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Niech Zmartwychwstanie, które niesie duchowe odrodzenie,
 napełni Państwa spokojem, wiarą i miłością,

da siłę pokonywania trudności
i nadzieję by z ufnością patrzeć w przyszłość.

Zdrowych, radosnych i pełnych rodzinnego ciepła
Świąt Wielkanocnych

życzą

Przewodniczący Rady Miejskiej                 Burmistrz Czyżewa
            

        Witold Sienicki                                       Anna Bogucka
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Szanowni Państwo

Wraz z „wybuchem” pięknej wiosennej pogody ożywia się 
przyroda, czekają nas intensywne prace polowe i porządkowe 
przy posesjach. Myślami wybiegamy już w czasy wzmożonych 
prac inwestycyjnych planowanych i przygotowanych w okresie 
zimowym. Gmina zaplanowała szereg inwestycji ujętych do re-
alizacji w 2017 r. i zabezpieczyła środki na ten cel w budżecie  
w wysokości 37,83 % planu wydatków. To bardzo proinwesty-
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XVIII Sesja Rady Miejskiej w Czyżewie
19 grudnia 2016 r. odbyła się XVIII Sesja Rady Miejskiej  

w Czyżewie. W części informacyjno-sprawozdawczej sesji Rada 
wysłuchała informacji Burmistrza Czyżewa z działalności w okre-
sie międzysesyjnym od dnia 5 grudnia do 18 grudnia 2016 r. 
Głównym punktem obrad było uchwalenie budżetu na 2017 rok. 

Zaprezentowany przez Burmistrza Czyżewa budżet gminy  
na rok 2017 zakłada plan dochodów w wysokości 32.021.000,00 zł, 
zaś plan wydatków w kwocie 36.190.000,00 zł. Budżet jest proin-
westycyjny i prorozwojowy o czym świadczy kwota 13.692.352,68 zł  
stanowiąca 37,83 % ogólnego planu wydatków przeznaczona na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne. Budżet został przyjęty przez 
Radę jednogłośnie.
Budżet gminy na 2017 rok planowany jest:
1. Po stronie dochodów w kwocie 32.021.000,00 zł w tym:
– dochody bieżące – 26.037.593,90 zł
– dochody majątkowe – 5.983.406,10 zł
 W strukturze planowanych dochodów w budżecie gminy  
stanowią:
– dochody własne – 6.235.818,48 zł, co stanowi 19,47 % plano-
wanych dochodów,
– subwencja ogólna i wyrównawcza – 8.106.241,00 zł, co stano- 
wi 25,32 % planowanych dochodów,
– udziały w podatku PIT, CIT – 3.966.855,00 zł, co stanowi 12,39 %  
planowanych dochodów,
– dotacje – 7.728.679,42 zł, co stanowi 24,14 % planowanych 
dochodów,

Rada Miejskia w Czyżewie
– dochody majątkowe – 5.983.406,10 zł, co stanowi 18,68 % pla-
nowanych dochodów.
2. Po stronie wydatków w kwocie 36.190.000,00 zł, w tym:
– wydatki bieżące – 22.497.647.32 zł
– wydatki majątkowe – 13.692.352,68 zł
Zadania inwestycyjne to:
– Przebudowa dróg gminnych – 6.550.000,00 zł, w tym między 
innymi – przebudowa dróg Nr 108015B, Nr 108017B, Nr 107995B 
na terenie gminy Czyżew – ul. Kusocińskiego, ul. Łąkowa w Czy-
żewie oraz droga w Godlewie Piętakach i inne;
– Zagospodarowanie Parku Podworskiego w Czyżewie – 
1.832.115,00 zł.
– Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zamianą sposobu 
użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlokalizo-
wanego przy ul. Strażackiej w Czyżewie – 1.872.000,00 zł.
Inne zadania to m.in.: urządzanie terenów rekreacyjnych, place 
zabaw dla dzieci, rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Czy-
żew i inne.

Podczas obrad zostały podjęte następujące uchwały:
1) w sprawie planu pracy rady miejskiej na 2017 r.
2) w sprawie planu pracy komisji rewizyjnej rady miejskiej na 
2017 r.
3) w sprawie planów pracy komisji stałych rady miejskiej na 2017 r.
4) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy 
na lata 2017–2020,
5) w sprawie pomocy finansowej dla Związku Gmin Wiejskich 
Województwa Podlaskiego,
6) w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017,
7) w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata  
2017–2020,
8) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na 
lata 2016–2019,
9) w sprawie zmian w budżecie na rok 2016.

cyjny i prorozwojowy budżet, zatem nie zabraknie nam zajęć  
a mieszkańcy zapewne otrzymają wiele nowych dróg i obiektów 
wpływających na poprawę jakości ich życia. Trwają już prace  
w parku, rozpoczynają się na drogach i ulicach, wkrótce też przy-
stąpimy do remontu remizy OSP w Czyżewie i zagospodarowania 
terenów rekreacyjnych w kilku wsiach. Nie ograniczamy się jedy-
nie do realizacji zamierzeń w 2017 r. Złożyliśmy przygotowane 
wnioski do dofinansowania i realizacji również w roku następnym. 
We współpracy z podmiotami odpowiedzialnymi za realizację in-
westycji rządowych mamy nadzieję, że uda nam się doprowadzić 
do tak ważnych przedsięwzięć jak: przebudowa linii kolejowej, 
gazyfikacja Czyżewa, przebudowa drogi wojewódzkiej i krajowej 
na odcinku Czyżewa. O tym wszystkim będziemy Państwa infor-
mować na bieżąco na łamach naszej Gazety Czyżewskiej czy na 
stronie internetowej Urzędu 

W związku ze zbliżającymi się Świętami Zmartwychwstania 
Pańskiego, pragnę życzyć Państwu, aby ten szczególny czas stał 
się okazją do radosnego spędzenia chwil w gronie rodzinnym. Aby 
Zmartwychwstały Chrystus otoczył opieką nas i naszych bliskich, 
aby dał siłę w pokonywaniu napotykanych trudności i wzmocnił 
naszą wiarę, która pozwala dostrzegać więcej dobra dookoła każ-
dego z nas. 

Serdecznie pozdrawiam 
Anna Bogucka

Burmistrz Czyżewa
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XIX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Czyżewie
26 stycznia 2017 r. odbyła się XIX nadzwyczajna Sesja Rady 

Miejskiej w Czyżewie, na której zostały podjęte następujące 
uchwały:
1) w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju 
szkolnego, 
– projekt został przygotowany w związku z delegacją art. 206 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę 
- Prawo oświatowe na mocy którego Gmina Czyżew ma dosto- 
sować sieć prowadzonych szkół do nowego ustroju szkolnego. 

Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Czyżewie zostanie 
włączone do Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Czy- 
żewie, zaś Gimnazjum w Rosochatem Kościelnem zostanie włą-
czone do Szkoły Podstawowej w Rosochatem Kościelnem.

Dotychczasowe szkoły podstawowe o strukturze organiza- 
cyjnej obejmującej klasy I-VI w Czyżewie, Rosochatem Kościelnem  
i w Dąbrowie Wielkiej zostaną przekształcone w ośmioletnie 
szkoły podstawowe o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy  
I-VIII.

Dotychczasowe zespoły szkół w Czyżewie i w Rosochatem 
Kościelnem zostaną przekształcone w szkoły podstawowe.

Granice obwodów szkolnych zostaną jak dotychczas z nie-
wielką zmianą. Wieś Krzeczkowo Nowe Bieńki kolonia zostanie 
włączona do obwodu szkoły podstawowej w Dąbrowie Wielkiej 
– zgodnie z wnioskiem mieszkańców.
2) w sprawie opłaty za świadczenia publicznego przedszkola pro-
wadzonego przez Gminę Czyżew,
– podjęcie nowej uchwały związane jest z objęciem dzieci sze-
ścioletnich bezpłatnym wychowaniem przedszkolnym, które 
obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Stawka opłaty pozostanie bez  
zmian w wysokości 1,00 zł za godzinę
3) w sprawie wyrażenia zgody na kolejne umowy dzierżawy z do-
tychczasowymi dzierżawcami.

XX nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Czyżewie
8 lutego 2017 r. miało miejsce posiedzenie XX nadzwyczaj-

nej Sesji Rady Miejskiej w Czyżewie, której powodem zwołania 
było m.in. podjęcie uchwały ws pomocy finansowej Powiatowi 
Wysokomazowieckiemu w związku z potrzebą udzielenia wspar-
cia inwestycji na drodze powiatowej nr 2040B Czyżew-granica 
województwa (Helenowo) polegającej na przebudowie mostu 
przez rzekę Siennicę k/miejscowości Czyżew Ruś Wieś wraz  
z rozbudową dojazdów. Pomoc finansowa w formie dotacji celo-
wej ze środków budżetu na 2017 rok, w wysokości 2.000.000,00 zł. 
Ogólna wartość kosztorysowa inwestycji wynosi pow. 8 mln zł. 
Jest to kontynuacja współpracy z powiatem, dzięki której sukce-
sywnie ulega poprawie sieć dróg na terenie naszej gminy.
Podczas sesji zostały podjęte następujące uchwały:
1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysoko-
mazowieckiemu, 
2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 
2017–2020, gdzie m.in. do wykazu przedsięwzięć realizowanych 
w latach 2017–2020 wprowadzono nowe zadanie – zagospodaro-
wanie centrum Czyżewa oraz zaktualizowano limit wydatków dla  
zadania – budowa i przebudowa obiektów sportowych w gminie  
Czyżew (stadionu miejskiego w Czyżewie oraz boiska w Roso- 
chatem Kościelnem) do kwoty 1,4 mln zł. 
3) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

XXI Sesja Rady Miejskiej w Czyżewie
24 marca 2017 r. odbyła się XXI Sesja Rady Miejskiej  

w Czyżewie. W części informacyjno-sprawozdawczej sesji Rada 
wysłuchała informacji Burmistrza Czyżewa z działalności w okre-
sie międzysesyjnym od 19 grudnia 2016 r. do 23 marca 2017 r. 
W obradach uczestniczył członek Zarządu Powiatu Wysokoma- 
zowieckiego Pan Jerzy Pakieła.

Pani Burmistrz poinformowała zebranych o złożonych w ostat-
nim czasie wnioskach:
• do Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie przebu- 
dowy stadionu miejskiego w Czyżewie w ramach Programu mo-
dernizacji infrastruktury sportowej na 2017 r. 
• do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie pomocy w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie Poprawa 
gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czyżew, które obejmuje 
m.in. budowę nowego ujęcia wody w Rosochatem Kościelnem 
oraz rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Rosocha-
tem Kościelnem i w Czyżewie. 
• do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie dotacji z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych Brulino Piwki – Brulino – Lipskie do granicy 
Gminy Czyżew 
• do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie dotacji na zakup 
sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czyżew i Rosochate.
Ponadto Pani Burmistrz poinformowała, że:
• Gmina realizuje wniosek Razem do sukcesu, przedmiotem któ- 
rego są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz rozwijające 
uzdolnienia dla dzieci z przedszkoli na terenie Gminy Czyżew.
• Gmina realizuje zadanie p.n. Opracowaniu Gminnego Progra- 
mu Rewitalizacji.
• Parafia Rosochate dostała dofinansowanie ze środków UE w ra-
mach PROW – Lokalna Grupa Działania Brama na Podlasie na 
remont zabytkowej dzwonnicy. 
• Gmina otrzymała z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego  
dofinansowanie na przebudowę dróg gminnych w kwocie 
2.248.969,26 zł. 
Ponadto zgromadzeni wysłuchali sprawozdań:
– z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w 2016 r.
– z realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów  
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2016 r.
– z realizacji gminnego programu współpracy z organizacjami  
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożyt- 
ku publicznego za rok 2016.
– o średnich wynagrodzeniach nauczycieli na poszczególnych 
etapach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 
Gminę Czyżew w 2016 r.
Zostały podjęte następujące uchwały:
1) w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań  
i kierunków rozwoju przestrzennego gminy, 
2) w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/134/16 Rady Miejskiej  
w Czyżewie z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru miejscowości Czyżew,
3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obszaru miej-
scowości Czyżew w rejonie ul. Zarzecze i ul. Zarębskiej, 
4) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimna- 
zjów do nowego ustroju szkolnego,
5) w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół 
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Czyżew, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów za-
mieszkałych poza obwodem szkoły,
6) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, punk-
tu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych, dla których Gmina Czyżew jest organem prowa-
dzącym, 
7) w sprawie funduszu sołeckiego,
8) w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyżew  
w 2017 r.,
9) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017.

UM Czyżew
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Urządzenie terenów integracyjno-rekreacyjnych 
na terenie Gminy Czyżew

W ubiegłym roku Gmina rozpoczęła realizację zadania  
w czterech miejscowościach: Dąbrowa Michałki, Szulborze Kozy, 
Siennica Łukasze i Dmochy Glinki. Do chwili obecnej wykonane 
zostały utwardzenia z kostki brukowej pod altany, miejsca na grill 
oraz altany, a także w Dąbrowie Michałkach ogrodzenie placu 
zabaw. Do końca kwietnia wykonane zostaną nasadzenia drzew 
i krzewów oraz zamontowane zostaną urządzenia na placach za-
baw w Dąbrowie Michałkach i Dmochach Glinkach. Wykonaw-
cą zadania jest Zakład Remontowo-Budowlany Jacek Todorczuk 
z siedzibą w Smolewie, zaś wartość robót budowlanych będzie 
wynosiła ok. 280 tys złotych. 

