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Uroczystość otwarcia Drogi Powiatowej Nr 2073 B Zaręby Góry Leśne – Rosochate Kościelne oraz Drogi Gminnej Zalesie Stare

Dzień Edukacji Narodowej w szkołach



Szanowni Państwo!

Powoli kończy się sezon prac w terenie, 
a dla nas był to czas dość intensywnej pracy. 
Budowaliśmy drogi, kanalizację sanitarną, 

remontowaliśmy kolejne świetlice, kontynu-
owane były prace na zalewie, budowaliśmy 
nowe targowisko miejskie, powstały nowe 
place zabaw i wiele wiele innych zadań. 
Zabiegamy o kolejne środki zewnętrzne, by 
móc w ten sposób zrealizować jak najwięcej 
inwestycji. Samorząd stara się jak najlepiej 
wywiązać ze swoich zadań i poprawia 
warunki życia mieszkańcom. Szkoda jednak, 
że polityka rządu często nie idzie w parze 
z potrzebami lokalnych społeczności. Wiele 
instytucji zamiast być bliżej obywateli likwi-
duje się i centralizuje. Tak było z sądami, 
pocztą, teraz z posterunkami policji. Mimo 
tego, że Gmina zaproponowała remont 
budynku i pomoc w bieżącym utrzymaniu, 
to i tak zapadła decyzja o likwidacji Poste-

runku Policji w Czyżewie. W uzasadnieniu 
podaje się, że posterunki mają obsługiwać 
większą ilość mieszkańców i gmin a u nas 
jest to gmina na pograniczu z Mazowszem, 
więc nie ma możliwości obsługi większego 
terenu. Władze policji zapewniają, że poziom 
bezpieczeństwa w Gminie będzie równie 
wysoki. Mamy co do tego wątpliwości, ale 
zobaczymy. Nic więcej zrobić nie możemy, 
gdyż to nie od nas zależy. 

Przed nami coraz krótsze dni i dłuższe 
wieczory jesienne. Życzę dużo ciepła i opty-
mizmu na późną jesień i powoli zbliżającą 
się zimę. 

Pozdrawiam serdecznie 
 Anna Bogucka 

 Burmistrz Czyżew

XXIX sesja Rady Miejskiej w Czyżewie

 W dniu 27 czerwca 2013r. obradowała Rada Miejska w Czy-
żewie na XXIX sesji, której głównym punktem porządku obrad było 
udzielenie absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu 
za 2012 r. 

 W części informacyjno-sprawozdawczej sesji Rada wysłuchała 
na początku informacji Burmistrza Czyżewa z działalności w okresie 
międzysesyjnym od dnia 25 kwietnia do dnia 26 czerwca 2013r., 
którą przedstawiła Pani Burmistrz Anna Bogucka. 

 Pani Burmistrz poinformowała o przygotowaniu gminy do 
realizacji nowego obowiązku w zakresie zbiórki i utylizacji odpadów 
od wszystkich mieszkańców gminy. 

 Następnie Rada wysłuchała sprawozdań z działalności Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Czyżewie i Biblioteki Publicznej Gminy 
Czyżew w 2012 r. oraz podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
tych sprawozdań.

 W dalszej części sesji Rada wysłuchała sprawozdania Burmi-
strza Czyżewa z wykonania budżetu Gminy Czyżew za 2012 r. Pani 
Burmistrz przedstawiła szczegółowe sprawozdanie z wykonania 
budżetu Gminy Czyżew za 2012 r. omawiając w formie prezentacji 
multimedialnej dochody i wydatki w poszczególnych działach, roz-
działach i paragrafach ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na 
realizowane inwestycje. W roku ubiegłym wykonano wiele inwestycji 
m.in. przebudowano drogi w miejscowościach Michałowo Wielkie, 
Kaczyn Herbasy, Dąbrowa Wielka, Zaręby Święchy, współfinan-
sowano budowę drogi powiatowej Rosochate Kościelne – Kaczyn 
Herbasy – Rębiszewo Studzianki, przebudowano i zagospodarowano 

plac przy stacji PKP, oddano do użytku plac zabaw w miejscowości 
Rosochate Kościelne w ramach programu Radosna Szkoła oraz 
wiele innych. Na zadania inwestycyjne w 2012 roku wydatkowano 
kwotę 5.673.001, 12 zł, co stanowiło 27, 45% wydatków budżetu. 
Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową w Białymstoku oraz Komisje Rewizyjną Rady 
Miejskiej. Przewodnicząca komisji rewizyjnej Pani Irena Wojtczuk 
przedstawiając opinię komisji o wykonaniu budżetu podkreśliła, że 
budżet został wykonany zgodnie z przyjętymi założeniami na ocenę 
bardzo dobrą. Rada Miejska w jednomyślnym głosowaniu udzieliła 
absolutorium Pani Burmistrz, życząc dalszych sukcesów.

 Na sesji podjęto także uchwały: 
1) w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie od-

padami w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i usta-
lenia wynagrodzenia za inkaso,

2) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 
dzierżawy nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami, 
których przedmiotem są te same nieruchomości w trybie bez-
przetargowym na okres do 3 lat,

3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Mia-
sta Czyżew,

4) w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac 
i robót budowlanych przy zabytkach, 

Rada Miejska uchwali³a…
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5) w sprawie zasad udzielania dotacji do usuwania wyrobów za-
wierających azbest z terenu gminy Czyżew,

6) w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji 
zadań gminy wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej,

7) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy,
8) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

XXX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej 
w Czyżewie

 W dniu 10 lipca 2013 r. obradowała Rada Miejska w Czyżewie 
na XXX nadzwyczajnej sesji, której głównym punktem było przyjęcie 
uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r. 

XXXI sesja Rady Miejskiej w Czyżewie

 W dniu 26 września 2013r. obradowała Rada Miejska w Czy-
żewie na XXXI sesji.

Na początku obrad Rada Miejska przyjęła ślubowanie nowego 
radnego Pana Tadeusza Kaczyńskiego zamieszkałego we wsi Zalesie 
Stefanowo, który objął mandat wyniku wyborów uzupełniających 
do Rady Miejskiej w Czyżewie zarządzonych na dzień 21 lipca br. 
w okręgu wyborczym nr 11. Ponieważ do wyborów został zgłoszony 
tylko jeden kandydat na radnego z zachowaniem ustawowych 
terminów, głosowania nie przeprowadzano.

 W części informacyjno-sprawozdawczej sesji Rada wysłuchała 
na początku informacji Burmistrza Czyżewa z działalności w okresie 
międzysesyjnym od dnia 27 czerwca do dnia 25 września 2013r., 
którą przedstawiła Pani Burmistrz Anna Bogucka. 

 Pani Burmistrz poinformowała o stanie realizacji zaplano-
wanych w budżecie gminy na rok 2013 inwestycji gminnych, 
z których część została już wykonana np. remont świetlicy wiejskiej 
w Kaczynie Starym, przebudowa ul. Cmentarnej w Czyżewie, drogi 
dojazdowej we wsi Czyżew Chrapki oraz utwardzenie placu przed 
świetlicą wiejską w Dmochach Wochach.

 Następnie Rada wysłuchała informacji o wykonaniu budżetu 
gminy za I półrocze 2013 roku, którą przestawiła Pani Skarbnik 
oraz informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym 
o wynikach egzaminów gimnazjalnych oraz o wynikach spraw-

dzianów klas szóstych szkół podstawowych, którą przedstawiła 
Pani Burmistrz.

 W dalszej części sesji Rada wysłuchała informacji o analizie 
oświadczeń majątkowych radnych za 2012 r. oraz informacji 
o analizie oświadczeń majątkowych pracowników samorządo-
wych za 2012 r. 

 Na sesji podjęto także m.in. uchwały: 
1) w sprawie zmiany składu komisji rady miejskiej ds. rolnictwa, 

infrastruktury i mienia komunalnego ,
2) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 
3) w sprawie zabezpieczenia w budżecie gminy na rok 2014 

środków finansowych na realizację inwestycji w ramach pro-
gramu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebu-
dowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność 
– Rozwój” zlokalizowanej na terenie Gminy Czyżew ( zabez-
pieczenie środków było niezbędne do wniosku o dotację na 
przebudowe dróg gminnych, który gmina złożyła do Urzędu 
Wojewódzkiego),

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyso-
komazowieckiemu na dofinansowanie inwestycji w zakresie 
przebudowy drogi powiatowej ( gmina partycypuje w kosz-
tach przebudowy drogi powiatowej na odcinku Rosochate 
Kościelne – Zaręby Góry Leśne),

5) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy,
6) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżewie informuje
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do:
1. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, tj, zasiłku 

rodzinnego oraz dodatków do zasiłku 
rodzinnego, specjalnego zasiłku opie-
kuńczego na nowy okres zasiłkowy (od 
01 listopada 2013 r. do 31 października 
2014 r.) będą przyjmowane od 1 wrześ-
nia 2013 r. do 30 listopada 2013 r. w po-

koju nr 12 (siedziba Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej). Dostępne są rów-
nież formularze wniosków o ustalenie 
prawa do ww. świadczeń rodzinnych.

2. FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO – na 
nowy okres zasiłkowy (od 01.10.2013 r. 
do 30.09.2014 r.) były przyjmowane od 
01 sierpnia 2013 r. do 31 października 

2013 r. Do wniosków o zasiłek rodzin-
ny oraz fundusz alimentacyjny na okres 
zasiłkowy 2013/2014 należy dostarczyć 
informację o dochodach za 2012 r. oraz 
dokumenty potwierdzające utratę bądź 
uzysk dochodu przez miesiącem złoże-
nia wniosku o zasiłek rodzinny.

GOPS Czyżew
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Kolejne inwestycje drogowe w Gminie

W tym roku w budżecie Gminy przezna-
czono ponad 2 mln na budowę kolejnych dróg 
ważnych dla naszych mieszkańców. Część 
z tych inwestycji została już zakończona, 
niektóre są w trakcie realizacji. 

1. Droga powiatowa Nr 2073 B Zaręby 
Góry Leśne – Rosochate Kościelne.

Ta inwestycja o łącznej wartości ponad 
3 386 973, 53 zł. i długości ponad 4,5 km 
została już zakończona. Wykonawcą prac 
zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem było 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych 
„TRAKT” Sp. z o.o. z Wysokiego Mazowieckiego. 
Gmina Czyżew dofinansowała inwestycję 
w wysokości 25 % wartości zadania, czyli 
ponad 850 tys. zł. Podobną kwotę finansował 
powiat natomiast pozostała kwota została pozy-
skana z Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo 
– Dostępność – Rozwój.

Droga o szerokości 6 m z nową nawierzch-
nią bitumiczną i pełnym odwodnieniem 
dobrze będzie służyć wszystkim korzystają-
cym. W Rosochatem Kościelnem wykonano 
rozbudowę chodników przy ulicy Wierzbowej 
zainstalowano barierki ochronne a także dla 
poprawy bezpieczeństwa przed szkołą sporzą-
dzono oświetlenie i oznakowanie. Wszystko 
to poprawi bezpieczeństwo ale także wpłynęło 
korzystnie na estetykę miejscowości.

2. Zalesie Stare
Zmodernizowano drogę dojazdową do 

pól w Zalesiu Starym. Zakres robót obejmo-
wał II etapy. I związany z wykonaniem robót 
ziemnych oraz II polegający na wykonaniu 
nawierzchni bitumicznej o długości 664 m. 
Inwestycja została zrealizowana za kwotę 
282.295,56 zł. a wykonana przez Przed-
siębiorstwo Budowlano – Drogowe BITUM 
z Zambrowa z czego 40 000 zł Gmina pozy-
skała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych. 

