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Rozpoczyna się jak na razie piękna złota 
jesień. Lato nie rozpieszczało nas pogodą, 
może jesień to nadrobi? Zobaczymy. 

W ciągu tego sezonu wiosenno-letniego 
udało nam się zrealizować bardzo dużo 
inwestycji, powstały nowe drogi, chodniki, 
parkingi, remontujemy świetlice, zbudowaliśmy 
most na rzece Brok, rozpoczęły się prace przy 
uzbrojeniu strefy inwestycyjnej, Kupiliśmy 
nową koparko-ładowarkę. Uzyskaliśmy także 
pozwolenie na budowę zalewu i w wyniku 
porozumienia z Wojewódzkim Zarządem 
Melioracji i Urządzeń Wodnych jest duża 
szansa na uzyskanie dofinansowania ze 

środków unijnych i tym samym rozpoczęcie 
robót w przyszłym roku. To byłaby ważna 
i pożądana inwestycja. Dotychczas większość 
naszych zamierzeń udało nam się zrealizować 
z sukcesem. Na pewno duży wpływ na to ma 
dobra współpraca z naszymi reprezentantami 
na różnych szczeblach – w powiecie woje-
wództwie i parlamencie. Ważne, aby udało 
nam się to utrzymać. Przed nami wybory. Nie 
pozwólmy, by inni wybrali za nas.

9 października pójdźmy na wybory.
Pozdrawiam serdecznie

Anna Bogucka
Burmistrz Czyżewa

Drodzy Mieszkańcy Naszej Gminy!

W dniu 4 września 2011r. w Dąbrowie Wielkiej odbyły się 
uroczyste obchody 100-nej rocznicy utworzenia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Dąbrowie Wielkiej.

W uroczystości wzięło udział wielu zaproszonych gości, w tym: 
Poseł na Sejm RP Jacek Bogucki, Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka, 
radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Marek Komorowski, repre-

zentanci Powiatu Wysokomazowieckiego Wicestarosta Leszek Gruchała 
i radny Powiatu Wysokomazowieckiego Jerzy Pakieła, reprezentanci 
gmin sąsiednich Burmistrz Szepietowa Stanisław Roch Wyszyński 
i Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie Krzysztof Krajewski, reprezen-
tanci Państwowej Straży Pożarnej i Policji, Księża z Proboszczem 
Parafii w Dąbrowie Wielkiej ks. Antonim Mierzejewskim, radni Rady 

100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie Wielkiej

W dniu 29 lipca miała miejsce VIII Sesja Rady Miejskiej w Czy-
żewie. 

Radni na sesji przyjęli następujące uchwały:
• w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy, 
• w sprawie zmian w budżecie gminy,
• w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 

Podlaskiego – jest to partycypacja w kosztach dokończenia 
przebudowy chodnika przy ul. Szkolnej w Czyżewie będącej 
w zarządzie dróg wojewódzkich,

• w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wyso-
komazowieckiego - jest to partycypacja w kosztach wymiany 
dowodów rejestracyjnych pojazdów przez mieszkańców Gmi-
ny Czyżew w związku ze zmianą nazwy gminy.

W dniu 19 sierpnia odbyła się IX Sesja Rady Miejskiej w Czyże-
wie. Pani Burmistrz przedstawiła informację ze swojej działalności 
w okresie międzysesyjnym od dnia 30 maja do dnia 18 sierpnia 
2011 r. Ponadto przedstawiła informacje o przebiegu wykonania 
budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011, informację o kształtowaniu 
się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu 
wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 
za pierwsze półrocze 2011.

W następnej kolejności zostały przedstawione: sprawozdanie 
z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za lata 2009-2010 oraz  
informacje o analizie oświadczeń majątkowych radnych i pracow-
ników samorządowych za 2010 r.

W dalszej części porządku obrad radni uchwalili następujące 
uchwały:
• w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy, 
• w sprawie zmian w budżecie gminy, 
• w sprawie zgody na dobrowolne poddanie się egzekucji – jest 

to zabezpieczenie zwrotu kosztów utworzenia stanowiska pra-
cy dla osoby niepełnosprawnej przez  Powiatowy Urząd Pracy 
w Wysokiem Mazowieckiem,

• w sprawie powołania zespołu opiniodawczego ławników – 
zespół ten zaopiniuje kandydatów na ławników Sądu Rejono-
wego w Wysokiem Mazowieckiem zgłoszonych na kadencję 
2012-2015, których wyboru dokona Rada Miejska w paździer-
niku br.,

• w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego policji 
informacji o kandydatach na ławników

• w sprawie opłaty za świadczenia publicznego przedszko-
la prowadzonego przez Gminę Czyżew – opłata ryczałtowa 
miesięczna została zamieniona na stawkę godzinową za czas 
dziennego pobytu dziecka w przedszkolu przekraczający 
5 godzin,

• oraz zmieniającą uchwałę w sprawie taryf na wodę i ścieki 
– określono kwoty dotacji z budżetu gminy do 1m³  dostarcza-
nej wody w wysokości 0,03 zł netto plus należny podatek VAT 
i do 1m³ odprowadzanych ścieków bytowych w wysokości 
4,40 zł netto plus należny podatek VAT.

Rada Miejska uchwaliła…
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Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński odwiedził we wtorek 6 wrześ-
nia mieszkańców ziemi wysokomazowieckiej, a potem Puńsk 
i Białystok. Najpierw w towarzystwie miejscowego posła RP Jacka 
Boguckiego odwiedził państwa Ryszewskich w Ołdakach Magna 
Brok, gdzie z bratem Lechem spędzali często wakacje. Była to 
bardzo sentymentalna wizyta i powrót w krainę dzieciństwa. Prezes 
wspominał jak przed laty łowili wspólnie ryby w rzece Brok, bawili 
się w gospodarstwie i podkreślał, że był to szczęśliwy i beztroski 
okres jego życia, do którego często wracał we wspomnieniach.

Później prezes z posłem uczestniczyli w poświęceniu 
i wmurowaniu kamienia węgielnego pod budowę ronda w Wyso-
kiem Mazowieckiem, które będzie nosić imię Prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński wyraził wdzięczność samorzą-
dowcom, mieszkańcom za tę inicjatywę i troskę o zachowanie 
pamięci jego brata. „Tutaj, w tym mieście pamięć mojego brata 
zostanie w ten sposób uczczona, upamiętniona, można powie-
dzieć uwieczniona”.

Jarosław Kaczyński w Ołdakach 
i Wysokiem Mazowieckiem

Miejskiej w Czyżewie, pracownicy Urzędu Miejskiego w Czyżewie, 
przedstawiciele zakładów pracy i instytucji, strażacy wraz z pocz-
tami sztandarowymi ze wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy 
Czyżew i z wielu jednostek z terenu Gminy Szepietowo i Wysokie 
Mazowieckie oraz liczni mieszkańcy Dąbrowy Wielkiej.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele parafialnym 
w Dąbrowie Wielkiej, po czym odbył się przemarsz pocztów sztandarowych 
oraz zaproszonych gości przy udziale orkiestry strażackiej i mażoretek 
do świetlicy wiejskiej siedziby OSP w Dąbrowie Wielkiej.

Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się wciągnięciem flagi 
państwowej na maszt i odegraniem hymnu państwowego. Burmistrz 
Czyżewa i jednocześnie Prezes Oddziału Gminnego OSP Pani Anna 
Bogucka witając wszystkich przybyłych gości podziękowała za 
zaangażowanie wszystkim strażakom ochotnikom, dzięki którym 
OSP w Dąbrowie Wielkiej mogła doczekać tej historycznej chwili 
oraz wyraziła radość z prężnego rozwoju tej jednostki przyciągającej 
nieustannie do swoich szeregów młodych ludzi.

Po przemówieniu Pani Burmistrz została przedstawiona przez 
jedną z druhen historia OSP w Dąbrowie Wielkiej, której utworzenie 
miało miejsce w 1911 r.

Poseł na Sejm RP Jacek Bogucki i Zastępca Komendanta Woje-
wódzkiego PSP st. bryg. Dariusz Sadowski dokonali odznaczenia 
sztandaru OSP w Dąbrowie Wielkiej oraz wręczyli odznaczenia 
zasłużonym dla pożarnictwa strażakom.

W wystąpieniach gości jako pierwszy poproszony został 
o zabranie głosu Poseł na Sejm RP i Prezes Oddziału Powiatowego 
OSP w Wysokiem Mazowieckiem w jednej osobie Pan Jacek 
Bogucki, który w swoim wystąpieniu przekazał wyrazy uznania 
dla miejscowej jednostki OSP oraz życzył kolejnych owocnych 
lat służby dla społeczności lokalnej. Wśród dalszych mówców 
jubileuszowe życzenia złożyli Radny Sejmiku Województwa 
Podlaskiego Marek Komorowski, Wicestarosta Leszek Gruchała, 
Burmistrz Szepietowa Stanisław Roch Wyszyński, Zastępca 
Komendanta Wojewódzkiego PSP Dariusz Sadowski, Prezes Banku 
Spółdzielczego w Czyżewie Krzysztof Grzywna.

Prezes OSP w Dąbrowie Wielkiej odczytał list gratulacyjny od 
Prezesa Zarządu Głównego OSP Waldemara Pawlaka.

