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Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki

Burmistrz Czyżewa

Anna Bogucka

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół

oraz wesołego „Alleluja”
życzą



Szanowni Państwo
Od ostatniego numeru Gazety Czy-

żewskiej upłynęło kilka miesięcy, dlatego 
też nazbierało się trochę spraw, z którymi 
chcielibyśmy podzielić się z Państwem.

Znajdziecie tu myślę wiele ważnych 
informacji m.in. o budżecie na 2013 rok, 
ewentualnej budowie wiatraków, nowym 
systemie gospodarowania odpadami, ale 
też garść ciekawostek związanych z kulturą, 
oświatą i wiele innych tematów.

Wiem, że dużo niepokoju wzbudza 
wśród Państwa nowa ustawa o odpadach. 
My też mamy różne obawy, narzucono nam 
ten obowiązek odgórnie, podobnie jak wiele 
innych i wcale nie jesteśmy z tego powodu 
zadowoleni. Chcę jednak Państwa uspokoić, 
że dołożymy wszelkich starań, by temu zadaniu 
sprostać z jak najmniejszym obciążeniem dla 

mieszkańców. Niektóre rzeczy będą musiały 
być w trakcie poprawiane, ulepszane. Myślę, że 
wspólnie wypracujemy jak najlepsze rozwiązanie. 
Warto zauważyć, że opłaty u nas ustalone są 
jedne z najniższych w całym regionie, ale też 
musimy zrozumieć, że gmina nie może dopłacać 
z budżetu, to zadanie musi się samofinansować. 
Mamy nadzieję, że tak będzie.

Przed nami Święta Wielkanocne. Pragnę 
złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia 
– zdrowych, pogodnych Świąt spędzonych 
w rodzinnym, serdecznym gronie. Niech 
Zmartwychwstały Chrystus odrodzi w nas 
wiarę, nadzieję i miłość i doda otuchy w poko-
nywaniu trudów codziennego życia.

Pozdrawiam serdecznie
Anna Bogucka

Burmistrz Czyżewa

Rada Miejska uchwaliła…
XXIV Sesja Rady Miejskiej 

W dniu 20 grudnia 2012 r. obradowała Rada Miejska w Czy-
żewie na XXIV sesji. 

W części informacyjno-sprawozdawczej sesji Rada wysłuchała 
informacji Burmistrza Czyżewa z działalności w okresie międzyse-
syjnym od dnia 23 listopada do dnia 19 grudnia 2012 r., która przed-
stawiła Pani Burmistrz Anna Bogucka. Złożony został m.in. wniosek 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie 
wyrobów azbestowych z terenu gminy Czyżew” przewidywany 
koszt zadania 92 774,56 zł, zakończone zostały prace budowlane 
przy budowie ronda w Czyżewie na drodze krajowej nr 63 – odbiór 
techniczny robót odbył się w dniu 12 grudnia 2012 r. Pani Burmistrz 
poinformowała, że prowadzi także rozmowy m.in. z Komendantem 
Wojewódzkim Policji w sprawie dalszego utrzymania posterunku 
policji w Czyżewie i odstąpienia od zamiaru likwidacji.

W dalszej części sesji Rada Miejska podjęła 15 uchwał, 
w tym:
1) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czyżew 

na lata 2013-2016,
2) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czyżew na rok 2013,
3) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
4) w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

5) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości,

6) w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świad-
czenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpa-
dów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy. 

XXV nadzwyczajna i XXVI Sesja Rady Miejskiej

W dniu 28 grudnia 2012 r. obradowała XXV Sesja Rady Miejskiej 
w Czyżewie podczas której podjęto dwie uchwały: w sprawie zmian 
w budżecie gminy na 2012 r. oraz w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej gminy.

W dniu  15 marca 2013 r. obradowała XXVI Sesja Rady 
Miejskiej w Czyżewie. Przed przystąpieniem do porządku obrad 
uczczono pamięć zmarłego w ostatnim czasie Radnego Rady 
Miejskiej śp. Jana Saniewskiego.

W części informacyjno-sprawozdawczej sesji Rada wysłuchała 
informacji Burmistrza Czyżewa z działalności w okresie między-
sesyjnym od dnia 20 grudnia 2012 r. do dnia 14 marca 2013 r., 
którą przedstawiła Pani Burmistrz Anna Bogucka. Poinformowała, 
że gmina ubiega się o dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Czyżew” ze środków 
Unii Europejskiej, którego celem jest zapewnienie dostępu do 
internetu dla 120 gospodarstw domowych będących w trudnej 
sytuacji społecznej, materialnej bądź niepełnosprawności. Wydane 
zostały na wniosek mieszkańców zezwolenia o przeprowadzenie 
zbiórek publicznych dla 2 rodzin z terenu gminy pozbawionych 
dachu nad głową w wyniku pożarów. Czynione są starania w celu 
utworzenia Muzeum Ziemi Czyżewskiej w budynku dworca kole-
jowego w Czyżewie. 
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W kolejnej części obrad przyjęto sprowadzania z działalności 
komisji stałych Rady Miejskiej w 2012 r. oraz sprawozdanie z reali-
zacji Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na 
lata 2006-2012 oraz z działalności GOPS w roku 2012.

W dalszej części sesji Rada Miejska podjęła 10 uchwał, 
w tym:
1) w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru Miasta Czyżew,
2) w sprawie Gminnej strategii rozwiązywania problemów spo-

łecznych na lata 2013-2020,

3) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy 
Czyżew w 2013 r.,

4) w sprawie wyrażenia zgody na przyjmowanie odpadów do Za-
kładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwo-
nym Borze z terenu innego niż teren gmin – stron porozumienia,

5) w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmenta-
rzy wojennych.

Śp. Jan Saniewski był radnym Gminy Czyżew III, IV, V i VI kadencji w latach 1998-2013. 
Pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rady Miejskiej ds. rolnictwa, infrastruktury i mienia 
komunalnego. Był dobrym społecznikiem pracującym dla dobra społeczności lokalnej. Brał 
udział w inicjowaniu i wykonywaniu wielu przedsięwzięć, które w sposób istotny wpływały na 
poprawę życia mieszkańców wsi w jego okręgu wyborczym. Uroczystości pogrzebowe Śp. Jana 
Saniewskiego odbyły się 8 lutego 2013 r. w Kościele pw. św. Doroty w Rosochatem Kościelnem. 
Wzięło w nich udział wielu mieszkańców oraz liczne delegacje urzędów, instytucji i zakładów 
pracy zarówno z terenu Gminy Czyżew jak i spoza terenu gminy.

Wyrazy głębokiego współczucia pogrążonej w bólu Rodzinie
składają Burmistrz Czyżew Anna Bogucka

Pracownicy Urzędu
i Rada Miejska w Czyżewie

Budżet gminy na 2013 rok zakłada plan dochodów w wysokości 
22.110.000 zł zaś plan wydatków w kwocie 22.990.000 zł. Zapro-
ponowany przez Burmistrz Czyżewa Panią Annę Bogucką budżet 
gminy podobnie jak w latach ubiegłych ukierunkowany jest na rozwój 
gminy bowiem, aż 7.999.969 zł, (co stanowi 34,80 % planowanych 
wydatków) planuje przeznaczyć na inwestycje w gminie.

Plan dochodów budżetowych wynosi 22.110.000,00 zł i na 
niego składają się:
– dochody własne – 5.830.398,00 zł, – co stanowi 26,37% pla-

nowanego dochodu;
– subwencje ogólna i wyrównawcza – 8.069.900 tj. 36,50% pla-

nowego dochodu;
– udziały w podatku PIT i CIT, – 3.329.141,00 zł, co stanowi 

15,06% planowego dochodu;
– dotacje – 1.932.931,00 zł co stanowi 8,74% planowego do-

chodu;
– dochody majątkowe – 2.947.630,00 zł, co stanowi 13,33%.

Plan wydatków budżetowych wynosi 22.990.000 zł w tym:
• wydatki bieżące – 14.990.031,00 zł co stanowi 64,84% pla-

nowych wydatków, a wśród nich m.in.
– wynagrodzenia osobowe, agencyjno-prowizyjne, wynagro-

dzenie bezosobowe, pochodne od płac – 7.967.201,00 zł, 
– co stanowi 34,66% planowych wydatków

– rezerwa budżetowa – 150.000,00 zł 
– wydatki na obsługę długu 28.000,00 zł 
– pozostałe wydatki – 6.844.830,00 zł, – co stanowi 29,77% 

planowych wydatków – tj. m.in. zakup usług remontowych 
i pozostałych materiałów, opłaty za energię, różne opłaty 
i składki.

• wydatki inwestycyjne – 7.999.696 zł co stanowi 34,80% pla-
nowych wydatków.

Podział wydatków inwestycyjnych na poszczególne zadania 
wynika z potrzeb społeczności gminy. Najważniejsze planowane 
do realizacji w 2013 r. zadania inwestycyjne to:

– budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków 
w Rosochatem Kościelnem,

– dalsza przebudowa dróg gminnych,
– dofinansowanie kosztów przebudowy drogi powiatowej 

Rosochate Kościelne – Zaręby Góry Leśne,
– budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Sikor-

skiego,
– budowa windy w Zespole Szkół w Czyżewie,
– oświetlenie terenu zbiornika retencyjnego z wykorzysta-

niem rekreacyjnym na rzece Brok,
– modernizacja targowiska przy ul. Cichej w Czyżewie,
– remont świetlicy wiejskiej w Kaczynie Starym,
– utworzenie Muzeum Ziemi Czyżewskiej w budynku 

dworca PKP
– budowa szkolnych placów zabaw w Dąbrowie Wielkiej 

i Czyżewie,
– zakupy inwestycyjne sprzętu do gospodarki komunalnej 

– ciągnika z przyczepą,
– remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim.

Plan budżetu został przed jego uchwaleniem pozytywnie 
zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białym-
stoku oraz komisje Rady Miejskiej. Projekt budżetu Rada Miejska 
przyjęła jednogłośnie.

Budżet Gminy na 2013 rok

Z głębokim żalem pożegnaliśmy zmarłego nagle

Śp. Jana Saniewskiego
wieloletniego Radnego Rady Miejskiej w Czyżewie.
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Pomóżmy rodzinom - ofiarom pożarów
Zwracam się z serdeczną prośbą do wszystkich mieszkańców 

Gminy Czyżew o udzielenie pomocy materialnej dla rodzin z terenu 
Gminy Czyżew, które w ostatnim okresie czasu bieżącego roku 
wskutek pożarów straciły dach nad głową.

W dniu 13 lutego w wyniku pożaru straciła dom mieszkalny 
rodzina Panów Tadeusza i Tomasza Włostowskich mieszkańców 
wsi Kaczyn Stary. Dom uległ całkowitemu spaleniu wraz z mieniem 
znajdującym się w jego wnętrzu.

W dniu 7 marca straciła także dach nad głową w wyniku pożaru 
domu mieszkalnego rodzina Państwa Ewy i Wiesława Murawskich 
z dwójką dzieci i Renaty Gwardiak zamieszkała w Czyżewie przy ul. 
Kolejowej. W tym przypadku znacznemu spaleniu uległ dom, który 
raczej nie będzie nadawał się do dalszego użytku wraz z mieniem 
znajdującym się w jego wnętrzu.

Obie rodziny pozostają w bardzo trudnej sytuacji materialnej 
zdane na pomoc życzliwych ludzi. Społeczeństwo nie pozostało obo-

jętne na tragedię tych rodzin. Spontanicznie prowadzone są zbiórki 
pieniężne, przekazywane dary materialne oraz wszelka inną pomoc. 
Zbiórka publiczna datków pieniężnych będzie prowadzona przez 
sołtysów oraz przez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego 
we wszystkich miejscowościach gminy w miesiącach marcu, kwietniu 
i maju. Zebrana pomoc zostanie przekazana bezpośrednio poszko-
dowanym rodzinom. Dzięki wsparciu społeczeństwa poszkodowane 
rodziny będą mogły odbudować swoje zniszczone domostwa.