W planach na rok bieżący Gmina ma zagospodarowanie te-
renów rekreacji w Krzeczkowie Nowych Bieńkach i w Dąbrowie 
Cherubinach, oraz w Zalesiu Starym, Siennicy Lipusy, Krzeczkowie 
Nowych Bieńkach, Dąbrowie Nowej Wsi. 

Gminny Program Rewitalizacji
Gmina jest w trakcie opracowywania Gminnego Programu 

Rewitalizacji. Ma on na celu wskazanie obszarów zdegradowa-
nych na terenie gminy, a następnie wyprowadzenie ich ze stanu 
kryzysowego poprzez wdrożenie programu rewitalizacji, który 
zapewni przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji wyzna-
czonych obszarów oraz polepszy jakość życia mieszkańców. 
Gminny Program Rewitalizacji ma charakter wieloletniego planu 
inwestycyjnego, który obejmuje działania w sferze społecznej, 
ekonomicznej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz 
technicznej. W niedługim czasie będą odbywały się konsulta-
cje społecznie, gdzie każdy z mieszkańców będzie mógł wnieść 
swoje uwagi do Programu. Już w chwili obecnej każdy z zain-
teresowanych mieszkańców może wypełnić ankietę dotyczącą 
Programu, dostępną na stronie www.umczyzew.pl w zakładce 
„Gminny Program Rewitalizacji” co pomoże lepiej zidentyfikować 
problemy istniejące w gminie. 

Na opracowanie Programu Gmina otrzymała dofinansowa- 
nie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyj-
nego Pomoc Techniczna 2014–2020 w wysokości 47.382,30 zł. 
Łączna wartość projektu wynosi 52.647,00 zł.

Inwestycje
Zabytkowa dzwonnica w Rosochatem Kościelnem

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Doroty w Rosochatem Ko-
ścielnem przy pomocy Gminy Czyżew uzyskała dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na remont zabytkowej dzwonnicy w Zespole 
Kościoła Parafialnego pw. Św. Doroty. Wartość dofinansowania 
wyniesie 100% kosztów inwestycji i stanowić będzie 170.000 zł. 
W ramach zadania wykonana zostanie naprawa konstrukcji fun-
damentów, naprawa konstrukcji drewnianej, wymiana pokrycia 
dachowego, naprawa i konserwacja szalunku, konserwacja dzwo-
nów, konserwacja drzwi. Gmina pomaga parafii w wyłonieniu 
wykonawcy robót budowlanych i inspektora nadzoru, by jeszcze 
w tym roku mieszkańcy będą mogli się cieszyć odrestaurowanym 
zabytkiem.

Świetlica w Czyżewie
Gmina wszczęła procedurę na wybór wykonawcy zadania: 

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku go-
spodarczo-usługowego z częściową zmianą sposobu użytkowania 
na świetlicę miejską wraz z doziemną instalacją: elektroenerge-
tyczną. Plany zakładają całkowitą rozbiórkę poddasza i wykona-
nie projektowanej nadbudowy jako poddasza użytkowego z przy-
kryciem dachem wielospadowym z lukarnami.

Planuje się zachowanie dotychczasowego przeznaczenia 
istniejącego przyziemia budynku w części, która jest obecnie 
wykorzystywana do przechowywania sprzętu OSP wraz z samo-
chodami specjalistycznymi. W części projektowanej rozbudowy 
przewiduje się zmianę przeznaczenia na Świetlicę Miejską wraz  
z pomieszczeniami towarzyszącymi.

Zakładamy że inwestycja zostanie oddana do użytku jeszcze 
w tym roku.

GMINA STARA SIĘ POZYSKIWAĆ ŚRODKI 
NA REALIZACJĘ NOWYCH INWESTYCJI 

I TAK W OSTATNIM CZASIE ZOSTAŁY ZŁOŻONE WNIOSKI:
– do Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie przebu-
dowy stadionu miejskiego w Czyżewie w ramach Programu mo-
dernizacji infrastruktury sportowej na 2017r. Całkowity koszt za-
dania to 2.831.000,00 zł w tym wnioskowana kwota pomocy to 
1.205.003,00 zł
– o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na zadanie Poprawa gospodarki wodno-ściekowej 
w gminie Czyżew, które obejmuje m.in. budowę nowego ujęcia 
wody w Rosochatem Kościelnem oraz rozbudowę istniejącej sieci 
kanalizacji sanitarnej w Rosochatem Kościelnem i w Czyżewie. 
Całkowity koszt zadania to 3 853 675,25 zł, zaś kwota wniosko-
wanej pomocy to 1 993 572 zł (63,63% kosztów kwalifikowal-
nych).
– o przyznanie dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 
na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych Brulino  
Piwki – Brulino – Lipskie do granicy Gminy Czyżew
– do Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy 
kompleksu sportowego w Rosochatem Kościelnem. Całkowite  
wydatki to ok. 1,7 mln zł, zaś dofinansowanie o jakie się ubie- 
gamy to kwota 580.237 zł
– do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie budo- 
wy budynku socjalnego – wielorodzinnego w Czyżewie przy  
ul. Przemysłowej której całkowity koszt stanowi kwotę ponad  
4,15 mln zł, przy czym możemy pozyskać dofinansowanie z Fun-
duszu Dopłat BGK w wysokości 35% kosztów czyli ok. 1,4 mln zł.

UM Czyżew
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Gmina po raz kolejny otrzymała dotację w wysokości ponad 
2 mln 200 tys. zł z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach 
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 
na 2017 rok. 

W ramach tego zadania przebudowana zostanie droga 
gminna Godlewo Piętaki – Siennica Klawy o długości 1,6 km. 
W ramach inwestycji zostanie wzmocniona podbudowa oraz 
wykonana nowa nawierzchnia bitumiczna. Została podpisana 
umowa z wykonawcą Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mosto- 
wych,,TRAKT” Wysokie Mazowieckie na przebudowę drogi gmin-
nej Godlewo Piętaki – Siennica Klawy o wartości 1.239.783,69 zł.

Przeprowadzona zostanie przebudowa ulic: Kusocińskiego, 

Rusza budowa dróg i ulic
Łąkowa, Sybiraków i cześć ulicy Okrężnej o łącznej długości 1,4 km.  
Wykonane zostaną chodniki, ścieżki rowerowe, kanał deszczowy 
oraz zostanie położona nowa nawierzchnia bitumiczna. Umowa 
na przebudowę ulic o wartości 4.510 357,86 zł została podpisa- 
na z firmą Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk Zaścianki. Ogólna 
wartość inwestycji to 5.804.261,57 zł.

Wykonawcom zostały przekazane już tereny budowy i wkrót- 
ce zostaną rozpoczęte inwestycje. Przed drogową inwestycją ist-
nieje moliwość podłączenia działek (jeżeli istnieje taka potrzeba) 
do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Prosimy mieszkańców 
o zgłaszanie się do Referatu Gospodarki Komunalnej.

UM Czyżew

Mieszkańcy gminy uskarżają się na uciążliwości związane 
z wypuszczaniem psów bez dozoru przez ich właścicieli. Takie 
postępowanie stwarza zagrożenie pogryzieniem dla osób postron-
nych a zwłaszcza dla dzieci, które są szczególnie narażone na 
ataki psów. Potwierdzają to ukazujące się co pewien czas komu-
nikaty medialne. 

Przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwie-
rząt art. 10a. ust. 3 i 4 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856) zabraniają 

Wypuszczanie psów bez dozoru właścicieli
puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania 
umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Zakaz 
ten nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony 
w sposób uniemożliwiający psu wyjście. Kto narusza ten zakaz, 
podlega zgodnie z art. 37 ust.1 karze aresztu albo grzywny.

UM Czyżew

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy 
wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej 

powinien zbierać faktury
 
W 2017 roku producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wyko-
rzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach:
a) od 1 lutego 2017 r. do 29 lutego 2017 r. producent rolny skła-
da wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT 
lub ich kopiami potwierdzonymi przez upoważnionego przez 
burmistrza pracownika Urzędu Miasta za zgodność z oryginałem, 
stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej  
w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017r.
b) od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. producent rolny 
składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami 
VAT lub ich kopiami potwierdzonymi przez upoważnionego przez 
burmistrza pracownika urzędu miasta za zgodność z oryginałem, 
stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej 

Zwrot podatku akcyzowego
w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu 
zwrotu podatku określonego na 2017 r.

Limit zwrotu podatku w 2017 r. wynosić będzie: 
86,00 zł x ilość ha użytków rolnych.

Termin załatwienia:
Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wnio-

sku o zwrot podatku.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na pod-

stawie decyzji, następuje w terminach:
1. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2017 r. – jeżeli wnioski 
o zwrot podatku zostały złożone w pierwszym terminie.
2. od dnia 1 października do dnia 31 października 2017 r. – jeżeli 
wnioski o zwrot podatku zostały złożone w drugim terminie prze-
lewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

UM Czyżew

Trwają prace pielęgnacyjne w parku podworskim w Czyże-
wie. Do końca lutego firma F.U. Wiewiórka z siedzibą w miej-
scowości Słone, której właścicielem jest Pan Dariusz Chotyński 
dokonała wycinki drzew przeznaczonych do usunięcia. Pozostały 
jedynie do wykonania prace pielęgnacyjne polegające na usunię-
ciu posuszu z drzew oraz karczowanie pozostałych pni i krze- 
wów, a także w późniejszym okresie wykonanie nasadzeń.  
Wartość umowy na usługi zielone to kwota 515999,16 zł.

Gmina podpisała już także umowę na dostawę siłowni i wy-
posażenia do parku, jednak ich montaż zostanie wykonany do-
piero po wykonaniu większości robót budowlanych. Jednocześnie 
Gmina jest w trakcie procedury na wyłonienie wykonawcy na- 
stępnego etapu czyli robót budowlanych, w ramach których wy-

Ruszyły prace w Parku Podworskim w Czyżewie
konane zostaną alejki, regulacja cieku wodnego, altanki, pergole 
oraz wykonane zostanie oświetlenie parku.

Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem prac budow-
lanych i pielęgnacyjnych pełni firma Biuro Projektowe ARAMIX  
z Sokołowa Podlaskiego której właścicielką jest Pani Iwona Kublik.

Na realizację zadania Zagospodarowanie parku podwor-
skiego w Czyżewie Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków  
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyj- 
nego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 w wysoko-
ści ponad 1,1 mln zł (65% kosztów kwalifikowalnych), przy czym 
całe zadanie przekroczy kwotę 1,8 mln zł. Oddanie parku do użyt-
ku planowane jest na początek zimy.
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Najważniejsze wydarzenia przedstawione zostały w poniższej 
tabeli.

Lp. Wydarzenie 2016 rok 2015 rok

1 Stan ludności:
miasto
wieś

ogółem

2.650
3.986
6.636

2.641
3.992
6.633

2 urodzenia 76 63

3 zgony 83 88

4 małżeństwa 70 37

5 wydane dowody 625 489

6 zameldowania 150 138

7 wymeldowanie 16 13

Urząd Stanu Cywilnego w Czyżewie podsumował rok 2016 r.
Jak widzimy rok 2016 jest zdecydowanie lepszy niż poprzed-

ni 2015 r. Korzystniej przedstawia się sytuacja z liczbą małżeństw 
oraz urodzeń w porównaniu z rokiem 2015. Liczba ludności też 
wzrosła w stosunku do roku 2015. Więcej osób zameldowało 
się na terenie naszej gminy. Przytoczone wyżej liczby świadczą  
o tym, że gmina Czyżew stwarza mieszkańcom coraz lepsze wa-
runki do życia. Ten korzystny wskaźnik mamy nadzieję utrzyma 
się również w roku bieżącym.

   
    USC

Od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązują zmienione przepi-
sy ustawy o ochronie przyrody w zakresie uzyskiwania zezwoleń 
na usuwanie drzew (ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie 
ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach - Dz. U. z dnia  
30 grudnia 2016 r. poz. 2249).

Zgodnie z nowymi przepisami nie jest wymagane zezwole-
nie na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomo-
ściach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na 
cele niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

UM Czyżew

Usuwanie drzew bez zezwolenia

Nadchodzi wiosna, przychodzi czas na porządki, nie tylko 
naszych domów ale także posesji. Dlatego przypominamy i ape-
lujemy do wszystkich mieszkańców naszej Gminy, by pamiętali 
o uporządkowaniu własnych działek, ogródków, oraz chodników 
przylegających do posesji. W myśl starego przysłowia „jak nas  
widzą tak nas piszą”, starajmy się by nasza posesja była naszą wi-
zytówką. 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania od-
padów i innych zanieczyszczeń z terenu nieruchomości, a także 
z jej zabudowanej części (podwórza, bramy, przejścia, placu za-
baw, zieleńca).

