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Czyżew wśród laureatów konkursu „Grunt na medal”

Uroczyste otwarcie Muzeum Ziemi Czyżewskiej
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Szanowni Państwo

Jest to ostatni numer Gazety Czyżew-
skiej w tej kadencji. Staraliśmy się w miarę 
możliwości na bieżąco informować Państwa 
o ważnych wydarzeniach i inwestycjach 
realizowanych przez Gminę, o różnych 
zadaniach i osiągnięciach w naszych szkołach 
i jednostkach kulturalnych. 

Cztery lata szybko minęły, chociaż jak 
patrzy się na to wstecz, to tych wydarzeń 
i zadań było bardzo dużo, niektóre zaczęły 
już umykać z pamięci. Dzisiaj sięgamy trochę 
w przeszłość i przygotowaliśmy zestawienie 
zadań, jakie wspólnie udało nam się zrea-

lizować. Myślę, że z efektów możemy być 
wszyscy zadowoleni.

W ciągu ostatnich czterech lat udało 
nam się poprawić życie mieszkańców 
poprzez zrealizowanie różnych ważnych 
inwestycji na terenie Gminy za kwotę prawie 
28 mln zł. Aż 11 mln zł. pozyskaliśmy ze 
środków zewnętrznych. Dodatkowo w wyniku 
porozumień powstały inwestycje za kolejne 
kilkanaście milionów finansowane przez 
województwo, powiat, budżet państwa. Inwe-
stowaliśmy w różne dziedziny, pamiętaliśmy 
o infrastrukturze drogowej, wodno-ściekowej, 
kulturze, oświacie i innych.

Warto nadmienić, że gmina jest najmniej 
zadłużonym samorządem w województwie, 
a jednocześnie o jednym z najwyższych 
wskaźników jeżeli chodzi o poziom inwe-
stowania i pozyskiwania środków unijnych.

Ostatnie lata to także doniosłe wyda-
rzenia historyczne w Gminie – odzyskanie 
praw miejskich, zmiana nazwy miejscowości 
na Czyżew, nadanie herbu, flagi, sztandaru, 
nadanie honorowego obywatelstwa Gminy prof. 
Henrykowi Skarżyńskiemu, otwarcie Muzeum 
Ziemi Czyżewskiej i wiele wiele innych.

Tych zadań było naprawdę wiele i ich 
realizacja możliwa była dzięki dobrej pracy 
wielu osób, którym serdecznie dziękuję.

Dziękuję pracownikom, którzy z dużą 
troską i zaangażowaniem wykonywali swoje 
obowiązki, dziękuję sołtysom i wszystkim 
mieszkańcom, których chęć pomocy była 
zawsze dla nas cenna i widoczna.

Serdeczne podziękowanie chciałam 
skierować do wszystkich radnych tej kadencji, 
na których pomoc i wsparcie zawsze mogłam 
liczyć. Zawsze potrafili w zgodzie, w sposób 
mądry i wyważony ustalać hierarchię zadań 
i dostrzegać potrzeby mieszkańców. Rada to 
przecież organ kolegialny, dlatego tez tak 
ważna jest umiejętność współpracy w grupie, 
którą posiadali. 

Szanowni Państwo, mam nadzieję, że 
przeglądając Gazetę i przypominając różne 
inwestycje wszyscy będziemy czuli radość 
i satysfakcję ze wspólnej pracy.

Życzę przyjemnej lektury 
Pozdrawiam serdecznie 

Anna Bogucka

XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Czyżewie
W dniu 27 sierpnia 2014 r. obradowała 

Rada Miejska w Czyżewie na XXXVIII sesji. 
W części informacyjno-sprawozdawczej 

sesji Rada wysłuchała na początku informacji 
o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym 
o wynikach egzaminów gimnazjalnych oraz 
o wynikach sprawdzianów klas szóstych 
szkół podstawowych, którą przedstawiła Pani 
Burmistrz Anna Bogucka w postaci prezen-
tacji wizualnej. Stan uczniów we wszystkich 
szkołach w gminie wynosi 701 osób, zaś stan 
nauczycieli – 67 osób. Najwięcej spośród 
zatrudnionych nauczycieli posiada stopień 
awansu zawodowego nauczyciela dyplomowa-
nego. Następnie Pani Burmistrz przedstawiła 
dane o wynikach egzaminów gimnazjalnych 
oraz o wynikach sprawdzianów klas szóstych 
szkół podstawowych. Jest to ocena pracy 
szkół dokonana przez zewnętrzne komisje 
egzaminacyjne. Wyniki zostały przedstawione 

w formie diagramów w porównaniu ze 
średnimi wynikami uzyskanymi na poziomie 
kraju i poziomie województwa podlaskiego. 
W podsumowaniu tej części prezentacji Pani 
Burmistrz stwierdziła, że uzyskane średnie 
wyniki egzaminów gimnazjalnych oraz 
wyniki sprawdzianów klas szóstych szkół 
podstawowych w Gminie Czyżew kształtują 
się w okolicach poziomu średniej krajowej 
i wojewódzkiej lub poniżej tych średnich. 
W następnej kolejności Pani Burmistrz przed-
stawiła dane dotyczące tytułów laureatów 
i finalistów w wojewódzkich konkursach 
przedmiotowych zdobytych przez uczniów 
poszczególnych szkół. Zespół Szkół w Czyżewie 
posiada 8 laureatów i 4 finalistów, zaś Zespół 
Szkół w Rosochatem Kościelnem 3 laureatów 
i 1 finalistę. W dziedzinie szkolnego współ-
zawodnictwa sportowego w skali powiatu: 
szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa 

w Czyżewie zdobyła 523,5 pkt – 6 pozycja 
na liście powiatowej, Szkoła Podstawowa 
w Rosochatem Kościelnem zdobyła 489 pkt 
– 7 pozycja, Szkoła Podstawowa w Dąbro-
wie Wielkiej zdobyła 193 pkt – 14 pozycja 
oraz gimnazja: Gimnazjum w Rosochatem 
Kościelnem zdobyło 617,5 pkt - 6 pozycja 
i Gimnazjum w Czyżewie 447,5 pkt – 10 
pozycja. Pani Burmistrz w podsumowaniu 
stwierdziła, szkoły mają programy wycho-
wawcze i dyrektorzy dodrze gospodarują 
budżetami szkolnymi.

 Następnie Rada wysłuchała informacji 
Burmistrza Czyżewa z działalności w okresie 
międzysesyjnym od dnia 29 maja do dnia 26 
sierpnia 2014 r. Pani Burmistrz poinformowała 
o pozyskaniu środków z UE w postaci dofi-
nansowania zakupu koparko-ładowarki dla 
gospodarki komunalnej. W dniu 8.07.2014 r. 
została podpisana umowa w Urzędzie Marszał-
kowskim w Białymstoku na dofinansowanie 
zakupu w kwocie 200.000,00 zł. Wartość 
zakupu koparki to ok. 330 tys. zł. W okresie 
sprawozdawczym przeprowadzono 6 przetar-
gów na udzielenie zamówienia publicznego, 
w tym m.in.: na przebudowę drogi gminnej 
– ulicy Zarzecze w Czyżewie na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Kościelną do kładki na 
rzece Brok – uzyskana cena to 125.653,66 zł, 
na modernizację drogi dojazdowej do pól we 
wsi Godlewo Kolonia – cena 195.914,40 zł, na 
przebudowę i wykonanie prac remontowych 
części sanitarnej budynku Zespołu Szkół 
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Grunt na medal w Czyżewie
Przygotowany przez Gminę Czyżew teren 

pod przyszłe inwestycje (6,91 ha) przy ulicy 
Przemysłowej zajął I miejsce w województwie 
podlaskim i otrzymał tytuł Zwycięzcy w VI 
Ogólnopolskim Konkursie „Grunt na medal”.

W dniu 27 października w Warszawie 
Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka otrzymała 
z rąk Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra 
Gospodarki Janusza Piechocińskiego certyfikat 
i statuetkę potwierdzającą tytuł laureata dla 
Gminy. Tytuł laureata otrzymało 16 gmin (po 
jednej z każdego województwa).

Konkurs „Grunt na medal” organizo-
wany jest przez Polską Agencję Informacji 
i Inwestycji Zagranicznych S.A we współpracy 
z Marszałkami Województw oraz Centrami 
Obsługi Inwestorów. W konkursie wzięło 
udział 136 gmin, które zgłosiły 212 ofert. 

Wśród ubiegających się o zwycięstwo był 
m.in. Białystok, Mońki, Bielsk Podlaski, 
Choroszcz.

Szesnastu laureatów konkursu, w tym 
Gmina Czyżew, otrzyma możliwość promocji 
oferowanego terenu i szansę na przyciągnięcie 
inwestycji zagranicznych do regionu. Będą 
mieli także okazję do wymiany informacji, 
doświadczeń, nawiązania współpracy i kon-
taktów z innymi samorządami, które osiągają 
sukcesy na polu przyciągania inwestorów. 
Ponadto najlepsze tereny będą w pierwszej 
kolejności rekomendowane przez PAIiIZ 
inwestorom zagranicznym planującym 
rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności 
gospodarczej w Polsce.

Patronat honorowy nad konkursem 
objęło Ministerstwo Gospodarki oraz Zwią-
zek Województw Rzeczypospolitej Polskiej

Przypominamy iż uzbrojenie terenu prze-
mysłowego kosztowało Gminę 2 519 920,54 zł. 
z czego 1 642 858,96 zł pochodziła ze 
środków Unii Europejskiej.

UM Czyżew 

w Czyżew – cena 35.228,02 zł, na rozbu-
dowę budynku Zespołu Szkół w Czyżewie 
o dźwig osobowy – cena 310.897,12 zł, 
na przebudowę drogi we wsi Rosochate 
Kościelne – cena 112.992,15 zł, na budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kościelnej 
w miejscowości Rosochate Kościelne – cena 
263.230,59 zł oraz na dowóz uczniów do 
szkół podstawowych i gimnazjów prowa-
dzonych przez Gminę Czyżew.

Zakończone zostały następujące inwe-
stycje dotyczące przebudowy dróg gminnych: 
drogi Nr 108009 B od drogi krajowej Nr 
63 do drogi wojewódzkiej 690, drogi Nr 
107974 B Czyżew Sutki (obie drogi to tzw. 
schetynówki), ul. Dwornej w Czyżewie od 
skrzyżowania z ul. Kościelną do kładki na 
rzece Brok wraz z przebudową oświetlenia 
ulicznego, ul. Poświątne w Rosochatem 
Kościelnem, ciągu pieszego od ul. Polnej 
do ul. Mały Rynek w Czyżewie oraz drogi 
dojazdowej do pół we wsi Godlewo Kolonia.

