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Szanowni Państwo

W grudniu minęło 10 lat kiedy mieszkańcy powierzyli mi 
po raz pierwszy mandat wójta, a potem burmistrza naszej gminy.  
Z perspektywy czasu muszę powiedzieć, iż ten czas upłynął dosyć 
szybko, ale był to czas wypełniony wieloma ważnymi wydarze- 
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XVI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
8 listopada 2016 r. miała miejsce XVI nadzwyczajna Sesja 

Rady Miejskiej, której powodem zwołania były zmiany w budże-
cie gminy oraz wsparcie finansowe inwestycji Powiatu Wysoko-
mazowieckiego.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
wynikało z potrzeby udzielenia wsparcia inwestycji Powiatu Wy-
sokomazowieckiego na drodze powiatowej w miejscowości Ro-
sochate Kościelne, gdzie w wyniku przebudowy ul. Mazowiecka 
została poszerzona o ścieżkę pieszo-jezdną i wykonana nakładka 
asfaltowa. Ze środków budżetu gminy na 2016 rok udzielono do-
tacji celowej w wysokości 400.000,00 zł na w/w przedsięwzięcie. 
Podjęte zostały następujące uchwały:
1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysoko-
mazowieckiemu,
2) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016,
3) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy na 
lata 2016-2019.

 Rada Miejska uchwaliła
XVII Sesja Rady Miejskiej

5 grudnia 2016 r. miała miejsce XVII Sesja Rady Miejskiej  
w Czyżewie, w której poza stałymi uczestnikami sesji udział w ob-
radach wziął przedstawiciel firmy Promag Narbutowicz Andrzej.

Rada i przybyli goście wysłuchali informacji o działalności 
Burmistrza w okresie międzysesyjnym od dnia 30 września do  
dnia 5 grudnia 2016 r. Z ważniejszych rzeczy Pani Burmistrz  
poinformowała, iż gmina otrzyma dofinansowanie w ramach Pro-
gramu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016-2019 przebudowy dróg gminnych na terenie gminy,  
który obejmuje przebudowę ul. Kusocińskiego i ul. Łąkowej  
w Czyżewie oraz przebudowę drogi Godlewo Piętaki – Siennica 
Klawy. Łączny koszt wniosku oszacowano na podstawie kosz-
torysów inwestorskich i wynosi 4.503.659,85 zł brutto. Gmina 
otrzymała dofinansowanie 50% kosztów. Wniosek został zakwa-
lifikowany do wsparcia finansowego na 1 pozycji i czeka na pod-
pisanie umowy. Gmina otrzyma także dofinansowanie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskie-
go (RPO WP) zadania „Zagospodarowanie parku podworskiego 
w Czyżewie”. Planowany koszt inwestycji to 1.787.437,49 zł, 
zaś możliwe dofinansowanie to 1.160.534.34 zł.  Wniosek został 
zakwalifikowany do wsparcia finansowego na 6 pozycji i umowa 
została podpisana. Inwestycje wykonane to: przebudowa drogi 
gminnej Dmochy Mrozy (Łączny koszt inwestycji – 396.419,87 zł,  
inwestycja ta objęta jest dofinansowaniem pozyskanym z Pro- 
gramu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 
2016-2019), przebudowa nawierzchni drogi gminnej do m. Dmo-
chy Mrozy na odcinku od drogi krajowej nr 63 do granicy gminy 
Czyżew (Łączny koszt inwestycji – 172.235,70 zł), przebudowa 
ulic Konopnickiej, ul. Słowackiego, ul. Mickiewicza oraz ul. Prze-
mysłowa (Łączny koszt inwestycji – 1.962.771,39 zł, inwestycja 
ta objęta jest dofinansowaniem pozyskanym z Programu Roz- 
woju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 2016-2019). 
Wykonano także w tym roku konserwację stawów na terenie  
Gminy Czyżew w miejscowościach: Krzeczkowo Nowe Bieńki, 
Siennica Lipusy, Zalesie Stare, Dmochy Wypychy, Dmochy Wo-
chy i Brulino Piwki (łączny koszt inwestycji – 56.580,00 zł). Re-

niami i zadaniami. Były lepsze i gorsze dni, ale codzienna praca 
przynosiła dużo efektów i zmian w naszej gminie. Dzięki dobrej 
współpracy z radą i wszystkimi mieszkańcami udało się bardzo 
wiele dokonać i dzisiaj Czyżew i gmina wygląda zupełnie ina-
czej niż przed laty. Za te 10 wspólnych lat serdecznie wszyst-
kim dziękuję. Myślę, że wszyscy możemy być dumni, że te lata  
wykorzystaliśmy bardzo dobrze i zostało zrealizowanych wiele  
zadań, które wpłynęły na lepszy wizerunek naszej gminy i popra- 
wiły warunki życia naszym mieszkańcom. 

Jeżeli przypomnimy sobie nawet ostatni rok to widać jak 
dużo inwestycji udało nam się wykonać, zbudowanych zostało 
wiele dróg gminnych, powiatowych, wyczyszczono i zagospoda-
rowano stawy w 12 miejscowościach, rozbudowano kanalizację  
i wiele wiele innych. Mamy też wiele planów już na rok następny, 
ale to wkrótce.

Teraz przed nami Święta Bożego Narodzenia. Życzę Państwu 
zdrowych, pogodnych Świąt, pełnych radości, miłości, a także ro-
dzinnej, serdecznej atmosfery, niech te Święta dadzą wszystkim 
Państwu moc do przeżywania w pokoju i szczęściu każdego dnia 
Nowego 2017 Roku. 

 Serdecznie pozdrawiam                                                                    
Anna Bogucka

Burmistrz Czyżewa
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alizowane jest jeszcze przyłącze kanalizacji deszczowej do rzeki 
Brok w ramach zadania „Przebudowa ulic Słowackiego, Mickie-
wicza, Konopnickiej. 

Wykonanie urządzenia terenów rekreacyjno-integracyjnych 
na terenie gminy Czyżew w miejscowościach Dąbrowa Michałki, 
Szulborze Kozy, Dmochy Glinki i Siennica Łukasze przesunięto  
na wiosnę 2017 r.

Z zakresu zadań gospodarki komunalnej realizowane były 
bieżące zadania w zakresie drogownictwa, zaopatrzenia w wodę 
i oczyszczania ścieków oraz utrzymania porządku i czystości  
w gminie.

Przedstawiciel firmy Promag przedstawił grupowy programu 
dofinansowań na ogniwa fotowoltaiczne oraz kolektory słonecz-
ne, który realizuje na terenie całej Polski. Minimalna liczba, aby 
przeprowadzić na terenie gminy realizację programu to 50 wnio-
sków. Do wnioskodawców wysyłani są technicy, którzy sprawdza-
ją warunki techniczne i ekonomiczne możliwości instalacji urzą-
dzeń fotowoltaicznych czy solarów. Przed montażem instalacji  
nie ma przedpłat. Zapłata jest po odbiorze instalacji. Przed mon-
tażem wnioskodawca może zrezygnować z udziału w programie. 
Dotacja do kosztów montażu instalacji wynosi ponad 50%. Dla 
przykładu koszt instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 KW to 22000 zł 
do uiszczenia przez uczestnika programu  9.600 zł i 8% podatek 
vat. Od momentu montażu instalacja jest własnością nabywcy.  
W przypadku instalacji solarnych trudno mówić o korzyściach 
finansowych raczej jest to wygoda. Instalacja fotowoltaiczna 
zmniejsza rachunki za prąd o ok. 80%. Firma daje gwarancję 10 lat  
na fotowoltaikę i 8 lat na solary. Na instalację fotowoltaiczną  
składają się panele na dachu budynku oraz inwertor zamienia- 
jący prąd stały na zmienny. Montowany jest też dwukierunkowy 
licznik energii elektrycznej dzięki czemu zakład energetyczny 
przechowuje nadwyżkę wyprodukowanej energii i bilansuje jej 
zużycie w okresie rozliczeniowym. Nadmiar energii można gro-
madzić też w akumulatorach, bez włączania instalacji do sieci 
energetycznej. Jednak jest to rozwiązanie bardzo drogie i kosztuje 
drugie tyle co sama instalacja. Okres użytkowania akumulatora 
wynosi do 10 lat. Przy świetle rozproszonym sprawność instalacji 
wynosi 70-80%. Sprawność ta znacznie spada w przypadku mgły, 
opadów śniegu czy burzy. Pożądana jest wystawa południowa 
dachu. Firma jest w stanie wykonać 100 instalacji w ciągu tygo-
dnia. Z w/w firmą odbyło się także spotkanie z zainteresowanymi 
tematem w dniu 12 grudnia 2016 r. w Sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Czyżewie. 

Podjęte zostały następujące uchwały:
1) w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 
2017 r.,
2) w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodo-
wego nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych 
przez gminę Czyżew na rok  budżetowy 2017,
3) w sprawie Programu współpracy Gminy Czyżew z organiza-
cjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2019,
4) w sprawie przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego Czyżewa,
5) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia  
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków; 
6) w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nie- 
ruchomości stanowiącej własność gminy z dotychczasowym 
dzierżawcą,
7) zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy finansowej dla  
powiatu,
8) zmieniającej uchwałę w sprawie pomocy finansowej dla  
powiatu,
9) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

UM Czyżew

Gmina Czyżew zajęła 1 miejsce na liście rankingowej na 70 
wniosków złożonych o dofinansowanie zadań na 2017 r. w ra-
mach rządowego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infra-
struktury drogowej na lata 2016-2019”.

W ramach tego programu gmina otrzyma dofinansowanie 
na projekt pn. „Przebudowa dróg gminnych Nr 108015B, Nr 
108017B, Nr 107995B na terenie gminy Czyżew” który zakłada 

1 miejsce na liście rankingowej budowy dróg
przebudowę ul. Kusocińskiego, ul. Łąkowej oraz drogę Godlewo 
Piętaki – Siennica Klawy o łącznej długość 2,703 km. Na reali-
zację zadania gmina otrzyma z Podlaskiego Urzędu Wojewódz-
kiego dotację w wysokości 50% wartości złożonego wniosku tj. 
2.248.969,26 zł. Całkowita wartość tego zadania to 4.497.93,52 zł. 

UM Czyżew

Zakończenie inwestycji dotyczącej urządzenia terenów re-
kreacyjno-integracyjnych w czterech miejscowościach na terenie 
Gminy Czyżew tj. w Dąbrowie Michałkach, Szulborzu Kozach, 
Siennicy Łukaszach i Dmochach Glinkach zostało przełożone na 
wiosnę roku 2017 z uwagi na fakt że urządzenia zamontowane 
na zimę byłyby niepotrzebnie narażone na działanie niekorzyst-
nych warunków atmosferycznych. W ramach zadania wykonane 
zostaną altany, miejsca na ognisko wraz z paleniskiem do grilla, 
nasadzone zostaną drzewa i krzewy ozdobne, zaś w Dąbrowie  
Michałkach i w Dmochach Glinkach dodatkowo zostanie utwo- 

Więcej miejsc do rekreacji w Gminie
rzony plac zabaw. Wykonawcą zadania jest firma Zakład Remon- 
towo-Budowlany Jacek Todorczuk z siedzibą w miejscowości  
Smolewo Wieś, zaś wartość robót przekroczy 200 tys. złotych.

W miejscowościach Krzeczkowo Nowe Bieńki, Siennica  
Lipusy, Zalesie Stare, Dmochy Wypychy, Dmochy Wochy, Bru-
lino Piwki wyczyszczone zostały stawy, co poprawiło estetykę  
tych wsi. Wartość prac wyniosła 56.580 zł., które realizowała fir-
ma EUROFUTURO Magdalena Stankiewicz z Białegostoku.

UM Czyżew
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W tym roku podobnie jak w latach ubiegłych w Gminie Czy-
żew zrealizowano szereg inwestycji drogowych. W ramach za-
dania ,,Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie 
dostępności komunikacyjnej w gminie Czyżew poprzez przebudo-
wę infrastruktury drogowej”, łączna wartość inwestycji wyniosła  
3.171.461,31 zł  z czego gmina otrzymała dotację z rządowego 
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 
na lata 2016–2019 w wysokości 1 mln 400 tys. zł. dzięki której 
zostało zmodernizowanych 6 odcinków dróg. 
• Przebudowano drogę gminną Siennica Klawy – Siennica Li-

pusy o długości 650 m. Inwestycję zrealizowało Przedsię-
biorstwo Robót Drogowo-Mostowych ,,MIKST” z Węgrowa. 
Przebudowa polegała na wzmocnieniu istniejącej konstrukcji 
jezdni na bitumiczną wraz z remontem istniejących zjazdów 
na posesje oraz poprawą odwodnienia. Koszt zadania to 
362.492,33 zł.

• Zrealizowano budowę odcinka II ulicy Przemysłowej wraz 
z budową skrzyżowania z drogą krajową Nr 63 (ul. Nurska) 
w Czyżewie oraz utwardzeniem terenu na części dz. nr 360, 
661. Głównym celem była budowa II części ulicy Przemysło-
wej, co umożliwiło połączenie z ulicą Nurską. Wykonawcą 
zadania była firma Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk Za- 
ścianki. Wartość zadania to 426.185,73 zł.