3. Droga Czyżew Chrapki
Zakończono przebudowę odcinka drogi 

o długości 115 m. w miejscowości Czyżew 
Chrapki. Wykonawcą prac było Przedsiębior-
stwo Robót Drogowo – Mostowych „MIKST” 
z Węgrowa. Prace przy inwestycji polegały 
na wykonaniu nawierzchni bitumicznej, 
przebudowie istniejącego przepustu oraz 

korekcie oznakowania pionowego. Koszt 
zadania to 39.652,00 zł. 

4. ul. Cmentarna 
Za kwotę 111.580,43 zł zakończono 

przebudowę ulicy Cmentarnej w Czyżewie. 
W wyniku prac wykonano utwardzenie 
placu manewrowego i poboczy z kostki 
brukowej betonowej oraz umocnienie 
rowu płytami betonowymi ażurowymi. 
Wykonawcą zadania była „Dorfa” firma 
Drogowo – Inżynieryjna z miejscowości 
Suchożebry. Ulica została znacznie posze-
rzona i zyskała o wiele lepszy wygląd 
i przeznaczenie. W najbliższych czasie 
planowane jest także wykonanie oświet-
lenia ul. Cmentarnej.

5.  ul. Apoznańskich
Pod koniec września zakończono prace 

przy przebudowie odcinka ul. Apoznańskich 
o długości 350 m. w Czyżewie. Zakres robót 
obejmował wykonanie jezdni o szerokości 
6,00 m. Wykonawcą zadania było zgodnie 
z rozstrzygniętym przetargiem jest Przedsię-
biorstwo Robót Drogowo – Mostowych „Trakt” 
z Wysokiego Mazowieckiego. Inwestycja 
została zrealizowana za kwotę 165.959,08 
zł. i będzie stanowiła wygodny dojazd dla 
mieszkańców przyległych posesji.

6. ul. Zarzecze 
Rozpoczęły się również prace przy 

przebudowie ul. Zarzecze w Czyżewie 
o długości 213 m. Wykonawcą zadania za 
134.352,94 zł. jest Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo – Mostowych „Trakt”. Planowane 
przedsięwzięcie ma na celu podniesienie 
jej parametrów technicznych i użytkowych 
wskutek wykonania nowej nawierzchni 

jezdni, poboczy i istniejących zjazdów 
oraz usprawnieniu odwodnienia. 

7. Odwodnienie ulicy Ogrodowej i Cichej 
Trwają prace przy wykonaniu kanalizacji 

deszczowej oraz przebudowie odcinka sieci 
wodociągowej wraz z węzłem hydrantowym 
przy ulicy Ogrodowej i Cichej w Czyżewie. 
W obrębie inwestycji zakłada się odwodnie-
nie terenu pasa jezdnego i projektowanego 
utwardzenia pobocza. Zgodnie z umową prace 
zostaną wykonane za kwotę 194.760,87 zł. 
Wykonawcą robót wyłonionym w przetargu jest 
firma DSE – Produkcja Handel Usługi Robert 
Wołosiewicz z miejscowości Porosły. 

8. Plac manewrowy – Dmochy Wochy 
Zgodnie z zawartą umową zakończono 

prace przy świetlicy wiejskiej w miejscowo-
ści Dmochy Wochy. W ramach inwestycji 
wykonano remont nawierzchni placu wokół 
świetlicy o powierzchni 500 m2, remont 
istniejącego przepustu a także wykonano 
oznakowanie pionowe. Wykonawcą zada-
nia było przedsiębiorstwo Robót Drogowo 
– Mostowych „TRAKT” z Wysokiego Mazo-
wieckiego. Prace wykonano za łączną 
kwotę 52 376,90 zł z czego 27 376, 90 zł. 
to środki własne Gminy Czyżew natomiast 
pozostała kwota zostanie sfinansowana ze 
środków PROW. 
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Kolejne place zabaw w Gminie
W ramach programu „Radosna Szkoła” powstały kolejne 

place zabaw dla dzieci na które Gmina Czyżew pozyskała po 
50% dofinansowania. Jako pierwszy wybudowano plac zabaw 
przy Szkole Podstawowej w Czyżewie. Zadanie zostało wykonane 
za kwotę 122.973,58 zł. brutto. Kolejny plac powstał przy Szkole 
Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej za kwotę 123.539,76 zł brutto. 
Zgodnie z umową został oddany do użytku w połowie października 
bieżącego roku. Obie inwestycje wykonała firma Muller Jelcz-
Laskowice Sp. z. o.o.

Place mają nawierzchnię syntetyczną oraz trawnikową na 
której umieszczono urządzenia zabawkowe m.in.: huśtawki łań-
cuchowe, huśtawki wagowe, karuzele, tablice do rysowania oraz 
inne urządzenia towarzyszące ławki stalowo – drewniane czy 
tablice informacyjne. 

Przypominamy, że z kolorowego placu zabaw już od ponad roku 
korzystają najmłodsi w Rosochatem Kościelnem. Mamy nadzieje, 
że nowopowstałe place zabaw staną się kolejnym przyjaznym 
miejscem do spędzania czasu dla rodziców i ich pociech.

Targowisko miejskie w Czyżewie
W połowie sierpnia rozpoczęły się prace budowlane przy budowie 

targowiska miejskiego w Czyżewie. Wykonawcą tej inwestycji jest 
firma P&K Jaczewscy Paweł Jaczewski z siedzibą w Korytnicy (pow. 
węgrowski) wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Umowa 
została podpisana na kwotę 1.287.734,79 zł. Projekt został objęty 
dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 
PROW „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, 
w wysokości do 75% kosztów kwalifikowalnych projektu.

W zakresie inwestycji utworzone zostaną specjalne stano-
wiska handlowe dla sprzedających swoje produkty (duża wiata 
na konstrukcji stalowej o wymiarach 17 m x 67,34 m), zostanie 
utwardzony teren, doprowadzona sieć wodociągowa i elektryczna, 
zamontowane sanitariaty, wykonane oświetlenie terenu oraz zbu-
dowane nowe ogrodzenie. Koniec listopada to planowany termin 
zakończenia prac.

Budowa targowiska umożliwi handlowcom sprzedaż produk-
tów bez pośredników, w cenach odpowiadających rzeczywistym 
kosztom wytworzenia i co ważne w dogodnych warunkach. Funk-
cjonujący dotychczas w każdy wtorek targ zyska estetyczny wygląd 
i sprawniejszą organizację sprzedaży. 

UWAGA!
Handlowcy będą mogli korzystać z wyznaczonych stanowisk 

pod wiatą na podstawie umowy dzierżawy podpisanej z Gminą 
wg ustalonych warunków. Zainteresowanych prosi się o zgłaszanie 
podań, gdyż ilość miejsc jest ograniczona.

Budowa świetlicy w Kaczynie Starym zakończona

Gmina zrealizowała kolejną inwestycję 
polegającą na remoncie świetlicy wiejskiej – tym 
razem była to świetlica w Kaczynie Starym. 
Prace miały rozpocząć się na początku maja, 
ale wody roztopowe i podmokły teren skutecz-

nie to uniemożliwiły i nastąpiło miesięczne 
przesunięcie prac. Jednak mimo wszelkich 
niedogodności zakończono już rozbudowę 
i remont tejże świetlicy. Wykonawcą prac była 
firma DROŻĘCKI z siedzibą w Konopkach 

Jabłoni koło Zambrowa. Ostateczna wartość 
wszystkich robót budowlanych wyniosła 
417.155,47 zł

W ramach zadania rozbudowano świetlicę 
i tym samym powiększono ją o łazienki, hol 
oraz zwiększono powierzchnię sali głównej, 
wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, 
wykonano tynki i pomalowano ściany, 
wykonano posadzki z płytek gresowych, 
wykonano utwardzenie terenu wokół świetlicy 
(położono 450 m2 kostki brukowej). 

Inwestycja otrzyma dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
zgodnie z umową będzie to do 75% kosztów 
kwalifikowalnych projektu. Już we wrześniu 
Urząd złożył wniosek o płatność.

Świetlica po remoncie pięknie się 
prezentuje. Zupełnie nie przypomina tej 
wcześniejszej i mamy nadzieję, że dobrze 
będzie służyć mieszkańcom. 
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Zalew na ukończeniu
Kontynuowane są prace przy budowie zbiornika retencyjnego 

z wykorzystaniem rekreacyjnym w Czyżewie. Do wykonania 
pozostało już tylko wybudowanie ścieżki pieszo-rowerowej na 
koronie grobli, oświetlenie zalewu, usypanie skarp, wykonanie 
molo widokowego i plaży oraz drogi dojazdowej do zbiornika 
i uporządkowanie terenu wokół zalewu.

Z zaplanowanych robót objętych projektem dotychczas 
wykonano:
- gruntowną konserwację odcinka rzeki na długości 550 mb po-

niżej zbiornika
- przebudowano odcinek rzeki Brok o długości 512 mb na po-

trzeby zbiornika
- wykonano żelbetowy jaz piętrzący wodę z przepławką dla ryb
- wykonano mnichy wlotowy i wylotowy
- wykopano czaszę zbiornika i usypano wysepkę oraz skarpy
- przebudowano linię energetyczną średniego napięcia

- przebudowano odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej

Ostatecznie oddanie do użytku zalewu przewiduje się na 
wiosnę 2014 r.

Dla zainteresowanych parametrami charakteryzującymi inwe-
stycję podajemy podstawowe dane:
- powierzchnia terenu zajętego przez zbiornik i przebudowę rze-

ki – 4,69 ha
- powierzchnia zbiornika w krawędziach grobli – 2,43 ha
- powierzchnia lustra wody – 2,04 ha
- maksymalna długość zalewu – 350 m
- średnia głębokość wody w zbiorniku – 1,67 m
- długość ścieżki pieszo-rowerowej – 800 m

Po zrealizowaniu i oddaniu do użytku zbiornika mamy nadzieję 
że będzie służył mieszkańcom nie tylko zabezpieczając ich mienie 
przed zalaniem ale także przyczyni do aktywnego spędzania wolnego 
czasu. Będzie również jedną z wizytówek naszego miasta i gminy. 

Muzeum Ziemi Czyżewskiej
Od kilku miesięcy trwają działania związane z tworzeniem 

w zabytkowym budynku dworca PKP Muzeum Ziemi Czyżewskiej. 
Muzeum będzie podzielone na trzy sale tematyczne. W sali I będą 
umieszczone zbiory z historii kolei warszawsko – petersburskiej, 
w sali II – pn. Ziemia Czyżewska – historia i tradycje znajdą się 
plansze, eksponaty, informacje na temat wydarzeń historycznych, 
ludzi, którzy zasłużyli się dla naszej ziemi i warunków w jakich żyli. 
Ważne miejsce zajmie ekspozycja na temat wywózki mieszkańców na 
Syberię, sala III będzie salą edukacyjną dla dzieci, w której poprzez 
zabawę poznają ważne wydarzenia naszej gminy.

 Dzięki życzliwości mieszkańców naszej gminy GOK pozyskał 
w formie użyczenia lub przekazania zdjęcia, dokumenty, przed-
mioty związane z historią naszego regionu i rodzin. Jednak ilość 

dotychczas zebranych eksponatów nie wyczerpuje w pełni tematyki 
zaplanowanej przez projektantów muzeum.

Ponownie zwracamy się z prośbą do mieszkańców naszych 
terenów o wzbogacenie obecnych zbiorów poprzez przekazanie bądź 
udostępnienie nam różnych materiałów, zdjęć, dokumentów. 

