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 Radosnych i spokojnych, 
pełnych ciepła i nadziei
 Świąt Bożego Narodzenia
 oraz wszelkiej pomyślności,

osiągnięcia sukcesów
 i wytr wałości w realizacji planów

 w nadchodzącym 2015 roku
życzą 

Burmistrz Czyżewa

Anna Bogucka 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Witold Sienicki
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ewodniczący Rady Miejs

Witold Sienicki

Konkurs Bożonarodzeniowy – „Trzej Królowie”
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XLI Sesja Rady Miejskiej w Czyżewie
12 listopada 2014 r. miało miejsce 

ostatnie w VI kadencji posiedzenie Rady 
Miejskiej w Czyżewie. W obradach poza 
stałymi uczestnikami wzięli udział: Poseł na 
Sejm RP Pan Jacek Bogucki oraz Członek 
Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego 
Pan Jerzy Pakieła.

W części informacyjno-sprawozdawczej 
sesji Rada wysłuchała informacji Burmistrza 
Czyżewa z działalności w okresie mię-
dzysesyjnym od dnia 28 września do dnia 
11 listopada 2014 r., którą przedstawiła 
Pani Burmistrz Anna Bogucka.

Podczas obrad zostały podjęte uchwały, 
które dotyczyły m. in:

– przedłużenia czasu obowiązywania 
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadza-
nia ścieków,

– obniżenia średniej ceny skupu żyta 
przyjmowanej jako podstawa obli-
czania podatku rolnego na obszarze 
gminy w roku 2015,

– oraz przyjęcia środków z Fundu-
szu Spójności.

W dalszej części zgromadzeni wysłuchali 
przedstawione przez Burmistrza Czyżewa 
podsumowanie VI kadencji Rady Miejskiej 
w Czyżewie za lata 2010-2014.

Gmina na zrealizowane inwestycje 
wydatkowała prawie 28 mln zł (27 764 308,97 

zł) z czego na same inwestycje drogowe prze-
znaczono blisko 16 mln zł (15 876 955,00 zł)

Środki zewnętrzne z funduszy unijnych 
i krajowych pozyskane w latach 2011-2014 
wyniosły prawie 12 mln zł (11 832 740,30 zł).

Dzięki środkom własnym i zewnętrznym 
w mijającej kadencji można poszczycić się 
wieloma zrealizowanymi inwestycjami: 
Rondem w centrum Czyżewa, Targowi-
skiem Miejskim, Zalewem, Muzeum Ziemi 
Czyżewskiej, prawie 26 km wybudowanych 
dróg czy świetlicami wiejskimi utworzonymi 
w ośmiu miejscowościach, które będą służyły 
okolicznym mieszkańcom i przejezdnym 
przez długie lata.

Pani Burmistrz podziękowała wszystkim 
za owocną współpracę, której efektami są 
zrealizowane inwestycje. Za uda ną współpracę 
Burmistrz Czyżewa podziękowała Radnym 
VI kadencji wręczając pamiątkowe dyplomy. 

Rada Miejska w Czyżewie VI Kadencji
1. Dąbrowska Bożena
2. Dmochowski Sławomir Wojciech
3. Moczydłowski Ryszard 
4. Grądzki Zdzisław Franciszek
5. Włostowski Mirosław
6. Kaczyński Tadeusz
7. Kamianowski Stanisław
8. Leśniewski Jerzy
9. Sienicka Barbara Zdzisława
10. Sienicki Bogdan
11. Sienicki Witold
12. Skowroński Stanisław
13. Wojtkowski Zygmunt
14. Tomczuk Barbara Jolanta
15. Irena Wojtczuk 

UM Czyżew

Jesteśmy już po wyborach samorządowych, 
które odbyły się 16 listopada 2014 r. Wspól-
nie wybraliśmy naszych przedstawicieli do 
województwa, powiatu i gminy. Z wszystkich 
mieszkańców naszej Gminy zapraszanych 

do głosowania udział w wyborach wzięło 
niewiele ponad 48%.

Chciałabym serdecznie podziękować tym 
wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach, 
którzy korzystają z podstawowego prawa 
demokracji i współdecydują o tym, kto 
będzie miał wpływ na losy województwa, 
powiatu czy gminy.

Szczególne podziękowania składam 
wszystkim Państwu, którzy pozytywnie oce-
nili moją dotychczasową pracę i powierzyli 
mi mandat burmistrza na kolejne 4 lata. To 
wysokie poparcie (ponad 88%) traktuję jako 
duże zaufanie społeczne, które zobowiązuje 
mnie do dalszej intensywnej pracy. Wierzę 
też, że będę mogła liczyć nadal na dobrą 
współpracę z radnymi, sołtysami i miesz-
kańcami co przełoży się na widoczne efekty 
w dalszym rozwoju naszej Gminy.

Przed nami wiele kolejnych zadań, pla-
nów, które sukcesywnie w miarę możliwości 
będziemy chcieli realizować. Będziemy 
też przygotowywać się do skorzystania 
z nowej edycji środków unijnych o które 
prawdopodobnie będzie można ubiegać się 
nie wcześniej niż pod koniec 2015 r. lub na 
początku 2016 r. To wszystko przed nami.

Szanowni Państwo!
Wkrótce Święta Bożego Narodzenia. 

Niech ten szczególny, wyjątkowy czas 
upłynie Państwu w serdecznej, rodzinnej 
pełnej miłości atmosferze. Niech nowo 
narodzony Chrystus dostarczy nam wiele 
radości, wiary i siły w pokonywaniu trudności 
dnia codziennego, a Nowy Rok przyniesie 
spełnienie wszelkich planów i oczekiwań.

Z pozdrowieniami
Anna Bogucka

Szanowni Państwo
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I Sesja Rady Miejskiej VII Kadencji
Postanowieniem Komisarza Wyborczego 

w Łomży 1 grudnia 2014 r. została zwołana 
I Sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Czy-
żewie VII Kadencji. Sesja  została poprzedzona 
Mszą Świętą odprawioną o godz. 12.00 
w kościele parafialnym pw. Św. Ap. Piotra 
i Pawła w Czyżewie. 

Sesja rozpoczęła się od przedstawie-
nia wyników wyborów i wręczenia przez 
Przewodniczącą Komisji Wyborczej Panią 
Małgorzatę Białą zaświadczeń o wyborze 
Pani Burmistrz  Annie Boguckiej oraz  nowo 
wybranym radnym. 

Sesję zainaugurował - zgodnie z ustawą  
- najstarszy radny Stanisław Kamianowski. 
Po otrzymaniu zaświadczeń o wyborze oraz 
złożeniu ślubowania radni wybrali spośród 
powołanych radnych Przewodniczącego 
Rady Miejskiej. Został nim dotychcza-
sowy przewodniczący Rady Pan Witold 
Sienicki. Wiceprzewodniczącym Rady tak 
jak w ubiegłej kadencji został Pan Bogdan 
Sienicki. Zaproponowane kandydatury radni 
poparli jednogłośnie.

W czasie sesji powołane zostały również  
Komisje Rady Miejskiej: 

–  rewizyjna, 
– ds. oświaty, kultury, sportu i polity-

ki społecznej,
– ds. rolnictwa, infrastruktury i mie-

nia komunalnego.

Na pierwszej Sesji ślubowanie złożyła 
Pani Burmistrz Anna Bogucka, która od tego 
momentu rozpoczęła swoje urzędowanie 
w nowej kadencji. Pani Burmistrz pogra-
tulowała radnym zaufania społecznego 
i wyboru przez mieszkańców na nową 
kadencję, życząc także owocnej współ-
pracy na rzecz mieszkańców naszej gminy. 
Złożyła także serdeczne podziękowania 
wszystkim mieszkańcom za zaufanie, jakim 
obdarzyli ją powierzając mandat na nową 
kadencję. Podkreśliła, że dołoży wszelkich 
starań i będzie nadal pracowała tak, aby 
tego zaufania nie zawieść. Wierzy też, że 
w tej pracy będzie miała wsparcie radnych, 
sołtysów i wszystkich dla których ważne jest 
dobro gminy i jej mieszkańców.

W Sesji uczestniczyli również zapro-
szeni goście a wśród nich Poseł na Sejm 
Pan Jacek Bogucki, Starosta Wysokoma-
zowieckie Pan Bogdan Zieliński, Członek 
Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego 

Pan Jerzy Pakieła, Prezes BS w Czyżewie 
Pan Krzysztof Grzywna, dyrektorzy oraz 
kierownicy jednostek organizacyjnych, którzy 
złożyli radnym i Pani burmistrz serdeczne 
gratulacje i życzyli owocnej pracy na rzecz 
rozwoju Gminy.

Skład Nowej Rady Miejskiej w Czyżewie
1. Sienicki Witold 
2. Sienicki Bogdan 
3. Biały Zbigniew 
4. Dąbrowska Bożena 
5. Dmochowski Sławomir Wojciech 
6. Godlewski Tadeusz Bolesław 
7. Grądzki Zdzisław Franciszek 
8. Kaczyński Radosław Stanisław
9. Kaczyński Tadeusz
10. Kamianowski Stanisław 
11. Leśniewski Jerzy 
12. Sienicka Barbara Zdzisława
13. Skowroński Stanisław
14. Śliwińska Dorota
15. Tomczuk Barbara Jolanta  

UM Czyżew 



4 Gazeta Czyżewska

Gmina ogółem

Obwody głosowania
Nr 1

Czyżew – 
GOK

Nr 2
Czyżew –

ZSOiZ

Nr 3
Rosochate
Kościelne

Nr 4
Dąbrowa 
Wielka

Nr 5
Czyżew – SP

Liczba osób uprawnionych 
do głosowania 5321 1442 1160 918 614 1187

Liczba osób głosujących 2580 751 536 389 297 607

Liczba głosów ważnych 2435 706 499 377 277 576

Frekwencja 48,48% 52,08% 46,20% 42,37% 48,37% 51,13%

Bogucka Anna 2146
88,13% 628 431 306 257 524

Grosicki Aleksander 289
11,86% 78 68 71 20 52

Wybory Burmistrza w Gminie Czyżew  16 listopada 2014 r.

Wybory do Rady Miejskiej w Czyżewie 
w dniu 16 listopada 2014 r.