15 marca br. żywioł pożaru dotknął także rodziny państwa 
Zarembów i Dmochowskich z Dmoch Woch, którzy ponieśli duże 
szkody w gospodarstwie i na pewno też będą bardzo wdzięczni 
mieszkańcom za okazaną pomoc.

Za życzliwość, wszelką pomoc i dar serca z góry serdecznie 
dziękuję.

Anna Bogucka 
Burmistrz Czyżewa

Umieszczanie tabliczek z numerami 
porządkowymi nieruchomości

Umieszczanie tabliczek z numerami porządkowymi nierucho-
mości stanowi obowiązek właścicieli nieruchomości zabudowanych 
lub innych podmiotów, które takimi nieruchomościami władają. 
Tabliczka z numerem porządkowym powinna być umieszczona 
w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku w terminie 30 dni 
od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. 

W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej 
nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się 
również na ogrodzeniu. 

Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się 
również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub 
placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę 
miejscowości.

Podstawę prawną stanowi art. 47b ustawy z dnia 17 maja 
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, 
poz. 1287 z późn. zm.).

Umieszczanie oddawczych skrzynek pocztowych 
Właściciel lub współwłaściciele nieruchomości, której częścią 

składową jest budynek, są obowiązani umieścić oddawczą skrzynkę 
pocztową. Obowiązek ten, jest realizowany:
1) w budynkach jednorodzinnych – przez umieszczenie oddaw-

czej skrzynki pocztowej przed drzwiami wejściowymi do bu-
dynku lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości

2) w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są 
co najmniej 3 lokale – przez umieszczenie w ogólnie do-
stępnej części nieruchomości zestawu oddawczych skrzynek 
pocztowych w liczbie odpowiadającej liczbie samodzielnych 
lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli 
posiadają osobny adres.

 Podstawę prawną stanowi art. 40 ustawy z dnia 23 listopada 
2012r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529 ).

Wymagania, jakim powinny odpowiadać oddawcze 
skrzynki pocztowe oraz ich usytuowanie, jak również warunki 
dostępu dla operatorów pocztowych określa rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie 
oddawczych skrzynek pocztowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 177, 
poz. 1731 z późn. zm.).

Za brak skrzynki pocztowej na drzwiach naszego domu 
albo na ogrodzeniu posesji możemy być ukarani karą pieniężną. 
Przepisy Art. 127 ustawy przewidują za brak skrzynki karę od 
50 zł do nawet 10 tys. zł. . Karze pieniężnej podlega, kto nie 
realizuje obowiązku umieszczenia oddawczej skrzynki poczto-
wej albo umieszcza oddawczą skrzynkę pocztową niespełnia-
jącą wymogów rozporządzenia. Karę wymierza Prezes Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej.

Zapraszamy do wspólnego tworzenia 
Muzeum Ziemi Czyżewskiej

Szanowni Państwo
Czynimy starania, aby w wyremontowanym zabytkowym 

dworcu PKP utworzyć Muzeum Ziemi Czyżewskiej. Chcieliby-
śmy ocalić od zapomnienia ważne wydarzenia i historię naszych 
przodków. Planujemy stworzyć ekspozycję dotyczącą historii 
naszego regionu, pokazać jak żyli nasi przodkowie i przypomnieć 
zasłużonych ludzi ziemi czyżewskiej. Ważne miejsce przewidu-
jemy także dla upamiętnienia wywózki mieszkańców na Sybir, 
którym poświęcony będzie dodatkowo pomnik – wagon kolejowy 
na placu przed dworcem. Nie może zabraknąć też informacji na 
temat historii kolei, w tym kolei warszawsko-petersburskiej.

Nawiązaliśmy już współpracę z Muzeum Kolejnictwa w War-
szawie, Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku i Muzeum 
Rolnictwa w Ciechanowcu. Jednak prawdziwa historia naszego 
regionu to pamiątki po naszych przodkach – stare zdjęcia, doku-

menty i inne przedmioty, które można znaleźć w naszych domach 
rodzinnych. Dlatego zwracam się z serdeczną prośbą o przeka-
zanie bądź udostępnienie nam różnych materiałów, które mogą 
stworzyć nasze Muzeum. Zainteresowani mogą kontaktować się 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Czyżewie, który jest odpowie-
dzialny za zbiory (tel. 86 275 52 69).

Muzeum będzie ogólnodostępne dla mieszkańców i podróż-
nych, którzy nawet w oczekiwaniu na pociąg mogą poznawać 
historię naszej ziemi. Mam nadzieję, że wspólnie utworzone 
Muzeum Ziemi Czyżewskiej będzie dobrze służyło obecnym 
i przyszłym pokoleniom w poznawaniu naszego regionu. 

Anna Bogucka
 Burmistrz Czyżewa
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Od 1 lipca 2013 r. nowe zasady dotyczące odpadów
Od stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja ustawy 

o utrzymaniu porządku i czystości w gminach zmieniająca od podstaw 
system zagospodarowania odpadów. Od 1 lipca 2013 roku mieszkańcy 
będą uiszczać opłatę na rzecz Gminy za wywóz odpadów wg stawki 
ustalonej uchwałą Rady Miejskiej. Za tą opłatę Gmina będzie miała 
obowiązek zapewnić zbiórkę odpadów, które będą przekazywane do 
instalacji regionalnych, zapewniających ich zagospodarowanie.

Na czym polega nowy system:
1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania 

czystości i porządku na terenie nieruchomości, w szczegól-
ności do gromadzenia odpadów w przeznaczonych do tego 
pojemnikach (kontenerach, workach)

2. Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nie-
ruchomości zamieszkałych odpowiedzialna będzie Gmina. 

3. Za wywóz i zagospodarowanie odpadów właściciele nieru-
chomości będą ponosić opłatę na rzecz gminy. 

4. Gmina wybierze w drodze przetargu przedsiębiorcę, któ-
ry opróżni pojemniki na odpady, a ich zawartość wywiezie 
i podda dalszemu zagospodarowaniu. 

5. W celu naliczenia opłaty właściciel nieruchomości do 31 mar-
ca 2013 r. złoży do Urzędu Miejskiego w Czyżewie deklarację 
o liczbie osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie 
domowym, o wyborze systemu zbiórki odpadów (selektyw-
nym bądź nieselektywnym) oraz o wysokości opłaty.

6. Właściciel nieruchomości może prowadzić zbiórkę odpadów 
w sposób selektywny (segregowane odpady) bądź nieselek-
tywny (odpady zmieszane).

7. Selektywna zbiórka polega na gromadzeniu w oddzielnych 
pojemnikach lub workach:
1) papieru i tektury, 
2) szkła, 
3) tworzyw sztucznych, 
4) metali, 
5) odpadów wielomateriałowych
6) odpadów zielonych oraz innych odpadów podlegających 

biodegradacji (w przypadku braku kompostownika).
8. Do wyżej wymienionych pojemników nie można wrzucać: 

a) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
b) zużytych baterii i akumulatorów, 
c) przeterminowanych leków i chemikalii, 
d) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 
e) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 
f) zużytych opon. 

Odpady te właściciele nieruchomości sami będą mogli 
dostarczać w ustalonym terminie do wyznaczonego gminnego 
punktu selektywnej zbiórki odpadów, a w przypadku odpadów 
wymienionych w pkt a, b i c także do pojemników w punktach 
sprzedaży i aptekach.
9. Zbiórce podlegają tylko odpady komunalne. Zabronione jest 

umieszczanie w pojemnikach wszelkich odpadów pochodzą-
cych z działalności gospodarczej i rolniczej.

10. Pojemniki lub worki na odpady, w tym do zbiórki selektywnej, 
zapewnia właściciel nieruchomości. Możliwe będzie nabycie 
(wydzierżawienie) pojemników od przedsiębiorstwa odbiera-
jącego odpady.

11. Właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do prze-
strzegania zasad zbiórki zgodnie ze złożoną deklaracją oraz 
z gminnym regulaminem. 

12. Właściciel nieruchomości lub mieszkaniec posiadający dotych-
czas samodzielną umowę z firmą wywozową powinien pamię-
tać o wypowiedzeniu tej umowy z dniem 1 lipca 2013 r. 

STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CZYŻEW

(obowiązujące od 1 lipca 2013 roku)

Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi ustalono:

od gospodarstwa w zależności od liczby osób zamieszkujących 
gospodarstwo domowe

Miesięczne stawki opłat za:

odpady komunalne zbierane i odbierane 
w sposób selektywny wynoszą
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Wys. opłaty 6 zł 11 zł 15 zł 18 zł 20 zł

odpady komunalne zbierane i odbierane 
w sposób nieselektywny wynoszą
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Wys. opłaty 12 zł 22 zł 30 zł 36 zł 40 zł

TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI 
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć do 
Burmistrza Czyżewa w terminie: 
1) do 31 marca 2013 r. – dla pierwszej deklaracji,
2) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierw-

szego mieszkańca,
3) 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia 

wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami,
4) 14 dni od daty wejścia w życie uchwały w sprawie zmiany wyso-

kości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
*W przypadku nie złożenia deklaracji oplata ustalona będzie 

z urzędu decyzją administracyjną.
!!! Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmie-

nionej wysokości wynikającą ze zmiany deklaracji, uiszcza się za 
miesiąc, w którym nastąpiła zmiana danych. 

TERMINY, CZĘSTOTLIWOŚĆ I TRYB UISZCZANIA OPŁAT 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Opłatę uiszcza się bez wezwania, w cyklu kwartalnym, 
w terminie:

I kwartał do 15 marca

II kwartał do 15 maja

III kwartał do 15 września

IV kwartał do 15 listopada

Opłatę uiszczają właściciele nieruchomości na rachu-
nek bankowy Urzędu Miejskiego w Czyżewie (BS Czyżew 
54 8747 0008 0000 0084 2000 0010) lub do inkasenta.
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W 2012 roku urodziło się 74 dzieci. 
Zmarło 63 osoby (w tym 43 aktów zgonu wystawiono w naszym USC)
W ubiegłym roku 95 osób zawarło związek małżeński (w tym 71 
małżeństw zarejestrowano w naszej księdze stanu cywilnego).
Wydano 675 odpisów aktów stanu cywilnego.
Rozwiodło się 29 małżeństw.
Jubileusz 50-lecia małżeństwa obchodziło 10 par małżeńskich.
Wydano 388 dokumentów tożsamości.

Stan mieszkańców miasta Czyżew na dzień 31.12.2012 r. wynosi 
2.643 osób natomiast stan mieszkańców pozostałych miejscowości 
gminy Czyżew na ostatni dzień roku 2012 wynosi 4.061 osób; stan 
mieszkańców gminy – 6.704 (na koniec ubiegłego 2011 roku było 
6.715 mieszkańców gminy). 
Na pobyt stały zameldowało się 167 osób, na pobyt czasowy 96 osób.
Wymeldowało się z pobytu stałego 177 osoby w tym 2 osoby 
wymeldowano decyzją administracyjną.

2012 rok w USC

Odpady w pytaniach i odpowiedziach
Do kogo należy obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki 
lub worki na odpady, w tym do zbiórki selektywnej?

Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki 
należy do właściciela nieruchomości. Gmina przymierza się do 
zastosowania systemu workowo-pojemnikowego. Pojemnik będzie 
można wydzierżawić od firmy odbierającej odpady za niewielką 
jednorazową opłatą lub nabyć we własnym zakresie. Worki właściciel 
nieruchomości będzie mógł również nabyć od firmy odbierającej 
odpady lub nabyć we własnym zakresie.

Szacunkowy koszt zakupu jednego worka to 0,60 zł–1 zł za 
sztukę. 

Jaka firma będzie odbierać odpady i czy będzie to wymagało 
zawarcia osobnej umowy?

Firmę wybierze gmina w drodze przetargu. Umowę na wywóz 
śmieci będzie zawierała gmina – zgodnie z przyjętymi przepisami. 
Obywatel, właściciel nieruchomości ma obowiązek podać w dekla-
racji składanej do Urzędu liczbę osób mieszkających w danej 
nieruchomości oraz zadeklarować czy decyduje się na selektywna 
zbiórkę odpadów, czy też nie.

Jak będą weryfikowane dane zawarte w deklaracjach?
Informacja zawarta w deklaracji będzie weryfikowana w opar-

ciu o bazę meldunkową. Składanie nieprawidłowych informacji 
podlega odpowiedzialności karnej. 