Uroczystości towarzyszyła bardzo podniosła atmosfera. Wszy-
scy podkreślali, że jest to wyjątkowy jubileusz, na który zapisało 
się wiele lat historii.
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Pierwszy dzień w przedszkolu to jeden z najważniejszych dni 
w tym roku. Wszyscy w odświętnych strojach, ale jakże różnych 
nastrojach. Na twarzach dzieci widać niepewność, zdziwienie, 
jednak w większości radość i zadowolenie, że nareszcie będzie 
można ciekawie i wesoło spędzać czas w gronie przyjaciół i kole-
gów. Pani dyrektor Maria Krystosiak z radością powitała zaproszo-
nych gości, wszystkie dzieci, rodziców i nauczycieli przedszkola. 
Wychowankowie i ich rodzice z uwagą słuchali przekazywanych 
informacji i zadań, a także życzeń przekazywanych przez gości. 
Po uroczystym rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2011/2012 

w salach przedszkolnych panował gwar. Panie witały z uśmie-
chem na twarzy przedszkolaków i ich rodziców. Niektóre dzieci 
z radością wracały do swych grup po wakacyjnej przerwie, dla 
innych dzień ten był jednym z najtrudniejszych. Po raz pierwszy 
przekroczyły one próg przedszkola. Dzieci wraz z rodzicami 
wspólnie bawiły się, zwiedzały pomieszczenia przedszkola. 
W roku szkolnym 2011/2012 do naszego przedszkola uczęszczać 
będzie 125 dzieci. To tutaj przez najbliższe 10 miesięcy będą 
kształtować swoje postawy i umiejętności, wzbogacać słownictwo, 
uczestniczyć w zabawach, zajęciach, imprezach i uroczystościach, 
wzbogacać wiedzę na różne tematy, rozwijać swoją aktywność 
twórczą, bawić się z rówieśnikami nawiązując pierwsze sympatie. 
W obecnym roku szkolnym funkcjonować będzie 5 oddziałów. 
Trzy grupy dzieci w wieku 3-5 lat znajdujących się w budynku 
Urzędu Miasta , pozostałe dwie w Szkole Podstawowej w Czy-
żewie. Każda grupa ma swoja nazwę:

GRUPA I: -  „Krasnoludki”
GRUPA II: - „Żabki”
GRUPA III: ,, Biedronki”
GRUPA IV: - „Jagódki”
GRUPA V: - „Słoneczka”
Piękne kolorowe sale, zabawki i uśmiechnięte panie – to 

wszystko dla Was Przedszkolaki. 
Danuta Suchodolska

Przedszkolaki witają nowy rok szkolny 2011/2012

Owocnej pracy obfitującej w wiele pozytywnych wrażeń oraz 
ciekawych i pozytywnych doświadczeń życzyła Burmistrz Anna 
Bogucka podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego w czyżew-
skich szkołach oraz Gminnym Przedszkolu. W związku z rozpoczy-
nającym się nowym rokiem szkolnym odczytany został również list 
z życzeniami przesłany przez Posła RP Jacka Boguckiego.

W placówkach 1 września gościł również nowy proboszcz parafii 
Czyżew ks. kan. Eugeniusz Sochacki z księżmi wikariuszami.

Inaugurację  roku szkolnego poprzedziła msza św. w para-
fialnej świątyni.

Nowy rok szkolny to kolejne nowe wyzwania. Uczniom oraz 
wszystkim pracownikom szkół i przedszkola z terenu naszej gminy 
życzymy wytrzymałości w dążeniu do postawionych sobie celów. 

Inauguracja roku szkolnego 2011/12

W ośrodku kultury podczas wakacji wszystkim chętnym 
dzieciom i młodzieży zostały zorganizowane zajęcia artystyczne: 
plastyczne i teatralne. Spotkania obywały się zarówno w salach 
oraz na zewnątrz ośrodka – na skwerku zieleni. Uczestnicy recy-
towali wiersze Jana Brzechwy, przygotowali mini-spektakl „Czarcia 
Łapa”, zbudowali magiczny domek wróżki w kawiarence GOK-u, 
przebierali się w ulubione postacie z bajek i baśni, tańczyli, rzeźbili 
i malowali. W kawiarence można było nieodpłatnie grać w bilard, 
tenisa stołowego, szachy oraz oglądać kreskówki.

„Europejskie Dni Dziedzictwa 2011” w Czyżewie
Z okazji odzyskania w roku 2011 praw miejskich przez Czyżew, 

GOK przyłączył się po raz pierwszy do ogólnopolskich obchodów 
Europejskich Dni Dziedzictwa p.n. „Kamienie milowe”. 

Pod honorowym patronatem Burmistrza Czyżewa Pani Anny 
Boguckiej oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie 
Pani Katarzyny Kostro została zorganizowana i przeprowadzona 
gra edukacyjno-artystyczno-terenowa pt. „DIAMENTY W CZY-
ŻEWIE!”. Grupę prowadzącą grę stanowiły cztery gimnazjalistki: 
Milena Gniazdowska, Paulina Milankiewicz, Kamila Gnatowska 
i Justyna Zalewska pod opieką p. Ani Kazimierczuk z GOK-u. 
Uczennice zaprosiły dzieci, młodzież oraz dorosłych do udziału 
w poszukiwaniu „diamentów” lokalnej historii w ramach „Gry 
w dziedzictwo!”. Zabawa została przeprowadzona w dwóch etapach 
dnia 10. oraz 17. września. Główne zadanie uczestników polegało 
na zebraniu [w ramach drużyny przypisanej konkretnemu zabyt-
kowi] jak największej ilości „diamentów” podczas wykonywania 
poszczególnych zadań (m.in. malowania, układania rymowanki, 
odpowiedzi na pytania, układania puzzli, składania hasła finało-
wego, itd.). Uczestnikom gry zostały przyznane honorowe tytuły 
„Strażnik Zabytków Czyżewa”. 

„Wakacje 2011” w GOK-u
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W realizacji gry gimnazjalistkom wsparcia udzielili: p.Bogdan Sienicki 
z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej, p. Martyna Puzińska Kwiaciarnia 
„Marcyś”, p. Dorota Michalik Apteka „Biały Orzeł”, p. Martyna Jadczak, 
p. Damian Orłowski „Video-Mix”, p. Ania Marciniak, Krzysztof Jadczak, 
pracownicy GOK-u, Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Regionalny 
Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Białymstoku.

Mieszkańcy Czyżewa zostali również zaproszeni do udziału 
w mini-plenerze artystycznym na terenie miasta (10.09.), w ramach 
którego zaplanowano wykonanie techniką farb plakatowych, akware-
lowych, ołówkiem oraz pastelami olejowymi, prac przedstawiających 
najważniejsze zabytki Czyżewa: kościoła parafialnego, dworca PKP, 
dawnej bożnicy, budynku obecnej apteki przy ul. Mazowieckiej. 

Podsumowaniem „Kamieni milowych” w Czyżewie była 
mini-prezentacja namalowanych prac oraz wręczenie uczestnikom 
pleneru pamiątkowych dyplomów (17 września).

Natomiast 18 września w niedzielę o godz. 15.00 odbył się 
pokaz filmików nagranych przez młodzież w ramach projektu 
„Drużyna Kasztana” oraz filmu „Goście, czyli na wschodnich 
bezdrożach” (wydawca DVD: PODLASIE MAKES ME HAPPY oraz 
Białostocki Ośrodek Kultury).

Zapraszamy na zajęcia kół zainteresowań 
GOK-u w Czyżewie na rok 2011/2012

1. Zespół Taneczny PIERWSZY KROK – instr. Wioletta Gołąb 
– zajęcia płatne; 

* środa:
- 16.00-17.00 – starsza grupa „mażoretek”
- 17.00-18.00 – grupa średnia „Pierwszy Krok” (V+ VI+ gimna-

zjum)
- 18.00-19.00 – grupa młodsza „mażoretek”
* czwartek:
- 16.00-17.00 – kl. I+II „Pierwszy Krok”
- 17.00-18.00 – kl. III-IV „Pierwszy Krok”
2. Zajęcia wokalne – instr. Agnieszka Zaniewska – zajęcia płatne;
* wtorek:
- godz.15.00 grupa najmłodsza
* środa:
- godz. 16.00 grupa średnia
- godz. 17.00 grupa starsza

3. Zajęcia teatralne – instr. Anna Kazimierczuk – zajęcia bezpłatne;
- dzieci szkoły podstawowej kl. I-III wtorek 16.00- 17.00
- dzieci szkoły podstawowej kl. IV-VI sobota 10.00 (przygoto-

wanie spektaklu „Zielona Wędrowniczka”)
- młodzież gimnazjum i liceum sobota 12.00 (przygotowanie 

spektaklu „Sztuka latania”)
4. Nauka gry na instrumentach muzycznych – instr. Zbigniew 

Oleński – indywidualne lekcje z uczniem, wtorki i piątki 
13.30-18.00 – zajęcia płatne;

5. Zajęcia plastyczne – zajęcia płatne;
- poniedziałek godz. 15.00 - klasy 0- IIII – instr. Agnieszka Za-

niewska 
- środa godz. 15.30 od klasy IV SP+ Gimnazjum – instr. Katarzy-

na Kostro
6. Zajęcia szachowe – instr. Krzysztof Kupniewski; czwartek od 

godz. 15.00 – zajęcia bezpłatne;
7. Zespół Tańca Towarzyskiego – instr. Robert Dąbrowski; sobo-

ta od godz. 16.00 – zajęcia płatne;
8. Młodzieżowa Orkiestra Dęta – kapelmistrz Krzysztof Witkow-

ski – zajęcia bezpłatne;
Ponadto zapraszamy Panie na zajęcia FITNESS – instr. Anna 

Gołaszewska [zajęcia płatne] wtorek i czwartek godz. 17.30; hala 
sportowa przy Gimnazjum w Czyżewie

Rytmika dla dzieci 5- 6 lat: zapisy w GOK-u 
Uwaga!!! Szczegóły oraz aktualności na stronie www.gokczyzew.pl 

tel. GOK 86-2755-269

Każdy z nas słyszał, że książki powinno się czytać. Telewizja 
ogłupia, gry komputerowe to marnowanie życia, na znajomych 
zawsze będzie czas. Z książkami natomiast jest inaczej. Niezależnie, 
czy mówimy o literaturze pięknej, czy podręcznikach naukowych. 
Generalnie jednak panuje przeświadczenie, że na książki czasu się 
nie traci. Dlaczego? Bo zawsze można się czegoś nauczyć, wynieść 
coś wartościowego z treści zapisanej między kartkami, rozwinąć 
wyobraźnię i umysł, itd. A co, jeżeli książki kryją coś groźnego? I czy 
w ogóle istnieją książki, które nigdy nie powinny być napisane? Czy 
istnieją książki przeklęte, niebezpieczne, zakazane?