Głosowanie przeprowadzono w okręgach wyborczych nr: 
1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,13 i 14.

Głosowania nie przeprowadzono w okręgach wyborczych nr: 
9,12 i 15 z uwagi na to, iż liczba zarejestrowanych kandydatów 
była równa liczbie mandatów do obsadzenia.

Okręg Nr 1
Liczba osób uprawnionych do głosowania w okręgu 269
Liczba osób głosujących 144
Liczba głosów ważnych 132
Kandydaci – liczba otrzymanych głosów:
Śliwińska Dorota KWW Dla Wspólnego Dobra Gminy Czyżew 
77
Kacprzak Leszek KWW Zdrowy Rozsądek. Czyżew 55

Okręg Nr 2
Liczba osób uprawnionych do głosowania w okręgu 410
Liczba osób głosujących 191
Liczba głosów ważnych 180
Kandydaci – liczba otrzymanych głosów:
Sienicki Bogdan KWW Dla Wspólnego Dobra Gminy Czyżew 
120
Koczara Jerzy KWW Zdrowy Rozsądek. Czyżew 60

Okręg Nr 3
Liczba osób uprawnionych do głosowania w okręgu 372
Liczba osób głosujących 224
Liczba głosów ważnych 217
Kandydaci – liczba otrzymanych głosów:
Biały Zbigniew KKW SLD Lewica Razem 117
Wojtczuk Irena KWW Dla Wspólnego Dobra 
Gminy Czyżew    100

Okręg Nr 4
Liczba osób uprawnionych do głosowania w okręgu 349
Liczba osób głosujących 164
Liczba głosów ważnych 154
Kandydaci – liczba otrzymanych głosów:
Skowroński Stanisław KWW Dla Wspólnego Dobra Gminy Czy-
żew 111 
Gronostajski Wojciech KKW SLD Lewica Razem 43

Okręg Nr 5
Liczba osób uprawnionych do głosowania w okręgu 369
Liczba osób głosujących 204
Liczba głosów ważnych 192
Kandydaci – liczba otrzymanych głosów:
Godlewski Tadeusz Bolesław KWW Zdrowy Rozsądek. Czyżew 108
Moczydłowski Antoni Ryszard KWW Dla Wspólnego Dobra Gminy 
Czyżew 84 

Okręg Nr 6
Liczba osób uprawnionych do głosowania w okręgu 389
Liczba osób głosujących 188
Liczba głosów ważnych 182
Kandydaci – liczba otrzymanych głosów:
Grądzki Zdzisław Franciszek KWW Dla Wspólnego Dobra Gminy 
Czyżew 118
Jaźwiński Jarosław Józef KKW SLD Lewica Razem 64 

Okręg Nr 7
Liczba osób uprawnionych do głosowania w okręgu 481
Liczba osób głosujących 255
Liczba głosów ważnych 248
Kandydaci – liczba otrzymanych głosów:
Dmochowski Sławomir Wojciech KWW Dla Wspólnego Dobra 
Gminy Czyżew 190
Kujawa Tomasz KWW Zdrowy Rozsądek. Czyżew 58 

Okręg Nr 8
Liczba osób uprawnionych do głosowania w okręgu 391
Liczba osób głosujących 192
Liczba głosów ważnych 178
Kandydaci – liczba otrzymanych głosów:
Tomczuk Barbara Jolanta KWW Dla Wspólnego Dobra Gminy 
Czyżew 106
Walczuk Jerzy KWW Zdrowy Rozsądek. Czyżew 72 

Okręg Nr 9 
Głosowania nie przeprowadzono 
Radni, którzy otrzymali mandaty bez głosowania:
Leśniewski Jerzy KWW Dla Wspólnego Dobra Gminy Czyżew
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Okręg Nr 10
Liczba osób uprawnionych do głosowania w okręgu 357
Liczba osób głosujących 188
Liczba głosów ważnych 182
Kandydaci – liczba otrzymanych głosów:
Sienicka Barbara Zdzisława KWW Dla Wspólnego Dobra Gminy 
Czyżew 151
Tymiński Grzegorz KWW Zdrowy Rozsądek. Czyżew 31 

Okręg Nr 11
Liczba osób uprawnionych do głosowania w okręgu 310
Liczba osób głosujących 118
Liczba głosów ważnych 109

Kandydaci – liczba otrzymanych głosów:
Sienicki Witold KWW Dla Wspólnego Dobra Gminy Czyżew 76 
Kuropatwa Sławomir Stanisław KWW Zdrowy Rozsądek. Czyżew 33

Okręg Nr 12 
Głosowania nie przeprowadzono.
Radni, którzy otrzymali mandaty bez głosowania:
Kamianowski Stanisław KWW Dla Wspólnego Dobra Gminy Czyżew

Okręg Nr 13
Liczba osób uprawnionych do głosowania w okręgu 292
Liczba osób głosujących 148
Liczba głosów ważnych 145
Kandydaci – liczba otrzymanych głosów:
Kaczyński Tadeusz KWW Dla Wspólnego Dobra Gminy Czyżew 88 
Jarmułowski Paweł KWW Zdrowy Rozsądek. Czyżew 57

Okręg Nr 14
Liczba osób uprawnionych do głosowania w okręgu 345
Liczba osób głosujących 187
Liczba głosów ważnych 185
Kandydaci – liczba otrzymanych głosów:
Kaczyński Radosław Stanisław KWW Jedność i Samorządność 91
Kaczyński Stanisław  KWW Zdrowy Rozsądek. Czyżew 40
Włostowski Mirosław KWW Dla Wspólnego Dobra Gminy Czyżew 54

Okręg Nr 15 
Głosowania nie przeprowadzono.
Radni, którzy otrzymali mandaty bez głosowania:
Dąbrowska Bożena KWW Dla Wspólnego Dobra Gminy Czyżew

Wybory do Rady Powiatu Wysokomazowieckiego 
w Gminie Czyżew  16 listopada 2014r.

Gmina 
ogółem

  Obwody głosowania

Nr 1
Czyżew – GOK

Nr 2
Czyżew –

ZSOiZ

 Nr 3
Rosochate
Kościelne

Nr 4
Dąbrowa 
Wielka

Nr 5
Czyżew – SP

Liczba osób uprawnionych do 
głosowania 5321 1442 1160 918 614 1187

Liczba osób głosujących 2580 751 536 389 297 607

Liczba głosów ważnych 2267 651 458 320 266 540

Frekwencja 48,48% 52,08% 46,20% 42,37% 48,37% 51,13%

PiS 1711
 76,55% 519 384 209 158 441

Stowarzyszenie ADSUM 208
 9,30% 24 21 96 46 21

Nasz Powiat 315
 14,09% 108 53 14 62 78

Główni kandydaci – wg.liczby 
otrzym. głosów
Pakieła Jerzy 990 317 263 77 55 278

Wojtkowski Zygmunt 410 151 97 13 17 132

Kossakowska Bogusława 263 33 21 115 76 18

Pawlak Katarzyna 149 50 32 9 16 42

Kaczyński Jarosław 125 11 8 61 33 12

Skłodowski Robert 80 18 10 0 40 12
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Wybory do Sejmiku Podlaskiego w Gminie 
Czyżew 16 listopada 2014 r.

Gmina ogó-
łem

Obwody głosowania

Nr 1
Czyżew - 

GOK

Nr 2
Czyżew –

ZSOiZ

 Nr 3
Rosochate
Kościelne

Nr 4
Dąbrowa 
Wielka

Nr 5
Czyżew – SP

Liczba osób uprawnionych do 
głosowania 5323 1442 1160 918 616 1187

Liczba osób głosujących 2580 751 536 389 297 607

Liczba głosów ważnych 2077 568 441 331 240 497

Frekwencja 48,46% 52,08% 46,20% 42,37% 48,21% 51,13%

Liczba głosów

 PSL 493
 23,73% 166 115 49 41 122

Demokracja Bezpośrednia 5
 0,09% 3 0 1 1 0

PiS 791
 38,08% 177 170 150 110 184

PO 384
 18,48% 82 64 86 68 84

Ruch Narodowy 23
 1,10% 6 6 5 2 4

SLD 299
 14,39% 116 74 16 12 81

Nowa Prawica - JKM 36
1,73% 13 3 5 4 11

Platforma Samorządowa 4
0,19% 0 2 0 0 2

Samoobrona 10
0,48% 0 4 3 1 2

Podlaskie Forum Samorządowe 7
0,33% 2 1 2 1 1

Twój Ruch 7
0,33% 2 2 2 0 1

Główni kandydaci

Siekierko Łukasz 508 108 102 100 84 114

Sapińska Daria 334 66 52 80 61 75

Netter Jan 286 113 72 13 10 78

Leszczyński Jerzy 243 81 64 15 22 61

 APEL do korzystających w okresie zimy 
ze zbiornika wodnego w Czyżewie

Przypominamy, że łowienie ryb w zbiorniku jest zakazane, natomiast każdy kto wchodzi 
na zamarzniętą taflę lodu robi to na własną odpowiedzialność. Chcemy jednak zwrócić uwagę 
wszystkim wchodzącym na lód, że może to być niebezpieczne szczególnie dla dzieci i osób 
nieletnich, za których odpowiedzialność ponoszą rodzice z tytułu braku nadzoru.

Niebezpieczeństwo może być spowodowane np. przepływającym pod lodem ciekiem wody 
przez co powierzchnia lodu w jego pobliżu staje się cienka i krucha.

Apelujemy zatem o rozsądek i nadzór aby nie dopuścić do tragedii.
UM Czyżew
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Nowy sprzęt w Gospodarce Komunalnej
Pod koniec listopada 2014 r. do Gminy 

Czyżew została dostarczona nowa koparko-
-ładowarka JCB 3CXT AEC T4. W wyniku 
przeprowadzonego przetargu dostawcą była 
firma INTERHANDLER Sp. z o.o. z Torunia, 
zaś wartość sprzętu stanowi kwota  345.000,00 
zł brutto. Na zakup koparko-ładowarki 
Gmina Czyżew pozyskała dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
PROW działanie „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej” w wysokości 

75% kosztów kwalifikowalnych tj. koszt ok. 
200 000,00 zł. 