 Zabrania się wrzucania do pojemników na odpady komunal-
ne bytowe drobne: gruzu budowlanego, szlamów substancji tok-
sycznych, żrących, wybuchowych oraz odpadów przemysłowych 
i medycznych. Pamiętajmy również o tym by zgromadzone pod-
czas wykonywania porządków odpady nie trafiały na tzw. ,,dzikie 
wysypiska’’ ponieważ jest to niedozwolone i karalne a ponadto 
degradujące otaczającą nas przyrodę. Wszelkie nieczystości nale-
ży gromadzić w pojemnikach bądź w workach do czasu odbioru 
przez firmę zbierającą odpady obsługującą naszą gminę. Odpady 
wielkogabarytowe, odpady budowlane, rozbiórkowe i inne można 
także przywieść do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpa-
dów w każdą środę w godz. 10.00-18.00 przy ul. Andrzejewskiej 
2 w Czyżewie. 

Mieszkańców Czyżewa prosimy o nie wynoszenie odpadów 
ze sklepów i innych zakładów, czy gospodarstw domowych do 
koszy na śmieci umieszczonych przy ulicach, przepełnione kosze 
nie wyglądają estetycznie a wypadające śmieci zanieczyszczają 
chodniki i trawniki. Przypominamy również, że obowiązkiem każ-

Wiosenne porządki
dego właściciela sklepu jest zapewnienie odbioru odpadów po-
chodzących z jego działalności. 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do oczyszczania 
ze śmieci, błota i innych zanieczyszczeń, chodników położonych 
wzdłuż ich nieruchomości. Mieszkańców wsi uczulamy, by pod-
czas prac polowych, nie zanieczyszczali dróg publicznych, gdyż 
stwarza to zagrożenie na drodze, jeżeli taka sytuacja nastąpi na-
leży niezwłocznie uporządkować drogę. Niedozwolone jest także 
zawracanie na drogach podczas prac polowych, co oprócz za- 
grożenia doprowadza także do niszczenia mienia publicznego.

W tym miejscu chcemy zaapelować do wszystkich mieszkań-
ców naszej Gminy, szczególnie w okresie wiosennym aby dbali  
o rowy, przepusty i zieleń usytuowaną w ich obrębie. Pamię- 
tajmy, że rowy służą do odwadniania drogi, co przykłada się na 
trwałość jej nawierzchni. Nie wyorujmy! Nie zajeżdżajmy ich!  
Nie zasypujmy! Dobrą praktyką (godną powszechnego naślado-
wania tych, którzy to wykonują) jest koszenie rowów przylega- 
jących do posesji. Wpływa to nie tylko na ich drożność ale pod-
nosi estetykę posesji a nie wymaga wielkiego zaangażowania sił  
i środków. Także udrożnienie przepustów, czasem drobna kosme-
tyka poprawi funkcjonowanie odwodnienia. 

Apelujemy, także o powstrzymanie się od procederu zaory-
wania pasa drogowego, który stanowi naruszenie mienia publicz-
nego zagrożonego karą grzywny i obciążeniem naprawienia szko-
dy. Wyorywanie poboczy drogi prowadzi do osłabienia jej korony 
co w efekcie powoduje niszczenie podbudowy i warstwy nośnej.

Starajmy się dbać o nasze otoczenie, by wszystkim żyło się 
dobrze i bezpiecznie. 

Referat Gospodarki Komunalnej
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Na wniosek Burmistrza Czyżewa Starosta Wysokomazowiec-
ki zawarł porozumienie z Gminą Czyżew w sprawie wspólnej re-
alizacji zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy 
prawnej na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego, na mocy któ-
rego od dnia 1 stycznia 2017 r. w Czyżewie będzie funkcjonował 
punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie w budynku 
Urzędu Miejskiego w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34, pokój nr 3, 
tel.: 862755036 w poniedziałki w godzinach od 9:00 do 13:00.

Do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej uprawnione są 
osoby zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieod-
płatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1255 z późn. zm.)
„Art. 4. [Osoba uprawniona do nieodpłatnej pomocy prawnej]
1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwa-
nej dalej „osobą uprawnioną”:
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się 
o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane 
świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia  
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, 
z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji  
o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa  
w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny  
(Dz. U. poz. 1863), lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 
24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach bę-
dących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację 
weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia  
19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa 
(Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy na-
turalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia 
lub poniosła straty.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Czyżewie
2. Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona,  
o której mowa w:
1) ust. 1 pkt 1 – wykazuje przez przedłożenie oryginału albo od-
pisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub 
zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 
106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2) ust. 1 pkt 2 – wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Du- 
żej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r.  
o Karcie Dużej Rodziny;
3) ust. 1 pkt 3 – wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o któ-
rym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach 
oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych  
i okresu powojennego;
4) ust. 1 pkt 4 – wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji 
weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których 
mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań 
poza granicami państwa;
5) ust. 1 pkt 5 i 6 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu 
stwierdzającego tożsamość;
6) ust. 1 pkt 7 – wykazuje przez złożenie oświadczenia, że za- 
chodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym 
przepisie.
3. Osoba uprawniona, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przed uzyska-
niem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, 
że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobra-
nego świadczenia.
4. Osobie uprawnionej, o której mowa w ust. 1 pkt 1-6, wyma-
gającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej  
w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nie-
odpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego 
oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na pod-
stawie ust. 1 pkt 1-6, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarze-
nie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienio- 
nych w ust. 2 pkt 1-5.”

 
UM Czyżew

Niewielu z nas pamięta, że dowody osobiste mają swoją datę 
ważności. Dowodem osobistym posługujemy się na co dzień. Jest 
to podstawowy dokument stwierdzający naszą tożsamość. Dowo-
dem osobistym legitymujemy się przed organami, okazujemy go 
także w banku czy przy zawieraniu większości umów.
Jak sprawdzić własny dowód osobisty?

Data ważności umieszczona jest w prawym dolnym rogu na 
stronie przedniej dowodu, tam, gdzie znajduje się zdjęcie. Jeżeli 
zapisany termin zbliża się, to powinniśmy osobiście zgłosić się do 
biura dowodów osobistych celem złożenia wniosku o nowy doku-
ment tożsamości (Urząd Miejski w Czyżewie, pokój nr 9). Odbiór 
dowodu również następuje osobiście.
Jakie dokumenty są niezbędne w przypadku wymiany dowodu 
osobistego zgodnie z obowiązującą ustawą o dowodach osobi-
stych?
– wniosek o wydanie dowodu osobistego,
– jedna kolorowa fotografia o wymiarach 3,50 cm x 4,50 cm, po-
zycja frontalna (taka jak do paszportu),
– dotychczasowy dowód osobisty podlegający wymianie (do  
wglądu).
Jak należy postąpić w przypadku utraty lub uszkodzenia dowodu 
osobistego?
– posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został 

Sprawdź, do kiedy masz ważny swój dowód osobisty!
utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt 
organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego prze-
bywający za granicą – dowolnej placówce konsularnej RP.
– za osoby małoletnie, całkowicie i częściowo ubezwłasnowolnio-
ne zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonu-
je odpowiednio rodzic, opiekun prawny lub kurator.

O wymianę należy wystąpić nie później niż 30 dni przed 
upływem jego terminu ważności. Jego wydanie trwa od 3 do 4 
tygodni, więc warto zawczasu pamiętać o jego wymianie.

Joanna Andrzejczyk
 Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Czyżewie
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Nr Sołectwo
miejscowość SUW

Miesiąc spisowy

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1
Rosochate Koscielne Rosochate Kościelne - - 10-13 - - 12-13 - - 7-8 - - 15
Dąbrowa Michałki Rosochate Kościelne - - 9 - - 9 - - 6 - - 14

2
Dabrowa Szatanki Rosochate Kościelne - - 8 - - 8 - - 5 - - 13
Dabrowa Kity Rosochate Kościelne - - 8 - - 8 - - 5 - - 13
Dąbrowa Wielka Rosochate Kościelne - - 7 - - 8 - - 4 - - 13

3

Dabrowa Cherubiny Rosochate Kościelne - - 6 - - 7 - - 4 - - 12
Rosochate Nartołty Rosochate Kościelne - - 3 - - 6 - - 1 - - 12
Święck Strumiany Rosochate Kościelne - - 3 - - 5 - - 1 - - 11
Kaczyn Stary Rosochate Kościelne - - 2 - - 2-5 - 29-30 - - 11
Kaczyn Herbasy Rosochate Kościelne - - 1 - - 1 - 29 - - 8
Zaręby Skórki Rosochate Kościelne - 28 - 30 - 28 - - 8

4

Zalesie Stare Rosochate Kościelne - 27 - 29 - 28 - - 8
Zalesie Stefanowo Rosochate Kościelne - 27 - 29 - - 25 - - 7
Zaręby Święchy Zawisty - 24 - 26 - - 25 - - 7
Zaręby Góry leśne Rosochate Kościelne - 24 - 26 - - 25 - - 7
Krzeczkowo Mianowskie Szepietowo - 23 - - 25 - - 24 - - 6

5

Krzeczkowo Gromadzyn Czyżew - 22 - - 24 - - 24 - - 5
Krzeczkowo Szepielaki Rosochate Kościelne - 22 - - 24 - - 23 - - 5
Dmochy Rodzonki Rosochate Kościelne - 21 - - 23 - - 23 - - 4
Dmochy Glinki Rosochate Kościelne - 20 - - - 22 - - 1
Czyżew Chrapki Rosochate Kościelne - 20 - - 22 - - 22 - - 1
Bieńki Nowe Rosochate Kościelne - 17 - - 22 - - 21 - - 29

6

Bieńki Stare Rosochate Kościelne - 17 - - 19 - - 21 - - 29 -
Dmochy Wypychy Boguty Pianki - 17 - - 19 - - 21 - - 29 -
Dmochy Mrozy Boguty Pianki - 16 - - 18 - - 18 - - 28 -
Dmochy Wochy Rosochate Kościelne - 16 - - 18 - - 18 - - 28 -
Zaręby Bindugi Rosochate Kościelne - 15 - - 17 - - 17 - - 27 -
Czyżew Sutki Rosochate Kościelne -  15 - - 17 - - 16-17 - - 27 -

7

Czyżew Ruś Wieś Rosochate Kościelne - 14-15 - - 15-16 - - 16 - - 24 -
Ołdaki Magna Brok Rosochate Kościelne - 14 - - 15 - - 14 - - 22-23 -
Michałowo Wielkie Rosochate Kościelne - 13 - - 14 - - 11 - - 22 -
Brulino Piwki Rosochate Kościelne - 10 - - 12 - - 10 - - 21 -
Brulino Koski Czyżew - 10 - - 12 - - 10 - - 21 -
Szulborze Kozy Czyżew - 9 - - 12 - - 10 - - 21 -

8

Czyżew Rus Kolonia Białe Gieski - 9 - - 11 - - 9 - - 20 -
Godlewo Kolonia Drewnowo Gołyń - 8 - - 11 - - 9 - - 20 -
Stokowo Szerszenie Drewnowo Gołyń -  7 - - 10 - - 8 - - 17 -
Jaźwiny Koczoty Drewnowo Gołyń - 7 - - 10 - - 8 - - 16-17 -
Czyżew Siedliska Białe Gieski - 6 - - 10 - - 7 - - 16 -
Godlewo Piętaki Zawisty Dworaki - 6 - - 9 - - 4 - - 15 -
Siennica Klawy Czyżew - 3 - - 8 - - 4 - - 15 -

9
Siennica Święchy Zawisty Dworaki - 3 - - 8 - - 3 - - 15 -
Siennica Puziki Zawisty Dworaki - 3 - - 5 - - 3 - - 14 -
Siennica Pietrasze Zawisty Dworaki - 3 - - 5 - - 3 - - 14 -

10
Siennica Lipusy Białe Gieski - 3 - - 5 - - 2 - - 14 -
Siennica Szymanki Zawisty Dworaki -  2-3 - - 4 - - 2 - - 10-13 -
Dabrowa Nowa Wieś Zawisty Dworaki - 1 - - 4 - - 1 - - 10 -

UM Czyżew
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Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Czyżewie

Złożeniem wiązanek przy Pomniku Niepodległości w Czy-
żewie 2 marca 2017 r. rozpoczęły się gminne obchody Naro-
dowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Wśród delegacji 
składających kwiaty byli przedstawiciele Urzędu i Rady Miejskiej  
w Czyżewie, Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego, straży, 
szkół, gminnych organizacji kombatanckich i niepodległościowych.

Rangę uroczystości podniosły także liczne poczty sztanda-
rowe i grupa rekonstrukcyjno-historyczna Związku Narodowych 
Sił Zbrojnych Okręgu Łomżyńskiego. Na nasze obchody przyby-
li również synowie p.por. Franciszka Goska ps. „Sęk”, żołnierza 
niezłomnego, walczącego na terenie Czyżewa i okolic, skazanego 
przez UB w styczniu 1947 r. na śmierć w procesie pokazowym 
w Domu Ludowym w Czyżewie. Po złożeniu wiązanek, w asy-
ście pocztów sztandarowych i zebranych mieszkańców wszyscy 
przemaszerowali do Gminnego Ośrodka Kultury na dalszą część 
uroczystości.