Chcesz się o tym przekonać odwiedź Bibliotekę Publiczną 
w dniach od 24 września do 1 października w tych dniach obcho-
dzimy Tydzień Zakazanych Książek. To święto wywodzące się ze 
Stanów Zjednoczonych, nawiązujące do pierwszej poprawki do 
amerykańskiej Konstytucji, która mówi o wolności słowa.

Myślisz, że nie ma w naszej Bibliotece takich książek, że nie 
czytałeś zakazanej książki ? Nic bardziej mylnego :

Czy wiesz, że… 
„Rok 1984” George’a Orwella był aż do 1989 roku książką zaka-

zaną w Polsce? Pierwsze polskie tłumaczenie opublikowane zostało na 
emigracji w Instytucie Literackim w Paryżu w roku1953, a od roku 1980 
była jednak publikowana w postaci przedruków z wydania paryskiego 
w wydawnictwach niezależnych – tzw. „drugiego obiegu”. 

Więcej dowiesz się w Bibliotece ul. Polna 5B serdecznie 
zapraszamy!!!

Informujemy, że Biblioteka Publiczna otrzymała dotację od 
Fundacji Orange w ramach programu Akademia Orange dla Biblio-
tek w kwocie 1.637,36 zł. z przeznaczeniem na opłatę dostępu do 
Internetu i zakup materiałów edukacyjnych.

Zakazane książki w bibliotece

Gmina Czyżew pozyskała środki na remont kolejnej świetlicy 
wiejskiej. 20 września 2011 Burmistrz Czyżewa – Anna Boguca 
podpisała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego 
umowę na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i zmiana 
sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole podstawo-
wej na świetlicę wiejska w miejscowości Siennica Lipusy”. Koszty 

kwalifikowane inwestycji w 80% będą finansowane ze środków 
Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażania lokalnych 
strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013. W ramach tego 
programu zostanie wyremontowana również świetlica wiejska 
w Dąbrowie Nowej Wsi.

Katarzyna Pawlak

W przygotowaniu remont kolejnej świetlicy
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Od 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swo-
bodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku 
o rejestrację działalności gospodarczej. W miejsce dotychczasowego 
formularza EDG-1 udostępniono wniosek CEIDG-1.

Zgodnie ze zmianami prawnymi, na platformie ePUAP 
udostępniono nowy formularz wniosku o rejestrację działalności 
gospodarczej pod nazwą: Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Jest to usługa świadczona 
centralnie tylko przez Ministerstwo Gospodarki.

Nowa usługa Ministerstwa Gospodarki zastępuje dotychcza-
sowe usługi poszczególnych urzędów, w związku z czym, urzędy 
nie muszą już udostępniać jej indywidualnie.

Profil zaufany
Firmy coraz częściej świadczą usługi za pośrednictwem Inter-

netu. W polskiej administracji takie usługi nie są jeszcze popularne 
– jedną z barier jest konieczność zakupu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego, który umożliwi uwiarygodnienie się w systemach 
teleinformatycznych administracji publicznej.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opraco-
wało tańszą i bardziej wygodną metodę potwierdzania tożsamości 
w systemach elektronicznej administracji – profil zaufany.

Czym jest profil zaufany?
Profil zaufany to bezpłatny podpis elektroniczny, dzięki 

któremu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą 
elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu. Identyfikuje 

osobę, która ten podpis wykorzystuje. Cały proces wykorzystania 
Profilu będzie odbywać się na elektronicznej Platformie Usług 
Administracji Publicznej (ePUAP).

Profil zaufany spełnia funkcje podobne do oferowanych obecnie 
komercyjnych podpisów elektronicznych. Posługując się nazwą 
użytkownika (login), hasłem oraz adresem poczty elektronicznej od 9 
czerwca można załatwiać wiele spraw administracyjnych za pośred-
nictwem Internetu (np. wnoszenie pism, wniosków i zapytań).

W jaki sposób będzie można założyć profil zaufany?
Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP 

(www.epuap.gov.pl), z którego wysyłamy wniosek o potwierdzenie 
profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie Profilu 
w jednym z urzędów – ich lista dostępna będzie na stronach MSWiA 
oraz na ePUAP (min. urząd skarbowy, zus). W wybranym urzędzie 
dokumentujemy przed urzędnikiem swoje dane osobowe, który 
porównuje je z wprowadzonymi do systemu. Po pozytywnej weryfi-
kacji danych, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego, konto 
założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego.

Po uwiarygodnieniu danych właściciel profilu zaufanego 
może posługiwać się nim w kontaktach z administracją w sposób 
podobny, jak podpisem elektronicznym.

Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Właściciel loguje 
się na stronie www.epuap.gov.pl, wybiera usługę, którą chce 
zrealizować, wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym, 
a następnie wysyła wniosek do urzędu.

Joanna Andrzejczyk

Centralna Ewidencja i Informacja 
o Działalności Gospodarczej 

Gminny Ośrodek Społecznej w Czyżewie już po raz trzeci rea-
lizuje projekt systemowy pt. „Wykorzystaj szansę” współfinansowany 
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecz-
nego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja 
integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem nadrzędnym realizowanego projektu jest zapobiega-
nie wykluczeniu społecznemu rodzin wymagających wsparcia i 
stworzenie warunków do podejmowania aktywności zawodowej 
i społecznej klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Czyżewie

W tegorocznej turze projektu udział bierze 10 bez-
robotnych kobiet, z terenu gminy, nieaktywnych zawodowo, 
dla których zorganizowano poradnictwo i wsparcie grupowe
w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-
zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, 
w tym powrót na rynek pracy oraz aktywizację zawodową

W ramach realizacji projektu stosowane są następujące instru-
menty aktywnej integracji:
� aktywizacja zawodowa – warsztaty aktywnego poszukiwania 

pracy,
� aktywizacja społeczna – trening kompetencji i umiejętności 

społecznych
� aktywizacja edukacyjna – szkolenie zawodowe pt. „Nowo-

czesny sprzedawca + fakturowanie i obsługa kas fiskalnych”
W dniu 30 lipca 2011 r. w ramach projektu odbyła się 

1-dniowa wycieczka integracyjna  uczestniczek projektu i ich dzieci 
oraz pracowników GOPS do Białowieży. Jej program obejmował 
zwiedzanie z przewodnikiem rezerwatu ścisłego, muzeum oraz 
rezerwatu żubrów. 

Czas realizacji projektu: od 1 czerwca 2011 r. do 30 listopada 
2011 r.

Koordynator Projektu/Kierownik GOPS
Maria Marciniak

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o realizacji projektu POKL

MPiPS przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do 
zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi 
z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przed-
stawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka 
pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży 
do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu 
barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują 
możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym 
w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą 
w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz 
wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką 
(Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).

GOPS

Komunikat przypominający o zmianach od 
1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do 
świadczeń związanych z urodzeniem dziecka
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Rozpoczęto I etap realizacji inwestycji p.n. „Kompleksowe 
uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę 
techniczną”.

Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 12 sierpnia 2011 r, 
a po tym terminie wpłynęło zawiadomienie o rozpoczęciu prac 
z dniem 2 września 2011 r.

Całość zadania obejmuje budowę ulicy Przemysłowej wraz 
z ciągiem pieszo-rowerowym, budowę kanalizacji deszczowej, sani-
tarnej i sieci wodociągowej oraz instalacji elektrycznej oświetlenia 
ulicznego. W pierwszym etapie wykonawca, firma UNIBEP S.A. 
z Bielska Podlaskiego Oddział MAKBUD w Łomży wykona jeszcze 
w bieżącym roku uzbrojenie terenu w inwestycje podziemne, aby 
móc zakończyć całość zadania wybudowaniem drogi i oświetlenia 
do 30.09.2012 r.

Wartość określonego zakresu robót została w wyniku prze-
targu ustalona na kwotę 2.163.286,10 zł., z czego dofinansowanie 
inwestycji będzie wynosiło 90% wydatków. Dofinansowanie Gmina 
Czyżew pozyskała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, działanie 1.2. Region 
atrakcyjny inwestycjom.