Przypominamy, że pod koniec 2013 r. 
Gospodarka Komunalna została doposażona 
w nowy ciągnik New Holland z przyczepą, 
a pod koniec 2011 r. zakupiona została nowa 
koparko – ładowarka  JCB. 

Mamy nadzieje, że kolejne zakupy 
poprawią pracę gospodarki komunalnej 
i obsługę mieszkańców naszej Gminy. 

UM Czyżew

Referat gospodarki komunalnej informuje
Zbliża się okres zimowy, w związku z tym 

nadejdą opady śniegu. Referat Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miasta przygotowuje 
własny sprzęt, który w okresie zimy wykorzy-
stywany jest do odśnieżania dróg gminnych, 
ulic, placów i parkingów.      

 – Równiarka z pługiem odśnieżnym, 
koparka ostrówek z pługiem odśnieżnym,  
dwie koparki JCB-3cx z pługami odśnieżnymi, 
ciągniki New Holland, Ursus 4514 i Zetor 
z pługami odśnieżnymi.

Gmina posiada opracowany plan kolej-
ności zimowego utrzymania dróg gminnych:

• w pierwszej kolejności odśnieżane 
są drogi łączące szlaki komunika-
cyjne dróg krajowych, wojewódz-
kich  i powiatowych 

• następnie drogi łączące poszczegól-
ne miejscowości gminy z miejsco-
wościami w których mieszczą się 
szkoły podstawowe i gimnazja

• drogi łączące miejscowości w któ-
rych mieszczą się ośrodki zdrowia

• drogi, po których kursują autobusy 
dowożące dzieci do szkół.

• drogi do kolonijnej zabudowy zwar-
tej.

• w dalszej kolejności odśnieżane są 
drogi gminne prowadzące do poje-
dynczych gospodarstw.

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U 05 236. 2008 z później-
szymi) i Regulaminem utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Czyżew zatwier-

dzonym Uchwałą Nr XXXIII/197/06 z dnia 26 
kwietnia 2006 r. właściciele nieruchomości 
zobowiązani są do:

• oczyszczania ze śmieci, śniegu, 
lodu, błota i innych zanieczyszczeń 
chodników      położonych wzdłuż 
ich nieruchomości.

• usuwania sopli, nawisów śniegu 
z okapów, rynien i zadaszeń

• zabrania się wrzucania do pojemni-
ków na odpady komunalne śniegu, 
lodu gruzu budowlanego i substan-
cji toksycznych

Przewidziane są również sankcje karne 
za niedopełnienie obowiązków wynikających 
z w/w przepisów. 

Paweł Krasowski 
UM Czyżew

Gmina Czyżew kolejny raz ze „Schetynówką”
Ostatniego dnia października 2014 r. 

została ogłoszona „Wstępna lista rankingowa 
wniosków na 2015 r. o dofinansowanie zadań 
w ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-
-Dostępność-Rozwój” wraz z „Arkuszem 
oceny merytorycznej wniosków” .

Gmina Czyżew w ramach w/w programu 
przygotowała i złożyła wniosek o dofinanso-
wanie obejmujący realizację następujących 
odcinków dróg gminnych:

- przebudowę ulicy Cichej i Ogrodowej 
w Czyżewie,

- przebudowę drogi gminnej Nr 
107990B Godlewo Kolonia – Dmo-
chy Wypychy,

- przebudowa drogi gminnej Siennica 
Lipusy – Siennica Pierce.

Na 60 złożonych wniosków w woje-
wództwie podlaskim 27 gmin zostało wstęp-
nie zakwalifikowanych do dofinansowania 

w tym na 13 miejscu z oceną 16,4 punktów 
znalazła się Gmina Czyżew.

To już kolejny rok z rzędu kiedy przy-
gotowany wniosek Gminy Czyżew został 
pozytywnie zweryfikowany i będzie dofi-
nansowany kwotą do 50% wartości zadania. 

Wstępny szacunkowy koszt realizacji 
zadania  (przed przetargiem) wynosi 1.157 
701,42 zł. 

UM Czyżew 

Kanalizacja w Rosochatem Kościelnem - zakończona
Zakończono prace przy budowie kana-

lizacji sanitarnej na ul. Kościelnej w miejsco-
wości Rosochate Kościelne. Wykonawcą robót 
było Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
„WODMEL” Sp. z o.o. z Wysokiego Mazo-
wieckiego za kwotę 263 230,59 zł, kwota ta 
w całości finansowana była z budżetu Gminy. 
Był to II etap bardzo ważnej dla mieszkańców 
Rosochatego inwestycji, I etap przeprowadzony 
był w roku ubiegłym. Wówczas wybudowano 

kanalizację na ulicy Mazowieckiej, Poświątnej, 
Czyżewskiej i Wierzbowej. Łączna wartość 
dwóch etapów inwestycji wraz z oczysz-
czalnią ścieków wyniósł blisko 2,2 mln zł. 
Rosochate będzie drugą miejscowością po 
Czyżewie w pełni skanalizowaną posiadającą 
własną oczyszczalnię ścieków.

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków budowę przyłączy zapewniają na 

własny koszt właściciele nieruchomości 
ubiegających się o przyłączenie. Jednakże 
w ramach realizacji zadania koszt przyłączenia 
się do sieci kanalizacyjnej był i tak znacznie 
mniejszy niż w przypadku indywidualnych 
podłączeń po zakończeniu inwestycji, 
bowiem nie zawierał kosztów sporządze-
nia dokumentacji projektowej która została 
opracowana przez Gminę.

UM Czyżew 
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Rosochate Kościelne ul. Wierzbowa, Zareby Skórki,  Kaczyn 
Herbasy, Rosochate Kościelne ul. Mazowiecka, Kaczyn Stary, 
Święck Strumiany, Rosochate Kościelne ul. Poświątne, ul. Czy-
żewska, ul. Kościelna, Rosochate Nartołty, Dąbrowa Cherubiny, 
Zaręby Bindugi

MIESIĄC DZIEŃ Term
iny w

yw
ozu odpa-

dów
 2015

STYCZEŃ 16+sel+bio

LUTY 16+sel+bio

MARZEC 16+sel+bio

KWIECIEŃ 14+sel+bio(2xm-cu)

MAJ 14+sel+bio(2xm-cu)

CZERWIEC 12+sel+bio(2xm-cu)

Dmochy Mrozy, Dmochy Wochy, Czyżew Sutki, Czyżew Ruś 
Wieś, Ołdaki Magna Brok, Czyżew ul. A. Poznańskich, Czyżew 
Ruś Kolonia, Czyżew Siedliska, Godlewo Kolonia

MIESIĄC DZIEŃ Term
iny w

yw
ozu odpa-

dów
 2015

STYCZEŃ 19+sel+bio

LUTY 17+sel+bio

MARZEC 17+sel+bio

KWIECIEŃ 15+sel +bio(2xm-cu)

MAJ 14+sel +bio(2xm-cu)

CZERWIEC 12+sel +bio(2xm-cu)

Czyżew ul. Zambrowska, Czyżew Zarzecze, ul. Cmentarna, 
ul. Cicha, ul. Jaśminowa, ul. Sikorskiego, ul. Ogrodowa, ul. Kwia-
towa, ul. Zarębska, ul. Strażacka, Stokowo Szerszenie, Stokowo 
Bućki, Jaźwiny Koczoty, Michałowo Wielkie, Szulborze Kozy, 
Brulino Piwki, Brulino Koski

MIESIĄC DZIEŃ Term
iny w

yw
ozu odpa-

dów
 2015

STYCZEŃ 19+sel+bio

LUTY 20+sel+bio

MARZEC 20+sel +bio 

KWIECIEŃ 20+sel +bio(2xm-cu)

MAJ 19+sel +bio(2xm-cu)

CZERWIEC 17+sel +bio(2xm-cu)

Czyżew ul. Duży Rynek, ul. Mały Rynek, ul. Krzywa, ul. Mazo-
wiecka, ul. Kościelna, ul. Szkolna, ul. Klonowa, ul. Przytorowa, 
ul. Kolejowa, ul. Przydworcowa, ul. Ciechanowiecka, ul. Jakub-
skiego, Czyżew Złote Jabłko, ul. Mickiewicza, ul. Słowackiego, ul. 
Norwida,  ul. Konopnickiej 

MIESIĄC DZIEŃ Term
iny w

yw
ozu odpa-

dów
 2015

STYCZEŃ 20+sel +bio

LUTY 20+sel +bio

MARZEC 20+sel +bio

KWIECIEŃ 21+sel +bio(2xm-cu)

MAJ 20+sel +bio(2xm-cu)

CZERWIEC 18+sel +bio(2xm-cu)

Czyżew ul. Nurska, ul. Nowa, ul. Kusocińskiego, ul. Przemysłowa, 
ul. Sybiraków, ul. Mała, ul. Łąkowa, ul. Akacjowa, ul. Klonowa, ul. 
Niepodległości, ul. Wesoła, ul. Okrężna, ul. Lipowa, ul. Słoneczna, 
ul. Krótka, ul. Piwna, ul. Polna

MIESIĄC DZIEŃ Term
iny w

yw
ozu odpa-

dów
 2015

STYCZEŃ 21+sel+bio

LUTY 20+sel+bio

MARZEC 20+sel+bio

KWIECIEŃ 21+sel +bio(2xm-cu)

MAJ 20+sel +bio(2xm-cu)

CZERWIEC 18+sel +bio(2xm-cu)

Dąbrowa Wielka, Dąbrowa Michałki, Dąbrowa Kity, Dąbrowa Sza-
tanki, Siennica Świechy, Siennica Puziki, Siennica Pietrasze, Dąbrowa 
Nowa Wieś, Sienica Łukasze, Sienica Szymanki, Sienica Pierce, Sienica 
Gizy, Sienica Lipusy, Sienica Klawy, Siennica Karasie, Godlewo Piętaki

MIESIĄC DZIEŃ Term
iny w

yw
ozu odpa-

dów
 2015

STYCZEŃ 22+sel+bio

LUTY 23+sel+bio

MARZEC 23+sel+bio

KWIECIEŃ 23+sel +bio(2xm-cu)

MAJ 20+sel +bio(2xm-cu)

CZERWIEC 18+sel +bio(2xm-cu)