 Osoby, którym bliska jest pamięć naszego terenu i chciałyby 
wesprzeć naszą inicjatywę proszone są o kontakt z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury, który jest odpowiedzialny za zbiory.

Serdecznie prosimy o pomoc w realizacji naszych zamierzeń 
i wspólne tworzenie Muzeum, które pozwoli ocalić od zapomnienia 
historię naszych przodków.

Dyrektor GOK w Czyżewie

Palenie śmieci szkodzi Twojemu zdrowiu 
i zdrowiu Twoich najbliższych, zanieczyszcza 

środowisko, w którym mieszkasz!!!
Paląc śmieci uwalniasz do środowi-

ska wiele szkodliwych substancji, które 
rozprzestrzeniają się w sposób niekon-
trolowany i są wdychane przez Ciebie 
i Twoje dzieci. Substancje te kumulują 
się w organizmie uszkadzając komórki 
oraz narządy wewnętrzne i wcześniej czy 
później dadzą o sobie znać np. w postaci 
chorób nowotworowych.

PAMIĘTAJ! 
W piecu domowym nie wolno palić 

śmieci. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia 
jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych 
np. butelek plastikowych typu PET, worków 
foliowych a także innych opakowań, odpadów 
z gumy, lakierowanego drewna, mebli.

W piecu domowym możesz spalać 
tylko:
– węgiel, koks,
– drewno, trociny, wióry pod warunkiem, 

że nie są zanieczyszczone impregnata-
mi i powłokami ochronnymi,

– odpady z kory i korka,
– papier i tekturę, 

Palenie śmieci ma również negatywny 
wpływ na stan przewodów kominowych, 
powodując odkładanie się tzw. „mokrej 
sadzy” w kominach. To z kolei może być 
powodem zapalenia się instalacji i pożaru 
Twojego domu.

UWAGA !
W przypadku stwierdzenia termicznego 

przekształcania odpadów w instalacji do tego 

nie przeznaczonej podejmowane są sankcje 
karne wynikające z art. 191 ustawy o odpa-
dach. Kara może wynieść nawet 5.000 zł. 
Postępowanie o ukaranie sprawcy następuje 
w trybie określonym w Kodeksie postępowania 
w sprawach o wykroczenia.

Art. 13 ustawy o odpadach
Zabrania się odzysku lub unieszkod-

liwiania odpadów poza instalacjami lub 
urządzeniami spełniającymi odpowiednie 
wymagania.

Art. 71
Kto wbrew zakazom termicznie prze-

kształca odpady poza spalarniami odpadów 
lub współspalarniami odpadów podlega karze 
aresztu albo grzywny.

UM Czyżew
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Gospodarka komunalna informuje

Renowacja studni wodociągowej w Rosochatem Kościelnem
W celu zwiększenia wydajności studni głębinowej na terenie 

ujęcia wody w Rosochatem Kościelnem w miesiącu wrześniu bie-
żącego roku rozpoczęły się prace przy renowacji studni nr SW1 
o głębokości 110 mb. Prowadzi je Przedsiębiorstwo Geologiczne 
„TRAP” z Choroszczy pod nadzorem hydrologicznym uprawnio-
nego geologa.

Prace polegają na:
• wyciągnięcia filtra stalowego warstwy wodonośnej studni
• wielokrotne przewiercenie warstwy wodonośnej w przedziale 

głębokości 85 – 105 mb
• wiercenie do głębokości 110 mb na część podfiltrową
• ponowne nafiltrowanie otworu filtrem stalowym 
• wykonanie pompowania oczyszczającego i pomiarowego studni 
• opuszczenie pompy z armatura i podłączeniem do sieci 

Łączny koszt renowacji wraz z nadzorem hydrologicznym 
zgodnie z umowami wynosi brutto 75 030 zł. Przewidywany termin 
zakończenia prac – koniec roku 2013 r. 

Dotychczasowe braki wody w Stacji Uzdatniania w Rosochatem 
Kościelnem pokrywane były z wodociągu Czyżew. Po zakończeniu 
prac renowacyjnych zwiększy się wydajność studni co w pełni 
zabezpieczy odbiorców w wodę. 

Połączenie wodociągów Czyżew – Rosochate Kościelne
W miesiącu lipcu bieżącego roku zakończono prace przy 

budowie sieci wodociągowej łączącej wodociągi Czyżew i Roso-
chate Kościelne. Wybudowano sieć PCV ∅ 110 o długości 1100 
m bieżących.

Połączenie wodociągów zabezpieczy ewentualne okresowe braki 
wody występujące w ujęciu Czyżew lub Rosochate Kościelne. 

P. Krasowski 

Urząd Miejski przypomina zasady odbioru śmieci

 Zgodn ie 
z nową ustawą 
gmina organizuje 
odbiór odpadów 
od mieszkańców 
wg ustalonych 
zasad. Opłata 
dotyczy wszyst-
kich zamieszka-
łych nieruchomo-
ści. Właściciele 

nieruchomości zamieszkałych obowiązani 
są wnosić na rzecz Gminy opłatę za odbiór 
odpadów na podstawie złożonych uprzed-
nio deklaracji. Do ich obowiązku należy 
także zgłaszać w formie deklaracji wszelkie 
zmiany szczególnie dotyczące ilości osób. 
Wysokość miesięcznej opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi jest 
zależna od liczby osób zamieszkujących 
we wspólnym gospodarstwie domowym 
i należy ją obliczyć na podstawie obowią-
zującej stawki opłaty ustalonej Uchwałą 
Rady Miejskiej w Czyżewie. 

Aktualnie miesięczna stawka opłaty 
za odpady komunalne zbierane w sposób 
selektywny wynosi :
1) od gospodarstwa domowego jednooso-

bowego w wysokości – 6,00 zł;
2) od gospodarstwa domowego 2-osobo-

wego w wysokości – 11,00 zł,
3) od gospodarstwa domowego liczącego 

3 osoby w wysokości – 15,00 zł,
4) od gospodarstwa domowego liczącego 

4 osoby w wysokości – 18,00 zł,
5) od gospodarstwa domowego liczącego 

5 i więcej osób w wysokości – 20,00 zł.

za odpady komunalne niesegregowane wy-
nosi :

1) od gospodarstwa domowego jednooso-
bowego w wysokości – 12,00 zł;

2) od gospodarstwa domowego 2-osobo-
wego w wysokości – 22,00 zł,

3) od gospodarstwa domowego liczącego 
3 osoby w wysokości – 30,00 zł,

4) od gospodarstwa domowego liczącego 
4 osoby w wysokości – 36,00 zł,

5) od gospodarstwa domowego liczącego 
5 i więcej osób w wysokości – 40,00 zł.

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

 Gromadzenie odpadów na nierucho-
mości podlegających segregacji powinno 
odbywać się w workach o pojemności 
120 litrów wykonanych z folii o grubości 
zapobiegającej pęknięciu lub rozerwaniu 
w odpowiednich kolorach: żółtym – two-
rzywa sztuczne, niebieskim – papier, białym 
– szkło, czerwonym – metal, zielonym 
– odpady zielone i ulegające biodegradacji, 
czarnym lub szarym – pozostałe odpady 
komunalne. 

 Gromadzenie odpadów niesegrego-
wanych powinno odbywać się wyłącznie 
w pojemnikach trwałych o pojemności 
120 litrów, 240 litrów lub 1100 litrów. 

 Pojemniki i worki zapewniają właściciele 
nieruchomości na własny koszt. Pojemniki 

można wydzierżawiać, a worki nabywać 
odpłatnie od firmy odbierającej odpady.

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

 Czynny jest gminny punkt selektywnej 
zbiórki odpadów przy ul. Andrzejewskiej 
w Czyżewie na terenie bazy gospodarki 
komunalnej. Punkt jest czynny w środy 
w godz. 10:00-18:00. Punkt przyjmuje 
frakcje odpadów zbieranych w sposób 
selektywny, w tym odpady zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, zużyte bate-
rie i akumulatory, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, odpady budowlane 
i rozbiórkowe, przeterminowane leki 
i chemikalia, zużyte opony. Do punktu 
selektywnej zbiórki odpadów właściciele 
nieruchomości samodzielnie dostarczają 
wymienione wyżej odpady komunalne 
zebrane w sposób selektywny. 

 Harmonogram odbioru odpadów z nie-
ruchomości zamieszkałych podany jest do 
publicznej wiadomości na stronie internetowej 
gminy oraz dla sołtysów i inkasentów. 

Osoby prowadzące działalność gospo-
darczą zagospodarowują odpady powstające 
w wyniku takiej działalności na dotych-
czasowych zasadach. Powinni posiadać 
odrębną indywidualną umowę na odbiór 
tych odpadów z firmą wywozową. Natomiast 
z części zamieszkałej nieruchomości uisz-
czają opłatę na rzecz Gminy na podstawie 
złożonej deklaracji. Powyższe dotyczy także 
odpadów powstających w wyniku działalności 
rolniczej w gospodarstwach rolnych.
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Termin odbioru odpadów komunalnych

Rosochate Kościelne ul. Wierzbowa, Kaczyn Herbasy, 
Rosochate Kościelne ul. Mazowiecka, Kaczyn Stary, 

Święck Strumiany, Rosochate Kościelne ul. Poświątne, 
ul. Czyżewska, ul. Kościelna, Rosochate Nartołty, Dąbro-

wa Cherubiny, Zaręby Bindugi

Miesiąc  Dzień

Te
rm
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y 
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yw
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ów

 2
01

3r
.

Lipiec  15
Sierpień 16+Sel. + Bio.

Wrzesień 19+Sel. +Bio
Październik 17+Sel + Bio

Listopad 20+Sel. +Bio
Grudzień 13+Sel. Bio

Dmochy Mrozy, Dmochy Wochy, Czyżew Sutki, Czyżew 
Ruś Wieś, Ołdaki Magna Brok, Czyżew ul. A. Poznań-
skich, Czyżew Ruś Kolonia, Czyżew Siedliska, Żelazy 

Brokowo, Godlewo Kolonia,

Miesiąc  Dzień
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yw
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ów
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01
3rLipiec  16

Sierpień 19+Sel+Bio
Wrzesień 19+Sel +Bio

Październik  18+Sel+Bio
Listopad 21+Sel +Bio
Grudzień 16+Sel +Bio

Czyżew ul. Zambrowska, Czyżew Zarzecze, ul. Cmentar-
na, ul. Cicha, ul. Ogrodowa, ul. Kwiatowa, ul. Zarębska, 

ul. Strażacka, Stokowo Szerszenie, Stokowo Bucki, Jaźwi-
ny Koczoty, Michałowo Wielkie, Szulborze Kozy, Brulino 

Piwki, Brulino Koski, ul. Sikorskiego

Miesiąc  Dzień

Te
rm

in
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yw

oz
u 

O
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ów
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3 
r.

