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Rok 2015 jest jubileuszowym rokiem dla 
wszystkich samorządów gminnych, bowiem 
przed 25 laty w 1990 roku została wprowa-
dzona w życie reforma samorządowa, na mocy 
której został odrodzony samorząd. To wtedy 
w bezpośrednich wyborach zostali wyłonieni 
radni jako przedstawiciele mieszkańców. Rada 
spośród siebie wybrała pierwszego wójta, 
którym został Jacek Bogucki. Od tamtej pory 
minęło już 25 lat.

Jest to dobry czas na chwilę refleksji 
jakie to były lata, jak je wykorzystaliśmy, 
jak zmieniła się nasza gmina. W 1990 r. 
większość dróg była gruntowa i trudno 
przejezdna, wodociąg miał tylko Czyżew, 

kanalizacja sanitarna nie istniała a telefon 
na korbkę był tylko u sołtysa. 

Dzisiaj jest to zupełnie inna gmina. Na 
wizerunek dzisiejszej gminy pracowało przez 
te lata wiele osób, którym chciałabym bardzo 
serdecznie podziękować. Dziękuję moim 
poprzednikom wójtom, radnym, kierowni-
kom wszystkich jednostek, pracownikom, 
sołtysom ale także wszystkim mieszkańcom.

To nasza wspólna zasługa, że gmina 
rozwija się i wyróżnia w wielu dziedzinach.

Pozdrawiam serdecznie
Anna Bogucka

Burmistrz Czyżewa

Gazeta Czyżewska

V sesja Rady Miejskiej w Czyżewie
W dniu 25 czerwca 2015 r. obradowała Rada Miejska w Czy-

żewie na V sesji, której głównym punktem porządku obrad było 
udzielenie absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu 
za 2014 r.

W części informacyjno-sprawozdawczej sesji Rada wysłu-
chała na początku obszernej informacji z działalności w okresie 
międzysesyjnym od dnia 11 marca do dnia 25 czerwca 2015 r., 
którą przedstawiła Pani Burmistrz Anna Bogucka.

Pani Burmistrz poinformowała m.in. o podpisaniu umowy na 
dofinansowanie w wysokości 50% zadania „Termomodernizacji 
budynku Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem” ze środków 
PEFRON także o podpisaniu umowy z Wojewodą na dofinanso-
wanie przebudowy trzech dróg gminnych z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych w ramach tzw. „schetynówek”. Poin-

formowała również o rozpoczynających się pracach modernizacyj-
nych dróg dojazdowych do pól na odcinku Czyżew Sutki – Zaręby 
Bindugi, a także o planowanej budowie budynku komunalnego 
z przeznaczeniem na mieszkania socjalne przy ul. Przemysłowej.

Pani Burmistrz przedstawiła ponadto obecnie zrealizowane 
inwestycje m.in.: o zakończonych pracach na ul. Cichej i Ogrodo-
wej, ukończonej modernizacji drogi Godlewo Kolonia – Dmochy 
Wypychy oraz trwających pracach na drodze Siennica Pierce – 
Siennica Klawy. Poinformowała również o 7 nowych, kolorowych 
witaczach – usytuowanych na granicach gminy zapraszających do 
jej odwiedzenia.

W dalszej części zgromadzeni wysłuchali informacji o stanie 
bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i gminy Czyżew 
zaprezentowanej przez p.o. Komendanta Powiatowego Policji 

w Wysokiem Mazowieckiem nadkomisarza Pan Grzegorz Mierze-
jewski oraz informacji o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie 
Gminy Czyżew przedstawionej przez Komendanta Państwowej 
Staży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem Pana Andrzeja Koca.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła 
ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2014 dla Gminy Czy-
żew; sprawozdanie z realizacji gminnego programu rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2014 r. 
przedstawił Pan Stanisław Skowroński; sprawozdanie z realizacji 
gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na lata 2014–2016 przybliżył audytorium Sekretarz Gminy Pan 
Andrzej Załuski.

Następnie Rada wysłuchała sprawozdań z działalności Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Czyżewie i Biblioteki Publicznej Gminy 
Czyżew w 2014 r. oraz podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia 
tych sprawozdań.

W dalszej części sesji Rada wysłuchała sprawozdania Burmi-
strza Czyżewa z wykonania budżetu Gminy Czyżew za 2014 r. Pani 
Burmistrz przedstawiła szczegółowe sprawozdanie z wykonania 
budżetu Gminy Czyżew za 2014 r. omawiając oraz prezentując 
zgromadzonym dochody i wydatki w poszczególnych działach, 
rozdziałach i paragrafach ze szczególnym uwzględnieniem wydatków 
na realizowane inwestycje. W roku ubiegłym wykonano wiele inwe-
stycji m.in.: zrealizowano przebudowę ul. Sikorskiego, ul. Klonowej 
w Czyżewie, przebudowano drogi gminne w miejscowościach: 
Zaręby Bindugi, Czyżew Sutki od drogi krajowej Nr 63 do drogi 
wojewódzkiej 690, zmodernizowano drogi dojazdowe do pól we 
wsiach Godlewo Kolonia oraz Rosochate Kościelne, przebudowano 
skrzyżowanie drogi gminnej z drogą powiatową oraz utwardzono 

Szanowni Państwo
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teren na działce w miejscowości Dąbrowa Wielka, wybudowano sieć 
kanalizacji sanitarnej na ul. Kościelnej w Rosochatem Kościelnem. 
Zakupiono koparko-ładowarkę oraz pług śnieżny hydrauliczny. 
Utworzono dwie pracownie językowe i komputerowe w Zespole 
Szkół w Czyżewie oraz Rosochatem Kościelnem oraz zbudowano 
windę w Zespole Szkół w Czyżewie, oświetlono i zagospodarowano 
teren przy zbiorniku retencyjnym z wykorzystaniem rekreacyjnym, 
utworzono Muzeum Ziemi Czyżewskiej i wiele innych.

Na zadania inwestycyjne w 2014 r. wydatkowano kwotę 
6.149.105,40 zł, co stanowi 28,22% wykonanych wydatków budżetu. 
Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową w Białymstoku oraz Komisję Rewizyjną Rady 
Miejskiej. Przewodnicząca komisji rewizyjnej Pani Bożena Dąbrow-

ska przedstawiając opinię komisji o wykonaniu budżetu podkreśliła, 
że budżet został wykonany zgodnie z przyjętymi założeniami na 
ocenę bardzo dobrą. Rada Miejska w jednomyślnym głosowaniu 
udzieliła absolutorium Pani Burmistrz, życząc dalszych sukcesów.

Na sesji podjęto także uchwały:
• w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów 

na ławników sądowych,
• w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdol-

nionych Dzieci i Młodzieży – uchwała ustala zasady przyzna-
wania dla najlepszych uczniów wszystkich szkół Stypendium 
Burmistrza. Stypendium będzie przyznawane od nowego 
roku szkolnego po każdym semestrze nauki.

• w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świad-
czenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy, położonych na obszarze 
Gminy Czyżew,

• w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Czy-
żewie,

• w sprawie zmiany Gminnej strategii rozwiązywania proble-
mów społecznych na lata 2013–2020,

• w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy,
• w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Na zakończenie Pani Burmistrz poinformowała o uroczystej 
sesji Rady Miejskiej w dniu 12 lipca 2015 r., która będzie towarzy-
szyła kolejnym obchodom Dni Czyżewa, którym w tym roku będzie 
przyświecało hasło „25 lat samorządu Gminy Czyżew”.

UM Czyżew

Setne urodziny Heleny Staniaszek
W dniu 19 maja 2015 r. Pani Helena Staniaszek mieszkająca 

na terenie naszej gminy w miejscowości Krzeczkowo-Nowe Bieńki 
obchodziła piękny jubileusz swoich setnych urodzin. 

W tym ważnym dniu Szanowną Jubilatkę odwiedziły z życzeniami 
Burmistrz Anna Bogucka i kierownik USC pani Joanna Andrzejczyk.

W imieniu władz samorządowych Gminy Czyżew Burmistrz 
Czyżewa złożyła serdeczne życzenia „…niewielu z nas dzisiaj 
żyjących będzie dane dożyć tak pięknego wieku. Przeżyła go Pani 
pośród blasków i cieni codziennego życia, wśród najbliższych sobie 
osób, które czerpały z tego bogatego źródła wiedzy doświadczenia”. 
Pani Burmistrz podziękowała Dostojnej Jubilatce za wszelkie trudy 
i owoce minionych lat i złożyła życzenia kolejnych spokojnych lat 
spędzonych w zdrowiu i życzliwości otoczenia. Do życzeń dołączyła 
kwiaty i kosz słodyczy. Przekazała również na ręce Szanownej Jubi-
latki listy gratulacyjne od Premiera RP oraz Wojewody Podlaskiego.

Obecnie na terenie naszej gminy żyje dwóch stulatków.
UM Czyżew
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Wyniki wyborów prezydenckich w Gminie Czyżew

Wyniki I tury wyborów Prezydenta RP w Gminie Czyżew – 10 maja 2015r.

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 uprawnio-
nych do głosowania 5271 1429 1150 905 614 1173

Liczba osób głosujących 2428 612 518 406 321 571

Frekwencja 46,06% 42,82% 45,04% 44,86% 52,28% 48,67%

Liczba głosów ważnych 2413 611 514 402 317 569

Liczba głosów nieważnych 11 1 4 4 4 2

Poszczególni kandydaci otrzymali głosów:

Duda Andrzej 1444
59,84%

299
48,93%

288
56,03%

271
67,41%

209
65,93%

377
66,25%

Komorowski Bronisław 423
17,53%

145
23,73% 

103
20,03%

53
13,18%

54
17,03%

68
11,95%

Kukiz Paweł 327
13,55% 

94
15,38%

70
13,61%

36
8,95% 

44
13,88%

83
14,58%

 Korwin-Mikke Janusz 75
 3,10%

24
3,92% 

21
4,08% 

12
2,98%

2
0,63%

16
2,81% 

Ogórek Magdalena 53
2,19%

18
2,94%

16
3,11% 

12
2,92%

2
0,63%

5
0,87% 

Jarubas Adam 43
1,78%

12
1,96%

7
1,36%

10
2,48%

2
0,63%

12
2,10%

Palikot Janusz 13
0,53%

6
0,98%

1
0,19%

1
0,24%

2
0,63%

3
0,52% 

Kowalski Marian 12
0,49%

3
0,49%

4
0,77% 

3
0,74%

0
0,00% 

2
0,35%

Braun Grzegorz 11
0,45%

5
0,81%

2
0,38%

4
0,99%

0
0,00%

0
0,00% 

Tanajno Paweł 6
 0,24%

2
0,32%

0
0,00%

0
0,00%

2
0,63%

2
0,35%

Wilk Jacek 6
0,24%

3
0,49%

2
0,38%

0
0,00%

0
0,00%

1
0,17%

10 maja 2015 r. odbyła się I tura wyborów Prezydenta RP. 
W Gminie Czyżew na 5271 osób uprawnionych do głosowania 
głos oddało 2428 osób tj. ponad 46% uprawnionych do głosowania. 
Największe poparcie uzyskał Andrzej Duda przedstawiciel PiS, 
który uzyskał 1444 tj. prawie 60 % wszystkich głosów. Na drugim 
miejscu znalazł się Bronisław Komorowski, który zdobył 423 głosy 
co dało niecałe 18% wszystkich głosów.

24 maja 2015 r. odbyła się II tura wyborów Prezydenta RP. 
W Gminie Czyżew ogromną przewagę głosów otrzymał podobnie 
jak w I turze wyborów Andrzej Duda przedstawiciel PiS. Zdobył 
2197 co stanowi prawie 77% wszystkich oddanych głosów . Poniżej 
przedstawiamy dokładne wyniki I i II tury wyborów prezydenckich 
2015. 

Wyniki II tury wyborów Prezydenta RP w Gminie Czyżew – 24 maja 2015r.

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 5267  1430 1148 902 613 1174

Liczba osób głosujących 2902  750 638  478 352 684

Frekwencja 55,65% 52,45%  55,57% 52,99% 57,42% 58,26%

Liczba głosów ważnych 2864 742 630 470 350 672

Liczba głosów nieważnych 38 8 8 8 2 12

Poszczególni kandydaci otrzymali głosów:

Duda Andrzej 2197
 76,71%

518
69,81%

457
72,54%

401
85,32%

281
80,29%

540 
80,36%

 Komorowski Bronisław 667
 23,29%

224
30,19% 

 173
 27,46%

69
 14,68%

69
 19,71%

132
 19,64%
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W tym roku podobnie jak w latach ubiegłych w Gminie Czy-
żew prowadzone są inwestycje drogowe. Część z nich aktualnie 
jest w trakcie realizacji. Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem 
w ramach zadania pod nazwą,, Bezpieczeństwo, jakość i dostęp-
ność dróg lokalnych naszym priorytetem” trwają prace przy prze-
budowie trzech dróg gminnych. Łączna wartość tej inwestycji 
wynosi 1.681.839,25 zł., z czego 50% Gminie udało się pozyskać 
dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych tzw. „Schetynówka”
1. Zakończona została przebudowa drogi gminnej Nr 107990 B 

Godlewo Kolonia – Dmochy Wypychy. Przetarg na realizację 
tego zadania wygrało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo –Mo-
stowych TRAKT z Wysokiego Mazowieckiego. Przebudowa 
istniejącej drogi gminnej polegała na wzmocnieniu istniejącej 
konstrukcji z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię bitu-
miczną odcinka drogi o długości 1226,6 m i uzyskanie przez 
to poprawy przejezdności oraz zapewnienie możliwości bez-
piecznego dojazdu do terenów zabudowań gospodarskich 
i pól uprawnych. Koszt zadania to 361.934,84 zł.