Zaręby Góry Leśne, Zaręby Świechy, Zalesie Stefanowo, Zareby 
Sasiny, Zalesie Stare, Krzeczkowo Mianowskie, Krzeczkowo 
Gromadzyń, Krzeczkowo Szepielaki, Krzeczkowo Nowe Bieńki, 
Krzeczkowo Stare Bieńki, Dmochy Wypychy, Dmochy Glinki, 
Dmochy Rodzonki, Czyżew Chrapki

MIESIĄC DZIEŃ Term
iny w

yw
ozu odpa-

dów
 2015

STYCZEŃ 22+sel+bio

LUTY 23+sel+bio

MARZEC 23+sel+bio

KWIECIEŃ 23+sel +bio(2xm-cu)

MAJ 20+sel +bio(2xm-cu)

CZERWIEC 19+sel +bio(2xm-cu)

Czyzew Objazdka (duże pojemniki + 2 termn biodegradowalnych) 
Czyżew ul. Duży Rynek, ul. Strażacka, ul. Zarębska, ul. Kościelna, 
ul. Mazowiecka, ul. Norwida, ul. Słoneczna, ul. Niepodległości, 
ul. Polna, ul. Kusocińskiego, ul. Mała, ul. Sybiraków, ul. Nurska, 
ul. Andrzejewska, ul. Zambrowska, ul. Konopnickiej, ul. Mickie-
wicza, ul. Słowackiego, ul. Szkolna, ul. Przytorowa, ul. Kolejowa, 
ul. Klonowa, ul. Zarzecze

MIESIĄC DZIEŃ Term
iny w

yw
ozu odpa-

dów
 2015

STYCZEŃ 27+sel+bio

LUTY 26+sel+bio

MARZEC 26+sel+bio

KWIECIEŃ 28+sel +bio(2xm-cu)

MAJ 25+sel +bio(2xm-cu)

CZERWIEC 25+sel +bio(2xm-cu)

Harmonogram odbioru odpadów 2015
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Siłownia na świeżym powietrzu
Od niedawna mieszkańcy Czyżewa mogą korzystać ze strefy 

rekreacyjno-sportowej, która została utworzona przy ulicy Szkolnej 
w granicach już istniejącego placu zabaw. Siłownia zewnętrzna 
składa się z trzech stanowisk: dwóch pojedynczych: Orbitek oraz 
Biegacz i jednego podwójnego urządzenia: Surfer i Twister. Elementy 
siłowni zewnętrznej zrealizowała firma „BBU Edukacja” – War-
szawski Fundusz Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o. ul. Opaczewska 
34/1, 02-372 Warszawa.

Życzymy miłego korzystania
UM Czyżew 

Święto Niepodległości w Czyżewie 
Jak co roku 11 listopada 2014 r. w Czyżewie odbyły się gminne 

obchody rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uro-
czystość rozpoczęto mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele 
parafialnym pw. św. Piotra i Pawła w Czyżewie, koncelebrowaną 
przez Proboszczów Parafii w Rosochatem Kościelnem, Dąbrowie 
Wielkiej i Czyżewie. Z kościoła po mszy uczestnicy udali się 
pod pomnik niepodległości w Czyżewie gdzie złożono wieńce 
i wiązanki przez delegacje samorządów: gminnego, powiatowego 
i wojewódzkiego, przedstawicieli Związku Sybiraków oraz szkół 
z terenu Gminy Czyżew. Następnie barwny pochód prowadzony 
przez mażoretki i orkiestrę dętą przemaszerował do Gminnego 
Ośrodka kultury gdzie odbyła się trzecia część uroczystości. 

Pani Burmistrz Anna Bogucka po przywitaniu wszystkich zebra-
nych w sali kinowej w swoim przemówieniu podkreśliła doniosłość 
święta i jego znaczenie dla pokoleń Polaków. Odniosła się również 
do obecnej sytuacji geopolitycznej podkreślając znaczenie słów że 
„wolność nie jest nam dana raz na zawsze”. Nawiązując do słów 
Pani Burmistrz w swoim wystąpieniu Radny Sejmiku Województwa 
Podlaskiego Pan Łukasz Siekierko przedstawił dzieje Rzeczpospolitej 
od utraty niepodległości po dzień dzisiejszy podkreślając przy tym 
znaczenie niepodległego bytu dla wszystkich pokoleń.

Po wystąpieniu na scenie zaprezentowali się w montażu 
słowno – muzycznym uczniowie Zespołu Szkół w Czyżewie. Barwna 
scenografia i głęboko patriotyczne teksty w połączeniu z dobrze 
zagranymi przez uczniów rolami dopełniły patosu uroczystości.

Pani Katarzyna Kostro Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
podsumowała dwa konkursy. W konkursie historycznym „Dwie 
wojny, jedna Ojczyzna” komisja w składzie: Norbert Tomaszew-
ski – przewodniczący oraz członkowie: Anna Kazimierczuk, Adam 
Pieńkowski  oraz Adam Świderski, przyznała:
I MIEJSCE –  Kinga Kuropatwa, ZSOiZ w Czyżewie
II MIEJSCE –  Anna Michalak, ZSOiZ w Czyżewie
III MIEJSCE –  Michał Rogalski, ZSOiZ w Czyżewie

Wyróżnienia zdobyli:
Agnieszka Łojek – ZS Rosochate Kościelne, Kinga Składanowska 
– ZS Czyżew 
Marcin Bogucki – ZSOiZ w Czyżewie.

W konkursie plastycznym pt. Ilustracja do wiersza „Tu wszędzie 
Polska” Tadeusza Kubiaka komisja w składzie Bożena Lipińska, 
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„Człowiek w teatrze życia codziennego” 
– Regionalne Spotkania Teatralne

21 listopada 2014 r., na scenie GOK-u w Czyżewie, młodzi 
oraz dorośli aktorzy zaprezentowali widowni spektakle teatralne 
w ramach IX Regionalnych Spotkań Teatralnych. Przed publicz-
nością wystąpiły następujące zespoły: najmłodsza grupa teatralna 
z GOK-u w Czyżewie [p.Ania Kazimierczuk], Niepubliczne Przed-
szkole im. Kubusia Puchatka w Szepietowie [p.Karolina Jasińska 
i p.Izabela Skarzyńska], „Perełki” ze SP w Dąbrowie Moczydły 
[p.Maria Gąsowska i p.Justyna Karwowska], średnia grupa teatralna 
z GOK-u w Czyżewie [p.Ania Kazimierczuk], „Mali aktorzy” z ZS 
w Rosochatem Kościelnem [p.Wiesława Sakowicz], „Moczydlaki” 
ze SP w Dąbrowie Moczydły [p.Zofia Popławska], najstarsza grupa 
teatralna z GOK-u w Czyżewie [p.Ania Kazimierczuk], „OREWIAKI” 
OREW Perki Karpie [p.Edyta Ożarowska i p.Ewa Perkowska], 
„SKAŁKI” WTZ nr 2 w Starych Raciborach [p.Barbara Hołowienko 
i p.Magdalena Pietruczak], Teatrzyk „BAJ” SOSW Zuzela [p.Grażyna 
Żebrowska, p.Anna Spiżewska i p.Małgorzata Skupiewska], „Klasy 
drugie” z Gimnazjum w Perlejewie [p.Marzena Boral i p.Bożena 
Leszczyńska] oraz uczniowie ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem 
[p.Monika Godlewska i p. Agnieszka Perkowska].

W tegorocznych spotkaniach teatralnych wzięły udział małe 
dzieci, młodzież oraz dorośli niepełnosprawni (zarówno fizycznie, 
jak i umysłowo). Impreza miała charakter integracyjny i została 
bardzo dobrze odebrana przez publiczność, która nie szczędziła 
aktorom braw oraz słów uznania na temat odwagi i talentu.

Nagrody oraz statuetki uczestnikom spotkań teatralnych wręczyła 
Dyrektor GOK-u pani Katarzyna Kostro oraz pani Ania Kazimier-
czuk – instruktor teatralny GOK-u. Upominki uczestnikom zostały 
przekazane przez GOK w Czyżewie, ZM „Sokołów” S.A. Oddział 
w Czyżewie oraz Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Czyżewskiej.

GOK Czyżew

Anna Kazimierczuk, Katarzyna Kostro spośród 52 prac z 4 placówek 
kultury i oświaty na terenie Gminy Czyżew nagrodziła w trzech 
kategoriach następujące osoby:

Kategoria I: zerówki
I miejsce – Eliza Aronowicz – GOK Czyżew
II miejsce – Izabela Ciborowska – ZS Rosochate Kościelne

III miejsce – Mateusz Saniewski – ZS Rosochate Kościelne
Kategoria II: kl. I-III

I miejsce – Tomasz Zawistowski – SP Czyżew
II miejsce – Aleksandra Szulborska – GOK Czyżew
III miejsce – Bartosz Sienicki – SP Czyżew

Wyróżnienie:
Natalia Jankowska – SP Dąbrowa Wielka
Dominika Zaremba – GOK Czyżew

Kategoria III: kl. IV-VI
I miejsce – Bartłomiej Gnatowski – ZS Czyżew
II miejsce – Katarzyna Lubowicka – ZS Czyżew
III miejsce – Laura Karczewska – ZS Czyżew

Wyróżnienie
Wiktoria Sosnowska – SP Dąbrowa Wielka

Na koniec Pani Burmistrz złożyła głębokie wyrazy uznania 
i podziękowania wszystkim za przygotowanie i oprawę uroczystości, 
wszystkim przybyłym gościom i mieszkańcom gminy za uczestnictwo. 

UM Czyżew
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Podlasie – nauka tolerancji dla wielokulturowości
„Podlasie – nauka tolerancji dla wielokulturowości” to projekt 

edukacyjny realizowany w klasach I – IV w Szkole Podstawowej 
im. Szarych Szeregów w Czyżewie w latach 2013/2016. Główne 
cele projektu to: zdobywanie i poszerzanie wiadomości o regionie, 
zapoznanie z kulturą mniejszości narodowych zamieszkujących 
nasz region, rozwijanie postaw tolerancji i otwartości na inne spo-
łeczności i inną kulturę.