Czy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi uwzględnia się liczbę osób zamieszkałych czy 
zameldowanych?

W deklaracji uwzględniamy liczbę osób zamieszkałych 
w gospodarstwie domowym.

W przypadku, kiedy liczba osób zamieszkałych nie jest zgodna 
z liczbą osób zameldowanych należy do przedmiotowej deklara-
cji dołączyć oświadczenie o zamieszkaniu osoby zameldowanej 
a nieujętej w deklaracji.

Co się stanie w przypadku, kiedy nie złożę wymaganej deklaracji 
w terminie?

W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, 
co do danych zawartych w deklaracji gmina określi, w drodze 
decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią 
ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach 
o podobnym charakterze (art. 6o ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach).

Co w przypadku, kiedy nie będę płacił za odpady?
W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją 

w wysokości niższej od należnej, gmina określi, w drodze decyzji, 
wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym, że uprawnienia 
organów podatkowych przysługują Burmistrzowi.

Do którego pojemnika mam wrzucać popiół ?
Popiół nie kwalifikuje się do żadnych z frakcji zbieranych w spo-

sób selektywny w związku z tym należy wrzucać go do pojemnika 
na zmieszane odpady komunalne. Przy czym należy pamiętać, iż 
do pojemnika wrzucamy zimny popiół w innym wypadku możemy 
uszkodzić pojemnik.

Czy właściciele nieruchomości, którzy mają zawarte umowy będą 
mogli po dniu 1 lipca 2013 r. korzystać z nich, a nie z systemu 
gminnego? Czy właściciele nieruchomości będą musieli wypowiadać 
dotychczas zawarte umowy na odbieranie odpadów komunalnych, 
czy wygasają one z mocy prawa? 

Ustawa nie rozwiązuje, ani nie wygasza dotychczas zawartych 
umów, ponieważ są one stosunkiem cywilno-prawnym. Każda umowa 
zawarta pomiędzy właścicielem nieruchomości a odbierającym 
odpady komunalne powinna zawierać zapis o trybie i warunkach 
jej rozwiązania przez jedną ze stron. Na tej podstawie właściciele 
nieruchomości będą mogli rozwiązać dotychczasowe umowy na 
odbieranie odpadów komunalnych.

Czy stawki opłat mogą być zmieniane w ciągu roku?
Stawki uchwala Rada Miejska, która może zdecydować zarówno 

o ich podwyższeniu, jak i obniżeniu.

Co w sytuacji, gdy w pojemniku na odpady komunalne segregowane 
znajdą się inne odpady niż komunalne?

Jeżeli w deklaracji mieszkaniec określi, że odpady będzie 
zbierał w sposób selektywny, a nie będzie wywiązywał się z tego 
zobowiązania, firma odbierająca odpady zgłosi ten fakt do urzędu, 
gdzie wszczęte zostanie postępowanie, wyjaśniające zaistniałą 
sytuację.

Jak często będą odbierane odpady?
Terminy odbioru określi harmonogram, który zostanie podany naj-

prawdopodobniej w czerwcu - przed uruchomieniem systemu.

Czym jest kompostownik?
Pojemnik lub pryzma, na której składowane są organiczne 

odpadki z ogrodu, takie jak chwasty, ścięta trawa, liście, 
zwiędłe kwiaty, gałęzie, części warzyw i owoców, stara zie-
mia z pojemników, organiczne odpady pochodzące z kuchni 
finalnie wszystkie te odpady zostają przetworzone w produkt 
bogaty w próchnicę.
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Środki na usuwanie azbestu
Gmina Czyżew pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku dofinansowanie 
w kwocie 47 862,00 zł na realizację zadania pn. „Usuwanie wyro-
bów zawierających azbest z terenu gminy Czyżew”. 

Na chwilę obecną dofinansowanie stanowi około 51% szaco-
wanych kosztów demontażu, transportu i utylizacji zdeklarowanej 
przez mieszkańców ilości azbestu. Dokładny koszt zadania poznamy 
po wyłonieniu w wyniku przetargu firmy odpowiedzialnej za reali-
zację. Udział w programie zadeklarowało 62 mieszkańców gminy. 
Usuwanie płyt azbestowych rozpocznie się w maju, a zakończenie 
zadania planowane jest na 30 czerwca 2013 r. 

W dniu 7 marca 2013 r. Gmina złożyła wniosek o dofinan-
sowanie projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na 
terenie Gminy Czyżew” ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 

Celem Projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 
120 gospodarstw zagrożonych marginalizacją dostępu do Inter-
netu z powodu trudnej sytuacji społecznej, materialnej bądź 
niepełnosprawności. 

W ramach Projektu planuje się też zakupienie 160 zestawów 
komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz udostępnienie 

Internetu i komputerów szkołom z naszego terenu, a co najważ-
niejsze budowę sieci szerokopasmowej, którą dostarczony będzie 
Internet do określonych beneficjentów. W projekcie planowane 
są także szkolenia dla różnych beneficjentów. Wartość zadania 
wynosi ponad 2 mln 438 tys. zł. i jest w 100 % finansowana ze 
środków zewnętrznych. Z uwagi na to, iż w programie uczestniczyć 
mogą wszystkie samorządy w Polsce, na razie nie wiemy, jaką 
mamy szansę na jego powodzenie i oczekujemy na wynik. 

U.M

Zabiegamy o środki na Internet

W najbliższym czasie, gdy pozwolą na to warunki atmo-
sferyczne rozpoczną się prace przy budowie sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Roso-
chate Kościelne. I etap inwestycji zakłada budowę oczyszczalni 
i sieci na ulicach Mazowieckiej, Wierzbowej, Czyżewskiej 
i Poświątnej. Ulica Kościelna planowana jest w II etapie. 
Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„ZIEJA” Ryszard Zieja z Łomży wyłonione w drodze przetargu. 
Inspektorem nadzoru zatrudnionym przez Urząd Miejski będzie 
Karol Żabiński z Zambrowa. Wartość robót budowlanych doty-
czących I etapu wynosi – 1 mln 645 tys. z czego ponad 808 tys. 
zł. Gmina pozyskała z Unii Europejskiej w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zgodnie z ustawą o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
gmina buduje sieć zaś realizację budowy przyłączy do sieci 
zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie 

do sieci. W trakcie prowadzenia inwestycji koszt ten będzie i tak 
mniejszy, ponieważ nie będzie obejmował kosztu wykonania 
dokumentacji projektowej, który został poniesiony przez gminę. 
Koszt przyłączenia swojej nieruchomości do sieci mieszkańcy 
będą mogli indywidualnie ustalić z wykonawcą bądź wykonać 
we własnym zakresie na warunkach ustalonych przez właściciela 
sieci czyli gminę. Planuje się zakończenie inwestycji na koniec 
października bieżącego roku.

Liczymy na dobrą współpracę z mieszkańcami i mamy 
nadzieję, że inwestycja będzie przebiegać bez większych prob-
lemów i w niedługim czasie będzie dobrze służyła mieszkańcom 
Rosochatego.

U.M

Kanalizacja w Rosochatem Kościelnem

W tym roku zostanie oddana do użytku kolejna świetlica wiejska 
w naszej gminie. Będzie to świetlica wiejska w Kaczynie Starym. 

Dobrze się stało, że po kolejnych zebraniach organizowanych 
przez Gminę, mieszkańcy w końcu zdecydowali się uregulować 
stan prawny nieruchomości na rzecz gminy. Dzięki temu istniejący 
budynek zostanie wyremontowany i rozbudowany o dodatkowe 
pomieszczenia. Zakres prac obejmuje m.in.: wymianę konstrukcji 
dachu i pokrycia dachowego, wykonanie posadzek, wykonanie 
nowych tynków wraz z ich malowaniem, wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej, przebudowę instalacji elektrycznej i wodno-kanaliza-

cyjnej, budowę zbiornika na nieczystości ciekłe, wykonanie utwar-
dzenia nawierzchni placu manewrowego kostka brukową. Obecnie 
trwają prace komisji przetargowej nad wyborem najkorzystniejszej 
oferty. Prace rozpoczną się niezwłocznie po podpisaniu umowy, 
zaś ich zakończenie planowane jest na sierpień 2013 r. Wartość 
inwestycji wyniesie ponad 400 tys. zł. 

Na inwestycję gmina pozyskała dofinansowanie ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w wysokości ponad 200 tys. kosztów kwalifikowalnych.

U.M

Remont świetlicy w Kaczynie Starym



8 Gazeta Czyżewska

Zbliża się okres wiosenno-letni w związku z czym gospodarka komu-
nalna gminy przystępować będzie do porządkowania i oczyszczania po 
okresie zimowym parkingów, placów, skwerów, ulic i chodników.

Apelujemy do mieszkańców naszej gminy, a w szczególności 
miasta Czyżew, aby przystępowali do porządkowania swoich posesji, 
ogródków jak również chodników.

Prowadzone będą również prace przy udrożnianiu rowów 
przydrożnych poprzez wycinkę zbędnych krzewów oraz oczysz-
czanie poboczy dróg.

Do mieszkańców wsi zwracamy się z apelem, aby podczas 
robót polowych nie zanieczyszczać dróg publicznych. Jest to nie-
dozwolone m.in. ze względu na stworzenie zagrożenia na drodze. 
Utrzymanie czystości i porządku leży w interesie gminy, ale również 
w interesie wszystkich mieszkańców i zachęcamy tym samym do 
uporządkowania własnych posesji aby były przykładem dla innych. 
Czysty i zadbany ogród, podwórko czy każde inne miejsce, w któ-
rym przebywamy na co dzień to gwarancja dobrego samopoczucia 
i przyjemność spędzania w nim wolnego czasu. 

Szczegóły dotyczące utrzymania czystości i porządku zostały okre-
ślone w Regulaminie, który został zatwierdzony Uchwałą XXIII/157/12 
Rady Miejskiej w Czyżewie z dnia 23 listopada 2012 r.

Zimowe odśnieżanie
Dobiega końca okres zimowy, który obfitował w opady śniegu, 

zawieje i zamieci śnieżne, powodujące bardzo poważne utrudnienia 
w poruszaniu się po drogach, ulicach, chodnikach i parkingach.

Pracownicy gospodarki komunalnej od 16 grudnia 2012 roku na 
bieżąco po intensywnych opadach śniegu od bardzo wczesnych godzin 
rannych, a nawet w dni wolne pracowali przy odśnieżaniu.

Odśnieżano sprzętem gminnym, zgodnie z harmonogramem 
kolejności zimowego utrzymania dróg. Mimo bardzo uciążliwych 
warunków atmosferycznych w okresie zimy drogi na terenie gminy 
były przejezdne, mieszkańcy nie mieli większych problemów 
z poruszaniem się po nich.

Jak korzystać z kanalizacji
Zasady korzystania z kanalizacji określa ustawa z dnia 

7 czerwca 2001 r. „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków” Dz. U. 2001 r. Nr 72 poz. 747 z późn. 
zm. Zgodnie zobowiązującym art. 9 ust 1 i 2 wyżej wymienionej 
ustawy zabronione jest wprowadzanie ścieków socjalno-bytowych 
i przemysłowych do kanalizacji deszczowej, a także wód opadowych 
i drenażowych z posesji do kanalizacji sanitarnej.
– Do sieci kanalizacji sanitarnej nie należy wrzucać żadnych 

materiałów włóknistych, ani różnego rodzaju przedmiotów.
– Występuje całkowity zakaz odprowadzania do kanalizacji sani-

tarnej wód deszczowych i drenażowych z budynków i posesji
Nieprzestrzeganie tych zasad powoduje niszczenie bardzo 

kosztownych urządzeń przepompowni i oczyszczalni ścieków. Wody 
deszczowe i gruntowe bardzo źle wpływają na pracę oczyszczalni 
(brak efektów oczyszczania ścieków).

Ponadto ścieki przy ulewach deszczowych rozcieńczane z wodą 
nie mieszczą się w sieci i studniach kanalizacyjnych i w najniższych 
punktach miasta podnoszą pokrywy i wypływają na chodniki i ulice, 
powodując zagrożenie ekologiczne.