2. Dobiegła końca modernizacja ul. Cichej w Czyżewie. Celem 
przebudowy ulicy Cichej było wykonanie remontu nawierzch-
ni bitumicznej, budowa chodnika oraz odwodnienie drogi. 
Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo 
– Mostowych MIKST. Wartość zadania 523.179,70 zł. Inwesty-
cja ta zapewni lepsze warunki dojazdu do targowicy i cmenta-
rza, do miejsc o dużym natężeniu ruchu pojazdów i pieszych.

3. Trwają prace przy przebudowie drogi gminnej Nr 107995 B 
Siennica Klawy – Siennica Pierce. Przebudowa drogi gmin-
nej polega na wykonaniu wzmocnienia istniejącej konstrukcji 
jezdni na bitumiczną wraz z remontem istniejących zjazdów 
na posesje oraz poprawą odwodnienia poprzez powierzchnio-
wy spływ wód opadowych do rowów przydrożnych i przepu-
stów drogowych. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowo –Mostowych TRAKT z Wysokiego Mazowie-
ckiego za kwotę 796.724,71 zł.

4. Z ostał rozstrzygnięty przetarg i podpisana umowa na prze-
budowę drogi gminnej Krzeczkowo Gromadzyn Kolonia 
o dł. 658 m. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Ro-
bót Drogowo–Mostowych TRAKT z Wysokiego Mazowieckie-
go. Zgodnie z umową prace zostaną zrealizowane za kwotę 
267.147,33 zł do 31.08.2015r. W zakresie prac zakłada się 
wykonanie robót ziemnych, wykonanie podbudowy oraz na-
wierzchni bitumicznej.

5. Rozstrzygnięty również został przetarg na modernizację drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych Czyżew Sutki – Zaręby Bindu-
gi. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma – Usługi Transportowe 
Henryk Żebrowski z Zambrowa za kwotę 128.501,04 zł. Prze-
widywany termin realizacji zadania połowa września 2015 r.

6. Wykonywanych jest szereg projektów na przebudowę kolej-
nych dróg. Gmina chce być przygotowana, jeżeli pojawi się 
jakakolwiek możliwość uzyskania dofinansowania czy to ze 
środków unijnych czy z budżetu państwa. Modernizacji bo-
wiem wymagają niektóre drogi bitumiczne zbudowane ponad 
20 lat temu. Są to m.in.- droga do wsi Dmochy Mrozy, Godle-
wo Piętaki, niektóre ulice w Czyżewie i wiele innych.

UM Czyżew 

Budujemy drogi
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Remont  budynku Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem
Trwają roboty budowlane przy Zespole Szkół w Rosochatem 

Kościelnem. Prace polegać będą na przebudowie wjazdu, wykonanie 
podjazdu dla niepełnosprawnych oraz dociepleniu budynku wraz 
z wymianą okien i drzwi oraz wymianą poszycia dachowego. Wyko-
nawcą zadania po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym 
została firma JAN Usługi Remontowo Budowlane Janusz Jabłoński 
z siedzibą Bryki 28a, 18-200 Wysokie Mazowieckie, a wartość 
całej inwestycji wyniesie 553.087,32 zł, z czego 50% kosztów 
przedsięwzięcia czyli 276.542,00 zł pokryje Urząd Marszałkowski 
Województwa Podlaskiego, od którego Gminie udało się uzyskać 
dofinansowanie ze środków PFRON na przedmiotowe zadanie.

Prace remontowe w budynku Urzędu Miejskiego
 W budynku Urzędu Miejskiego w Czyżewie trwają prace 

remontowe. Remont rozpoczął się w maju 2015 r. Firmą, która 
została wyłoniona w wyniku przetargu, jest Zakład Budowlany 
Stanisława Mączyńskiego z Wysokiego Mazowieckiego. Wartość 
podpisanej umowy to kwota 373 457,48 zł brutto. Zakres robót 
remontowych obejmuje: roboty rozbiórkowe, roboty murarskie, 
roboty posadzkarskie, malowanie ścian i sufitów, wymianę podłóg, 

wykonanie okładzin ceramicznych ścian i posadzek, wymianę stolarki 
drzwiowej, roboty instalacyjne, prace porządkowe. Przewidywane 
zakończenie prac to koniec września 2015 r. Mamy nadzieję, że 
przeprowadzone prace poprawią wizerunek Urzędu, który jest 
niewątpliwie wizytówką Gminy i stworzą lepsze warunki do pracy. 

UM Czyżew 

Gmina Czyżew posiada dokumentację projektowo-kosztorysową 
na przebudowę i rozbudowę wraz z częściową zmianą sposobu 
użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku strażnicy 

OSP w Czyżewie. Dokumentacja została opracowana przez 
pracownię ARCH-BUD z Białegostoku pod kierownictwem arch. 
Daniela Kozłowskiego. Prace projektowe polegały na sporządze-
niu inwentaryzacji istniejącego budynku z oceną stanu technicz-
nego, sporządzeniu projektu budowlanego obejmującego branżę 
budowlaną, instalacje wodno-kanalizacyjne, instalacje elektryczne, 
projektu zagospodarowania działki, kosztorysów i specyfikacji 
technicznych, uzgodnień z właściwymi instytucjami niezbędnych 
do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Koszt tych prac 
projektowych wyniósł 18 tys. zł. Projekt był konsultowany i pozy-
tywnie zaopiniowany przez miejscowych strażaków. Inwestycja 
czaka na pozyskanie środków zewnętrznych a ubieganie się o nie 
możliwe będzie dopiero po ogłoszeniu konkursów.

U M Czyżew 

Mamy dokumentację strażnicy OSP w Czyżewie

ELEWACJA PÓŁNOCNO-WSCHODNIA
(widok od ulicy Strażackiej)

Informujemy, że Gmina Czyżew przy-
stąpiła do opracowania „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej” na którego realizację pozyskała 
środki z Narodowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
w kwocie 32 933,25 zł (koszt całego zadania 
38 745,00 zł). Dokument ma na celu określenie 
możliwości zrównoważonego energetycznie 
i ekologicznie rozwoju gminy, jak również 
pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata 
na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza, 
a co za tym idzie poprawienie komfortu życia 
mieszkańców w Gminie Czyżew.  

W przyszłości dzięki posiadanemu 
opracowaniu instytucje i mieszkańcy gminy 
będą mogli uzyskać dofinansowanie na 
działania zmierzające do osiągnięcia celów 
pakietu klimatyczno - energetycznego Europy 

(np. poprzez przedsięwzięcia polegające na: 
termomodernizacji budynków użyteczności 
publicznej, montażu instalacji odnawialnych 
źródeł energii, budowie obiektów pasywnych/
energooszczędnych, wymianie urządzeń na 
energooszczędne, wykorzystaniu energii odpa-
dowej czy modernizacji sieci dystrybucyjnej). 

Właściwe sporządzenie planu jest zwią-
zane z koniecznością poprawnej inwentaryzacji 
źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych 
i zużycia energii w budynkach znajdujących 
się w obrębie gminy.

W najbliższym czasie trafią do Państwa 
ankiety dotyczące źródeł ciepła. Zebrane dane 
pozwolą na opracowanie realnego planu, 
możliwego do zrealizowania dla naszej Gminy 
w zakresie ochrony i poprawy jakości powie-
trza. W związku z tym zwracamy się z prośbą 

do o wypełnienie elektronicznej ankiety za 
pomocą dostępnych formularzy elektronicznych.

Ankieta dedykowana dla osób prywat-
nych: www.atgroupsa.pl/czyzew  

Ankieta dedykowana dla przedsiębiorstw: 
www.atgroupsa.pl/firmyczyzew 

W raz ie jakichkolwiek wątpliwości 
czy pytań związanych z ankietą, prosimy 
o kontakt z przedstawicielami firmy AT 
GROUP S.A., której zostało zlecone opra-
cowanie dokumentu.

Dane osoby do kontaktu:
Katarzyna Budzisz
tel. 785 708 808 
e-mail: katarzyna.budzisz@atgroupsa.pl

Za wszelką współpracę dziękujemy!

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” w przygotowaniu
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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. Czyżewska, ul. 
Kościelna, Rosochate Nartołty, Dąbrowa Cherubiny, Zaręby Bindugi

MIESIĄC DZIEŃ

Lipiec 13 +sel+bio

Sierpień 12+sel+bio

Odbierane odpady należy wystawić przy drodze obok posesji do 
godziny 7.00 w dniu odbioru.

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

Lipiec 14+sel+bio

Sierpień 13+sel+bio

Odbierane odpady należy wystawić przy drodze obok posesji do 
godziny 7.00 w dniu odbioru.

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

MIESIĄC DZIEŃ

Lipiec 15+sel+bio

Sierpień 14+sel+bio

Odbierane odpady należy wystawić przy drodze obok posesji do 
godziny 7.00 w dniu odbioru.

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. Jakubskiego, 
Czyżew Złote Jabłko, ul. Mickiewicza, ul. Słowackiego, ul. Norwida,  
ul. Konopnickiej 

MIESIĄC DZIEŃ

Lipiec 16+sel +bio

Sierpień 14+sel +bio

Odbierane odpady należy wystawić przy drodze obok posesji do 
godziny 7.00 w dniu odbioru.

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

Lipiec 17+sel+bio

Sierpień 20+sel+bio

Odbierane odpady należy wystawić przy drodze obok posesji do 
godziny 7.00 w dniu odbioru.

Dąbrowa Wielka, Dąbrowa Michałki, Dąbrowa Kity, Dąbrowa Szatanki, 
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

Lipiec 17+sel+bio

Sierpień 20+sel+bio

Odbierane odpady należy wystawić przy drodze obok posesji do 
godziny 7.00 w dniu odbioru.

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

Lipiec 20+sel+bio

Sierpień 21+sel+bio

Odbierane odpady należy wystawić przy drodze obok posesji do 
godziny 7.00 w dniu odbioru.

Czyzew Objazdka (Duże Pojemniki + 2 Termin  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. Mickiewicza, ul. Słowackiego, 
ul. Szkolna, ul. Przytorowa, ul. Kolejowa, ul. Klonowa, ul. Zarzecze

MIESIĄC DZIEŃ

Lipiec 27+sel+bio 

Sierpień 26+sel+bio

Odbierane odpady należy wystawić przy drodze obok posesji do 
godziny 7.00 w dniu odbioru.

Harmonogram odbioru odpadów na lipiec i sierpień 2015

Inwentaryzacja azbestu w gminie
Informujemy, że od dnia 5 lipca 2015 

roku prowadzona będzie na terenie gminy 
inwentaryzacja wyrobów zawierających 
azbest (powierzchni dachowych pokrytych 
eternitem, płytami karo, składowanych 
na posesjach wyrobów azbestowych oraz 
innych) na zasadach pomiarów i ankietyza-
cji. Inwentaryzacji poddane będą wszystkie 
budynki na terenie gospodarstw (mieszkalne, 
gospodarcze itp.).

W związku z powyższym właściciele 
oraz zarządcy nieruchomości proszeni są 
o udzielanie pomocy inspektorom tereno-
wym wykonującym w/w. inwentaryzację 
i przekazywanie im informacji o wyrobach 
azbestowych, znajdujących się na posesjach.

Dzięki przeprowadzonej inwentaryzacji, 
gmina będzie miała możliwość pozyskania 
dotacji na usuwanie niepotrzebnych wyro-
bów azbestowych od mieszkańców, którzy 
zadeklarują taką potrzebę. Szczegółowych 

informacji w tej sprawie udzielają pracownicy 
Urzędu Miejskiego.

Na powyższe zadanie Gmina uzyskała 
dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki. 
Koszt całkowity zadania – 25 830zł z czego 
kwota dofinansowania pozyskana z Minister-
stwa Gospodarki to 20 600,00 zł.

Inspektorzy będą się legitymować 
upoważnieniem wydanym przez Burmistrza 
Czyżew oraz identyfikatorami.

 UM Czyżew 
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Witacze 
zapraszają 
do naszej 

Gminy

 Na terenie Gminy Czyżew, 
pojawiło się siedem nowych, 
ładnych witaczy z herbem i kon-
turem Gminy, które zapraszają 
do Czyżewa. Hasło „Tradycja 
i nowoczesność” świadczy 
o tym, że Gmina dba nie tylko 
o zachowanie tradycji ale stawia 
także na rozwój i innowacyjność. 

UM Czyżew 

Burmistrz Czyżewa serdecznie zaprasza 
wszystkich mieszkańców Czyżewa i okolicz-
nych miejscowości do wspólnego kibicowania 
uczestnikom I Międzynarodowego Wyścigu 
Kolarskiego „Podlaskie Tour”, który rozpocznie 
swoją trasę w Czyżewie 24 lipca 2015 r. Gmina 
Czyżew jest współorganizatorem wyścigu. 
Impreza umieszczona jest w światowym kalen-
darzu UCI w kat. 2.2. W zawodach weźmie 
udział ponad 100 kolarzy grup zawodowych 
m.in. z Danii, Norwegii, Holandii, Niemiec 
oraz Polski.