Realizacja projektu kompleksowego uzbrojenia terenu inwe-
stycyjnego, zlokalizowanego przy ul. Przemysłowej ma na celu 
udostępnienie go podmiotom, które będą na nim prowadzić dzia-
łalność gospodarczą. Stworzenie dogodnych warunków do rozwoju 
przedsiębiorczości wzmocni atrakcyjność gospodarczą Gminy 
Czyżew przyczyni się do rozwoju gospodarczego miejscowości 
i regionu, stworzy nowe możliwości zatrudnienia, co w konsekwencji 
przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców.

Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych

Gmina zakupiła nowoczesną koparko-ładowarkę na potrzeby 
Gospodarki Komunalnej.

Mimo że posiadamy dwie koparki typu Ostrówek, to są one 
wysłużone i wysoce awaryjne a wielość zadań, jakie muszą być 
realizowane za pomocą tego sprzętu, wymusiły konieczność 

dokonania zakupu sprzętu, gotowego do pracy w sytuacjach 
awaryjnych. Większość, bowiem robót ziemnych wykonywanych 
koparkami dotyczy prac remontowych na sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg 
gminnych, konserwacji rowów i poboczy. Służą także w sposób 
bezpośredni mieszkańcom gminy na zasadzie wynajmu.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, 
Firma INTERHANDLER Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przekazała 
31 sierpnia 2011 r. maszynę firmy JCB 3CX Turbo AEC, której koszt 
całkowity wraz z osprzętem wyniósł 305 000 zł.

Oprócz wysoko zaawansowanej technologicznie koparki, 
dostarczono w ramach zamówienia dodatkowo osprzęt w postaci 
trzech łyżek o szerokości: 30 cm, 60 cm, 1,5 m, instalacji hydrau-
licznej do młota, szybkozłącza koparkowego i ładowarkowego 
oraz pług do odśnieżania na ciężkie warunki o szerokości 3m 
z możliwością ukosowania na lewo i prawo.

Mamy nadzieję, że nowa koparka w pełni zabezpieczy 
potrzeby gminy w tym zakresie i będzie długo i bezawaryjnie 
służyć nam wszystkim.

Gmina ma nową koparkę
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W dniu 9 października 2011r. po raz kolejny weźmiemy udział w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Ogólne 
zasady głosowania są podobne jak w wyborach poprzednich. Uprawniony do głosowania wyborca głosuje we właściwym ze względu 
na jego miejsce zamieszkania lokalu wyborczym. Poniższa tabela zawiera informację o numerach i granicach obwodów głosowania 
oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych obowiązujących w dniu głosowania, która została podana do publicznej wiadomości 
w obwieszczeniu Burmistrza Czyżewa z dnia 31 sierpnia 2011r., dostępnym na stronie internetowej urzędu miejskiego oraz tablicach 
ogłoszeń urzędu i sołeckich. 

Numer 
obwodu Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

(miejscowość, lokal, ulica, nr)

1

1) część obszaru miasta Czyżew, w tym ulice: 
 Andrzejewska, Ciechanowiecka, Jakubskiego, Kolejowa, Konopnickiej, Kościelna, 

Krzywa, Mały Rynek,  Mazowiecka, Mickiewicza, Norwida, Przydworcowa, 
Przytorowa, Słowackiego, Szkolna,  Zambrowska, Zarzecze, Złote Jabłko,

2) część obszaru wiejskiego, w tym miejscowości o statusie wsi: 
 Godlewo-Kolonia, Czyżew-Chrapki, Dmochy-Glinki, Dmochy-Rodzonki, Dmo-

chy-Wypychy, Krzeczkowo-Nowe Bieńki, Krzeczkowo-Stare Bieńki,  

Czyżew
Gminny Ośrodek Kultury

ul. Mazowiecka 34

2

1) część obszaru miasta Czyżew, w tym ulice:
 Akacjowa, Klonowa, Kusocińskiego, Lipowa,  Łąkowa, Mała, Niepodległości, Nowa, 

Nurska, Okrężna, Polna, Przemysłowa, Słoneczna, Sybiraków, Wesoła, 
2) część obszaru wiejskiego, w tym miejscowości o statusie wsi:
 Brulino-Koski, Brulino-Piwki, Czyżew-Ruś-Kolonia, Czyżew- Złote Jabłko, Jaźwiny-

Koczoty, Michałowo Wielkie, Stokowo-Szerszenie, Szulborze-Kozy oraz o statusie części 
wsi: Stokowo-Bućki,

Czyżew
Zespół Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych w Czyżewie
ul. Niepodległości 3

3

1) część obszaru wiejskiego, w tym miejscowości o statusie wsi:
 Kaczyn-Herbasy, Krzeczkowo-Gromadzyn, Krzeczkowo Mianowskie, Krzeczkowo-Szepie-

laki, Rosochate Kościelne, Rosochate Nartołty, Zalesie Stare, Zalesie-Stefanowo, Zaręby-
Góry Leśne, Zaręby-Skórki, Zaręby-Święchy;

Rosochate Kościelne
Zespół Szkół w Rosochatem Koś-

cielnem ul. Mazowiecka 5

4

1) część obszaru wiejskiego, w tym miejscowości o statusie wsi:
 Dąbrowa-Cherubiny, Dąbrowa-Kity, Dąbrowa-Michałki, Dąbrowa-Nowa Wieś, Dąbrowa-

Szatanki, Dąbrowa Wielka, Kaczyn Stary, Święck-Strumiany;

Dąbrowa Wielka
Szkoła Podstawowa 

w Dąbrowie Wielkiej

5

1) część obszaru miasta Czyżew, w tym ulice: 
 Apoznańskich, Cicha, Cmentarna, Duży Rynek, Jaśminowa, Krótka, Kwiatowa, Ogrodowa, 

Piwna, Sikorskiego, Strażacka, Zarębska;
2) część obszaru wiejskiego, w tym miejscowości o statusie wsi:
 Czyżew Ruś-Wieś, Czyżew-Sutki, Dmochy-Wochy, Dmochy-Mrozy, Czyżew-Siedliska, 

Godlewo-Piętaki, Ołdaki-Magna Brok, Siennica-Klawy, Siennica-Lipusy, Siennica-Pietra-
sze, Siennica-Puziki, Siennica-Szymanki, Siennica-Święchy, Zaręby-Bindugi oraz o statusie 
części wsi: Siennica-Gizy, Siennica-Łukasze, Siennica-Pierce.

Czyżew
Szkoła Podstawowa w Czyżewie 

ul. Polna 5

W dniu głosowania 9 października 2011r. lokale wyborcze będą czynne od godziny 7:00 do godziny 21:00. Wyborca uprawniony 
do głosowania może głosować osobiście, korespondencyjnie lub przez pełnomocnika. Do głosowania korespondencyjnego jest upraw-
niony wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Do głosowania przez pełnomocnika jest 
uprawniony wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub wyborca, który najpóźniej w dniu 
głosowania kończy 75 lat. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do ewidencji 
ludności urzędu miejskiego do  dnia 19 września 2011r. W zgłoszeniu, tym, wyborca niepełnosprawny może zażądać przesłania mu wraz 
z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. Zamiar głosowania przez pełnomocnika 
powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego lub wyborcę, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, do ewidencji 
ludności urzędu miejskiego do dnia 29 września 2011r. Zamiar głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do gło-
sowania sporządzonych w alfabecie Braille’a  powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego do ewidencji ludności urzędu 
miejskiego do dnia 25 września 2011r. Wniosek wyborcy niepełnosprawnego o dopisanie go do spisu w wybranym przez niego obwodzie 
głosowania powinien być przez niego zgłoszony do dnia 25 września 2011r. Lokale wyborcze w obwodach Nr 3 i 5 są przystosowane dla 
potrzeb osób niepełnosprawnych. Lokal wyborczy w obwodzie Nr 5 jest wyznaczony do głosowania korespondencyjnego

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zaświadczenie o prawie do głosowania w miej-
scu pobytu w dniu wyborów. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania powinien być zgłoszony przez wyborcę do 
ewidencji ludności urzędu miejskiego do dnia 7 października 2011r.

W lokalu wyborczym wyborca otrzyma dwie karty do głosowania: kartę do Sejmu w formie zbroszurowanej i kartę do Senatu 
– pojedynczą. Aby głos był ważny w wyborach do Sejmu należy postawić znak X w kratce obok nazwiska jednego wybranego kandydata 
na posła, na danej liście kandydatów. Każda lista kandydatów będzie na innej stronie karty do głosowania.  Ponieważ okręgi wyborcze 
w wyborach do Senatu są jednomandatowe, to aby oddany głos był ważny należy postawić znak X w kratce obok nazwiska jednego 
wybranego kandydata na senatora.