Lipiec 16
Sierpień 19+Sel +Bio

Wrzesień 19+Sel+Bio
Październik 18+Sel+Bio

Listopad 21+Sel+Bio
Grudzień 17+ Sel+Bio

Czyżew ul. Klonowa, ul. Mały Rynek, ul. Mazowiecka, 
ul. Norwida, ul. Duży Rynek, ul. Mazowiecka, ul. Krzywa, 

ul. Kościelna, ul. Szkolna, ul. Słowackiego, ul. Konop-
nickiej, ul. Mickiewicza, ul. Przytorowa, ul. Kolejowa, 

ul. Wypoczynkowa, ul. Jakubskiego, ul. Przydworcowa, 
ul. Ciechanowiecka, Czyżew Złote Jabłko

Miesiąc  Dzień
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rm

in
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yw
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O
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ów
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3rLipiec  17
Sierpień 22+Sel+ Bio

Wrzesień 20+Sel +Bio
Październik 18+ Sel +Bio

Listopad 21+Sel +Bio
Grudzień 18+Sel + Bio

Czyżew ul. Nurska, ul. Nowa, ul. Kusocińskiego, 
ul. Przemysłowa, ul. Sybiraków, ul. Mała, ul. Łąkowa, 

ul. Akacjowa, ul. Klonowa, ul. Niepodległości, ul. Wesoła, 
ul. Okrężna, ul. Lipowa, ul. Słoneczna, ul. Krótka, ul. Piw-

na, ul. Polna

Miesiąc  Dzień

Te
rm

in
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W
yw
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u 

O
dp
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ów

 2
01

3rLipiec  17
Sierpień 22+Sel +Bio

Wrzesień 21+Sel+Bio
Październik 19+Sel+Bio

Listopad 22+Sel+Bio
Grudzień 19+Sel+Bio

Godlewo Piętaki, Sienica Klawy, Siennica Puziki, Siennica 
Pietrasze, Sienica Lipusy, Sienica Szymanki, Sienica Łuka-
sze, Dąbrowa Nowa Wieś, Sienica Świechy, Dąbrowa Sza-
tanki, Dąbrowa Kity, Dąbrowa Michałki, Dąbrowa Wielka

Miesiąc  Dzień

Te
rm

in
y 

W
yw

oz
u 

O
dp

ad
ów

 2
01

3rLipiec  18
Sierpień 21+Sel +Bio

Wrzesień 21+Sel +Bio
Październik 19+Sel+Bio

Listopad 22+Sel+Bio
Grudzień 19+Sel+ Bio

Zaręby Góry Leśne, Zaręby Świechy, Zalesie Stefanowo, 
Zalesie Stare, Krzeczkowo Mianowskie, Krzeczkowo 

Gromadzyń, Krzeczkowo Szepielaki, Dmochy Rodzonki, 
Dmochy Glinki, Dmochy Wypychy, Bieńki Stare, Bieńki 

Nowe, Czyżew Chrapki

Miesiąc  Dzień

Te
rm
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yw
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u 

O
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ów

 2
01

3rLipiec  18
Sierpień 21+Sel+Bio

Wrzesień 21+Sel+Bio
Październik 19+Sel+Bio

Listopad 22+ Sel +Bio
Grudzień 19+Sel +Bio

Czyżew ul. Duży Rynek, ul. Strażacka, ul. Zarębska, ul. Koś-
cielna, ul. Mazowiecka, ul. Norwida, ul. Słoneczna, ul. Nie-

podległości, ul. Polna, ul. Kusocińskiego, ul. Mała, ul. Sy-
biraków, ul. Nurska, ul. Andrzejewska, ul. Zambrowska, 

ul. Konopnicka, ul. Mickiewicza, ul. Słowackiego, ul. Szkol-
na, ul. Przytorowa, ul. Kolejowa, ul. Klonowa, ul. Zarzecze

Miesiąc Dzień

Te
rm
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y 

W
yw

oz
u 

O
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ów

 2
01

3r
.

Lipiec 26
Sierpień 29

Wrzesień 27
Październik 28

Listopad 30 (Sobota)
Grudzień 30
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Kronika Policyjna

W okresie od stycznia do września 
2013 r. na terenie Miasta i Gminy Czyżew 
odnotowano 4 kradzieże, 7 kradzieży z wła-
maniem, 1 przestępstwo rozbójnicze. 

Jedno z ciekawszych zdarzeń kryminal-
nych miało miejsce w dniu 21.08.2013 r. gdzie 
Policjanci z Posterunku Policji w Czyżewie 
podczas patrolu ujawnili, że nn sprawcy, 
na niestrzeżonym parkingu, wykorzystując 
nieobecność właściciela, po uprzednim 
wyłamaniu klamki i zamka w drzwiach 
samochodu marki VW Golf zabrali w celu 
przywłaszczenia radioodtwarzacz GRUNDIG 
wartości 50 złotych. W wyniku podjętych 
czynności, w przyległym do m. zdarzenia 

parku ujawniono i zatrzymano Adama G. 
lat 27 (zam.K. pow.Ostrów Mazowiecka), 
u którego podczas przeszukania osoby 
ujawniono fragment wiązki elektrycznej 
pochodzącej z w/w pojazdu.

Zaistniały 4 wypadki drogowe, w któ-
rych 6 osób zostało rannych oraz 27 kolizji 
drogowych. 

W okresie od stycznia do września 
2013 roku na terenie Posterunku Policji 
w Czyżewie policjanci zatrzymali na gorącym 
uczynku jednego sprawcę kradzieży z wła-
maniem oraz 12 nietrzeźwych kierujących, 
ujawnili 529 wykroczeń, przeprowadzili 388 
interwencji w tym:
– 16 interwencji w miejscach publicznych,
– 79 interwencji domowych,
– 293 interwencji w innych miejscach,
– 9 osób z przeprowadzanych interwencji 

zostało zatrzymanych w Izbie Wytrzeź-
wień w Białymstoku.

W większości spraw o charakterze 
kryminalnym nadal trwają intensywne czyn-
ności dochodzeniowo-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 
st. asp. Krzysztof Śliwiński

Bezpieczna droga do szkoły 
w gminie Czyżew

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Do szkół 
ruszyli także policjanci aby po raz kolejny 
przypomnieć dzieciom zasady bezpiecznego 
zachowania. 

Pierwsze dni września stanowią dla 
najmłodszych uczestników ruchu drogowego 
trudny okres adaptacyjny związany z roz-
poczęciem przez pierwszoklasistów nauki 
w szkole i powrotem do obowiązków szkol-
nych uczniów pozostałych klas. Wakacyjne 
rozluźnienie sprzyja zmniejszeniu uwagi 
i w związku z tym prowadzi do wielu zda-
rzeń drogowych z udziałem dzieci i bardzo 
często z ich winy. Najbardziej narażone są 
dzieci najmłodsze, które samodzielnie będą 
pokonywać drogę do szkoły. Czuwanie 
nad ich bezpieczeństwem to podstawowe 
założenia policyjnych działań „Bezpieczna 
droga do szkoły/domu 2013”. W pierwszych 
dniach września została też zwiększona ilość 
i częstotliwość policyjnych patroli w rejo-
nach szkół i gimnazjów. Dodatkowo wraz 

z początkiem roku szkolnego, policjanci 
odwiedzają szkoły na terenie gminy Czyżew. 
Tam spotykają się z uczniami, nauczycielami 
i rodzicami przekazując zasady bezpiecznego 
poruszania się w drodze do i ze szkoły. 
Przede wszystkim przypominają uczniom 
aby przekraczali jezdnię w miejscach do 
tego wyznaczonych, że nie mogą wchodzić 
na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdża-
jący pojazd, a poza terenem zabudowanym 
poruszają się lewą stroną drogi posiadając 
elementy odblaskowe na ubraniu lub plecaku. 
W trakcie tych spotkań policjanci przekazali 
dzieciom elementy odblaskowe zakupione 
przez Urząd Miejski w Czyżewie. 

Szanowni Państwo !
 Pozwólmy dzieciom bezpiecznie dotrzeć 

do szkoły i powrócić do domu. Jeśli wszyscy 
o to zadbamy będzie na pewno bezpieczniej 
na drogach. Prosimy raz jeszcze wszystkich 
kierowców o ostrożną jazdę, zwłaszcza 
w rejonach szkół. 

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 wyzię-

bienia organizmu, a także 
w wyniku pożarów nieod-
powiednio ogrzewanych 
pomieszczeń i obiektów.
Wobec krzywdy ludzkiej 

bądźmy czujni i wrażliwi na 
trudną sytuację osób samot-
nych, mieszkających obok.

W ramach sąsiedzkiej 
pomocy udzielajmy wspar-

cia i pomocy ludziom 
chorym, bezdomnym, osa-
motnionym i innym potrze-
bującym, którzy w związku 

z nadejściem zimy mogą 
znaleźć się w sytuacji 

zagrożenia życia i zdrowia.
W przypadku ujawnie-
nia 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
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W dniach 13-14 lipca na terenie naszego 
miasta odbyły się XIII Dni Czyżewa. Począt-
kowe obfite opady deszczu nie zniechęciły 
tłumie zgromadzonych mieszkańców Czyżewa 
i okolic żeby skorzystać z wielu atrakcji jakie 
zostały przygotowane. Organizatorem imprezy 
był Gminny Ośrodek Kultury pod honorowym 
patronatem Burmistrza Czyżewa.

O godzinie 20.30 rozpoczął się pra-
wie dwugodzinny koncert wyczekiwanej 
gwiazdy – Czerwonych Gitar. Na występ 
zgromadziły się tłumy fanów zarówno tych 
starszych jak i tych młodszych. Wszyscy 
świetnie się bawili i razem śpiewali znane 
przeboje. Nie obyło się bez takich utworów 
jak: „Niebo z moich stron”, „Płoną góry, 
płoną lasy”, „Historia jednej znajomości”, 
„Nikt na świecie nie wie”, „Kwiaty we wło-
sach”. Czerwone Gitary zaprezentowały 
również piosenki z ostatnich lat twórczości 
m.in. „Sen nocy letniej” i inne. Po udanym 
koncercie publiczność otrzymała autografy 

z pamiątkowym zdjęciem zespołu.
Niedzielną imprezę rozpoczął występ 

laureatów powiatowego konkursu piosenki 
dziecięcej i młodzieżowej pt. „Polskie Prze-
boje XX wieku”. Po muzycznym wstępie 
miłośnicy dwuśladowców mogli pocieszyć 
oko podczas prezentacji motocykli przez 
Klub Motocyklowy „Łabądź” z Wysokiego 
Mazowieckiego. To nie był koniec atrakcji dla 
fanów motoryzacji. Uczestniczy imprezy mogli 
w kontrolowanych warunkach sprawdzić, co 
dzieje się z człowiekiem podczas dachowania 
samochodu. Przejażdżka symulatorem dacho-

wania pokazała – każdemu, kto chciał z niej 
skorzystać – jakie siły oddziałują na człowieka 
w trakcie wypadku drogowego i dachowania 
samochodem. Skorzystać można było również 
z symulatora zderzeń, dzięki któremu każdy 
mógł poczuć na sobie siłę, jaka działa na 
człowieka przy zderzeniu z niewielką – bo 
zaledwie 15 km/h – prędkością. Możliwość 
przejażdżki symulatorem dachowania oraz 
symulatorem zderzeń, uczestnikom imprezy 
zapewnił Bank Spółdzielczy w Czyżewie we 
współpracy z MACIF Życie Towarzystwem 
Ubezpieczeń Wzajemnych.

Już po raz VII zostały przyznane tytuły 
„Najlepsi w Gminie”. Kapituła wyróżniła 
laureatów w siedmiu kategoriach. Wyniki 
o godzinie 16.00 przedstawiła Pani Bur-
mistrz Czyżewa Anna Bogucka wręczając 
ze Starostą Wysokomazowieckim Panem 
Bogdanem Zielińskim, dyrektorem Woje-
wódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych Panem Zbigniewem Zalewskim 
oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem 
Witoldem Sienickim dyplomy, pamiątkowe 
statuetki oraz nagrody.