W dalszej części obchodzonego od niedawna w gminie  
a ustanowionego 2011 r. przez Sejm RP święta, Pani Burmistrz, za- 
bierając głos, odniosła się do idei ustanowienia i obchodów święta, 

wartości jakie przyświecały żołnierzom niezłomnym i powinności 
współczesnych pokoleń wobec tych, którzy swoją postawą przy-
czynili się do tego, że żyjemy dziś w wolnej Polsce. Głos zabrał 
także sekretarz Zarządu Okręgu Łomżyńskiego Związku Żołnierzy 
Narodowych Sił Zbrojnych Pan Dariusz Syrnicki, który zwracając 
się do młodzieży podkreślił młody wiek żołnierzy walczących  
w podziemiach i rolę jaką odegrali w odzyskaniu prawdziwej wol-
ności.

Po przemówieniach głos oddano młodzieży Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych, która przedstawiła część ar-
tystyczną przygotowaną pod kierownictwem Pana Dariusza Zdro-
jewskiego, nawiązującą do okresu powojennego i represji wobec 
żołnierzy, którzy pozostali wierni przysiędze i służbie wobec  
ojczyzny.

Na koniec obchodów odbyła się projekcja filmu pt. „Historia 
Roja”, który był lekcją historii dla licznie zgromadzonej młodzie- 
ży i zapewne w swym wyrazie poruszył każdego widza.

UM Czyżew

24 stycznia 2017 r. odbyła się Gala Radia Nadzieja, której 
kulminacyjnym wydarzeniem, było wręczenie szczególnych sta-
tuetek – Gołębia Nadziei. Wyjątkowość Gali przyświecał fakt, iż 
Radio Nadzieja w tym roku obchodzi swoje XV-lecie.

Pośród dziesięciu zaproszonych laureatów znalazła się rów-
nież Burmistrz Czyżewa Pani Anna Bogucka, która otrzymała tę 
szczególną statuetkę – Gołębia Nadziei. W gronie wyróżnionych 
znaleźli się politycy, samorządowcy, ludzie i instytucje kultury  
oraz sportu, organizacje działające na rzecz potrzebujących, przed- 
siębiorcy oraz pracownicy i współpracownicy Radia Nadzieja. 

Na zakończenie Gali zaproszeni goście mogli wysłuchać 
kolęd, pastorałek i przebojów musicalowych w wykonaniu Edyty 
Krzemień i Damiana Aleksandra przy muzyce Marty Nanowskiej – 
skrzypce i Krzysztofa Jaszczaka – pianino.

Gala Radia Nadzieja
Laureaci Jubileuszowej Gali Radia Nadziaja:
1) Krzysztof Jurgiel – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
2) Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Kultury,
3) Redakcja Tygodnika „Do Rzeczy”,
4) Anna Bogucka – burmistrz Czyżewa,
5) Józef Wiśniewski – wójt gminy Kolno,
6) Caritas Diecezji Łomżyńskiej,
7) Marek Załuska – właściciel Przedsiębiorstwa Kurp-Dach,
8) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży,
9) Mirosław Dziewa – prowadzący autorską audycję radiową „Bli-
żej Jazzu”, 
10) Hubert Chojnowski – prezenter Radia Nadzieja.

UM Czyżew
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Gratulacje i życzenia kolejnych sukcesów popłynęły 22 lu-
tego 2017 r. do kolejnych stypendystów Burmistrza Czyżewa 
uczących się na terenie naszej gminy w szkołach podstawowych, 
gimnazjach oraz szkole średniej. W gronie dzieci i młodzieży osią-
gających wybitne wyniki w nauce za drugie półrocze roku szkol-
nego 2016/17 znalazło się 31 uczniów. „To powód do prawdziwej 
dumy i satysfakcji, że w naszych szkołach mamy tylu uzdolnio-
nych uczniów. Ich wytężoną pracę nagradzamy dziś stypendiami 
w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci  
i Młodzieży. Mam nadzieję, że takich osób będzie przybywać” – 
powiedziała Burmistrz Anna Bogucka.

Powód do dumy mieli również zaproszeni na uroczystość ro-
dzice, którzy z rąk Pani Burmistrz oraz Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Czyżewie Witolda Sienickiego otrzymali listy gratu-
lacyjne. 

Delegacja rodziców wyróżnionych uczniów bukietem pięk-
nych kwiatów podziękowała Pani Burmistrz za stypendia dla ich 
dzieci.

Miłym przerywnikiem uroczystości był występ uczniów z Ze-
społu Szkół w Czyżewie, którzy z dużą dawką humory opowie-
dzieli o szkolnej rzeczywistości.

Na koniec wszystkich czekał słodki poczęstunek.
W sali miejscowego GOK-u nie zabrakło wśród zaproszo-

nych gości dyrektorów szkół, placówek kultury, wychowawców 
klas, nauczycieli, radnych oraz pracowników Urzędu Miejskiego 
w Czyżewie. 

Wykaz uczniów ze szkół w Gminie Czyżew, którzy otrzymali Sty-
pendium Burmistrza Czyżewa:
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej:
1. Wdzińkońska Amelia
2. Kraszewska Gabriela
Zespół Szkół w Rosochatem Kościelnem:
1. Zaborowski Michał
2. Kaczyńska Julita

Stypendium Burmistrza Czyżewa
3. Filipczyńska Olga
4. Kaczyński Adam
5. Wróblewska Aleksandra
6. Jastrzębski Rafał

Zespół Szkół w Czyżewie:
1. Zaremba Zuzanna
2. Lubowicka Katarzyna
3. Mioduszewski Maciej
4. Rawa Karolina
5. Gronostajska Katarzyna
6. Kulesza Dawid
7. Andrzejczyk Julia
8. Suchowierska Gabriela
9. Bednarska Magdalena
10. Biała Magdalena
11. Wróblewska Oliwia
12. Wajszczyk Krzysztof
13. Konarzewska Aleksandra
14. Kalupa Magdalena
15. Dmochowska Karolina
16. Zaręba Kinga
17. Wajszczyk Julita
18. Karczewska Laura
19. Parzych Sebastian
20. Sienicka Paulina
21. Biegaj Maksymilian
22. Baczewska Adrianna
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie:
1. Szulborska Klaudia

Radosław Sienicki
Wicedyrektor ZS w Czyżewie

Trwają konsultacje w gminach przez które przebiega linia 
kolejowa Warszawa – Białystok odnośnie założeń projektowych  
i likwidacji niektórych przejazdów kolejowo-drogowych.

W dniu 30 stycznia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Czyżewie komisja złożona z przedstawicieli: firmy 
projektowej AECOM z Warszawy, PKP Polskich Linii Kolejowych 
i głównego inżyniera drogowego Sekcji Eksploatacji, przy udzia-
le radnych Rady Miejskiej i sołtysów miejscowości położnych 
wzdłuż linii, przedstawili wstępny projekt przebudowy uwzględ-
niający likwidację niektórych przejazdów kolejowo-drogowych. 
Niemal wszystkie wcześniejsze uwagi i wnioski Gminy Czyżew 
przedstawione projektantom i inwestorowi podczas spotkań robo-
czych zostały uwzględnione w przygotowanym projekcie i zna-

Modernizacja linii kolejowej Czyżew – Białystok
lazły akceptację wśród uczestników konsultacji. Tam gdzie będą 
musiały być zlikwidowane przejazdy będą budowane drogi równo- 
ległe wzdłuż torów o odpowiednich parametrach technicznych. 
Przebudowie ulegną przejazdy nie podlegające likwidacji poprzez 
budowę nowych wiaduktów, podziemnych przejść dla pieszych 
czy strzeżonych przejazdów kolejowych. Planowany termin za-
kończenia prac projektowych to koniec 2017 r. zaś prace budow-
lane miałyby ruszyć w drugim półroczu 2018 r. 

Z założeniami planu przebudowy linii kolejowej osoby zain-
teresowane mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Czyżewie 
w pokoju nr 5.

UM Czyżew
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Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Czyżewa 

11 lutego 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżewie 
odbył się X Jubileuszowy Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza 
Czyżewa. Sędzią turnieju był pan Krzysztof Kupniewski, opiekun 
czyżewskiego koła szachowego. W tym roku gościliśmy 41 uczest-
ników z powiatu ostrowskiego, zambrowskiego i wysokomazo-
wieckiego. 

Prezentujemy państwu wyniki rozgrywek w pięciu katego-
riach.
Kategoria żeńska do lat 13:
I miejsce – Natalia Sudak – Stara Ruskołęka, II miejsce – Katarzyna 
Wardaszka – Stara Ruskołęka, III miejsce – Magdalena Kalupa – 
GOK w Czyżewie
Kategoria żeńska powyżej lat 13:
I miejsce – Julia Skupiewska – GOK w Czyżewie 
Kategoria męska do lat 13:
I miejsce – ex aequo Łukasz Piszczatowski – Dąbrówka Kościelna  
i Krystian Zaremba – SP Andrzejewo, II miejsce – Albert Lubo- 
wicki – Dąbrówka III miejsce – Marcin Piętka- Dąbrówka, IV miej-
sce – Wiktor Aronowicz – GOK w Czyżewie, V miejsce – Dawid 
Kulesza- GOK w Czyżewie
Kategoria męska 14-16 lat:
I miejsce – Marcin Araźny – GOK w Czyżewie, II miejsce – Jakub 
Śmiarowski – Mały Płock, III miejsce – Jakub Kaczyński – GOK w 
Czyżewie

Kategoria męska powyżej 16 lat:
I miejsce „Puchar Burmistrza Czyżewa” – Mateusz Janowicz –  
Zambrów, II miejsce – Tomasz Ołowski – Ołowskie gm. Nur,  
III miejsce – Karol Płocha – GOK w Czyżewie

Dyplomy, nagrody, statuetki oraz puchar wręczyli laureatom 
Burmistrz Czyżewa- Pani Anna Bogucka, Dyrektor GOK-u Pani 
Katarzyna Kostro oraz Pan Krzysztof Kupniewski. Wszyscy szachi-
ści otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobiazgi z logo GOK-u, 
natomiast 20 osób spośród uczestników turnieju zostało wyloso-
wanych przez Panią Burmistrz i otrzymało sympatyczne nagrody 
pocieszenia. Z okazji jubileuszu 10-lecia turnieju Pani Burmistrz 
wręczyła Panu Krzysztofowi Kupniewskiemu specjalne „Podzię- 
kowanie” za 10-letnią współpracę oraz rozwijanie pasji szacho-
wych w regionie. Nadmieniła, iż to dzięki jego zaangażowaniu 
rokrocznie przybywa turniejowi nowych uczestników. Pani Dy-
rektor wręczyła Panu Krzysztofowi jubileuszowy upominek. Po-
dziękowała również Pani Burmistrz za zainicjowanie turnieju  
oraz wspieranie ośrodka kultury w jego realizacji.

Dziękujemy wszystkim za dziesięcioletnią współpracę, gratu-
lujemy uczestnikom i laureatom. Zapraszamy za rok!

Anna Kazimierczuk
GOK w Czyżewie

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na 2017 r.

W ramach rządowego programu „Narodowy Program Roz-
woju Czytelnictwa” na 2017 r. Gmina Czyżew otrzymała dotację 
w wysokości 6.480,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek do 

bibliotek szkolnych. Do programu zakwalifikowano Szkołę Pod-
stawową w Dąbrowie Wielkiej i Zespół Szkół w Rosochatem Ko-
ścielnem. 

Księgozbiory bibliotek łącznie liczą 5028 woluminów. 
Pozyskane środki finansowe pozwolą doposażyć księgo-

zbiory bibliotek o brakujące pozycje nowości wydawniczych, 
co wpłynie na promocję i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci 
i młodzieży. 

UM Czyżew

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Gmina każdego roku wspiera działalność sportową, podob-

nie jak w latach ubiegłych w budżecie na 2017 rok zabezpieczyła 
środki na ten cel.

Komisja konkursowa w dniu 28 lutego 2017 r. dokonała po-
działu planowanej kwoty dotacji na wsparcie realizacji zadania 
publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i spor-
tu w 2017 r.” w wysokości 78.000 zł w następujący sposób:
1) 68.000,00 zł – dotacja dla Klubu Sportowego „Orlęta” Czyżewie,

2) 2.400,00 zł – dotacja dla Międzyszkolnego Uczniowskiego  
Klubu Sportowego przy ZSOiZ w Czyżewie,

3) 2.500,00 zł – dotacja dla Klubu Sportowego „INTER” w Roso-
chatem Kościelnem,
4) 5.100,00 zł – dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Orlęta” przy Zespole Szkół w Czyżewie.

Powyższe środki kluby sportowe przeznaczą na zawody 
sportowe, zakup sprzętu i stroiów sportowych oraz puchary i na-
grody, a także na inne wydatki związane z działalnością sportową.

 UM Czyżew
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„Ten pierwszy bal, niepowtarzalny bal…”
Dzisiaj w głowie czarne chmury,

Lecz zdążymy do matury!
Niech dzięcioły w lesie kują,

Maturzyści dziś świętują! 