Program wyścigu w Czyżewie 
– Targowisko Miejskie ul. Cicha
24 lipca (piatek) – prolog
12.00 - 14.45  akredytacja uczestników – Czyżew 

Urząd Miejski ul. Mazowiecka 34
15.00 konferencja techniczna
16.30 prezentacja ekip – Targowisko 
Miejskie w Czyżewie
17.00 - 18.00 prolog wyścigu –dystans 4 km.
18.15  ceremonia nagradzania zwycięzców

Dalsza sportowa rywalizacja zawodników 
25 lipca w Wysokiem Mazowieckiem (I etap) 
a 26 lipca w Zambrowie (II etap).

Serdecznie zapraszamy!!!

I Międzynarodowy Wyścig Kolarski I Międzynarodowy Wyścig Kolarski 
PODLASKIE TOURPODLASKIE TOUR 24 – 26 lipca 2015 24 – 26 lipca 2015

Obchody 224 rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja

Pieśnią „Bogurodzica” w wykonaniu czyżewskiego chóru 
rozpoczęła się Msza Święta inaugurująca w naszej gminie obchody 
upamiętniające 224 rocznicę uchwalenia konstytucji 3 maja. 
O godzinie 12.00 została odprawiona liturgia celebrowana przez 
ks. kanonika Eugeniusza Sochackiego w Kościele Parafialnym pw. 
św. Piotra i Pawła w Czyżewie.

Po Mszy Św. licznie zgromadzone poczty sztandarowe wraz 
z pozostałymi uczestnikami obchodów przemaszerowali pod Pomnik 
Niepodległości gdzie zostały złożone kwiaty przez zaproszone 
delegacje. W imieniu społeczności Gminy Czyżew kwiaty złożyła 
Burmistrz Czyżewa Pani Anna Bogucka z Przewodniczącym Rady 
Miejskiej Panem Witoldem Sienickim oraz Wiceprzewodniczącym 
Panem Bogdanem Sienickim. Kwiaty złożył również Poseł na Sejm 
RP Pan Jacek Bogucki, przedstawiciele Związku Sybiraków, przed-
stawiciele Policji, Straży Pożarnej, Czyżewskiego Klubu Seniora, 
oraz uczniowie z Dyrektorami Szkół placówek z terenu Gminy.

Krótkie przemówienia do zgromadzonych skierowali gospodarz 
naszego terenu Burmistrz Czyżewa Pani Anna Bogucka oraz Poseł 
na Sejm RP Pan Jacek Bogucki. Zarówno Pani Burmistrz jak i Pan 
Poseł przedstawili krótki rys historyczny od uchwalenia drugiej na 
świecie i I w Europie spisanej Konstytucji do czasów współczesnych 

oraz jej rolę w kształtowaniu postaw 
kolejnych pokoleń dążących 
do niepodległości i stworzenia 
sprawiedliwego społeczeństwa. 
Podziękowali zgromadzonym 
na uroczystości wskazując jak 
ważnej i jednoczące społecznie 
jest manifestowanie swojego 
patriotyzmu i przywiązania do wartości których podstawę dała 
Konstytucja 3 maja.

W dalszej części uroczystości uczniowie z Zespołu Szkół 
w Rosochatem Kościelnem zaprezentowali swoje umiejętności 
recytatorsko-wokalne w specjalnie przygotowanym na to święto 
występie o patriotycznym charakterze. Uczniowie zostali przygotowani 
przez Panie: Annę Zaborowską, Iwonę Sienicką i Irenę Janczewską.

Po oficjalnych obchodach około godz. 14.00 miał miejsce 
VI „Bieg uliczny”. W duchu sportowej rywalizacji i przy sprzyja-
jących słonecznych warunkach w zawodach wzięło udział około 
80 uczestników w czterech kategoriach wiekowych. Zwycięzcom 
serdeczne gratulacje i puchary wręczyła Pani Burmistrz Anna Bogucka 
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w towarzystwie Pana Posła Jacka Boguckiego oraz Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Witolda Sienickiego.

Wyniki zawodów przedstawiają się następująco:
Kategoria żeńska

klasy III-IV
I miejsce –  Kinga  Kaczyńska – ZS  Rosochate Kość. 
II miejsce –  Gabriela  Kraszewska –SP Dabrowa Wielka
III miejsce –  Renata  Gawrychowska –ZS Rosochate Kość.
IV miejsce –  Dominika  Tymińska – ZS Czyżew
V miejsce –  Wiktoria  Pawlak –ZS Czyżew
VI miejsce –  Kinga  Żebrowska – ZS Rosochate Kość.

Kategoria męska
klasy III-IV

I miejsce –  Mateusz  Bogucki- ZS Czyżew 
II miejsce –  Kacper  Praski- ZS Czyżew
III miejsce –  Szymon  Kaczyński- ZS Rosochate Kość.
IV miejsce –  Dawid  Popielarczyk – ZS Rosochate Kość.
V miejsce –  Kacper  Marciniak –ZS Czyżew
VI miejsce –  Aleksander  Sienicki - ZS Czyżew

Kategoria żeńska
klasy V-VI

I miejsce –  Natalia Jaworowska  – ZS  Rosochate Kość. 
II miejsce –  Aleksandra Wasilczyk – ZS Czyżew
III miejsce –  Natalia Żebrowska – ZS Czyżew
IV miejsce –  Aleksandra Zaremba – SP Dąbrowa Wielka
V miejsce –  Wiktoria  Wasilczyk  –ZS Czyżew
VI miejsce –  Natalia Gołaszewska – ZS Czyżew

Kategoria męska 
klasy V-VI

I miejsce –  Kacper Lędzioch - ZS Czyżew 
II miejsce –  Sebastian Jakubiak - ZS Czyżew
III miejsce –  Adrian Skupiewski – ZS Czyżew
IV miejsce –  Daniel Dmochowski- ZS Czyżew

V miejsce –  Kamil Dmochowski- SP Dąbrowa Wielka
VI miejsce –  Paweł Godlewski- ZS Czyżew

Kategoria żeńska
gimnazjum

I miejsce –  Magda Styś- ZS Czyżew 
II miejsce –  Weronika Skupiewska – ZS Czyżew
III miejsce –  Aleksandra Jaźwińska  –ZS Rosochate Kość.
IV miejsce –  Honorata Kalinowska – Rosochate Kość.
V miejsce –  Karolina Helberger –ZS Czyżew
VI miejsce –  Natalia Kujawa –ZS Czyżew

Kategoria męska 
gimnazjum

I miejsce –  Piotr  Gołaszewski i-  ZS Czyżew 
II miejsce –  Rafał Kujawa- Z S Czyżew
III miejsce –  Paweł Mioduszewski - ZS Rosochate Kość.
IV miejsce –  Marcin Sierota –  ZS Czyżew
V miejsce –  Adam Lipski  – ZS Czyżew
VI miejsce –  Sylwester Ołdakowski - ZS Rosochate Kość.

Kategoria żeńska
szkoła średnia, dorośli

I miejsce –  Karolina Huber -  ZSOiZ Czyżew
II miejsce –  Beata Młynarczuk -  ZSOiZ Czyżew
III miejsce –  Marzena Cymer -  ZSOiZ Czyżew
IV miejsce –  Angelika Młyńska -  ZSOiZ Czyżew
V miejsce –  Klaudia Słowicka  -  ZSOiZ Czyżew
VI miejsce –  Paulina Kołętkowska  -  ZSOiZ Czyżew

Kategoria męska 
szkoła średnia , dorośli

I miejsce –  Łukasz Walaszak-  ZSOiZ Czyżew 
II miejsce –  Grzegorz Ołdakowski-  ZSOiZ Czyżew
III miejsce –  Paweł Popławski -  ZSOiZ Czyżew
IV miejsce –  Franciszek Saniewski  -  ZSOiZ Czyżew

 UM Czyżew 
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Komunikat Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej ws. Świadczeń rodzinnych oraz 
świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego

Okres świadczeniowy 2015/2016 – 
od dnia 1 października 2015 r. do dnia 30 
września 2016 r.

Wnioski będą przyjmowane OD DNIA 
1 SIERPNIA 2015 r.

W przypadku gdy wniosek na nowy 
okres świadczeniowy zostanie złożony 
wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, 
ustalenie prawa do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za miesiąc październik 
nastąpi do dnia 31 października.

W przypadku gdy wniosek na nowy 
okres świadczeniowy zostanie złożony wraz 
z dokumentami w okresie od dnia 1 września 
do dnia 31 października, ustalenie prawa do 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 
wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc 
październik nastąpi do dnia 30 listopada.

(art. 20 ust. 3-5 ustawy z dnia 7 września 
2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów – Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 j.t., 
z późn. zm.)

Zasiłek rodzinny oraz dodatki 
do zasiłku rodzinnego – 

specjalny zasiłek opiekuńczy

Okres zasiłkowy 2015/2016 – od dnia 
1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 
2016 r.

Wnioski będą przyjmowane OD DNIA 
1 WRZEŚNIA 2015 r.

W przypadku gdy wniosek na nowy 
okres zasiłkowy zostanie złożony wraz 
z dokumentami do dnia 30 września, usta-
lenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz 
wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc 
listopad nastąpi do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy wniosek na nowy okres 
zasiłkowy zostanie złożony wraz z doku-
mentami w okresie od dnia 1 października 
do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do 
świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń 
przysługujących za miesiąc listopad nastąpi 
do dnia 31 grudnia.

(art. 26 ust. 2a-4 ustawy z dnia 28 listo-
pada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
– Dz. U. z 2013, poz. 1456 j.t. z późn. zm.)

GOPS Czyżew 

Spotkanie z dziennikarzem
14 kwietnia długo pozostanie w pamięci naszej i przybyłych na 

spotkanie uczniów kl. III gimnazjum i I kl. szkoły średniej. Tego dnia 
młodzież miała okazję porozmawiać o kulisach pracy w telewizji, 
gdyż naszym gościem był Jakub Porada. Dziennikarz – od 2001 r. 
związany z TVN24, gdzie prowadzi: Poranek TVN24, Dzień po dniu 
oraz serwisy informacyjne. Dawniej w TVN24 prowadził magazyn 

„Prosto z Polski” oraz magazyn ciekawostek „Kalejdoskop”. Autor 
powieści ,,Chłopaki w Sofixach’’, „Porada da radę. Tanie latanie”: 
„W tej książce znajdziesz nie tylko opisy tras i adresy miejsc, które 
warte są zobaczenia, ale także samouczek, jak kupować tanie bilety 
na samolot, pociąg i autobus i gdzie ich szukać, jak znaleźć nocleg 
w dobrej cenie i gdzie jeść, żeby się najeść.” – Jakub Porada.

„Wybieram bibliotekę”…
Pod takim hasłem przebiegał tegoroczny 

Tydzień Bibliotek, który w naszej placówce 
rozpoczął się 6 maja spotkaniem z Zofią Sta-
necką autorką książek dla dzieci. Ogromną 
popularność i sławę pisarka zyskała dzięki 
„Basi”. To, seria książek traktująca o rozmaitych 
perypetiach uroczej, kilkuletniej bohaterki, 
która została w ostatnich latach prawdziwym 

przebojem i podbiła serca przedszkolaków 
i to nie tylko dziewczynek, ale i chłopców, 
którzy – dla równowagi – otrzymali od 
pani Zosi bardziej chłopackiego  „Franka”.  
Tym razem na spotkanie do Biblioteki przy-
byli uczniowie klas II szkoły podstawowej.

Również w ramach Tygodnia Bibliotek 
zorganizowaliśmy dla przedszkolaków z Gmin-

nego Przedszkola w Czyżewie i Oddziału 
Przedszkolnego w Rosochetm Kościelnem 
teatrzyk p.t. „Czarnoksiężnik z krainy OZ”. 
To interaktywny  spektakl, w którym aktorzy 
zaangażowali dzieci do współtworzenia akcji 
bajki zwracając jednocześnie ich uwagę na 
takie wartości jak : przyjaźń, opiekuńczość, 
odpowiedzialność, współpraca i odwaga.

To był długi tydzień…
Tydzień Bibliotek w naszej placówce 

trwał od 6 do 22 maja. Przeprowadziliśmy 
szereg lekcji bibliotecznych w różnych gru-
pach wiekowych zaczynając od przedszkola 
na gimnazjum kończąc. Zapoznawaliśmy 
naszych czytelników z pracą w bibliotece, 
zasadach założenia karty czytelnika, korzy-
stania z elektronicznego konta i e- katalogu. 
Uczniowie starszych klas otrzymali zadania 
z wykorzystaniem  katalogu elektronicznego, 

mogli sprawdzić jak działa katalog a w razie 
problemów zadać pytania. Jednak największym 
zainteresowaniem okazała się możliwość 
logowania na własne e-konto czytelnicze. 
Zachęcaliśmy do czytania książek pokazując 
jak szeroką ofertą dysponujemy,  wskazy-
waliśmy nowości, zwróciliśmy też uwagę 
na możliwość angażowania się czytelników 
w zakup nowych książek poprzez wrzucenie 
do skrzynki kartki z proponowanym tytułem. 