Pełnomocnik ds. wyborów
Andrzej Załuski

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
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W dniu 9 września 2011r. w Czyżewie odbyła się uroczystość 
przekazania Jednostce OSP w Czyżewie Lekkiego Samochodu 
Ratownictwa Technicznego – IVECO Daily. To stosunkowo nowy 
pojazd, który wcześniej tylko 9 lat służył w Jednostce Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem. Nowo-
czesność wyposażenia, bardzo dobry stan techniczny pojazdu, 
zapewni jeszcze wiele lat bezawaryjnego i mobilnego działania 
w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Aktu przekazania na rzecz Gminy Czyżew dokonali: Poseł 
na Sejm RP Pan Jacek Bogucki, Starosta Wysokomazowiecki Pan 
Bogdan Zieliński oraz Komendant Powiatowy PSP brygadier Andrzej 
Koc. Następnie Burmistrz Czyżewa a także Prezes Oddziału Gmin-
nego OSP Pani Anna Bogucka przekazała na ręce Komendanta 
Gminnego OSP w Czyżewie Pana Dariusza Sienickiego kluczyki 
do samochodu życząc skuteczności w akcjach z użyciem nowo 
nabytego sprzętu, jednocześnie wyrażając nadzieję, że będzie 
on jak najrzadziej musiał wyruszać do akcji na sygnale. W czasie 
uroczystości Pani Burmistrz, Prezes OSP w Czyżewie i Komendant 
Gminny podziękowali nie tylko za przekazany samochód ale 
także za całokształt współpracy, władzom powiatu, Komendan-
towi Powiatowemu PSP oraz za osobiste zaangażowanie Panu 
Posłowi, jednocześnie Prezesowi Oddziału Powiatowego OSP na 

OSP w Czyżewie ma drugi samochód

Mieszkańcy naszej gminy państwo Alina i Sławomir Szep-
ietowscy z miejscowości Kaczyn Herbasy zostali laureatami IX 
edycji ogólnopolskiego konkursu pn. „Bezpieczne gospodarstwo 
rolne 2011 r.” na szczeblu wojewódzkim. Zostali tym samym no-
minowani do reprezentowania województwa podlaskiego w fina-
le krajowym, gdzie zajęli również wysokie, bo 4 miejsce.

Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 
Państwowa Inspekcja Pracy oraz Agencja Restrukturyzacja Nieru-
chomości Rolnych.

Do konkursu na szczeblu wojewódzkim przystąpiło 56 indy-
widualnych gospodarstw rolnych, w których ocenie poddano:
- ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy
- stan budynków inwentarskich
- wyposażenie maszyn i urządzeń
- warunki obsługi i bytowania zwierząt
- stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej i odzieży 

roboczej
- wyposażenie w sprzęt ppoż.
- ogólna estetyka gospodarstwa
- znajomość zasad bhp

Komisja konkursowa podsumowując punktację za poszczególne 
elementy poddane ocenie wyłoniła 9 finalistów, spośród których za 
najbezpieczniejsze w województwie uznało gospodarstwo państwa 
Szepietowskich.

Na uroczystej gali, zorganizowanej w sali konferencyjnej 
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, w dniu 
18 sierpnia 2011 r. wręczono nagrody, honorowe dyplomy i pamiąt-
kowe grawertony wszystkim 9 finalistom konkursu. Naturalnie 
najcenniejsze w tym nagrodę główną (pług odśnieżny do ciągnika 
rolniczego o wartości około 10 tys. złotych) i mnóstwo gratulacji, 
zebrali państwo Szepietowscy.

Życzenia bezwypadkowej pracy we wzorowym gospodarstwie 
oraz powodzenia w finale krajowym konkursu, złożyła Burmistrz 
Czyżewa Pani Anna Bogucka obecna na gali.

Zachęcamy rolników naszej gminy do naśladowania wzorów 
utrwalonych przez laureatów konkursu, zmniejszających ryzyko 
wystąpienia nieszczęśliwych wypadków, ale także do udziału w kon-
kursach następnych edycji, które oprócz możliwości propagowania 
idei bezpieczeństwa, dają możliwość zdobycia prestiżu oraz cennych 
nagród włącznie z nagrodą główną jaką jest ciągnik rolniczy.

Zwycięzcy konkursu „Bezpieczne 
gospodarstwo rolne 2011”
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rzecz pozyskania samochodu, i innych działań mających wpływ 
na poprawę bezpieczeństwa pożarowego w Gminie Czyżew.

Strażacy uczestniczący w uroczystości nie kryli zadowolenia 
z faktu otrzymania od Gminy na stan swoich jednostek w ciągu tylko 
jednego roku dwóch samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Wzbogacając się o nowo nabyty samochód, Jednostka OSP 
w Czyżewie może poszczycić się wyjątkowo nowoczesnym sprzę-
tem w postaci: ciężkiego samochodu bojowego SCANIA wyposa-
żonego w średni zestaw ratownictwa drogowego LUKAS z pełnym 
wyposażeniem, lekkiego samochodu IVECO z małym zestawem 
ratownictwa drogowego LUKAS, poduszek powietrznych (wyso-
kociśnieniowych), pomp szlamowych i pływającej, pił do drewna 
i cięcia betonu, narzędzi hydraulicznych (nożyce+rozpieraki), walizek 
medycznych, agregatów prądotwórczych, zestawu chemicznego, 
aparatu powietrznego oraz drabiny D10W.

W skład Jednostki zarejestrowanej w Krajowym Systemie 
Ratownictwa Gaśniczego wchodzą strażacy ochotnicy o wysokim 
wyszkoleniu (16 z nich posiada przeszkolenie medyczne) i sprawności 
bojowej oraz pełnej gotowości do niesienia pomocy mieszkańcom 
naszej i nie tylko naszej gminy.

Zakończona została budowa mostu w Czyżewie Siedliskach na 
rzece Siennica, w ciągu drogi Czyżew Siedliska – Jaźwiny Koczoty. 
Wstępne prace polegające na montażu i ułożeniu przepustu przez 
rzekę zrealizowano w ramach własnych jeszcze w ubiegłym roku. 
Zakupiono niezbędne materiały a pracownicy gospodarki komu-
nalnej Urzędu Miejskiego w Czyżewie wykonali niezbędne prace. 
Dzięki temu obniżono koszty realizacji przedsięwzięcia, którego 
koszt na tym etapie wyniósł zaledwie ponad 50 tys. zł.

Etap końcowy, czyli położenie nakładki asfaltowej o długości 
105 mb na wcześniej przygotowanej podbudowie wraz z posze-
rzeniem nawierzchni do pięciu metrów, wykonanie poboczy oraz 
zamontowanie barier zabezpieczających wykonało Przedsiębiorstwo 
Robót Mostowo – Drogowych TRAKT z Wysokiego Mazowieckiego 
za kwotę 87.021,55zł.

Nowy most w Czyżewie Siedliskach

W dniu 24 sierpnia 2011 r. w miejscowości Dąbrowa Nowa 
Wieś miała miejsce uroczystość oddania do użytku nowo wybudo-
wanej drogi oraz przekazanie miejscowej Jednostce OSP samochodu 
ratowniczo-gaśniczego.

Droga Dąbrowa Kity-Dąbrowa Nowa Wieś o długości 2,414 km 
i wartości 784 500,17 zł została przebudowana w ramach „Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. W ramach tego 
samego projektu zrealizowano jeszcze w 2011 r. dwie ulice w Czyże-
wie tj. ul. Jakubskiego o długości 454 mb za sumę 245 817,67 zł oraz 
ul. Przydworcową o długości 660 mb i wartości robót 565 692,01 zł. 
Łączny koszt budowy trzech odcinków dróg to wartość 1 596 009,85 
zł. Zaś otrzymane dofinansowanie z budżetu państwa to 804 179,00 
zł co stanowi 50% kosztów poniesionych przez gminę.

Jak ważne dla mieszkańców wsi Dąbrowa Nowa Wieś są 
inwestycje przekazane w tym dniu niech świadczy ich inicjatywa 

Otwarcie nowo wybudowanej drogi 
i przekazanie samochodu strażackiego
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zorganizowania lokalnego święta i ilość zgromadzonych na uro-
czystości. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Poseł na 
Sejm RP Pan Jacek Bogucki. Wicewojewoda Podlaski Pan Wojciech 
Dzierzgowski, Burmistrz Szepietowa Pan Roch Wyszyński, członkowie 
Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego, Komendant Powiatowy 
PSP w Wysokiem Mazowieckiem, radni i sołtysi Gminy Czyżew, 
pracownicy Urzędu Miejskiego w Czyżewie, przedstawiciele służb 
i instytucji uczestniczących w procesie realizacji inwestycji oraz 
strażacy ze wszystkich jednostek OSP w Gminie.

Uroczystość otworzyła Burmistrz Czyżewa Pani Anna Bogucka 
witając wszystkich przybyłych gości i podziękowała za zaangażo-
wanie tym, którzy wspierali realizację zadań tak potrzebnych nie 
tylko mieszkańcom wsi Dąbrowa Nowa Wieś, ale obejmujących 
swym zasięgiem i wykraczających poza granice Gminy Czyżew. 
Poświęcenia nowo wybudowanej drogi i samochodu strażackiego 
dokonał Proboszcz Parafii w Dąbrowie Wielkiej ks. Antoni Mie-
rzejewski po czym wszyscy uczestnicy udali się do miejscowej 
świetlicy aby kontynuować uroczystość „pod dachem” z uwagi na 
chwilowe załamanie pogody.