• Przebudowano ulice: Słowackiego, Mickiewicza, Konopnic-
kiej w Czyżewie. Dzięki budowie chodników, ścieżek rowero- 
wych, kanału deszczowego oraz położeniu nowej nawierzch-
ni bitumicznej nasze miasto zyskało kolejne bezpieczne  
i funkcjonalne ulice. Całkowity koszt zadania to 1.982.399,39 zł. 
Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mosto-
wych TRAKT z Wysokiego Mazowieckiego.

• Przebudowano drogę gminną w miejscowości Dmochy Mro-
zy. Celem przebudowy było wykonanie remontu nawierzchni 
bitumicznej oraz odwodnienie drogi. Wykonawcą zadania 
było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych TRAKT 
z Wysokiego Mazowieckiego. Prace wykonano za kwotę 
400.383,86 zł. 

Inwestycje  drogowe  w 2016 r.

– W ramach dotacji celowej z budżetu Województwa Pod- 
laskiego Gmina Czyżew zmodernizowała drogę dojazdową od 
miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś – Dabrowa Łazy do grani-
cy gminy Czyżew na odcinku 372 m. Przebudowa polegała na 
wykonaniu nawierzchni żwirowej oraz wzmocnienie konstrukcji  
nawierzchnią bitumiczną. Całkowity koszt wykonania przebu- 
dowy drogi wyniósł 202.686,93 zł. Wykonawcą zadania było 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych TRAKT z Wyso-
kiego Mazowieckiego. Na wykonanie inwestycji gmina otrzy- 
mała dotację w wysokości 25.200,00 zł z budżetu Województwa 
Podlaskiego.
– Zmodernizowany został również odcinek drogi gminnej od drogi  
krajowej do miejscowości Dmochy Mrozy na odcinku 310 m,  
który znajduje się na terenie gminy Andrzejewo. Modernizacja  
polegała na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej. Koszt 
inwestycji w wysokości 172.235,70 zł został pokryty z budżetu 
gminy Czyżew. Inwestycję zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo-Mostowych TRAKT z Wysokiego Mazowieckiego.

W 2016 roku  zrealizowano wiele inwestycji na drogach po-
wiatowych położonych na terenie gminy Czyżew.
– Przebudowa drogi powiatowej Czyżew Ruś Wieś – Ołdaki  
Magna Brok o długości 2,258 km, polegała na wykonaniu nowej 
nawierzchni bitumicznej wraz z remontem istniejących zjazdów 
na posesje oraz poprawą odwodnienia drogi.
– Przebudowano ulicę Kolejową od dworca PKP do granicy gmi-
ny. Inwestycja ta poprawiła znacznie bezpieczeństwo pieszych 
poprzez budowę chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego. Na 
odcinku ulicy Kolejowej wykonano nowe oświetlenie uliczne  
o wartości 121.770,00 zł
– Zrealizowano inwestycję na ulicy Mazowieckiej w miejscowo- 
ści Rosochate Kościelne. Celem przebudowy było wykonanie  
remontu nawierzchni bitumicznej oraz budowa chodników. 

Wartość przebudowy dróg powiatowych to ponad 3 mln 535 
tys. zł o długości 6 km, które współfinansowane są przez powiat 
i gminę.

Tak wiele zmodernizowanych dróg i ulic na terenie naszej 
gminy wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników na-
szych dróg. Budowa chodników i ścieżek rowerowych to jeden 
z głównych elementów, który w istotny sposób zwiększa bezpie-
czeństwo pieszych jak również ma wpływ na estetykę miejsco-
wości.

W 2016 roku na terenie gminy zostało zbudowanych łącz-
nie wiele dróg gminnych i powiatowych o łącznej wartości ponad  
7 mln złotych.

UM Czyżew
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Od zwiedzania „Muzeum Ziemi Czyżewskiej” rozpoczęła 
się w dniu 28 października 2016r. uroczystość otwarcia inwestycji 
zrealizowanej w ramach rządowego Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 pn. „In-
tegracja sieci dróg powiatowych na terenie gminy Klukowo i Czy-
żew z układem komunikacyjnym Podlasia”.

W ramach tego programu zrealizowano przebudowę drogi 
Czyżew Ruś Wieś-Ołdaki Magna Brok, ul. Kolejową od dworca 
PKP do granicy gminy Czyżew i odcinek drogi na terenie gminy 
Klukowo o łącznej długości 8,888 km i całkowitej wartość inwe-
stycji 4.778.258,47 złotych, z czego udział Województwa wyniósł 
2.372.283,16 zł. (około 50 % ), Powiatu 1.184.958,30 zł., Gminy 
Czyżew 711.898,71zł. i Gminy Klukowo 509.118,30 zł.

Na uroczystość otwarcia i poświęcenia inwestycji przybyli: 
przedstawiciele administracji rządowej w osobach Wiceministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Jacka Boguckiego i Wojewody 
Podlaskiego Pana Bogdana Paszkowskiego, samorządowcy: Sta-
rosta Wysokomazowiecki Pan Bogdan Zieliński i Wicestarosta 

Otwarcie dróg w Czyżewie
Pan Leszek Gruchała, gospodarze gmin: Czyżewa Pani Burmistrz 
Anna Bogucka i Wójt Gminy Klukowo Pan Piotr Uszyński radni 
Rady Powiatu i radni rad gmin Klukowo i Czyżew, komendanci 
Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej i Komendant Powiatowy 
Policji w Wysokiem Mazowieckiem, Dyrektor i Z-ca Dyrektora Po-
wiatowego Zarządu Dróg oraz Prezes Przedsiębiorstwa „TRAKT”- 
wykonawcy inwestycji. Po ceremonii przecięcia wstęgi, Ks. Kano-
nik Eugeniusz Sochacki odmówił z zebranymi modlitwę i dokonał 
poświęcenia drogi.

W przemówieniach swoich zarówno Pan Minister, Wojewo-
da, Starosta, Pani Burmistrz jak i Wójt Gminy Klukowo, podkreślali 
znaczenie realizowanych sieci dróg w układzie komunikacyjnym 
Podlasia dla poprawy warunków życia mieszkańców i ich bez-
pieczeństwa komunikacyjnego oraz bardzo dobrą współpracę 
pomiędzy poszczególnymi szczeblami administracji rządowej  
i samorządowej – powiatowej i gminnej przy realizacji tak waż-
nych dla regionu zadań.

UM Czyżew

Sekretarz stanu Jacek Bogucki rozpoczął 15 listopada 2016 r.  
wizytę w Chińskiej Republice Ludowej. W pierwszym dniu po- 
bytu w Chinach odbyło się spotkanie z wiceministrem rolnictwa 

Z wizytą w Chińskiej Republice Ludowej
Chińskiej Republiki Ludowej Qu Dongyu. Było to kolejne spotka-
nie na szczeblu ministerialnym resortów rolnictwa Polski i Chin.

Rozmowy dotyczyły relacji w dziedzinie rolnictwa, zarówno 
w wymiarze dwustronnym jak i wielostronnym, a także planów 
dalszej współpracy na rok 2017. Minister Qu Dongyu  podkreślał 
znaczenie Polski jako wiodącego partnera Chin w Europie Środ- 
kowo-Wschodniej oraz zasygnalizował potrzebę dalszego pogłę-
biania wymiany naukowo-eksperckiej w ramach Polsko-Chińskie-
go Centrum Nauki i Technologii Rolnej.

Sekretarz stanu Jacek Bogucki wyraził zadowolenie strony 
polskiej z osiągniętych postępów w zakresie dostępu polskiej żyw-
ności do rynku chińskiego. W szczególności podziękował stronie 
chińskiej za wsparcie w procesie otwierania rynku na nowe pro-
dukty rolno-spożywcze m.in. jabłka, jaja wylęgowe oraz pisklęta 
jednodniowe z Polski. Podniósł także, istotną dla Polski, kwestię 
uznania regionalizacji produkcji trzody chlewnej w odniesieniu 
do wirusa ASF.

16 listopada 2016 r. Pan Jacek Bogucki wziął udział w ofi-
cjalnym otwarciu targów Anufood China 2016, podczas których 
Polska pełni rolę kraju partnerskiego.

                   
żródło: www.minrol.gov.pl

   W ostatnim dniu wizyty w Chinach tj. 17.11.2016 r. sekre-
tarz stanu Jacek Bogucki spotkał się z wiceminister Generalnego 
Urzędu Nadzoru nad Jakością, Inspekcji i Kwarantanny Chińskiej 
Republiki Ludowej Zhang Qinrong.

Rozmowy dotyczyły dalszych prac nad dostępem do rynku 
chińskiego produktów pochodzenia roślinnego oraz zwierzęce-
go. W szczególności omówiono kwestie zatwierdzenia kolejnych 
zakładów drobiarskich i mleczarskich oraz dopuszczenia do eks-
portu mięsa wołowego, produktów rybołówstwa, mąki pszennej, 
żytniej i orkiszowej oraz koni rekreacyjnych z Polski.

Minister podziękował za wkład w prace związane z otwar-
ciem rynku ChRL na jabłka oraz jaja wylęgowe i pisklęta jedno-
dniowe z Polski.

Na zakończenie wizyty w Chinach Jacek Bogucki wziął 
udział w wydarzeniu promocyjnym, organizowanym przez Polską 
Izbę Mleka, adresowanym do przedstawicieli chińskich mediów. 
Tematem przewodnim spotkania był potencjał eksportowy branży 

O polskim sektorze spożywczym w Chinach
mleczarskiej. W przedsięwzięciu tym, poza chińskimi dziennika-
rzami, udział uczestniczyli przedstawiciele polskich firm sektora 
mleczarskiego.

 
źródło: minrol.gov.pl
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W okresie od września do grudnia 2016 r. na terenie Miasta 
i Gminy Czyżew odnotowano 3 kradzieże, 1 kradzież z włama-
niem, 17 innych przestępstw.

Jedno z tragiczniejszych zdarzeń kryminalnych miało miej-
sce w dniu 21.08.2013 r. gdzie zaistniały 4 wypadki drogowe, w 
których 2 osoby poniosły śmierć i 5 osób zostało rannych  oraz 9 
kolizji drogowych. Jedną z głównych przyczyn wypadków śmier-
telnych był brak elementów odblaskowych na ubraniach lub rowe-
rach osób pokrzywdzonych. 

W okresie od września do grudnia 2016 r na terenie Poste-
runku Policji w Czyżewie policjanci przyjęli 171 interesantów, 
odwiedzili w miejscu zamieszkania 163 osoby, przeprowadzili 27 
spotkań z mieszańcami i uczniami szkół w trakcie których rozda-
li około 1 000 elementów odblaskowych, zatrzymali na gorącym 
uczynku jednego sprawcę uszczerbku na zdrowiu oraz 4 nietrzeź-
wych kierujących, ujawnili 73 wykroczeń, w tym 26 wykroczeń 

Kronika Policyjna
porządkowych spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, 
przeprowadzili 111 interwencji w tym:
– 12 interwencji w miejscach publicznych,
– 16 interwencji domowych, 
– 83 interwencji w innych miejscach.
– 6 osób z przeprowadzanych interwencji zostało zatrzymanych 
w Policyjnych Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w Wyso-
kiem Mazowieckiem.

W większości spraw o charakterze kryminalnym nadal trwa-
ją intensywne czynności dochodzeniowo-śledcze z uwagi na to 
prosimy osoby mające jakąkolwiek wiedzę na temat tych zdarzeń 
o przekazywanie informacji choćby nawet anonimowo na numer 
alarmowy policji 112 lub 997. 

Kierownik Posterunku Policji 
st. asp. Krzysztof Śliwiński

Minęła okrągła rocznica wyboru obecnego włodarza Gminy 
Czyżew. W wyniku wyborów bezpośrednich w dniu 12 listopada 
2006 r. na Wójta Gminy Czyżew Osada została wybrana głosa-
mi mieszkańców Pani Anna Bogucka. Ślubowanie złożyła w dniu  
4 grudnia 2006 r. i z tym dniem rozpoczęła urzędowanie.

Od tego czasu w gminie zostało dokonanych wiele pozy-
tywnych zmian na mapie administracyjnej i gospodarczej naszej 
małej ojczyzny. Do najbardziej spektakularnych należy zaliczyć 
chociażby w sferze administracyjnej: nadanie praw miejskich  
i przywrócenie historycznej nazwy miejscowości Czyżew (tym  
samym funkcję Wójta zastąpił Burmistrz Czyżewa), nadanie herbu,  
flagi i sztandaru, zmiana obrębu administracyjnego miasta  
Czyżew poprzez włączenie przyległych miejscowości (Czyżew  
Stacja, Czyżew Złote Jabłko i część obrębów Czyżew Ruś Wieś, 
Czyżew Chrapki i Czyżew Siedliska) czy zmiana samej nazwy  
organu uchwałodawczego z Rady Gminy na Rade Miejską w Czy-

10-lecie wyboru
żewie. W sferze gospodarczej zmiany na bieżąco opisujemy na 
łamach naszej Gazety. Dokonania inwestycyjne jednak nie były- 
by możliwe bez wizji rozwojowej i starań na rzecz właściwego  
gospodarowania budżetem i pozyskiwaniu środków zewnętrz-
nych. Zatem przy tej okazji nie sposób nie wymienić choćby tych 
największych osiągnięć, które mają wpływ na poprawę życia na-
szych mieszkańców i na zawsze będą kojarzone z tym okresem 
tj. rondo, zalew, Muzeum Ziemi Czyżewskiej, wyremontowano 
ośrodki zdrowia, szkoły, Orlik, świetlice wiejskie, dziesiątki kilo-
metrów dróg asfaltowych, tereny przemysłowe, rozwój gospodarki  
wodno-ściekowej w gminie i wiele, wiele innych potrzebnych  
inwestycji.