W kategorii Przedsiębiorca Roku 2012 
za wieloletnie wspieranie wielu przedsięwzięć 
w gminie został nagrodzony:
• Pan Jan Netter –właściciel firmy „Zakła-

dy Mięsne Jan Netter”
W kategorii społecznik roku 2012 

wyróżniono: 
• Drużynę Harcerską im. Szarych Szere-

gów przy Szkole Podstawowej w Czy-

żewie wraz z opiekunami: Panią Anną 
Walaszek i Panią Małgorzatą Kaczyń-
ską oraz Drużynę Harcerzy Starszych 
im. Sybiraków przy Gimnazjum w Czy-
żewie wraz z opiekunami: Panią Jolan-
tą Wajszczyk i Panią Haliną Lipińską za 
udział w organizacji wielu uroczystości 
patriotycznych szkolnych i gminnych,

• Annę i Kazimierza Murawskich oraz Ja-
dwigę i Zdzisława Sienickich za zaan-
gażowanie na rzecz społeczności lokal-
nej przy budowie świetlicy w Siennicy 
Święchach

W kategorii Nauczyciel – Wychowawca 
Roku za wysokie zaangażowanie w pracy 
wychowawczej nagrodzono: 
• Panią Iwonę Sienicką
• Pana Tadeusza Wojno

Rolnikami Roku za wysokie osiągnięcia 
w rozwoju rolnictwa i uzyskanie czołowej 
lokaty w produkcji mleka zostali:
• Państwo Agnieszka i Dariusz Góralczyk

Sportowcami Roku za wysokie osiąg-
nięcia sportowe zostali:
• Jakub Kapuściński uczeń ZSOiZ,

• Arkadiusz Walczuk z Gimnazjum w Czy-
żewie

• Klaudia Gąsowska oraz
• Natalia Jaworowska uczennice Szkoły 

Podstawowej w Rosochatem Kościelnem.
Tytuł Ucznia Roku za wysokie osiąg-

nięcia w nauce zdobyli:
• Klaudia Zaremba uczennica Szkoły 

Podstawowej w Czyżewie,
• Emila Lubowicka uczennica Szkoły 

Podstawowej w Czyżewie,
• Magda Styś uczennica Szkoły Podsta-

wowej w Czyżewie,
• Katarzyna Krakówko uczennica Gimna-

zjum w Rosochatem Kościelnem,
• Dominika Kowalska uczennica Gimna-

zjum w Czyżewie,
• Wiktoria Stańczuk uczennica Gimna-

zjum w Czyżewie,
• Krzysztof Ciborowski uczeń Gimna-

zjum w Rosochatem Kościelnem,
• Artur Bednarski uczeń Gimnazjum 

w Czyżewie
• Adrian Bańkowski uczeń Gimnazjum 

w Czyżewie
Nagrodę w kategorii osobowość roku 

w dziedzinie kultury za wysokie osiągnięcia 
w konkursach artystycznych otrzymała: 
• Diana Skupiewska – uczennica Gimna-

zjum w Czyżewie.
Podziękowania złożono także hodowcom 

bydła, którzy reprezentowali naszą gminę na 
XX Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodow-
lanych w Szepietowie:
• Panu Tomaszowi Kałętkowskiemu 

z Dąbrowy Nowej Wsi,
• Panu Stanisławowi Malinowskiemu 

z Czyżewa Ruś Wieś oraz

Tak się bawił Czyżew na XIII Dniach Czyżewa
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• Panu Andrzejowi Dąbrowskiemu z Ro-
sochatego Kościelnego.

 Po uhonorowaniu „Najlepszych w Gmi-
nie” swoje umiejętności gry na skrzypcach 
zaprezentowały dzieci Amelia Malinowska, 
Patrycja Sutkowska i Julia Żebrowska pod-
opieczne koła muzycznego GOK w Czyżewie, 
prowadzonym przez Panią Paulinę Dolega. 
Prezentację małych muzyków dodatkowo 
uświetnił profesjonalny koncert skrzypcowy 
w wykonaniu instruktora Pauliny Dolega oraz 
Pana Dariusza Kołtyś.

Po raz pierwszy na czyżewskiej scenie 
wystąpił zespół „LIKE” oraz zespół „Nastroje”. 
Zespół LIKE zaprezentował autorską piosenkę 
"Imprezy szał", która została przebojem 
stycznia na kilku znaczących portalach 
muzycznych. Muzyka prezentowana przez 
zespół „LIKE” to typowe dyskotekowe klimaty. 

Nie zabrakło również „Zbiegu Okoliczności” 
zespołu który w Czyżewie wystąpił już po 
raz drugi. W jego obecny skład wchodzą 
tegoroczni maturzyści Liceum Ogólno-
kształcącego w Wysokiem Mazowieckiem. 
Zespół zaprezentował covery oraz utwory 
własne powstające w szeroko rozumianym 
klimacie rockowym.

Niedzielne atrakcje poprzedzała spor-
towa sobota na miejscowym Orliku, gdzie 
zostały zorganizowane zawody sportowe. 
W programie znalazł się turniej skoczności, 
piłkarski tor przeszkód, konkurs strzałów do 
bramki i rzutów do kosza, quiz sportowy 
i bieg „Trójek”. O godzinie 13.00 rozpoczął 
się turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza 
Czyżewa. Uczestnikom zawodów przez cały 
czas towarzyszył sportowy zapał. Z ośmiu 
drużyn, które przystąpiły do rozgrywek wyło-
niono po sportowych emocjach zwycięzcę 
turnieju, którym w tym roku została „Orlęta 
Czyżew”. Drugie miejsce zajęła drużyna 
„Mistrzów” natomiast trzecie drużyna „Brazylia 
na wakacjach”. Zwycięzcy otrzymali puchary 
i dyplomy z rąk Pani Burmistrz podczas wrę-
czania nagród „Najlepsi w Gminie”. Miłośnicy 
wrażeń artystycznych, także znaleźli cos dla 
siebie, Biblioteka Publiczna zaprezentowała 
wystawę prac uczestników warsztatów ręko-
dzieła ludowego w Supraślu. 

Imprezę wspierała: Rada Miejska w Czy-
żewie, Starostwo Powiatowe w Wysokiem 
Mazowieckiem oraz Ochotnicza Straż Pożarna 
Czyżew. Patronat medialny objęli: Polskie 
Radio Białystok, Gazeta Współczesna oraz 
Tygodnik Podlaski Kontakty. Szczególne 
podziękowania należą się sponsorom, bez 
których impreza nie miałaby tak bogatego 
programu: Bank Spółdzielczy w Czyżewie, 
Skłodowski, Radomir, Sokołów S.A., Czyżew 
Zakłady Mięsne, Pantera, Primator, Clovin, 
Studio Video-Mix, Godagro, Krasbud, 
Zielony Gaj kwiaciarnia i pracownia flory-
styczna, Centrum Handlowe ESAM, Usługi 
Transportowe Hanna i Wojciech Stańczuk, 
P.H.U. Kołakowski, KOSS Przedsiębiorstwo 
Handlowo Usługowe – Jerzy Kossakowski, 
„Auto Bogucki” Mechanika i Diagnostyka 
Pojazdowa” – serdecznie dziękujemy. Do 
zobaczenia za rok.

„Dookoła Mazowsza”
W dniu 24.07.2013 gościliśmy na terenie 

naszej gminy kolumnę Międzynarodowego 
Wyścigu Kolarskiego Dookoła Mazowsza”. 
Ponad 100 kolarzy w asyście wozów technicz-
nych i pojazdów zabezpieczających wyścig 
przejechało trasę II etapu ze startu w Warsza-
wie Wesoła do Wysokiego Mazowieckiego 
o długości 184 km. Na trasie zaplanowano 3 
lotne finisze z których jeden usytuowany był 
w Czyżewie na ul. Szkolnej przy Urzędzie 

Miejskim. Licznie zgromadzona publiczność 
mogła obserwować i oklaskiwać zmagania 
kolarzy zawodowych na pełnej szybkości. 
Linię finiszu lotnego przejechało najpierw 6 
kolarzy uciekających z przewagą około 1,5 
minuty przed pędzącym za nim peletonem. 
Zwycięzca Lotnej Premii w Czyżewie został 
Marcin Sapa z zespołu BDC MarcPol Team, 
został uhonorowany przez Panią Annę Bogu-
cką Burmistrza Czyżewa pucharem na mecie 
wyścigu w Wysokiem Mazowieckiem. Był 
to pierwszy na terenie naszej gminy wyścig 
kolarski o tak wysokiej randze, umieszczony 
w światowym kalendarzu UCI (Międzyna-
rodowa Unia Kolarska). Mamy nadzieję, że 
w przyszłym roku organizatorzy wyścigu, 
czyli Stowarzyszenie „Mazovia Team” będzie 
zainteresowana ustaleniem trasy wyścigu 

przez ziemię czyżewską, promując walory 
naszego regionu. Na mecie II etapu w Wyso-
kiem Mazowieckiem, zwycięzcy, liderzy 
poszczególnych klasyfikacji i zwycięzcy 
lotnych premii dekorowani byli kwiatami, 
pucharami i koszulkami przez przedstawicieli 
władz samorządowych gmin powiatu wyso-
komazowieckiego, przez które prowadziła 
trasa wyścigu tj. Gminę Czyżew, Gminę Kołaki 
Kościelne, Gminę Kulesze Kościelne, Gminę 
Wysokie Mazowieckie i Miasto Wysokie 
Mazowieckie. Zwycięzcę II etapu, kolarza 
z Białorusi Sierhieia Papoka dekorował Poseł 
naszej ziemi Pan Jacek Bogucki.

Na koniec dyrektor wyścigu podziękował 
wszystkim samorządom, sponsorom i kibi-
com za gościnne przyjęcie kolumny wyścigu 
obiecując wizytę w przyszłym roku. 
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Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół 
w Czyżewie zbiegły się ze Świętem Patrona Gimnazjum im. Jana 
Pawła II oraz ślubowaniem klas pierwszych gimnazjalnych. Obecna 
na uroczystości Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka złożyła życzenia  

dyrekcji szkoły, wszystkim nauczycielom oraz pracownikom admi-
nistracji i obsługi słowami „życzę wiele wytrwałości w tym pięknym, 
ale coraz trudniejszym zawodzie nauczyciela”. Wręczyła również 
Nagrody Burmistrza wyróżniającym się w pracy pedagogom.

Nagrody Dyrektora Szkoły nie tylko nauczycielom, ale także 
pracownikom administracji i obsługi wręczyła również Pani Dyrektor 
Anna Sienicka.

Były kwiaty oraz wiele ciepłych życzeń od uczniów i rodziców.
Reprezentanci klas pierwszych czyżewskiego gimnazjum złożyli 

uroczyste ślubowanie na sztandar. Podczas części artystycznej ucz-
niowie przypomnieli treści z życia i nauczania Papieża Polaka.

Z zaproszenia na szkolną uroczystość skorzystali licznie przybyli 
nauczyciele emeryci oraz rodzice uczniów. Obecny był również 
ks. kan. Eugeniusz Sochacki.

Podobne uroczystości miały miejsce w innych szkołach 
w Gminie. Wszystkim nauczycielom życzymy wytrwałości i suk-
cesów w pracy. 

Radosław Sienicki

Uczniowie wrócili do szkół
Po dwóch miesiącach wakacji 2 września uczniowie usłyszeli 

pierwszy dzwonek w nowym rozpoczynającym się roku szkolnym 
2013/2014. 