Pani Burmistrz poinformowała także 
o spotkaniu w dniu 21 sierpnia br. samorządu 
terytorialnego i Polskich Kolei Państwowych 
w sprawie zamiaru całkowitego zawieszenia 

połączeń kolejowych w ruchu pasażerskim 
na trasie Warszawa-Białystok na czas jej 
przebudowy, które odbyło się z inicjatywy 
posła Jacka Boguckiego. Samorządy nie 
były powiadomione o takim zamiarze. 
W spotkaniu wziął udział przedstawiciel 
ministerstwa infrastruktury, nie przyjechali 
natomiast ani przedstawiciele województwa 
podlaskiego ani mazowieckiego. Obecni 
na spotkaniu przedstawiciele samorządów 
wyrazili stanowczy sprzeciw wobec zamiaru 
całkowitego wstrzymania ruchu pociągów 
od 12 października br. Wyrażono opinię, 
że zastępcza komunikacja autobusowa jest 
nieefektywna i po pewnym czasie jest likwi-
dowana. W związku z powyższym zwróciła 
się z apelem, aby Rada Miejska również zajęła 
stosowne stanowisko w powyższej sprawie. 

 W dalszej części obrad Rada przyjęła 
stanowisko w sprawie sprzeciwu wobec 
zamiaru wstrzymania ruchu pociągów relacji 
Warszawa – Białystok.

Następnie Rada wysłuchała: informacji 
o oświadczeniach majątkowych radnych za 
2013 r. informacji o oświadczeniach mająt-
kowych pracowników samorządowych za 

2013 r. oraz informacja i wykonaniu budżetu 
gminy za I półrocze 2014 r. 

Na sesji podjęto także uchwały: 
1. w sprawie w sprawie udzielenia dotacji 

celowej na dofinansowanie prac i robót 
budowlanych przy zabytkach (udzielo-
no dotacji w kwocie 50 tys. zł na re-
mont zabytkowej kaplicy Małowieskich 
na cmentarzu w Czyżewie),

2. zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty 
za przedszkole,

3. w sprawie wyrażenia woli dalszej przy-
należności do Lokalnej Grupy działania 
– Kraina Bobra,

4. w sprawie zniesienia kategorii 
dróg gminnych,

5. w sprawie zaliczenia drogi wewnętrz-
nej do kategorii dróg gminnych,

6. w sprawie aktualizacji Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Czy-
żew na lata 2015–2018

7. w sprawie zmiany wieloletniej progno-
zy finansowej gminy,

8. w sprawie zmian w budżecie gminy na 
2014 r. 

UM Czyżew
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Gmina Czyżew wysoko w poszczególnych ogólnopolskich 
rankingach dotyczących:

 – najniższego zadłużenia
 – ilości realizowanych inwestycji 
 – jakości życia
 – wykorzystania środków unijnych 
 – najszybciej rozwijających się samorządów

dziedzina 
rankingu

Miejsce Gminy Czyżew na 575 ocenianych 
miast 

Najniższy 
poziom 

zadłużenia 

1 miejsce 
w powiecie 

1 miejsce 
w wojewódz-

twie 

13 miejsce 
w kraju 

ilość reali-
zowanych 
inwestycji

1 miejsce 
w powiecie

2 miejsce 
w wojewódz-

twie

44 miejsce 
w kraju

wykorzysta-
nie środków 

unijnych 

1 miejsce 
w powiecie

2 miejsce 
w wojewódz-

twie

113 miejsce 
w kraju

największe 
zmiany w 

jakości życia 

1 miejsce 
w powiecie

1 miejsce 
w wojewódz-

twie

5 miejsce 
w kraju

dziedzina
rankingu 

Miejsce Gminy Czyżew 
na 2479 samorządów w Polsce 

najlepsze
samorządy 

1 miejsce
 w powiecie 

17 miejsce 
w wojewódz-

twie

377 miejsce 
w kraju

Tygodnik „Wspólnota” specjalizujący się w tematyce związanej 
z lokalnymi samorządami przeprowadza analizy i zestawienia doty-
czące różnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego wszystkich 
samorządów w Polsce i publikuje listy rankingowe. Zostały one 
opracowane na bazie zestandaryzowanych obiektywnych wskaź-
ników przekazanych przez GUS. 

Ostatnie badania dotyczyły poziomu zadłużenia jednostek 
samorządowych procentowo do rocznych dochodów budżetowych, 
inaczej mówiąc sytuacji finansowej gmin (publikacja całego raportu 
dostępna na http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/formhandler-
-download/Nr_19_Ranking_ _Zadluzenie_samorzadow.pdf). Według 
tego rankingu Czyżew jest najmniej zadłużonym samorządem 
w powiecie wysokomazowieckim (zadłużenie wynosi 3,39%) co 
daje nam 13 miejsce w Polsce na 569 samorządów w naszej kate-
gorii (innych miast). Dla porównania gminy naszego powiatu notują 
zadłużenie w granicach od 20% do nawet 48%. Czyżew mimo 
tak niskiego zadłużenia bardzo dobrze wypada także w innych 
rankingach tj. w ilości realizowanych inwestycji, jakości życia 
mieszkańców, wykorzystania środków unijnych czy najszybciej 
rozwijających się samorządów. W rankingu inwestycyjnym za lata 
2010–2012 Czyżew uplasował się na 2 miejscu w województwie, 
1 w powiecie i 44 miejscu na 575 miast w swojej kategorii w Polsce. 

Tak wysokie miejsce zawdzięczamy wydatkom na inwestycje na 
poziomie 961, 97 zł na każdą osobę zamieszkałą na terenie gminy. 

Wydatki inwestycyjne wiążą się z pozyskaniem i wykorzystaniem 
środków unijnych. Tu także Gmina Czyżew na 575 miast w swojej 
kategorii uplasowała się na 1 miejscu w powiecie, 2 w województwie 
i 113 miejscu w Polsce. Biorąc pod uwagę lokaty gminy w poszcze-
gólnych kategoriach gospodarczych nie może dziwić również wysokie 
miejsce w rankingu gmin o największych zmianach w jakości życia tj. 
dotyczących sfery społeczno-kulturalnej gdzie Gmina Czyżew znalazła 
się na wysokim 5 miejscu w Polsce w swojej kategorii. Wskaźnikami 
jakie były brane pod uwagę przy ustalaniu miejsca w rankingu były 
miedzy innymi: liczba miejsc w przedszkolach podległych jednostce 
samorządowej na 1000 mieszkańców, liczba uczniów przypadających 
na 1 komputer, liczba klubów sportowych i artystycznych na 1000 
mieszkańców czy wartość wypłacanych świadczeń rodzinnych oraz 
liczba gospodarstw otrzymujących te świadczenia.

Analizując rankingi w poszczególnych kategoriach, opraco-
wane przez niezależną instytucję w ramach raportu „Podsumowanie 
kadencji 2010–2014” i publikowanych na łamach dwutygodnika 
„Wspólnota” należy stwierdzić ze Gmina Czyżew zajmuje w każdej 
kategorii czołowe miejsca także w ogólnym rankingu obejmującym 
wszystkie samorządy w Polsce. 

I tu na 2479 samorządów w Polsce zajmujemy wysokie 377 
miejsce w Polsce, 1 w powiecie i 17 w województwie, pozostawiając 
w tyle samorządy z naszego powiatu i województwa np. miasta:

 – Wysokie Mazowieckie – 421,
 – Ciechanowiec – 836, 
 – Kolno – 1090, 
 – Łomża – 1109, 
 – Grajewo – 1187, 
 – Szepietowo – 1230 
 – Zambrów – 1990, 
czy gminy wiejskie: 
 – Kulesze Kościelne – 1249, 
 – Klukowo – 1564, 
 – Kobylin Borzymy – 1716, 
 – Sokoły – 1823, 
 – Nowe Piekuty – 2176, 
 – Wysokie Mazowieckie – 2337.
Warto dodać, iż w prowadzonym i opublikowanym w Rzecz-

pospolitej rankingu na najlepsze gminy miejsko-wiejskie Czyżew 
uplasował się w pierwszej setce na 95 miejscu w Polsce i 2 w woje-
wództwie podlaskim (dziennik Rzeczpospolita z 15 lipca 2014 r.).

Jesteśmy dumni, że nasz samorząd dzięki wspólnej dobrej 
pracy wielu osób plasuje się tak wysoko w ważnych rankingach 
ogólnopolskich dotyczących m.in. sytuacji finansowej gminy, 
pozyskiwaniu środków zewnętrznych, ilości realizowanych inwe-
stycji czy też jakości życia społeczno-kulturalnego, że ta praca 
realnie wpływa na rozwój naszej gminy i poprawę warunków życia 
naszych mieszkańców.

Mamy nadzieję, ze w latach następnych wskaźniki będą rów-
nie dobre i wysokie a ich efekty będą widoczne w naszej Gminie. 

Czyżew z najniższym zadłużeniem 
i wysokim poziomem inwestycji

Szkoła z windą
Zakończono prace budowlane przy 

Zespole Szkół w Czyżewie, polegające na 
dostosowaniu placówki do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Zakresem prac objęto 
budowę dźwigu osobowego oraz przebudowę 
pomieszczeń sanitarnych uwzględniającą 
potrzeby osób niepełnosprawnych. 

Inwestycję wykonał Zakład Budow-
lany Stanisława Mączyńskiego z siedzibą 
w Wysokiem Mazowieckiem wyłoniony 
w przetargu nieograniczonym za kwotę ogó-
łem 346 125, 14 zł. brutto. Zadanie objęte 
zostało dofinansowaniem ze środków PFRON 
w wysokości 50% kosztów tj. 173 062,57 zł. 

Szkoła w Czyżewie jako jedna z nie-
licznych w regionie będzie w pełni przyjazna 
dla osób niepełnosprawnych, które będą 
mogły swobodnie poruszać się po budynku. 
Budynek zyska także nowy wygląd, bowiem 
został dobudowany szyb zewnętrzny windy 
w pełni przeszkolony w konstrukcji matalowej.

UM Czyżew 
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Samorząd Gminny Czyżew może 
poszczycić się kolejnym doniosłym osiąg-
nięciem.

Decyzją Zarządu Mazowieckiego 
Zrzeszenia Handlu, Przemysłu i Usług 
Gmina Czyżew została nominowana 
do nagrody Gmina Roku 2014.