W wystąpieniach gości jako pierwszy poproszony został 
o zabranie głosu Poseł na Sejm RP i Prezes Oddziału Powiatowego 
OSP w Wysokiem Mazowieckiem w jednej osobie Pan Jacek Bogu-
cki. Podziękował za zaproszenie na uroczystość i przekazał wyrazy 
uznania dla lokalnej społeczności w dochodzeniu do podjęcia decyzji 
o realizację inwestycji i zaangażowanie w trakcie wykonywania prac. 
Życzył kolejnych udanych projektów i ich realizacji, deklarując swoją 

pomoc i osobiste zaangażowanie na rzecz poprawy warunków życia 
mieszkańców Gminy Czyżew. Pan Wicewojewoda Podlaskie w swoim 
wystąpieniu nie krył pozytywnych wrażeń i podziwu dla organizacji 
uroczystości, chwaląc jednocześnie władze gminy za dobrze przygo-
towane wnioski o dotacje i skuteczność w ich pozyskiwaniu.

Na zakończenie wystąpień, podziękowania Pani Burmistrz 
i wszystkim którzy uczestniczyli w procesie realizacyjnym inwestycji 
w imieniu mieszkańców wsi złożył Sołtys pełniący jednocześnie funkcję 
Prezesa Zarządu OSP Dąbrowa Nowa Wieś Pan Tadeusz Janczewski, 
zapraszając wszystkich przybyłych na uroczystą kolację.

Dobiega końca realizacja remontów świetlic wiejskich w miej-
scowościach: Kaczyn Herbasy, Dmochy Wochy, oraz Siennica 
Święchy.

Chociaż termin prac został ustalony na 31.10.2011r. wszyst-
kie remontowane świetlice zostaną przekazane do użytku przed 
terminem tj. na początku października. Oprócz poprawy stanu 
techniczno-budowlanego budynków zadbano o ich funkcjonal-
ność, estetykę wnętrz, wygląd zewnętrzny czyli elewację oraz 
zagospodarowanie terenu wokół świetlic. 

Remont świetlic realizowany jest w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Działanie: Odnowa i Rozwój Wsi, z dofinan-
sowaniem 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 

Pozostały jeszcze tylko do wykonania ostatnie prace wykoń-
czeniowe i porządkowe, po wykonaniu których świetlice staną 
się obiektami oprócz swoich funkcji użytkowych ozdobą miej-
scowości.

Rozpoczęły się także prace porządkujące teren wokół 
świetlicy w Rosochatem Kościelnym. Wykonany zostanie z kostki 
brukowej plac manewrowy z miejscami parkingowymi, wyłożony 
taras płytkami typu gres oraz klomby wraz z nasadzeniami roślin 
ozdobnych.

Wykonawcą prac jest firma pana Sylwestra Kalinowskiego 
z Jeziorka za cenę 93.216,50 zł. Dofinansowanie zadania w wyso-
kości i źródła jak wcześniej w tekście.

Świetlice wiejskie coraz piękniejsze
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Położono nową nawierzchnię asfaltową w Czyżewie na uli-
cach: Strażackiej o długości 116,50 mb oraz Spokojnej na odcinku 
o długości 120 mb. 

Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowo Mostowych „TRAKT” w Wysokiem Mazowieckiem na ogólną 
wartość 69.050,88zł. 

Konieczność wykonania remontu ulic wynikała ze złego stanu 
nawierzchni, którą wykonano w roku 2004, kładąc tylko jedną war-
stwę (wyrównawczą) asfaltu. Obecna nakładka w postaci warstwy 
asfaltowej ścieralnej poprawi parametry jezdne, trwałość ulic oraz 
wpłynie na poprawę wizerunku naszego miasta. 

Przebudowano odcinek drogi Dąbrowa Michałki – Dąbrowa 
Szatanki o długości 1,096 km, za sumę 327.020,30 zł jako dokończe-
nie asfaltowania całego ciągu pomiędzy tymi miejscowościami. 

Warunkiem wykonania chodnika przy ul. Szkolnej w Czyżewie 
było podpisanie umowy o współfinansowanie zadania pomiędzy 
Gminą Czyżew a Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bia-
łymstoku, w którego zarządzie jest droga Nr 690 Czyżew-Ciecha-
nowiec-Siemiatycze a tym samym i pas drogowy z chodnikiem. 
Pierwszy etap budowy chodnika został wykonany w roku ubiegłym 
za kwotę 128 026,80 zł., z czego Gmina Czyżew dofinansowała 
zadanie w wysokości 64 024,00 zł., co stanowiło 50% kosztów.

W wyniku podpisanej umowy i ogłoszeniu przetargu na 
wykonanie remontu chodnika, jako drugiego etapu, kończącego 
realizację wspólnej inwestycji Gminy i Zarządu Dróg na ulicy Szkol-
nej wyłoniono wykonawcę tj. firmę SOB-BRUK Andrzej Sobieski, 
Kaczkowo Stare, którey zobowiązał się wykonać przedmiotowe 
zadanie za kwotę 82 445,67 zł. brutto. Z tej kwoty Województwo 
zobowiązało się pokryć koszty zadania w wysokości 41 223,67 zł., 
Gmina zaś pozostałą kwotę w wysokości 41 222,00 zł. co stanowi 
50% wartości zamówienia.

W dniu 2 września 2011 r. dokonano czynności protokolar-
nego odbioru robót z udziałem przedstawicieli stron a tym samym 
przekazania do użytkowania wyremontowanego chodnika.

Tym samym mamy kolejną inwestycję poprawiająca bezpie-
czeństwo w ruchu drogowym, ale także mającą wpływ na poprawę 
estetyki naszego miasta

Przybywa chodników w Czyżewie

Przybywa nowych nawierzchni dróg

Już wkrótce, bo do 30 września 2011 r. zakończone zostaną 
prace przy realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierają-
cych azbest z terenu gminy Czyżew” w ramach, którego z terenu 
gminy usunięte zostanie ponad 4971 m2 wyrobów azbestowych. 
Władze Gminy pozyskały na to zadanie środki z wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białym-
stoku w kwocie 77 029, 00 zł. Planowany koszt całkowity zadania 
wynosi 83476, 87zł, dofinansowanie pokryje w większości koszt 
demontażu, transportu i utylizacji azbestu. Mieszkańcy ponosić 
będą jedynie do 10% ogólnych kosztów.

Usuwanie azbestu
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Kronika policyjna
W trzecim kwartale 2011 r. 

policjanci Posterunku Policji w 
Czyżewie przeprowadzili 79 inter-
wencji, 7 postępowań dotyczących 
wykroczeń, zatrzymali 4 kierują-
cych w stanie nietrzeźwości oraz 
zatrzymali na gorącym uczynku 
sprawców kradzieży. Na drogach 
gminy i miasta Czyżew doszło do 
1 wypadku drogowego, 6 kolizji 
drogowych oraz 1 wypadku 
przy pracach w gospodarstwie 
rolnym.

Ponadto w tym okresie czasu odnotowano następujące zda-
rzenia o charakterze kryminalnym:
• w nocy z 2 na 3 lipca 2011r w Godlewie Piętakach nieusta-

lony sprawca w samochodzie osobowym marki Opel przeciął 
cztery opony na ogólną sumę strat około 840 zł na szkodę 
Marka G.

• w dniu 07.07.2011r w Czyżewie na ul. Zarębskiej nieusta-
leni sprawcy wykorzystując porę nocną oraz nieuwagę osób 
ochraniających obiekt, dokonali wyłamania ramy okiennej 
w pomieszczeniu szatni budynku biurowego Zakładów Mięs-
nych po czym przedostali się do jego wnętrza i po penetra-
cji pomieszczenia zabrali w celu przywłaszczenia pieniądze 
w kwocie 15 zł.

• w dniu 07.07.2011r. w miejscowości Krzeczkowo Mianowskie 
nieustaleni sprawcy wykorzystując porę nocną po uprzednim 
zerwaniu wlewów do zbiorników na paliwo, zabrali w celu 
przywłaszczenia około 800 litrów oleju napędowego z dwóch 
ciągników siodłowych m-ki Scania oraz dwie ręczne pompki 
do paliwa ogólnej wartości strat około 2000 zł

• w nocy z 17 na 18 lipca 2011 r. w Czyżewie nieznani spraw-
cy, z przyzakładowego, dozorowanego elektronicznie parkin-
gu, po otwarciu w nieustalony sposób drzwi pojazdu, zabrali 
w celu przywłaszczenia samochód dostawczy marki Mercedes 
Sprinter wartości 70.000 złotych na szkodę Jana N.

• w dniu 12.07.2011 r. na terenie targowiska w Czyżewie 
nieustalony sprawca wykorzystując nieuwagę Sławomira 
Z. z kieszeni jego bluzy zabrał w celu przywłaszczenia 
portfel z dokumentami oraz pieniędzmi na ogólną sumę 
strat około 500 zł. 

• w dniu 19.07.2011 r. około godz. 2:00 w nocy w Czyżewie 
na ulicy Szkolnej policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 
samochód marki Mercedes kierujący nim Łukasz M oraz pasa-
żerowie Tomasz J, Katarzyna S, Karolina F, w trakcie kontroli 
zachowywali się bardzo dziwnie z tego powodu policjanci do-
konali kontroli przewożonego bagażu. W trakcie tej kontroli 
okazało się, że w bagażniku są cztery pojemniki plastikowe 
z zawartością około 120 litrów oleju napędowego. Łukasz M 
nie był w stanie racjonalnie wyjaśnić skąd posiada tak dużą 

ilość paliwa. W toku dalszych czynności ustalono, że paliwo 
te zostało skradzione z samochodu ciężarowego marki Iveco 
zaparkowanego w Czyżewie przy ul. Polnej wartości około 
500 złotych na szkodę Andrzeja M. 