Tradycyjnie inaugurację roku szkolnego poprzedziły msze 
święte odprawione w lokalnych kościołach. Uroczyste apele roz-
poczęto przemówieniami Dyrektorów Szkół, przedstawicieli władz 
samorządowych: Pana Leszka Gruchały – Wicestarosty Wysoko-
mazowieckiego, Pani Burmistrz Anny Boguckiej i Pana Zastępcy 
Burmistrza Andrzeja Molendy oraz duchowieństwa. Pani Burmistrz 
tego dnia wręczyła także akty nominacji na Dyrektora Zespołu Szkół 
w Rosochatem Kościelnem Pani Bogumile Kossakowskiej oraz Pani 
Marii Krystosiak Dyrektor Gminnego Przedszkola w Czyżewie na 
kolejną 5 letnią kadencję. Dyrektor Lech Krajewski życzył wszystkim 
wysokich osiągnięć w nauce i pracy. Apelował o podjęcie działań 
zmierzających do tworzenia szkoły bezpiecznej, dobrze kształcącej 
i przyjaznej uczniom. Prosił szczególnie o wsparcie płynące ze 
strony środowiska rodzicielskiego.

W gminnych placówkach naukę rozpoczęło 882 uczniów 
z tego 189 uczniów w Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem, 
72 uczniów w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej oraz 493 
uczniów w Zespole Szkół w Czyżewie. Do Gminnego Przedszkola 
w Czyżewie w tym roku będzie uczęszczało 128 dzieci. 

Uczniom oraz wszystkim pracownikom szkół i przedszkola z terenu 
naszej gminy życzymy sukcesów w nauce i satysfakcji z pracy.

Dzień Edukacji Narodowej w ZS w Czyżewie

XIII Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci 
Polskiego Sybiru w Białymstoku

W dniach 5 – 6 września br. w Białymstoku odbywały się, 
jak co roku, uroczystości patriotyczno – religijne, upamiętniające 
zesłańców Sybiru: tych, którzy po latach cierpień wrócili do ojczyzny 
i tych, którzy pozostali na zawsze na „nieludzkiej ziemi”.

W tym roku Marsz upamiętniał cztery, ważne dla Sybiraków, 
rocznice: 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego, 85. 
rocznicę powstania Związku Sybiraków, 70. rocznicę bitwy pod 
Lenino oraz ćwierćwiecze reaktywowania Związku Sybiraków.

Główną częścią piątkowych uroczystości XIII Międzynaro-
dowego Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru był przemarsz 

uczestników ulicami Białegostoku. Marsz rozpoczęła uroczystość 
inauguracji pod Pomnikiem Katyńskim, gdzie zgromadzili się zesłańcy 
Sybiru, kombatanci, przedstawiciele władz, goście z całego świata, 
harcerze i uczniowie wielu szkół z całego kraju, poczty sztanda-
rowe oraz przedstawiciele kościoła katolickiego i prawosławnego. 
Tysiące uczestników Marszu przeszło następnie do kościoła Ducha 
Świętego, gdzie znajduje się Grób Nieznanego Sybiraka. Tu została 
odprawiona msza święta. Następna część uroczystości odbyła się 
przy pomniku: odczytanie listu premiera Donalda Tuska oraz listu 
małżonki prezydenta, ekumeniczne modlitwy, apel poległych, 
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Uroczysta zbiórka, msza św. w katedrze, apel poległych i zło-
żenie kwiatów pod pomnikiem łomżyńskich harcerzy na skwerze 
Leona Kaliwody (harcerza i komendanta łomżyńskiego okręgu 
Polskiej Organizacji Wojskowej) rozpoczęły 28 września oficjalne 
obchody 100-lecia ZHP na Ziemi Łomżyńskiej.

Na wspólne świętowanie jubileuszu do Łomży pojechała 
reprezentacja czyżewskich harcerzy z ich opiekunem pwd. Anną 
Walaszek, Dyrektor ZS w Czyżewie Anna Sienicka z wicedyrektorami. 
Towarzyszyli im emerytowani nauczyciele i harcerze: hm. Danuta 
Sienicka, phm. Janina Szeligowska oraz phm. Elżbieta Szyl.

Spotkanie w Łomży było okazją do promocji książki „Harcer-
stwo łomżyńskie wczoraj i dziś”, w której odnaleźć można wiele 
materiałów poświęconych m.in. historii ZHP na Ziemi Czyżewskiej, 
które ma już 84 lata.

Z okazji harcerskiego jubileuszu został ogłoszony trwający 
kilka miesięcy konkurs o nagrodę Podlaskiego Kuratora Oświaty 
Jerzego Kiszkiela pt. „Nieznane karty historii harcerstwa”. Konkurs 
kierowany był do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego, 
zwłaszcza z terenów działania dawnej Chorągwi Łomżyńskiej ZHP 
im. SGO „Narew” (dziś powiaty: miasto Łomża, łomżyński, grajewski, 
kolneński, wysokomazowiecki, zambrowski). Spośród kilkunastu 
prac komisja konkursowa postanowiła przyznać pierwsze miejsce 
harcerzom z Czyżewa. 28 września zwycięzcy z rąk Dyrektora 
Łomżyńskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Białymstoku Doroty 
Szymonowicz otrzymali nagrody. To jednak nie koniec wyróżnień 
dla Czyżewa. Hm. Halina Lipińska została odznaczona Brązowym 
Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”. Spośród czterech przyznanych 
Srebrnych Honorowych Odznak Przyjaciół Harcerstwa trzy poje-
chały do Czyżewa – z rąk Komendanta ZHP Chorągwi Białostockiej 
Andrzeja Bajkowskiego odznaki otrzymali: dyrektor Anna Sienicka, 
wicedyrektorzy Dorota Jadczak i Radosław Sienicki. Ponadto Odznaki 
Stulecia Harcerstwa Łomżyńskiego przyznano m.in. 3 Wielopozio-
mowej Drużynie Harcerskiej im. Szarych Szeregów i 6 Drużynie 
Harcerzy Starszych im. Sybiraków z Czyżewa.

ZS Czyżew

Czyżewscy harcerze na 100-leciu łomżyńskiego ZHP

Udany sportowy początek
11 września 2013 r. na Orliku w Czyże-

wie odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Premiera D. Tuska. Dziewczęta z klasy 
I Gimnazjum w Czyżewie w pierwszym etapie 
zdobyły I miejsce i awansowały do półfinału 
wojewódzkiego .W półfinale wywalczyły 
III miejsce. Najwyższe lokaty w pierwszym 
etapie w swoich kategoriach wiekowych 
zdobyli również chłopcy starsi:  kl. VI SP 
i I GM oraz młodsi: kl. IV-VI SP awansując 
do półfinału wojewódzkiego.

23.09.2013 r. w Sokołach odbyły się 
Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe. 
Impreza sportowa skupiła licznych przed-
stawicieli szkól podstawowych i gimnazjów 
powiatu wysokomazowieckiego. Każda ze 
szkół mogła zaprezentować swoich biegaczy. 
Uczniowie Zespołu Szkół w Czyżewie dzielnie 
walczyli w swoich kategoriach wiekowych, 
zdobywając czołowe lokaty i kwalifikacje do 
półfinału wojewódzkiego, który odbędzie się już 
06.10.2013 r. w Rybakach . Najlepsze miejsca 
wśród naszych reprezentantów zdobyli:

• Piotr Gołaszewski – II miejsce
• Natalia Gołaszewska  – II miejsce
•  Adrian Skupiewski – IV miejsce
• Jakub Konopka – IV miejsce
• Wiktoria Wasilczyk – V miejsce
• Rafał Kujawa – VI miejsce
• Adam Lipski – VII miejsce
• Aneta Ryszewska – X miejsce

Gratulujemy naszym sportowcom 
i życzymy kolejnych sukcesów .

ZS w Czyżewie

złożenie kwiatów i zniczy. Zesłańcy Sybiru przekazali dyrekto-
rowi białostockiego Muzeum Wojska swój sztandar, który od 23 
lat uświetniał różne wydarzenia historyczne. Będzie to poczesny 
eksponat w powstającym w Białymstoku Muzeum Sybiru. Prezydent 
Białegostoku przekazał Związkowi Sybiraków ufundowaną przez 
miasto replikę sztandaru.

Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru odbywa się w Białymstoku 
od 2001 roku. Jest corocznym przypomnieniem historii deportacji, 
oddaniem hołdu tym, którzy z zesłania nie wrócili, a przede wszystkim 
przekazaniem pamięci kolejnym pokoleniom. „Szczególnie zależy nam 
na obecności młodych ludzi, bo to im przekazujemy prawdę historyczną 
i to w nich chcemy wyrobić nawyk pamiętania o tych, którzy już nie żyją” 
– powiedział Tadeusz Chwiedź – prezes Zarządu Głównego Związku 
Sybiraków podczas uroczystości inauguracji Marszu. 

Mając w sercu tę wolę zesłańców Sybiru, młodzież ze szkół 
czyżewskich od lat uczestniczy w Marszu Żywej Pamięci Polskiego 
Sybiru. W tym roku, zgodnie z tradycją, wzięli udział w Marszu: 
harcerze z 3 WDH im. Szarych Szeregów oraz 6 DHS im. Sybira-
ków z Zespołu Szkół w Czyżewie, uczniowie ZSOiZ w Czyżewie, 

uczniowie ZS w Rosochatem Kościelnym oraz poczty sztandarowe. 
Młodzież czyżewska oddaje w ten sposób hołd zesłańcom Sybiru, 
a szczególnie tym, których zna i o których chce pamiętać. 

phm Halina Lipińska  
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Piłka nożna naszym światem!!!
W dniach 20-22.09.2013 drużyna piłkarek ZS w Rosocha-

tem Kościelnem w składzie: Natalia Kaczyńska - kapitan, Natalia 
Jaworowska, Dominika Kempista, Zuzanna Kamińska, Monika 
Pawłowska, Natalia Gosk, Anna Rogalska, Magdalena Kaczyńska, 
Renata Gawrychowska, (wśród najlepszych drużyn z Polski) repre-
zentowała województwo podlaskie w Finale Ogólnopolskim XVIII 
Turnieju Piłki Nożnej im. Marka Wielgusa w Policach.

Ten wspaniały wyjazd doszedł do skutku, tylko dzięki miłoś-
nikom dzieci i piłki nożnej.

Młode piłkarki serdecznie dziękują swoim sponsorom: Pani 
Annie Boguckiej- Burmistrzowi Czyżewa, Panu Bogdanowi Zie-

lińskiemu- Staroście Wysokomazowieckiemu, Panu Krzysztofowi 
Grzywnie- Prezesowi Banku Spółdzielczego w Czyżewie oraz 
Pani Bogusławie Kraszewskiej- właścicielce apteki w Rosochatem 
Kościelnem.
Marzenia się spełniają!!!

Najlepsze piłkarki województwa podlaskiego XVIII Turnieju 
Piłki Nożnej im. Marka Wielgusa z Zespołu Szkół w Rosochatem 
Kościelnem w nagrodę, 16.08.2013 roku kibicowały polskiej repre-
zentacji piłki nożnej na PGE Arena w Gdańsku podczas meczu 
Polska: Dania.

Opiekun drużyny: Edyta Dołkowska

Jak ułatwić dziecku start w przedszkolu
Pierwszym środowiskiem znaczącym 

w edukacji dziecka jest przedszkole. Warun-
kiem wstępnym i koniecznym do tego, aby 
dziecko mogło bez ograniczeń korzystać 
z oferty edukacyjnej przedszkola jest jego 
przystosowanie do nowego środowiska.