Plebiscyt Ogólnopolski realizowany 
jest w ramach Narodowego Programu 
Promocji Polska Przedsiębiorczość 
2020, którego zadaniem jest budowa-

nie konkurencyjności polskich przedsiębiorców oraz budowanie 
i umacnianie pozycji samorządu pod kątem ich konkurencyjności 
i stwarzania korzystnych warunków rozwoju społeczności lokalnej,
oraz tworzenia warunków przyjaznego środowiska w prowadzeniu 
działalności. Orzeł Polskiego Samorządu – nagroda rangi krajowej 
ma na celu docenić i wyróżnić te podmioty, które mogą być inspi-
racją i wzorem dla innych. 

Wielka Gala, podczas której zostaną wręczone nagrody dla 
zwycięzców odbędzie się 29 listopada 2014r.  

UM Czyżew

Orły Polskiego Samorządu

Gmina Czyżew zakończyła realizację 
zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawiera-
jących azbest z terenu gminy Czyżew” na 
które Gmina po raz kolejny pozyskała środki 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Białymstoku. Łączny koszt 
zadania realizowanego w 2014 to kwota 
52 829,17 zł, kwota pozyskanego dofinan-

sowania 50 425,14 zł. W ramach zadania 
usunięto azbest o łącznej masie 164,7 ton 
z 54 gospodarstw z terenu naszej gminy.

Niniejsze zadanie było realizowane 
po raz 4 na terenie naszej gminy. Łącznie 
w ramach zadania w ciągu 4 lat usunięto 
559,00 ton wyrobów azbestowych z terenu 
gminy. 

UM Czyżew

Mniej azbestu w Gminie

Uroczyste otwarcie Muzeum Ziemi Czyżewskiej
W niedzielę 21 września 2014 r. z okazji 75 rocznicy napaści 

hitlerowskich Niemiec i Związku Sowieckiego na Polskę w Czyżewie 
otworzono Muzeum Ziemi Czyżewskiej i Pomnik Zesłańców Sybiru 
będący elementem muzeum. 

Główne uroczystości poprzedziła o godzinie 10.00 Msza Święta 
koncelebrowana przez infułata Jana Sołowianiuka w asyście Czyżew-
skiego Proboszcza ks. Kanonika Eugeniusza Sochackiego. Pouczająca 
i wzruszająca homilia spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem.

Po odprawionej Mszy wszyscy uczestnicy udali się pod Pomnik 
Niepodległości gdzie odsłonięto i poświęcono pamiątkową tablicę 
z napisem: „Żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych, Armii Krajo-
wej oraz Żołnierzom Wyklętym, poległym za wolna Polskę w 75 
rocznicę napaści Niemiec hitlerowskich i Związku Sowieckiego” 
Kombatanci i mieszkańcy Czyżewa. Przy Pomniku zostały również 
złożone kwiaty przez przedstawicieli jednostek samorządowych 
różnych szczebli, Koła Sybiraków w Czyżewie, Ochotniczej Straży 
Pożarnej oraz Szkół z terenu gminy. 

Dalsza część uroczystości odbywała się przed budynkiem 
dawnego Dworca Kolejowego, w którym to właśnie Gmina utwo-
rzyła Muzeum Ziemi Czyżewskiej. 

Na to spotkanie zaproszono wielu gości. Wśród nich zna-
leźli się nie tylko przedstawiciele duchowieństwa, samorządów, 
PKP ale również Sybiraków dla których było to niezwykle ważne 
i wzruszające wydarzenie. 

Rozpoczęciu uroczystości towarzyszyła pieśń patriotyczna 
„Rota” w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Czyżewa. 
Po podniosłym muzycznie wstępie głos zabrała Burmistrz Czyżewa 
Pani Anna Bogucka. W swoim wystąpieniu podkreślała, że było to 
trudne zadanie do realizacji dla samorządu, jednak dzięki darczyń-
com, którzy przekazali eksponaty oraz pracy wielu osób udało się 
wspólnie stworzyć to miejsce. Dodała również, że Muzeum ma 
charakter otwarty i dynamiczny tzn. że podlegać będzie dalszym 
uzupełnieniom i zmianom w zależności od przekazanych ciekawych 
zbiorów przez darczyńców. 

Po przemówieniu Pani Burmistrz oficjalnie otworzono 
i poświęcono budynek Muzeum oraz Wagon - Pomnik Zesłańców 
Sybiru. Przed Pomnikiem na pamiątkowej tablicy widnieje napis: 
„W hołdzie zesłańcom Sybiru deportowanym ze stacji kolejowej 
w Czyżewie przez okupantów sowieckich w latach 1940-1941. 
Mieszkańcy Gminy Czyżew”. 

Odznaczenie sztandaru medalem Pro Patria
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Po odsłonięciu tablicy kwiaty złożyły delegacje samorządów, 
kół Sybiraków z Łomży, Przytuł, Kolna, Wysokiego Mazowieckiego 
oraz Czyżewa.

Po oficjalnym otwarciu głos zabrali Pani Nina Żyłko, Pan Jacek 
Bogucki, Pan Bogdan Zieliński oraz Pan Marek Kaczyński Wójt Gminy 
Nowe Piekuty. W swoich wystąpieniach wyrazili podziw nad ogromem 
pracy włożonej w utworzenie Muzeum i sposobem przedstawienia 
w bardzo nowoczesnej formie historii tak, aby budziła zainteresowa-
nie młodszych i starszych pokoleń. Podkreślali również, że jeszcze 
kilka lat temu dworzec i całe jego otoczenie, które było własnością 
PKP odstraszało swoim wyglądem a dzisiaj jest powodem do dumy. 
Na uwagę zasługuję fakt, że Muzeum pełnić będzie jednocześnie 
funkcję poczekalni i będzie także otwarte dla podróżujących, którzy 
czekając na pociąg będą mogli zapoznać się z naszą historią. Głos 
zabrała również Pani Anna Popławska – Szidler, jeden z wykonawców 
muzeum. Jej wystąpienie to słowna wycieczka po muzeum – opis 
zawartości poszczególnych sal muzealnych i wagonu.

Niezwykle wzruszającym momentem uroczystości było wrę-
czenie przez przedstawicieli Związku Sybiraków w Łomży na ręce 
Pani Burmistrz Medalu Pro Patria przyznawanego przez Szefa do 

spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, którym udeko-
rowano Czyżewski Sztandar. Medal został przyznany dla Urzędu 
Miejskiego jako wyraz dużego wkładu pracy i troski o zachowanie 
pamięci osób represjonowanych. 

Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni do zwiedzania 
muzeum i pomnika. Dla części obecnych był to moment powrotu 
do dawnych czasów. Nie zabrakło zadumy i łez.

Przedstawienie historii było wielkim wyzwaniem. Mamy 
nadzieje, ze Muzeum Ziemi Czyżewskiej będzie teraz miejscem nie 
tylko odwiedzanym przez tych, którzy pamiętają czasy zsyłki, ale 
również przez młodzież, która zechce poszerzyć wiedze o tamtych 
czasach, które odchodzą w zapomnienie. 

Godziny otwarcia Muzeum i Poczekalni 
OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU 

7.30 – 18.00
PIĄTEK – SOBOTA – NIEDZIELA

10.00 – 19.30
Zapraszamy 
UM Czyżew

W Czyżewie przeciwko wstrzymaniu ruchu pociągów
Z uwagi na pojawiające się wcześniej 

w mediach informacje o całkowitym wstrzy-
maniu ruchu pociągów na trasie Białystok 
– Warszawa w związku z modernizacją linii 
kolejowej poseł Jacek Bogucki zorganizował 
w dniu 21.08.2014r. w  Czyżewie spotkanie 
celem wyjaśnienia sytuacji i stanowczego 
sprzeciwu w znacznych utrudnieniach dla 
mieszkańców. Szczególnie niepokojące 
było, iż plany wstrzymania ruchu pociągów 
nie były konsultowane z samorządami 
lokalnymi, decyzje zapadły na szczeblu 
samorządu województwa podlaskiego 
i mazowieckiego. 

W spotkaniu uczestniczyli: przedsta-
wiciele Ministerstwa Transportu, wszyst-
kich przewoźników – PKP PLK, Intercity, 
Przewozy Regionalne, Koleje Mazowieckie, 
Starostowie, Wójtowie, Burmistrzowie 
terenów związanych z przedmiotowym 
odcinkiem kolei, członkowie Stowarzyszenia 
Miłośników. 

Przedstawiciele Kolei i Ministerstwa 
potwierdzali, że planowane jest od paździer-

nika całkowite zamknięcie torów na trasie 
Warszawa – Białystok. Władze Czyżewa i inni 
uczestnicy spotkania dawali jednoznaczny 
wyraz sprzeciwu takiemu rozwiązaniu, 
gdyż nie zapewnia ono w żaden sposób 

potrzeb mieszkańców. Nie widzieli też 
żadnego uzasadnienia, aby mieszkańcy nie 
mogli normalnie korzystać z kolei na trasie 
do Białegostoku.

Wnioskowano o niezamykanie dwóch 
torów a prowadzenie prac przy zamknięciu 

jednego toru, ewentualnie o utrzymanie 
ruchu pociągów na całej linii a w miejscu 
prowadzonych prac modernizacyjnych zasto-
sowanie komunikacji zastępczej autobusowej.

Na zakończenie burzliwych jak się 
okazało obrad przedstawiciele inwestora 
jak i przewoźników oświadczyli, że wezmą 
pod rozwagę zgłoszone wnioski i w miarę 
możliwości będą starali się złagodzić niedo-
godności związane z remontem linii. 

Takie stanowiska zostały także przy-
gotowane przez Radę Miejską i Burmistrza 
Czyżewa i przekazane do Ministerstwa i PKP.

PKP nie zrezygnowało jednak z cał-
kowitego zamknięcia ruchu pociągów na 
odcinku Małkinia – Warszawa. W efekcie 
odbytego spotkania uruchomiono jednak 
połączenie kolejowe na trasie Małkinia – 
Białystok co mieszkańcom naszej Gminy dało 
przynajmniej możliwość dojazdu pociągiem 
do Białegostoku. 

UM Czyżew



7Nr 31/14 • Październik 2014

Przegląd zadań inwestycyjnych 
realizowanych w latach 2011–2014 r

(VI kadencja Rady Miejskiej w Czyżewie)
Na inwestycje Gmina wydatkowała w poszczególnych latach 

następujące środki:
2011 r. – 8.202.238,41 zł. 
2012 r. – 5.673.001,12 zł.
2013 r. – 5.158.964,59 zł.
2014 r. – 8.730.104,85 zł. 