Apelujemy do mieszkańców Czyżewa, aby dla wspólnego 
dobra zachowali rozsądek stosowali się do zaleceń przy użytko-
waniu kanalizacji sanitarnej.

U.M

Referat gospodarki komunalnej informuje

Czy będą wiatraki w gminie?
W chwili obecnej toczy się postępowanie administracyjne 

o wydanie 9 decyzji o warunkach zabudowy i 10 decyzji środowi-
skowych dotyczących budowy 19 elektrowni wiatrowych na terenie 
całej gminy. W toku prowadzonych spraw wpłynęło do Urzędu ok. 
400 podpisów mieszkańców sprzeciwiających się budowom. Sprawy 
mają bardzo trudny i złożony charakter, dlatego też postępowanie 
toczy się dosyć długo, co podnosi w różnych skargach wnioskodawca. 
Gmina stara się wnikliwie analizować sprawę, a także uwzględniać 
w miarę możliwości prawnych wnioski mieszkańców. W toku 
prowadzonego postępowania administracyjnego Urząd nie może 
kierować się własnym zdaniem czy stronniczością i jeżeli wszystkie 
kryteria zostaną spełnione, to takie decyzje muszą być wydane. 
W sprawach mogą się wypowiedzieć głównie strony postępowania, 
a więc Ci którzy posiadają działki najbliżej planowanej inwestycji. 
Z upływem czasu coraz więcej jest różnych opinii na temat korzyści, 
ale też niewątpliwe zagrożeń wynikających z budowy wiatraków. To 
powinny brać pod uwagę strony postępowania, a przede wszystkim 

właściciele gruntów. Rolnicy, którzy wydzierżawiają własne grunty 
powinni pamiętać nie tylko o korzyściach, ale też czy ich interes 
prawny w umowach został należycie zabezpieczony.

Niepokoje mogą wzbudzać różne kwestie m.in.:
– czy nie dajemy do dyspozycji całej działki może kilkuhektarowej;
– że zgodnie z prawem gmina musi dochodzić na drodze egzeku-

cji podatku od nieruchomości (nie rolnego tylko od działalności 
gospodarczej) i nie od inwestora tylko od właściciela gruntu;

– co będzie w przypadku potrzeby odrolnienia gruntu i opłat 
z tego tytułu przez kolejne 10 lat i wiele innych.

Niezależnie od w/w postępowań Rada Miejska w Czyżewie 
przystąpiła też do uchwalenia planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy, który określi zakaz zabudowy, w tym również elektrowni 
wiatrowych na większości terenów położonych 250 m od istniejącej 
zabudowy, co pozwoli na zachowanie ładu przestrzennego gminy.

U.M

W dniu 17 marca 2013r. odbył się Gminny Festiwal Piosenki 
Przedszkolaków „Mama, Tata i ja” organizowany po raz jedenasty 
przez GOK w Czyżewie. W festiwalu uczestniczyły dzieci z przed-
szkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu naszej gminy, ogółem 
wystąpiło 22 osoby.

Powołana przez organizatora komisja w składzie: Przewodni-
czący Grzegorz Kulik, członkowie: Zbigniew Oleński, Agnieszka 
Zaniewska - przyznała następujące miejsca:

I miejsce Blanka Gniazdowska GP Czyżew

II miejsce Kacper Godlewski SP Dąbrowa Wielka
III miejsce Gabriela Suchowierska GP Czyżew
oraz wyróżnieninia:
– Aleksandra Szulborska GP Czyżew, Julia Śmiarowska GP 

Czyżew, Oliwia Kaczyńska ZS Rosochate Kościelne, Klaudia Tyszko 
GP Czyżew, Patrycja Sienicka GP Czyżew

Wyłonieni laureaci z gminnego etapu będą reprezentować 
naszą gminę w Powiatowym Festiwalu Piosenki Przedszkolaków, 
który niebawem odbędzie się w Ciechanowcu.

Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaków 
„Mama, Tata i ja”
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� w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2013 r. kryterium do-
chodowego przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z ty-
tułu urodzenia się dziecka

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi 
z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), będzie uza-
leżnione od kryterium dochodowego, które będzie wynosić 
1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Dochód 
będzie ustalany na podstawie przepisów o świadczeniach 
rodzinnych. W przypadku urodzenia się dziecka przed dniem 
1 stycznia 2013 będą obowiązywać dotychczasowe przepisy. 
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 sprawie zmian w świadczeniach opiekuńczych

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zmianie ustawy o świadcze-
niach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 grudnia 
2012 r. (Dz.U z 2012 poz.1548) Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Czyżewie informuje, iż z dniem 01.01.2013 r. weszły 
w życie zmiany w dotychczasowych przepisach regulujących zasady 
przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.

Osoby, którym przyznano świadczenie pielęgnacyjne na 
podstawie dotychczasowych przepisów zachowują prawo do tego 
świadczenia do dnia 30 czerwca 2013 roku.

Po upływie w/w terminu decyzje przyznające świadczenie 
wygasają i należy ponownie złożyć wniosek o ustalenie prawa do 
świadczenia pielęgnacyjnego lub nowej formy świadczenia - spe-
cjalnego zasiłku opiekuńczego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżewie w godzinach: pn 8.00-16.00, 
wt.-pt 7.30-15.30 oraz pod nr telefonu 86 275 50 50

Komunikat GOPS

Trudna decyzja związana z posłaniem 6-latka do szkoły spędza 
sen z oczu wielu rodzicom. Podejmując decyzję o wcześniejszym 
posłaniu dziecka do szkoły należy jednak pamiętać, że każde dzie-
cko rozwija się inaczej, ma swoją dynamikę, tępo i rytm rozwoju. 
Dzieci różnią się między sobą zdolnością do koncentracji uwagi, 
zainteresowaniem nauką. O poziomie rozwoju dziecka decyduje 
szereg czynników, przede wszystkim wrodzone zdolności, talenty 
rodzicielskie, warunki w jakich dziecko się wychowuje, zdobyte 
dotychczasowe doświadczenia i wiele innych, pozornie mniej 
ważnych spraw. Warto również zwrócić uwagę, w której połowie 
roku urodziło się dziecko.

Jeżeli więc, Wasz 6-latek:
• interesuje się otaczającym światem, posiada wiedzę o sobie 

(potrafi powiedzieć jak się nazywa, ile ma lat, gdzie mieszka, 
zna pory roku, dni tygodnia),

• posiada odpowiednia zasób słów, prawidłowo wymawia 
wszystkie głoski, swobodnie wypowiada się zdaniami np. na 
temat swoich przeżyć, zaobserwowanego zjawiska lub oglą-
danego obrazka,

• słucha uważnie poleceń i rozumie ich treść,
• skupia uwagę na zadaniu,
• przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej 

i współdziała w zabawach i sytuacjach zadaniowych,
• zapamiętuje treść bajki, wiersza, potrafi odtworzyć je z pamięci,
• ma umiejętność klasyfikowania i szeregowania przedmiotów, 

obrazków,
• potrafi wyobrazić sobie co było wcześniej i co będzie później 

(zna pojęcia czasowe wczoraj, jutro),
• posiada orientację w schemacie ciała i przestrzeni (potrafi wska-

zać prawą, lewą rękę, rozumie treść „zaznacz w lewym górnym 
rogu...”, określa położenie przedmiotów nad, pod, na),

• jest samodzielny w czynnościach samoobsługowych (ubieranie, 
rozbieranie...) oraz w sytuacji zadaniowej (wykazuje inicjatywę, 
podejmuje próby poradzenia sobie z trudnością, jest zaintereso-
wany osiągnięciem celu, starta się dokończyć pracę),

• dba o bezpieczeństwo własne i innych (bezpiecznie porusza 
się po drodze, rozumie jak zachować się w sytuacji zagrożenia, 
wie gdzie można otrzymać pomoc i umie o nią poprosić),

• jest sprawny pod względem ruchowym i manualnym,
• jest zainteresowany czytaniem, pisaniem i matematyką (intere-

suje się książkami, z uwagą słucha opowiadań i baśni, rozumie 
sens umownych znaków, zna i stosuje liczebniki porządkowe, 
dodaje i odejmuje konkretne przedmioty, liczmany)

to te właściwości i cechy będą mu pomagały, gdy pójdzie do 
szkoły. Świadczą one o wystarczającym przygotowaniu dziecka 

do podjęcia nauki szkolnej i możemy, jako rodzice, świadomie 
i odpowiedzialnie posłać go do klasy I.

Jeżeli jednak, dziecko nie spełnia powyższych wymagań, 
a ponadto w jego zachowaniu widoczne są trudności funkcjono-
wania społeczno-emocjonalnego:
• w zabawie reaguje złością, gniewem, obraża się, odchodzi,
• często wybucha złością, płaczem, reaguje impulsywnie,
• zachowuje się agresywnie w stosunku do innych dzieci, nie 

przestrzega reguł i zasad,
• okazuje lęk, niepokój, wycofuje się,
• stara się przebywać blisko nauczyciela w stopniu utrudniają-

cym zabawę i naukę w grupie,
• unika sytuacji wymagających samodzielności,
• jego koncentracja jest chwiejna, bardzo podatna na rozproszenie,

to oznacza, iż nie osiągnęło jeszcze gotowości szkolnej i właś-
ciwą decyzją wydaje się pozostawienie w przedszkolu. O sukcesie 
dziecka bowiem bardziej decyduje jego dojrzałość emocjonalna 
i społeczna niż posiadane umiejętności i wiadomości.

 Chcąc pomóc rodzicom w podjęciu tej ważnej decyzji w dniu 
7 marca 2013 r. w Gminnym Przedszkolu w Czyżewie odbyło się 
spotkanie, w którym uczestniczyli rodzice sześciolatków, a także 
psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Pani psycholog 
wyjaśniała rodzicom na czym polega dojrzałość szkolna dziecka 
i kiedy sześciolatek jest gotowy, aby rozpocząć naukę w szkole. 
Pomocne w podjęciu decyzji mogą być wyniki końcowej diagnozy 
przedszkolnej, rozmowy z nauczycielem oraz porady i konsulta-
cje dotyczące dojrzałości szkolnej prowadzone w Poradni Psy-
chologiczno-Pedagogicznej, na które pani psycholog serdecznie 
zapraszała. W celu przybliżenia dzieciom środowiska szkolnego, 
a tym samym zachęcenie do wcześniejszej edukacji, planujemy 
wycieczkę do szkoły podstawowej oraz spotkanie z uczniami 
i nauczycielami klas I. 

 Warto również dodać, iż roku szkolnym 2014/2015 w klasach 
pierwszych szkół podstawowych „spotkają się” dwa roczniki – 2008 
i 2007 (6-cio i 7-latki). Dane demograficzne wskazują, że są to roczniki 
dość liczebne. Może spowodować to „przepełnienie” szkół i koniecz-
ność tworzenia klas licznych i niejednorodnych pod względem wieku 
dzieci. W perspektywie kolejnych etapów edukacji dzieci spotkają się 
z większą konkurencyjnością np. w staraniach o przyjęcie do wybranego 
gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej czy też na studia.

Jednak ostateczna decyzja o tym, czy sześciolatek pójdzie do 
szkoły, pozostaje w gestii rodziców. 

Danuta Suchodolska

Dylemat rodziców: posłać 6-latka do szkoły?
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Nowoczesne technikum
W ZSOiZ w Czyżewie od listopada 2012 roku realizowany 

jest projekt ,,Nowoczesne Technikum – modernizacja kształcenia 
zawodowego gwarancją lepszego startu w przyszłość”. Wspar-
cie w kwocie ponad 900 000 skierowane będzie do 150 osób 
z technikum w zawodach technik informatyk, technik organizacji 

usług gastronomicznych i technik agrobiznesu. Głównym celem 
projektu jest podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego 
i jego modernizacja. Dzięki funduszom unijnym w najnowszy 
sprzęt audiowizualny zostanie wyposażona m. in. pracownia 
językowa, co podwyższy innowacyjność prowadzonych zajęć. 
Laboratorium językowe wyposażone w laptopy uczniowskie 
które będą współpracować z odtwarzaczami CD/DVD, reje-
stratorami audio, komputerem, tunerem telewizyjnym oraz 
z tablicą interaktywną, umożliwi również naukę on – line. 
Nauka w laboratorium językowym i pracowni informatycznej 
z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu będzie ciekawsza 
i efektywniejsza. 