Życzymy Pani Burmistrz dalszych owocnych lat pracy dla 
dobra Gminy i jej mieszkańców i kolejnych okrągłych jubileuszy.

UM Czyżew

Burmistrz Czyżewa z pracownikami Urzędu
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11 listopada w Czyżewie odbyły się gminne obchody 98 rocz-
nicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości rozpo-
częły się Mszą Świętą o godz. 12.00 w intencji Ojczyzny w Ko-
ściele parafialnym pw. św. Piotra i Pawła w Czyżewie, odprawioną 
przez Proboszcza Parafii w Czyżewie ks. kanonika Eugeniusza  
Sochackiego. Po mszy uczestnicy udali się pod pomnik niepod- 
ległości w Czyżewie, gdzie złożono wieńce przez delegacje samo-
rządów: gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, przedstawicieli  
Związku Sybiraków, policji, straży pożarnej oraz szkół z terenu 
Gminy Czyżew. Dalsza część uroczystości odbyła się w Gmin-
nym Ośrodku Kultury gdzie zaproszeni goście Starosta Wysoko-
mazowiecki Pan Bogdan Zieliński i Radny Sejmiku Województwa 
Podlaskiego Pan Łukasz Siekierko wygłosili okolicznościowe prze-
mówienia. Pani Burmistrz Anna Bogucka po przywitaniu wszyst-
kich zebranych w sali kinowej w swoim przemówieniu podkreśliła 
doniosłość święta i jego znaczenie dla pokoleń Polaków. Wyraziła 
też uznanie dla wszystkich, którzy przez udział w uroczystościach 
dają wyraz przywiązania do naszej historii i tradycji.

Obchody dnia niepodległości były okazją do ogłoszenia 
wyników konkursów: plastycznego pn. „1050. Rocznica Chrztu 
Polski. Powstanie Państwa Polskiego” oraz konkursu wiedzy histo-
rycznej pn. „Parafie Rzymskokatolickie Gminy Czyżew. W 1050 
Rocznicę Chrztu Polski”. 

Po wystąpieniach na scenie zaprezentowali się w montażu 
słowno – muzycznym uczniowie Zespołu Szkół w Rosochatem 
Kościelnem. Głęboko patriotyczne teksty w połączeniu z dobrze 
zagranymi przez uczniów rolami dopełniły patosu uroczystości.

Poniżej prezentujemy wyniki konkursów:
VIII Gminny Konkurs Wiedzy Historycznej pt. „Parafie 

Rzymskokatolickie Gminy Czyżew. W 1050. Rocznicę Chrztu 
Polski.” pod patronatem honorowym Burmistrza Czyżewa. 

Obchody Dnia Niepodległości
Komisja w składzie: przewodniczący – Norbert Tomaszewski 

kustosz Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, członkowie: Anna 
Kazimierczuk instr. GOK-u w Czyżewie, Elżbieta Szulborska  
nauczyciel w Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem, Adam 
Pieńkowski – nauczyciel w Zespole Szkół w Czyżewie, Adam Świ-
derski nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodo-
wych w Czyżewie, nagrodziła i wyróżniła następujące osoby:
I miejsce – Kinga Składanowska, ZS Czyżew
II miejsce – Anna Rogalska, ZS Rosochate Kościelne
III miejsce – Dawid Słowicki, ZSOiZ Czyżew
III miejsce – Maciej Mioduszewski, ZS Czyżew
Wyróżnienie – Weronika Kalinowska, ZS Rosochate Kościelne
Wyróżnienie – Natalia Jaworowska, ZS Rosochate Kościelne

 
Gminny Konkurs Plastyczny pn. „1050. Rocznica Chrztu 

Polski. Powstanie Państwa Polskiego”:
Komisja w składzie: przewodnicząca Bożena Lipińska absol-

wentka LSP w Supraślu, członkowie: Katarzyna Kostro dyrektor 
GOK-u w Czyżewie, absolwentka LSP w Supraślu, Anna Kazimier-
czuk instr. GOK-u w Czyżewie, Klaudia Stasieluk instr. GOK-u  
w Czyżewie, absolwentka LP w Łomży, postanowiła nagrodzić  
następujące osoby:
Kl. I-III SP
I miejsce – Łukasz Marciniak, SP Dąbrowa Wielka
II miejsce – Kacper Pawłowicz, SP Dąbrowa Wielka
III miejsce – Aleksandra Rupińska, ZS Rosochate Kościelne
Wyróżnienie – Błażej Gniazdowski, ZS w Czyżewie
Wyróżnienie – Michał Kępisty, ZS w Czyżewie
Kl. IV-VI SP
I miejsce – Sebastian Marciniak, SP Dąbrowa Wielka
II miejsce – Olga Filipczyńska, ZS Rosochate Kościelne
III miejsce – Patrycja Szorc, SP Dąbrowa Wielka
Gimnazjum
Wyróżnienie – Agata Busma, ZS Rosochate Kościelne

UM Czyżew
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Szczęśliwe małżeństwo – to długa rozmowa, 
która wciąż wydaje się zbyt krótka.

Andre Maurois

23 października 2016 r. przeżywaliśmy, po raz kolejny, jubi-
leusz 50-lecia pożycia małżeńskiego dziesięciu par z terenu gminy 
Czyżew.

Jubileusz rozpoczął się Mszą Świętą w Kościele pw. Św. Piotra 
i Pawła w Czyżewie celebrowaną przez księdza proboszcza Eu-
geniusza Sochackiego w intencji szanownych Jubilatów. Po mszy 
świętej Jubilaci wraz z rodzinami i przyjaciółmi udali się do Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Czyżewie, gdzie nastąpiła dalsza część 
uroczystości. W uroczystości również wzięli udział: Wiceminister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pan Jacek Bogucki, ks. kanonik Euge-
niuszem Sochackim, Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Witold 
Sienicki oraz w-ce przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Bogdan 
Sienicki a także gospodarz uroczystości Burmistrz Czyżewa –  
Pani Anna Bogucka.

Zgromadzonych dostojnych gości powitała Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego – Pani Joanna Andrzejczyk. Zanim nastąpił uro-
czysty akt dekoracji medalami za długoletnie pożycie małżeńskie 
Burmistrz Czyżewa – Pani Anna Bogucka skierowała do wszyst-
kich par gratulacje i słowa uznania za 50 lat przeżytych razem. 
Podkreśliła jak ważne jest w obecnych czasach docenienie praw-
dy o wzorze rodziny. Wyraziła nadzieję, że pary te nadal będą 
służyć swoim przykładem i doświadczeniem dla dobra przyszłych 
pokoleń. Złożyła również życzenia dalszych wspólnych długich, 
i pogodnych lat oraz kolejnych okrągłych jubileuszy w jak naj-
lepszym zdrowiu. Do życzeń dołączył się również Wicemini- 
ster – Pan Jacek Bogucki oraz ks. Kanonik Eugeniusz Sochacki.

Następnie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
Wiceminister Rolnictwa Pan Jacek Bogucki wraz z Burmistrzem 
Czyżewa Panią Anną Bogucką, udekorował wszystkie zaproszone 
pary przyznanymi odznaczeniami. Dekoracja przebiegała w pod-
niosłym nastroju. Zostały wręczone również kwiaty i listy gratu-
lacyjne.

Zespoły artystyczne: wokalnie i taneczne działające przy 
Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżewie umiliły czas pięknymi 
utworami jak i pokazami tańca przygotowanymi specjalnie na tę 
okazję.

Pan Józef Milankiewicz  złożył w imieniu własnym jak i Jubi-
latów na ręce Pani Burmistrz i Pani Kierownik USC podziękowa- 
nia za przygotowanie wzruszającej uroczystości.

Toastem za pomyślność przybyłych par małżeńskich rozpo-
częła się nieoficjalna część spotkania, na której Jubilaci z rozrzew-
nieniem wspominali wydarzenia sprzed lat.

 Medale „za długoletnie pożycie małżeńskie” zostały przy- 
znane w roku 2016 następującym parom:
– Krystynie i Ryszardowi Boguckim
– Krystynie i Eugeniuszowi Godlewskim
– Reginie i Jerzemu Gąsowskim
– Helenie i Stanisławowi Kozłowskim
– Mariannie i Józefowi Milankiewicz
– Jadwidze i Zdzisławowi Podbielskim
– Elżbiecie i Wiesławowi Rostkowskim
– Janinie i Antoniemu Staniaszek
– Reginie i Kazimierzowi Świerżewskim
– Mariannie i Józefowi Tymińskim

UM Czyżew

Jubileusz Małżeństw – 10 par z gminy Czyżew
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W dniu 5 listopada 2016 r. meczem XIII kolejki w wyjaz- 
dowym meczu pomiędzy klubami Orlęta Czyżew a LZS Narew-
ka zakończona została jesienna runda rozgrywek Ligi Okręgowej  
piłki nożnej.

Mistrzem jesieni został zespół MKS Mielnik 30 pkt zaś nasza 
drużyna zajęła VI miejsce w tabeli. Na 13 rozegranych meczów 
zdobyła 23 pkt strzelając 22 bramki, tracąc 9. Przy pełnym zaan-
gażowaniu zawodników i trenera, wsparciu finansowym sponso-
ra, którym jest Urząd Miejski w Czyżewie istnieje realna szansa 

Runda jesienna zakończona
na utrzymanie drużyny w tej klasie rozgrywkowej (do niżej klasy 
spada 7 zespołów) i wypełnienie celu jaki został postawiony na 
początku sezony a więc walka o członowe miejsca w grupie. 

Dziękując wszystkim zaangażowanym w działania klubu, 
życzymy dobrych wyników w rundzie wiosennej i oczekiwanego 
przez kibiców awansu, niekoniecznie w tym sezonie. 

Oto skład drużyny:
1. Adamczyk Kamil
2. Antoniak Artur
3. Antoniak Bartłomiej 
4. Biały Artur
5. Dmochowski Rafał
6. Ferenc Artur
7. Frołow Łukasz
8. Godlewski Arkadiusz
9. Gosk Fabian
10.  Kazimierczuk Michał 
11.  Kempisty Paweł
12.  Konopka Mateusz
13.  Krystosiak Damian
14.  Kujawa Rafał
 

Trenerem zawodników jest Kamil Rosiński w Prezesem Klubu  
„Orlęta Czyżew” Pan Jerzy Pakieła. 
Do zobaczenia na wiosnę.

15.  Łukasiuk Łukasz
16.  Łuniewski Mateusz
17.  Malinowski Rafał
18.  Milankiewicz Piotr
19.  Niemyjski Emil
20.  Pakieła Robert
21.  Popławski Przemysław
22.  Rosiński Kamil 
23.  Sierota Adam
24.  Truszkowski Łukasz
25.  Wnorowski Adam
26.  Wnorowski Łukasz
27.  Zalewski Wojciech

Referat Gospodarki Komunalnej
Odśnieżajmy chodniki

Na wniosek mieszkańców, celem zapewnienia jak najlepszych 
warunków gmina buduje wiele chodników, pamiętajmy jednak, że 
utrzymanie większości z nich należy do mieszkańców.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 poz. 250 z póź-
niejszymi zmianami) i Regulaminem utrzymania czystości i po-
rządku na terenie gminy Czyżew zatwierdzonym Uchwała Rady 
Miejskiej w Czyżewie Nr XXIII/157 z dnia 23 listopada 2012 r. 
(zmiana XXVI/186/13 z dnia 15 marca 2013 r.) właściciele nieru-
chomości na terenie gminy zobowiązani są do:
– oczyszczania ze śmieci, śniegu, lodu, błota i innych zanieczysz-
czeń chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości,
– usuwania sopli, nawisów śniegu z okapów rynien i zadaszeń,
– zabrania się wrzucania do pojemników na odpady komunalne 
śniegu, lodu, gruzu budowlanego i substancji toksycznych.

Przewidziane są również sankcje karne za niedopełnienie 
obowiązków wynikających z wyżej wymienionych przepisów.

Drogi gminne zimą
Zbliża się okres zimy w związku z tym nadejdą opady śniegu, 

mrozy, Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego przy-
gotował już własny sprzęt który w okresie zimy wykorzystywany 
jest do odśnieżania dróg gminnych, ulic, placów i parkingów:
– równiarka z pługiem odśnieżnym,
– koparka JCB z pługiem odśnieżnym,

– koparka JCB MF z pługiem odśnieżnym,
– ciągnik Zetor z tylnym pługiem odśnieżnym,
– ciągnik New Holland z przednim pługiem odśnieżnym.