Łącznie na zrealizowane inwestycje wydatkowano prawie 28 mln. zł. 
(27.764.308,97 zł. )

I. DROGI

W latach 2011 – 2014 r. na terenie Gminy zbudowano łącznie 
prawie 26 km (25,375 km) z tego:

• 16,293 km dróg gminnych 
• 9,082 km dróg współfinansowanych z gminą (drogi powia-

towe, wojewódzkie)
Łączną wartość wybudowanych dróg to 15.876.955,00 zł z tego:

• 10.303.979,28 zł na drogi gminne 
• 5.572.976,00 zł na drogi powiatowe, wojewódzkie.

Lp. Inwestycje drogowe gminne Długość Wartość

1. Inwestycje drogowe 2011 r. 4,342 km 2.462.895,85 zł

2. Inwestycje drogowe 2012 r. 5,625 km 4.048.542,19 zł

3. Inwestycje drogowe 2013 r. 2,000 km 1.165.273,32 zł

4. Inwestycje drogowe 2014 r. 4,326 km 2.627.267,92 zł

RAZEM: 16,293 km 10.303.979,28 zł

W poszczególnych latach wybudowano nastę-
pujące drogi gminne

2011 r.
1. Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Michałki – Dąbrowa 

Szatanki o dł. 855 m 
Wartość inwestycji – 284.208,55 zł

2. Przebudowa drogi gminnej nr 107994B w miejscowości Dą-
browa Kity – Dąbrowa Nowa Wieś o dł. 2142 m
Wartość inwestycji – 827.169,47 zł

3. Przebudowa ulicy nr 108003B Jakubskiego w miejscowości 
Czyżew o dł. 454 m
Wartość inwestycji – 253.676,66 zł

4. Przebudowa ulicy Przydworcowej nr 108002B w miejscowo-
ści Czyżew o dł. 655 m
Wartość inwestycji – 599.106,32 zł

5. Przebudowa ulicy Spokojnej w miejscowości Czyżew o dł. 120 m
Wartość inwestycji – 39.060,16 zł

6. Przebudowa ulicy Strażackiej w miejscowości Czyżew o dł. 116 m
Wartość inwestycji – 37.889,23 zł
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7. Przebudowa drogi gminnej na przepuście przez rzekę Sienni-
ca w miejscowości Czyżew Siedliska
Wartość inwestycji – 143.495,11 zł

8. Utwardzenie nawierzchni – parking w miejscowości Rosocha-
te Kościelne
Wartość inwestycji – 116.973,43 zł

9. Zagospodarowanie i utwardzenie terenów – ul. Zarzecze 
w miejscowości Czyżew
Wartość inwestycji – 161.316,92 zł

2012 r.
1. Przebudowa i rozbudowa trzech odcinków dróg gminnych 

wewnętrznych w miejscowości Zaręby Święchy o dł. 1119 m
Wartość inwestycji – 470.911,80 zł

2. Przebudowa drogi gminnej nr 107979B Michałowo Wielkie 
do drogi wojewódzkiej nr 690 I odcinek o dł. 900 m
Wartość inwestycji – 260.456,12 zł

3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Michałowo Wiel-
kie, II odcinek o dł. 413 m
Wartość inwestycji – 132.189,18 zł

4. Modernizacja drogi gminnej – dojazdowej do gruntów rolnych 
w miejscowości Michałowo Wielkie o dł. 945 m
Wartość inwestycji – 248.732,71 zł

5. Przebudowa drogi gminnej o dł. 248 m oraz utwardzenie tere-
nu w miejscowości Dąbrowa Wielka 
Wartość inwestycji – 152.993,71 zł. 

6. Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ka-
czyn Herbasy o dł. 263 m
Wartość inwestycji – 125.758,27 zł

7. Przebudowa ciągu pieszo – jezdnego ul. Mały Rynek w Czy-
żewie o dł. 90 m
Wartość inwestycji – 61.747,87 zł
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8. Przebudowa ciągu pieszego łączącego ul. Mazowiecką z ul. 
Konopnickiej w miejscowo- ści Czyżew o dł. 96 m
Wartość inwestycji – 27.909,50 zł

9. Wykonanie przebudowy połączenia ul. Niepodległości z ul. 
Przemysłową w Czyżewie o dł. 27 m.
Wartość inwestycji – 23.453,52 zł

10. Wykonanie przebudowy połączenia ul. Łąkowej z ul. Przemy-
słową w Czyżewie o dł. 28 m
Wartość inwestycji – 24.468,97 zł

11. Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyże-
wie w infrastrukturę techniczną – ul. Przemysłowa o dł. 950m
Wartość inwestycji – 2.519.920,54 zł 

2013 r.
1. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Czy-

żew Chrapki o dł. 115 m
 Wartość inwestycji – 43.648,30 zł

2. Wykonanie remontu nawierzchni dróg dojazdowych i miejsc 
postojowych w miejscowości Dmochy Wochy
 Wartość inwestycji – 50.573,30 zł

3. Modernizacja drogi dojazdowej do pól Zalesie Stefanowo 
o dł. 664 m
Wartość inwestycji – 291.178,52 zł

4. Przebudowa ulicy Cmentarnej w Czyżewie polegającej na 
utwardzeniu placu manewrowego wraz z poboczami o dl. 250 m 
Wartość inwestycji – 159.590,01 zł

5. Przebudowa ulicy Zarzecze w Czyżewie o dł. 276 m
Wartość inwestycji – 181.679,34 zł

6. Przebudowa ulicy Apoznańskich w Czyżewie o dł. 350 m
Wartość inwestycji – 183.583,19 zł

7. Wykonanie kanalizacji deszczowej oraz utwardzenie poboczy 
ul. Ogrodowej w Czyżewie o dł. 270 m
Wartość inwestycji – 255.020,66 zł
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2014 r.
1. Przebudowa drogi gminnej Nr 108009B od drogi krajowej Nr 

63 do drogi wojewódzkiej 690 , dł. 788 m ( wzdłuż piekarni) 
Wartość inwestycyjnej – 481.296,22 zł

2. Przebudowa drogi gminnej Nr 107974B Czyżew Sutki , dł. 978 m
Wartość inwestycji – 558.046,41 zł

3. Przebudowa ul. Klonowej Nr 108008 B położonej w Czyżewie, 
dł. 120 m
Wartość inwestycji – 114.205,54 zł

4. Przebudowa ul. Sikorskiego Nr 108006B położonej w Czyże-
wie dł. 320 m
Wartość inwestycji – 546.893,10 zł

5. Przebudowa ul. Zarzecze w Czyżewie na odcinku od skrzyżo-
wania z ul. Kościelną do kładki na rzece Brok działki nr 179/2, 
181/1 oraz przebudowa oświetlenia ulicznego, dł. 141 m
Wartość inwestycji – 126.943,66 zł. 

6. Przebudowa ciągu pieszo – jezdnego ul. Poświątne w miejsco-
wości Rosochate Kościelne, o dł. 140 m
Wartość inwestycji – 69.052,34 zł

7. Przebudowa drogi dojazdowej we wsi Rosochate Kościelne 
odc. Nr 1 w lok. 0+000 – 0+072,00 , odc. Nr 2 w lok. 0+000 
– 0+138,60 , o dł. 210 m
Wartość inwestycji – 112.992,15 zł

8. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miej-
scowości Godlewo Kolonia o dł. 1225 m
Wartość inwestycji – 195.914,40 zł

9. Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego łączącego ul. Polną 
z ul. Mały Rynek w Czyżewie 
Wartość inwestycji – 76.849,78 zł

10. Utwardzenie placu przy Zespole Szkół w Czyżewie ul. Łąkowa 
Wartość inwestycji – 67.481,10 zł
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11. Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej nr dz. 455/2 z drogą 
powiatową nr 2074B nr dz. 431/1 oraz utwardzenie terenu na 
działce nr 129/2 w miejscowości Dąbrowa Wielka.
Wartość inwestycji – 148.293,76 zł

12. Utwardzenie terenu wraz z ogrodzeniem na działce nr 864/2 
w Czyżewie od ul. Kościelnej do rzeki Brok
Wartość inwestycji – 18.367,43 zł

13. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zaręby Bindugi 
o dł. 235 m
Wartość inwestycji – 110.932,03 zł

14. Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej przed OSP w Dmo-
chach Wochach 
Wartość inwestycji 71.893,50 zł

Współfinansowane inwestycje drogowe

2011 r.
Droga wojewódzka Nr 690 Czyżew – Ciechanowiec – Siemiatycze 
(ul. Szkolna)
Wykonano chodnik z kostki brukowej o dł. 340 m
Wartość zadania – 82.445,67 zł
Udział Gminy – 41.222,00 zł

2012 r.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056B Rosochate Kościelne – 
Miodusy Stok – Jabłonka Kościelna – Rębiszewo Studzianki, na 
odcinku Rosochate Kościelne – granica gminy o długości 4,067 km
Wartość zadania – 2.103.557,45 zł
Udział Gminy – 810.418,00 zł

2013 r.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2073B Zaręby Warchoły – Góry 
Leśne – Rosochate Kościelne o długości 4,675 km
Wartość zadania – 3.386.973,53 zł
Udział Gminy – 852.909,89 zł

Rondo 
Dzięki wieloletnim staraniom i współpracy z Generalną Dyrekcją 

Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie i Białymstoku zrealizowano 
jakże ważną dla usprawnienia i bezpieczeństwa ruchu drogowego 
inwestycję w naszym mieście. Nakładem ponad 2 mln złotych 
powstało nowoczesne rondo wkomponowane w centrum miasta 
i nadające uroku rynkowi. Inwestycja finansowana prze GDDKiA. 

Inne zadania związane z drogami
1. Zostały przebudowane mosty w miejscowościach Kaczyn Sta-

ry, Święck Strumiany i Siennica Łukasze. 
2. Prowadzono także na bieżąco remonty dróg gruntowych, do-

jazdowych do pól poprzez równanie nawierzchni równarką 
i nawożenie: tłuczniem, żwirem bądź żużlem.

3. Wykonano modernizacje oświetlenia ulicznego w miejsco-
wościach: Szulborze Kozy i w Czyżewie przy ul. Cmentarnej 
– łączny koszt–ok. 30.000,00 zł. 

4. Zakupiono sześć wiat przystankowych za kwotę 30.880,09 zł. 
w miejscowościach: Czyżew ul. Duży Rynek, Siennica Święchy, 
Czyżew Sutki, Dmochy Wochy, Krzeczkowo Mianowskie, 
Szulborze Kozy. Wszystkie miejscowości gminne posiadają 
wiaty przystankowe. 