Adaptacja dziecka do przedszkola jest 
procesem złożonym i uzależnionym od 
wielu czynników. Ważną rolę w pokony-
waniu trudności adaptacyjnych odgrywają 
nauczycielki, które jako pierwsze nawiązują 
kontakt z dzieckiem. Bawią się z nim, kształcą 
umiejętności, podpowiadają, doradzają, 
rozwiązują dziecięce problemy. Są osobami 
najbliższymi i najsilniej związanymi z wycho-
waniem. Kreują środowisko wychowawcze 
poprzez tworzenie sytuacji wychowawczych, 
aranżowanie atmosfery emocjonalnej w gru-
pie, zaspakajanie potrzeb. Najważniejszą 
potrzebą dziecka jest bezpieczeństwo. Nieza-
spokojenie tej potrzeby powoduje u dziecka 
pojawienie się poczucia opuszczenia, braku 
miłości, zagrożenia, lęku. W proces edukacji 
powinni być włączeni rodzice, którzy mają 
do odegrania bardzo dużą rolę. Stanowią 
oni niejako ogniwo łączące dom rodzinny 
dziecka z przedszkolem.

Gminne Przedszkole w Czyżewie chce 
zrobić wszystko, aby rozpoczęcie edukacji 
w grupie dzieci 3,4 letnich zarówno dla dzieci 
i ich rodziców było jak najmniej stresujące. 
W grupie dzieci najmłodszych został wdro-
żony Program adaptacji wstępnej „Poznaję 

moje przedszkole”. Daje on możliwość 
przebywania rodziców ze swoimi pociechami 
w pierwszych dniach września. Obecność 
rodzica w tym pierwszych dniach sprawia, 
że może się ono „rozejrzeć” i pozostawione 
za jakiś czas samo, nie będzie się czuło tak 
zagubione. Dzieci w obecności rodziców 

poznają rytm dnia w przedszkolu, otoczenie 
przedszkolne. Uczą się korzystać z urządzeń 
sanitarnych, zachowania podczas posiłków. 
Pierwsze dni w przedszkolu, pełne serdecz-
ności, spędzone na miłej zabawie stają się 
początkiem następnych spotkań. Start dzieci 
w usamodzielnianie przebiega łagodnie, 
a pierwsze spotkania owocują stworzeniem 
w naszym przedszkolu atmosfery radości 
i akceptacji każdego dziecka. 

Adaptacja dziecka do przedszkola trwa 
zazwyczaj kilka tygodni. Czasami dziecko 
ciężko przechodzi ten okres. Płacz w pierw-
szych dniach czy nawet moczenie się nie 

należą do rzadkości. Dziecko reaguje w ten 
sposób na stres. Pomóżmy mu go minima-
lizować. Rodzice! Nie rezygnujcie od razu 
z przedszkola, bo wtedy pozbawiacie dziecko 
bardzo wielu nowych pozytywnych wrażeń 
(kontaktów z rówieśnikami, zabawy, wycie-
czek, udziału w uroczystościach itd.). 

Co można zrobić, by pomóc dziecku 
jak najszybciej zaadaptować się do nowych 
warunków?
• W początkowym okresie dobrze jest 

odbierać dziecko wcześniej, ponie-
waż 3,4- latek ma inne poczucie czasu 
i okres przebywania poza domem wy-
daje się bardzo długi.

• Nie mówimy dziecku, że przyjdziemy 
po nie wcześniej, jeśli to niemożliwe, 
ponieważ będzie nieszczęśliwe. Nie 
składamy obietnic, których nie możemy 
spełnić.

• Nigdy nie straszymy dziecka przed-
szkolem.

• Stosujemy w przedszkolu krótkie po-
żegnanie. Kiedy je przedłużamy, dzieci 
cierpią dłużej. 

• Pozwalamy dziecku zabrać cząstkę 
domu do przedszkola ( np. przytulankę). 

• Nie okazujemy dziecku własnych roz-
terek zostawiając je w przedszkolu, 
przekazujemy mu wtedy swoje lęki.

Bogusława Pietruszewska 
nauczyciel Gminnego Przedszkola 

w Czyżewie
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W dniach 16 – 18 września pięciu 
uczniów ZSOiZ w Czyżewie pod opieką 
p. dyrektor Alicji Bańkowskiej wyruszyło 
w niezwykłą podróż szlakiem martyrologii 
Polaków na Wschodzie. Wyjazd zrealizo-
wany został w ramach programu eduka-
cyjnego IPN „Katyń w rocznicę Zbrodni” 
a sfinansowany przez organ prowadzący 
szkołę – Powiat Wysokomazowiecki. Już 
po przekroczeniu granicy uczniowie mogli 
zapoznać się z dziedzictwem kulturowym 
Polaków, którzy zamieszkiwali wschodnie 
obszary Rzeczpospolitej, obecnie znajdu-
jące się w obrębie Białorusi. Dzięki opiece 
pracowników IPN młodzież uczestniczyła 
w żywych lekcjach historii, podczas których 
o losach naszych rodaków opowiadali 
także ci, którzy byli świadkami ciężkich 
doświadczeń. Ogromnym przeżyciem była 
dla nas możliwość uczczenia pamięci bez-
imiennych ofiar terroru komunistycznego 
spoczywających na uroczysku Kuropaty. Tuż 
przy ruchliwej drodze do Mińska – stolicy 
Białorusi stoi setka krzyży postawionych 
przez Polaków, Białorusinów i Rosjan tam, 
gdzie potajemnie pochowano ciała praw-
dopodobnie 300 tysięcy zamordowanych 
w stalinowskich kaźniach. 

Drugiego dnia, uczestnicy programu 
wyjechali do Rosji. Tutaj na smoleńskich 
łąkach mogli przywoływać przeżycia 
związane z pierwszymi wiadomościami 
o tragedii polskiego samolotu 10 kwietnia 
2010 r. Na miejscu zdarzeń, pod tablicą 
upamiętniającą tę narodową tragedię oraz pod 
brzozą – okaleczonym świadkiem katastrofy 
– postawiliśmy zapalone znicze – symbol 
naszej pamięci. Dalsza trasa prowadziła 
nas do głównego celu podróży – Katynia. 
Najpierw zobaczyliśmy niewielką stację 
kolejową Gniazdowo, dokąd wagonami 
transportowano polskich oficerów, by 
stamtąd odwieźć ich na miejsce straceń. 
W Katyniu doświadczyliśmy niezwykłych 

doznań. Najpierw w sali muzealnej obejrze-
liśmy eksponaty – przedmioty odnalezione 
przy ciałach podczas ekshumacji. Potem 
udaliśmy się na miejsce spoczynku polskich 
żołnierzy – Polski Cmentarz Wojenny, 
gdzie w 6 zbiorowych grobach spoczywa 
prawie 4,5 tys. żołnierzy zamordowanych 
przez NKWD. Jeden z naszych uczniów, 

Arkadiusz Olszewski, mógł w końcu spełnić 
największe marzenie swojej babci – zapalił 
znicz pod tabliczka upamiętniającą jej 
brata – Franciszka Kuleszę. Uczestniczy-
liśmy również we mszy świętej w intencji 
wszystkich ofiar zbrodni, odprawionej na 
miejscu kaźni w Katyniu.

Ostatniego dnia zwiedziliśmy baro-
kowe kościoły katolickie, które przetrwały 
najtrudniejsze lata komunizmu i do dzisiaj 

są na Białorusi ośrodkami polskości. Wie-
czorem dotarliśmy do Grodna, wtedy po 
tym pięknym mieście oprowadził nas p. 
Stanisław Poczobut, znawca historii tego 
miasta oraz aktywny działacz Związku 
Polaków. Późnym wieczorem zapaliliśmy 
znicze na grobie Elizy Orzeszkowej oraz 
13 – letniego obrońcy Grodna Tadzia 

Jasińskiego, użytego przez sowietów jako 
żywa tarcza podczas walki o miasto.

„Żadna lekcja historii nie dała mi tyle, 
co ten wyjazd” – tak najczęściej mówili 
uczniowie ZSOiZ w Czyżewie po powro-
cie z Rosji i Białorusi. Wrócili bogatsi nie 
tylko o wiedzę, lecz przede wszystkim 
o doświadczenia i przeżycia. 

ZSOiZ 

Szlakiem pamięci

6 października 2013 r. w Szepietowie odbył się w „X Powiatowy 
Turniej Szachowy”. Reprezentacja naszego koła szachowego, pod 
opieką pana Krzysztofa Kupniewskiego, zdobyła w poszczególnych 
kategoriach wiekowych aż 5 pucharów!

W turnieju wzięło udział 10 członków koła szachowego: Karol 
Płocha (zajął I MIEJSCE w kat. do lat 18), Ryszewski Michał, Maciej 
Mioduszewski, Wiktor Aronowicz, Katarzyna Gronostajska (zajęła 
III MIEJSCE kat. do lat 13), Jakub Kaczyński, Miłosz Korsak (zajął III 
MIEJSCE kat. do lat 13), Mateusz Tymiński, Jakub Śmiarowski (zajął 
II MIEJSCE Kat. do lat 13), Marek Tymiński (zajął III MIEJSCE kat. 
senior). GRATULUJEMY!!!

GOK w Czyżewie

Sukces szachistów z czyżewskiego GOK-u!
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Gminne obchody Europejskich Dni Dziedzictwa 2013
Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie 

we współpracy z Muzeum Rolnictwa w Cie-
chanowcu, z okazji tegorocznych Europej-
skich Dni Dziedzictwa pt. „Nie od razu 
Polskę zbudowano” zaprosił uczniów ZS 
w Czyżewie na wykład historyka, p. Norberta 
Tomaszewskiego, dotyczący „Powstania Stycz-
niowego”, którego 150-tą rocznicę wybuchu 
w tym roku obchodzimy. Uczniowie, którzy 
w sposób szczególny pasjonują się historią, 
wzięli udział w dodatkowych zajęciach 
artystyczno – integracyjno - historycznych, 
które przeprowadziła Anna Kazimierczuk, 
instruktor GOK.  

Natomiast Stowarzyszenie Kulturalne 
Ziemi Czyżewskiej we współpracy ze szkołami 
z terenu Gminy Czyżew zrealizowało działania 

edukacyjne pt. „Lekcja historii o Powstaniu 
Styczniowym”. W szkole Podstawowej 
w Dąbrowie Wielkiej zajęcia przeprowadziła p. 
Danuta Włostowska, w Zespole Szkół Ogól-

nokształcących i Zawodowych w Czyżewie 
Adam Świderski i Jerzy Lisicki, natomiast 
w Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem 
Elżbieta Szulborska. Uczniowie tej placówki 
wzięli też udział w dodatkowych zajęciach 
artystyczno - historycznych przeprowadzo-
nych przez Annę Kazimierczuk. 

Ponadto stowarzyszenie we współpracy 
z GOK wydało folder informacyjny nt. 
obchodów „EDD2013” na terenie Gminy 
Czyżew. Przy realizacji w/w działań ośrodek 
kultury i stowarzyszenie wspierał Oddział 
Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Bia-
łymstoku. Patronatu medialnego inicjatywom 
podejmowanym na terenie naszej gminy udzielił 
Tygodnik Podlaski „Kontakty”.

GOK Czyżew

„Wakacje 2013” w czyżewskim GOK-u
Jak co roku czas wolny podczas wakacji uczniom biorącym 

udział w zajęciach Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie, upłynął 
na beztroskiej zabawie. Ośrodek Kultury bowiem, na czas tego-
rocznych wakacji przygotował bogatą ofertę zajęć artystycznych, 
z których codziennie korzystały licznie dzieci i młodzież. Zajęcia 

miały charakter integracyjny, a dotyczyły tematów związanych 
z plastyką, czytelnictwem i muzyką. W kawiarence można było 
nieodpłatnie grać w bilard, tenisa stołowego, szachy oraz układać 
bajkowe puzzle. 