Gmina posiada opracowany plan kolejności zimowego utrzy-
mania dróg gminnych:
– w pierwszej kolejności odśnieżane są drogi łączące szlaki komu-
nikacyjne dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych,
– następnie drogi łączące poszczególne miejscowości w których 
mieszczą się szkoły podstawowe i gimnazja,
– drogi łączące miejscowości w których mieszczą się ośrodki  
zdrowia,
– drogi po których kursują autobusy,
– drogi do kolonijnej zabudowy zwartej,
– w dalszej kolejności odśnieżane są drogi gminne prowadzące  
do pojedynczych gospodarstw kolonijnych.

Ponadto gmina posiada zgromadzony piach z solą w razie po-
trzeby do zwalczania gołoledzi na chodnikach, ulicach i drogach 
gminnych. Z uwagi na wysokie koszty posypywane są głównie 
newralgiczne odcinki – przy szkołach, ośrodku zdrowia. 

Należy pamiętać, że kierowcy i inni użytkownicy dróg po-
winni dostosowywać prędkość do warunków atmosferycznych  
i sytuacji na drogach.

Referat Gospodarki Komunalnej 
Urzędu Miejskiego w Czyżewie

W okresie jesiennym z ternu naszej gminy w ramach realiza-
cji zadania pn. „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy 
Czyżew zostało zebranych przez firmę PGK Zambrów 143,065 Mg  
wyrobów azbestowych. Zbiórką zostało objętych 45 właścicieli 
nieruchomości, którzy złożyli do gminy wnioski o usunięcie wy- 
robów azbestowych  do końca roku 2015.

Na realizację zadania gmina pozyskała dotację z WFOŚi-
GW w Białymstoku, w kwocie 31.809,00 zł. Całość zadania  
zamknęła się w kwocie 37.082, 45 zł., pozostałą część kwoty za 
zadanie zapłacono ze środków budżetu gminy.

UM Czyżew

Azbest
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Harmonogram wywozu śmieci
1. ROSOCHATE KOŚCIELNE UL. WIERZBOWA, KACZYN HERBASY, ROSOCHATE KOŚCIELNE UL. MAZOWIECKA, KACZYN STARY, 
ŚWIĘCK STRUMIANY, ROSOCHATE KOŚCIELNE UL. POŚWIĄTNE, UL. CZYŻEWSKA, UL. KOŚCIELNA, ROSOCHATE NARTOŁTY,                         
DĄBROWA CHERUBINY, ZARĘBY BINDUGI, ZAREBY SKÓRKI

MIESIĄC DZIEŃ MIESIĄC DZIEŃ

Terminy wywozu 
odpadów 2017

STYCZEŃ 16+ SEL+ BIO LIPIEC 14+ SEL+ BIO
LUTY 14+ SEL+ BIO SIERPIEŃ 14+ SEL+ BIO
MARZEC 14+ SEL+ BIO
KWIECIEŃ 13+ SEL+ BIO
MAJ 18+ SEL+ BIO+ WIELKOGABARYTOWE
CZERWIEC 14+ SEL+ BIO

2. DMOCHY MROZY, DMOCHY WOCHY, CZYŻEW SUTKI, CZYŻEW RUŚ WIEŚ, OŁDAKI MAGNA BROK, CZYŻEW UL. APOZNAŃ-
SKICH, CZYŻEW RUŚ KOLONIA, CZYŻEW SIEDLISKA, UL.KOLEJOWA, UL. PRZYTOROWA, GODLEWO KOLONIA

MIESIĄC DZIEŃ MIESIĄC DZIEŃ

Terminy wywozu 
odpadów 2017

STYCZEŃ 16+ SEL+ BIO LIPIEC 14+ SEL+ BIO
LUTY 15+ SEL+ BIO SIERPIEŃ 16+ SEL+ BIO
MARZEC 15+ SEL+ BIO
KWIECIEŃ 13+ SEL+ BIO
MAJ 18+ SEL+ BIO+ WIELKOGABARYTOWE
CZERWIEC 14+ SEL+ BIO

3. CZYŻEW UL. ZAMBROWSKA, CZYŻEW ZARZECZE, UL. CMENTARNA, UL. CICHA, UL. OGRODOWA, UL. KWIATOWA, UL. ZA-
RĘBSKA, UL. STRAŻACKA, STOKOWO SZERSZENIE, STOKOWO BUĆKI, JAŹWINY KOCZOTY, MICHAŁOWO WIELKIE, SZULBORZE 
KOZY, BRULINO PIWKI, BRULINO KOSKI, UL. SIKORSKIEGO, Ul. JAŚMINOWA

MIESIĄC DZIEŃ MIESIĄC DZIEŃ

Terminy wywozu 
odpadów 2017

STYCZEŃ 17+ SEL+ BIO LIPIEC 14+ SEL+ BIO
LUTY 16+ SEL+ BIO SIERPIEŃ 21+ SEL+ BIO
MARZEC 21+ SEL+ BIO

KWIECIEŃ 14+ SEL+ BIO
MAJ 19+ SEL+ BIO+ WIELKOGABARYTOWE
CZERWIEC 14+ SEL+ BIO

4. CZYŻEW   UL. MAŁY RYNEK, UL. MAZOWIECKA, UL. NORWIDA, UL. DUŻY RYNEK, UL. MAZOWIECKA, UL. KRZYWA,  
UL. KOŚCIELNA, UL. SZKOLNA, UL. SŁOWACKIEGO, UL. KONOPNICKIEJ, UL. MICKIEWICZA, UL. WYPOCZYNKOWA, UL. JAKUB-
SKIEGO, UL. PRZYDWORCOWA, UL. CIECHANOWIECKA, ZŁOTE JABŁKO

MIESIĄC DZIEŃ MIESIĄC DZIEŃ

Terminy wywozu 
odpadów 2017

STYCZEŃ 23+ SEL+ BIO LIPIEC 20+ SEL+ BIO
LUTY 21+ SEL+ BIO SIERPIEŃ 21+ SEL+ BIO
MARZEC 21+ SEL+ BIO

KWIECIEŃ 14+ SEL+ BIO
MAJ 19+ SEL+ BIO+ WIELKOGABARYTOWE
CZERWIEC 19+ SEL+ BIO

5. 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 MIESIĄC DZIEŃ

Terminy wywozu 
odpadów 2017

STYCZEŃ 23+ SEL+ BIO LIPIEC 20+ SEL+ BIO
LUTY 21+ SEL+ BIO SIERPIEŃ 21+ SEL+ BIO
MARZEC 21+ SEL+ BIO

KWIECIEŃ 14+ SEL+ BIO
MAJ 22+ SEL+ BIO+ WIELKOGABARYTOWE
CZERWIEC 19+ SEL+ BIO
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6. GODLEWO PIĘTAKI, SIENNICA KLAWY, SIENNICA PUZIKI, SIENNICA PIETRASZE, SIENNICA LIPUSY, SIENNICA SZYMANKI, SIEN-
NICA ŁUKASZE, DĄBROWA NOWA WIEŚ, SIENNICA ŚWIECHY,  DĄBROWA SZATANKI, DĄBROWA KITY, DĄBROWA MICHAŁKI, 
DĄBROWA WIELKA, SIENNICA GIZY,  SIENNICA PIERCE, SIENNICA KARASIE

MIESIĄC DZIEŃ MIESIĄC DZIEŃ

Terminy wywozu 
odpadów 2017

STYCZEŃ 23+ SEL+ BIO LIPIEC 20+ SEL+ BIO
LUTY 21+ SEL+ BIO SIERPIEŃ 22+ SEL+ BIO
MARZEC 21+ SEL+ BIO
KWIECIEŃ 20+ SEL+ BIO
MAJ 22+ SEL+ BIO+ WIELKOGABARYTOWE
CZERWIEC 22+ SEL+ BIO

7. ZARĘBY GÓRY LEŚNE, ZARĘBY ŚWIECHY, ZALESIE STEFANOWO, ZARĘBY SASINY, ZALESIE STARE, KRZECZKOWO MIANOW-
SKIE, KRZECZKOWO GROMADZYŃ, KRZECZKOWO SZEPIELAKI, DMOCHY RODZONKI, DMOCHY GLINKI, DMOCHY WYPYCHY, 
BIEŃKI STARE, BIEŃKI NOWE,  CZYŻEW CHRAPKI

MIESIĄC DZIEŃ MIESIĄC DZIEŃ

Terminy wywozu 
odpadów 2017

STYCZEŃ 24+ SEL+ BIO LIPIEC 21+ SEL+ BIO
LUTY 21+ SEL+ BIO SIERPIEŃ 22+ SEL+ BIO
MARZEC 22+ SEL+ BIO
KWIECIEŃ 20+ SEL+ BIO
MAJ 22+ SEL+ BIO+ WIELKOGABARYTOWE
CZERWIEC 22+ SEL+ BIO

Dzień Edukacji Narodowej to dzień, w którym tradycyjnie 
płyną ciepłe słowa podziękowania oraz szczere życzenia w kie- 
runku nauczycieli i wszystkich pracowników oświaty.

Z tej okazji do naszych szkół przybyli emerytowani na- 
uczyciele, jak i pracownicy obsługi szkoły, wśród przybyłych 
gości znaleźli się także Burmistrz Czyżewa Pani Anna Bogucka,  
ks. kanonik  Eugeniusz Sochacki, ks. kanonik Andrzej Stypułkow-
ski, ks. kanonik Antoni Loro, nauczyciele oraz rodzice. 

Pani Burmistrz w swoich przemówieniach podkreśliła wy-
jątkowość pracy pedagoga, która związana jest z odpowiedzial-
nością za rozwój i wychowanie młodzieży. W uznaniu ich pracy 
wręczyła nagrody wyróżniającym się w pracy zaangażowaniem, 
osiągnięciami podkreślając jak ważna i odpowiedzialna jest ich 
misja.  

Szkoła to nie tylko kadra ale przede wszystkim uczniowie  
i właśnie w tym dniu pierwszoklasiści z naszych gimnazjów zło-
żyli uroczyste ślubowania. Zaprezentowane montaże słowno- 

Dzień Edukacji Narodowej
-muzyczne na uroczystych apelach wprowadziły w liryczny na-
strój a zarazem były wyrażeniem wdzięczności za codzienny  
trud nauczycieli. 

UM Czyżew



12

Gazeta Czyżewska

Wydarzenia sportowe w Zespole Szkół w Czyżewie

23 października 2016 r. w hali sportowej Zespołu Szkół  
w Czyżewie odbyły się Powiatowe Zawody Szachowe dziewcząt  
i chłopców szkół podstawowych i gimnazjów organizowane  
przez Szkolny Związek Sportowy.

W kategorii Szkół Podstawowych drużyny dziewcząt i chłop-
ców naszej szkoły zajęły II miejsca i awansowały do Igrzysk  
Grupy Zachodniej w Łomży.

5 listopada 2016 r. drużyny uczestniczyły w rozgrywkach pół-
finału wojewódzkiego,  w którym chłopcy wywalczyli III miejsce, 
a dziewczęta IV.
Składy drużyn:
Dziewczęta: Marta Łuczaj, Magdalena Kalupa, Katarzyna Grono-
stajska  i Magdalena Badnarska.
Chłopcy: Julian Sienicki, Jakub Pietruszewski, Wiktor Aronowicz  
i Dawid Kulesza.
W kategorii Gimnazjów drużyny dziewcząt i chłopców naszej 
szkoły również zajęły II miejsca i awansowały do rozgrywek  
w półfinale wojewódzkim w Łomży. Zawody te odbyły się 20 listo- 
pada 2016 r. Chłopcy wywalczyli IV miejsce.
Składy drużyn:

Dziewczęta: Julia Skupiewska, Weronika Skupiewska, Wiktoria 
Rozperska, Iza Uścińska
Chłopcy: Maciej Mioduszewski, Milosz Korsak, Marcin Araźny, 
Jakub Kaczyński.

5 listopada 2016 r. Zespół Szkól w Czyżewie był organiza-
torem Powiatowych Zawodów w Unihokeju Dziewcząt i Chłop- 
ców. Drużyna chłopców naszej szkoły zajęła I miejsce i zdobyła 
prawo reprezentowania powiatu wysokomazowieckiego w Mi-
strzostwach Grupy Zachodniej.

6 listopada 2016 r. również w Czyżewie odbyła się Gimna-
zjada Powiatowa w Unihokeju. Dziewczęta naszego gimnazjum 
zajęły I miejsce, a chłopcy II. Drużyna żeńska reprezentowała  
powiat wysokomazowiecki w rozgrywkach półfinału wojewódz-
kiego w Miastkowie (20.11.16).  Gimnazjalistki zajęły tam V miejsce.

ZS w Czyżewie

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka
20 listopada 2016 roku w Polsce po raz trzeci obchodzony 

był Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Rzecznik Praw Dziecka 
Marek Michalak w liście do szkół napisał: „20 listopada – jest  
to święto dzieci i dorosłych. Czas uśmiechu, refleksji, rozmów  
o dziecięcych potrzebach, troskach”. 