Bardzo cieszy nas takie zainteresowanie. 
DZIĘKUJEMY DYREKCJI I NAUCZY-

CIELOM :
• Szkoły Podstawowej w Czyżewie,
•  Gimnazjum w Czyżewie,
•  Gminnego Przedszkola w Czyżewie,
•  Zespołu Szkół w Rosochatem Kościel-

nem
ZA WSPÓŁPRACĘ I POŚWIĘCONY CZAS 

NA ODWIEDZENIE NASZEJ PLACÓWKI.
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W dniach 1-3 czerwca 2015 roku 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrowie 
Wielkiej i rodzice uczestniczyli w wycieczce 
na trasie Wieliczka – Zakopane – Kraków.    
Pierwszego dnia zwiedzili zabytkową kopalnię 
soli w Wieliczce. Podziwiali wspaniałe kaplice, 
urokliwe podziemne jeziora, urządzenia i sprzęt 
górniczy oraz zachowane ślady prac w dawnej 
kopalni. Uwagę zwiedzających przykuwały 
dziesiątki rzeźb i płaskorzeźb solnych.

Następnym etapem wycieczki było 
Zakopane. Uczniowie zwiedzili Sanktuarium 
Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, 
zobaczyli skocznie narciarskie. Niezapo-
mnianych wzruszeń dostarczył spacer Doliną 
Kościeliską i wizyta w prawdziwej bacówce, 
gdzie odbyła się degustacja oscypków. 
Pobyt w Zakopanem zakończył się wjazdem 
kolejką Szymoszkowa na Gubałówkę i spa-
cerem po Krupówkach w celu dokonania 
zakupu pamiątek.

Trzeciego dnia uczniowie i ich rodzice 
odwiedzili Kraków, dawną stolicę Polski. 
Zwiedzanie rozpoczęli od najsłynniejszego 
polskiego zamku – Wawelu. Pierwszą 
atrakcją było spotkanie z ziejącym ogniem 
legendarnym smokiem wawelskim, który jest 
wizytówką Krakowa. Po sesji fotograficznej 
przy smoku uczestnicy wycieczki ruszyli 
do katedry. W mrocznym wnętrzu, gdzie 
niegdyś koronowano i grzebano władców 
Polski, uwaga uczniów  skierowana była  na 

królewskie sarkofagi. Zrobiły one olbrzymie 
wrażenie na uczniach, którzy zachwycali 
się sposobem ich wykonania. Następnie  
wszyscy wspinali się na Wieżę Zygmuntow-
ską, by zobaczyć słynny dzwon Zygmunta 
i roztaczającą się panoramę Krakowa.. Pobyt 
w Krakowie zakończył się spacerem po 
Starym Rynku, gdzie uczestnicy wycieczki 
podziwiali Sukiennice, Ratusz, pomnik Adama 
Mickiewicza. Mieli okazję usłyszeć na żywo 
hejnał z wieży Kościoła Mariackiego. Wizyta 
w dawnej naszej stolicy była dla uczniów na 
pewno żywą lekcją historii. 

Wycieczka była udana. Uczniowie mieli 
okazję poznać następny „kawałek” Polski. 
Góry, Kraków i kopalnia soli w Wieliczce 
to wspaniałe miejsca, które dostarczyły 
naszym wycieczkowiczom wielu niezapo-
mnianych wzruszeń.

Elżbieta Krajewska 

Wakacje z biblioteką…
będą zajęcia plastyczne, gry, rebusy, łamigłówki i inne niespo-

dzianki… a to wszystko od 6 do 24 lipca w godz. od 10.00 do 13.00.
Poza tym przez cały okres wakacji można korzystać z gier 

planszowych i puzzli. Zapraszamy.

502,37 zł. dotacji otrzymaliśmy od Fundacji Orange z programu 
„Orange dla bibliotek” z przeznaczeniem na zapewnienie dostępu 
do szerokopasmowych łączy internetowych.

 Kazimierczuk Katarzyna

Po dziesięciu miesiącach nauki 26 
czerwca uczniowie wszystkich szkół w naszej 
Gminie spotkali się ostatni raz przed dwumie-
sięcznym wypoczynkiem. Uroczyste apele 
rozpoczęto przemówieniami dyrektorów szkół 
oraz przedstawicieli władz samorządowych. 
Burmistrz Czyżewa Pani Anna Bogucka 
życzyła udanych, słonecznych, ale przede 
wszystkim bezpiecznych wakacji.

Tradycyjnie wyróżniający się uczniowie, 
i to nie tylko w nauce, zostali nagrodzeni. 
Szkolni prymusi z najwyższą średnią ocen 
otrzymali stypendia. Słowa podziękowania 

zostały skierowane nie tylko do uczniów 
i nauczycieli ale również do rodziców.

Na podsumowanie minionego roku 
szkolnego uczniowie zaprezentowali się 
w częściach artystycznych, w których nie 
zabrakło dużej dawki humoru, a także wielu 
wątków nawiązujących do rozpoczynających 
się właśnie wakacji.

Potem zostały już tylko spotkania 
z wychowawcami klas i wręczenie świadectw.

Wszystkim zaczynającym wakacje 
życzymy przyjemnego odpoczynku.

UM Czyżew

Uroczystości zakończenia roku szkolonego

„Zaczarowany Świat Operetki”
28 czerwca Gminny Ośrodek Kultury 

w Czyżewie, dzięki wsparciu Pani Burmistrz 
Anny Boguckiej, gościł na scenie sali 
widowiskowej wspaniałych i utalentowa-
nych wykonawców muzyki operetkowej. 
W ramach XXII Międzynarodowego Festiwalu 
„Muzyczne Dni Drozdowo- Łomża” melo-
mani wysłuchali programu pt. „Zaczarowany 
Świat Operetki”, w wykonaniu: Elżbiety 
Mach- sopran, Jacka Szymańskiego- tenor 
i Dariusza Wójcika- bas, którym na fortepianie 
akompaniował Piotr Łukaszczyk. W ponad 
półtoragodzinnym programie znalazły 

się najpiękniejsze arie i duety z operetek 
m.in. „Księżniczka Czardasza”, „Giuditta”, 
„Baron Cygański”, „Księżna cyrkówka”, 
„Hrabina Marica”, „Ptasznik z Tyrolu” 
oraz znane i uwielbiane songi z musicali 
„My Fair Lady”, „Nędznicy” i „Skrzypek na 
dachu”. Obecni tego wieczoru w GOK-u 
miłośnicy śpiewu operetkowego z żalem, 
ale pod wielkim wrażeniem opuszczali 
sali widowiskową.

Anna Kazimierczuk – instr.GOK 

To była wspaniała wycieczka …
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Wiktor dla Honorowego Obywatela Czyżewa
Z wielką radością pragniemy poinformować, że Profesor 

Henryk Skarżyński Honorowy Obywatel naszej Gminy otrzymał 
Wiktora w kategorii Osobowość nauki i kultury roku 2014. Uroczy-
sta gala rozdania odbyła się w poniedziałkowy wieczór 30 marca 
2015 r. na Zamku Królewski w Warszawie. Wiktory są nagrodami 
przyznawanymi od 1985 roku. Kandydatów typują stacje telewi-
zyjne, a wybiera Akademia Wiktorów, składająca się z laureatów 
dotychczasowych edycji.

Poniżej prezentujemy pozostałych laureatów poszczególnych 
kategorii: 

Polityk roku 2014: Donald Tusk
Dziennikarz roku 2014 (komentator, prezenter, publicysta): 

Arleta Bojke
Osobowość roku 2014: Martyna Wojciechowska
Aktor roku 2014: Tomasz Kot
Sportowiec roku 2014: Kamil Stoch oraz Mariusz Wlazły
Artysta sceny (piosenkarz, tancerz, muzyk) roku 2014: Dawid 

Podsiadło
Twórca roku 2014 (kompozytor, malarz, grafik, producent, 

reżyser): Paweł Pawlikowski oraz Mariusz Treliński
Odkrycie roku 2014: Stephane Antiga

Wiktora Publiczności, przyznawanego przez widzów w głosowa-
niu, otrzymał Cezary Żak. Podczas gali rozdano także Super Wiktory 
za całokształt osiągnięć. Otrzymali je: Stefan Bratkowski, Juliusz 
Braun, Krzysztof Zanussi, Jacek Żakowski oraz prof. Jerzy Bralczyk.

Serdecznie gratulujemy!
 UM Czyżew 

Obchody 25-lecia samorządności w Białymstoku
29 maja 2015 r. w Białymstoku na Rynku Kościuszki w ramach 

świętowania rocznicy 25-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce 
Gmina Czyżew miała okazję uczestniczyć w zorganizowanej przez 
Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego imprezie ple-
nerowej. Razem z ponad trzydziestoma gminami mogliśmy zapre-
zentować dotychczasowe osiągnięcia, doświadczyć regionalnych 
atrakcji, poznać wielu wspaniałych ludzi, zagłębić się w muzykę, 
smak i język regionalnej, niezwykłej różnorodności oraz miło spę-
dzić razem czas. Na tą okazję przygotowaliśmy specjalne stoisko 
które cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wśród materiałów 
promocyjnych naszej gminy znalazły się foldery, mapy, czy ulotki 
informacyjne dotyczące Muzeum Ziemi Czyżewskiej czy terenów 
inwestycyjnych. W tym szczególnym dniu swoje umiejętności 
zaprezentowały również zespoły taneczne „Mażoretki EMKO” oraz 
„Pierwszy Krok” z Gminnego Ośrodka Kultury.

 UM Czyżew 

II Piknik nad Zalewem
31 maja 2015 roku, w słoneczną 

i ciepłą niedzielę odbył się II Piknik nad 
Zalewem w Czyżewie. Tego dnia wszyscy 
– dzieci, młodzież i dorośli – obchodzili-
śmy „Święto Rodziny”. Festyn rozpoczęło 
rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą 
laurkę dla mamy, którego organizatorem od 
wielu lat jest Biblioteka Publiczna Gminy 
Czyżew. Następnie licznie zgromadzona 

widownia podziwiała popisy taneczne 
mażoretek i zespołu „Pierwszy Krok” (op. 
Justyna Jakubczyk) oraz „Zespołu Tańca 
Towarzyskiego” (op. Robert Dąbrowski). 
Przez kolejną godzinę od 15.00 trwały 
zmagania rodzinne w turnieju prowadzonym 
przez Pana Lecha Krajewskiego  – Dyrek-
tora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie 
Wielkiej. Nagrody, dyplomy oraz statuetki 
laureatom turnieju rodzinnego wręczyła na 
scenie Pani Anna Bogucka. Pani Burmistrz 
dokonała oficjalnego otwarcia festynu, 
złożyła najmłodszym najlepsze życzenia 
z okazji Dnia Dziecka a wszystkim życzyła 
wspaniałej zabawy i miłego odpoczynku. 
Zaprosiła uczestników imprezy do korzy-
stania z wielu atrakcji przygotowanych 
przez organizatorów oraz zachęciła do 
podziwiania występów artystycznych. 
Szczególnie, że po upływie kilku chwil 
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na scenie pojawił się Konrad KONY Czar-
kowski, finalista programu „Mam talent”, 
pierwszy w Polsce lalkarz medialny. KONY 
zaprezentował widowni wspaniałe wido-
wisko angażując do występów zarówno 
dzieci, jak i dorosłych. W oryginalnym, 
niezwykle wesołym i ciekawym programie 
pojawiły się m.in. Cleo i Edyta Górniak. 
Następnie młodzież z ZSOiZ w Czyżewie 
zaprezentowała synchroniczny pokaz 
kelnerski. W międzyczasie uczennice ZS 
w Rosochatem Kościelnem przeprowadziły 
wiele konkursów rodzinnych z nagrodami 
np. mama śpiewa ulubioną piosenkę 
z dzieckiem, dziecko wykonuje makijaż 
mamie. Na scenie dzieci i młodzież 
z zespołów wokalnych (op. Agnieszka 

Zaniewska) zadedykowały i wyśpiewały 
rodzicom koncert wesołych piosenek. Mali 
i trochę więksi aktorzy z „Teatru Marzeń” 
(op. Anna Kazimierczuk) zaprezentowały 
widowni barwny spektakl pt. „Podróż 
z Małym Księciem”.

Na przybyłych tego dnia gości czekało 
wspólne grillowanie na plaży oraz kajaki 
i rowery wodne na zalewie. Dzieciom 
wręczano balony i uśmiechnięte lizaki. 
Nauczyciele ZS w Czyżewie przeprowadzili 

wiele ciekawych konkursów zręcznościowych 
z nagrodami, a uczniowie ZSOiZ wraz opie-
kunami zachęcali do zabawy w specjalnym 
namiocie integracyjnym. Jak zawsze również, 
dzieci mogły bezpłatnie korzystać z licznych 
urządzeń rekreacyjnych. Tegoroczny festyn 
w Czyżewie uważamy za bardzo udany. 
Dopisała nam pogoda, a uczestnicy wspólnie 
świetnie się bawili. Dziękujemy wszystkim 
i zapraszamy za rok!