5. Wykonana została dokumentacja projektowa dróg a także zo-
stał złożony wniosek o dofinansowanie z Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnych następujących dróg:
 – Siennica Pierce – Siennica Klawy, 
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 – Godlewo Kolonia – Dmochy Wypychy,
 – przebudowa ulicy Cichej z chodnikami (do targowicy 

i cmentarza)
6. W trakcie prac jest dokumentacja projektowa dróg gminnych: 

droga do miejscowości Dmochy Mrozy, Krzeczkowo Groma-
dzyn Kolonia, i dróg powiatowych: do miejscowości Ruś Wieś 
– Ołdaki Magna Brok, Czyżew Stacja – Czyżew Siedliska, 
chodnik ul. Mazowiecka w Rosochatem Kościelnem.

Gospodarka Komunalna

Doposażenie gospodarki komunalnej

1. Zakup koparko – ładowarki JCB3CX Turbo – 305 040,00 zł

2. Zakup ciągnika rolniczego New Holland TD5.85 z przyczepą 
rolniczą T-710/1 łącznie za kwotę – 192 000,00 zł 

3. Zakup samochodu osobowego NISSAN QASHQAI – 70 552,80 zł
4. Zakup koparki używanej K-408 – 9 000,00 zł
5. Zakup koparko – ładowarki JCB za kwotę 345 000,00 zł w tym 

dofinansowanie 200 000,00 zł 
Ponadto zakupiono dodatkowy osprzęt do w/w sprzętu 

w postaci: pługa odśnieżnego, kosiarki rotacyjnej, oraz sprzętu 
ręcznego: kosiarek spalinowych i wykaszarek. 

Gospodarka wodno – ściekowa 2011-2014

1. Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Rosochatem 
Kościelnem ponad 2.200.000,00 zł

2. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Sikorskiego 101 248,20 zł
3. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej i Piwnej w Czyże-

wie – 60 737,74 zł
4. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenach zamkniętych 

PKP w Czyżewie – 195 877,44 zł
5. Przebudowa kanału sanitarnego od ul. Kościelnej wraz z prze-

pompownią ścieków – 61 573,37 zł
6. Renowacja studni głębinowej w Rosochatem Kościelnem – 

75 030,00 zł
7. Przykrycie kanału deszczowego przy ul. Zarębskiej – 63 002,72 zł
8. Odwodnienie terenów przy ul. Zarzecze w Czyżewie – 

47 555,49 zł
9. Rozbudowa wodociągów gminnych w miejscowościach: 

Dmochy Glinki, ul. Sikorskiego – 25 148,25 zł
10. Zakończono realizację 253 przydomowych oczyszczalni 

ścieków – 3 261 241,29 zł z czego dofinansowanie to kwota 
1 974 808,00 zł.

Oświata, Kultura, Rekreacja i Sport 

Zespół Szkół w Czyżewie

1. Wykonanie szkolnego placu zabaw – Szkoła Podstawowa przy 
Zespole Szkół w Czyżewie wartość inwestycji – 126.447,11 zł 

2. Wyposażenie pracowni językowej i komputerowej – 61.129,20 zł
3. Modernizacja monitoringu wizyjnego – 7.626,00 zł. 
4. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Czyżewie o windę i ła-

zienkę dla osób niepełnosprawnych za kwotę 346 125, 14 zł. 
brutto. Zadanie objęte zostało dofinansowaniem ze środków 
PFRON w wysokości 50% kosztów tj. 173 062,57 zł
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Zespół Szkół w Rosochatem Kościelnem

1. Utworzenie szkolnego placu zabaw – Szkoła Podstawowa 
przy Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem wartość inwe-
stycji – 123.713,68 zł

2. wyposażenie pracowni językowej – 24.816,48 zł.

3. zainstalowanie monitoringu wizyjnego – 10.578,00 zł
4. zakup komputerów – 12.510, 00 zł.
5. zakup mebli do sali przedszkolnej – 4.000,00 zł.
6. Wykonano projekty na termomodernizację budynku i zago-

spodarowanie terenu przed szkołą z podjazdami.

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej

1. Wykona nie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej 
w Dąbrowie Wielkiej, wartość inwestycji – 127.227,53 zł

Ponadto prowadzono bieżące prace remontowe we wszystkich 
szkołach w postaci malowania sal lekcyjnych i gimnastycznych, 
cyklinowania posadzek utrzymania i zagospodarowania terenów 
wokół szkół itp. 

Kultura

Wzbogacona oferta kulturalna Gminnego 
Ośrodka Kultury

Zwiększenie nakładów finansowych na funkcjonowanie Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Czyżewie pozwoliło na poszerzenie oferty 
kulturalnej i dokonanie nowych zakupów wyposażenia jednostki 
takich jak:

 – doposażenie sali kinowej – (kotary, nagłośnienie, oświetle-
nie) 52 000, 00 zł 

 – zakup nowych instrumentów dla orkiestry dętej – 
35 000,00 zł

 – doposażenie orkiestry zespołu mażoretek w stroje – 8 000, 
00 zł

 – - zakup zestawów komputerowych – 8 500, 00 zł
W celu uatrakcyjnienia i podniesienia poziomu zajęć m.in. 

zatrudniono kapelmistrza Młodzieżowej Orkiestry Dętej, zwiększono 
ofertę zajęć kół zainteresowań i imprez kulturalnych , wzbogacono 
programy już istniejących imprez cyklicznych. 

Muzeum

Utworzono Muzeum Ziemi Czyżewskiej w wyremontowanym 
budynku Dworca PKP. 

Współpraca samorządu Gminy Czyżew z zarządcą budynku tj. 
PKP Nieruchomości doprowadziła do wyremontowania budynku i na 
tej bazie utworzenia sal muzealnych z poczekalnią dla pasażerów. 
Przekazanie terenu na rzecz Gminy pozwoliło na jego zagospo-
darowanie poprzez utwardzenie, oświetlenie i urządzenie skweru 
wypoczynkowego. Postawiono także wagon – pomnik Zesłańców 
Sybiru z tablicą upamiętniającą tragedię.

• Koszt urządzenia wnętrza Muzeum to około 200 000,00 zł.
• Wartość zagospodarowania terenu – 684 119,12 zł. 

Rekreacja 
1. Zbiornik retencyjny z wykorzystaniem rekreacyjnym na rzece 

Brok 
Koszt całkowity budowy zalewu to kwota około 7 mln zł 

z czego koszt robót budowlanych poniesiony przez Wojewódzki 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku to kwota 
ok. 6 mln. zł. Na pozostałą kwotę, poniesioną przez Gminę Czyżew 
około 1 mln zł składają się:

 – wykup działek o powierzchni 2,065 ha 
 – oświetlenie zalewu
 – zakup ławek, koszy na śmieci, fontanny, sprzętu pływają-

cego, przebudowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
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2. Wykonana została dokumentacja na zagospodarowanie par-
ku podworskiego przy ul. Zambrowskiej obejmująca m.in. 
– pielęgnację drzewostanu, wykonanie sieci alejek spacero-
wych, altany widokowej, pergoli, ścieżki zdrowia z siłownią 
zewnętrzną, oświetlenia (rozwiązanie problemu nadmiernej 
ilości wron) i inne. 

3. Oczyszczone i pogłębione zostały dwa stawy w miejscowoś-
ciach Czyżew Sutki i Dmochy Glinki 

4. Przygotowywana jest koncepcja oczyszczania stawów w wie-
lu miejscowościach wraz z zagospodarowaniem terenów wo-
kół nich.

5. Ważną dziedziną życia społecznego w gminie wspieraną dzia-
łaniami samorządu jest sport. W Gminie Czyżew funkcjonuje 
5 klubów sportowych, które oprócz pomocy organizacyjnej 
wsparte zostały dotacjami. Klub sportowy „Orlęta” Czyżew 
otrzymał ok. 250.000,00 zł. pomocy finansowej od samorządu.

Świetlice i Strażnice OSP

1. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siennica Święchy
 – koszt całkowity 238.423,60 zł 
 – dofinansowanie 102.982,69 zł

2. Remont świetlicy wiejskiej, utwardzenie części nawierzchni 
działki oraz wyposażenie w miejscowości Rosochate Kościelne 
 – koszt całkowity – 179 263,32 zł
 – dofinansowanie – 99 792,43 zł 

3. Budowa i remont świetlicy wiejskiej w Kaczynie Starym 
 – koszt całkowity 455 789,83 zł 
 – dofinansowanie 207 171,00 zł

4. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku 
przy byłej szkole podstawowej na świetlicę wiejską w miejsco-
wości Siennica Lipusy:
 – koszt całkowity 527 468,86 zł
 – dofinansowanie 282 976,74 zł

5. Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zago-
spodarowaniem terenu w miejscowości Dmochy Wochy
 – koszt całkowity 188 666,06 zł
 – dofinansowanie 88 469,79 zł

6. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kaczyn Herbasy 
wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy 
 – koszt całkowity 265.936,89 zł
 – dofinansowanie 151.626,58 zł
 – koszt całkowity zagospodarowania terenu 139.136,14 zł

7. Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejsco-
wości Dąbrowa Nowa Wieś. 
 – koszt całkowity 327.192,71
 – dofinansowanie 108.477,03 zł
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8. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa 
Wielka w ramach małych projektów
 – koszt całkowity 38 552,47 zł
 – dofinansowanie 21 429,00 zł 

9. Przygotowywana jest dokumentacja na przebudowę remizy 
OSP w Czyżewie 

10. Oprócz świetlic, które pełnią także funkcję remiz strażackich 
jednostki OSP zostały wyposażone w samochody ratowniczo 
– gaśnicze i inny niezbędny sprzęt:
 – Zakup samochodu Specjalnego – Pożarniczego dla OSP 

w Czyżewie – kwota 791 691,00 zł 

 – Przekazanie lekkiego samochodu pożarniczego marki 
Mercedes Vito dla OSP Kaczyn Herbasy

 – Przekazanie samochodu Jelcz 010 dla OSP Rosochate Koś-
cielne 

 – Przekazanie samochodu gaśniczego Magirus dla OSP Dą-
browa Nowa Wieś.

Targowisko Miejskie

Ważnym z punktu widzenia komfortu, estetyki i organizacji 
handlu była budowa Targowiska Miejskiego. W ramach zadania 
wykonano utwardzenie placu kostką brukową o pow. 3872, 5 m2, 
ustawiono wiatę stalową o wymiarach 17x67,34 m dla 36 stanowisk 
handlowych, ogrodzono plac, ustawiono ławki, toalety, wybudo-
wano miejsca parkingowe.

Wartość całkowita zadania wyniosła 1 288 149,42 zł z czego 
dofinansowanie z programu „Podstawowe usługi dla gospodarki 
i ludności wiejskiej” wyniosło 816 097,00 zł.