W naszej szkole po raz kolejny przypomnieliśmy dzieciom 
ich prawa. Uczniowie klas starszych przygotowali program arty- 
styczny, w którym oprócz pięknych wierszy, których tematem  
było poszanowanie praw najmłodszych oraz uznanie ich podmio-
towości, przypomniane zostały przepisy Konwencji o prawach 
dziecka oraz ponadczasowe myśli Janusza Korczaka. Uczniowie, 
przebrani za dzieci z różnych stron świata, przypomnieli pio- 
senki z repertuaru Majki Jeżowskiej „Wszystkie dzieci nasze są”, 
„Kolorowe dzieci” i „Dłonie”.  

Wszystkie dzieci w tym dniu na pewno czuły się bardzo  
ważne. Dorośli słuchali tego, co chcą najmłodsi powiedzieć.

Elżbieta Krajewska 
SP w Dąbrowie Wielkiej
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W naszej szkole od września 2016 roku działa  Klub Miłośni-
ków Książki. Stanowi  jedno z działań zaplanowanym w ramach 
„Szkolnego Programu działań w zakresie upowszechniania czy-
telnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci”. 
Program powstał w trosce o poprawę czytelnictwa. Wpisuje się 
w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa  

Klub Miłośników Książki w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej
w roku szkolnym 2016/2017 ogłoszone przez MEN. 

Działalność Klubu Miłośników Książki ma na celu rozwija-
nie zainteresowań i zdolności uczniów, rozbudzanie czytelnic- 
twa, pozyskanie jak największej grupy uczniów  do prac na rzecz 
propagowania czytelnictwa i włączenie uczniów w reklamę bi-
blioteki na terenie szkoły i środowiska lokalnego.

Od początku roku szkolnego Klub Miłośników Książki pod 
opieką nauczyciela bibliotekarza przeprowadził szereg działań, 
m.in.: głośne czytanie książek najmłodszym dzieciom w ramach 
akcji „Czytamy Najmłodszym” (2 razy w tygodniu), konkurs pla-
styczno-techniczny „Mój ulubiony Miś” (w związku z obchodami 
Światowego Dnia Pluszowego Misia), pasowanie uczniów klasy 
I na czytelników, wystawki i gazetki tematyczne, opracowanie  
i wydanie broszurki dla rodziców „Czytajmy dzieciom”, zachę-
canie rodziców do codziennego czytania wspólnie z dziećmi – 
popularyzacja akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, plakaty pro- 
pagujące czytelnictwo, ankieta dla uczniów klas III-VI na temat  
ich zainteresowań czytelniczych. 

Wszystkie podjęte działania mają na celu wdrożenie ucz- 
niów do częstych kontaktów z książką, gdyż czytanie jest podsta-
wowym narzędziem myślenia i zdobywania wiedzy. 

Elżbieta Krajewska 
SP w Dąbrowie Wielkiej

Przygoda z książką

„POSZUKIWACZE ZAGINIONYCH TYTUŁÓW”
35 uczniów z kl. IV-VI szkoły podstawowej przez cały wto-

rek 11 października 2016 r. poszukiwało w różnych miejscach  
w bibliotece oraz na szkolnych korytarzach ukrytych małych, 
białych karteczek z 20 tytułami książek. Zadaniem uczniów było 
wyszukanie i zapisanie na kartce jak najwięcej ukrytych tytułów 
oraz dopisanie do nich autorów. Spośród uczniów, którzy znaleź-
li największą ilość tytułów książek i poprawnie dopisali do nich  
autorów wylosowano 6 zwycięzców: Natalia Dłuska kl. Va, Oli-
wia Wróblewska kl. Vb, Kacper Marciniak kl. Vb, Sylwia Krakówka 
kl. VIa, Dawid Kulesza kl. VIa i Krzysztof Wajszczyk kl.VIa. 

KONKURS NA ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI
60 zakładek wykonali uczestnicy szkolnego konkursu pla-

stycznego ogłoszonego przez bibliotekę szkolną  Zespołu Szkół 
w Czyżewie. Wszystkie prace pokazane zostały na wystawie  
„Zakładka do książki”. Przedmiotem konkursu było wykonanie za-
kładki do książki, zaś celem rozwijanie aktywności twórczej oraz 
wyobraźni plastycznej u dzieci, kształtowanie nawyku szanowania 
książek poprzez używanie zakładek. Uroczyste rozdanie nagród 

odbyło się 10 listopada 2016r. Każdy uczestnik konkursu otrzy-
mał nagrodę za udział w konkursie. Uczniom, których zakładki 
wyróżniono przyznano nagrody książkowe. Wyróżnienia otrzy- 
mali: Anna Ryszewska kl. Ia, Oliwia Górska kl. Ib, Aleksandra  
Koczar kl. IIa, Grzegorz Dąbrowski  kl. IIb, Malwina Sienicka kl. IIb,  
Kinga Parzych IIb, Łuniewska Aleksandra kl. IIIa, Martyna Mu- 
rawska kl. IIIb, Adrian Zalewski kl. IIIb,  Lilianna Grzeszczuk kl. IIIc.

„SELFIE Z KSIĄŻKĄ”
W grudniu 2016 r. rozstrzygnięto szkolny konkurs „Selfie  

z książką”. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań i mo- 
żliwości twórczych dzieci i młodzieży, popularyzacja książek  
i czytelnictwa oraz zachęcanie do fotograficznych poszukiwań  
i rozwijania zmysłu obserwacji. Do konkursu zgłoszono 19 fo-
tografii wykonanych przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły. 
Zdjęcia można obejrzeć na wystawie w holu szkoły na parterze.

w kategorii. kl. I-III:       
– I m-ce kl. IIIB /Amelia Ślepowrońska, Natalia  Łuniewska, Zu-
zanna Dydek/
– II m-ce Blanka Gniazdowska KL. IB
– III m-ce kl. IIIA /cała klasa/

w kategorii klas IV-VI:
– I m-ce kl. VIA  /Dawid Kulesza, Jakub Zalewski, Jakub Pawłowski/
– II m-ce kl. IVA / Ewelina Zalewska/
– III  m-ce kl. VA / Karolina Rawa/

w kategorii klas gimnazjalnych:
– I m-ce Julita Wajszczyk KL. IA
– II m-ce Natalia Rawa, Julia Olszak, Natalia Tymińska KL. IIA
– III m-ce Adrianna Baczewska, Zuzanna Kaczyńska, Laura Kar-
czewska, Monika Trochymiak KL. IIA.

       Marzena Kulesza
ZS Czyżew
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Pielgrzymka Szkół im. Jana Pawła II
Z udziałem blisko 20 tys. osób reprezentujących ponad 400 

placówek oświatowych z całej Polski 12 i 13 października 2016 r.  
odbyła się na Jasnej Górze XVI pielgrzymka Rodziny Szkół  
im. Jana Pawła II. Jej hasło przewodnie to: „Bądźcie świadkami  
miłosierdzia.

W pielgrzymce wzięli udział także czyżewscy gimnazjaliści.  
W programie ich dwudniowego wyjazdu znalazło się również 
zwiedzanie Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Domu 
Rodzinnego Jana Pawła II w Wadowicach oraz dawnej stolicy  
Polski  Krakowa. 

ZS Czyżew

Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miejskiego w Czy-
żewie, we współpracy z miejscowym Zespołem Szkół, 25 paź-
dziernika 2016 r. gościliśmy Gminnym Ośrodku Kultury znanego 

Egzotyczna podróż w Czyżewie
podróżnika Leszka Szczasnego. Organizatorami spotkania byli Dy-
rektor GOK-u Pani Katarzyna Kostro oraz Wicedyrektor Zespołu 
Szkół w Czyżewie Pan Radosław Sienicki.

Witając podróżnika Pan wicedyrektor przypomniał, że spo-
tkanie to jest kontynuacją wcześniejszych, gdzie gościliśmy zdo-
bywcę i odkrywcę najgłębszego kanionu na świecie Rio Colca  
w Peru Jerzego Majcherczyka z Nowego Jorku oraz dziennikar-
kę i himalaistkę Monikę Rogozińską. Uczniowie wspólnie z go-
ściem obejrzeli Slajdowisko pt. „MAURETANIA, CZYLI MUCHY 
GROŹNIEJSZE OD AL-KAIDY”, które jest efektem trzytygodnio- 
wego (wrzesień 2010) oswajania się podróżnika z mało przyja-
znym, pustynnym, dusznym i zmilitaryzowanym charakterem tego 
kraju. 

Leszek Szczasny pochodzi z Raciborza, z wykształcenia jest 
politologiem i filozofem (UJ), a z zamiłowania społecznikiem, fo-
tografem i przede wszystkim niezależnym globtroterem. Na kawę 
zbożową i daktyle zarabia, m.in. podróżując ze swoimi slajdowi-
skami i wystawami po placówkach kulturalnych w całej Polsce. 
Ma mnóstwo energii, zmysł obserwacji i swoje zdanie. Ponieważ 
podróżuje naprawdę za grosze, jest żywym dowodem na to, że 
„chcieć to móc”. Dociera w głąb danej kultury, często podważa-
jąc związane z nią stereotypy. W 2010 roku wydał książkę „Świat  
na wyciągnięcie ręki”, której niepodrabialna, esencjonalna nar- 
racja stara się wyznaczać nowy styl podróżniczego reportażu. Pi-
sze kolejną pt. „Afrykański rytm”.

GOK w Czyżewie/ ZS Czyżew

Kolejny rok Zespół Szkół w Czyżewie we współpracy z Ko-
mendą Powiatową Policji w  Wysokiem Mazowieckiem realizuje 
Program profilaktyczny „Daj sobie szanse na lepsze życie”. Dzia-

Daj sobie szansę na lepsze życie - Kolejna edycja programu
łania zaplanowane na bieżący rok mają na celu edukację dzie-
ci i młodzieży na kilku płaszczyznach. Uczniowie podobnie, jak  
w ubiegłym roku będą poznawać odpowiedzialność za dokony-
wane czyny. Wiele uwagi poświęcone będzie profilaktyce uza- 
leżnień. Podejmowany będzie również temat cyberprzemocy. 

Obecnie odbywają się spotkania policjantów z poszczegól-
nymi klasami. W następnym półroczu ogłoszony zostanie konkurs 
plastyczny w trzech kategoriach: dla klas I–III, I –VI i Gimnazjum. 
Ponadto każda klasa począwszy od klasy IV opracuje scenkę  
i plakat. Na podstawie zaprezentowanych scenek odbędzie się 
dyskusja panelowa uczniów z udziałem przedstawicieli różnych 
środowisk i instytucji. Wzorem roku ubiegłego będą oczywiście 
nagrody. Nagrodzone zostaną prace plastyczne w poszczegól- 
nych kategoriach i najlepsze klasy ze szkoły podstawowej oraz 
gimnazjum.

Marzena Trzaska
ZS Czyżew
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19 listopada 2016 r. Zespół Szkół w Czyżewie zorganizo-
wał Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora ZS. Do rywalizacji  
w kat. szkół podstawowych stawiły się następujące zespoły:  
Czyżew (dz i chł), Nur (dz), Szepietowo (dz i chł), Wysokie Mazo-
wieckie (dz i chł x2). 

Rozgrywki odbyły się systemem każdy z każdym. W  klasyfi-
kacji końcowej I m w kat. dziewcząt zajęła drużyna z Nura, II m  
z Czyżewa a dalsze III m z Wysokiego Mazowieckiego i IV z Sze-
pietowa. W kat. chłopców wygrała drużyna z Szepietowa, II m 
zajęli chłopcy z Czyżewa, III i IV z Wysokiego Mazowieckiego.  
W organizacji turnieju bardzo pomocni okazali się uczniowie 
naszego gimnazjum oraz miejscowej szkoły średniej. Sponsorem  
turnieju była Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkół  
w Czyżewie.

Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w Czyżewie
W imieniu dyrekcji puchary i dyplomy wręczył Prezes UKS 

„Orlęta” Radosław Sienicki, który podkreślił, że miejsca w tur- 
nieju są jak najbardziej ważne, ale istotny jest również już sam 
udział w zawodach, bo to świetna okazja do integracji uczniów, 
opiekunów – efekt  owocnej współpracy szkół.

Grzegorz Wojno
ZS Czyżew

Ważną rolę w życiu człowieka odgrywa umiejętność właści- 
wego gospodarowania pieniędzmi. Powinniśmy się jej uczyć od  
najmłodszych lat. Możliwość taką daje nam Szkolna Kasa Oszczęd- 

Październik miesiącem oszczędzania 
w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej

ności. Uczniowie przez cały rok szkolny oszczędzają pieniążki, 
aby później realizować swoje plany i marzenia. Już od wielu lat 
miesiąc październik jest szczególnym miesiącem w naszym SKO.  
Tradycją jest, że organizowany jest konkurs PAŹDZIERNIK MIE-
SIĄCEM OSZCZĘDZANIA. Celem konkursu jest propagowanie 
idei oszczędzania oraz zachęcenie do systematycznego i świa- 
domego odkładania pieniędzy. Uczniowie chętnie i z wielkim  
zaangażowaniem gromadzili swoje pieniążki na książeczkach 
SKO, walcząc o nagrody pieniężne dla klasy oraz nagrody indy-
widualne. Podsumowanie konkursu odbyło się w listopadzie. Na 
uroczystość przybył Pan Jacek Jańczuk – Zastępca Prezesa Za- 
rządu Banku Spółdzielczego w Czyżewie, który wręczył uczniom  
nagrody. 