• w dniu 02.08.2011 r. w Czyżewie na terenie sklepu spożyw-
czo-przemysłowego nieustalona sprawczyni wykorzystując 
nieuwagę Grażyny J. zabrała w celu przywłaszczenia portfel 
z dokumentami oraz pieniędzmi w kwocie 50 zł. 

• w dniu 11 sierpnia 2011 roku na łące w okolicy miejscowo-
ści Rosochate Kościelne, ojciec wraz z dwójką dzieci w wie-
ku 3 i 6 lat pojechał traktorem ciągnącym beczkowóz na po-
bliską łąkę. Następnie 38-letni mężczyzna po zakończonej 
tam pracy nie wyłączając ciągnika wysiadł z niego by zebrać 
leżące obok kamienie. Nagle usłyszał, że maszyna gaśnie. 
Gdy się odwrócił zauważył, że młodszy chłopiec leży pod 
tylnym kołem ciągnika. W wyniku tego zdarzenia dziecko na 
skutek odniesionych obrażeń zmarło. 

• w dniu 17.08.2011r. w miejscowości Zalesie Stefanowo nie-
ustaleni sprawcy wykorzystując porę nocną, ze słupa energe-
tycznego znajdującego się na łące w pobliżu wsi po uprzednim 
zdemontowaniu zabrali w celu przywłaszczenia transformator 
15/04 KW o mocy 63KVA, powodując straty wartości około 
7 000 zł 

• okresie od 03 do 22 08 2011 r. w miejscowości Dmochy Wy-
pychy nieustaleni sprawcy z niezamkniętych pomieszczeń 
gospodarczych dokonali kradzieży elektronarzędzi na ogólną 
sumę strat około 850 zł na szkodę Stanisława G. 

• w okresie od 03 do 10.09.2011 r. w Zarębach Skórkach nie-
ustalony sprawca z niezamkniętych budynków gospodarczych 
zabrał w celu przywłaszczenia elektronarzędzia wartości oko-
ło 500 zł na szkodę Pawła G.

• w dniu 11.09.2011 r. w Czyżewie- Złotym Jabłku kierujący 
samochodem osobowym marki Volkswagen Vento nie dosto-
sował prędkości do panujących warunków ruchu drogowego 
uderzył w barierę drogową przełamując ją a następnie wpadł 
do rowu przewracając się na dach, w wyniku czego jedna oso-
ba poniosła śmierć na miejscu kolejna osoba śmierć w szpitalu 
oraz dwie osoby z uwagi na obrażenia ciała zostały umiesz-
czone w szpitalu. 

• w dniu 14.09.2011 r. w Zalesiu Stefanowie Michał W. za-
trudniony w gospodarstwie rolnym, jako pracownik fizyczny 
w pierwszym dniu pracy wykorzystując nieuwagę domowni-
ków zabrał w celu przywłaszczenia pieniądze w kwocie około 
1 500 zł na szkodę Małgorzaty S. 

• w nocy z 18 na 19.09.2011 r. Godlewie Piętakach nieustalo-
ny sprawca w samochodzie osobowym marki Opel przeciął 
cztery opony na ogólną sumę strat około 840 zł na szkodę 
Marka G.

Kierownik Posterunku Policji 
asp. Krzysztof Śliwiński

Policja APELUJE!
 W związku z tym tragicznym wypadkiem w Rosochatym 
Kościelnym  Policja przypomina i apeluje o zachowanie 
szczególnej uwagi i wzmożenie opieki nad dziećmi, które 
mimo wielokrotnych zakazów i przestróg pomagają  lub są 
obecne przy pracach polowych, jak też często pozostawiane 
są bez opieki osób dorosłych. Musimy pamiętać, że na wsi 
ciągle trwa czas wzmożonych prac polowych, a co za tym 
idzie istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia tego typu zda-
rzeń. Co roku ofiarami wypadków na wsi są dzieci. Podczas 
zabawy i przy pracach polowych odnoszą poważne obrażenia 

niekiedy skutkujące trwałym kalectwem. Niestety często też 
płacąc one najwyższą cenę… cenę własnego życia.

Szanowni Państwo pamiętajcie o bezpieczeństwie dzieci 
podczas prac polowych, a przede wszystkim:
• Uczulajcie i pilnujcie najmłodszych, aby nie wchodzili do 

strefy prac polowych. 
• Jeżeli  dzieci pomagają w pracach dorosłym upewnijcie się, 

że maszyny rolnicze są sprawne technicznie i ich użycie nie 
spowoduje tragedii. 
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8 października 
Gmina Czyżew (woj. Pod-
laskie) ugości najlepsze 
zespoły z Województwa 
Podlaskiego w ramach II 
szczebla projektu „Orlik 
Polska”. W rywalizacji o 

przepustkę do Ogólnopolskiej Ligi Mistrzów Orlika udział weźmie 
8 drużyn podzielonych na 2 grupy względem geograficznym.

 Spotkania w fazie grupowej przeprowadzone zostaną 2×12 min 
z przerwą 1 minutową, systemem każdy z każdym. Awans do dalszej 
fazy play-off uzyska dwóch najlepszych z każdej grupy. Faza play-off 
figurować będzie w czas gry także 2×12 min. 

Zwycięzca w Turnieju Podlaskim zagra na Turnieju Ogólno-
polskim w Stolicy Polski Warszawie.

Patronat nad Turniejem objęła Burmistrz Czyżewa Anna Bogu-
cka, organizatorem jest instruktor Rafał Dmochowski.

Zapraszamy do kibicowania – boisko Orlik, dn. 8.10.2011r.
Grupa A: 

1. Czyżew (Nevada)
2. Mały Płock (LZS Kozioł)
3. Brańsk (AC Kalnica)
4. Siemiatycze 

9:00 Czyżew – Mały Płock
9:30 Brańsk – Siemiatycze

10:00 Czyżew – Siemiatycze
10:30 Mały Płock – Brańsk
11:00 Czyżew – Brańsk
11:30 Mały Płock – Siemiatycze

Play-Off
15:00 A1 – B2
15:30 B1 – A2
Grupa B:

1. Jaświły (Kamionka)
2. Suchowola (KS Jastrzębna)
3. Nowinka (Nowinka Szczebra)
4. Lipsk (Blaugrana Lipsk)

12:00 Jaświły – Suchowola
12:30 Nowinka – Lipsk
13:00 Jaświły – Lipsk
13:30 Nowinka – Suchowola
14:00 Jaświły – Nowinka
14:30 Lipsk – Suchowola

o 3 miejsce
16:00 
Finał 
16:30

Wojewódzki Turniej w Czyżewie

Życie z pasją
O radościach w pracy samorządowca i parlamentarzysty 
z posłem Jackiem Boguckim (PiS) rozmawia Mirosław R. 
Derewońko

Mirosław R. Derewońko: – Kogo reprezentuje w sejmie poseł 
Jacek Bogucki?

Poseł Jacek Bogucki: – Gdyby mówić górnolotnie poseł repre-
zentuje Naród. Gdy zostałem wójtem, niektórzy zarzucali, że chło-
pak ze wsi rządzi Czyżewem; gdy zostałem starostą, że nie jestem 
z Mazowiecka – tak potocznie nazywa się Wysokie Mazowieckie. 
Z czasem te wątpliwości znikły. Staram się reprezentować nasze 
strony, nasz region, a przede wszystkim ludzi i ich problemy. 

Łatwiej być posłem czy kierować gminą?
Rok 1989 to początek wielkich zmian politycznych i gospodar-

czych w naszym kraju, więc w samorządzie trzeba było albo umieć, 

albo szybko nauczyć się wielu rzeczy. Ja tego nie pamiętam, ale 
czyżewianie mi opowiadali, że jak trzeba było naprawić koparkę, 
to nie czekałem na mechanika, a jak popsuł się samochód strażacki, 
to też go naprawiłem. I to ponoć w garniturze! Takie to były czasy: 
musiał się człowiek szybko dostosować. Z koparką poszło łatwiej, 
bo mam wykształcenie mechaniczne, ale musiałem się nauczyć, 
jak budować drogi, jak zarządzać administracją, jak funkcjonują 
szkoły... Krótko mówiąc: wójt musi znać się na wszystkim! Wtedy 
jest mu łatwiej.

A co robił Pan wcześniej, zanim został wybrany wójtem?
Zaczynałem pracę zawodową jako nauczyciel matematyki i 

fizyki w mojej rodzinnej wsi Siennica Lipusy, tu też poznałem moją 
przyszłą żonę Annę. Prowadziłem rodzinne gospodarstwo rolne, 
potem zostałem radnym i wójtem w Czyżewie, następnie radnym 
i starostą w Wysokiem Mazowieckiem. Dużo nauczyłem się jako 

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

• Nie pozwalajcie dzieciom na samodzielną obsługę urządzeń 
rolniczych.

Zawsze należy pamiętać, że ciekawość i fantazja dzieci nie 
znają granic, dlatego trzeba przewidzieć wszystkie potencjalne 
zagrożenia w domu oraz w innych miejscach i przeciwdziałać im. 
Badania dowodzą, że wpajanie od najmłodszych lat zasad bezpie-
czeństwa minimalizuje ryzyko wypadku. 

Bezpieczna droga do szkoły w mieście i gminie 
Czyżew

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Do szkół ruszyli także policjanci. Po 
raz kolejny przypominają o zasadach bezpiecznego zachowania. 