Troska o zabytki
Gmina przykłada wagę do zachowania dziedzictwa kulturo-

wego troszcząc się o cenne zabytki na swoim terenie:
• Wspólnie z Parafią w Czyżewie wyremontowane zostały 

unikatowe grobowce i kaplice na cmentarzu: 
 – Kaplica grobowa rodziny Stolcmanów i grobowiec ro-

dziny Godlewskich łącznie 20 000,00 zł;

 – kaplica Małowieskich na cmentarzu parafialnym w Czy-
żewie wraz z oświetleniem – przekazana dotacja z bu-
dżetu Gminy na rzecz Parafii – 50 000,00 zł

• Wyremontowano groby żołnierzy w miejscowościach Bru-
lino Koski, Czyżew Chrapki za kwotę łącznie 28 426,86 zł, 
dofinansowanie – 13 448,49 zł;

• Przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie z Mini-
sterstwa Kultury i dokumentacja na remont zabytkowej 
dzwonnicy przy Kościele w Rosochatem Kościelnem.

Inne zadania

1. Odzyskanie praw miejskich – 1 stycznia 2011 r. i zmiana na-
zwy miejscowości na historyczną nazwę Czyżew

2. Nadanie herbu, flagi i sztandaru 
3. Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Czyżew prof. 

Henrykowi Skarżyńskiemu

Środki pozyskane w latach 2011–2014 
z funduszy unijnych i krajowych 

(rozliczone bądź podpisane umowy o dofinansowanie)

W latach 2011 – 2014 Gmina pozyskała prawie 
12 mln zł (11.832.740,30 zł) z funduszy unijnych i krajowych

na różne zadania.

I. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich środki 
pozyskane 6.264.191,23 zł

Uregulowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie 
Gminy Czyżew: 2011 r.

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czyżew 
Stacja i Czyżew Złote Jabłko: 2011 r. i przebudowa i remont 
budynku SUW w Czyżewie wraz z wymianą urządzeń tech-
nologicznych i budową zbiorników wyrównawczych: 2011 r. 
– kwota dofinansowania – 1.216.690,48 zł 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków 
w miejscowości Rosochate Kościelne: 2014 r. – kwota dofi-
nansowania – 808.501,00 zł

3. Budowa Przydomowych Oczyszczalni ścieków na terenie 
Gminy Czyżew –Osada: 2011 r. – kwota dofinansowania 
1.974.808,00 zł

4. Zagospodarowanie i utwardzenie terenów w miejscowości 
Czyżew-Osada -Wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju: 2011 r. 
– kwota dofinansowania 96.911,00 zł 

5. Imprezy kulturalne z cyklu imprez otwierających pod wspól-
nym szyldem LGD-Kraina Bobra: 2011 r. 2012 r. – kwota dofi-
nansowania 22.000,00 zł 

6. Festyn pn. Dni Czyżewa -Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia-
łania Kraina Bobra : Umowa 2014r.: 24.900,00 zł

7. Zagospodarowanie terenu i przebudowa placu przy stacji PKP 
z działania Odnowa i Rozwój wsi w latach 2013r., 2014r. – 
kwota dofinansowania 224.322, 94 zł

8. Budowa targowiska miejskiego w Czyżewie -Mój Rynek : 
2014r. – kwota dofinansowania 807.081,00 zł

9. Wyposażenie świetlic wiejskich w Rosochatem Kościelnem, 
Dąbrowie Wielkiej: Odnowa i Rozwój wsi -Oś 3: 2011 r kwota 
dofinansowania – 46.428,99 zł

10. Odnowa miejscowości Rosochate Kościelne i Siennica Świę-
chy: Odnowa i Rozwój wsi: 2012 r. – kwota dofinansowania 
– 247.843,83 zł 

11. Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejsco-
wości Dmochy Wochy, Kaczyn Herbasy i Dąbrowa Nowa 
Wieś – Odnowa i rozwój wsi: 2013 r. z zagospodarowaniem 
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terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dmochy Wo-
chy 2013r. – kwota dofinansowania 329.456,25 zł 

12. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części bu-
dynku po byłej szkole podstawowej na świetlicę wiejską 
w miejscowości Siennica Lipusy z wyposażaniem : Odno-
wa i Rozwój Wsi – Oś 4 Leader z działania 413 – Wdroże-
nie lokalnych strategii rozwoju: 2013 r. – kwota dofinanso-
wania 282.976,74 zł

13. Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w Kaczynie Starym: 
2014 – kwota dofinansowania 207.171,00 zł

14. Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Czyżew w za-
kresie zbiórki i segregacji odpadów komunalnych poprzez za-
kup koparko-ładowarki : Umowa 2014r.: kwota dofinansowa-
nia 200.000,00 zł

II. Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podlaskiego środki pozyskane 2.297.750,81 zł

1. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zagrożeń w gminie 
Czyżew-Osada poprzez zakup specjalistycznego samocho-
du ratowniczego-gaśniczego wraz z wyposażeniem: Rozwój 
lokalnej infrastruktury ochrony środowiska: 2011 r. – kwota 
dofinansowania 654.891,85 zł

2. Kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyże-
wie w infrastrukturę techniczną w latach: 2011, 2012, 2013 
– kwota dofinansowania 1.642.858,96 zł

3. Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa 
podlaskiego – część II administracja samorządowa: 2014 r.: 
kwota dofinansowania 198.637,09 zł

III. Środki krajowe: Narodowy Program Przebu-
dowy dróg lokalnych tzw. Schetynówka środki 

pozyskane 946.905,00 zł

1. Przebudowa sieci dróg gminnych powiązanych z drogami 
wyższego rzędu celem zwiększenia płynności ruchu i popra-
wy bezpieczeństwa komunikacyjnego: 2011 r. – kwota dofi-
nansowania 804.179,00 zł 

2. Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy funkcjonalności 
i spójności z drogami wyższego rzędu 1) Przebudowa dro-
gi gminnej nr: 107979B Michałowo Wielkie do drogi woje-
wódzkiej nr: 690, 2)Przebudowa drogi gminnej Michałowo 
Wielkie, 3) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dą-
browa Wielka: 2012r. – kwota dofinansowania 142.726,00 zł

3. Stawiamy na dobrą i bezpieczną komunikację w gminie, po-
wiecie województwie: 1) Droga gminna od drogi krajowej Nr 
63 do drogi wojewódzkiej Nr 690, 2) Przebudowa drogi gmin-
nej Nr 107974 B Czyżew Sutki, 3) Przebudowa ul. Klonowej 
Nr 108008B położonej w Czyżewie: 2014r. 4) Przebudowa ul. 
Sikorskiego Nr 108006B położonej w Czyżewie 2014r. kwota 
dofinansowania Umowa 821.140,54 zł

IV. Budżet Województwa Podlaskiego – środki 
pozyskane 100.000,00 zł

1. Środki z budżetu województwa podlaskiego na moderniza-
cję drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonych w ob-
rębie wsi Michałowo Wielkie: 2012 r.  – kwota dofinansowa-
nia 60.000,00 zł

2. Środki z budżetu województwa podlaskiego na modernizację 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonych w obrębie 
wsi Zalesie Stare-Zalesie Stefanowo: 2013 r.  – kwota dofinan-
sowania 40.000,00 zł

3. Środki z budżetu województwa podlaskiego na modernizację 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonych w obrębie 
wsi Godlewo Kolonia 2014 r.: kwota dofinansowania Umowa 
35.000,00 zł

V. Środki pozyskane z budżetu państwa 
w ramach Rządowego programu wspierania 

w latach 2009–2014 – organów prowadzących 
w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki 
wychowania i opieki w klasach I-III szkoły pod-

stawowej: Radosna Szkoła – 187.080,00 zł 

1. Budowa Szkolnego Placu Zabaw – Radosna Szkoła: Zespół 
Szkół w Rosochatem Kościelnem: 2012 r. – kwota dofinanso-
wania 61.825,00 zł 

2. Budowa Szkolnego Placu Zabaw – Radosna Szkoła : Szko-
ła Podstawowa przy Zespole Szkół w Czyżewie 2. Budowa 
szkolnego placu zabaw-Radosna szkoła w Dąbrowie Wielkiej: 
2013 r. – kwota dofinansowania 125.255,00 zł

VI. Program operacyjny: Kapitał Ludzki – środki 
pozyskane 328.858,89 zł

1. Projekt: „Aktywność Szansą lepszego jutra” – projekt realizowa-
ny przez szkoły: 2011 r. – kwota dofinansowania 77.039,04 zł 

2. Projekt: „Startuj z nami” – projekt realizowany przez oddziały 
przedszkolne m.in. Utworzenie punktu przedszkolnego w Roso-
chatem Kościelnym: 2011 r. – kwota dofinansowania 80.114,80 zł

3. Projekt: „Wykorzystaj szansę” – projekt realizowany przez 
GOPS: 2011 r. – kwota dofinansowania 48.843,35 zł 

4. Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III Gminy Czyżew 
w latach: 2012, 2013 – kwota dofinansowania 122.861,70 zł 

VII. Pozostała pomoc, projekty – środki pozy-
skane 30.000,00 zł 

1. Pomoc finansowa udzielona przez inne samorządy w latach 
2011, 2012, 2013: 30.000,00 zł

VIII. Środki pozyskane z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-

nej – środki pozyskane 124.825,50 zł

1. Utylizacja wyrobów azbestowych w latach: 2011,2012,2013 
– kwota dofinansowania 124.825,50 zł 

2. Utylizacja wyrobów azbestowych: kwota dofinansowania 
Umowa 2014 r.:  50.425,14 zł

IX. Środki pozyskane z PFRON – środki pozy-
skane 49.966,10 zł

1. Środki pozyskane z PFRON – zwrot kosztów wyposażenia sta-
nowiska pracy osoby niepełnosprawnej: 2011 r. – 49.966,10 zł

2. Środki pozyskane z PFRON z przeznaczeniem na budowa 
windy w Zespole Szkół w Czyżewie: Umowa 2014: kwota do-
finansowania 173.060,00 zł 