W roku szkolnym 2013/2014 zadania były realizowane pod 
hasłem „Podlasie – moja mała ojczyzna”. Dotyczyły one głównie 
poznania swojego regionu, tradycji, obrzędowości, kultury i architek-
tury. Uczniowie poszerzali swoją wiedzę wykonując plakaty, albumy, 
wystawy o Podlasiu, uczyli się przyśpiewek i tańców Podlaskich, 
spotykali się z kulturą i tradycją bezpośrednio. Gościliśmy zespół 
muzyczny „Cymes Kapela” z programem „Podlasianka jestem”, 
zespół ludowy „Żurawiacy” z programem „Skąd jesteśmy – nasze 
korzenie”, pana Zdzisława Bieranowskiego, który opowiedział 
o zawodach dawniej występujących w naszym regionie, jak również 
zaprezentował pochodzące z Podlasia wiersze i utwory muzyczne. 
Były to wspaniałe lekcje tradycji, historii i patriotyzmu. We wspólnej 
zabawie dzieci uczyły się tańców i piosenek podlaskich.

 „Podlasie – tolerancja dla wielokulturowości” – to hasło 
będzie towarzyszyło przez kolejne dwa lata realizacji projektu. 
Październik – uczniowie klas I – IV zapoznali się z mniejszościami 
narodowymi zamieszkującymi Podlasie. Uczestniczyli w koncercie 
„Wielokulturowość Podlasia”. Odbiór przez dzieci muzyki zasko-
czył nawet artystów, gdyż żywiołowość utworów spowodowała, że 

dzieci nie tylko wspólnie śpiewały, ale też tańczyły. W listopadzie 
uczniowie poznają historię Tatarów w Polsce. 1 grudnia wystąpi 
zespół tatarski „Buńczuk”, prezentujący kulturę i obrzędy tatar-
skie. Uczniowie poprzez różne formy aktywności będą poznawali 
kulturę, tradycje i obrzędy mniejszości narodowych zamieszku-
jących Podlasie, planowane są spotkania z przedstawicielami 
poszczególnych narodowości.

Małgorzata Kaczyńska

22 listopada 2014 roku członkowie 
SKC przy Zespole Szkół w Czyżewie mieli 
okazję wraz i innymi SKC oraz Parafial-
nymi Kołami Caritas przeżyć niezwykłą 
uroczystość: Międzynarodowy Dzień 
Wolontariusza w Łomży. Swoją obecnością 
zaszczycili nas ks. bp. Janusz Stepnowski 
oraz przedstawiciele władz samorządowych 
z wojewodą podlaskim Panem Wojciechem 
Dzierzgowskim na czele.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. 
w łomżyńskiej katedrze. Główny celebrans, ks. 
bp. Janusz Stepnowski z całą mocą podkreślał 
niezastąpioność dzieł miłosierdzia, dziękując 
za razem tym wszystkim, za sprawą których 
są owe dzieła realizowane.

Po krótkim przemarszu na miejsce 
docelowe (II LO w Łomży) zaczęła się meryto-
ryczna część uroczystości. Poszczególne SKC 
przedstawiły swoją ofertę artystyczną. Nasze 
Koło Caritas zaprezentowało inscenizacje 

pt. „Królewska jaskółka”. Przedstawienie 
na tyle się podobało zebranej publiczności, 
że ta nagrodziła naszych aktorów brawami 
jeszcze w czasie trwania prezentacji.
Odnowieni duchowo i wzmocnieni fizycznie 
(organizatorzy zapewnili nam poczęstu-
nek) wróciliśmy zmotywowani do jeszcze 
większych wysiłków na rzecz potrzebują-
cego człowieka.

Anna Marciniak
ZS w Czyżewie

Wolontariusz twoim przyjacielem

Sportowe sukcesy czyżewskiej podstawówki i gimnazjum

18 listopada 2014 roku odbył się I etap turnieju piłkarskiego 
„TYMBARK” w kategorii dziewcząt U-12. Pomimo dużej liczby 
zgłoszonych drużyn dziewczętom z Czyżewa udało się awansować 
do II etapu turnieju.

Nasze młodsze dziewczęta U-10 również wygrały i awansowały 
do dalszych rozgrywek.

Chłopcy w tym samym turnieju, który rozgrywany był w Wyso-
kiem Mazowieckiem awansowali w kategorii U-10, natomiast starsi 
U-12 zajęli II miejsce.

Znakomity wynik uzyskały drużyny piłki siatkowej dziewcząt 
i chłopców z podstawówki. W powiatowych rozgrywkach w obu 
kategoriach zajęliśmy I miejsce.

W dalszych rozgrywkach tego turnieju uzyskaliśmy awans do 
półfinałów wojewódzkich, które odbędą się niebawem.

W gimnazjum siatkarze również popisali się swoimi umie-
jętnościami, chłopcy wygrali etap powiatowy oraz zajęli I miejsce 
w mistrzostwach grupy. Dziewczętom udało się wywalczyć III 
miejsce na szczeblu powiatowym.

Unihokej to gra, która sprawia wielką frajdę dzieciakom. I w 
tej dyscyplinie jesteśmy najlepsi co pokazał turniej w Wysokiem 
Mazowieckie, w którym zajęliśmy w kategorii chłopców I miejsce 
i III miejsce w kategorii dziewcząt.

Szachiści z naszej szkoły wygrali zarówno turniej powiatowy 
jak i mistrzostwa grupy uzyskując awans do finałów wojewódzkich.

Zespół Szkół w Czyżewie 
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Gminne Przedszkole w Czyżewie promuje 
zdrowie i bezpieczeństwo dzieci

Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu Gminnego 
Przedszkola w Czyżewie. Przyczyniają się do realizacji zadań 
wynikających z koncepcji pracy przedszkola, która w swoim 
założeniu ma wspomaganie rozwoju intelektualnego, emocjo-
nalno-społecznego i fizycznego dziecka. Pomagają również 
w realizacji podstawy programowej. Wykorzystują swoją wiedzę 
merytoryczną do uatrakcyjniania zajęć i wzbogacania oferty 
edukacyjnej przedszkola.

W ciągu kilku ostatnich lat nasze przedszkole może pochwalić 
się szeroką współpracą z rodzicami i dużą ilością organizowanych 
spotkań. Tradycyjnie także i w tym roku szkolnym z inicjatywy 
rodziców odbyły się już cztery spotkania z: policjantem, pielęg-
niarką, pomocą dentystyczną i weterynarzem.

W październiku gościliśmy w przedszkolu policjanta – 
tatę Huberta. Dzieci poprzez zabawę uczyły się bezpiecznego 
zachowania w ruchu drogowym oraz właściwego reagowania 
w przypadku zagrożenia. Poznawały numery alarmowe: 997, 
998, 999, 112. Kolejnym spotkaniem w tym miesiącu była wizyta 
weterynarza – taty Liliany. Dzieci dowiedziały się, jak należy 
opiekować się zwierzętami, czym je karmić i jak poznać, kiedy 
zwierzę jest chore. Mogły również posłuchać jak bije serce psa. 
Wizyta pozwoliła zrozumieć przedszkolakom, że one także mają 
wpływ na los zwierząt.

W listopadzie odbyły się spotkania mające na celu promocję 
higieny oraz profilaktyki zdrowia. Dzieci gościły w przedszkolu 
pielęgniarkę – mamę Korneli i. Poprzez zabawę dowiedziały się 
jak dbać o zdrowie, przełamały towarzyszący im lęk przed bia-
łym fartuchem oraz koniecznymi zabiegami medycznymi. Mogły 
też posłuchać bicia swojego serca. Przedszkolaki spotkały się 
również z pomocą dentystyczną – mamą Gabrysi. Dowiedziały 
się jak należy dbać o zęby, co można jeść, a czego unikać by 
mieć piękny uśmiech. Na modelu uzębienia mogły zobaczyć 
prawidłową technikę szczotkowania zębów. Same również pod 
kontrolą fachowego oka gościa umyły swoje ząbki w przedszkol-
nej łazience.

Spotkaniom towarzyszyła przyjazna i radosna atmosfera. 
Przedszkolaki włączały gości do wspólnych zabaw przy muzyce. 
Zajęcia z udziałem rodziców reprezentujących różne zawody są 
dla najmłodszych przedszkolaków atrakcyjną formą poznawania 
otaczającego ich świata.

Dziękujemy rodzicom uczestniczącym w naszych spotkaniach 
za przekazaną wiedzę i poświęcony czas. Z radością przyjmiemy 
inicjatywę dalszej współpracy, a największą nagrodą niech będzie 
dla was uśmiech waszego dziecka.

Bogusława Pietruszewska
Gminne Przedszkole 
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W Bibliotece ….
O Żeromskim

Rok 2014 to jubileusz 150 rocznicy 
urodzin Stefana Żeromskiego i z tej właśnie 
okazji młodzież gimnazjalna uczestniczyła 
w spotkaniu z Jarosławem Górskim – polo-
nistą, popularyzatorem historii, pisarzem 
i publicystą. Temat spotkania brzmiał: „Dla-
czego Żeromski został ogłoszony sumieniem 
polskiej literatury? ”, pan Jarosław przybliżył 
uczniom czasy w których żył i tworzył Ste-
fan Żeromski, powołując się na liczne jego 
utwory znane młodzieży z lekcji j. polskiego 
„Przedwiośnie, Ludzie bezdomni, Siłaczka” 
czy mniej znane np. „Popioły”.

V Gminny konkurs 
„M jak mój pluszowy miś”

Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród 
nastąpiło 18 listopada 2014 r. o godz. 9.00 
w Gminnym Ośrodku Kultury, poprzedził 
je spektakl teatralny pt. „Kubuś Puchatek” 
w wykonaniu aktorów Teatru ART-RE z Krakowa.

Rozstrzygnięcie V Gminnego Konkursu 
Plastycznego „M jak mój pluszowy miś” 
zorganizowanego przez Bibliotekę Publiczną 
nastąpiło 4 listopada 2014 r. Na konkurs 
ogółem wpłynęło 123 prace.