Pierwsze dni września stanowią dla najmłodszych uczestników 
ruchu drogowego trudny okres adaptacyjny związany z rozpoczęciem 
przez pierwszoklasistów nauki w szkole i powrotem do obowiązków 
szkolnych uczniów pozostałych klas. Wakacyjne rozluźnienie sprzyja 

zmniejszeniu uwagi i w związku z tym prowadzi do wielu zdarzeń 
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 2011”. W 
pierwszych dniach września na ruchliwych drogach i skrzyżowaniach 
w rejonach szkół i gimnazjów została zwiększona ilość i częstotliwość 
policyjnych patroli. Policjanci zwracają szczególną uwagę na kierowców 
przekraczających prędkość właśnie przy szkołach oraz przewożenie 
dzieci w fotelikach. Dodatkowo wraz z początkiem roku szkolnego, 
policjanci odwiedzają szkoły na terenie miasta i gminy Czyżew. Tam 
spotykają się z uczniami, nauczycielami i rodzicami przekazując 
zasady bezpiecznego poruszania się w drodze do i ze szkoły. 

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. 
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starosta wysokomazowiecki, bo wtedy doszła ochrona zdrowia i 
zarządzanie szpitalem, zaczęły się budowy dróg i szkół na wyższym 
poziomie. Oprócz przekształceń i zarządzania działalnością urzę-
dów, sprawowałem nadzór nad podległymi jednostkami: szpitalem, 
zarządem dróg, szkolnictwem, strażą pożarną, sanepidem, a nawet 
policją.  I chyba dobrze sobie z tym wszystkim poradziłem, skoro 
mieszkańcy znów obdarzyli mnie zaufaniem i oddali swoje głosy 
na mnie jako posła Rzeczpospolitej.

Na 52 lata życia ma Pan imponujący dorobek, a do tego w cie-
kawych czasach, gdy po ponad pół wieku komuny odradzała się 
niepodległość Polski. Marzył Pan będąc wiejskim chłopcem o byciu 
wójtem, starostą i posłem…?

Ależ nie! Chciałem być sołtysem w Siennicy, tak jak mój 
ojciec Henryk i dziadek Bolesław przed wojną 1939 roku. Dotarłem 
w poszukiwaniach genealogii rodu do przodków z XVIII wieku. 
W naszych stronach ciągle żywa była tradycja drobnej szlachty, 
dlatego tworzyłem, m.in., popularną obecnie inicjatywę Zajazd 
Wysokomazowiecki i rozpocząłem reprezentowanie powiatu w 
kontuszu. Nasi przodkowie mieli jednak więcej zalet niż przywar, 
dzięki czemu przetrwała polskość na tych ziemiach, tak mocno w 
XIX wieku rusyfikowanych.

Co wyróżniłby Pan w swojej działalności społecznej?
Pod koniec lat 80. włączyłem się w odtworzenie związku 

Solidarność Rolników Indywidualnych i przewodniczyłem wówczas 
nielegalnej strukturze gminnej. Wszedłem do zarządu wojewódzkiego 
związku w Łomżyńskiem i organizowałem Komitet Obywatelski przed 
pamiętnymi wyborami w czerwcu ‘89. Naturalnym było, że organi-
zując na naszym terenie Solidarność RI oraz Komitet Obywatelski 
wystartowałem z tej listy, i to całkiem udanie. Ciekawe, że wtedy 
nikt nie chciał zostać wójtem, bo czasy były przecież niepewne, nikt 
nie wiedział, jak potoczą się wydarzenia w Rosji... Postanowiłem 
zaryzykować, mogąc w każdej chwili wrócić na gospodarstwo. Do 
dziś za największe osiągnięcie z tamtego okresu uważam utworze-
nie szkoły średniej w Czyżewie i pomoc w zbudowaniu Zakładów 
Mięsnych, które zatrudniają około 800 osób. 

Potem w ‘98 wystartował Pan na radnego powiatowego…
Żeby mieć wpływy dla gminy w powiecie. A okazało się, że 

mam największe doświadczenie samorządowe, więc zgodziłem 
się zostać starostą. Dobrze wspominam ten czas, gdyż przebudo-
waliśmy blisko 200 km dróg powiatowych i zbudowaliśmy szkołę 
średnią w Wysokiem Mazowieckiem. Wyremontowaliśmy wszystkie 
pozostałe szkoły i, z czego jestem bardzo dumny, zostawiliśmy 
szpital bez zadłużenia.  

Jak Pan się stał posłem Prawa i Sprawiedliwości?
Do działalności politycznej PiS włączyłem się od początku, 

czyli w 2001 roku. Współtworzyłem i byłem szefem struktur powia-
towych partii, a w wyborach do sejmu 2005 roku miałem czwarty 
wynik w województwie podlaskim.

Proszę ocenić ten burzliwy, zwłaszcza w polityce, okres.
Pierwsze dwa lata PiS był partią rządzącą, więc to inny zakres 

obowiązków i odpowiedzialności. Dwukrotnie miałem propozycję 
zostania wiceministrem rolnictwa. Za pierwszym razem odmówiłem, 
bo wówczas moja żona została wójtem. Nie dałoby się tego pogodzić 
z wychowywaniem czwórki dzieci i prowadzeniem gospodarstwa. 
Albo musielibyśmy całą rodziną przenieść się do Warszawy, albo 
czekałaby nas rozłąka. Jak ma się dwóch synów i dwie córki, to 
trudno zdecydować się na taki wybór. Dopiero za drugim razem 
się zgodziłem. W mojej ocenie własnej kariery poselskiej liczą się 
opinie ludzi i oddane przez nich na mnie głosy. To bezpośrednia 
i niepodważalna oznaka zaufania. W wyborach do sejmu 2007 
powtórzyłem sukces z pierwszej kadencji. Ponownie zdobyłem z 
listy PiS czwarty wynik wyborczy w Podlaskiem, poprawiając go 
aż dwukrotnie – na 13 tysięcy.

Jakie są Pańskie największe osiągnięcia w pracy parlamentarzysty?
W pierwszej kadencji należałem do sejmowej komisji rol-

nictwa, zatem stale zajmowałem się sprawami produkcji i rynku 
mleka, m.in., zwiększeniem kwot mlecznych. Z powodzeniem 
udało nam się wprowadzić, a później również zwiększyć zwrot 
podatku akcyzowego od paliw rolniczych. Natomiast w drugiej 
kadencji pracowałem także w sejmowych komisjach infrastruktury 
i gospodarki. Zablokowałem wówczas, na przykład, zmianę prawa 
spółdzielczego, co uchroniło przed zniszczeniem spółdzielczości 
w Polsce.

Dlaczego jeszcze raz startuje Pan w wyborach do sejmu?
Krytycznie oceniam cztery lata rządów premiera Donalda 

Tuska i Platformy Obywatelskiej. 300 miliardów zadłużenia państwa 
będą jeszcze spłacać nasze dzieci i wnuki. Kolejne kilkadziesiąt 
miliardów strat to wyprzedawany majątek narodowy w postaci 
tzw. prywatyzacji, na przykład KGHM. 10 procent polskiej miedzi 
nie należy już do Polaków, ale na szczęście udało się na razie 
powstrzymać prywatyzację Lotosu.

Jak postrzega Pan działania rządu w sferze rolnictwa?
To dziedzina niesłusznie uznawana przez PO za mało istotną. 

Polska nie zabiega o zrównanie dopłat obszarowych do hektara 
ziemi, bo premier nie wypowiada się w ogóle, a minister rolnictwa 
godzi się na tzw. stopniowe zrównanie dopłat. To znaczy, że w 
najbliższej perspektywie finansowej 2014–2020 zrównania nie 
będzie.  Przy zmniejszonym wsparciu krajowym rolnicy polscy 
muszą konkurować z Francją, Anglią czy zwłaszcza z Niemcami 
na nierównych i znacznie gorszych warunkach. Krytycznie oce-
niam także traktowanie przez obecny rząd ważnej kwestii Polski 
wschodniej. Za mało jest priorytetów gospodarczych i finansowych 
dla tej części Polski, która leży na wschód od Wisły.

Nie zmęczyło Pana zabieganie od 21 lat o rozwój rodzinnej wsi, 
gminy, powiatu, regionu i kraju? Nie znużyło pełnienie stanowisk 
i funkcji publicznych?

Nie zmęczyło i nie znużyło z jednego powodu: ja po prostu 
lubię ludzi. Zawsze z pasją poświęcałem się temu, co robię. I jako 
nauczyciel w Siennicy, gdy razem z uczniami urządzałem boisko, 
i jako rolnik, gdy z rodzicami prowadziłem 15-hektarowe gospo-
darstwo. Przez osiem lat nie żałowałem czasu  jako wójt miesz-
kańcom gminy Czyżew i prawie drugie tyle jako starosta służyłem 
wiedzą mieszkańcom powiatu wysokomazowieckiego. Z równym 
przekonaniem jako poseł walczyłem, żeby nie dopuścić do budowy 
składowiska odpadów, które zagrażałoby czystości środowiska 
czy też o inwestycje w naszym regionie. Praca dla ludzi mnie nie 
męczy, bo przez te 21 lat zawsze widziałem jej sens i efekty. Dlatego 
wszystko, co robię, nadal robię z pasją.

Życzę Panu sił do pracy i powodzenia w wyborach. 
Dziękuję za rozmowę.
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