GOK Czyżew

Pięć lat po Narodowej Tragedii
10 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Miejskim odbyły się uroczy-

stości upamiętniające V rocznicę katastrofy smoleńskiej. Po raz 
kolejny oddaliśmy cześć i hołd Prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu 
Honorowemu Obywatelowi Gminy Czyżew, jego małżonce Marii 
Kaczyńskiej oraz 94 pozostałym ofiarom. W tym szczególnym dniu 
wszystkim tragicznie zmarłym należą się nasza pamięć i modlitwa. 
O godz. 8.41 rozległ się dźwięk syren alarmowych a w Urzędzie 
Miejskim przy tablicy Honorowego Obywatela zebrali się nie tylko 
pracownicy Urzędu Miejskiego z Panią Burmistrz Anną Bogucką na 
czele ale również ks. Kanonik Eugeniusz Sochacki, Rada Miejska 
w Czyżewie, przedstawiciel Rady Powiatu, Związku Sybiraków oraz 
delegacje wszystkich szkół z terenu gminy, Biblioteki Publicznej 
i Gminnego Ośrodka Kultury. Po krótki przemówieniu Pani Bur-
mistrz i symbolicznym złożeniu kwiatów uczestnicy zapalili znicze 
pod dębami pamięci ofiar katastrofy posadzonymi przed Urzędem 
Miejskim. O godz. 17.00  odbyła się Msza Święta w Kościele Para-
fialnym w Czyżewie w intencji ofiar po której uczniowie z Zespołu 
Szkół w Czyżewie przedstawili prezentację multimedialną. Ponadto 
w Urzędzie Miejskim została przygotowana wystawa tematyczna  
przez GOK w Czyżewie.

UM Czyżew 
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Dzień Żołnierzy Wyklętych
W poniedziałek 2 marca 2015 roku w auli Zespołu Szkół Ogól-

nokształcących i Zawodowych w Czyżewie odbył się już po raz drugi 
apel związany z obchodami Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”. Na początku uczniowie obejrzeli fragment filmu zatytu-
łowanego „Animowana Historia Polski”. Następnie odegrana została 
scena rozprawy Danuty Siedzikówny „Inki”. Jednym z zarzutów, jakie 
jej postawiono było mordowanie rannych jeńców z UB – ludzi, którym 
w rzeczywistości ratowała życie. Zebrani w skupieniu wysłuchali 
recytacji wiersza „Inka (1928 – 1946) – Pisane tej nocy”.  Wysłuchali 
piosenki „Wiernie iść” czyli Pieśni V Wileńskiej Brygady AK.

Aby wprowadzić społeczność szkolną w odpowiedni nastrój, 
radiowęzeł szkolny prezentował tego dnia utwory muzyczne o treści 
patriotycznej. Ten multimedialny apel miał na celu uświadomienie 
uczniom, że pamięć o bohaterstwie polskich żołnierzy, którzy w tak 
trudnych warunkach trwali w nadziei o wolnej Polsce jest dzisiaj 
naszym obowiązkiem. Wartości, które im przyświecały powinny być 
dla nas drogowskazem, a ich niezłomna postawa winna stanowić 
przykład do naśladowania, dla nas Polaków.

Inicjatorem i organizatorem tej patriotycznej uroczystości 
w naszej szkole był pan Dariusz Zdrojewski, który interesuje się 
tą tematyką i przypomina młodzieży o oddaniu należnej czci tym 
wszystkim, którzy po zakończeniu wojny nie złożyli broni i nadal 
walczyli o wolną i demokratyczną Polskę.

Dorota Gierałtowska 

29 maja 2015 r. odbyła się XIII już edycja konkursu historycz-
nego „Epoka Prymasa Tysiąclecia” organizowanego przez Zespół 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego w Czyżewie.

Jest on skierowany do uczniów gimnazjum oraz szkół ponadg-
imnazjalnych. Zasadniczym celem konkursu jest upowszechnienie 
wiedzy o osobie i dziedzictwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego 
oraz rozbudzenie zainteresowań uczniów najnowszą historią Polski 
pomagające lepiej zrozumieć i krytycznie ocenić rzeczywistość. 
Uczestnicy konkursu winni więc orientować się zarówno w biografii 
Prymasa Tysiąclecia, jak i jego dorobku. Ponadto wymagana jest 

pogłębiona wiedza z historii Polski z lat 1901 – 1989 we wskazanym 
przez regulamin konkursu zakresie. W roku szkolnym 2014/2015 
zakres zagadnień historycznych obejmował życie polityczne, gos-
podarcze i kulturalne państwa polskiego w latach 1945 – 1956.

W etapie finałowym wzięło udział 26 uczniów ze szkół gimnaz-
jalnych m.in. z: Łomży, Zambrowa i Wysokiego Mazowiecka oraz 
31 uczniów z 12 szkół ponadgimnazjalnych, m. in. z: Wysokiego 
Mazowiecka, Łomży, Ciechanowca, Białegostoku, Ostrołęki. Komisji 
konkursowej, w skład której weszli nauczyciele historii oraz religii 
przewodniczył pracownik IPN dr hab. Krzysztof Sychowicz. Po 
przeprowadzeniu eliminacji pisemnych i ustnych komisja przyznała 
następujące miejsca indywidualne:

W kategorii gimnazjum
Mateusz Zdrodowski – Katolickie Gimnazjum w Łomży
Aleksandra Niemyjska – Gimnazjum w Ciechanowcu
Karol Zakrzewski- Miejskie Gimnazjum w Zambrowie

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych
Anna Łempicka – Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem
Michał Stokowski – II Liceum Ogólnokształcące w Łomży
Daniel Kossakowski – Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Łomży

Zespołowo w kategorii gimnazjum zwyciężyło Katolickie Gim-
nazjum w Łomży, a w kategorii szkół ponadgimnazjalnych IV Liceum 
Ogólnokształcące w Białymstoku. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy oraz książki, a najlepsi nagrody rzeczowe oraz puchary.Wszyst-
kim uczniom gratulujemy i zapraszamy na kolejną edycję konkursu.

Hanna Łepkowska

XIII Edycja Konkursu Historycznego 
„Epoka Prymasa Tysiąclecia”

Wyróżnienie od leśników
Miłym akcentem, z udziałem naukow-

ców, przedsiębiorców, samorządowców, 
leśników i instytucji związanych z gospo-
darką leśną, zakończyła się konferencja 
pn. „Leśnictwo i gospodarka leśna na 
tle dziedzictwa kulturowego wsi”, która 
odbyła się w ramach programu Jarmarku św. 
Wojciecha i I Święta Lasu, obchodzonego 
i zorganizowanego przez Muzeum Rolnictwa 
w Ciechanowcu oraz Nadleśnictwo Rudka 
w dniu 10 maja 2015r.

Ryngraf z podziękowaniem za całokształt 
współpracy z Nadleśnictwem otrzymała Pani 
Anna Bogucka- Burmistrz Czyżewa, którego 
wręczenia dokonał Nadleśniczy Nadleśnictwa 
Rudka Pan Grzegorz M. Godlewski. 

Oprócz konferencji w programie festynu 
była między innymi: msza św. w opra-
wie myśliwskiej pod przewodnictwem 
J.E.ks.biskupa prf.dr.hab. Tadeusza Pikusa 
w zabytkowym kościele na terenie muzeum, 
konkursy o tematyce ekologicznej, koncerty 

kapel i zespołów ludowych, pokazy mody 
ekologicznej oraz inne atrakcje w postaci 
stoisk handlowych i edukacyjnych, poka-
zów kulinarnych, rękodzieła ludowego 
i artystycznego oraz ginących zawodów: 
tkactwa, ciesielstwa, młynarstwa, rzeźby itp.

A wszystko to w przepięknej scenerii 
na dziedzińcu Muzeum im. Ks. K.Kluka 
w Ciechanowcu.

UM Czyżew 
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„Piosenka dobra na wszystko” czyli III edycja 
Powiatowego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

„Piosenka dobra na wszystko” pod takim 
hasłem w niedzielne popołudnie 17 maja 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżewie 
Dyrektor Katarzyna Kostro zainaugurowała 
trzecią edycję „Powiatowego Konkursu Pio-
senki Dziecięcej i Młodzieżowej”. Przybyli 
widzowie wzięli udział w prawdziwej uczcie 
muzycznej, którą zorganizowała Pani Agnieszka 
Zaniewska, instruktor czyżewskiego GOK-u. 
W dwugodzinnych przesłuchaniach wzięli 
udział najbardziej utalentowani wokalnie 
uczniowie i uczennice naszego powiatu. 
Zgodną w tej kwestii opinię wydało Jury, 
organizatorzy konkursu, jak też wyjątkowo 
licznie zgromadzona publiczność. Komisja 
konkursowa w składzie: przewodniczący Tade-
usz Szyl oraz Krzysztof Zaniewski i Zbigniew 
Biały, miała wyjątkowo trudne zadanie. Nie 
miej jednak wydała ostateczną decyzję, co do 
wyłonienia tegorocznych laureatów konkursu.

Kategoria I klasy I-III SP: 
I miejsce –  Aleksandra Jaszczur – 

GOK Czyżew,
II miejsce –  Julita Kaczyńska – ZS Roso-

chate Kościelne,
III miejsce –  Michał Zaborowski – ZS 

Rosochate Kościelne, 
wyróżnienie –  Wiktoria Wasilewska- 

ZS Czyżew.
Kategoria II klasy IV-VI SP: 

I miejsce/nagroda GRAND PRIX konkursu- 
Mateusz Kawalec- Społeczna Szkoła 
Muzyczna w Ciechanowcu, 
I miejsce –  Mateusz Maksimczuk – SP 

Kuczyn, 

II miejsce –  Wiktoria Anna Sienicka – GOK 
Czyżew, 

III miejsce –  Jowita Konopka – SP 
Dąbrówka Kościelna, 

wyróżnienie –  Marta Biała – ZS 
Jabłonka Kościelna.

III kategoria gimnazjum:
I miejsce –  Natalia Łukasiak – GOK Szep-

ietowo,
II miejsce –  Karolina Kondracka – Publiczne 

Gimnazjum w Szepietowie,
III miejsce –  Zuzanna Wyszyńska – Publiczne 

Gimnazjum w Szepietowie.

IV kategoria szkoła średnia: 
I miejsce –  Katarzyna Kowalczyk – 

GOK Szepietowo.
Kategoria V zespoły i duety:

I miejsce –  Maria Kujawa, Dominika 
Zaręba, Aleksandra Łuniewska 
– ZS Czyżew; 

I miejsce –  Patrycja i Sebastian Mężyń-
scy – Parafia pw. NMP Matki 
Miłosierdzia w Szepietowie.

Dyplomy i statuetki uczestnikom oraz 
laureatom konkursu wręczyli członkowie 
Komisji, Pani Dyrektor oraz Radny Rady 
Miejskiej w Czyżewie Pan Tadeusz Godlewski.

Na zakończenie Mateusz Kawalec, na 
specjalne życzenie komisji i organizatorów, 
a ku uciesze publiczności, zaśpiewał ponownie 
utwór Ireny Santor „Powrócisz tu”. Jak pod-
kreślili organizatorzy konkursu, posługując się 
cytatem jednego z zaśpiewanych utworów: 

„Ja to mam szczęście, że w tym momencie, 
żyć mi przyszło w kraju nad Wisłą”, warto 
było przybyć tego dnia do Czyżewa i spę-
dzić w naszym ośrodku kultury muzyczne 
popołudnie. Do zobaczenia za rok!

Anna Kazimierczuk
instr. GOK-u w Czyżewie

W bieżącym roku szkolnym Gimna-
zjum w Czyżewie zdobyło pięć tytułów 
laureatów w wojewódzkich konkursach 
przedmiotowych. Trzy tytuły laureata zdobyła 
Magda Wiśniewska: z języka angielskiego, 
matematyki i geografii. Tytuł laureata 

z geografii zdobyła Magdalena Wajszczyk, 
a tytuł laureata z języka polskiego Aleksandra 
Staniaszek. Uczennice otrzymały dyplomy, 
natomiast Magda Wiśniewska także nagrodę 
ufundowaną przez Burmistrza Czyżewa 
Annę Bogucką.

 Gratulujemy uczennicom, rodzicom oraz 
nauczycielom przygotowującym uczniów 
do konkursów.

ZS w Czyżewie

Podsumowanie gimnazjalnych wojewódzkich 
konkursów przedmiotowych w Łomży

 25 marca w Szkole Podstawowej Nr 5 w Łomży odbyło się 
Podsumowanie Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych szkół 
podstawowych w roku szkolnym 2014/2015. Wśród najlepszych 
z regionu łomżyńskiego znalazł się Maciej Mioduszewski, uczeń klasy 
VI Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Czyżewie. Maciek 
jest laureatem konkursu z matematyki, przyrody i języka angielskiego 
oraz finalistą konkursu z historii. Jest jednym z trojga trzykrotnych 
laureatów. Najlepsi zostali uhonorowani nagrodami Podlaskiego 
Kuratora Oświaty oraz Wojewody. Specjalną nagrodę rzeczową 
dla Maćka ufundowała także Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka.

ZS w Czyżewie

Sukces ucznia Czyżewskiej Podstawówki
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„Na estradzie jestem w jakiejś euforii; 
mówię do kogoś, ale ten ktoś jest wyima-
ginowany.