Komisja w składzie Kostro Katarzyna – 
przewodnicząca, Lipińska Bożena – członek, 
Kazimierczuk Katarzyna – członek

Z nadesłanych prac nagrodzono nastę-
pujące osoby:
Kategoria I (3 – 5 latki) wpłynęło 35 prac. 
I miejsce –  Mateusz Wyszyński – Oddział 

Przedszkolny w Dąbrowie Wielkiej
II miejsce –  Zuzanna Świerżewska – Gminne 

Przedszkole w Czyżewie 

III miejsce –  Franciszek Góralczyk – Gminne 
Przedszkole w Czyżewie 

Wyróżnienia
Gabriela Jabłońska – Oddział Przedszkolny 
w Dąbrowie Wielkiej
Blanka Gniazdowska – Gminne Przedszkole 
w Czyżewie
Kacper Dmochowski – Gminne Przedszkole 
w Czyżewie
Eliza Aronowicz – Gminne Przedszkole 
w Czyżewie
 Kategoria II („0”) wpłynęło 22 prace. 
I miejsce –  Anita Wdzieńkońska – Oddział 

Przedszkolny w Dąbrowie Wielkiej
II miejsce –  Justyna Nowacka – Gminne 

Przedszkole w Czyżewie
III miejsce –  Weronika Kozłowska – GOK 

w Czyżewie
Wyróżnienia
Patrycja Kamińska – Oddział Przedszkolny 
w Rosoch. Kość.

Patrycja Kowalewska – Oddział Przedszkolny 
w Rosoch. Kość.
Kategoria III (klasy I- II) wpłynęło 66 prac
I miejsce –  Błażej Góralczyk – Zespół Szkół 

w Czyżewie
II miejsce –  Amelia Tajer – Zespół Szkół 

w Czyżewie
III miejsce –  Aleksandra Pawłowska – Zespół 

Szkół w Czyżewie
Wyróżnienia:
 Jakub Pietruszewski – Zespół Szkół w Czyżewie
Jakub Dąbrowski – Zespół Szkół w Czyżewie
 Ewelina Zalewska – Zespół Szkół w Czyżewie
Patryk Wiśniewski – Zespół Szkół w Czyżewie
 Maria Kujawa – Zespół Szkół w Czyżewie 

 
Kazimierczuk Katarzyna

,,Szkoło Pomóż i Ty”
Uczniowie ZSOiZ w Czyżewie po raz 

kolejny wzięli udział w akcji charytatywnej,, 
Szkoło Pomóż i Ty”. W tym roku fundacja 
pomaga 17-letniemu Kamilowi Dominiak, 
który od urodzenia choruje na Mózgowe 
Porażenie Dziecięce. Kamil jest bardzo 
pogodny i otwarty pomimo własnych ogra-
niczeń. Każdego dnia stawia czoło nowym 
wyzwaniom, dlatego oprócz systematycznej 
rehabilitacji potrzebuje zakupu sprzętu do 
edukacji i obsługi komputera za pomocą 
ruchów gałek ocznych tj. „PCEye Go”. 
Koszt „PCEye Go” – kwota około 22 000 zł 
przewyższa możliwości finansowe rodziny 
Kamila, dlatego od ofiarności i dobroci ludzi 
o otwartym sercu zależeć będzie jego dalsza 
edukacja. Członkowie Klubu HDK, który 
często angażuje się w akcje charytatywne 
przygotowali informacje na temat tego 
chłopca na gazetkę szkolną oraz zajęli się 

akcją sprzedaży cegiełek. Każdy uczeń mógł 
zostać posiadaczem dowolnej ich ilości. Nasza 
młodzież w bezinteresownej pomocy innym 
kieruje się słowami Jana Pawła II – „Człowiek 
jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które 
posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest 
to co się ma, ale czym się dzieli z innymi.” 
Wychowawcy klas wykorzystali tę akcję jako 
jeden z elementów lekcji wychowawczej – 
kształtującej pozytywny stosunek do osób 
potrzebujących i cierpiących. Dzięki tej akcji 
propagowaliśmy w naszej szkole wartości 
najważniejsze w życiu każdego człowieka: 
otwartość, życzliwość i dobroć. Zebraliśmy 
kwotę 136,50 zł, sprzedając 72 cegiełki. 
Pieniądze te zostały przekazane na konto 
Fundacji na Rzecz Osób Niewidomych 
i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”.

 Dorota Gierałtowska
 nauczyciel ZSOiZ w Czyżewie
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Nasze zdrowie !
20 listopada 2014 roku obchodzony jest Światowy Dzień 

Rzucania Palenia Tytoniu.
Jak ważny jest to problem świadczą o tym statystyki.
Na całym świecie wskutek palenia papierosów przedwcześnie 

umiera ok. 3,5 mln osób, a przeciętna osoba, która wypala do 10 
papierosów dziennie, skraca sobie ży cie o 4,5 roku.

W Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem podjęto wiele ini-
cjatyw profilaktycznych zmierzających do uświadomienia uczniom 
oraz ich rodzicom o szkodliwości i zagrożeniach zdrowotnych, jakie 
niesie ze sobą czynne i bierne palenie papierosów.

Na lekcjach biologii, przyrody i godzinach wychowawczych, 
przeprowadzono następujące działania prozdrowotne:

– pogadanki tematyczne o szkodliwości palenia papierosów,
– konkursy plastyczne „Palenie szkodzi zdrowiu”,
– filmy edukacyjne na stronie www.scholaris.pl,
– wykonano gazetkę szkolną „Papieros twój wróg!”,
– ukazał się artykuł w gazecie szkolnej „Nihil Novi” – 

„Nasz zdrowie”.

Dzięki tym działaniom młodzież szkolna oraz ich rodzice są 
świadomi zagrożeń wynikających z palenia papierosów.

Janina Katarzyna Kaczyńska, Bożena Kostro
Nauczyciele ZS Rosochate Kościelne

„Boże Narodzenie na Ziemi Wysokomazowieckiej”
Prezentujemy Państwu wyniki Powia-

towego Konkursu Plastycznego „Boże Naro-
dzenie na Ziemi Wysokomazowieckiej” 
zorganizowanego przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Czyżewie oraz Stowarzyszenie 
Kulturalne Ziemi Czyżewskiej z dotacji Powiatu 
Wysokomazowieckiego, w ramach zadania 
publicznego pt. „Powiatowe obchody Roku 
Oskara Kolberga 2014 – Boże Narodzenie 
na Ziemi Wysokomazowieckiej”.

Komisja konkursowa w składzie: Krystyna 

Kunicka – przewodnicząca oraz członkowie: 
Katarzyna Kazimierczuk, Bożena Lipińska, 
Katarzyna Kostro  i Anna Kazimierczuk, 
oceniła 352 prace z 33 instytucji oświaty 
i kultury z terenu Powiatu Wysokomazo-
wieckiego. Komisja oceniała prace w 5-ciu 
kategoriach wiekowych.

W kategorii I [przedszkole i zerówki] 
przyznano: I miejsce- Martyna Krajewska 
– GOK Szepietowo, II miejsce – Weronika 
Niemyjska – GOK Szepietowo, III miejsce – 
Juliusz Wyszyński – NP. im. Kubusia Puchatka 
Szepietowo. Wyróżnieni natomiast zostali: 
Eliza Aronowicz – GOK Czyżew, Paweł 
Gawrysiak – SP Stare Radziszewo, Julia 
Godlewska – GP Czyżew, Marcin Perkowski 
– SP Wojny Krupy, Natalia Sienicka – COKiS, 
Aneta Godlewska – SP Wojny Krupy.

W kategorii II [kl. I- III SP] przyznano: 
dwa I miejsca – Emilia Busma GOK Szep-
ietowo oraz Sylwia Moczydłowska – GOK 
Szepietowo, II miejsce – Wiktor Aronowicz 
– GOK Czyżew, III miejsce – Julia Niemyjska 
– GOK Szepietowo. Wyróżnieni natomiast 
zostali: Dominika Zaremba – GOK Czyżew, 
Jakub Walendziak – SP Święck Wielki, Patryk 
Grodzki – ZS Kulesze Kościelne, Aleksandra 
Szulborska – GOK Czyżew, Szymon Grana-
szewski – SP Szepietowo, Julia Kinga Guziak 
– SP Wyliny Ruś, Zuzanna Zaremba- GOK 
Czyżew, Feliks Popławski – SP Święck Wielki, 
Kacper Dąbrowski – SP Dąbrowa Moczydły.

W kategorii III (kl. IV- VI) komisja przy-
znała: I miejsce- Gabriela Kaczyńska – SP nr 
1 Wysokie Mazowieckie, II miejsce – Krystian 
Gontarczuk – COKiS, III miejsce – Adrianna 
Baczewska – ZS Czyżew. Wyróżnieni nato-
miast zostali: Ewa Grochowska – ZS Sokoły, 
Bartosz Kowalewski – GOK Szepietowo, Julia 

Krajewska – SP nr 1 Wysokie Mazowieckie, 
Dawid Skorupski – GOK Szepietowo.

W kategorii IV [gimnazjum] komisja 
przyznała: I miejsce – Aleksandra Dąbrowska- 
ZS Rosochate Kościelne, II miejsce – Sylwia 
Bogucka – ZS Jabłoń Kościelna, III miejsce- 
Paulina Roszkowska – ZS Sokoły. Wyróżnieni 
natomiast zostali: Magdalena Podbielska – ZS 
Rosochate Kościelne, Anna Stypułkowska – ZS 
Kobylin Borzymy, Kamil Brzozowski- SOSW 
Zuzela (pow. ostrowski, woj. Mazowieckie).

W kategorii V [szkoła średnia i dorośli] 
komisja przyznała: I miejsce – Anna Bruliń-
ska – GOK Szepietowo, II miejsce – Włady-
sława Zawistowska – GOK Szepietowo, III 
miejsce- Piotr Jamiołkowski- WTZ nr 2 Stare 
Racibory. Wyróżnieni natomiast zostali: Marta 
Pełszyk – OSSP Ciechanowiec oraz Paulina 
Niemyjska – OSSP Ciechanowiec.