Gratulujemy klasie VI zajęcia I miejsce w konkursie oraz oso- 
bom, które oszczędzały systematycznie w miesiącu październiku.

 Opiekun SKO

Z Biblioteki …
Autorka kryminałów w Czyżewie

Tym razem przygotowaliśmy niespodziankę dla naszych  
dorosłych czytelników i zaprosiliśmy autorkę książek kryminal-
nych  z wątkiem humorystycznym.

Odwiedziła nas Olga Rudnicka, mieszkająca w Śremie  
28-letnia pisarka ma na swoim koncie 13 książek i następną  
w trakcie pisania. Absolwentka Pedagogiki Specjalnej na Uni-
wersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przez kilka lat  
pracowała w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej jako asy- 
stentka osób niepełnosprawnych intelektualnie, jednak zamiło- 
wanie do pisania zwyciężyło i w tej chwili Olga poświęca się  
pisaniu i spotkaniom z czytelnikami. Oprócz tego jak mówi o so-
bie: kocha jazdę konną i rytmy latynoamerykańskie, zwłaszcza 

salsę, namiętnie czyta Joannę Chmielewską, Stephena Kinga, Joe 
Hilla, Tess Gerritsen i Jeffery’ego Deavera, trenuje dżiu-dżitsu. 
Olga Rudnicka napisała między innymi: „Martwe Jezioro”, „Czy 
ten rudy kot to pies?”, „Zacisze 13” i „Zacisze 13 Powrót”, „Cichy  
wielbiciel”, „Diabli nadali”, „Były sobie Świnki trzy”. Spotka-
nie miało miejsce w Bibliotece odbyło się w miłej i swobodnej  
atmosferze, uczestnicy mogli zakupić najnowszą książkę Olgi 
„Granat poproszę” której premiera była 11 października i jak się 
okazało sama autorka też nie widziała jeszcze tego wydania.  

Wrażenia czytelników były bezcenne, świetne spotkanie było 
głównie zasługą samej pisarce, która nie stwarzała dystansu, była 
bardzo otwarta i szczera w swoich wypowiedziach, z lekkością  
i humorem odpowiadała na zadawane pytania.  
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Człowiek – świadectwo
Młodzież gimnazjalna z Czyżewa i Rosochatego Kościel- 

nego miała okazję uczestniczyć w kolejnym spotkaniu z serii  
profilaktyki i uzależnień. Naszym gościem był Mariusz Kurc. 

W dzieciństwie doświadczony życiem w patologicznym śro-
dowisku, mający problemy tak w szkole, jak i w domu. Po la-
tach okazał się być człowiekiem, który nie tylko oparł się presji  
złego otoczenia, ale też niesie innym przestrogę i motywację. 
Niegdyś – nieuk, kombinator i malkontent, dziś – silny, świetnie 
wykształcony, zdeterminowany. Po dwudziestu jeden latach po-
dróżowania i ponad tysiącu przeprowadzonych prelekcji, dobrze 
wie jak przekazywać ludziom życiową mądrość. 

 

VII Gminny Konkurs „M jak mój pluszowy miś” rozstrzygnięty 
25 listopada obchodzimy Dzień Pluszowego Misia i dokład- 

nie tego dnia odbyło się rozstrzygnięcie naszego konkursu. Zanim 
wręczyliśmy nagrody i dyplomy dzieci z oddziałów przedszkol-
nych w Czyżewie, Rosochatem Kościelnem i Dąbrowie Wielkiej 
oraz uczniowie kl. I-II obejrzały spektakl „Miś Ambroży” w wy- 
konaniu artystów teatru EDU-ARTIS z Krakowa.

 

 

15 listopada 2016 r. nastąpiło rozstrzygnięcie VII Gminnego 
Konkursu Plastycznego „M jak mój pluszowy miś” zorganizowa-
nego przez Bibliotekę Publiczną. Powołana Komisja Konkursowa  
w składzie Lipińska Bożena – przewodnicząca, Kazimierczuk  
Anna oraz Kazimierczuk Katarzyna członkowie, ze 104 na- 
desłanych na konkurs prac, nagrodziła następujące osoby. Poni- 
żej przedstawiamy zwycięzców konkursu w poszczególnych  
kategoriach.

Kategoria I  (3 – 4  latki) wpłynęło 16 prac.
I miejsce – Karolina Krasowska – Gminne Przedszkole w Czyżewie
II miejsce – Wiktoria Bartosz – Gminne Przedszkole w Czyżewie
III miejsce – Kalina Sienicka – Gminne Przedszkole w Czyżewie
                    Julia Zaremba – Gminne Przedszkole w Czyżewie
Wyróżnienia: Maja Radomska – Gminne Przedszkole w Czyżewie.                                          

Kategoria II  (5 – 6 latki) wpłynęło 42 prace.
I miejsce – Anna Zakrzewska – Oddział Przedszkolny w Rosocha-
tem Kościelnem 
II miejsce – Amelia Sikora – Gminne Przedszkole  w Czyżewie
III miejsce – Edyta Murawska – Gminne Przedszkole w Czyżewie 
Wyróżnienia: Aleksandra Murawska – Gminne Przedszkole  
w Czyżewie, Sebastian Gołaszewski – Oddział Przedszkolny  
w Rosochatem Kościelnem, Liliana Zaremba – Gminne Przedszko- 
le w Czyżewie, Zofia Pakieła – Gminne Przedszkole w Czyżewie.  

Kategoria III (klasy I- II) wpłynęło 46 prac
I miejsce – Milena Kaczyńska - Zespół Szkół w Rosochatem Ko-
ścielnem
II miejsce – Kamil Pawłowicz – Szkoła Podstawowa w Dąbrowie 
Wielkiej
III miejsce – Jakub Wołosiewicz – Zespół Szkół w Rosochatem 
Kościelnem
Wyróżnienia: Gabriela Jabłońska – Szkoła Podstawowa w Dą-
browie Wielkiej, Malwina Sienicka – Zespół Szkół w Czyżewie,  
Kacper Dmochowski – Zespół Szkół w Czyżewie, Magdalena  
Zalewska – Zespół Szkół w Czyżewie, Kamil Markowski – Ze- 
spół Szkół w Czyżewie.                             

                                                 
  Biblioteka

Kazimierczuk Katarzyna
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Kabaret OT.TO  na scenie czyżewskiego GOK

W niedzielny wieczór 13 listopada 2016 r. w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Czyżewie odbyła się kolejna edycja „Jesien-
nych Spotkań Kabaretowych”. Tym razem na scenie widowi- 
skowej w Czyżewie gościliśmy znany od lat i lubiany od zawsze 
Kabaret OT.TO.

Kabaret powstał w 1987 roku z inicjatywy Wiesława Tupa- 
czewskiego. Swoją oficjalną działalność rozpoczął w styczniu 
1990 roku, od kiedy to występował w składzie czteroosobowym. 
Od stycznia 2001 r. kabaret występuje w składzie trzyosobowym: 
Andrzej Piekarczyk, Andrzej Tomanek i Wiesław Tupaczewski.

Kabaret OT.TO jest jednym z polskich kabaretów eksploatu-
jących inne niż polityka rejony absurdu. Ceniony jest za swoją  
muzykalność i bezpośredni kontakt z widzami. Najbardziej  
znane piosenki kabaretu OT.TO to: „Zasmażka”, „Wakacje”, „Dro-
ga Pani Sąsiadko”, „To już lato”, „Stirlitz i Kloss”. Niektóre z nich 
publiczność mogła usłyszeć i śpiewać wspólnie w Czyżewie.

Pomysłodawcą nazwy i stroju scenicznego, czyli garnituru  
z przypiętym logo, jest Wiesław Tupaczewski. W wielu przy- 
padkach przedstawiciele kabaretu tłumaczą nazwę od pierw- 
szych liter słów „Ostatnie Takie Trio Oszołomów”. Logo – żyletkę 
– zaprojektował przyjaciel kabaretu Jacek Sasin.

Twórca kabaretu twierdzi, że właściwie nie są oni kabare- 
tem, a „przedsięwzięciem estradowym mającym na celu bawie- 
nie publiczności”. Widzowie w Czyżewie z entuzjazmem przy-
jęli popisy sceniczne OT.TO, co dowodzi iż opinia Wiesława 
Tupaczewskiego nt. misji przyświecającej występom grupy oraz 

atmosfery podczas nich panującej, jest jak najbardziej prawdziwa 
i uzasadniona. Usatysfakcjonowana inteligentnymi anegdotami, 
przeplatanymi świetną muzyką, czyżewska publiczność bawiła  
się wyśmienicie. Na zakończenie Pani Burmistrz podziękowała  
kabaretowi za występ, dzięki któremu zdecydowana większość 
publiczności z sentymentem wróciła na chwilę do „młodszych 
lat”. Artyści po długich oklaskach, na życzenie widzów biso- 
wali. Na pożegnanie rozdawali autografy i chętnie robili zdjęcia 
z wszystkimi fanami. Rozbawiona publiczność z żalem, ale i sa-
tysfakcją opuszczała tego wieczoru ośrodek kultury w Czyżewie.

GOK w Czyżewie

Projekcja filmu „Wołyń” w Czyżewie
4 listopada w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury od- 

była się w naszej gminie projekcja filmu „Wołyń” w reżyserii  
Wojciecha Smarzowskiego. 

„Akcja filmu rozpoczyna się wiosną 1939 roku w małej  
wiosce zamieszkałej przez Ukraińców, Polaków i Żydów. Zosia  
Głowacka ma 17 lat i jest zakochana w swoim rówieśniku, Ukra-
ińcu Petrze. Ojciec postanawia jednak wydać ją za bogatego 
polskiego gospodarza Macieja Skibę, wdowca z dwójką dzieci. 
Wkrótce wybucha wojna i dotychczasowe życie wioski odmienia 
najpierw okupacja sowiecka, a później niemiecki atak na ZSRR. 
Zosia staje się świadkiem, a następnie uczestniczką tragicznych 

wydarzeń wywołanych wzrastającą falą ukraińskiego nacjona-
lizmu. Kulminacja ataków nadchodzi latem 1943 roku. Pośród  
morza nienawiści Zosia próbuje ocalić siebie i swoje dzieci.”

W Czyżewie „Wołyń” obejrzeli uczniowie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wy-
szyńskiego. Dorosłym mieszkańcom Gminy Czyżew zorganizo-
wano wieczorem specjalną, dodatkową projekcję.

 GOK w Czyżewie
Info www.filmweb.pl
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Podsumowanie „Artystycznych spotkań w Gminie Czyżew”

Dzięki życzliwości i wsparciu Burmistrza Czyżewa – Pani 
Anny Boguckiej, nieformalna „ART – grupa z Czyżewa” otrzymała 
w tym roku dotację w programie „Działaj Lokalnie” Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności, administrowanym przez Akade- 
mię Rozwoju Filantropii w Polsce. „Ośrodek Działaj Lokalnie”  
dla Gminy Czyżew stanowi Stowarzyszenie „Brama na Bagna”.

Głównym celem projektu pt. „Artystyczne spotkania w Gmi-
nie Czyżew” było tworzenie aktywnego społeczeństwa obywa-
telskiego poprzez realizację działań artystycznych mieszkańców  
w formie spotkań integracyjno-plastycznych i wystaw. Projekt 
służył promowaniu aktywności artystycznej i zaangażowania  
społeczności lokalnej Gminy Czyżew. 

21 listopada br. w sali widowiskowej ośrodka kultury w Czy- 
żewie odbyło się uroczyste podsumowanie w/w inicjatywy.  

Podczas spotkania podsumowującego gościliśmy dyrekto- 
rów oraz nauczycieli gminnych szkół i instytucji kultury, artystów 
oraz grupę kilkudziesięciu dzieci i młodzieży (od lat 3 do 19),  

którzy brali  udział w zajęciach artystycznych na przestrzeni wielu 
miesięcy. 

Dyrektor GOK-u Pani Katarzyna Kostro oraz Pani Ania Ka- 
zimierczuk-koordynator projektu, wręczyły dyplomy i upominki 
licznej grupie dzieci i młodzieży. Następnie „podziękowaniami” 
i symbolicznymi upominkami nagrodzeni zostali dorośli, repre-
zentanci szkół, bibliotek, grup nieformalnych, organizacji poza-
rządowych, artyści indywidualni, którzy wspólnie pracowali na 
sukces projektu. Hitem imprezy okazały się kolorowe balony, 
które spodobały się wszystkim uczestnikom uroczystości, małym 
i dużym – dzieciom, młodzieży i dorosłym.