W ramach realizacji projektu zorganizowane już zostały 
zajęcia z wykładowcą SGGW – dr hab. Krystyną Rejman. 
Wykład oraz ćwiczenia produkcyjne z herbatą i kawą w roli 
głównej ukazały nowe możliwości zastosowań tych najpopu-
larniejszych używek. 

Innymi ciekawymi zajęciami okazały się prowadzone w cza-
sie ferii przez szefa kuchni Pomorskiej Akademii Kulinarnej kursy 
sporządzania potraw z frutti di mare. 

W czasie ferii zimowych uczniowie ZSOiZ w Czyżewie 
mieli również możliwość doskonalenia umiejętności zawodowych 
w kursie kelnerskim, potwierdzonych certyfikatami w języku pol-
skim i angielskim. Kurs prowadził Prezes Akademii Kelnerskiej 
i Krajowego Stowarzyszenia Kelnerów oraz organizator Mistrzostw 
Polski Kelnerów. 

Na co dzień uczestnicy kursu biorą udział w zajęciach 
pozalekcyjnych podwyższających kompetencje z matematyki, 
języków obcych i przedmiotów przyrodniczych. Już 15 uczniów 
ukończyło bezpłatne kursy na prawo jazdy kat. B, a następnych 
30 zdobędzie uprawnienia w czasie trwania projektu. Ucznio-
wie zdobędą również dodatkowe kwalifikacje uprawniające 
mi in. do prowadzenia wózków widłowych, obsługi kombajnu 
i stosowania oprysków na polach. Przed nimi jeszcze wyjazdy 
edukacyjne, m.in. na targi teleinformacyjne do Hannoveru, 
a podczas wakacji odbędą staże w zakładach pracy, w tym także 
w Niemczech. Wszystkie tak różnorodne formy podwyższania 
umiejętności zawodowych sprawiają, że szkoła zawodowa 
w Czyżewie – to rzeczywiście „Nowoczesne Technikum”

ZSOiZ Czyżew 

W dniu 24 stycznia 2013 r. Pan Kazimierz Brzozowski mieszka-
jący na terenie naszej gminy w miejscowości Czyżew – Ruś – Kolonia 
obchodził piękny jubileusz swoich setnych urodzin. W tym szczególnym 
dniu Szanownego Jubilata odwiedziło liczne grono gości – zjechała się 
najbliższa rodzina. Pan Kazimierz Brzozowski ma siedmioro dzieci, nato-
miast wszystkie wnuki i prawnuki to grono liczące około 70 osób. Jubilat 
doczekał nawet dwóch praprawnuczków i być może nie ostatnich.

W imieniu władz samorządowych Gminy Czyżew serdeczne 
życzenia złożył zastępca Burmistrza Pan Andrzej Molenda w asyście 
zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Pani Joanny Andrzej-
czyk „niewielu z nas dzisiaj żyjących będzie dane dożyć tak pięknego 
wieku. Przeżył go Pan pośród blasków i cieni codziennego życia, wśród 
najbliższych sobie osób, które czerpały z tego bogatego źródła wiedzy 
doświadczenia”. Pan Burmistrz podziękował Jubilatowi za wszelkie 
trudy i owoce minionych lat i złożył życzenia kolejnych spędzonych 
w zdrowiu i życzliwości otoczenia. Do życzeń dołączył kwiaty i kosz 
słodyczy. Odczytał i przekazał również na ręce Szanownego Jubilata 
listy gratulacyjne od Premiera RP oraz Wojewody Podlaskiego.

Obecnie na terenie naszej gminy żyje dwóch stulatków. 
Pan Kazimierz Brzozowski m.in. z przedstawicielami Urzędu Miejskiego

Jubileusz 100 urodzin
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GOK w Czyżewie zaprasza…
5 kwietnia w piątek o 9.00 do sali widowiskowej ośrodka kultury 

na prezentacje teatralne grup dziecięcych „Teatru Ma-
rzeń” z okazji „Roku Juliana Tuwima 2013”: insceni-
zacje „O księciu łakomczuszku i rozsądnej księżnicz-
ce” oraz „Magiczny sen Marty” [wstęp bezpłatny]

7 kwietnia w niedzielę po mszy wieczornej do kościoła para-
fialnego w Czyżewie na koncert  pt. „Z głębi serc” 
poświęcony pamięci Błogosławionego Papieża Jana 
Pawła II w wykonaniu grup wokalnych

19 kwietnia w piątek o 9.00 do sali widowiskowej GOK-u na gmin-
ne obchody Święta Ziemi pt. „Nasza Ziemia”: spektakl 

grupy średniej Teatru Marzeń „Wielkie lanie za budy-
niu gotowanie” oraz Rozstrzygniecie IX Regionalnego 
Konkursu Plastyczno- Ekologicznego pn. „Drogi”

28 kwietnia w niedzielę o godz. 15.00 do sali widowiskowej 
ośrodka kultury na Powiatowe Prezentacje Zespołów 
Tanecznych „Wesoły Pląs”

19 maja w niedzielę na Powiatowy Konkurs Piosenki
2 czerwca  w niedzielę [Stadion Miejski ul. Zarzecze] na festyn 

„Święto Rodziny”
14 lipca w niedzielę [Stadion Miejski ul. Zarzecze] na festyn 

„Dni Czyżewa”

Co w kulturze „piszczy”, czyli 
kalendarium GOK-u w Czyżewie

– podczas uroczystej mszy poprzedzającej Boże Narodzenie 
tzw. Pasterki wierni zebrani w czyżewskiej świątyni mogli wsłuchi-
wać się w kolędy grane przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą, której 
kapelmistrzem jest pan Krzysztof Witkowski.

– w dniu 7 stycznia 2013 r. w Zespole Szkół w Czyżewie odbyło 
się spotkanie dzieci i młodzieży z profesjonalnymi sportowcami Anną 
Jesień wielokrotną mistrzynią Polski i Justyną Korytkowską polską 
lekkoatletką. Spotkanie uatrakcyjniły występy taneczne Zespołu 
Mażoretki „Emko” z Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie, 
którego instruktorką jest p.Wioletta Gołąb.

– W IX Noworocznym Turnieju Szachowym w Perlejewie, 
który odbył się 13 stycznia 2013 r. w niedzielę, po raz kolejny 
uczestniczyła grupa szachistów z GOK-u w Czyżewie prowadzona 
przez Pana Krzysztofa Kupniewskiego. W turnieju uczestniczyło 
66 szachistów z woj. podlaskiego i mazowieckiego. Nasz ośrodek 
kultury reprezentowało 7 osób zdobywając w kategorii:

do 13 lat – I miejsce Jakub Śmiarowski
do 16 lat – II miejsce Mateusz Tymiński 
po 16 lat – III miejsce Justyna Zaremba
Laureatom medale i dyplomy wręczył Wójt Gminy Perlejewo. 

Gratulujemy!
– Po raz kolejny zespoły z Gminnego Ośrodka Kultury w Czyże-

wie uczestniczyły w Powiatowych Prezentacjach Kolęd i Zespołów 
Kolędniczych w Klukowie organizowanych przez miejscowy Ośrodek 

Kultury w dniu 20 stycznia 2013 r. W tym roku w prezentacjach 
uczestniczyła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z GOK w Czyżewie, 
a wystąpiła z koncertem znanych polskich kolęd. 

– Reprezentująca koło plastyczne Gminnego Ośrodka Kultury 
w Czyżewie Aleksandra Grześniak zdobyła NAGRODĘ GŁÓWNĄ 
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Anioły Bożego Naro-
dzenia”, organizowanym przez Ryńskie Centrum Kultury w Rynie 
(woj. warmińsko-mazurskie). Ola zwyciężyła w kategorii prac 
„płaskich” w przedziale wiekowym 10-12 lat. Gratulujemy!

– Zapraszamy serdecznie do udziału w IX Regionalnym Konkursie 
Plastyczno-Ekologicznym 2013 pt. „DROGI”, który organizujemy 
wspólnie z Nadleśnictwem Rudka. info na www.gokczyzew.pl

– 21 marca najstarsza grupa „Teatru Marzeń”, który działa 
w GOK-u pod opieką pani Ani Kazimierczuk, wzięła udział 
w prezentacjach „Dramat i tragedię pozostaw teatrowi” w Łomży, 
prezentując spektakl wielkopostny „Nasze sumienia”

– 24 marca grupy wokalne „Nova Noota” i „B-moll”, 
których opiekunką jest pani Agnieszka Zaniewska, uświetniły 
swym występem rozstrzygniecie Gminnego Konkursu na Palmę 
Wielkanocną organizowanego przez Bibliotekę Publiczną 
Gminy Czyżew

– 30 marca w Wielką Sobotę dzieci i młodzież z grup wokal-
nych i koła teatralnego zaprezentują w kościele część artystyczną 
z okazji czuwania przy „Grobie Pańskim” 

Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Czyżewa
3 lutego w czyżewskim GOK-u odbył się VI Turniej Sza-

chowy o Puchar Burmistrza Czyżewa. W turnieju wzięło udział 59 
zawodników z terenu Powiatu Wysokomazowieckiego oraz gmin 
ościennych z woj. Mazowieckiego. Zdobywcą Pucharu Burmistrza 
Czyżewa został pan Tomasz Ołowski z Nura. Sędzią turnieju był 
opiekun koła szachowego pan Krzysztof Kupniewski.

Poniżej prezentujemy wyniki tegorocznego turnieju:
Kategoria żeńska do lat 13:
I miejsce - Gabriela Guziak – Wyliny Ruś
II miejsce - Weronika Deniziak - Ciechanowiec
III miejsce - Julia Skupiewska - GOK Czyżew
Kategoria żeńska powyżej lat 13:
I miejsce - Weronika Marzęta - Ciechanowiec
II miejsce - Sylwia Bekier - Ciechanowiec
III miejsce - Karolina Sternik - Klukowo

Kategoria męska do lat 13:
I miejsce – Jakub Śmiarowski- GOK Czyżew
II miejsce - Maciej Piszczatowski- Szepietowo
III miejsce – Jakub Stawierej
Kategoria męska 14- 16 lat:
I miejsce – Jakub Budziszewski –Szepietowo  
II miejsce – Paweł Piszczatowski - Szepietowo
III miejsce - Kacper Sawicki- Ciechanowiec
Kategoria męska powyżej lat 16:
I miejsce – Tomasz Ołowski - Nur
II miejsce - Tomasz Wyszyński - Wysokie Mazowieckie
III miejsce - Krzysztof Steć – Małkinia Górna
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Konkurs Literacki pt. „Mój pomysł na teatr”

Gminne obchody „ROKU JULIANA TUWIMA 2013”
14 lutego w „Walentynki” beneficjenci projektu „SZTUKA 

Wędrowania” gościli w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej 
z okazji rozstrzygnięcia Konkursu Literackiego pt. „Mój pomysł na 
teatr”. Publiczność powitał serdecznie Dyrektor SP w Dąbrowie 
Wielkiej Pan Lech Krajewski. Następnie Pani Ania Kazimierczuk 
z GOK-u w Czyżewie, która koordynuje projekt „SZTUKA Wędro-
wania”, podziękowała dyrekcji, nauczycielom oraz uczniom za 
wspaniałe przyjęcie i współpracę oraz omówiła zasady konkursu 
literackiego i działania artystyczne młodzieży w w/w projekcie.

Społeczność uczniowska szkoły w Dąbrowie Wielkiej zapre-
zentowała dwa kolorowe i energetyczne układy taneczne oraz 
spektakl „Kopciuszek” w zabawnej wersji współczesnej. Młodzi 
artyści tańczyli i odgrywali swoje role rewelacyjnie, dlatego też 
publiczność nie szczędziła im gromkich braw.