GOK Czyżew
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Dzień Przedsiębiorczości w ZSOiZ
W poniedziałek 1 grudnia 2014 r. w ZSOiZ w Czyżewie odbył 

się Dzień Przedsiębiorczości Uczniowskiej w ramach projektu 
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Łomżyński. 
Udział w nim wzięli uczniowie klas III i IV Technikum w zawodach: 
technik agrobiznesu i technik prac biurowych. W ramach tego Dnia 
zorganizowano spotkanie z panem Robertem Piątkiem – ekspertem 
Fundacji Przedsiębiorczości Uczniowskiej pt. „Od przedsiębiorczości 
uczniowskiej do własnego biznesu”. Obejmowało ono także udział 
w warsztatach kreatywnego myślenia. Prowadzący mówił, jak zało-
żyć spółdzielnię uczniowską i jakie korzyści może ona przynieść 
uczniom i szkole. Młodzież dowiedziała się również jaki jest cel 
funkcjonowania spółdzielni oraz sens jej założenia. Organizatorem 
Dnia Przedsiębiorczości w szkole była nauczycielka przedmiotów 
zawodowych pani Agnieszka Piętka.

 Uczniowie ZSOiZ w Czyżewie

Dzień Edukacji Narodowej w Rosochatem Kościelnem

Dnia 20 października 2014 r. w Zespole Szkół w Rosochatem 
Kościelnem odbyła się podwójna uroczystość: Dzień Edukacji Naro-
dowej i 20-lecie powstania budynku szkoły. Wśród zaproszonych 
gości obecni byli: Poseł na Sejm Pan Jacek Bogucki, Starosta powiatu 
wysokomazowieckiego Pan Bogdan Zieliński, Burmistrz Czyżewa 
Pani Anna Bogucka, dyrektorzy szkół w Czyżewie i Dąbrowie Wiel-
kiej, sołtysi wsi z okręgu naszej szkoły, emerytowanie nauczyciele 
m. in.: Halina Kulesza, Barbara Dąbrowska, Wiesława Janczew-
ska Walesieniuk i Bożena Sienicka, pierwsi absolwenci nowego 
budynku, reporterka Radia Nadzieja – Pani Katarzyna Jaźwińska, 
Rada Pedagogiczna, radni i rodzice.

Po odśpiewaniu hymnu narodowego Pani Dyrektor Szkoły 
Bogusława Kossakowska rozpoczęła swoje przemówienie, które 
zobrazowane było prezentacją multimedialną ukazującą historie 
naszej szkoły. Następnie głos zabrał Pan Jacek Bogucki, który 
z wielkim poruszeniem opowiadał o swoim wkładzie w budowę 
tej szkoły. Ze wzruszeniem słuchaliśmy przemówienia ówczes-
nej dyrektor szkoły Pani Haliny Kulesza, która mówiła o dużym 
zaangażowaniu miejscowej społeczności w jej powstanie. Każdy 
pomagał jak mógł. Liczyła się każda para, liczyło się wsparcie 
i dobroć serca.

Kolejnym punktem uroczystości było przedstawienie w wykonaniu 
uczniów naszej szkoły. Uczniom przyświecało hasło: „W przeszłość 
przenoszą nas wspomnienia, a w przyszłość marzenia” Herberta 
George’a. Występujący przenieśli nas w podróż sentymentalną, 
porównując szkołę do pędzącego pociągu. Młodsza grupa ucz-
niów z klasy III zaprezentowała w sposób humorystyczny scenkę 
przedstawiającą problemy szkolne młodzieży.

Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor wręczyła nagrody 
oraz pamiątkowe statuetki zgromadzonym gościom. Po części 
artystycznej odbył się uroczysty obiad.

Martyna Sienicka
Agnieszka Łojek

Magdalena Podbielska
Uczennice ZS w Rosochatem Kościelnem 
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Uroczystość odbyła się 25 listopada 2014 roku w grupie dzieci 
3 – 4 letnich w Rosochatem Kościelnem. 24 „Rosochatków” otrzymało 
pasowanie na przedszkolaka od pani Dyrektor Bogusławy Kossakow-
skiej. Rodzice również złożyli obietnice przed swoimi pociechami:

„Dziecko jest moim największym Skarbem.
Postaram się ze wszystkich sił

być najlepszym Rodzicem na świecie.
Obiecuję kochać moje dziecko mądrze…”

„Rosochatek” to punkt przedszkolny dla dzieci 3 – 4 letnich 
w Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem, który istnieje od kilku 
lat. Cieszy się wśród rodziców i dzieci dużym powodzeniem.

Małgorzata Gołaszewska – Zaręba 
ZS w Rosochatem Kościelnem 

W czwartek 20 listopada 2014 roku odbyły się w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie szkolne eliminacje 
konkursu „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”. Nad ich 
przebiegiem czuwali: przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy 
w Białymstoku oraz pracownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w Zambrowie. Młodzież pisała test składający się z 40 
pytań. Udział w konkursie wzięła klasa IV Technikum w zawodzie 
technik agrobiznesu. Najlepszy wynik uzyskał Albert Żochowski, zaś 
drugie miejsce zajął Grzegorz Moczulski. Laureat otrzymał nagrody 
i zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 
w marcu 2015 roku w Białymstoku.

 Jerzy Tomkielski
Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Niezwykłą atrakcją dla uczniów Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
w Czyżewie jest otwarte 21 września 2014 r. 
z okazji 75 rocznicy napaści hitlerowskich 
Niemiec i Związku Sowieckiego na Polskę 
Muzeum Ziemi Czyżewskiej oraz Pomnik 
Zesłańców Sybiru. W ramach lekcji historii, jez. 
polskiego czy godziny wychowawczej młodzież 
wszystkich klas bierze udział w wycieczkach 
do tego niezwykłego miejsca, które przybrało 
swój odpowiedni wygląd i funkcję. W czasie 
zwiedzania Muzeum młodzi ludzie poznają 
historią swojej miejscowości i przodków. Na 
początku uwagę zwiedzających przykuwa 
wagon, który upamiętnia zesłania na Sybir. 
W środku znajdują się dwie salki. W pierwszej 
jest tablica z nazwiskami rodzin wywiezionych 
na Sybir. Ustawione są manekiny w strojach 
zesłańców, symbolizujące wywiezione osoby. 
W drugiej części zrekonstruowane zostało 
wnętrze ziemianki – chaty zesłańców. Następnie 
młodzież poznaje wygląd i historię dworca. 
Koncepcja aranżacji jego pomieszczeń opiera 
się na motywie podróży. Ekspozycja podzielona 
jest na pięć przestrzeni, prezentujących różne 
treści. Pierwsza sala, którą warto zwiedzić to 
poczekalnia z czasów Kolei Warszawsko-
-Petersburskiej. Tu w zamykanych gablotach 
można zobaczyć artefakty, związane z pracą 
na kolei (m.in. lampy karbidowe, sygnałowe 

i telefony używane na stacji). W zabytkowym 
aparacie fotograficznym obejrzeć można 
migawkę zdjęć z przeszłości.

Zachwyt wszystkich zwiedzających 
wzbudza instalacja wykonana z walizek-
-gablot. Każda z nich kryje w sobie pamiątki, 
związane z mieszkańcami Czyżewa i jego 
okolic. Instalacja ta to bardzo symboliczna 
podróż w czasie. W opowieści o przeszłości 
akcenty postawione zostały na wydarzenie, 
jakim stała się wizyta ostatniego cara Rosji 
Mikołaja w Czyżewie we wrześniu 1912 roku 
oraz tragiczna historia wywózek na Sybir. Tym 
dwóm tematom poświęcono dwie kontrastowe 
salki. Pierwsza z nich w wymowny sposób 
prezentuje rekonstrukcję wagonu carskiego. 
Wyposażenie pełne przepychu i elegancji, godne 
Cara kontrastuje z umieszczonym naprzeciw 

surowym pomieszczeniem, prezentującym 
historię Sybiraków i tragedię tych wydarzeń. 
W korytarzu znajduje się współczesna mapa 
Czyżewa i okolic wzbogacona o prezentację 
zdjęć najciekawszych obiektów w gminie 
Czyżew. W sali poświęconej powojennej 
historii regionu prezentowane są: przedmioty 
codziennego użytku, sylwetki honorowych 
obywateli miasta, insygnia władzy związane 
z otrzymaniem praw miejskich.

Ostatnim punktem pobytu w muzeum jest 
wpisanie się do pamiątkowej księgi i wspólne 
zdjęcie. Młodzież podczas zwiedzania Muzeum 
poznaje historię Czyżewa, ale także wzrusza 
się tragicznymi losami ludzi zesłanych na 
Syberię podczas II wojny światowej.

Dorota Gierałtowska
Nauczyciel jęz. polskiego

Pasowanie na Przedszkolaka

Bhp w gospodarstwie rolnym

Młodzież czyżewska w Muzeum…
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„Bożonarodzeniowe Świętowanie” w czyżewskim GOK-u
Dnia 15 grudnia w czyżewskim ośrodku 

kultury, podsumowano projekt pn. „Powiatowe 
obchody Roku Oskara Kolberga 2014- Boże 
Narodzenie na Ziemi Wysokomazowieckiej”. 
Tego dnia mieliśmy zaszczyt gościć gospo-
darza naszej gminy i miasta – Burmistrza 
Czyżewa, Panią Annę Bogucką, Radnych 
Rady Miejskiej w Czyżewie oraz Dyrektorów 
szkół z terenu Gminy Czyżew.

W ramach projektu, pod patronatem 
honorowym Burmistrza Czyżewa Pani Anny 
Boguckiej oraz Starosty Powiatu Wysokomazo-
wieckiego Pana Bogdana Zielińskiego, odbył 
się m.in. Powiatowy Konkurs Plastyczny pn. 
„Boże Narodzenie na Ziemi Wysokomazowie-
ckiej- tradycje i obrzędy”. Z tego też względu 
Pani Burmistrz oraz Pani Dyrektor Katarzyna 
Kostro wręczyły laureatom konkursu oraz ich 
opiekunkom pamiątkowe „dyplomy” oraz 
świąteczne upominki. Pani Burmistrz złożyła 
również wszystkim obecnym bożonarodze-
niowe życzenia.

Następnie Pani Dyrektor GOK-u oraz Pani 
Ania Kazimierczuk- koordynatorka powiatowych 

obchodów Roku Oskara Kolberga, wręczyły 
uczniom oraz dorosłym uczestnikom projektu, 
upominki oraz „podziękowania”. Również 
opiekunki grup uczniów z poszczególnych 
szkół oraz dyrektorzy placówek edukacyjnych 
z terenu Gminy Czyżew otrzymali „podzię-
kowania” za współpracę przy kulinarno- 
plastycznym projekcie z okazji obchodów 
„Roku Oskara Kolberga 2014”.