Na zakończenie odbył się słodki poczęstunek. Uczestnicy  
mogli też podziwiać wystawę prac dzieci i młodzieży z koła  
plastycznego GOK-u, które prowadzi Pani Kasia Kostro i Pani 
Klaudia Stasieluk. 

 Ania Kazimierczuk 
instr. GOK-u w Czyżewie

W trosce o środowisko naturalne i zdrowie człowieka już po 
raz drugi Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej przystąpiła 
do udziału w ogólnopolskim konkursie zbiórki baterii REBA. Nasi 
uczniowie są świadomi, że zużyte baterie i akumulatory to od- 
pady niebezpieczne i należy je oddzielać od innych odpadów.  
W ich skład wchodzą substancje chemiczne bardzo szkodliwe  
dla środowiska i zdrowia człowieka. Wyrzucone ,,do śmieci” 
uwalniają metale ciężkie (ołów, kadm, rtęć) i ich związki, które  
po przeniknięciu do organizmu człowieka wywołują groźne  
choroby.

Czy wiecie, że: 
* 1 wyrzucona bateria zegarkowa skaża 5000 do 50000 litrów 
wody.

* 1 wyrzucona bateria typu paluszek zanieczyszcza trwale 1m3 

wody.

Pamiętajcie, nie wyrzucajcie zużytych baterii i akumulato- 
rów do śmieci tylko odnoście je do miejsc odbioru.

D. Włostowska, SP Dąbrowa Wielka

Zbieraj nie wyrzucaj
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Konkurs plastyczny „Zapobiegajmy pożarom”

Prezentujemy Państwu wyniki gminnych eliminacji Ogólno-
polskiego Konkursu Plastycznego pt. „Zapobiegajmy pożarom”, 
organizowanego przez Zarząd Głównego Związku Ochotni- 
czych Straży Pożarnych RP. Konkurs na terenie Gminy Czyżew 
zrealizował Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie we współpracy 
z ZOSP w Czyżewie.

Komisja w składzie: przewodnicząca – Bożena Lipińska, 
członkowie: Łukasz Kamiński - reprezentujący ZOSP w Czyżewie, 
Anna Kazimierczuk – instr. GOK-u oraz Klaudia Stasieluk – instr. 
GOK-u, postanowiła nagrodzić i wyróżnić następujące osoby.
Kat. przedszkola
I MIEJSCE – Aleksandra Bogucka – Gminne Przedszkole Czyżew, 
II MIEJSCE – Kinga Krakówka – Gminne Przedszkole Czyżew,  
III MIEJSCE – Wioletta Krasowska – Gminne Przedszkole Czy-
żew; Wyróżnienia – Alicja Stańczuk – GOK w Czyżewie, Do-
minik Bogucki – ZS Rosochate Kościelne, Zofia Pakieła – Gmin- 
ne Przedszkole Czyżew, Magdalena Nowacka – Gminne Przed-
szkole Czyżew.
Kat. kl. I- III SP
I MIEJSCE – Anita Wdzieńkońska – SP Dąbrowa Wielka, II MIEJ-
SCE – Kacper Pawłowicz – SP Dąbrowa Wielka., III MIEJSCE –  

Kamil Pawłowicz – SP Dąbrowa Wielka, Wyróżnienia – Aleksan-
dra Łuniewska – GOK w Czyżewie, Gabriela Stokowska – ZS Ro-
sochate Kościelne.
Kat. kl. IV- VI SP
I MIEJSCE – Olga Filipczyńska – ZS Rosochate Kościelne, II MIEJ-
SCE – Szymon Targoński – SP Dąbrowa Wielka, III MIEJSCE –  
nie przyznano, Wyróżnienie – Cezary Dołęgowski – SP Dąbrowa 
Wielka.
Kat. gimnazjum
Wyróżnienia: ZS Rosochate Kościelne – Paulina Plewko, Agata 
Busma, Rafał Jastrzębski.
Kat. szkoły ponadgimnazjalne
I MIEJSCE – Magdalena Nieszczera – ZSOiZ w Czyżewie,  
II MIEJSCE – Natalia Wiśniewska – ZSOiZ w Czyżewie,  III MIEJ-
SCE – Dorota Frąckiewicz – ZSOiZ w Czyżewie.

Zdobywcy głównych miejsce będą reprezentować naszą  
gminę na szczeblu powiatowym. Gratulujemy!

GOK w Czyżewie
 

I miejsce – Aleksandra Bogucka GP w Czyżewie (6lat)

III miejsce – Wioletta Krasowska kl. Gminne Przedszkole Czyżew 
(6 lat)

 Powiatowy Turniej Szachowy w Szepietowie
9 października 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury  

w Szepietowie odbył się XIII Powiatowy Turniej Szachowy  
„Szepietowo 2016”. W rozgrywkach szachowych uczestniczyło  

Szachowe Sukcesy Czyżewiaków
41 zawodników. Klasyfikację prowadzono w pięciu kategoriach: 
mężczyzn, kobiet, chłopców do lat 18, chłopców do lat 13,  
dziewcząt do lat 13. 

Przeprowadzony turniej promował grę w szachy na szczeblu 
powiatowym i rejonowym, umożliwił bezpośredni kontakt miło-
śników gry w szachy, wymianę doświadczeń oraz doskonalenie 
umiejętności gry poprzez logiczne myślenie. W ramach turnieju 
wyłoniono Mistrza Szachowego Powiatu Wysokomazowieckiego 
oraz zwycięzców w poszczególnych kategoriach. Z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Czyżewie w kategorii mężczyzn II miejsce 
zdobył Karol Płocha. Natomiast w kategorii  dziewcząt do lat 13  
II miejsce zdobyła Katarzyna Gronostajska.  

IV Otwarte Mistrzostwa Powiatu Ostrowskiego
Impreza szachowa odbyła się 6 listopada w Szkole Podsta- 

wowej w Starej Ruskołęce. V miejsce w punktacji ogólnej zajął 
Karol Płocha. Natomiast III miejsce w kategorii chłopców do lat 
10 zajął Jakub Pietruszewski.

Szachistów z Czyżewa przygotował opiekun koła szachowe-
go GOK-u, Pan Krzysztof Kupniewski. Gratulujemy sukcesu!  

Anna Kazimierczuk – instr. GOK-u w Czyżewie
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Nadjechały już sanie Świętego Mikołaja!

Prezentujemy Państwu wyniki Powiatowego Konkursu Pla-
stycznego pt. ,,Boże Narodzenie – sanie Świętego Mikołaja”, zor-
ganizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie. Na 
konkurs wpłynęły 653 prace z 43 instytucji oświaty i kultury z te- 
renu Powiatu Wysokomazowieckiego. Jest to rekordowa liczba 
prac zgłoszonych we wszystkich edycjach naszego konkursu, jakie 
do tej pory się odbyły. 

Komisja w składzie: przewodniczący p. Bartłomiej Niedbała,  
członkowie: p. Bożena Lipińska i p. Katarzyna Kazimierczuk,  
oceniła prace w 5-ciu kategoriach wiekowych i postanowiła  
przyznać:

Kat. przedszkole i zerówki
I miejsce – Szymon Kaczyński, Miejskie Przedszkole nr 2 Wysokie 
Mazowieckie
II miejsce – Wojciech Krasowski, Gminne Przedszkole Czyżew
III miejsce – Paweł Gawrysiak, Szkoła Podstawowa Radziszewo 
Stare
Wyróżnienie – Wiktoria Wyszyńska, Szkoła Podstawowa Woj-
ny Krupy; Zuzanna Walkowska, Gminne Przedszkole Czyżew;  
Dorota Rzymska, MOK Wysokie Mazowieckie; Paweł Brzozow-
ski, Miejskie Przedszkole nr 2 Wysokie Mazowieckie; Antonina 
Średnicka, GOK Szepietowo; Julia Perkowska, Szkoła Podsta- 
wowa Wojny Krupy; Oliwia Puławska, MOK Wysokie Mazo- 
wieckie; Liliana Zaremba, Gminne Przedszkole Czyżew; Konrad 
Szepietowski, Szkoła Podstawowa Szepietowo; Szymon Porow- 
ski, NP. im. Kubusia Puchatka Szepietowo; Olaf Zaręba, NP.  
im. Kubusia Puchatka Szepietowo; Izabela Stańczuk, GOK Czyżew.

Kat. kl. I- III SP
I miejsce – Julia Wyszyńska, GOK Szepietowo
II miejsce – Zofia Kaczyńska, Szkoła Podstawowa nr 1 Wysokie 
Mazowieckie
III miejsce – Szymon Wiśniewski, GOK Szepietowo
Wyróżnienie – Kacper Pawłowicz, Szkoła Podstawowa Dąbrowa 
Wielka; Rafał Krajewski, Szkoła Podstawowa Jabłonka Kościel-
na; Wiktoria Gontarczuk, COKiS; Weronika Kozłowska, GOK 
Czyżew; Przemysław Pawlak, ZS Czyżew; Maria Romanowska, 
COKiS; Julia Niewińska, Szkoła Podstawowa nr 1 Wysokie Ma- 
zowieckie; Maja Kruszewska, Szkoła Podstawowa nr 1 Wysokie  
Mazowieckie; Maja Krasowska, GOK Szepietowo; Alicja Pa- 
włowska, GOK Szepietowo.

Klasy IV- VI SP
I miejsce – Natalia Załuska - GOK Czyżew
II miejsce – Feliks Popławski, Szkoła Podstawowa nr 1 Wysokie 
Mazowieckie
III miejsce – Iga Kućmierowska, Szkoła Podstawowa nr 1 Wysokie 
Mazowieckie
Wyróżnienie – Julita Kaczyńska, ZS Rosochate Kość.; Alicja Łu-
niewska, ZS Kulesze Kość.; Radosław Fiedorczuk, Szkoła Pod-
stawowa Wyszonki Kość.; Patrycja Szorc, Szkoła Podstawowa 
Dąbrowa Wlk.; Ewelina Busma, Szkoła Podstawowa Dąbrówka 
Kość.; Gabriela Kaczyńska, Szkoła Podstawowa nr 1 Wysokie 
Mazowieckie; Patrycja Gietka, GOK Szepietowo; Joanna Czarto-
szewska, GOK Szepietowo; Dawid Kulesza, ZS Czyżew; Domi- 
nika Nienałtowska, ZS Czyżew; Joanna Choińska, Szkoła Pod- 
stawowa Wyszonki Kość.

Kat. gimnazjum
I miejsce –Krystyna Załuska, GOK Czyżew
II miejsce – Aneta Rząca, ZS Jabłoń Kość.
III miejsce – Paulina Plewko, GOK Czyżew
Wyróżnienie – Wiktoria Mościcka, ZS Kobylin Borzymy; Agnieszka 
Kaczyńska, Gimnazjum Publiczne Szepietowo

Kat. szkoła średnia, dorośli
I miejsce – Martyna Niemyjska, OSSP Ciechanowiec
II miejsce – Andrzej Kakowski, WTZ nr 2 Stare Racibory
III miejsce – Paweł Jabłoński, WTZ nr 2 Stare Racibory

Gratulujemy laureatom i ich opiekunom! Zapraszamy do  
obejrzenia pokonkursowej wystawy prac w ośrodku kultury.

Anna Kazimierczuk, GOK w Czyżewie
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Sukcesy podopiecznych koła plastycznego GOK-u
W dniu 24 listopada 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Szepietowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom 
XV Powiatowego Konkursu Plastycznego pn. „Pejzaże Powiatu 
Wysokomazowieckiego”. Na konkurs wpłynęło prawie 500 prac 
z 26 instytucji oświaty i kultury naszego powiatu. 

W kategorii „przedszkola i oddziały przedszkolne” Wyróż-
nienie zdobył Hubert Sienicki reprezentujący Gminny Ośrodek 
Kultury w Czyżewie. Natomiast  w kategorii „gimnazja i szkoły 
średnie”  I miejsce zajęła Paulina Plewko uczennica Zespołu Szkół 
w Rosochatem Kościelnem, która uczęszcza również na zajęcia 
koła plastycznego do naszego ośrodka kultury. Gratulujemy!

 GOK w Czyżewie 

Sukces wokalny młodych solistek z czyżewskiego GOK-u

21 października br. w Szepietowie odbył się XVI Powiatowy 
Konkurs Piosenki „Szepietowo 2016” (w kategorii szkół podsta-
wowych). Celem konkursu było ożywienie aktywności muzycz-

Sukces Teatralny aktorów z czyżewskiego GOK-u

18 listopada br. w sali widowiskowej w Czyżewie odbył się 
XI Regionalny Konkurs Teatralny pt. „Teatralnie – niebanalnie”. 
Jego organizatorami był nasz ośrodek kultury oraz Wojewódzki 
Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku. Dobroczyńcami zaś 
GOK w Czyżewie, Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Czyżewskiej 
oraz „Sokołów” S.A. Oddział w Czyżewie.

W komisji konkursu zasiadły: przewodnicząca – p. Ewa Ja-
kubaszek, instruktor teatralny białostockiego WOAK-u; p. Cecylia 
Dąbrowska z „Uniwersytetu  III Wieku” w Wysokiem Mazowiec-
kiem, p. Natalia Kulesza ze Stowarzyszenia Kulturalnego Ziemi 
Czyżewskiej.