Tymi słowami rozpoczęliśmy bal studniówkowy w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego w Czyżewie, który odbył się 28 stycznia w Dworku 
Pan Tadeusz w Kuczynie. Po zatańczeniu tradycyjnego poloneza 
przez maturzystów oficjalnego otwarcia Studniówki 2017 doko-
nała Dyrektor szkoły, pani Alicja Bańkowska. Pani dyrektor przy-
wołała słowa Wisławy Szymborskiej: „Nic dwa razy się nie zdarza  
i nie zdarzy…”, zwracając uwagę na wyjątkowość i niepowtarzal-
ność balu Maturzystów ZSOiZ w Czyżewie Anno Domini 2017. 
Wyjątkowa i niepowtarzalna była bowiem atmosfera pierwszego 
naszego dorosłego balu, uświetnionego obecnością dostojnych 
gości.

Na tegorocznej studniówce mieliśmy bowiem zaszczyt go-
ścić Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Posła na Sejm RP 
pana Jacka Boguckiego, jak również przewodniczącą Rady Powia-
tu Wysokomazowieckiego, Dyrektora Muzeum Rolnictwa w Cie-
chanowcu panią Dorotę Łapiak. Swoją obecnością zaszczycił nas 
także Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego pan Bogdan Zieliń-

ski z małżonką, członek Zarządu Powiatu Wysokomazowieckie-
go pan Jerzy Pakieła z małżonką oraz Burmistrza miasta Czyżew  
pani Anna Bogucka. Wśród gości obecni byli także: kierownik 
posterunku Policji w Czyżewie asp. sztabowy Krzysztof Śliwiń-
ski oraz rodzice, na czele z przewodniczącą Rady Rodziców –  
p. Dorotą Śliwińską. Wszyscy szacowni goście w ciepłych słowach 
zwracali się do bohaterów studniówki – czyżewskich maturzy-
stów, życząc im niezapomnianych wrażeń z balu oraz połama-
nia piór na maturze. Po wysłuchaniu pięknych życzeń nadszedł 
czas na podziękowania, kierowane do zaproszonych gości, którzy  
w różny sposób przyczynili się do rozwoju naszej szkoły, w tym 
również do wychowawców i nauczycieli za trud, opiekę i hero- 
iczny wyczyn wpajania nam drogocennej wiedzy. Uczniowie 
dziękowali również rodzicom, bez których na pewno nie odbyłby 
się ten ważny bal, ponieważ to oni dopięli wszystko na ostatni 
guzik. Po wręczeniu słodkich upominków nadszedł czas na za-
branie głosu przez przedstawiciela Rady Rodziców – panią Doro- 
tę Śliwińską, która w imieniu uczniów i rodziców jeszcze raz  
dziękowała zaproszonym gościom, dyrekcji, wychowawcom, 
nauczycielom oraz pracownikom szkoły, tym przybyłym na stud-
niówkę, jak również i tym nieobecnym, za lata trudu, za poświę- 
cony czas i wysiłek, za codzienny uśmiech i krzepiące słowo. 

XV Edycja Konkursu Historycznego „Epoka Prymasa Tysiąclecia”

Po raz piętnasty uczniowie gimnazjów i szkół ponadgim-
nazjalnych spotkali się w siedzibie organizatora – Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie na zmaganiach 
finałowych Konkursu Historycznego „Epoka Prymasa Tysiąclecia”. 
W tym roku towarzyszyła im zimowa aura, jednak pomimo mrozu 
i śniegu 9 lutego 2017 r. 55 uczestników spotkało się, aby w ry-
walizacji wyłonić najlepszych – znawców epoki Prymasa Tysiąc-
lecia i jego dziedzictwa. Od początku idei konkursu sprzyja wiele  
znaczących instytucji, które sprawują patronat. Są to: Instytut 
Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku, Instytut Prymasa 
Wyszyńskiego w warszawie, Uniwersytet Stefana Kardynała Wy-
szyńskiego w Warszawie, Wydział Historyczno-Socjologiczny 
Uniwersytetu w Białymstoku, Starosta Wysokomazowiecki i Bur-
mistrz Czyżewa.

Na wstępie dyrektor szkoły p. Alicja Bańkowska powitała  
w obecności przedstawicieli mediów wszystkich młodych zawod-
ników, ich opiekunów oraz przybyłych gości. Swoją obecnością 
zaszczycili nas: prof. dr hab. Krzysztof Sychowicz z IPN w Bia-
łymstoku, p. Iwona Czarcińska z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego 
w Warszawie, Wicestarosta Wysokomazowiecki p. Leszek Gru-
chała i ks. Dziekan Eugeniusz Sochacki. Pani dyrektor w skrócie 
przedstawiła genezę konkursu, którego inicjatorem była p. Anna 
Bogucka, obecnie Burmistrz Czyżewa. W ciągu 15 lat w starciach 
finałowych zmierzyło się 930 zawodników, w tym rekordowa licz-
ba brała udział w XII edycji: 83 uczniów z 29 szkół. 

Następnie uczniowie przystąpili do rywalizacji. Pierwsza 
część finałowych zmagań polegała na rozwiązaniu zadań testo-
wych, które sprawdziła komisja pod przewodnictwem prof. Sy-
chowicza, wyłaniając 6 finalistów w każdej kategorii: gimnazjum 
i szkoły ponadgimnazjalne. Po krótkiej przerwie ogłoszono na-
zwiska finalistów, którzy w II części konkursu odpowiadali przed 
komisją i publicznością na wylosowane w zestawach pytania. Po-
ziom odpowiedzi był różny, jednak generalnie młodzież zaskaki-
wała swoją wiedzą, a nawet erudycją z zakresu historii najnowszej 
Polski oraz dorobku prymasa Wyszyńskiego. Komisja miała więc 
niełatwe zadanie, aby wyłonić laureatów, którymi okazali się:

W kategorii gimnazjum:
I miejsce – Maciej Bączyk – Miejskie Gimnazjum w Zambrowie
II miejsce – Marcin Sokołowski - Katolickie Gimnazjum w Łomży
III miejsce – Rafał Wierciński – Niepubliczne Gimnazjum w Ła-
pach

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce – Anna Łempicka z ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem  
(po raz trzeci)
II miejsce – Karol Zakrzewski – I LO w Łomży
III miejsce – Mikołaj Wyszyński – ZSZ w Wyskokiem Mazowiec-
kiem

Dodatkową nagrodę komisja przyznała uczniowi, który od-
powiadał najlepiej merytorycznie, ale także wyróżnił się kulturą 
słowa – Maciejowi Bączykowi.

Przyznane zostały także puchary dla najlepszych szkół,  
a otrzymały je: Miejskie Gimnazjum w Zambrowie (po raz dzie-
siąty) oraz Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica  
w Wysokiem Mazowieckiem

Finaliści otrzymali wspaniałe nagrody rzeczowe, ufundowa-
ne przez Zarząd Powiatu Wysokomazowieckiego, IPN Oddział  
w Białymstoku oraz Burmistrza Czyżewa.

ZSOiZ w Czyżewie
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W okresie od stycznia do marca 2017 r. na terenie Miasta 
i Gminy Czyżew odnotowano 7 kradzieży z włamaniem oraz 5 
innych przestępstw, zaistniał 1 wypadek drogowy, w którym jedna 
osoba została ranna oraz 6 kolizji drogowych. 

W tym okresie policjanci, odwiedzili w miejscu zamieszkania 
176 rodzin, przeprowadzili 18 spotkań z mieszańcami i uczniami  
szkół, zatrzymali na gorącym uczynku 2 nietrzeźwych kierują- 
cych, ujawnili 76 wykroczeń, w tym 26 wykroczeń porządko-
wych: spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym itp., prze-
prowadzili 107 interwencji w tym:

By tradycji stało się zadość uczniowie klas III LO, IV Tż  
i IV Ti-a zatańczyli husarskiego poloneza pokazowego, przygoto-
wanego przez panią Izabelę Dembińską i pana Sławomira Kalupę, 
który zakończył część oficjalną. Wszyscy zasiedli za stoły i mogli 
cieszyć się tą piękną chwilą oraz bawić się do białego rana. 

 Bal przedmaturalny okazał się udany, nie tylko dla uczniów, 
ale również dla rodziców i zaproszonych gości. Tak więc, jak 
mówi stare przysłowie „Studniówka udana, matura zdana” – wszy- 

scy maturzyści mają nadzieję, że egzaminy upłyną im równie 
szybko i przyjemnie jak studniówka. Każdy z nich otrzyma satys-
fakcjonujące ich wyniki, dzięki którym dostanie się na wymarzoną 
uczelnię. Jak Czesław Miłosz powiedział: Żyjesz tu i teraz. Masz 
jedno życie, jeden punkt. Co zdążysz zrobić, to zostanie. Choćby 
ktoś inne mógł mieć zdanie.

Natalia Kulesza,
kl. III LO

Kronika Policyjna
– 37 interwencji w miejscach publicznych,
– 14 interwencji domowych,
– 56 interwencji w innych miejscach,
– 7 osób z przeprowadzanych interwencji zostało zatrzymanych 
w Policyjnych Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych w Wyso-
kiem Mazowieckiem.

W wyniku intensywnych czynności policjanci tutejszego po-
sterunku policji przyczynili się do zatrzymania sprawcy wszyst-
kich kradzieży z włamaniem mających miejsce na terenie Miasta 
Czyżew.

Numer alarmowy policji 112 lub 997.
 

 
Kierownik 

Posterunku Policji w Czyżewie
asp. szt. Krzysztof Śliwiński
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Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie 
i Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Czyżew-
skiej wspólnie realizują projekt pn. „Gdzie 
NATURA, tam KULTURA…”. Na jego reali-
zację nasze stowarzyszenie otrzymało do- 
finansowanie od Zarządu Powiatu Wyso- 
komazowieckiego.

Działania planowane do realizacji w ramach projektu: 
– Regionalny Konkurs Plastyczno- Ekologiczny pt. „Krajobraz dzie-
dzictwa- dziedzictwo krajobrazu” 
– wyjazd edukacyjny do Ośrodka Edukacji Leśnej Nadleśnictwa 
Rudka „Cyraneczka” w kompleksie stawów pietkowskich 
– wydanie mini- folderka podsumowującego projekt, promującego 
wszystkie działania
– działania edukacyjno- artystyczne placówek oświaty i kultury 
Gminy Czyżew 
– uroczyste podsumowanie konkursu, projektu i dorocznej akcji 
sprzątania świata przez szkoły z terenu gminy we współpracy  
z UM w Czyżewie, występy dzieci z koła teatralnego czyżewskie-
go GOK-u 
– pokonkursowe wystawy prac w Muzeum Ziemi Czyżewskiej, 
czyżewskim GOK-u i Bibliotece Publicznej Gminy Czyżew 

Współpraca, pomoc i wsparcie w realizacji projektu: Urząd 
Miejski w Czyżewie (Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka), Nadle-

Projekt pn. „Gdzie NATURA, tam KULTURA” – obchody Dnia Ziemi 2017
śnictwo Rudka (Nadleśniczy Grzegorz Godlewski), Starostwo Po-
wiatowe w Wysokiem Mazowieckiem (Starosta Bogdan Zieliński, 
Radny Powiatowy Jerzy Pakieła), Gminny Ośrodek Kultury w Czy-
żewie (Dyrektor Katarzyna Kostro), Zespół Szkół w Rosochatem 
Kość. (Dyrektor Bogusława Kossakowska), Biblioteka Publiczna 
Gminy Czyżew (Kierownik Katarzyna Kazimierczuk), Zespół Szkół 
w Czyżewie (Dyrektor Anna Sienicka), ZSOiZ w Czyżewie (Dy-
rektor Alicja Bańkowska), Gminne Przedszkole (Dyrektor Maria 
Krystosiak), Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wlk. (Dyrektor Lech 
Krajewski), Muzeum Ziemi Czyżewskiej (Przemysław Wasilew- 
ski), Bank Spółdzielczy w Czyżewie, Hurtownia „ROLWIT” w Czy- 
żewie Marta Gocłowska, Firma „DARY NATURY – Gospodarstwo 
Agroturystyczne Ziołowy Zakątek” w Korycinach- Mirosław An-
gielczyk, Centrum Handlowe „ESAM” w Czyżewie Hanna i Jerzy 
Sieniccy, Zakłady Mięsne „CZYŻEW” Jan Netter, Piekarnia i Cu- 
kiernia „POLNA Dmochowscy” w Czyżewie, Stowarzyszenie  
Kulturalne Ziemi Czyżewskiej (Prezes Anna Kazimierczuk). 

Przy tej okazji miło jest nam zaprezentować Państwu logo  
naszej organizacji. Jego autorką jest Kamila Gnatowska, który na- 
leży do stowarzyszenia od 2016 roku.

Natalia Kulesza i Klaudia Szulborska
Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Czyżewskiej

Młodzież zapobiega pożarom

20 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu naszej 
gminy wzięło udział 27 lutego 2017 r. w eliminacjach gminnych 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapo-
biega Pożarom. Po raz kolejny organizatorem turnieju był Zespół 
Szkół w Czyżewie. Od dwóch lat turniej honorowym patronatem 
obejmuje Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka, która pełni również 
funkcję Prezesa Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Czyżewie.

Komisja konkursowa zgodnie podkreśliła fakt, że tegorocz-
ny poziom, jaki reprezentowali uczniowie był wyjątkowo wysoki.  
Konieczne były dodatkowe pytania w części ustnej, aby można 
było wyłonić najlepszych.

Wręczając nagrody Burmistrz Anna Bogucka życzyła zwy-
cięzcom sukcesów na szczeblu powiatowym.