To nie jest publiczność, tylko osobowość 
publiczności i ja z nią dialoguję,

z nią się śmieję i przeżywam.”
Hanka Bielicka
W sobotę 28 lutego w Łomży odbyła 

się IX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu 
Krasomówczego im. Hanki Bielickiej „Radość 
spod kapelusza”. Wzięło w nim udział 41 
uczestników z całej Polski, w tym uczennica 
klasy I LO w ZSOiZ w Czyżewie – Natalia 
Kulesza. Artyści mogli zaprezentować się 

w dwóch kategoriach: monolog/wiersz, bądź 
piosenka kabaretowa. Po wstępnych zmaga-
niach uczestników odbyła się uroczysta gala 
na której można było usłyszeć po raz kolejny 
najlepszych wykonawców. Galę urozmaicił 
 swoim monologiem filmowy komendant 
posterunku w Królowym Moście, Andrzej 
Beja-Zaborski. W jury zasiedli: Jan Zdziarski, 
Zofia Adamska, Dorota Chotecka-Pazura, 
Agata Durzyńska i Radosław Pazura. Kon-
kurs przebiegał w serdecznej i przyjemnej 
atmosferze. Uczestnicy zostali bardzo mile 
przyjęci w Łomży.

Aneta Grądzka

12 kwietnia 2015r. w Kościele para-
fialnym pw.  św. Piotra i Pawła w Czyżewie 
odbył się koncert ,,Z głębi serc” ku czci św. 
Jana Pawła II. Koncert przygotowały zespoły 
wokalne B-moll oraz Nova Noota z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Czyżewie. Koncert 
rozpoczęła laureatka Powiatowego Konkursu 
Recytatorskiego Patrycja Gosk przepięknym 
wierszem o naszym Papieżu Polaku. Parafianie 
czyżewscy już po raz dziesiąty  zebrali się by 
uczcić Jana Pawła II, wspaniałego kapłana  
i człowieka. Dzieci i młodzież wykonały 
utwory pełne refleksji, a także ukochaną pieśń 
Papieża „Barkę”, w której śpiew włączyli się 
wszyscy uczestnicy koncertu.

Zaniewska 
GOK Czyżew

Święto Piosenki Harcerskiej i Powstańczej w Czyżewie
W ramach obchodów Święta Patrona Szkoły SZARYCH SZERE-

GÓW czyżewska podstawówka 16 kwietnia 2015 r.  zorganizowała 
kolejny Powiatowy Konkurs Piosenki Powstańczej i Harcerskiej. 
Wicedyrektor ZS w Czyżewie Radosław Sienicki podczas uroczy-
stego otwarcia konkursu wspomniał, że tegoroczna edycja to mały 
jubileusz, bo po raz piąty na gościnnej scenie Gminnego Ośrodka 
Kultury w Czyżewie spotkali się uczniowie, harcerze i zuchy szkół 
podstawowych z terenu powiatu wysokomazowieckiego. Burmistrz 
Czyżewa Anna Bogucka, pod której honorowym patronatem odby-
wał się konkurs, gratulowała organizatorom pomysłu i życzyła 
wykonawcom udanych występów. Nad konkursem stały patronat 
objął również Zarząd Główny Stowarzyszenia Szarych Szeregów 
w Warszawie.

Członkowie komisji postanowili przyznać:
Kategoria kl. I-III (soliści)

I miejsce – Barbara Dołęgowska SP  Nr 1 Wysokie Mazowieckie
II miejsce – Amelia  Wdzieńkońska SP w Dąbrowie Wielkiej
III miejsce – Aleksandra Rupińska SP Rosochate Kościelne, Patrycja 
Kujawa SP Czyżew

Kategoria kl. IV-VI (zespoły)
I miejsce – Zawiszacy SP Czyżew
II miejsce – Wesołe Zuchy SP Nr 1 Wysokie Mazowieckie
III miejsce – DO, RE, MI  SP Jabłonka Kościelna

Kategoria kl. IV-VI (soliści)
I miejsce – Mateusz Maksimczuk SP Kuczyn, Wiktoria Anna Sie-
nicka SP Czyżew

II miejsce Izabela Wyszyńska SP jabłonka Kościelna
III miejsce Zuzanna Kamińska SP Rosochate Kościelne 

Kategoria kl. IV-VI (zespoły)
I miejsce – I Drużyna Harcerska Zawiszacy SP Nr 1 Wysokie 
Mazowieckie
II miejsce – Wiolinki SP Nowe Piekuty
III miejsce – Wesołe Nutki SP Dąbrowa Wielka

ZS w Czyżewie

Papieski koncert 

„Radość spod kapelusza”
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„Rok Teatru Polskiego 2015” w Czyżewie
7 maja dzieci z „Teatru Marzeń” Gmin-

nego Ośrodka Kultury w Czyżewie zapre-
zentowały rówieśnikom oraz podopiecznym 
przedszkola, barwne i wesołe inscenizacje 
teatralne oraz zabawy integrujące. Wszystko 
to w ramach obchodów „ROKU TEATRU 
POLSKIEGO 2015». Podopieczni Anny 
Kazimierczuk wspólnie z widownią śpiewali, 
odgrywali oraz recytowali utwór „Kaczka 
Dziwaczka” (Blanka Gniazdowska, Zuzia 
Puzińska, Julia Stańczuk, Eliza Aronowicz, 
Maks Chendoska i Krystian Stańczyk). Nato-
miast grupa klas I- III SP zaprezentowała 
bajkę z morałem pt. „Skrzaty – Kwiaty”. 
W spektaklu wystąpiły: księżniczka – Amelka 
Tajer, królowa – Ania Wiśniewska-Małek, 
kwiatowe wróżki: Laura Kozłowska, Julia 
Andrzejczyk, Karolina Fiedorczuk i Patrycja 
Sienicka, „czarodziejka-ogrodniczka” – Zuzia 
Zaremba, „zła-smutna wróżka” – Wiktoria 
Wasilewska, „skrzaty-kwiaty” Juli a Kuropatwa 
i Dominka Zaremba.

Impreza wzbudziła zachwyt publicz-
ności oraz uznanie opiekunów, rodziców 
i wychowawców. Dzieci zapraszane na scenę 
do zabaw, tańca i śpiewu były bardzo chętne, 
radosne i niezwykle aktywne we wspólnych 
działaniach. Dodatkową atrakcją prezentacji 
były oryginalne i kolorowe kostiumy, jak też 

ciekawa scenografia i rekwizyty teatralne. 
Wszystko to sprawiło, że dzieci chętnych 
do zabawy na scenie było więcej, niż mogła 
pomieścić scena. Uczestnicy teatralnego 
święta w Czyżewie opuszczali tego dnia nasz 
ośrodek kultury niezwykle usatysfakcjonowani.

A.K. – GOK w Czyżewie

Tegoroczne obchody kwietniowego 
„Święta Ziemi” miały wyjątkowy i uroczysty 
charakter. 24 kwietnia br. na zaproszenie 
Pana Nadleśniczego Grzegorza Godlewskiego 
gościliśmy w Szkółce Leśnej Nadleśnictwa 
Rudka w Korycinach. Wśród gości obecni 
byli JE Ks. Tadeusz Pikus Biskup Drohiczyń-
ski, Wicemarszałek Woj. Podlaskiego Jerzy 
Leszczyński oraz Burmistrz Czyżewa Pani 
Anna Bogucka. Uroczystość zorganizowana 
została z okazji otwarcia i poświęcenia pięknej 
wiaty rekreacyjno- edukacyjnej, na której 
budowę Nadleśnictwo Rudka otrzymało 
dotację od ARiMR. W imieniu zaproszonych 
samorządowców udanej i ciekawej wizualnie 
inwestycji, gratulowała Panu Nadleśniczemu 
Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka.

Następnie miał miejsce występ goś-
cinny dzieci i młodzieży z Teatru Marzeń 
GOK-u w Czyżewie, który został przyjęty 
bardzo entuzjastycznie. Podopieczni Pani 
Ani Kazimierczuk zaprezentowali barwny, 
a jednocześnie pouczający spektakl „Mały 
Książę”. Następnie odbyło się rozstrzygniecie 
jedenastej już edycji regionalnego konkursu 
plastyczno- ekologicznego pt. „Dary lasów, 
łąk, pól”. W tegorocznej edycji konkursu 
uczestniczyli podopieczni z 47 instytucji 
oświaty i kultury powiatów pogranicza woj. 
podlaskiego i woj. Mazowieckiego (prawie 
500 osób). Sponsorami nagród w konkursie 
byli: Firma „Dary Natury” w Korycinach, 
Nadleśnictwo Rudka oraz GOK w Czyżewie. 
Nagrody oraz dyplomy laureatom wręczył 
Pan Nadleśniczy Grzegorz Godlewski, 

gospodarz naszego miasta i gminy Burmistrz 
Anna Bogucka oraz Pani Katarzyna Kostro- 
Dyrektor GOK-u. Pani Burmistrz oraz Pani 
Dyrektor podziękowały Nadleśnictwu Rudka 
za wieloletnią współpracę z Gminą Czyżew. 

Poniżej prezentujemy wyniki konkursu:
Komisja konkursowa w składzie: prze-

wodniczący – Robert Sikorski, adiunkt 
muzealny, kierownik działu historii uprawy 
roślin gospodarskich w Muzeum Rolnictwa 
w Ciechanowcu; Katarzyna Kostro- dyrektor 
GOK-u w Czyżewie, absolwent Liceum 
Plastycznego w Supraślu; Bożena Lipińska, 
absolwent Liceum Plastycznego w Supraślu; 
Piotr Kierzkowski, adiunkt muzealny Muzeum 
Rolnictwa w Ciechanowcu oraz Anna Kazi-
mierczuk, instruktor GOK-u w Czyżewie, 
postanowiła przyznać:

 Przedszkole i „zerówki”
I miejsce –  Eliza Aronowicz – GOK w Czy-

żewie,
Wyróżnienia:  Ola Składanowska – GP 

w Czyżewie, Aleksandra 
Koczara – GP w Czyżewie, 
Mateusz Wyszyński – SP 
w Dąbrowie Wielkiej

Klasy I-III SP
Wyróżnienia:  Klaudia Tyszko – GOK 

w Czyżewie, Lilianna 
Grzeszczuk – ZS w Czyżewie,

Klasy IV-VI SP
Wyróżnienia:  Dawid Kulesza – ZS w Czy-

żewie, Wiktoria Sosnowska 
– SP w Dąbrowie Wielkiej, 
Kamila Dmochowski – SP 
w Dąbrowie Wielkiej

GOK Czyżew 

Święto Ziemi w Korycinach
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10 kwietnia 2015 r. nasz Uczniowski Klub Sportowy „Orlęta” 
zorganizował międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej. Drużyny powi-
tał prezes UKS Radosław Sienicki, który przypomniał, że rozgrywki 
odbywają się pod patronatem Burmistrza Czyżewa.

 Wyniki rozgrywek:
I miejsce – drużyna ZSOiZ z Czyżewa
II miejsce – drużyna Gimnazjum z Czyżewa
III miejsce drużyna Gimnazjum z Klukowa
IV miejsce drużyna Gimnazjum z Nura

Uczestnicy zawodów puchary oraz dyplomy otrzymali wraz 
z gratulacjami z rąk Burmistrza Czyżewa Anny Boguckiej oraz 
Dyrektora ZS Anny Sienickiej.

Zawodnikom oraz ich opiekunom gratulujemy!
ZS w Czyżewie

W Zespole Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyń-
skiego w Czyżewie odbył się V Turniej Piłki 
Siatkowej Mężczyzn o Puchar Burmistrza 
Czyżewa. 19 kwietnia 2015 r. odbyło się 
spotkanie finałowe. Drużyny występujące 
w turnieju walczyły w 2 grupach:

Grupa „A”
Sokołów S.A Czyżew
Clovin Czyżew
„Strażacy” Czyżew

Grupa „B”
Gimnazjum Czyżew
Absolwenci ZSOiZ Czyżew 1
Absolwenci ZSOiZ Czyżew 2
ZSOiZ Czyżew

W piątek 17 kwietnia od godziny 15.30 
zespoły walczyły o awans do spotkania fina-
łowego. W rezultacie drużyny: Sokołów S.A 
Czyżew, „Strażacy” Czyżew, Gimnazjum 
Czyżew, Absolwenci 2, ZSOiZ Czyżew 
pokonały drużyny w swoich grupach. Po 
dniu odpoczynku, w niedzielę o godz. 10.00 

drużyny spotkały się w finale, który rozegrano 
systemem „każdy z każdym”.

Po rozegraniu meczy finałowych, klasy-
fikacja końcowa przedstawia się następująco:

I m-ce – Absolwenci 2 ZSOiZ Czyżew
II m-ce – Gimnazjum Czyżew
III m-ce – Sokołów Czyżew

IV m-ce – Strażacy Czyżew
Turniej przebiegał w atmosferze zdrowej, 

sportowej rywalizacji z zachowaniem zasad 
fair play. Sędzią zawodów był Pan Sebastian 
Tyszko, którego wspomagali zawodnicy. 
W przerwach pomiędzy meczami zawodnicy 
mogli uzupełnić straconą energię, posilając 
się poczęstunkiem przygotowanym przez 
uczniów klas gastronomicznych pod okiem 
Pani Małgorzaty Jaźwińskiej. Imprezę, swą 
obecnością zaszczyciła Burmistrz Czyżewa 
Pani  Anna Bogucka, która dokonała wręcze-

nia pamiątkowych pucharów i dyplomów 
zwycięzcom turnieju.