OGÓŁEM ŚRODKI POZYSKANE ROZLICZONE 
– 10.329.577,53 zł 

UMOWY PODPISANE NA KWOTĘ 
– 1.503.162,77 zł 

OGÓŁEM W LATACH 2011–2014 POZYSKANO 
11.832.740,30 ZŁ Z FUNDUSZY UNIJNYCH 

I KRAJOWYCH
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Młodzież ZSOiZ w Czyżewie bardzo dobre 
wyniki egzaminów zawodowych zawdzięcza 
także odpowiedniemu przygotowaniu prak-
tycznemu podczas praktyk zawodowych. Od 
kliku lat uczniowie Technikum w Czyżewie 
w zawodzie technik organizacji usług gastro-
nomicznych mogą kształcić się także poza 
granicami kraju – w Niemczech. W tym 
roku szkolnym pierwsza grupa młodzieży 
wyjechała na miesięczne praktyki do hoteli 
w Turyngii, by pogłębić swe umiejętności 
zawodowe w branży gastronomicznej oraz 
by podwyższyć kompetencje językowe. 
Wyjazd realizowany był w ramach projektu 
Leonardo da Vinci pod nazwą „Branża gastro-
nomiczna w małych miejscowościach i na 
wsi”. Wyjazd poprzedzało przygotowanie 
uczestników do miesięcznego pobytu poza 
krajem. W szkole uczniowie brali udział 
w zajęciach z języka niemieckiego, dosko-
nalących znajomość tego języka. Ponadto 
uczyli się w pracowni gastronomicznej pracy 
w systemie dwójkowym. Przygotowywani 
byli także kulturowo, ponieważ dla wszyst-

kich był to pierwszy kontakt z inną kulturą. 
W ramach takich przygotowań spotkali się 
m. In. ze stroną niemiecką, przedstawicielami 
Siegmundsburger Haus Warraquelle GmbH, 
którzy zapoznali ich także z niemieckim 
systemem pracy oraz mentalnością naszych 
zachodnich sąsiadów. Najwartościowsze było 
jednak dalsze przygotowanie w Niemczech, 
bowiem po wyjeździe poza granicę kraju 
pierwsza część pobytu przeznaczona była na 
pogłębienie znajomości kultury niemieckiej. 
Dlatego początkowo grupa naszej młodzieży 
uczestniczyła w zajęciach językowo – kul-
turowych w pięknym zamku Trebnitz, gdzie 
neativ speaker szlifował z nimi język niemie-
cki. Następnie uczestnicy pojechali poznać 
stolicę Niemiec, a zawłaszcza ja najnowszą 
historię, zwiedziwszy m. in. Muzeum Muru 
Berlińskiego. Przygotowanie zakończono 
w Scheibe – Alsbach, gdzie dalej przygoto-
wywano uczniów językowo do wykonywania 
zawodu. Stamtąd dwójki uczniów rozwiezione 
zostały do hoteli na terenie Turyngii. Tam 
realizowali 160 godzinny program praktyk, 

który wynika z programu kształcenia zawo-
dowego. W połowie praktyk odwiedziła ich 
dyrektor, p. Alicja Bańkowska, by dokonać 
monitoringu praktyk oraz wstępnie ocenić 
praktyki. Wspólnie z młodzieżą spędziła 
cały dzień, poznając miejsca ich pracy oraz 
warunki zakwaterowania. W ciągu dnia 
zorganizowana była wycieczka do pięknego 
miasteczka Eisenach, gdzie śladami Marcina 
Lutra, Beethovena i Goethego młodzież 
poznawała kulturę niemiecką. 4 tygodnie 
wiosennych praktyk minęły szybko. Po 
powrocie do kraju 11 uczniów dzieliło się 
swoimi wrażeniami, wskazując że praktyki 
w Niemczech nie tylko nauczyły ich wielu 
czynności zawodowych, ale także kształciły 
ich samodzielność i odpowiedzialność. Na 
koniec roku szkolnego otrzymali certyfikaty 
potwierdzające udział w projekcie. W nowym 
roku szkolnym na wyjazd czeka następna 
grupa młodzieży, która swoje kompetencje 
zawodowe chciałaby podnosić poza grani-
cami kraju. 

ZSOiZ Czyżew

Praktyki zawodowe w Niemczech

„Wędrówki do źródeł” w Gminie Czyżew – 
obchody Europejskich Dni Dziedzictwa 2014

 Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie po raz kolejny 
zorganizował obchody Europejskich Dni Dziedzictwa. Honorowy 
patronat nad projektem „Wędrówka do źródeł” objęła Pani Anna 
Bogucka, Burmistrz Czyżewa. Natomiast patronat medialny objął 
Tygodnik Podlaski „KONTAKTY”.

Dotację na wyjazdy edukacyjne oraz wydruk pamiątkowego 
folderka pozyskało Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Czyżewskiej, 
również dzięki któremu publiczność mogła podziwiać wystawę 
w Muzeum Ziemi Czyżewskiej, podsumowującą obchody EDD 
2014 w Gminie Czyżew. Zadanie pt. „Wędrówka do źródeł” zostało 
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Już po raz czternasty ulicami Białe-
gostoku przeszedł Międzynarodowy Marsz 
Żywej Pamięci Polskiego Sybiru, a w nim 
już nieliczni z tych, którzy przeżyli okrutne 
dni zesłania w głąb Związku Sowieckiego. 
W Marszu uczestniczyli reprezentanci władz 
państwowych i samorządowych, działa-
cze Związku Sybiraków, przedstawiciele 
Polonii, m.in. z Litwy, Łotwy, Białorusi, 
Ukrainy, Australii, Stanów Zjednoczonych, 
Anglii a także delegacje młodzieży szkół 
całego kraju, szczególnie tych, które noszą 
imię Sybiraków.

Uroczystość uświetniły dziesiątki pocztów 
sztandarowych, orkiestra wojskowa i kompania 
honorowa żołnierzy 18 Białostockiego Pułku 
Rozpoznawczego.  Wśród uczestników, jak 
co roku, było wielu harcerzy, którzy współpra-
cują z lokalnymi Kołami Związku Sybiraków. 
Tradycyjnie od wielu lat w uroczystościach 
Marszu Żywej Pamięci biorą udział harcerze 
z 3 WDH im. Szarych Szeregów i 6 DS im. 

Sybiraków z Zespołu Szkół w Czyżewie, 14 
DH z Zespołu Szkół w Rosochatem Kość. oraz 
młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych w Czyżewie. 

Marsz odbył się w piątek – 12 września, 
w drugim dniu uroczystości poświęconej 
pamięci zesłańców Sybiru i tych, którzy 
z zesłania nie powrócili. Uczestnicy Marszu, 
zebrani przy Pomniku Katyńskim, wysłuchali 
przemówienia Prezesa Zarządu Głównego 
Związku Sybiraków Tadeusza Chwiedzia. Po 
błogosławieństwie uczestników w obrzędzie 
katolickim, prawosławnym i ewangelicko-
-augsburskim Marsz poprowadził ulicami: 
Świętojańską, Branickiego i Piastowską do 
kościoła pw. Ducha Świętego. 

Mszę Świętą celebrował JE Arcybiskup 
prof. Edward Ozorowski Metropolita Białostocki. 
Homilię wygłosił ks. prof. Adam Skreczko. 
Następna część uroczystości odbyła się przy 
Pomniku Grobie Nieznanego Sybiraka. Tu, 
po hymnie państwowym i hymnie Związku 

Sybiraków, został odczytany list Prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego. W prze-
mówieniach okolicznościowych honorowi 
goście uroczystości nawiązali do bolesnej 
historii wywózek.  

W tym roku marsz upamiętniał Sybi-
raków – uczestników walk pod Monte 
Cassino w 70 rocznicę bitwy. W 1941 r. 
tysiące wynędzniałych, młodych zesłańców 
przebyło setki kilometrów do miejsc organi-
zowania polskiej armii w ZSRR, by na szlaku 
bojowym walczyć i oddawać życie i krew 
za ojczyznę, do której większość z nich nie 
mogła powrócić. Za zmarłych i poległych 
Sybiraków odprawiono modlitwę w różnych 
obrządkach.  Apel Poległych zakończyła 
salwa honorowa po czym delegacje złożyły 
pod Pomnikiem kwiaty i zapaliły znicze. 

Przy tradycyjnej grochówce wymieniano 
wspomnienia podczas dorocznego spotkania 
zesłańców i uczestników Marszu.

Halina Lipńska

XIV Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego 
Sybiru w Białymstoku 12 września 2014 r. pod hasłem: 

„Sybiracy – zwycięzcy spod Monte Cassino”

zrealizowane przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

W ramach projektu odbyły się dwa wyjazdy edukacyjne śladami 
dziedzictwa wielokulturowego Podlasia: do meczetu w Bohonikach, 
synagogi w Tykocinie i Muzeum Ikon w Supraślu. Podczas „wędrówek 
do źródeł” uczniowie mieli za zadanie poznać znaczenie wody dla 
religii Podlasia, a także przypomnieć mieszkańcom Ziemi Czyżew-
skiej o tym, iż kiedyś jej mieszkańcami byli wyznawcy judaizmu.

Przy realizacji projektu organizatorzy współpracowali z Naro-
dowym Instytutem Dziedzictwa w Białymstoku, „Studio Video Mix 
– Orłowski” w Czyżewie, Hurtownią „Rolwit” w Czyżewie oraz 
wszystkimi szkołami z terenu Gminy Czyżew: Zespół Szkół w Roso-
chatem Kościelnem (p.Iwona Sienicka), Zespół Szkół w Czyżewie 
(p.Małgorzata Godlewska), Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wiel-
kiej (p.Danuta Włostowska) oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych w Czyżewie (p.Aneta Grądzka). Dzięki zaangażo-
waniu i pomocy nauczycielek w wyjazdach edukacyjnych wzięły 
udział dzieci od IV klasy szkoły podstawowej do drugiej  klasy 
szkoły średniej. Koordynatorem projektu, a jednocześnie osobą 
odpowiedzialną za integrację jego uczestników, była p.Anna Kazi-
mierczuk- st.instr. GOK-u w Czyżewie.

Realizacja zadania, szczególnie wyjazdy, pozostawiły w doro-
słych uczestnikach, ale przede wszystkim w dzieciach i młodzieży 
wyjątkowe wspomnienia, które na długo pozostaną w ich pamięci. 
Szczególnie, że poza zaplanowanymi wizytami spróbowaliśmy tatar-
skich potraw p.Eugenii Radkiewicz w Bohonikach, odwiedziliśmy 

kościół w Sokolanach, kościół św. Antoniego Padewskiego w Sokółce, 
Sanktuarium w Świętej Wodzie k. Białegostoku, Cerkiew Zwiastowania 
NMP w Supraślu oraz wspaniałą restaurację „Tejsza” w Tykocinie.