Komisja konkursowa w składzie: Kamil Król, Lech Krajewski, 
Wiesława Sakowicz, Ewa Wajszczyk i Ewa Biegaj po dokonaniu 
oceny prac pisemnych i odpowiedzi ustnych ustaliła kolejność za-
jętych miejsc:

I grupa:
1. Aleksandra Konarzewska – ZS w Czyżewie 
2. Dawid Kulesza – ZS w Czyżewie
3. Katarzyna Lubowicka – ZS w Czyżewie

II grupa:
1. Weronika Kalinowska – ZS w Rosocharem Kościelnem 
2. Sebastian Parzych – ZS w Czyżewie.
3. Albert Nienałtowski – ZS w Czyżewie

ZS w Czyżewie

Prowadzenie działań ratowniczych na obszarach zalodzonych 

19 stycznia 2017 r. na terenie zalewu w Czyżewie odbyły 
się ćwiczenia z zakresu ratowania ludzi z wody na akwenach po-

krytym lodem. W zorganizowanych ćwiczeniach wzięło udział 5 
jednostek OSP z powiatu wysokomazowieckiego: OSP Ciechano-
wiec, OSP Wyszonki Kościelne, OSP Trojanowo, OSP Klukowo 
oraz jednostka organizująca ćwiczenia OSP Dąbrowa Wielka.

Zajęcia rozpoczęły się o godzinie 13:00 omówieniem zasad 
bezpieczeństwa na lodzie, postępowania z osobami wyziębiony-
mi oraz metody wyciągania ludzi z obszarów zalodzonych. 

Po części teoretycznej przystąpiono do ćwiczeń. Strażacy 
sprawdzili w praktyce metody wydobycia osób poszkodowanych 
z wody przy pomocy dostępnych narzędzi strażackich. Uczestnicy 
szkoleń przećwiczyli także zachowania na lodzie oraz określanie 
jego wytrzymałości. 



Nr 41/17 • kwiecień 2017

15

nie oferty edukacyjnej przedszkola o dodatkowe zajęcia eduka-
cyjne i specjalistyczne. To urozmaicenie oferty edukacyjnej jest  
odpowiedzią na potrzeby edukacyjne i rozwojowe dzieci w na-
szym przedszkolu.

W ramach projektu organizowane są zajęcia ogólnorozwojo-
we, których głównym założeniem jest kształtowanie i rozwijanie 
umiejętności manualnych, wrażliwości muzycznej i artystycznej 
przedszkolaków, a także rozwijanie umiejętności kompetencyj-
nych. Znajdują się wśród nich zajęcia muzyczno-plastyczne, te-
atralne, zajęcia języka angielskiego.

Wśród dzieci uczęszczających do naszego przedszkola,  
są też takie które wymagają zajęć specjalistycznych i dzieci te  
korzystają z zajęć logopedycznych, rewalidacyjnych i rehabilita-
cyjnych.

Urozmaiceniem oferty będą wyjazdy do Teatru Lalek do 
Łomży i Białegostoku, jak również do kina w Zambrowie. Za-
planowane są też spotkania autorskie oraz spotkania muzyczne  
z artystami Opery i Filharmonii Podlaskiej. W ramach projektu  
odbyło się już spotkanie warsztatowe dla rodziców na temat: 
„Skąd ta agresja – krok po kroku”.

Realizacja zajęć dodatkowych odbywa się poza bezpłatnym 
czasem funkcjonowania przedszkola.

Dzięki realizacji projektu „Razem do sukcesu” doposażona 
została baza dydaktyczna, między innymi zorganizowany został 
kącik do rehabilitacji, zakupiono laptop, aparat fotograficzny, ka-
merę, magnetofon, tablice interaktywne Te nowoczesne pomoce 
dydaktyczne podnoszą jakość pracy w naszej placówce.

Projekt ten jest bardzo ciekawą inicjatywą, która jeszcze  
bardziej zwiększy atrakcyjność naszego przedszkola.

Dyrektor Przedszkola 
Maria Krystosiak

 

Gmina Czyżew pozyskała dofinansowanie na zadanie pn. 
„Razem do sukcesu” w wyniku konkursu Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego ogłoszonego w ramach 
Działania 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapew-
nienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkol-
nej. Projekt skierowany jest do 141 uczniów oraz 17 nauczycieli 
z Gminnego Przedszkola w Czyżewie oraz oddziałów przedsz- 
kolnych przy Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej i przy 
Szkole Podstawowej w Rosochatem Kościelnem. Wartość całe-
go projektu to ponad 365 tys. zł zaś uzyskane dofinansowanie to 
310.976,25 zł co stanowi 85% całkowitych kosztów zadania.
• Od 1 grudnia 2016 roku ruszył projekt ,,Razem do sukcesu”  
w Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem. Jest skierowany do 
dzieci przedszkolnych od 3 do 6 roku życia. W ramach projek-
tu realizowane są zajęcia logopedyczne, teatralne,,Mali Aktorzy”,  
muzyczno-plastyczne ,,Tęczowy Klub”, z języka angielskiego. 
Dzieci bardzo chętnie biorą udział w zajęciach, są aktywne i za- 
angażowane. W ramach projektu będą realizowane również 
warsztaty dla rodziców.

ZS Rosochate Kościelne

• Gminne Przedszkole w Czyżewie realizuje projekt współfinanso-
wany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego 
beneficjentem jest Gmina Czyżew. Odbiorcami projektu są dzie-
ci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na terenie gminy Czyżew, 
uczęszczające do Gminnego Przedszkola w Czyżewie oraz od-
działów przedszkolnych w Rosochatem Kościelnem i Dąbrowie 
Wielkiej. W projekcie udział biorą również rodzice dzieci uczęsz-
czających do przedszkola i nauczyciele. 

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych dzieci 
poprzez rozpowszechnienie edukacji przedszkolnej i wzbogace-

„Razem do sukcesu”

Dnia 5 stycznia 2017 roku uczniowie klasy III Gimnazjum 
Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem kolędowali po miejsco-
wości Rosochate.

Pomysł ten był wpisany w realizację tematów zajęć z wy-
chowawcą i spotkał się z aprobatą uczniów oraz ich rodziców, 
gdy przedstawiono im go na spotkaniu z rodzicami. Celem było 
kultywowanie tradycji i promowanie jej w środowisku lokalnym. 
Kolędowanie poprzedziła uroczysta wigilia klasowa uczniów i ich 
rodziców, na czele z p. dyrektor Bogusławą Kossakowską. Nie 
zabrakło tradycyjnych potraw, świątecznych życzeń, wspólnego 
łamania się opłatkiem czy śpiewania kolęd.

Wychowawca klasy p. Iwona Sienicka podziękowała wszyst-
kim zgromadzonym za przygotowanie tej wieczerzy i przybycie. 
Każdy z rodziców otrzymał pamiątkową bombkę z okazji tego 
spotkania. Tradycyjną wigilię poprzedził występ kolędników, była 
to zapowiedź odwiedzania domów w najbliższym czasie. I tak 
dzień przed świętem Trzech Króli uczniowie klasy III Gimnazjum 
z kolędą na ustach i latarenkami w rękach zaczęli przemierzać 
ulice Rosochatego, chodząc od domu do domu i głosząc dobrą 
nowinę. Nie straszny był im nawet mróz, gdy w sercach panował 

„Dawny zwyczaj bywa wszędzie – przychodzimy po kolędzie”
żar. Opiekę nad uczniami sprawowała p. Edyta Dołkowska, po-
proszona wcześniej przez wychowawczynię, gdyż ta przebywała 
na zwolnieniu lekarskim.

Z tego miejsca chcielibyśmy serdecznie podziękować wszyst- 
kim mieszkańcom Rosochatego, którzy otworzyli przed nami 
drzwi i ciepło przyjęli nas w swoich domach, nie żałując serdecz-
ności, dobrego słowa czy datków pieniężnych.

„Za kolędę dziękujemy, zdrowia, szczęścia winszujemy na 
ten Nowy Rok!”

 Iwona Sienicka, Edyta Dołkowska
ZS Rosochate Kościelne
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Co słychać u przedszkolaków w Rosochatem Kościelnem?

Przedszkolaki z Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem 
mają za sobą kilka miłych uroczystości. Spotkanie z rodzicami 
i,,Jasełka” w wykonaniu dzieci. Dwukrotnie odwiedził nas Miko-
łaj, 18 stycznia 2017 r. odbyła się choinka szkolna i występy dzie-
ci dla rodziców. ,,Rosochatki” zaprezentowały układy taneczne  
a starsze przedszkolaki przedstawienie,,Bajkowy Ambaras”. Dzie-
ci i rodzice świetnie się bawili z clownem i Mikołajem. 

 Miała miejsce również miła uroczystość tj.,,Dzień Babci  
i Dziadka”. 20 stycznia gościliśmy ważnych gości. Dzieci zapre-
zentowały program, były życzenia, prezenty, odważny dziadek 
także wystąpił na scenie i wspólne się bawiliśmy. 

Gościliśmy w przedszkolu rodowite góralki pochodzące  
z Nowego Targu.

 

Wychowawca 
M. Gołaszewska-Zaręba 

Laureatki
21 marca br. w Białymstoku z rąk Podlaskiego Kuratora  

Oświaty Katarzyna Gronostajska i Katarzyna Lubowicka z kl. VIa  
Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Zespole Szkół  
w Czyżewie otrzymały zaświadczenia laureatów wojewódzkich 
konkursów przedmiotowych. Katarzyna Gronostajska została 
laureatką z matematyki, a jej koleżanka z języka polskiego. Do 
konkursów przygotowywały je panie: Marta Gniazdowska i Aneta 
Zaremba.

Na uroczystości w Sali Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 
dziewczętom towarzyszyli rodzice oraz Wicedyrektor ZS Rado-
sław Sienicki. Kurator Jadwiga Mariola Szczypiń życzyła nagro-
dzonym uczniom, aby ich wyniki w konkursach miały swoje od-
zwierciedlenie w życiu dorosłym.

ZS Czyżew

Muzyczny „Dzień Babci i Dziadka” 
w czyżewskim GOK-u

OGŁOSZENIE
Osoby zainteresowane szkoleniem 

i uzyskaniem uprawnień 

ratownika wodnego 

proszone są o zgłoszenie się do Urzędu Miejskiego w Czyżewie 
w celu uzyskania informacji o warunkach uczestnictwa 

w szkoleniu organizowanym przez 
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
i ewentualne złożenie deklaracji udziału.

Burmistrz Czyżewa

Ośrodek kultury w Czyżewie od wielu lat stara się rozwijać 
różnorodne pasje dzieci i młodzieży. Z powodzeniem od lat pro-
wadzi m.in. zajęcia nauki tańca towarzyskiego. W styczniu br. 
podopieczni Pana Roberta Dąbrowskiego z Zespołu Tańca Towa-
rzyskiego zorganizowali rodzinne spotkanie taneczno-integracyj-
ne. 21 stycznia 2017 r. zaprosili szanowne Babcie oraz drogich 
Dziadków do Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie na wspól- 
ne świętowanie. Publiczność podziwiała dwie grupy wiekowe, 
a w ich wykonaniu walc wiedeński, walc angielski, pasodoble  
i sambę. Występy dodatkowo podkreślały piękne stroje dziewczy-
nek. Dzieci i młodzież zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Anna Kazimierczuk
GOK w Czyżewie
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Zimowy „Dzień Teatru”
19 stycznia 2017 r. GOK w Czyżewie zorganizował uczniom 

czyżewskich szkół „Dzień Teatru”. „Teatr Marzeń” działający pod 
opieką p. Ani Kazimierczuk zaprezentował dzieciom kolorowy, 
rozśpiewany i pouczający spektakl „Bajkowy ambaras”. Następnie  
chętni wzięli udział w baśniowym, wesołym konkursie, którego 
przebieg wzbudził u publiczności szczególnie entuzjastyczne re-
akcje. Następnie licznie zgromadzona młodzież obejrzała dwa 
widowiska: „Bajowy ambaras” oraz wyjątkową „Sztukę latania”, 
która to wzbudziła szczególny zachwyt młodzieży z uwagi na 
piękne i oryginalne kostiumy, charakteryzację aktorek, rekwizyty  
i dekorację, a przede wszystkim towarzyszącą muzykę. 

Grupa młodsza: Królowa Bajka – Laura Kozłowska, Czaro-
dziej – Maciek Juchno, Bajeczki – Blanka Gniazdowska i Klaudia 
Kuropatwa, Królowa Śniegu – Amelia Tajer, Małgosia – Julia An-
drzejczyk, Krasnale – Liliana Zaremba, Julia Kuropatwa, Kornelia 
Zaremba i Iza Stańczuk, Baba Jaga – Karolina Fiedorczuk, Wróżka 
Fantazja – Zuzia Świerżewska.

Grupa starsza: Daria Dmochowska, Patrycja Gosk, Kinga 
Zawistowska, Natalia Malinowska, Amelia Młynarczuk, Julia Ma-

linowska, Alicja Grabowska, Wiktoria Anna Sienicka, Sylwia Mi-
lewska, Natalia Gołaszewska, Kamila Jaźwińska.