Gratulujemy sukcesów zwycięskim 
drużynom. Dziękujemy Pani Burmistrz za 
wsparcie imprezy, a także organizatorom 
i wszystkim, którzy przyczynili się, by Tur-
niej o Puchar Burmistrza Czyżewa w Piłce 
Siatkowej Mężczyzn stał się imprezą, która 
każdego roku na stałe gości w kalendarzu 
imprez sportowych naszego miasta.

ZSOiZ Czyżew

V Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn 
o Puchar Burmistrza Czyżewa

Turniej piłki siatkowej

Wesoły Pląs za nami
W niedzielę 26 kwietnia 2015 r. na sce-

nie Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie 
odbyła się szesnasta edycja Powiatowych 
Prezentacji Tanecznych „Wesoły Pląs”. 
Była to rekordowa pod względem liczby 
uczestników oraz ilości prezentujących się 
zespołów impreza. Dyrektor GOK-u Pani 
Katarzyna Kostro podziękowała wszystkim 
za przybycie i zachęciła do dopingowania 
zespołów tanecznych.

Licznie zgromadzona publiczność 
obejrzała tego dnia taneczne popisy zespo-
łów i grup tanecznych w dwóch częściach:

Część I prezentacji
Słoneczne Skrzaty – Gminne Przedszkole 

w Czyżewie, Tygryski – Niepubliczne Przed-
szkole im. Kubusia Puchatka w Szepietowie, 
ELFIKI – Gminne Przedszkole w Czyżewie, 
„4-latki” – Niepubliczne Przedszkole im. 

Kubusia Puchatka w Szepietowie, OGNIK 
– Gminne Przedszkole w Czyżewie, Sówki 
– Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia 
Puchatka w Szepietowie, Tańczące żabki- 
Gminne Przedszkole w Czyżewie, Świetliki 
– Niepubliczne Przedszkole im. Kubusia 
Puchatka w Szepietowie, Rechotki – Szkoła 
Podstawowa w Wojnach Krupach, Tęczowa 
Dwójeczka – Przedszkole Miejskie nr. 2 
Wysokie Mazowieckie, Tańczące Iskierki 
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– Przedszkole Miejskie nr. 1 Wysokie Mazo-
wieckie, Pierwszy Krok gr. najmłodsza – GOK 
Czyżew, C-C Squad Kids- COKiS.

Statuetki zespołom wręczyła Dyrektor 
GOK-u Pani Katarzyna Kostro oraz Pan 
Andrzej Załuski, sekretarz Urzędu Miejskiego 
w Czyżewie. 

Część II prezentacji
Dziecięcy Regionalny Zespół Pieśni 

i Tańca PODLASIE- GOK Szepietowo, 
Pierwszy Krok gr. średnia- GOK Czyżew, 
Zaplątani- Szkoła Podstawowa Radziszewo 
Stare, Tik-Taki – Szkoła Podstawowa nr.1 
Wysokie Mazowieckie, Mażoretki EMKO 
gr. młodsza – GOK Czyżew, BAD GIRLS- 
Szkoła Podstawowa w Łempicach, Mażoretki 
EMKO gr. starsza – GOK Czyżew, C-C Squad 
Junior – COKiS, Dance Olafa – Szkoła Pod-
stawowa Wojny Krupy, Pierwszy Krok gr. 
najstarsza- GOK Czyżew, Smiles – Szkoła 
Podstawowa Wojny Krupy, Zespół Tańca 
Towarzyskiego- GOK Czyżew, Zespół Tań-

ców Narodowych- Ciechanowiecki Ośrodek 
Kultury i Sportu. 

Statuetki zespołom wręczyła Dyrektor 
GOK-u Pani Katarzyna Kostro oraz Pan Bogdan 

Sienicki, zastępca przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Czyżewie. 

GOK Czyżew 

22 maja 2015 roku odbył się VIII 
Powiatowy Konkurs Poetycki „Wierszem 
malowane”. Patronat nad konkursem, zorga-

nizowanym przez Zespół Szkół w Czyżewie, 
objęła Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka. 
Uroczystość  miała na celu popularyzację 

amatorskiej twórczości poetyckiej a hasło 
przewodnie tegorocznej edycji brzmiało: 
„Magia teatru”.  

Komisja w składzie: Pani  Irena Sien-
kowska i Pan Bogusław Doroszkiewicz   po 
przesłuchaniu 50 wierszy, przyznała nagrody 
i wyróżnienia.

W kategorii szkół podstawowych III 
miejsce zajęły - Magdalena Kaczyńska 
z Zespołu Szkół w Rosochatem  Kościelnem, 
a wyróżnienie otrzymała Julita Kaczyńska  
z Zespołu Szkół w Rosochatem  Kościelnem. 

w kategorii gimnazja i szkoły średnie: 
I miejsce: Weronika Skupiewska  z Zespołu 
Szkół w Czyżewie  a wyróżnienia Julia Załuska 
z Zespołu Szkół w Czyżewie.

         Organizatorzy konkursu dziękują 
wszystkim uczestnikom za udział w konkursie 
i życzą dalszych sukcesów. 

Irena Uścińska

VIII Powiatowy Konkurs Poetycki „ Wierszem malowane”

VII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Żywieniu i Żywności
19 marca 2015 r. w ZSOiZ im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 

w Czyżewie odbył się już VII Międzyszkolny Konkurs Wiedzy 
o Żywieniu i Żywności, w tym roku z udziałem pięciu szkół gimna-
zjalnych z Czyżewa, Jabłonki Kościelnej, Nura, Rosochatego Koś-
cielnego i Szepietowa. Patronat nad tegorocznym konkursem objęli:
• Jacek Bogucki – poseł na Sejm RP
• prof. dr hab. Krystyna Gutkowska – dziekan Wydziału Nauk 

o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie

• prof. nadzw. dr hab. Roman Engler- Rektor Wyższej Szkoły 
Agrobiznesu w Łomży

• dr hab. Robert Charmas- Rektor Państwowej Wyższej Szkoły 
Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

• Anna Bogucka – Burmistrz Czyżewa
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Konkurs przebiegał w dwóch etapach. Uczniowie podczas 
etapu pisemnego wykazali się wiedzą na temat występowania soli 
mineralnych i wody oraz ich roli w organizmie człowieka. Następnie 
odbyła się kolejna część konkursu, która polegała na prezentacji 
przygotowanego przez młodzież plakatu na temat: „Woda źródłem 
życia”. Oceniano także dekoracje stołów, którym przewodziło hasło: 
„Morskie inspiracje na stole”.

Na kolejnym etapie konkursu młodzież wykonywała zadanie 
praktyczne – przygotowanie potrawy i odpowiednia jej dekoracja. 
Komisja konkursowa czuwała nad właściwym przebiegiem kon-
kursu i oceniała wiedzę i umiejętności uczniów. Przewodniczył 
jej dr Antoni Gibowicz – Pełnomocnik Zarządu Sokołowa S.A. ds. 
Systemów Zarządzania Jakością. W pracach komisji uczestniczyli 
również: prezes Zakładów Mięsnych Czyżew w Czyżewie – Pan 
Jan Netter, dyrektor ZSOiZ w Czyżewie Pani Alicja Bańkowska, 
wicedyrektor Pani Małgorzata Czyżewska – Drozd oraz nauczyciele 
przedmiotów zawodowych – Pani M. Jaźwińska i Pan J. Tomkielski.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
• I miejsce – Zespół Szkół w Czyżewie
• II miejsce – Publiczne Gimnazjum w Szepietowie
• III miejsce – Publiczne Gimnazjum w Nurze
• IV miejsce – Zespół Szkół w Jabłonce Kościelnej
• V miejsce – Zespół Szkół w Rosochatem Kościelnem
• Sponsorami ko nkursu oraz fundatorami nagród byli:
• Wojciech Wtulich, dyrektor Zakładu Sokołów S.A. Oddział 

w Czyżewie
• Jan Netter, prezes Zakładów Mięsnych Czyżew w Czyżewie
• P.H.U. „ESAM” w Czyżewie
• Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

Konkurs cieszy się coraz większym zaangażowaniem mło-
dzieży, interesującej się tematyką zdrowego trybu życia i racjo-
nalnego żywienia.

ZSOiZ Czyżew 

16 maja 2015 roku cztery uczennice Szkoły Podstawowej im. 
Szarych Szeregów w Czyżewie wzięły udział w Konkursie Poezji 
i Piosenki Angielskiej w Jabłonce Kościelnej. Dwie recytowały 
wiersze po angielsku, a dwie zaśpiewały angielskie piosenki.

Wikotria Sienicka z klasy IV zdobyła II miejsce za zaśpiewanie 
piosenki Leonarda Cohena Hallelujah, a Laura Karczewska z klasy 
VI  A zdobyła wyróżnienie za wyrecytowanie wiersza First Snow 
z przekładu Józefa Barana. Pozostałe dwie uczennice Julita Wajszczyk 
i Paulina Andrzejczyk z klasy VA otrzymały pamiątkowe dyplomy 
za udział w konkursie. Dziękujemy naszym uczennicom za solidne 
przygotowanie się do konkursu i reprezentowanie naszej szkoły. 

Agnieszka Budzeń-Kozłowska

Konkurs Poezji i Piosenki Angielskiej

P otyczki uczniów z ortografią odbyły się 25 maja 2015 roku 
podczas XV Powiatowego Dyktanda Gimnazjalistów w Gimnazjum 
im. Adama Mickiewicza w Szepietowie. Celem konkursu jest pro-
pagowanie zasad poprawnej pisowni wśród młodzieży, bo jak głosi 
ostatnie zdanie tegorocznego dyktanda „cóż to za wykształcony 
Polak, który ortografii nie zna!”.

W konkursie rywalizowało 11 czteroosobowych zespołów.  Nasza 
drużyna w składzie: Aleksandra Staniaszek, Magda Wiśniewska, 
Dominika Laskowska i Magdalena Wajszczyk, przygotowana przez 
panią Kingę Lubak, była bezkonkurencyjna i zajęła 1 miejsce. 
W klasyfikacji indywidualnej tytuł Mistrza Ortografii zdobyła Magda 
Wiśniewska, a Aleksandra Staniaszek zajęła wysokie 4 miejsce.

Dominika Laskowska kl. 3a
ZS w Czyżewie

Mistrzynie ortografii

I miejsce uczennicy Rosochatego w II edycji 
Konkursu  Poezji i Piosenki Angielskiej!

 16.05.2015 w Jabłonce Kościelnej odbyła 
się II Edycja Międzyszkolnego Konkursu Poezji 
i Piosenki Angielskiej. Impreza zgromadziła 
34 uczestników z 13 szkół. Naszą szkołę 

godnie reprezentowały uczennice klasy 
VI- Magda Kaczyńska i Zuzanna Kamińska. 
Magda Kaczyńska, prezentując bardzo wysoki 
poziom kompetencji językowych i zdolności 

aktorskich, zajęła I miejsce za recytację wier-
sza pt. „When I raise my hand”. Gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów!

Dorota Grabowska
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Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny,, Znamy Kodeks 
Przedszkolaka” w Gminnym Przedszkolu w Czyżewie

Mając na uwadze bezpieczeństwo 
a także dobre wychowanie, w naszym 
przedszkolu zostały wypracowane normy 
i zasady pobytu dzieci w placówce nazwane 
„Kodeksem Przedszkolaka”. Tak czytelne 
i jasno wyznaczone granice dają dzieciom 
wiedzę czego od nich oczekujemy, a kon-
sekwencje nieprzestrzegania – świadomy 
wybór określonych zachowań. Wypracowane 
normy i zasady dotyczą: zachowania w sali, 
łazience, szatni, zachowania podczas pobytu 
w ogrodzie przedszkolnym a także podczas 
wycieczek i spacerów. W ciągu roku przepro-
wadziliśmy wiele zajęć i sytuacji edukacyjnych 
z wykorzystaniem różnorodnych metod i form, 
w celu utrwalenia zasad bezpiecznego pobytu 
dziecka w przedszkolu oraz zasad dobrego 
wychowania. Jednym z elementów naszej 
pracy z dziećmi jest organizacja konkursów. 
Dlatego też postanowiliśmy zorganizować 
międzyprzed szkolny konkurs plastyczny 
pod hasłem,, Znamy Kodeks Przedszkolaka” 
sprawdzający orientację i wiedzę dziecka 
dotyczącą tej tematyki. Do udziału w konkur-
sie zaprosiliśmy przedszkola współpracujące 
z nami w różnorodnej działalności.

Dnia 17 kwietnia 2015 r. nastąpiło 
rozstrzygnięcie konkursu. Prace jakie wyko-
nały dzieci świadczą o tym, iż znają one 
podstawowe zasady bezpiecznej i zgodnej 

zabawy w przedszkolu, na placu zabaw oraz 
podczas spacerów i wycieczek.

Laureatami konkursu zostały dzieci 
z naszego przedszkola, ale również dzieci 
z Miejskiego Przedszkola nr 2 w Wysokiem 
Mazowieckiem i Niepublicznego Przedszkola 
im. Kubusia Puchatka w Szepietowie. Wszy-
scy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe, których sponsorami byli: 
Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka, Janusz 
Jabłoński – Firma Remontowo- Budowlana 
oraz Grzegorz Krasowski- Usługi Transpor-
towe za co bardzo serdecznie dziękujemy.