Tegoroczne podsumowanie obchodów EDD 2014 pt. „Dzie-
dzictwo źródło tożsamości” w Gminie Czyżew miało wyjątkowy 
charakter. Uczniowie wszystkich szkół z terenu gminy, którzy 
wzięli udział w projekcie, ich opiekunki oraz dyrektorzy placówek 
zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami oraz folderkami, które 
wręczyła im Pani Anna Bogucka, Burmistrz Czyżewa. Na początku 
spotkania, słowa wyjaśnienia nt. idei tegorocznych Europejskich 
Dni Dziedzictwa, skierowała do obecnych p.Ania Kazimierczuk 
z GOK-u. Opowiedziała również o wyjazdach edukacyjnych śladami 
dziedzictwa wielkulturowego Podlasia, które zostały zorganizowane 
dzięki dofinansowaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Podlaskiego. Następnie Pani Burmistrz podziękowała wszystkim za 
współpracę i zaangażowanie oraz wyraziła uznanie dla faktu, iż tak 
liczna grupa uczniów wzięła udział w „wędrówkach do źródeł”. 
Pani Burmistrz zaprezentowała również Muzeum Ziemi Czyżewskiej, 
opisując kolejne jego sale i ekspozycje. Na zakończenie zrobiliśmy 
pamiątkowe zdjęcie przed siedzibą muzeum, a także zwiedziliśmy 
– już indywidualnie- sale oraz wagon – Pomnik Zesłańców Sybiru. 
Na zakończenie można było podziwiać wystawę pięknych fotografii 
z podróży po Podlasiu oraz wpisać się do kroniki pamiątkowej.

Dziękujemy wszystkim osobom, a także organizacjom i insty-
tucjom za pomoc w realizacji projektu „Wędrówki do źródeł”. 

GOK w Czyżewie

29 września 2014 r. w Auli im. Profesora Kazimierza Myśliń-
skiego  na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie 
– Skłodowskiej w Lublinie,  został nadany profesorowi Henrykowi 
Skarżyńskiemu tytułu doktora honoris causa. 

Nadany ty tuł  jes t  akademickim ty tułem honoro-
wym nadawanym przez uczeln ie  osobom szczegól -
nie zasłużonym dla nauki i kultury. Serdecznie gratulujemy.   

UM Czyżew 

Honorowy obywatel Gminy Czyżew prof. Henryk 
Skarżyński otrzymał tytułu doktora honoris causa
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Współczesny świat niesie ze sobą wiele zagrożeń, które 
dosięgają również dzieci. Zmusza to pedagogów i rodziców do 
zastanowienia się jak przeciwdziałać złu, jak uchronić dziecko 
przed przemocą, narkomanią, alkoholizmem, wypadkami na 
ulicy, kontaktem z niebezpiecznymi przedmiotami i substancjami, 
jakich metod użyć by wyposażyć dziecko w umiejętność radzenia 
sobie w sytuacjach zagrożenia, np. zagubienie się w tłumie, pożar 
w mieszkaniu, kontakt z obcymi.

Nie jesteśmy w stanie towarzyszyć dzieciom na każdym kroku 
ani przez życie prowadzić je za rękę. Najwłaściwiej zatem jest 
nauczyć je dbać o własne bezpieczeństwo. Tylko systematyczne 
i długotrwałe działanie wyrabia u dzieci czujność i przyczynia się 
do uniknięcia przez nie przykrych zdarzeń i wypadków.

Początek roku w naszym przedszkolu jest miesiącem, w którym 
szczególny nacisk kładziemy na bezpieczeństwo. W dniu 6.10.2014 
r. przedszkolaki miały okazję spotkać się z policjantką ruchu drogo-
wego, która przybliżyła dzieciom zasady bezpiecznego poruszania 
się po drodze oraz zasady ograniczonego zaufania w stosunku do 
obcych. Dzieci słuchały opowiadań i podejmowały próbę oceny 
zachowania bohaterów. Rozpoznawały znaki drogowe, utrwalały 
numery alarmowe do służb ratowniczych. Zaprezentowały wiersze 
i piosenki związane z bezpieczeństwem, których nauczyły się podczas 
zajęć w przedszkolu. Na zakończenie dzieci otrzymały odblaski, 
z którymi obiecały przychodzić do przedszkola. Po tym spotkaniu 
na pewno każdy przedszkolak będzie wiedział, że policjant jest 
jego przyjacielem, który chętnie służy pomocą.

Mając na uwadze różnorodne zagrożenia czyhające na dzieci 
chętnie podjęłyśmy się zorganizowania w dniu 11 października 
wycieczki autokarowej do Ośrodka Kultury w Zambrowie. Dzieci 
z dużą uwagą obejrzały przedstawienie teatralne pt. „Park świat 
pełen pokus”. Spektakl został ufundowany przez Burmistrza Urzędu 
Miejskiego w Czyżewie. Na scenie bawił widzów Wilczek i jego 
przyjaciółka Kasia. Aktorzy w humorystyczny sposób przedstawili 
ważne prawdy życiowe.  Celem spektaklu było przeciwdziałanie 
uzależnieniom, a co za tym idzie dbanie o zdrowie i zachęcanie 
dzieci do zdrowego trybu życia. Tematy poruszone w bajce mówiły 
o cechach charakteru jakie powinien posiadać człowiek, a jakich nie 
i dlaczego. Aktywny udział dzieci w bajce sprawił, że były bardzo 
zaangażowane w losy bohaterów. 

PORADY DLA RODZICÓW
Jedną z najczęstszych przyczyn kłopotów dzieci 

jest ich łatwowierność i naiwność. Musicie państwo zro-
bić wszystko, aby Wasze dzieci były zawsze bezpieczne.
 Prosimy uwzględnić w postępowaniu wychowawczym następu-
jące sugestie:

 – Dajcie dziecku przykład prawidłowego postępowania w 
każdej sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

 – Nauczcie ich bezpiecznych zabaw.
 – Nie pozwólcie dzieciom opowiadać komukolwiek o wa-

szej sytuacji materialnej.
 – Nauczcie dzieci bezpiecznego poruszania się po dro-

gach- wkrótce będą samodzielnie z nich korzystać.
 – Zabrońcie dzieciom odbierać telefony od obcych podczas 

Waszej nieobecności.
 – Zabrońcie dzieciom wpuszczania do domu obcych pod-

czas Waszej nieobecności.
 – Aby zapewnić dziecku bezpieczeństwo, powinniście Pań-

stwo pamiętać, aby:
 – Stworzyć maluchom odpowiednie warunki i miejsce do 

zabawy.
 – Uczyć dzieci bezpiecznych zabawy i konsekwentnie wy-

magać ich przestrzegania.
 – Stosować umowy, które jasno określają dzieciom granice 

postępowania w kategoriach: „To jest zabronione!”.
 – Schować w niedostępnym miejscu lekarstwa i artykuły 

chemiczne, aby dzieci omyłkowo ich nie zażyły.
 – Ukryć ostre narzędzia i zapałki, aby nie kusiły dzieci do 

nierozważnych zabaw.
 – Zadbać o odpowiednie zabezpieczenia instalacji elek-

trycznej, gazowej i wodnej.
 – Zamontować w drzwiach odpowiednie zamki, które 

uchronią przed włamaniem.
 – Poprosić sąsiadów o zwrócenie uwagi na obcych, którzy 

pojawiliby się w pobliżu Waszego domu.
Nauczcie Państwo Wasze dzieci numerów alarmowych, by 

w razie zagrożeń umiały wezwać pomoc. 
997 – policja, 998 - straż pożarna, 999 - pogotowie ratunkowe

 Gminne Przedszkole w Czyżewie:
Danuta Suchodolska

Bezpieczne przedszkolaki w Gminnym Przedszkolu w Czyżewie

Wakacje już za nami, ale warto powspo-
minać, otóż w tym roku w ofercie naszej 
placówki prócz zajęć plastycznych znalazła 
się oferta specjalna: SIECIAKI.PL. Jest to serwis 
internetowy dla dzieci poświęcony edukacji 
w zakresie bezpieczeństwa w Internecie. 
Sieciaki.pl to reakcja Fundacji Dzieci Niczyje 
oraz Fundacji Orange na rosnące zaintereso-
wanie najmłodszych internautów serwisami 
społecznościowymi. Serwis wyposażono 
m.in. w funkcje charakterystyczne dla por-
tali społecznościowych (profil, komentarze, 
znajomi itp.). Serwis zawiera również stale 
aktualizowany katalog bezpiecznych serwi-
sów internetowych dla dzieci – Sieciakowe 
BeSt, elementy gry RPG, oraz bogaty wybór 
edukacyjnych materiałów multimedialnych. 

Nasza placówka odpowiedziała na apel 
Fundacji Orange i dzięki temu nasi młodzi 
użytkownicy mogli zapoznać się z ciekawymi 
propozycjami gier edukacyjnych, a także 
bezpiecznie korzystać z różnych portali 

społecznościowych. Uczestnicy zabaw 
otrzymali dyplomy za udział w projekcie.

Około 3 miesięcy czynna była wystawa 
prac wykonanych haftem krzyżykowym. 
Zainteresowanie pracami przerosło nasze 
oczekiwania od Dni Czyżewa (na które 
przygotowana była wystawa) aż do końca 
września prawie co dzień byli chętni do 
obejrzenia wystawy. Celowo został wydłu-
żony termin aby dać możliwość szkołom 
na obejrzenie tego rękodzieła i wiele klas 
skorzystało z tej okazji.

Dnia 19 września z okazji obchodzo-
nych DNI DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
Biblioteka przygotowała dla uczniów klas I-III 
przedstawienie p.t. „Koziołek Niematołek”

Spektakl oparty był na motywach książki 
Kornela Makuszyńskiego „Koziołek Matołek”. 

Tym razem bardzo mądry Koziołek 
Niematołek wyruszył w świat, zabierając 
ze sobą  dzieci, które odwiedzają  Afrykę, 
Azję, Amerykę Północną i Grenlandię. 

Uczestnicy zabawy poznali nowe kultury, 
obyczaje i języki. 

Celem spektaklu było pokazanie róż-
norodności w kulturach świata.

 BIBLIOTEKA OTZRYMAŁA DOTACJE:
 – 1.177,70 zł. od Fundacji Orange z 

przeznaczeniem na zapewnienie 
dostępu do szerokopasmowych łą-
czy internetowych a także na zakup 
materiałów o charakterze edukacyj-
nym;

 – 3.600 zł od Biblioteki Narodowej w 
ramach programu ‘Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek”.

Zapraszamy na jesienny kiermasz książek 
już od 1 pażdziernika w bibliotece możesz 
nie tylko wypożyczyć ale i kupić książki 
każdy znajdzie coś dla siebie już od 5 zł.

Kazimierczuk Katarzyna

A w Bibliotece….
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