Konkurs został rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wieko-
wych: dziecięcej oraz młodzieży i dorosłych.

Prezentacje w kat. dziecięcej: „Sówki”- NP. im. Kubusia 
Puchatka w Szepietowie, Laura Kozłowska i Patrycja Sienicka – 
gr. młodsza „Teatru Marzeń” czyżewskiego GOK-u, „Didaskalia”-–

SP w Szepietowie, „SZEPT”– GOK w Szepietowie, „Grupa Teatral-
na” –  SP w Wyszonkach Kość., „Ołdakowiczaki- Juniorki” i „Oł-
dakowiczaki”- SP Ołdaki Polonia.

Wyniki konkursu w w/w kategorii: I miejsce – spektakl 
„O rybaku i złotej rybce” SP w Wyszonkach Kość., III miejsce – 
spektakl „Calineczka” SP Ołdaki Polonia, Wyróżnienie – Patry-
cja Sienicka gr. młodsza „Teatru Marzeń” z GOK-u w Czyżewie 
(recytacja wiersza „Całuski, buziaczki”). Wyróżnienie za kostiu-
my i scenografię do spektaklu „Smerfy” – dzieci i opiekunowie 
z Niepublicznego Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Szepieto-
wie, Aktorka pierwszoplanowa –  Calineczka pierwsza – SP Ołdaki 
Polonia, Aktorka Drugoplanowa – Mysz ze spektaklu „Calineczka” 

Prezentacje w kat. młodzieży i dorosłych: Teatrzyk „BAJ”– 
SOSW Zuzela, Daria Dmochowska – gr. starsza „Teatru Marzeń” 
czyżewskiego GOK-u, „Abstrakcja” – ZS w Jabłonnie Lackiej, 
„Grupa młodzieżowa” – ZS w Rosochatem Kość, „Teatr Marzeń” 
z czyżewskiego GOK-u,  „Złota Młodzież” –  ZSZ Wysokie Mazo-
wieckie, „Orewiaki” – OREW Dąbrowa Moczydły

Wyniki konkursu w w/w kategorii: I miejsce – spektakl 
„Mucha i Karaluch” – OREW Dąbrowa Moczydły, Pierwszopla-
nowa rola – Karaluch – OREW Dąbrowa Moczydły, Wyróżnienie 
za życiowe przesłania dla spektaklu „Muzyczna podróż przez 
życie” – „TEATR MARZEŃ” z czyżewskiego GOK-u.

Gratulujemy sukcesu instruktorce „Teatru Marzeń”, p. Ani 
Kazimierczuk oraz jej podopiecznym.

GOK w Czyżewie

nej dzieci i młodzieży, inspirowanie ich do rozwijania własnej 
twórczości muzycznej oraz wyłanianie młodych talentów, wymia-
na doświadczeń i pomysłów artystycznych, popularyzacja pol-
skiej piosenki.

Jury w skład którego weszli przedstawiciele z instytucji 
biorących udział w konkursie po przesłuchaniu wszystkich wy-
konawców przyznało I, II, III miejsca oraz wyróżnienia w kilku 
kategoriach.

W kategorii soliści szkoły podstawowe kl. 1-3  I miejsce zdo-
była Wiktoria Wasilewska. Natomiast w kategorii soliści szkoły 
podstawowe kl. 4- 6 Wyróżnienie zdobyła Wiktoria Anna Sienicka. 

Opiekunem koła wokalnego w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Czyżewie jest Pan Piotr Ostrowski. Gratulujemy sukcesu instruk-
torowi oraz jego podopiecznym!

Anna Kazimierczuk
GOK w Czyżewie
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XI Jesienny Harcerski zlot w Rosochatem Kościelnem odbył  
się w dniach 25-26 listopada. Wzięły w nim udział gromady zu-
chowe i drużyny harcerskie Hufca Nadnarwiańskiego. Wśród  
zaproszonych gości na świeczkowisko znaleźli się: kapelan huf-
ca Jan Bońkowski ,,Huragan”, komendant hufca hm Wiesław Do- 
mański, hm Waldemar Gołaś, dyrektor Bogusława Kossakowska, 
rodzice, harcerze weterani. Tematem przewodnim zlotu były za-
bawy andrzejkowe oraz gry matematyczne. Na świeczkowisku 
ciekawą gawędę o przyjaźni opowiedział hm Waldemar Gołaś.  
Wieczorny bieg na orientację, w tym roku matematyczny oraz  
Festiwal Zabawy, to stałe punkty programu na naszym zlocie.  
O północy odbyło się przyrzeczenie harcerskie. Sobotni bieg  

patrolowy po miejscowości miał na celu poznanie miejscowości, 
ciekawych miejsc i ludzi. Tradycyjnie zuchy i harcerze wykony-
wały prace plastyczne przeznaczone na aukcję charytatywną.  
W tym roku były to karty świąteczne. Dzięki sponsorom udało się 
przygotować dla dzieci posiłki między innymi bigos, kiełbaski,  
kakao. Bardzo dziękujemy ofiarodawcom: p J. Netterowi, p. S. Zgie- 
runowi, p B. Herman za pomoc i wspieranie naszego zlotu.

Czuwaj!
phm Małgorzata Gołaszewska-Zaręba

        XI Jesienny Harcerski Zlot w Rosochatem Kościelnem

Nigdy nie jest tak, żeby człowiek,
czyniąc dobrze drugiemu tylko sam był dobroczyńcą.

Jest równocześnie obdarowany, obdarowany tym, 
co ten drugi przyjmuje z miłością.

Jan Paweł II

Rok szkolny dla SKC to ciągle nowe zadania i wyzwania. 
Nim jeszcze rozpoczął się rok szkolny 2016 członkowie naszego  
SKC aktywnie uczestniczyli w jego wyzwaniach, bo już w wakacje 
brali udział w warsztatach sportowo-artystycznych organizowa-
nych przez Caritas Łomża w Ptakach/ koło Nowogrodu. Dwojgu  
z dwudziestu jeden uczestników z naszej szkoły, SKC zafundo-
wało (ze względu na ich specyficzna sytuację socjalną) pobyt ze 
środków zebranych podczas akcji „Ofiara wielkopostna”. 

Tak jak życie ludzkie jest ustawicznym wędrowaniem, tak też 
członkowie i sympatycy naszego SKC wzięli udział w pieszej piel-
grzymce do Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej. Pielgrzym- 
ce SKC z całej naszej diecezji przewodził nasz ziomek ks. Łukasz 
Gołaszewski. 

Pamięć o tych, którzy odeszli jest warunkiem sine quo non 
naszej tożsamości. W budowanie tej ostatniej członkowie SKC  
i harcerze z naszego Zespołu Szkół włączyli się przez udział  
w akcji zbiórki datków na cmentarzu przy parafii św. Aposto- 
łów Piotra i Pawła w Czyżewie w Dniu Wszystkich Świętych.  
Zebrane środki są istotnym wkładem w renowację zabytków  
cmentarnych.

Członkowie SKC biorą udział w licznych zbiórkach „do pu-
szek” przy parafialnym kościele, a to w związku z rozlicznymi 
akcjami prowadzonymi przez Kościół w Polsce. Ostatni była to 
pomoc chrześcijanom na Wschodzie.  

Działalność zespołu SKC to nie tylko posługa charytatywna, 
ale także rekreacyjna i sportowa. Wzorem lat ubiegłych reprezen-
tanci naszego SKC uczestniczyli z dobrym skutkiem w zawodach 

piłki halowej w Szumowie. W tym roku nasi chłopcy zdobyli  
wicemistrzostwo turnieju. Zawody w Szumowie poświęcone są 
pamięci Jana Pawła II i odbyły się pod hasłem „Najchętniej stał  
na bramce”. Mowa oczywiście o JP II.

SKC wyławia też talenty. Uczennica kl. IVa Ewelina Zalew-
ska i Patrycja Sienicka z kl. III c reprezentowały nasza szkołę  
w przeglądzie piosenki autorskiej (etap diecezjalny), poświęcone-
mu św. Antoniemu z Padwy. Ewelinie Zalewskiej udało się zająć 
III miejsce w kategorii kl. IV – VI. Konkurs miał miejsce z okazji 
Dnia Wolontariusza. 

Przed nami trzecia już z kolei zbiórka żywności w sklepach 
miasta Czyżew. Na udział w akcji wyraziły zgodę następujące 
sklepy: Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe ESAM, TOPAZ, 
BIEDRONKA. Oczywiście należą się IM wielkie podziękowania.  
W roku ubiegłym produktami żywnościowymi w formie paczek 
zostało obdarowanych ponad osiemdziesiąt osób.

W tym semestrze czeka nas jeszcze zbiórka zabawek i przy- 
borów szkolnych dla dzieci przebywających w szpitalach na tere-
nie diecezji łomżyńskiej. 

Choć pracy co nie miara, to Bogu dzięki nie brakuje chętnych 
nieść pomoc potrzebującym.

Krajewski Zbigniew

Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół w Czyżewie
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PACZKI ŚWIĄTECZNE DLA DZIECI
Miesiąc grudzień to czas Świąt Bożego Narodzenia, świąt ko-

jarzonych z radością, rodzinnym ciepłem i wzajemnym obdaro-
wywaniem.

Wzorem lat ubiegłych tj. od 2007 roku Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Czyżewie wspólnie z Kołem Świetlicowym 
działającym przy Zespole Szkół w Czyżewie oraz Gminną Komisją 
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotował oko-
licznościowe paczki świąteczne dla najmłodszych mieszkańców 
naszej gminy.

W ramach pomocy 47 dzieci zostanie obdarowanych pacz- 
kami ze słodyczami i drobnym upominkiem.

Uroczyste rozdanie paczek świątecznych odbędzie się w dniu 
21 grudnia br. o godz. 15:00  w Świetlicy Zespołu Szkół w Czyże-
wie ul. Polna 5.

Świąteczne paczki zostały sfinansowane ze środków Gmin- 
nego Ośrodka Pomocy Społecznej i budżetu gminy.

GOPS Czyżew

Świąteczny sukces dzieci z Gminnego Przedszkola w Czyżewie

Dzieci z Gminnego Przedszkola w Czyżewie co roku uczest-
niczą w wielu konkursach, przeglądach, festiwalach i odnoszą 
wiele sukcesów na szczeblu międzyprzedszkolnym, gminnym, 
powiatowym i wojewódzkim. 

Dnia 1 grudnia 2016 r. wzięły udział w zorganizowanym 
przez Przedszkole Miejskie Nr 1 Świat Malucha w Wysokiem Ma-

zowieckiem  Międzyprzedszkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek 
pt. „Do stajenki”.  Kolędy i pastorałki śpiewano i tworzono już 
w średniowiecznej Polsce. Piękny zwyczaj śpiewania kolęd jest 
rozpowszechniony także dziś, a my go podtrzymujemy i propagu-
jemy wśród najmłodszych dzieci. Już podczas prób z mikrofonem                       
w przedszkolu dało się usłyszeć piękny i wzruszający śpiew dzieci.

Jury oceniało występy dzieci w 4 kategoriach wiekowych.  
Laureatkami konkursu zostało aż troje dzieci z naszego przedszko-
la: w kategorii wiekowej 3-latków: I miejsce- otrzymała Dominika 
Równa, w kategorii 4-latków: komisja przyznała III miejsce - Wik-
torii Wajszczyk i w kategorii 6-latków: II miejsce zdobyła Liliana 
Zaremba. Dziewczynki otrzymały dyplomy i nagrody. 

Trzeba przyznać, że dzieci z wielkim przejęciem i zaanga-
żowaniem zaprezentowały piękne kolędy i pastorałki. Wszystkim 
laureatom składamy gratulacje. Dziękujemy również rodzicom za 
włączenie się przygotowanie dzieci do konkursu. 

   Danuta Suchodolska
 Gminne Przedszkole w Czyżewie

Pasowanie na Przedszkolaka
30 listopada dzieci i rodzice dzieci 3 i 4 letnich z punktu 

przedszkolnego ,,Rosochatek” w Zespole Szkół w Rosochatem 
Kościelnem zdali egzamin, złożyli przyrzeczenie i otrzymali pa-
sowanie na przedszkolaka. Dzieci zaprezentowały występ przed 
zaproszonymi gośćmi a następnie świetnie wspólnie bawili się  
w ulubione zabawy. Dzieci miały okazję po raz pierwszy wystą- 

pić przed publicznością. Natomiast rodzice mogli obserwować 
swoje pociechy, wspólnie z nimi spędzić czas oraz integrować 
się z rodzicami. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i drob-
ne upominki. Dziękuję współpracownikom i rodzicom za pomoc  
w zorganizowaniu tej uroczystości.

Małgorzata Gołaszewska-Zaręba
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Burmistrz Czyżewa 
zaprasza mieszkańców na wspólne witanie NOWEGO ROKU 2017 
                                                                   program:  godz. 2300- konkursy i wspólna zabawa 
                                                                                      godz. 2400- pokaz  sztucznych ogni 
miejsce: teren nad zalewem  w Czyżewie 
 

Jubileusz Małżeństw – 10 par z gminy Czyżew