GOK w Czyżewie

Sukces „Teatru Marzeń” w wojewódzkim przeglądzie!
Młodzież z Gminy Czyżew wzięła udział 

w Wojewódzkim Przeglądzie Teatralnym z 
okazji 500-lecia Woj. Podlaskiego pt. „500 
minut historii Podlasia oczyma dzieci”. 
Wielką niespodzianką dla uczestników był 
fakt, iż w komisji przeglądu zasiadał m.in. 
aktor Wojciech Wysocki znany z roli Doktora 
Wezóła w serialu „Ranczo”. „Teatr Marzeń” 

z GOK -u w Czyżewie zaprezentował pub-
liczności „Legendę o nimfie Broczce i złych 
duchach Dzilakonach”. Podopieczni pani 
Anny Kazimierczuk zdobyli WYRÓŻNIENIE. 
Warto nadmienić, iż scenariusz spektaklu 
został opracowany na podstawie dwóch 
legend napisanych w projekcie „Równać 
Szanse” pt. „Akademia Pana Twardowskiego 

w Czyżewie” przez Magdalenę Michalczuk 
i Ewelinę Dąbrowską.

Uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy oraz kubki. Wspólnie z przewod-
niczką zwiedzili Górę Zamkową, katedrę 
oraz cerkiew.

GOK w Czyżewie

„SZTUKA Wędrowania” dobiegła końca!
Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie, 

Zespół Szkół w Rosochatem Kościelnem, 
Młodzież uczestnicząca w projekcie oraz 
nowopowstałe w Gminie Czyżew Stowa-
rzyszenie Kulturalne Ziemi Czyżewskiej 26 
czerwca br. zaprosili mieszkańców gminy 
oraz gości na uroczyste podsumowanie 
projektu „SZTUKA WĘDROWANIA” do 
sali widowiskowej GOK-u. Projekt otrzymał 
dotację w wysokości 7.000 zł w programie 
„Równać Szanse 2012” Polsko- Amerykańskiej 
Fundacji Wolności, administrowanym przez 
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. 

Tego dnia swą obecnością zaszczycili 
młodzież m.in. Pan Tadeusz Zawistowski 
z Nadleśnictwa Rudka, Pani Bogusława Kossa-
kowska Dyrektor Zespołu Szkół w Rosochatem 

Kość., Pani Dorota Jadczak Wicedyrektor 
Zespołu Szkół w Czyżewie, Pani Katarzyna 
Kazimierczuk Kierownik Biblioteki Publicznej 
Gminy Czyżew oraz Pani Barbara Tomczuk, 
Radna Rady Miejskiej w Czyżewie. 

Podsumowanie rozpoczęła młodzież 
prezentując publiczności spektakle teatralne 
pt. „Legenda o nimfie Broczce i złych duchach 
Dzilakonach” oraz „Legenda o Baranie, pasterce 
i złotym kwiecie” (ZS Rosochate).

Po tym nastąpiło wręczenie „podzięko-
wań” osobom i instytucjom, które pomogły 
młodzieży w realizacji projektu. Młodzież 
nie zapomniała również o koordynatorkach 
wręczając im w dowód wdzięczności upo-
minki i „podziękowania”. Skierowała też 
do uczniów i dorosłych szczere słowa na 

temat swoich doświadczeń i osiągnięć, które 
zdobyła podczas „artystycznych wędrówek”. 
Następnie szanowni goście wręczyli benefi-
cjentom „SZTUKI Wędrowania” „dyplomy 
ukończenia projektu”, ich rodzicom zaś 
sympatyczne „podziękowania”.

Na zakończenie na wszystkich czekała 
słodka niespodzianka: tort ufundowany przez 
Panią Martę Gocłowską – Firma „ROLWIT” 
z Czyżewa oraz mnóstwo pysznych ciast, 
owoców i przekąsek, o które zadbali rodzice 
beneficjentów projektu. Wszyscy uczestnicy 
spotkania otrzymali kolorowe minifolderki 
podsumowujące „SZTUKĘ Wędrowania”, 
beneficjenci zaś upominki ufundowane 
przez sponsorów.

GOK w Czyżewie
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– 18.11.2013 r. - Czyżewskie Spotkania Teatralne – prezentacja 
dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych działających w instytu-
cjach oświaty i kultury na terenie powiatu wysokomazowieckiego.

– „Jesienne Spotkanie z Kabaretem” - w tym roku gościmy na 
czyżewskiej scenie Kabaret Koń Polski.

Kabaret wystąpi w składzie: Leszek Malinowski, Waldemar 
Sierański i Maria Borzyszkowska. „Koń Polski” stworzył kilkanaście 
programów autorskich, z którymi wystąpili już chyba wszędzie w kraju, 
a także poza nim. Regularnie pojawiają się w telewizji - zwłaszcza 
na Festiwalu Kabaretowym w Koszalinie, gdzie są gospodarzami. 
Oprócz tego występowali w serialach „Badziewiakowie” i „Skarb 
Sekretarza”. W swoich skeczach wyśmiewają bieżące wydarzenia 
społeczne, tworząc plejadę charakterystycznych postaci. Ich numery 
długo pozostają świeże, dlatego można je oglądać po kilka razy 
i ciągle się doskonale bawić. Często pojawiają się w telewizji, 
ale zobaczyć ich na żywo jest prawdziwym wydarzeniem. Koń 
Polski jest kabaretem, który zna cała Polska. Najwierniejsi fani 
znają na pamięć całe numery. Ich piosenki szybko wchodzą do 
kanonu największych przebojów i są śpiewane przez wszystkie 
pokolenia widzów. 

– 13.12.2013 r. – Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. „Pejzaż  
zimowy”- skierowany do dzieci i młodzieży, o zasięgu powiatu 
wysokomazowieckiego.

GOK Czyżew

Gminny Ośrodek Kultury Zaprasza

Biblioteka z postępem

Szanowni czytelnicy i mieszkańcy 
pragniemy poinformować, że wychodząc 
naprzeciw Waszym potrzebom Biblioteka 
Publiczna w Czyżewie prowadzi komputerowy 
katalog księgozbioru. A to oznacza, że:
• Macie dostęp do naszego księgozbio-

ru on-line,
• Możecie w dowolnym miejscu (z do-

stępem do Internetu) sprawdzić czy 
posiadamy daną książkę,

• Możecie też zalogować się na naszej 
stronie i podejrzeć swoje konto czy-
telnicze (każdy czytelnik posiada takie 
konto założone przez nas);

• Możecie też dokonać elektronicznej 
rezerwacji książki.

To nie wszystkie korzyści, jakie daje 
dostęp on-line do katalogu. Już wielu czytel-

ników doceniło tę wygodę. Zapraszamy do 
skorzystania z naszej oferty, aby zobaczyć 
jak działa katalog podajemy bezpośredni 
link :
http://www.makplus.pl/katalogowanie/index.
html?selectedBib=169&short=t

Do zalogowania potrzebny jest PESEL 
i nr karty czytelnika. W razie problemów 
służymy pomocą.

Więcej na książki…
3.700 otrzymała Biblioteka Publiczna 

w Czyżewie z Programu Biblioteki Naro-
dowej „Zakup nowości wydawniczych do 
bibliotek”. Pieniądze zgodnie z zawartą 
umową muszą zostać wydane do końca 
listopada. Także czytelnicy mogą spodziewać 
się dużo nowości. Zapraszamy.

Zapraszamy do Biblioteki wszystkich 
interesujących się rękodziełem a w szcze-
gólności wyrobami ze słomy i wikliny. 
Prezentowane wyroby zostały wypożyczone 
z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury 
w Białymstoku, a wykonali je podlascy artyści 
współpracujący z Ośrodkiem. 

Wystawa
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Uroczyste otwarcie dwóch dróg
W dniu 11 października 2013 r. w Rosochatem Kościelnem 

i Zalesiu Starym dokonano uroczystego otwarcia dwóch dróg.
Pierwsza to droga powiatowa nr 2073 B Rosochate Kościelne 

– Zaręby Góry Leśne. Całkowity koszt ponad 4,5 km inwestycji wyniósł 
3 386.973,53 zł. z czego 50 % kwoty, czyli 1.681 153, 74 zł. została 
dofinansowana z Urzędu Wojewódzkiego w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Pozostała kwota została sfinan-
sowana ze środków pochodzących z Powiatu Wysokomazowieckiego 
– 852.909,90 zł. oraz Gminy Czyżew – 852.909,89 zł. Wykonawcą 
prac zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem było Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowo Mostowych „TRAKT” w Wysokiem Mazowieckiem pod 
nadzorem Zarządu Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem 
odpowiedzialnego bezpośrednio za realizację całości inwestycji od 
etapu projektowania, nadzoru inwestorskiego do ostatecznego odbioru. 
Druga to zmodernizowana gminna droga dojazdowa do pól w Zalesiu 
Starym. Inwestycja na odcinku 664 m została zrealizowana za kwotę 
282.295,56 zł. z czego 40 000 zł Gmina pozyskała z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wykonawcą zadania było 
Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe BITUM z Zambrowa 

Uroczystość otworzyła i jednocześnie przywitała wszystkich 
przybyłych gości Burmistrz Czyżewa Pani Anna Bogucka. Wśród nich 
nie zabrakło przedstawiciela władz wojewódzkich, których tym razem 

reprezentował Pan Sławomir Andryszewski – doradca Wojewody 
Podlaskiego Macieja Żywno, współgospodarza Starosty Wysokoma-
zowieckiego Pana Bogdana Zielińskiego z radnymi powiatowymi, 
Radnych Rady Miejskiej w Czyżewie na czele z Przewodniczącym 
Panem Witoldem Sienickim, przedstawicieli wykonawców robót, 
służb powiatowych policji i straży pożarnej oraz mieszkańców wsi 
Rosochatego Kościelnego, Zalesia Starego i Zalesia Stefanowo.

W swoich wystąpieniach inwestorzy podkreślali znaczenie 
zrealizowanych inwestycji dla wszystkich korzystających ale 
w szczególności dla mieszkańców Rosochatego oraz Zalesia Starego 
i Stefanowa. Zaznaczali, że nowa nawierzchnia bitumiczna z pełnym 
odwodnieniem poprawi komfort jazdy a rozbudowa chodników 
przy ulicy Wierzbowej w Rosochatem Kościelnem, zainstalowane 
barierki ochronne i sporządzone oświetlenie i oznakowanie poprawi 
bezpieczeństwo dzieci przed szkołą.

Na koniec sołtys wsi Zalesia Starego w imieniu mieszkańców 
podziękował wszystkim którzy przyczynili się do realizacji inwestycji, 
w szczególności jednak Pani Burmistrz, która wsparła finansowo i orga-
nizacyjnie tak ważną dla nich inwestycję. Po dokonaniu poświęcenia 
dróg przez Proboszcza Parafii w Rosochatem Kościelnem ks. Antoniego 
Loro wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni na uroczysty obiad. 

UM Czyżew

Podziękowania złożone Pani Burmistrz przez mieszkańców wsi Zalesie 
Stare i Stefanowo

Poświęcenie dróg przez Proboszcza w Rosochatem Kościelnem 
ks. Antoniego Loro

Przedstawiciele władz z Burmistrzem Czyżewa – Anną Bogucką: Sławo-
mir Andryszewski – doradca Wojewody Podlaskiego, Bogdan Zieliński 
– Starosta Wysokomazowiecki 

 Licznie zgromadzeni goście na otwarciu drogi powiatowej Rosochate 
Kościelne 2073 B 
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