Na zakończenie spotkania nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie 
konkursu. Laureaci z rąk koordynatorek projektu: Pani Iwonki Sienickiej 
i Pani Ani Kazimierczuk oraz Pana Dyrektora Lecha Krajewskiego 
otrzymali dyplomy oraz nagrody- wymarzone książki. Wszyscy 
uczestnicy konkursu również otrzymali pamiątkowe dyplomiki 
i upominki. Pobyt w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej 

zakończył się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez Radę 
Pedagogiczną szkoły.

Konkurs został zorganizowany w ramach projektu „SZTUKA 
Wędrowania” realizowanego przez Grupę nieformalną- Gminny 
Ośrodek Kultury w Czyżewie w programie „Równać Szanse 2012” 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowanym przez 
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Do udziału w konkursie zgłoszono 33 prace z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Czyżewie, Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem, 
Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej oraz Szkoły Podstawo-
wej w Zawistach Dworakach (Gmina Boguty, Woj. Mazowieckie). 
Prace zostały ocenione przez publiczność dziecięcą z Zespołu Szkół 
w Czyżewie oraz Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem.

Poniżej prezentujemy wyniki konkursu.
I miejsce zdobyły ex aequo Klaudia Szulborska i Marta Kot 

– Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie oraz Zuzanna Jaźwińska 
i Joanna Jastrzębska - Zespół Szkół w Rosochatem Kościelnem.

Miejsca II i III nie przyznano
Wyróżnienia zdobyły: Monika Gniazdowska, Klaudia Słowi-

cka i Patrycja Puszko – Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie oraz 
Magda Dmochowska, Ania Zaremba i Kasia Kempista - Zespół Szkół 
w Rosochatem Kościelnem.

Laureaci II gminnego konkursu literackiego „Mój Pomysł na teatr”

II gminny konkurs literacki „Mój Pomysł na teatr” – taniec

Kolędowanie w czyżewskim GOK-u
W „Święto Trzech Króli” w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Czyżewie odbyły się tradycyjnie Prezentacje Kolęd i Zespołów 
Kolędniczych. W niedzielne popołudnie 6 stycznia 2013 roku sala 
ośrodka kultury dosłownie „pękała w szwach”: wszyscy chcieli 
podziwiać bożonarodzeniowe występy grup wokalnych, teatralnych 
i instrumentalnych z terenu Gminy Czyżew. Podczas prezentacji 
gościliśmy m.in.: księdza dziekana Eugeniusza Sochackiego, księ-
dza Dariusza Goska, księdza Andrzeja Klimaszewskiego; radnego 
powiatowego p. Jerzego Pakiełę, z-cę przewodniczącego Rady 
Miejskiej p. Bogdana Sienickiego, z-cę dyrektora ZS w Czyżewie p. 
Dorotę Jadczak, dyrektora ZSOiZ w Czyżewie p. Alicję Bańkowską, 
dyrektora ZS w Rosochatem Kościelnem p. Bogusławę Kossakowską, 
przewodniczącego Koła Sybiraków Czyżewie p. Henryka Bruliń-
skiego, radnych Rady Miejskiej w Czyżewie.

Jako pierwsze na scenie zaprezentowały się w rolach aniołów 
trzy grupy wiekowe dzieci z koła teatralnego „Teatru Marzeń”, 
prowadzonego przez p. Anię Kazimierczuk: grupa najmłodsza 
w inscenizacji pt. „O tym jak aniołki szukały gwiazdki”, grupa 
młodsza w inscenizacji pt. „Zimowe święta z choinką, bałwankiem 
i śnieżynką” oraz grupa średnia w inscenizacji pt. „Cud nocy 
betlejemskiej”. Następnie publiczność obejrzała „Przedstawienie 

Jasełkowe” w wykonaniu uczniów klasy III c z Zespołu Szkół 
w Czyżewie, przygotowane pod opieką p. Bogusławy Janiuk i p. 
Zbigniewa Krajewskiego. Kolejnym punktem programu były piękne 
i nastrojowe prezentacje wokalne grupy młodzieżowej „Nova 
Noota” oraz niezwykle energetyczne i wesołe grupy dziecięcej 

Kolędnicy, Młodzieżowa Orkiestra Dęta GOK Czyżew
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Gminne obchody „ROKU JULIANA TUWIMA 2013”
Celem konkursu, zorganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury 

w Czyżewie, było przybliżenie biografii oraz twórczości wybitnego 
polskiego poety JULIANA TUWIMA, jak też zachęcenie dzieci do 
czytania polskiej poezji i rozwijanie wyobraźni plastycznej. 

Poniżej prezentujemy wyniki konkursu:
Przedszkole i „zerówki”
I miejsce - Malwina Sienicka GP Czyżew
II miejsce - Zuzanna Zaremba GOK Czyżew
III miejsce - Błażej Góralczyk GOK Czyżew
Wyróżnienia: Wiktoria Wasilewska GP Czyżew, Weronika 

Kozłowska GP Czyżew, Olga Jasionowska GP Czyżew, Dominika 
Zaremba GOK Czyżew

Klasy I-III
I miejsce - Paulina Andrzejczyk- SP Czyżew
II miejsce - Wiktor Aronowicz- GOK Czyżew
III miejsce - Dawid Kulesza SP Czyżew
Wyróżnienia: Dominika Kaczyńska SP Czyżew, Sylwia Krakówko 

SP Czyżew, Tomasz Budziszewski SP Czyżew, Natalia Żebrowska 
SP Czyżew, Michał Zaborowski ZS Rosochate Kościelne

Klasy IV-VI
I miejsce - Rafał Zaremba SP Czyżew
II miejsce - Weronika Kalinowska ZS Rosochate Kościelne
III miejsce - Julia Skupiewska SP Czyżew

„B-moll” (zespoły prowadzi p. Agnieszka Zaniewska). Przed 
licznie zgromadzoną publicznością kolędy i pastorałki zaprezen-
tował Chór Klubu Seniora, którego opiekunem jest p. Zdzisław 
Bieranowski. Na zakończenie widzowie podziwiali prezentacje 
instrumentalne kolęd w wykonaniu „Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej” prowadzonej w czyżewskim GOK-u przez kapelmistrza 
p.Krzysztofa Witkowskiego. Młodzież z orkiestry zrobiła wszystkim 
na koniec niespodziankę przechodząc w wykonywanych utwo-
rach od kolęd bożonarodzeniowych do klimatu karnawałowego: 
zagrała znaną piosenkę biesiadną pt. „Hej Sokoły!”. Popisy gry 
na instrumentach wzbudziły owację na stojąco, dlatego też mło-
dzież została poproszona o bis. Tegoroczne Prezentacje Kolęd 
i Kolędników, zgromadziły wyjątkowo liczną publiczność, która 
występy każdego zespołu artystycznego przyjmowała bardzo 
entuzjastycznie. Wszyscy z żalem, ale i z satysfakcją opuszczali 
po dwóch godzinach salę widowiskową GOK-u w Czyżewie. Kolędnicy, Zespoły Wokalne NOWA NOOTA i B-MOLL

Gminny Konkurs Plastyczny „Ilustracje 
do wierszy Juliana Tuwima”

III miejsce Dawid Kulesza Szkoła Podstawowa w Czyżewie II miejsce Wiktor Aronowicz GOK Czyzew

Wygrana na piątkę! – dotacja „Równać Szanse”
Miło nam wszystkich poinformować, iż Grupa nieformalna - 

GOK w Czyżewie od stycznia 2013 r. realizuje projekt – tym razem 
pt. „Sztuka WĘDROWANIA” - w programie dotacyjnym „Równać 
Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, administrowanym 
przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Jest to już piąta dotacja 
udzielona przez PAFW na realizowanie zainteresowań artystycznych 
młodzieży z Gminy Czyżew. Koordynatorką projektu jest pani Ania 

Kazimierczuk – st.instr.GOK-u w Czyżewie, w ZS w Rosochatem 
Kościelnem projekt zaś koordynuje pani Iwonka Sienicka.

Cel projektu to integracja, rozwój społeczny i osobisty uczniów 
poprzez działania artystyczne w formie „Wędrówek” skupione na 
zaspokajaniu zgłoszonych przez młodzież potrzeb. Równanie szans 
młodzieży w celu mnożenia dobra społecznego.

Realizacja projektu mamy nadzieję, że rozwinie w młodzieży: 
umiejętności właściwej oceny środowiska lokalnego ( podczas 
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wyjazdów edukacyjnych) oraz umiejętności pozyskiwania wspar-
cia społecznego od osób i instytucji - podnoszenie kompetencji 
społecznych. 

Działania młodzieży odbywają się w formie: spotkań inte-
gracyjnych i promocyjnych, wyjazdów do ciekawych miejsc, 

warsztatów, rozmów, prezentacji publicznych, konkursów, spotkań 
z ludźmi, itd. 

Główne punkty harmonogramu projektu: młodzież napisze 
samodzielnie scenariusze przedstawień, które zaprezentuje pod-
czas festynu „Święto Rodziny” w 2013 roku; odbędzie podróże 
edukacyjne m.in. do Korycin, Pobikier, Ośrodka Edukacji Leśnej 
„Cyraneczka” koło Pietkowa, Jabłoni Kościelnej, Kętrzyna, War-
szawy, Łomży, Prania, Rucianego- Nidy; uczniowie poznają nowe 
miejsca, instytucje i ciekawe osoby (m.in. autorkę książek Annę 
Onichimowską, przewodników, animatorów, itd.); wezmą udział 
w warsztatach artystycznych z różnych dziedzin sztuki; zrealizują 
konkursy: literacki i plastyczny; przygotują na zakończenie uroczyste 
podsumowanie i opracują mini-folderek.

Organizacje i instytucje, które pomagają realizować projekt: 
Zespół Szkół w Rosochatem Kościelnem, Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Wsi Pobikry, Urząd Miejski w Czyżewie, Stowarzyszenie 
„Przyjazna Jabłoń” w Jabłoni Kościelnej, Teatr Sporadyczny przy 
WOAK w Białymstoku, Zespół Szkół w Czyżewie, Nadleśnictwo 
Rudka/ Ośrodek Edukacji Leśnej Cyraneczka i Szkółka Leśna w Kory-
cinach, Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew, Stowarzyszenie „Nad 
Nidzkim” w Rucianem Nidzie, Szkoła Podstawowa w Dąbrowie 
Wielkiej, Pan Andrzej Zaręba z Czyżewa, Centrum Nauki „KOPERNIK” 
w Warszawie, LGD „Kraina Bobra”. Więcej informacji oraz zdjęcia 
z „wędrówek” młodzieży na www.gokczyzew.pl. Zachęcamy 
i zapraszamy do współpracy!

Teatr Wielki, Opera Narodowa w Warszawie – grupa nieformalna GOK 
w Czyżewie

Wolontariusze
Postawa społecznikowska
To cenny dar Nieba,
Obcy wręcz i niepojęty
Dla zjadaczy chleba.

Wolontariusz nie opuści
Człowieka w potrzebie,
Za życia zyska szacunek
A nagroda w Niebie. 

Zdzisław Bieranowski
z Dąbrowy Wielkiej

Zespół Szkół w Czyżewie był organizatorem 
II edycji Spotkań z Mistrzami Sportu. 7 stycznia 
2013 roku do naszej szkoły przyjechała Anna Jesień 
– polska lekkoatletka, specjalizująca się w biegu na 
400 m przez płotki, olimpijka, rekordzistka Polski. 
To mistrzyni naszego kraju na dystansie 400 m 
ppł (1999, 2000, 2002, 2003, 2005, 2009, 2012) 
oraz w biegu na 400 m (2006). Do niej też należy 
rekord Polski, który pobiła w czasie Mistrzostw 
Świata w Osace 28 sierpnia 2007 czasem 53,86 s. 
Na tych samych mistrzostwach 30 sierpnia 2007 
zdobyła brązowy medal (czas 53,92 s), który jest 
jej największym osiągnięciem w karierze. Na 
zakończenie sezonu zajęła 1. miejsce w Finale 
Światowym IAAF w Stuttgarcie, wygrywając 
z mistrzynią świata Janą Rawlinson (54.17). Na 
spotkaniu w Czyżewie Annie Jesień towarzyszył 
trener, a prywatnie mąż Paweł Jesień.

