-u 
w Czyżewie, wszyscy otrzymali dyplomy i upominki, a instytucje 
delegujące uczestników pamiątkowe statuetki: GOK w Czyżewie, 
SP w Radziszewie Starym, SOSW w Zuzeli, ZS w Rosochatem 
Kościelnem, OREW w Perkach Karpiach, ZS w Nowych Pieku-
tach, ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem, PP „Radosny Maluch” 

w Andrzejewie, ZS w Czyżewie, SP w Dąbrowie Moczydły i ZSZ 
w Wysokiem Mazowieckiem. Sponsorami upominków, które otrzy-
mali uczestnicy imprezy, byli: Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie 
oraz firma „SOKOŁÓW” S.A. Oddział w Czyżewie.

Mikołajkowy prezent
Siatkarze czyżewskiej podstawówki sprawili nie lada nie-

spodziankę awansując do finałowej ósemki najlepszych drużyn 
województwa podlaskiego. W turnieju, który odbył się 6 grudnia 
2012 r. nasza drużyna uległa jedynie zespołowi ze Szkoły Pod-
stawowej nr 4 w Grajewie. To był już trzeci z kolei turniej w tym 
roku szkolnym, w którym podopieczni Grzegorza Wojno wykazali 
się dużymi umiejętnościami. Teraz już tylko pozostał solidny 
trening i wyczekiwanie na Finał Wojewódzki, który odbędzie się 
w dwóch etapach po feriach zimowych. 

(ZS w Czyżewie)

XVII edycja czwartków lekkoatletycznych
20 września 2012 roku na stadionie lekkoatletycznym 

w Łomży nasi lekkoatleci wzięli udział w inauguracji XVII edycji 
czwartków lekkoatletycznych. Uczniowie w składzie: Gąsowska 
Klaudia, Jaworowska Natalia, Mioduszewski Paweł, Lipski Prze-
mysław, Saniewski Maciej i Gawrychowski Krystian startowali 
w biegu na 60 metrów i rzucie piłeczką palantową. Klaudia 
Gąsowska w swojej kategorii wiekowej rzutem na odległość 36 
metrów zajęła trzecie miejsce.

Kaczyński Wojciech na zawodach ligi lekkoatletycznej 
w Łomży zajął trzecie miejsce w rzucie oszczepem na odległość 
42,81 m. W gimnazjalnych czwartkach lekkoatletycznych w Łomży 
2 października 2012 roku Wojciech Kaczyński w rzucie piłeczką 
palantowa na odległość 74,5 m zajął trzecie miejsce.

Badminton
Uczniowie z Rosochatego Kościelnego badminton trenują od 

2009 roku. W obecnym roku szkolnym w eliminacjach powia-
towych zajęli drugie miejsce w kategorii: dziewcząt i chłopców 
szkół podstawowych i gimnazjum. Dziewczęta i chłopcy ze szkoły 
podstawowej i chłopcy z gimnazjum awansowali do półfinałów 
wojewódzkich. W półfinałach wojewódzkich w Nowogrodzie 
10 listopada 2012 roku drużyna w składzie: Łojek Daniel, Wojt-
kowski Kamil, Strzałkowski Artur zajęła piąte miejsce. 

18 listopada 2012 roku w półfinale wojewódzkim w Wyso-
kiem Mazowieckiem rywalizowała grupa dziewcząt i chłopców. 

Grupa dziewcząt w składzie: Gąsowska Klaudia, Jaworowska 
Natalia, Gosk Kinga, Jaroś Ewa zajęła piąte miejsce, natomiast 
chłopcy w składzie: Mioduszewski Paweł, Kaczyński Bartosz 
i Jaworowski Sebastian zajęła drugie miejsce.

Unihokej 
27 października 2012 r. drużyna w składzie: Mioduszewski 

Paweł, Jaworowski Sebastian, Lipski Przemysław, Ołdakowski 
Paweł, Żebrowski Hubert, Steckiewicz Janusz, Kaczyński Paweł, 
Kaczyński Bartosz zdobyła mistrzostwo powiatu i awansowała 
do półfinału wojewódzkiego w Nowogrodzie. W rozgrywkach 
półfinałowych nasi unihokeiści zajęli siódme miejsce. Drużyna 
dziewcząt w składzie: Pruszyńska Aleksandra, Jaźwińska Alek-
sandra, Gąsowska Klaudia, Dąbrowska Justyna, Jaroś Ewa, Kali-
nowska Honorata, Ołdakowska Renata i Biała Izabela zdobyły 
wicemistrzostwo powiatu. 

Turniej szachowy
28 października 2012 roku w Czyżewie odbył się powiatowy 

turniej szachowy. Drużyna dziewcząt z gimnazjum w składzie: 
Katarzyna Krakówko, Podbielska Magdalena, Podbielska Monika, 
Hilarczuk Izabela i chłopców w składzie Strzałkowski Artur, Cibo-
rowski Krzysztof, Żebrowski Adrian, Dąbrowski Rafał , drużyna 
chłopców ze szkoły podstawowej w składzie Kaczyński Adam, 
Szulborski Michał, Gąsowski Kacper, Gawrychowski Krystian 
zajęły trzecie miejsca.
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Mistrzostwa powiatu w tenisie stołowym
 3 listopada 2012 roku w Wysokiem Mazowieckiem 

odbyły się mistrzostwa powiatu w tenisie stołowym, drużyny 
w składzie: Mioduszewski Paweł, Ołdakowski Paweł, Kaczyński 
Paweł, Steckiewicz Janusz zajęła trzecie miejsce. Drużyna 
dziewcząt: Gąsowska Klaudia, Biała Izabela, Jaworowska 
Natalia, Jaźwińska Aleksandra zajęły czwarte miejsce. Drużyna 
chłopców gimnazjum w składzie: Łojek Daniel, Wojtkowski 
Kamil, Kaczyński Patryk zajęła trzecie miejsce. Drużyna dziew-
cząt: Jaźwińska Magdalena, Pruszkowska Paulina, Baczewska 
Ewelina, Zaręba Anna zajęły czwarte miejsce.

Powiatowe rozgrywki futsalu 
Drużyna chłopców w składzie: Łojek Przemysław, Jaź-

wiński Szymon, Nurkiewicz Krzysztof, Lipski Paweł, Jabłoński 
Mateusz, Ciborowski Krzysztof, Wojtkowski Kamil, Dabrowski 
Rafał, Saniewski Franciszek, Łojek Daniel w finale powiatowych 
rozgrywek futsalu zajęła czwarte miejsce.

Nauczyciele wychowania fizycznego 
Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem 

Dołkowska Edyta i Krakówko Robert.

Na zdjęciu – trzecie miejsce Gąsowska Klaudia

Na zdjęciu: Mioduszewski Paweł i Kaczyński Bartosz w grze deblowej

Na zdjęciu drużyna dziewcząt i chłopców

Na zdjęciu drużyna dziewcząt i chłopców na turnieju szachowym

Na zdjęciu tenisowa drużyna dziewcząt
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