Dziękujemy beneficjentkom projektu „nienaDĘTA MŁO-
DZIEŻ” PAFW i PFDiM, obecnie uczennicom ZSOiZ w Czyżewie: 
Oli Sienickiej, Natalii Kulesza i Klaudii Szulborskiej, za pomoc  
w przygotowaniu „Teatru Marzeń” do występu. 

GOK w Czyżewie

19 marca 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżewie 
odbyła się kolejna edycja Gminnego Festiwalu Piosenki Przed-
szkolaka pt. „Mama, Tata i Ja”. W konkursie brały udział przed-
szkolaki z Gminnego Przedszkola w Czyżewie, Zespołu Szkół  
w Rosochatem Kościelnem oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie 
Wielkiej. Dzieci wspierały całe rodziny, a także opiekunowie i dy-
rektorzy placówek. Konkurs przebiegał w bardzo miłej i radosnej 
atmosferze, było dużo uśmiechów i gromkich braw.

Komisja w składzie: Przewodniczący Tadeusz Szyl oraz 
Członkowie Zbigniew Biały i Katarzyna Cygan, po przesłuchaniu 

Festiwal Piosenki Przedszkolaka „Mama, Tata i Ja”
wszystkich piosenek postanowiła przyznać: I miejsce – Wiktorii 
Wajszczyk – GP Czyżew, II miejsce- Nikoli Paluszek – ZS Roso- 
chate i III miejsce – Wojciechowi Krasowskiemu- GP Czyżew.  
Wyróżnienia zdobyli natomiast: Karolina Mościcka ze SP w Dą-
browie Wielkiej, Julia Gosk z ZS w Rosochatem, z Gminnego 
Przedszkola w Czyżewie: Sylwia Stańczuk, Wioletta Krasowska, 
Liliana Zaremba, Miłosz Godlewski i Kinga Dąbrowska. Zdobyw-
cy trzech głównych miejsc będą reprezentowali naszą gminę na 
szczeblu powiatowym konkursu, który odbędzie się niebawem  
w Ciechanowcu.

Dyplomy oraz upominki wszystkim występującym dzieciom, 
jak też „podziękowania” szkołom i opiekunkom za przygotowa-
nie i delegowanie reprezentantów placówek do udziału w kon-
kursie, wręczyli członkowie komisji, z-ca Burmistrza p. Andrzej 
Molenda oraz dyrektor GOK-u p. Katarzyna Kostro. Na życzenie 
komisji Wiktoria Wajszczyk ponownie zaśpiewała utwór „Parasol 
dla kota”, którego wykonaniem zdobyła I miejsce w naszym kon-
kursie. Tym miłym akcentem zakończyliśmy tegoroczny festiwal 
„Mama, Tata i Ja”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom, gościom, 
opiekunkom i publiczności. Do zobaczenia za rok!

Anna Kazimierczuk
GOK w Czyżewie

 

Książka na telefon

Książka na telefon to inicjatywa, która powstała z myślą  
o starszych mieszkańcach, osobach samotnych lub chorych.  
Wystarczy zadzwonić pod nr 86 275 53 11 i poprosić o przyniesie- 
nie książek bądź prasy (w ofercie mamy dzienniki i czasopisma  

kolorowe) a bibliotekarz  
w dogodnym dla czytel- 
nika terminie dostarczy 
zamówione materiały. 

Usługa dostępna jest 
na terenie miasta Czyżew.

Drogi czytelniku!
Zdecyduj, co będziesz czytać!

Zapraszamy wszystkich czytelników do wzięcia udziału  
w decydowaniu o księgozbiorze w Bibliotece Publicznej.

Nie pozwól, by ktoś wybrał za Ciebie.
Napisz do nas lub przyjdź do Biblioteki i w wyznaczonym 

miejscu wrzuć do skrzynki swoją propozycję i tu UWAGA:

OPRÓCZ KSIĄŻEK MOŻNA PROPONOWAĆ AUDIOBOOKI 
– TO NOWOŚĆ W NASZEJ BIBLIOTECE

Przyłącz się do naszej inicjatywy, a my ze swojej strony po-
staramy się sprostać w miarę możliwości Twoim wymaganiom 
czytelniczym!!!

Biblioteka Publiczna
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Biblioteka publiczna
Spotkanie z pisarką

Uczniowie klas I-III nauczania zintegrowanego z Czyżewa  
i Rosochatego Kościelnego spotkali się z autorką bajek i baśni dla 
dzieci – Wiolettą Piasecką. Urodzona 4 czerwca 1970r. w Elblągu.  
Ukończyła Uniwersytet Gdański Wydział Historyczno-Filologicz- 
ny – Filologia Polska. Jest autorką ponad 40 baśni i bajek dla  
dzieci, dwóch biografii m.in. Hansa Chrystiana Andersena i Fau-
styny Morzyckiej, czterech sztuk teatralnych, wielu słucho-wisk 
radiowych. W 2005 r. książka Dawno temu… została uznana za 
najlepszą książkę roku i otrzymała główną nagrodę Fundacji El-
bląg. W 2004 r. Wioletta Piasecka za swoją twórczość otrzymała 
wpis honorowy w Złotej Księdze Ludzi Wielkiego Umysłu Talentu 
i Serca Fundacji Zdążyć z Pomocą w Warszawie. Baśnie Wiolet-
ty Piaseckiej wielokrotnie wykorzystywano jako baśnie terapeu-
tyczne m. in. w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Skarżysku  
Kamiennej, w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szerzawach 
k. Mogilna, w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Korczaka  
w Elblągu i wielu innych. Baśnie Wioletty Piaseckiej były tematem 
wielu prac magisterskich. 

 
„Królowa Śniegu” w Bibliotece

Do Krainy Lodu przedszkolaków z Czyżewa i Rosochatego  
Kościelnego zaprosił teatr KRAK – ART z Krakowa. „Królowa  

śniegu” to adaptacja jednej z najbardziej znanych baśni H.Ch. An- 
dersena która pięknie ukazuje motyw przyjaźni. W wykonaniu 
aktorów było to wspaniałe widowisko teatralno-muzyczne, ak-
tywizujące widzów do wspólnej zabawy. Barwne kostiumy oraz 
bogata scenografia w pełni oddały baśniową atmosferę i klimat 
spektaklu. 

Rzecz o Tadeuszu Kościuszce
Tadeusz Kościuszko to ogłoszony przez Sejm Rzeczypospo-

litej Polskiej jeden z patronów 2017 r. Sylwetkę tego bohatera 
przypomniał młodzieży gimnazjalnej z Czyżewa i Rosochatego 
Kościelnego nasz gość Jarosław Górski – polonista, kulturoznaw-
ca, krytyk literacki, autor kilkuset artykułów popularyzujących 
różne dziedziny wiedzy a także autor kilku książek popularnych 
dla dzieci. Tematem spotkania „Polska z marzeń Kościuszki” było 
ukazanie Kościuszki jako myśliciela i reformatora społecznego.

 
Biblioteka Publiczna

Katarzyna Kazimierczuk

Gminny Konkurs na Palmę Wielkanocną

3 kwietnia 2017 r. miało miejsce posiedzenia Komisji Kon-
kursowej powołanej w celu rozstrzygnięcia X Gminnego Konkursu 
na „Palmę Wielkanocną”, pod patronatem Burmistrza Czyżewa  
i Dziekana Dekanatu Czyżewskiego zorganizowanego przez Bi-
bliotekę Publiczną Gminy Czyżew.
Komisja w składzie:
1. Lipińska Bożena – przewodnicząca
2. Kostro Katarzyna  – członek
3. Kazimierczuk Katarzyna – członek.

Na konkurs wpłynęło 82 palmy, w kategorii I (przedszkole, 
klasy 0-3 palma rodzinna) 42 palmy, w kategorii II (klasy 4-6) –  
27 palm, w kat. III (gimnazjum, szkoła średnia) – 10 palm, w ka-
tegorii IV (sołectwa, dorośli)  3 palmy. Po wnikliwych dyskusjach 
komisja postanowiła nagrodzić następujące osoby:

•Kategoria I
I miejsce – Jakub Laskowski z mamą – ZS w Czyżewie
II miejsce – Julia Dmochowska, Kacper Dmochowski z mamą –  
ZS w Czyżewie
III miejsce – Gabriela Jabłońska z mamą – SP w Dąbrowie Wielkiej
III miejsce – Kamil Pawłowicz, Kacper Pawłowicz z mamą – SP  
w Dąbrowie Wielkiej
Wyróżnienia:
Jakub Wołosiewicz z mamą – ZS w Rosochatem Kościelnem

Lilianna Grzeszczuk z mamą – ZS w Czyżewie 
Maciej Bogucki z mamą – SP w Dąbrowie Wielkiej
Błażej Bogucki z babcią Krystyną – Gminne Przedszkole w Czyżewie
Julita Jabłonowska z mamą – ZS w Rosochatem Kościelnem
Bartłomiej Dłuski z mamą – ZS w Dąbrowie Wielkiej 
Karolina Dmochowska z mamą – Gminne Przedszkole w Czyżewie
Łukasz Marciniak z mamą – ZS w Dąbrowie Wielkiej
Błażej Gniazdowski z babcią Elżbietą – ZS w Czyżewie      
• Kategoria II
I miejsce – Gabriela Kraszewska – SP w Dąbrowie Wielkiej
II miejsce – Patrycja Szorc – SP w Dąbrowie Wielkiej
III miejsce – Kamil Jakubiak, Igor Żanowski – ZS w Czyżewie.     
Wyróżnienia: 
Sebastian Marciniak – SP w Dąbrowie Wielkiej
Julia Andrzejczyk – ZS w Czyżewie
Katarzyna Gronostajska – ZS w Czyżewie
Zuzanna Gnatowska – ZS  w Czyżewie
Bartłomiej Gnatowski – ZS w Czyżewie

• Kategoria III   
I miejsce – Magda Truszkowska – ZS  w Czyżewie
II miejsce – Natalia Żebrowska – ZS w Czyżewie
III miejsce – Adrianna Głowacka – ZS  w Czyżewie

• Kategoria IV
Wyróżnienie:
Koło Gospodyń Wiejskich „Kobietkowo” z Rosochatego Kościel-
nego

Uroczyste rozstrzygnięcia konkursu z udziałem Pani Bur-
mistrz i Proboszcza Parafii w Czyżewie, którzy wręczą nagrody  
i dyplomy będzie miało miejsce w Niedzielę Palmową w GOK-u  
o godz. 11. Po tych uroczystościach wszyscy z palmami w proce- 
sji przejdą do Kościoła Parafialnego na Mszę z poświęceniem 
palm. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział  
w konkursie.

Biblioteka Publiczna
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XVI „Prezentacje Kolęd i Zespołów Kolędniczych” w Czyżewie 

W niedzielne, mroźne popołudnie 8 stycznia 2017 r. odbyła 
się już szesnasta edycja „Prezentacji Kolęd i Zespołów Kolędni-
czych”, które organizuje Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie. 
Spotkanie rozpoczęła Pani Katarzyna Kostro – Dyrektor GOK-u, 
która powitała licznie zgormadzoną publiczność oraz złożyła 
wszystkim w imieniu własnym i Burmistrza Czyżewa – Pani Anny 
Boguckiej, noworoczne życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyśl-
ności. Podczas prezentacji zaszczycili nas swą obecnością m.in. 
ks. kanonik Eugeniusz Sochacki, ks. Andrzej Klimaszewski oraz 
Radni Rady Miejskiej w Czyżewie. 

Prezentacje kolędnicze zainaugurował wiersz o tematyce 
bożonarodzeniowej, który zaprezentowały sympatyczne aniołki –  
dzieci z „Teatru Marzeń” czyżewskiego GOK-u, prowadzonego 
przez Panią Anię Kazimierczuk. Jako drugi na scenie zaprezen-
tował swoje umiejętności aktorskie Zespół Kolędniczy „Podlasie” 
z Wyszonk Błoni odgrywając widowisko pn. „Herody”. Następ-
nie tradycyjne „Jasełka” pokazały dzieci z Grupy Teatralnej „Mali 
Aktorzy”, działającej pod opieką Pani Wiesławy Sakowicz przy 
Zespole Szkól w Rosochatem Kościelnem. Podczas prezentacji 
odwiedziła nas również rezolutna „koza” w towarzystwie kolęd- 
ników z Wyszonk Błoni. Popis sztuki aktorskiej oraz wokalnej  
dały też „Herody Gminy Czyżew” pod wodzą „Króla” Pana Sta-
nisława Kamianowskiego. Tegoroczne kolędowanie w Czyżewie 
zakończył koncert wesołych, jak też nastrojowych utworów bo-
żonarodzeniowych wyśpiewanych przez dziecięce i młodzieżo- 
we grupy wokalne oraz zagranych na gitarze i pianinie przez  
młodych muzyków, których instruktorem jest Pan Piotr Ostrowski.

Wszyscy występujący otrzymali na pamiątkę piękne „zimo-
we” dyplomy. Publiczność z żalem, ale i satysfakcją opuszczała po 
niemalże trzech godzinach Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie. 