Kolejnym gościem była Justyna Korytkowska 
– polska lekkoatletka, specjalistka od długich 
dystansów. Zawodniczka LŁKS Prefbet Śniadowo 

Łomża jest wielokrotną medalistką mistrzostw 
w kraju w różnych kategoriach wiekowych, więk-
szość medali zdobyła startując na dystansie 3000 
metrów z przeszkodami. Jej również towarzyszył 
mąż i jednocześnie trener Andrzej Korytkowski.

Uczniowie naszego zespołu szkół mieli 
niecodzienną okazję bliżej poznać profesjonal-
nych sportowców, zadać im pytania, wysłuchać 
autoprezentacji.Odbył się również konkurs 
wiedzy sportowej, w którym oprócz gospoda-
rzy uczestniczyły również drużyny ze szkół 
w Rosochatem Kościelnem i Dąbrowie Wielkiej. 
Sportowcy rozdali wiele autografów. 

Spotkanie uatrakcyjniły pokazy taneczne 
mażoretek z Gminnego Ośrodka Kultury 
w Czyżewie.

Inicjatorem i koordynatorem spotkania 
był nauczyciel wychowania fizycznego Grze-
gorz Wojno.

Radosław Sienicki

Zimą u nas… jesień i nie tylko

„Kiedy śmieje się dziecko,
śmieje się cały świat.”

W trakcie I półrocza roku szkolnego 2012/13 uczniowie Zespołu 
Szkół w Czyżewie zdobywali informacje i czytali lektury prekursora 
praw dziecka Janusza Korczaka. W związku z Rokiem Korczaka 
młodzież gimnazjalna odwiedziła również Filharmonię Podlaską, 
gdzie wystawiono wzruszający musical pt. „Korczak”. 

15 lutego  2013. r. odbył się apel szkolny, na którym mło-
dzi artyści w ujmujący sposób przekazali publiczności biografię 
bohatera, który zginął wraz ze swoimi wychowankami w obozie 
zagłady w Treblince.

Kinga Lubak

Rok Janusza Korczaka
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Karnawałowy Zlot Drużyn Harcerskich 
i Gromad Zuchowych w Czyżewie

W dniach 18 – 19.01.2013 r. w Zespół Szkół w Czyżewie odbył 
się Karnawałowy Zlot Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych 
Hufca Nadnarwiańskiego. Organizatorami spotkania były: 6 Dru-
żyna Harcerzy Starszych, 3 Drużyna Harcerska i Komenda Hufca 
Nadnarwiańskiego w Łomży.

Pamiętając o 100 rocznicy powstania harcerstwa łom-
żyńskiego sięgnęliśmy do historii ruchu harcerskiego na Ziemi 
Czyżewskiej. Zorganizowaliśmy „Spotkanie Pokoleń”, na które 
zaprosiliśmy harcerzy – absolwentów Szkoły Podstawowej 
w Czyżewie, instruktorów prowadzących przez lata drużyny 
w szkole. Działania przygotowawcze do zlotu przyniosły owoce 
w postaci odnalezionej dokumentacji drużyn działających na 
terenie Czyżewa i w okolicznych miejscowościach, w postaci 
wspomnień, starych fotografii ilustrujących życie harcerskie 
w dawnych latach: zbiórki, rajdy, obozy, biwaki, Nieobozową 
Akcję Letnią, akcje społeczne, Święto Pieczonego Ziemniaka. 
Efektem poszukiwań i badań była prezentacja przedstawiająca 
historię ruchu harcerskiego w naszej okolicy, sięgającą 1930 roku, 
kiedy dh Anna Osipowska założyła pierwszą drużynę harcerek 
w Dąbrowie Wielkiej. 

Nie sądziliśmy, że tak wielu gości odpowie na nasze zapro-
szenie i miło było spotkać starszą brać harcerską. Stworzyły się 
dwie zlotowe drużyny, które zameldowały się na apelu rozpo-
czynającym zlot wraz z drużynami harcerskimi i zuchowymi 
z Łomży, Rosochatego i ze Srebrnej. Goście dzielili się z młodszymi 
wspomnieniami, razem śpiewali, bo okazało się, że repertuar 
piosenek harcerskich sprzed lat jest prawie taki sam. Goście byli 
oczarowani uroczystością, zadziwieni pamiątkowym dyplomem, 

który zawierał fotografie ze zlotu, wzruszeni spotkaniem ze szkołą 
po latach. Odbył się oczywiście bal karnawałowy, na którym 
wszyscy dobrze i wesoło bawili się do późna. 

Następnego dnia drużyny udały się na bieg patrolowy. Na 
każdym punkcie patrolowym harcerze i zuchy mogli rozmawiać 
z instruktorami, którzy opowiadali o historii harcerstwa w Czyże-
wie. W harcówce, gdzie była przygotowana wystawa pod nazwą 
„OCALONE” , można było obejrzeć kroniki drużyn harcerskich 
i zuchowych; niektóre z nich pochodzą z lat 50-tych XX w. Drugi 
punkt i wystawa „HARCERSKA AKCJA LETNIA I ZIMOWA” była 
w GOK - u. Tu oglądano kroniki zimowisk, obozów, rajdów, słu-
chano opowieści o HAL, NAL, o życiu na obozach stacjonarnych 
i wędrownych, biwakach, rajdach, zimowiskach. W następnym 
punkcie biegu przygotowano wystawę „83 LATA HARCERSTWA 
NA ZIEMI CZYŻEWSKIEJ” zawierającą materiały archiwalne. 
Wszystkie drużyny kończyły bieg w remizie Straży Pożarnej, gdzie 
wspólnie ze strażakami harcerze rozwiązywali problem: Straż 
Pożarna i harcerze – co nas łączy? Zapoznawano się ze sprzętem 
strażackim, akcjami, jakie prowadzą strażacy i ich zadaniami. 

Oczywiście wszyscy musieli poznać zasady bezpieczeństwa przy 
rozpalaniu i gaszeniu ogniska. Właśnie tam, przy ognisku, pieczono 
kiełbaski, posilano się bigosem, a na koniec przy ognisku odbył 
się apel kończący zlot. 

Mamy nadzieję, że czyżewski Zlot Karnawałowy pozostanie 
na długo w pamięci harcerzy starszych i młodszych. 

phm H. Lipińska

Turniej Wiedzy i Zabawy
Już po raz czternasty w Szkole Podstawowej w Dąbrowie 

Wielkiej został zorganizowany Turniej Wiedzy i Zabawy. Stało 
się już tradycją, iż uczniowie klas I-III wraz z rodzicami wspólnie 
rywalizują ze sobą. Wszyscy świetnie bawią się wykonując różne 
zadania umysłowe i sportowe. 

W tym roku startowało 11 drużyn. Największym zainteresowaniem 
cieszyły się konkurencje sportowe, które wywołały mnóstwo śmiechu 
m.in.: przewożenie balonów taczką na czas, ubieranie dziecka przez 
rodzica i wspólne pokonywanie przeszkód w drodze do szkoły, marsz 
po omacku do celu, strzały piłką nożną do bramki. 

W turnieju zwyciężyli i zdobyli puchary: I miejsce – Michał 
Sienicki z mamą, II miejsce – Piotr Ołdakowski z mamą, a III miejsce 
– Łukasz Zawistowski z tatą. Tak naprawdę nie ma przegranych. 

Jak zawsze najważniejsza jest walka, sam udział, wspólna zabawa. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.

Turniej cieszy się dużą popularnością, gdyż z roku na rok 
przybywa chętnych do uczestnictwa w rozgrywkach. Wspólna 
zabawa wzmacnia więzi między członkami rodziny, buduje zaufa-
nie. Rodzice mają możliwość spędzenia wolnego czasu wspólnie z 
dziećmi. Turniej wpływa także na zainteresowanie rodziców życiem 
szkoły i zachęca do działań wspierających jej pracę. Przyczynia się 
do integracji środowiska lokalnego ze szkołą. 

Turniej to wspaniała, dwugodzinna zabawa dzieci i rodziców, 
uśmiech na twarzach, doping pozostałych uczniów szkoły. Impreza ta 
na stałe wpisana została do kalendarza konkursów naszej szkoły. 

Elżbieta Krajewska 
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Szkolna Kasa Oszczędności
,, Szkolna Kasa Oszczędności
dawno u nas w szkole gości.
Wszyscy bardzo się sprężają
i pieniążki oszczędzają.”

W Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej od 2001 roku 
działa Szkolna Kasa Oszczędności. Uczniowie do swoich wycho-
wawców wpłacają cenne złotóweczki, które następnie trafiają do 
Banku Spółdzielczego w Czyżewie. W ten sposób mogą realizować 
różne marzenia. W ubiegłym roku zorganizowany był wyjazd nad 
Morze. W tym roku w planach są Bieszczady. Członkowie SKO 
biorą udział w konkursach, w których głównym sponsorem nagród 
jest Bank. Zachęcamy innych uczniów do podjęcia takich działań, 
bo ,,kto oszczędza ten z łatwością dzięki drobnym oszczędnościom 
każdy cel osiągnąć zdoła”. 

W maju ubiegłego roku nasza szkoła brała udział w konkur-
sie ,,Dziś oszczędzam w SKO jutro w Banku Spółdzielczym” pod 
patronatem Banku Polskiej Spółdzielczości SA w Warszawie na 
szczeblu regionalnym i zajęła zaszczytne II miejsce. 

Serdecznie dziękujemy Panu Krzysztofowi Grzywna Prezesowi 
Zarządu, Panu Jackowi Jańczuk Zastępcy Prezesa Zarządu, Pani 
Janinie Ezman – opiekunce SKO i wszystkim pracownikom Banku 
Spółdzielczego w Czyżewie za miłą i owocną współpracę.

Opiekun SKO 

Sport jest lekiem na całe zło
• Dnia 10 lutego 2013 roku na pływalni miejskiej KOKIS w Kol-

nie odbył się półfinał Igrzysk Grupy Zachodniej w pływaniu. 
Jaworowska Natalia zajęła IX a Jaworowski Sebastian zajął VIII 
miejsce w tym półfinale.

• Dnia 12 i 13 lutego 2013 roku na trasach biegowych Lasu 
Pietrasze w Białymstoku przeprowadzone zostały Gimnazja-
da i Igrzyska Województwa Podlaskiego w Narciarstwie Bie-
gowym.

 Drużyna dziewcząt z gimnazjum w składzie: Pruszkowska Pau-
lina, Łojek Agnieszka, Żebrowska Patrycja, Podbielska Magda-
lena, Podbielska Monika zajęła VIII miejsce w województwie.

Drużyna chłopców gimnazjum w składzie: Łojek Daniel, Jabłoński 
Mateusz, Dąbrowski Rafał, Dąbrowski Michał, Wojtkowski Kamil, 
Saniewski Franciszek zajęła VI miejsce w województwie.

W pierwszym kwartale 2013 r. 
policjanci Posterunku Policji w Czy-
żewie przeprowadzili 55 interwencji, 
26 postępowań dotyczących wykroczeń, 
wykonali czynności przy 1 kolizji drogo-
wej, zatrzymali 2 kierujących w stanie 
po użyciu alkoholu oraz 1 kierującego 
w stanie nietrzeźwości. 

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

Od 07.01.2013 r. – 12.01.2013 r. w miejscowości Rosochate 
Kościelne, Dariusz G. stwierdził brak 7500 koron norweskich (ok 
3500 zł), które znajdowały się w jego miejscu zamieszkania. Według 
zgłaszającego pieniądze te zabrał w celu przywłaszczenia jego 
kolega Mariusz M. mieszkający w tej samej miejscowości i często 
przebywający w ich domu.

W dniu 02.02.2013 r. w Czyżewie n/n sprawcy wykorzystując 
porę nocną po uprzednim zerwaniu kłódki zabezpieczającej stojak 
na butle gazowe dostali się do jego wnętrza, po czym zabrali w celu 
przywłaszczenia trzy 11 kilogramowe butle z gazem propan-butan 
ogólnej wartości 531 zł na szkodę GS Czyżew.