Na zakończenie czekał na wszystkich 
obecnych wspaniały, świąteczny poczęstunek, 
który przygotowały Mamy uczniów uczestni-
czących w projekcie. Dzięki nim poczuliśmy 
przedsmak Wigilii i Bożego Narodzenia- na 
stole pojawiły się pierniki, sałatki, barszcz 
z uszkami, kapusta z grzybami, naleśniki 
z kapustą i grzybami, swojski chleb oraz 
wiele innych smakowitości.

Przy okazji wszelkich działań projektowych 
promowaliśmy etnografów: Oskara Kolberga 
oraz pochodzącego z Powiatu Wysokoma-
zowieckiego, Zygmunta Glogera. Efektem 
finalnym projektu zadania jest piękna broszura 
zawierająca prace laureatów i uczestników 

konkursu plastycznego oraz pozyskane przez 
uczniów receptury kulinarne świątecznych 
i wigilijnych potraw.

Patronat medialny nad projektem bożo-
narodzeniowym objął Tygodnik Podlaski 
„KONTAKTY”. Przy jego realizacji współpra-
cowali z ośrodkiem kultury i stowarzyszeniem: 
Zespół Szkół w Rosochatem Kościelnem (Iwona 
Sienicka), Zespół Szkół w Czyżewie (Aneta 
Zaremba), Szkoła Podstawowa w Dąbrowie 
Wielkiej (Elżbieta Krajewska) oraz Zespół 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
w Czyżewie (Aneta Grądzka, Aneta Piotrowska).

Zadanie publiczne zrealizował Gminny 
Ośrodek Kultury w Czyżewie oraz Stowarzy-
szenie Kulturalne Ziemi Czyżewskiej z dotacji 
Powiatu Wysokomazowieckiego.

Dziękujemy wszystkim za współpracę, 
za pomoc i życzliwość w realizacji naszego 
„Bożonarodzeniowego Świętowania”. Weso-
łych Świąt!

Anna Kazimierczuk
Agnieszka Zaniewska

12 grudnia 2014 r., dzięki użyczonemu 
przez Urząd Miejski gimbusowi, wyjątkowo 
liczna grupa uczniów ze szkół z terenu Gminy 
Czyżew, wzięła udział w Wojewódzkim 
Konkursie Recytatorskim w Łapach.

Dzieci i młodzież do udziału w konkursie 
przygotowały panie: Ania Kazimierczuk – GOK 
w Czyżewie, Iwona Sienicka – Zespół Szkół 
w Rosochatem Kościelnem, Katarzyna Krych, 
Aneta Zaremba i Kinga Lubak – Zespół Szkół 
w Czyżewie oraz Aneta Grądzka- Zespół 

Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
w Czyżewie. 

Recytatorzy zdobyli następujące miejsca 
i wyróżnienia:
kategoria klas IV-VI Szkoła Podstawowa:
Wyróżnienie Dawid Tymiński – Zespół Szkół 
w Czyżewie;
kategoria gimnazjum:
Wyróżnienie Patrycja Gosk – Zespół Szkół 
w Rosochatem Kościelnem;
kategoria szkoła średnia:

Wyróżnienia Klaudia Szulborska – Gminny 
Ośrodek Kultury Czyżew (ucz. ZSOiZ) oraz 
Marta Tymińska- ZSOiZ.

Natomiast II MIEJSCA zajęły Natalia 
Kulesza – GOK Czyżew (ucz. ZSOiZ) oraz 
Michał Mystkowski – Zespół Szkół Ogólno-
kształcących i Zawodowych w Czyżewie.

Gratulujemy!
ZS Rosochate, GOK Czyżew, ZS Czyżew, 

ZSOiZ Czyżew

Palenie śmieci szkodzi Twojemu zdrowiu i zdrowiu Twoich 
najbliższych, zanieczyszcza środowisko, w którym mieszkasz!!!

Sukces recytatorów z Gminy Czyżew w Wojewódzkim 
Konkursie Recytatorskim pn. „Wiew sitowia”

APEL do mieszkańców Gminy Czyżew
Paląc śmieci uwalniasz do środowiska 

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

PAMIĘTAJ!
W piecu domowym nie wolno palić 

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

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

że nie są zanieczyszczone impregnatami 
i powłokami ochronnymi,

– odpady z kory i korka,
– papier i tekturę,
Palenie śmieci ma również negatywny 

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

UWAGA!
W przypadku stwierdzenia termicznego 

przekształcania odpadów w instalacji do 

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

Ustawa o odpadach
Art. 13

Zabrania się odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów poza instalacjami lub urządzeniami 
spełniającymi odpowiednie wymagania.

Art. 71
Kto wbrew zakazom termicznie prze-

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



18 Gazeta Czyżewska

11 grudnia harcerze 3DH im. Szarych Szeregów i 6 DHS im 
Sybiraków rozpoczęli czas bożonarodzeniowego świętowania 
w Zespole Szkół w Czyżewie. Tego dnia, pokryty białym szronem 
świat, przypominał o zimowym, świątecznym czasie. Nastrój wigi-
lijnego wieczoru wprowadzała nie tylko otulona bielą przyroda, ale 
też przepiękna dekoracja sali, gdzie harcerze witali swych gości. 
Wielu odpowiedziało na zaproszenie.

Przybył z Łomży pan Marian Paliwoda – Zesłaniec Sybiru i wie-
loletni przyjaciel czyżewskich harcerzy, który zaśpiewał góralską 
pastorałkę oraz zaprezentował wiersz o syberyjskiej Wigilii. Byli 
obecni Sybiracy z czyżewskiego Koła Związku Sybiraków: pan 
Henryk Bruliński i pan Andrzej Zieliński oraz pani Eugenia Dłuska.

Z przykrością obserwujemy, że co roku coraz mniej Sybiraków 
gościmy na naszych Wigiliach. Zastępca Burmistrza Pan Andrzej 
Molenda, składając życzenia harcerzom, zapewnił o wsparciu ruchu 
harcerskiego przez Urząd Miasta i Gminy Czyżew. Bardzo ciepło 
przywitali harcerze druhny instruktorki, które wiele lat prowadziły 
w czyżewskiej szkole drużyny harcerskie i zuchowe. Gospoda-
rze – Dyrekcja Zespołu Szkół w Czyżewie – zawsze są obecni na 
uroczystościach, co harcerze bardzo doceniają. Ksiądz proboszcz 
Eugeniusz Sochacki skorzystał z okazji, żeby podziękować harcerzom 
za ich obecność w życiu parafii i czyżewskiego społeczeństwa.

Wigilijną uroczystość uświetnili pięknymi kolędami harcerze 
z orkiestry czyżewskiej. Phm Halina Lipińska skomentowała przesłanie 

Betlejemskiego Światła Pokoju, które w 2014 roku nosi hasło POKÓJ 
JEST W NAS. Przekazywanie ognia jest symbolem powszechnego 
pokoju i wzajemnego porozumienia wszystkich ludzi przed świę-
tami Bożego Narodzenia, dlatego płomień Światła Betlejemskiego 
czyżewscy harcerze przywiozą z Łomży 20 grudnia. Druhna złożyła 
wszystkim gościom życzenia świąteczne i noworoczne.

Podczas łamania się opłatkiem „wszyscy wszystkim” prze-
kazywali życzenia i dzielili się także dobrym słowem. W czasie  
wigilijnego posiłku nie zabrakło śpiewu kolęd i piosenek harcerskich. 
Nastrój naszej Harcerskiej Wigilii, dzięki wzajemnej życzliwości, 
był prawdziwie braterski, radosny i bardzo świąteczny.

ZS Czyżew

Harcerska Wigilia 2014

 

Ponadto w 2015 roku zapraszamy na:
11 stycznia – koncert noworoczny w wykonaniu 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej z GOK
18 stycznia – Prezentacje  Kolęd i Zespołów Kolędni-
czych
15 luty – kabaret Cezary Żak i Artur Barciś

IX Jesienny Zlot ZHP w Rosochatem Kościelnem 
Po raz dziewiąty odbył się Zlot Zuchów 

i Harcerzy w Rosochatem Kościelnem. 28 
listopada 2014 r. przyjechały do naszej 
szkoły Gromady Zuchowe i Drużyny Har-
cerskie z Łomży, Komorowa, Jedwabnego, 
Szczuczyna, Śniadowa, Wysokiego Mazo-
wieckiego, Zambrowa i Czyżewa.

Gościliśmy również Komendanta Hufca 
Nadnarwiańskiego hm Wiesława Domańskiego, 
rodziców, Radę Pedagogiczną naszej szkoły. 
W czasie świeczkowiska zuchy ze Szczu-
czyna złożyły obietnicę zuchową, a harcerze 
z Jedwabnego – przyrzeczenie harcerskie.

Podczas dwudniowego programu miał 
miejsce: bieg na orientację, Festiwal Zabawy 
z wróżbami andrzejkowymi. W sobotę zuchy 

i harcerze wzięli udział w zajęciach z myśli-
wymi (p. J. Kossakowskim i p. R. Puławskim), 
a także w zajęciach animacyjnych „Zielonej 
Szkoły”. Na zajęciach artystycznych dzieci 
wykonywały ozdoby choinkowe oraz świą-
teczne stroiki z przeznaczeniem na kiermasz 
charytatywny. Na obiad tradycyjnie mieliśmy 
bigos i kiełbaski. Drużyny otrzymywały 
drobne nagrody i upominki.

Dziękujemy sponsorom za wsparcie 
naszych spotkań: p. J. Netterowi, p. B. 
Kraszewskiej, p. S. Zgierunowi, p. B. i J. 
Pruszyńskim.

Czuwaj!
phm M. Gołaszewska – Zaręba

Wystąpią z programem kabaretowym  
w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżewie 

dnia 15 lutego 2015 r.
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Laureaci konkursu Bożonarodzeniowe Świętowanie w kategorii klasy I-III szkoła podstawowa

Uczestnicy projektu kulinarnego

Najmłodsi laureaci konkursu Bożonarodzeniowe Świętowanie Najmłodsi laureaci konkursu recytatorskiego „Wiew sitowia”
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