Mamy ogromną nadzieję, że wszystkie 
podejmowane przez nas działania w zakresie 
wpajania norm i reguł postępowania zaowocują 
na dalszym etapie edukacyjnym, a z czasem 
dzieci nabiorą motywacji do uwzględniania 
ich we własnym życiu.

Zwycięskie prace można podziwiać 
w małej galerii w naszym Przedszkolu.

 Wszystkim dzieciom i placówkom 
składamy serdeczne gratulacje i podzięko-
wania za udział w konkursie.

 Danuta Suchodolska
 Gminne Przedszkole w Czyżewie

Niezależnie od stażu pracy i wieku każdy nauczyciel powi-
nien dbać o swój rozwój zawodowy. Polska oświata doświad-
cza ciągłych zmian, które wymagają nieustannego kształcenia, 
poszerzania swojej wiedzy i doświadczeń. Zarówno w szkole 
tak i w przedszkolu nauczyciele uczestniczą w różnych formach 
doskonalenia zawodowego, stacjonarnej, jak i e- learningowej. 
Wśród bogatej oferty szkoleń, nauczyciele wybierają te, które mają 
istotne znaczenie w ich pracy. Są zgodne ze specyfiką placówki, 
potrzebami, zainteresowaniami, aspiracjami, oferują nową wiedzę, 
umiejętności, modele działania, nowe technologie. W Gminnym 
Przedszkolu w Czyżewie wszyscy nauczyciele aktywnie uczestniczą 
w zewnętrznym i wewnętrznym doskonaleniu. Biorą udział w kon-
ferencjach, kursach doskonalących, kwalifikacyjnych, szkoleniach 

rad pedagogicznych, zajęciach koleżeńskich. Najchętniej jednak 
wybierają formy warsztatowe szkoleń. W okresie od marca do maja 
w ramach Wewnątrzprzedszkolnego Doskonalenia Nauczycieli 
w Gminnym Przedszkolu zorganizowano warsztaty metodyczne 
realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
„Twórczy nauczyciel – skuteczny wychowawca” koordynowane 
przez Centrum Szkoleniowe KLANZA w Białymstoku. Do udziału 
w warsztatach zaproszono nauczycieli kształcenia zintegrowanego 
Zespołu Szkół w Czyżewie. Wymienione szkolenie składało się 
z się z trzech bloków tematycznych poświęconych m. in. metodom 
aktywizującym i integracyjnym w pracy z grupą, w tym zabawom 
muzyczno- ruchowym, plastycznym, tańcom integracyjnym, pląsom, 
wyrażaniu i sposobom rozmawiania o swoich uczuciach i emo-
cjach. Wysoki poziom prowadzonych zajęć wyzwalał u nauczycieli 
zaangażowanie, aktywność, chęć dzielenia się z innymi swoimi 
umiejętnościami, doświadczeniem, wiedzą, integrację między 
uczestnikami, a także radość podczas wspólnych zabaw. Każdy 
otrzymał pakiet materiałów pełen ciekawych propozycji zajęć, zabaw 
z dziećmi. Szkolenie to dostarczyło wszystkim uczestnikom cennych 
praktycznych umiejętności, wskazówek, które mogą wykorzystać 
w codziennej pracy, uatrakcyjnią zajęcia, lekcje, uroczystości gru-
powe, klasowe, szkolne, przedszkolne, a tym samym przyczynią się 
do podniesienia poziomu rozwoju swoich placówek.

 Dorota Sienicka
Lider WDN

 GP. w Czyżewie

„Twórczy nauczyciel – skuteczny wychowawca”
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Zapraszamy do odwiedzenia Muzeum 
i do oddawania głosów  w konkursie 

Modernizacja Roku 2014

Projekt „Wydarzenia Gminy Czyżew”
Z przyjemnością i satysfakcją informujemy Państwa, iż w roku 

2015 Gmina Czyżew, dzięki decyzji Pani Burmistrz Anny Bogu-
ckiej, dołączyła do zaszczytnego grona realizatorów programu 
„Działaj Lokalnie”, sponsorowanego przez Polsko-Amerykańską 
Fundację Wolności, koordynowanego przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce. Po pięciu dotacjach w programie „Równać 
Szanse”, dzięki dotychczasowej owocnej współpracy ośrodka 
kultury, urzędu miejskiego, stowarzyszenia, biblioteki publicznej 
i szkół z terenu Gminy Czyżew, przyszedł czas na sukces w pro-
gramie „Działaj Lokalnie”!       

„Ciekawe świata Panie podejmują wyzwanie, by z naszej 
gminy uczynić centrum świata. 

Wydarzenia Gminy Czyżew od dziś aktualne - odwiedzajcie 
na bieżąco sale muzealne!”

Okres realizacji projektu pt. „Wydarzenia Gminy Czyżew” 
to maj- październik 2015 roku. Miejscem realizacji projektu 
jest Muzeum Ziemi Czyżewskiej, w którym to w październiku 
br. odbędzie się uroczyste podsumowanie działań. Dotację 
przeznaczono na zakup gablot informacyjnych oraz parawanu 
wystawienniczego, które zostaną wykorzystane do organizowania 
wystaw, zajęć artystycznych i edukacyjnych w salach muzealnych.

W ramach projektu zaplanowano zajęcia plastyczne [bezpłatne, 
wstęp dla wszystkich bez względu na wiek] i wystawy artystyczne. 
W gablotach zamieszczane będą bieżące informacje nt. ciekawych 
działań realizowanych w Gminie Czyżew. Głównym celem projektu 
jest tworzenie społeczeństwa obywatelskiego poprzez zachęcanie 
do współpracy instytucji, organizacji, szkół, mieszkańców, itd. 
na rzecz systematycznego informowania społeczności lokalnej 
nt. bieżących działań i wydarzeń Gminy Czyżew. Projekt ma 
służyć promowaniu aktywności i zaangażowania społecznego 
oraz ciekawych wydarzeń naszej „Małej Ojczyzny”.

Anna Kazimierczuk, koordynator projektu

Sukces goni sukces!

Serdecznie zachęcamy do oddawania 
głosów w plebiscycie „Modernizacja Roku 
2014”. Gmina Czyżew zgłosiła do konkursu 
Muzeum Ziemi Czyżewskiej.

W tegorocznej edycji konkursu do 
którego nasza gmina przystąpiła po raz 
pierwszy Czyżew będzie reprezentowany 
przez Muzeum Ziemi Czyżewskiej w kate-
gorii kultura. Głosowanie poprzez stronę 
internetową plebiscytu potrwa do 10 sierpnia 
2015 r. Muzeum w głosowaniu walczy o tytuł 
najpopularniejszej modernizacji w Polsce.

Oddaj swój głos:

http://www.modernizacjaroku.org.pl/
plebiscyt/16-czyzew.html

Konkurs nagradza modernizacje wyróż-
niające się szczególnymi walorami. Propa-
guje tym samym ideę ratowania obiektów 
i budowli dziedzictwa narodowego, ale jest 
jednocześnie wyjątkową formą integracji 
społeczności lokalnej. 

Przypomnijmy – nasze Muzeum utworzone 
zostało w wyremontowanym zabytkowym 
dworcu i co jest nietypowe pełni także funkcję 
poczekalni. Po Muzeum w bardzo ciekawy 

sposób oprowadzą Państwa pan Przemysław 
i pani Aneta. Zapraszamy.

UM Czyżew

Z radością i dumą informujemy Pań-
stwa, iż Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi 
Czyżewskiej w partnerstwie z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Czyżewie, pozyskało 
39 tys. zł na realizację projektu pt. „niena-

DĘTA MŁODZIEŻ”. Po pięciu wygranych 
w Regionalnym Konkursie, nadszedł czas 
na sukces naszej czyżewskiej Młodzieży 
w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym „Równać 
Szanse”. Program sponsoruje Polsko- Amerykańska 

Fundacji Wolności, natomiast administruje 
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.

Projekt przewiduje wspólne działania 
artystycznych grup młodzieżowych (głównie 
orkiestry dętej) w okresie 15 miesięcy od 
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sierpnia  2015 r. do października 2016 r., 
których finałem będzie realizacja widowiska 
muzycznego w ramach uroczystego podsu-
mowania. Młodzież będzie miała zapew-
nionych profesjonalnych trenerów nauki 
gry na instrumentach, opracuje i wydrukuje 
tzw. „Księgę pozytywnych myśli”, wykona 
dekorację do widowiska. Przewidujemy 
wycieczkę i liczne spotkania integracyjne 
oraz tzw. „tournee” – wyjazdy w celu pro-
mocji dorobku i umiejętności „nienaDĘTEJ 
MŁODZIEŻY”. Zakupiona zostanie m.in. 
perkusja. Szczegóły na www.gokczyzew.pl
Anna Kazimierczuk, koordynator projektu

„Dni Kultury Polskiej” na Litwie
W dniach 5- 7 czerwca 2015 r., dzięki 

życzliwości Pani Burmistrz Anny Boguckiej 
oraz wsparciu szanownych Sponsorów, 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz Mażoretki 
uczestniczyły w „Dniach Kultury Polskiej” na 
Żmudzi. Wydarzenie patriotyczno- kulturalne 
zostało zorganizowane przez Panią Irenę 
Duchowską we współpracy m.in. z Instytu-
tem Polskim w Wilnie, Związkiem Polaków 
na Litwie „Lauda” oraz Stowarzyszeniem 
Polaków Kiejdan. 

W czasie pobytu na Litwie towarzyszyła 
nam Pani Jadwiga Mordas z Wilna, wspa-
niała przewodnik, która oprowadziła nas 
po litewskich zabytkach oraz opowiedziała 
o historii Litwinów i Polaków.

Pierwszego dnia zwiedziliśmy zamek 
w Trokach oraz dowiedzieliśmy się wiele 
o nieznanej dla nas dotychczas, mniejszo-
ści religijnej „karaimi”, której członkowie 
zamieszkują Troki. Po południu udaliśmy się 
do Wilna. Zobaczyliśmy Ostrą Bramę, Koś-
ciół św. Teresy, Cerkiew św. Ducha, a także 
Cmentarz na Rossie gdzie spoczywa serce 
Marszałka Piłsudskiego. Podziwialiśmy również 
pałac prezydencki, ratusz wileński, uliczki 
dzielnicy żydowskiej oraz Katedrę Wileńską.

Następnego dnia mażoretki i orkiestra 
dęta wzięły udział w XIII Festynie Kultury 
Polskiej „Znad Issy”, który rozpoczął się Mszą 
św. i przejściem korowodu przy kościele 
w Dotnuvie, natomiast zakończył koncertem 
galowym w Centrum Kultury w miejscowości 
Akademija. Wszyscy uczestnicy festynu otrzy-
mali specjalne podziękowania od Pani Ireny 
Duchowskiej. Po południu przed ratuszem 
władz miejskich w Kiejdanach czyżewska 
orkiestra wraz z pozostałymi orkiestrami 
wystąpiła we wspólnym programie muzycznym. 
Nasi młodzi muzycy oraz mażoretki zapre-
zentowali również indywidualny repertuar. 
Następnie spod ratusza uliczkami starego 
miasta przeszliśmy w barwnym korowodzie, 
który zatrzymał się na zabytkowym placu. 

Na rynku orkiestra i mażoretki również 
zaprezentowali zgromadzonej publiczności 
utwory i układy muzyczno-instrumentalne.

7 czerwca natomiast nasi artyści otwo-
rzyli korowód, który po Mszy św. w Katedrze 
przeszedł ulicami Poniewieża. Główny kon-
cert odbył się na Placu Wolności w ramach 
II Festiwalu Kultury Polskiej. 

Uczestnicy wyjazdu oraz ich opieku-
nowie- Pani Justyna Jakubczyk i Pan Cezary 
Witkowski, usatysfakcjonowani i zmobili-
zowani do dalszej pracy, wrócili do kraju.

Wyjazd na Litwę był bezpłatny dla uczest-
ników, ogólny koszt wyniósł 17 600,00 zł.

Od sponsorów pozyskaliśmy  kwotę 
w wysokości 8 300,00 zł, pozostałą kwotę 
dofinansowała   Pani Burmistrz Czyżewa  
z budżetu Gminy.

Serdeczne podziękowania  za umoż-
liwienie nam wyjazdu i udziału w Dniach 
Kultury Polskiej na Litwie składamy:

Burmistrz Czyżewa - Anna Bogucka, 
„GODAGRO” Sp. z o. o.  - Krzysztof Kra-
sowski, Tadeusz Dmochowski, CLOVIN S.A. 
- Arkadiusz Żanowski, Handlowo Techniczne 
Usługi Rolnicze „PRIMATOR”  - Barbara  
Kraszewska, Zakład Usługowo- Handlowy 
-Ryszard  Skawski , „KRASBUD” Krasowski 
Sp. j., „ROLWIT” PHU - Marta Gocłowska

Bank Spółdzielczy w Czyżewie, 
Usługi  Transportowe – Handel  - Wojciech  
Stańczuk KOSS Przedsiębiorstwo Handlowo 
Usługowe- Jerzy Kossakowski

Anna Kazimierczuk,
 Katarzyna Kostro 

 GOK w Czyżewie
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Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych  „TRAKT”
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