W dniu 07.02.2013 r. w Czyżewie nieustaleni sprawcy wyko-
rzystując porę nocną oraz brak nadzoru, po uprzednim zerwaniu 

kłódki zabezpieczającej stojak z butlami gazowymi, zabrali w celu 
przywłaszczenia dwie butle wypełnione gazem LPG wartości 
346,00 złotych na szkodę GS SCH w Czyżewie.

W dniu 14.02.2013 r. w miejscowości Rosochate Kościelne 
Mariusz M. wykorzystując brak dozoru osobowego budynku ple-
banii, po uprzednim zbiciu szyby w oknie wszedł do środka skąd 
zabrał w celu przywłaszczenia mienie w postaci metalowej kasetki 
z zawartością pieniędzy w kwocie 3000 zł oraz telefon komórkowy 
wartości 300 zł powodując łączne straty w wysokości około 3500 zł 
na szkodę proboszcza parafii Antoniego L.

W dniu 20.02.2013 r. w Czyżewie trzech nieznanych sprawców 
wykorzystując porę nocną dokonało włamania do sklepu z wyrobami 
jubilerskimi poprzez wyłamanie metalową łapką drzwi wejściowych 
do sklepu po czym z jego wnętrza zabrali biżuterię złotą o łącznej 
wartości około 60000 zł na szkodę Jadwigi K. W tej sprawie nadal 
trwają intensywne czynności dochodzeniowo-śledcze. Z uwagi na to 
prosimy osoby mające jakąkolwiek wiedzę na temat tego zdarzenia 
o przekazywanie informacji choćby nawet anonimowo na numer 
alarmowy policji 112 lub 997.

 Kierownik Posterunku Policji 
asp. Krzysztof Śliwiński

Kronika Policyjna
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Drużyna dziewcząt szkoły podstawowej w składzie: Jaworowska 
Natalia, Kempista Dominika, Kaińska Zuzanna, Wróblewska Alek-
sandra, Rogalska Anna, Kaczyńska Magdalena zajęła VII miejsce 
w województwie.

Drużyna chłopców szkoły podstawowej w składzie: Jaworow-
ski Sebastian, Mioduszewski Paweł, Szulborski Michał, Sadowski 
Paweł, Gawrychowski Krystian, Kaczyński Adam zajęła VII miejsce 
w województwie.
• Dnia 15 lutego 3013 roku na strzelnicy Forty w Piątnicy odbył 

się Półfinał Wojewódzki Podlaskiej Gimnazjady Strzeleckiej.
Dziewczęta w składzie: Krakówko Katarzyna, Sadujko Paulina 

i Dąbrowska Karolina to srebrne medalistki półfinału strzeleckiego. 
Paulina Sadujko, to indywidualnie brązowa medalistka półfinałów 
wojewódzkich w strzelectwie.

Chłopcy w składzie: Ciborowski Krzysztof, Strzałkowski Artur 
i Kaczyński Wojciech to brązowi medaliści półfinałów wojewódzkich 
w strzelectwie. Artur Strzałkowski to indywidualnie złoty medalista 
półfinałów wojewódzkich w strzelectwie.
• Dnia 2 i 3 marca 2013 roku w Grajewie odbył się Półfinał 

Wojewóztwa Podlaskiego w Unihokeju.
Drużyna dziewcząt w składzie Krakówko Katarzyna, Jaźwiń-

ska Zuzanna, Baczewska Ewelina, Steckiewicz Anna, Dąbrowska 
Karolina, Sadujko Paulina, Kaczyńska Ewelina, Busma Dorota, 
Jastrzębska Joanna zajęła IV miejsce.

Drużyna chłopców w składzie: Nurkiewicz Krzysztof, Cibo-
rowski Krzysztof, Jaźwiński Szymon, Zaręba Andrzej, Saniewski 
Franciszek, Strzałkowski Artur, Dąbrowski Rafał, Łojek Daniel, 
Wojtkowski Kamil, Lipski Paweł, Dąbrowski Michał.

• Dnia 13 marca 2013 na lodowisku miejskim BOSIR w Bia-
łymstoku odbyła się Gimnazjada Województwa Podlaskiego 
w Łyżwiarstwie Szybkim. 

Drużyna dziewcząt w składzie: Kempista Katarzyna, Sasi-
nowska Marlena, Dąbrowska Karolina, Sadujko Paulina, Michalak 
Agnieszka, Pruszkowska Paulina, Sadowska Anna, to finalistki 
Gimnazjady Wojewódzkiej.

Drużyna chłopców w składzie: Jabłoński Mateusz, Szulbor-
ski Wojciech, Dąbrowski Rafał, Saniewski Franciszek, Szulborski 
Sylwester, Wojtkowski Kamil, Łojek Daniel, Dąbrowski Michał to 
finaliści Gimnazjady Wojewódzkiej.

Nauczyciele wychowania fizycznego
Edyta Dołkowska i Robert Krakówko

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w okresie wakacji letnich 
organizuje turnusy rehabilitacyjne dla 
dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. 
Wypoczynek dzieci łączony jest z progra-
mem rehabilitacji leczniczej w zakresie: 
wad i chorób układu ruchu oraz układu 
oddechowego. 

Zasady kierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny:
1/ przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) 

podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników,
2/ dziecko jest urodzone w latach 1998 – 2006,
3/ podstawą skierowania na turnus rehabilitacyjny jest „Wniosek 

o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny” wystawiony przez 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę.

Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samo-
dzielne i zdolne do samoobsługi. Pierwszeństwo w skierowaniu 
na turnus rehabilitacyjny mają dzieci, w stosunku do których 
powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności orzekły 
niepełnosprawność skutkującą prawem do wypłaty zasiłku pie-
lęgnacyjnego.

Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni. Odpłatność za pobyt 
każdego dziecka wynosi 200 zł. 

Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje z siedziby 
oddziału lub placówki terenowej KRUS pod nadzorem wyznaczo-
nych pracowników odpowiedzialnych za bezpieczny przejazd 
dzieci na trasie: KRUS – ośrodek rehabilitacyjny i z powrotem. 
Przewóz dzieci odbywa się wynajętym autokarem. Rodzice 
pokrywają koszty dowozu dzieci w wysokości odpowiadającej 
równowartości cen biletów PKS i PKP 2 kl. (w obie strony). Róż-
nicę pomiędzy wpłatami rodziców, a kosztem poniesionym przez 
Oddział za wynajęcie autokaru pokrywa KRUS.

Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpie-
czone są od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie 
obejmuje pobyt dzieci na turnusie wraz z dojazdami.

W 2013 r. Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku posiada 
miejsca na turnusy rehabilitacyjne:

– dla dzieci ze schorzeniami układu ruchu:
w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju 

– 30.06-20.07.2013 r. 
– dla dzieci ze schorzeniami układu oddechowego:
w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie 

– 15.07-04.08.2013 r.
w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju 

– 19.07-08.08.2013 r. 
W przypadku zainteresowania skierowaniem dziecka na 

turnus rehabilitacyjny prosimy zgłaszać się do Oddziału Regional-
nego KRUS w Białymstoku lub najbliższej placówki terenowej po 
druk „Wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny” 
lub kontakt telefoniczny. Druk można również pobrać ze strony 
internetowej Kasy: www.krus.gov.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w:
– Oddziale Regionalnym KRUS w Białymstoku
 – tel. 85 749 73 05
– Placówce Terenowej KRUS w Augustowie 
 – tel. 87 644 67 14
– Placówce Terenowej KRUS w Zambrowie 
 – tel. 86 271 61 10

Termin składania wniosków upływa 19 kwietnia 2013 r.

Aneta Kotyńska
specjalista

OR KRUS w Białymstoku
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Ratujmy zabytki cmentarza w Czyżewie
W dniu 1 listopada 2012 r. w uroczystość Wszystkich Świę-

tych dzieci i młodzież ze Szkolnego Koła CARITAS w Czyżewie 
oraz harcerze uczestniczyły w zbiórce datków pieniężnych z 
przeznaczeniem na rzecz ratowania zabytkowych kaplic grobo-
wych oraz nagrobków na cmentarzu parafialnym w Czyżewie. 
Efektem przeprowadzonej zbiórki jest zebrana kwota 2040 zł., 
która została przekazana parafii w Czyżewie

Parafia w Czyżewie z pomocą Urzędu Miejskiego ubiega 
się o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego dotacji na 
rzecz odnowienia kolejnego grobowca – kaplicy Małowieskich. 
Jeżeli uda się pozyskać przynajmniej część środków, to moż-
liwe będzie jeszcze w tym roku wyremontowanie kolejnego 
cennego zabytku. Dodatkowo tez zapraszamy mieszkańców 
do wsparcia kwestujących na rzecz zabytków cmentarza także 
w Święta Wielkanocne.

W wieczór sylwestrowy 31 grudnia 2012 r. odbyło się uro-
czyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Siennicy Lipusach połączone 
z upamiętnieniem 100-nej rocznicy utworzenia szkoły podstawowej 
w tej miejscowości. 

W uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych gości, 
w tym: Poseł na Sejm RP Jacek Bogucki, Burmistrz Czyżewa Anna 
Bogucka, reprezentanci Powiatu Wysokomazowieckiego Wice-
starosta Leszek Gruchała i radny powiatu Jerzy Pakieła, Proboszcz 
Parafii w Czyżewie ks. Eugeniusz Sochacki, radni Rady Miejskiej 
w Czyżewie z przewodniczącym Witoldem Sienickim, pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Czyżewie, byli nauczyciele szkoły podstawowej 
w Siennicy Lipusach, sołtysi oraz mieszkańcy wsi Siennica Lipusy, 
Siennica Klawy i Godlewo Piętaki. 

Część oficjalną uroczystości rozpoczęła Burmistrz Czyżewa 
Pani Anna Bogucka witając wszystkich przybyłych gości. Pani Bur-
mistrz wyraziła zadowolenie, że szkoła z tak bogatą tradycją teraz 
jako świetlica wiejska będzie mogła nadal służyć mieszkańcom. Na 
ręce sołtysów symbolicznie przekazała klucze do świetlicy i życzyła 
wielu ciekawych spotkań w pięknie wyremontowanym budynku. 
Podkreśliła, że z wielkim sentymentem wspomina lata pracy w tej 
szkole jako nauczyciela i dyrektora.

Następnie głos zabrał Poseł na Sejm RP Jacek Bogucki oraz były 
nauczyciel szkoły podstawowej w Siennicy Lipusach, który w swoim 
wystąpieniu przybliżył obecnym historię szkoły założonej w 1912r. 
przez ówczesnych mieszkańców, powołując się na fragmenty z kroniki 
szkoły. Odwołał się także do wątku osobistego przypominając, że 
to właśnie tu przed laty rozpoczynał swoją pierwszą pracę i to stąd 
wziął się początek znajomości i wspólnej drogi z żoną.

Wyrazy uznania i gratulacje złożył także Wicestarosta Leszek 
Gruchała.

Bardzo ciepłe podziękowanie w imieniu mieszkańców za 
pięknie wyremontowany budynek byłej szkoły – obecnie świetlicy 
wiejskiej złożyła miejscowa radna Barbara Sienicka. Następnie 
odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi przez Panią Burmistrz, Pana 
Posła, Panią Radną i sołtysów oraz poświęcenie budynku przez 
Księdza Proboszcza. Uroczystości towarzyszyła bardzo przyjemna 
i serdeczna atmosfera. Wszyscy podkreślali, że jest to wyjątkowy 
jubileusz, na który zapisało się wiele lat historii. 

Po części oficjalnej zaproszeni goście i mieszkańcy wzięli 
udział w zabawie sylwestrowej, która trwała do białego rana.

Otwarcie świetlicy w Sylwestra

Przemówienie Pani Burmistrz podczas otwarcia świetlicy w Siennicy Lipusach

Zabytkowy grobowiec – kaplica rodziny Małowieskich
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Turniej wiedzy i zabawy w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej

Jubilat w gronie rodziny i znajomych

Symboliczne przecięcie wstęgi  – świetlica w Siennicy Lipusach

Lekkoatleci w Zespole Szkół w Czyżewie
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Turniej wiedzy i zabawy w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej

Uczestnicy XI Gminnego Festiwalu Piosenki Przedszkolaka „Mama, Tata i ja” 2013 
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