 GOK w Czyżewie

Bezpieczne Ferie
10 stycznia 2017 r. przedstawiciel wysokomazowieckiej po-

licji pojawił się w Zespole Szkół w Czyżewie w ramach programu 
„Bezpieczne ferie”. Podczas spotkania uczniowie informowani 
byli o rożnych niebezpieczeństwach podczas zabaw w okresie  
zimowego wypoczynku, zwłaszcza na zamarzniętych zbiornikach 
wodnych. Uczniowie przypomnieli sobie numery alarmowe oraz 
zasady korzystania z nich. Zostali uwrażliwieni zostali na fakt, że 
okres zimowy jest często wyjątkowo trudnym czasem dla osób  
samotnych, starszych, bezdomnych. Warto być czujnym i w ra-
zie potrzeby nie być obojętnym w sytuacjach zagrożenia zdrowia,  
a nawet życia. Przedstawiciel policji zwrócił także uwagę na kra-
dzieże oraz używanie tzw. dopalaczy.

ZS w Czyżewie

„Noworoczny Koncert” Młodzieżowej Orkiestry Dętej
W sobotnie popołudnie 4 lutego 2017 r. w sali widowiskowej 

Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie po raz kolejny odbył się 
„Noworoczny Koncert” naszej Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod 
batutą kapelmistrza Cezarego Witkowskiego. Był on podsumowa-
niem kilkudniowych warsztatów muzycznych zorganizowanych 
przez ośrodek kultury w czasie ferii zimowych, w których uczest-
niczyli członkowie orkiestry. 

Wśród gości, którzy zaszczycili nas tego popołudnia swą 
obecnością byli: Pan Andrzej Molenda- Zastępca Burmistrza Czy-
żewa, Ks. Robert Szulencki- redaktor „Głosu Katolickiego” i Ra-
dia „NADZIEJA”, Radni Rady Miejskiej w Czyżewie oraz Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie- Pan Tomasz Paduch.

Młodzi muzycy zaprezentowali wersje instrumentalne zna-
nych i lubianych utworów muzycznych, pośród nich znalazły się 
m.in. muzyka z filmu „Alladyn”, „Smoke one the water”, „Oye 
Como Va”, „Eye of the Tiger”, „Holiday in Rio” i „Final Coun-
tdown”.

Koncert młodzież dedykowała swoim rodzicom i mecena-
som, dzięki którym orkiestra istnieje i rozwija swoje umiejętno- 
ści muzyczne. Dyrektor GOK-u Pani Katarzyna Kostro w imieniu  
młodzieży podziękowała osobom i instytucjom, które od lat wspie-
rają działalność orkiestry. W pierwszej kolejności podziękowania 

zostały złożone Pani Annie Boguckiej – Burmistrzowi Czyżewa 
oraz Radzie Miejskiej w Czyżewie. 

Popisy młodych muzyków publiczność przyjęła bardzo entu-
zjastycznie nie szczędząc gromkich braw. Pani Dyrektor podzię-
kowała kapelmistrzowi i młodzieży za wysoki poziom artystycz- 
ny koncertu, który dostarczył widowni wielu niezapomnianych, 
muzycznych wrażeń. 

GOK Czyżew
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Konkurs „Wzorowa łazienka” rozstrzygnięty!
Z wielką satysfakcja informujemy, iż ogólnopolski konkurs 

promocyjny marki „Domestos” – „Wzorowa łazienka” przezna-
czony dla szkół podstawowych został rozstrzygnięty. W konkur- 
sie wzięło udział 1141 szkół z całej Polski. Szkoła Podstawowa  
w Dąbrowie Wielkiej znalazła się w gronie wyróżnionych – za- 
jęła 176 miejsce. Oddano na nas 2600 głosów. Nagroda to roczny  
zapas środków czystości. Dziękujemy wszystkim, którzy oddali 
głos na naszą szkołę.

E. Krajewska
SP Dąbrowa Wielka

Ferie Zimowe za nami!
Tegoroczne ferie zimowe, które zorganizował czyżewski 

GOK, przebiegały pod hasłami artystycznych działań i dobrej za-
bawy. Oprócz lubianych i zawsze wyczekiwanych przez liczną 
grupę dzieci, zajęć szachowych, plastycznych i teatralnych, w ra-
mach ferii odbyły się też wyjątkowe warsztaty rękodzieła, które  
przeprowadziła pani Violetta Dąbrowska ze Stowarzyszenia  
„ART-Szep” z Szpietowa. Liczni chętni wyplatali z papierowej 
wikliny koszyki, doniczki, pudełka i „różne różności”. Ponadto  
w GOK-u odbyło się ciekawe spotkanie edukacyjne z przedsta- 
wicielami Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowiec-
kiem w ramach akcji „Bezpieczne Ferie 2017”. Powodzeniem 

cieszyły się również warsztaty nauki gry na instrumentach dętych, 
zakończone wyjazdem integracyjnym do kina w Białymstoku.

Prawdziwym „strzałem w dziesiątkę” było kino, które zawi-
tało do naszego ośrodka kultury 1 lutego. Liczni widzowie mieli 
do wyboru filmowe nowości: „Sing”, „Królowa Śniegu 3”, „Sztuka 
Kochania” i „Autopsja Jane Doe”.

Dziękujemy wszystkim, którzy skorzystali z oferty zajęć  
GOK-u, a także tym, którzy zadbali o to, by spotkania te były nie-
zapomniane i twórcze. 

Anna Kazimierczuk
GOK w Czyżewie

Młodzież z Rosochatego Kościelnego na arenach powiatu i województwa
Na przełomie stycznia i lutego 2017 r. męska drużyna 

uczniów z Gimnazjum w Rosochatem Kościelnem brali udział  
w powiatowych rozgrywkach piłki koszykowej, gdzie wywalczyli 
awans do półfinału wojewódzkiego. Na mistrzostwach grupy za-
chodniej w Łomży ostatecznie nasza drużyna uplasowała się tuż 
za podium na wysokim czwartym miejscu.

Kolejne zawody w których uczestniczyliśmy na szczeblu  
powiatowym, to mistrzostwa w siatkówce na których zajęliśmy 
ostatecznie trzecie miejsce. 

Następną sportową potyczkę stoczyli nasi chłopcy w Jabłoni 

Kościelnej. Na mistrzostwach powiatu w piłce ręcznej nasi chłop-
cy zajęli 3 miejsce.

Po wygranych eliminacjach półfinałowych żeńska drużyna 
dziewcząt z gimnazjum wzięła udział w finale wojewódzkiej gim-
nazjady strzeleckiej. Ostatecznie nasza drużyna uplasowała się  
na 12 miejscu.

Wszystkim sportowcom gratulujemy i życzymy dalszych  
wysokich wyników ze sportowym pozdrowieniem nauczyciele 
wychowania fizycznego.     

Edyta Dołkowska i Robert Krakówko

Herody Gminy Czyżew – tourne po regionie zakończone sukcesem!
Styczeń i początek lutego 2017 roku dla grupy kolędniczej 

„Herody Gminy Czyżew” minął pod znakiem wielu artystycznych 
prezentacji i wyjazdów. W Święto Trzech Króli podczas „Święte- 
go Wieczoru” grupa zaprezentowała się w Gminnym Ośrodku  
Kultury w Bogutach. Ósmego zaś stycznia na deskach sceny na-
szego ośrodka kultury w Czyżewie w ramach „Prezentacji Kolęd 
i Zespołów Kolędniczych”. 15 stycznia Herody kolędowały w za-
bytkowym kościółku na terenie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu  
podczas „Regionalnego Przeglądu Zespołów Kolędniczych”. Na-
stępnie 22 stycznia wystąpiły podczas „XII Przeglądu Solistów  
i Zespołów Kolędniczych” w GOK-u w Klukowie. Ostatni występ 
podczas tegorocznego karnawału miał miejsce w Hajnówce dnia  
5 lutego w ramach „XXIX Wojewódzkich Spotkań Zespołów Ko-
lędniczych”. Po obejrzeniu wszystkich prezentacji komisja kon-
kursowa w składzie Zygmunt Ciesielski, Teresa Pardo, Karolina  
Radłowska i Cezary Mielko, postanowiła przyznać naszym Hero-
dom I MIEJSCE. Gratulujemy!

Anna Kazimierczuk
GOK w Czyżewie
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Z sycylijskiej kuchni – na polskie stoły
W dniu 20 marca 2017 r. w ZSOiZ w Czyżewie przepro-

wadzona została lekcja otwarta na temat: Technologia produkcji 
i ekspedycji potraw kuchni włoskiej. Głównym celem zajęć było 
zapoznanie uczniów Technikum w zawodzie technik żywienia  
i usług gastronomicznych z doborem surowców oraz etapami 
produkcji potraw włoskich, jak również przedstawienie doświad- 
czeń zawodowych pozostałym nauczycielom szkoły.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy II, spośród któ-
rych 9 osób wróciło 5 marca z miesięcznego stażu w zakładach 
gastronomicznych na Sycylii finansowanego ze środków projektu 
Erasmus +. Lekcje prowadziła p. Małgorzata Jaźwińska, nauczy- 
ciel przedmiotów zawodowych, która opiekowała się młodzieżą 
podczas pobytu. Na początku lekcji nauczycielka przedstawiła 
zwyczaje żywieniowe Włochów, wykorzystując prezentację mul- 
timedialną, powstałą ze zdjęć wykonanych podczas staży uczniów 
na Sycylii. Uczniowie opowiadali o swoich doświadczeniach za-
wodowych i przeżyciach osobistych, oceniając oryginalne smaki 
włoskich dań jako konsumenci. 

Następnie uczniowie przeszli do pracowni gastronomicznej, 
gdzie podzieleni na grupy mieli za zadanie przygotować określone 
potrawy. Praca odbywała się w czterech zespołach, których lide-
rami był uczniowie uczestniczący w projekcie Erasmus +. Karol 
Piekutowski, który pracował w restauracji „U FUNU” był liderem 
grupy, której zadanie polegało na przygotowaniu włoskiej pizzy. 
Z wielką wprawą formował placek z ciasta drożdżowego, a po-
zostali uczniowie przygotowywali farsz z m.in. bakłażana i cu-
kinii. Innym daniem typowym dla Sycylii, wykonywanym przez 
uczniów, był makaron z krewetkami. Liderka tej grupy, Magda 
Łuniewska, która również pracowała w restauracji „U FUNU”, 
pokazywała kolegom, jak prawidłowo dokonać obróbki wstępnej 
krewetek, a potem podsmażała je z czosnkiem w białym winie. 
Słynną sycylijską zakąskę arancini w dwóch wersjach: z ragout 
wołowym i nutellą przygotowywała grupa, której przewodził Ra-
fał Borowy, również stażysta w restauracji „U FUNU”. Ta cieka-
wa potrawa to specjalnie spreparowana kula z ryżu z wypełnie-
niem – mięsnym lub słodkim, panierowana i smażona w głębokim 
tłuszczu. Inną typowo sycylijską zakąską są cebulki zapiekane  
w boczku, które przygotowywała grupa pod przewodnictwem Kasi 
Zawistowskiej, pracującej w restauracji „LA GALLERIA”. Sycylijski 
przysmak pane fritto, czyli paluszki z ciasta drożdżowego smażo-
ne w głębokim tłuszczu, wykonała Marta Dmochowska. 

Sporządzone potrawy zostały zaprezentowane w pracowni 
obsługi gości. Uczniowie nakryli stół, przygotowali odpowiednią 
zastawę oraz dodatki dekoracyjne. Na koniec dokonano oceny  
organoleptycznej i podsumowano wykonane zadania. Zauważo-

no i doceniono duże zaangażowanie uczniów przy sporządzaniu 
określonych potraw. Młodzież, która nie odbywała stażu we Wło-
szech, dzięki tej lekcji zyskała umiejętność produkcji wybranych 
potraw sycylijskich. Wyjazd do Włoch to dla uczniów nie tylko 
nauka tworzenia nowych potraw, to również poznanie wykorzy-
stywanych surowców, przypraw, poznanie kultury innego kraju  
a także zmiana klimatu. Młodzież zdobyła również inne umiejęt-
ności, takie jak: praca w grupie, odpowiedzialność za grupę ró-
wieśników, samodzielność, punktualność, umiejętność spędzania 
wolnego czasu, nauka języka włoskiego, przełamanie bariery mó-
wienia w języku angielskim, sprawna komunikacja, radzenie sobie 
w sytuacja problemowych i inne. Jest to również dobra promocja 
naszej szkoły i zawodu.

Zajęcia zakończyły się smacznie i przyjemnie oraz poważ-
nie, o czym świadczy poniższe motto:

„Tylko jedząc doskonałe potrawy, jesteś w stanie takie przy-
gotować”

ZSOiZ Czyżew

Turniej Wiedzy i Zabawy
W szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej odbył się 

już po raz XVIII Turniej Wiedzy i Zabawy. Turniej miał na celu  
wspólną zabawę rodziców i dzieci z klas I-III. Przeprowadzone 
konkurencje miały charakter sportowy i umysłowy. Wśród kon-
kurencji sportowych mieliśmy rzuty do celu, sprawnościowy tor 
przeszkód i zmienioną formę zabawy w,,ciuciu babkę”. Zadania 
umysłowe polegały na wspólnym liczeniu, rozwiązywaniu za-
gadek, rysowaniu oraz sprawdzały znajomość zagadnień zwią-
zanych z pojęciami bankowymi, funkcjonowaniem Banku Spół- 
dzielczego w Czyżewie i działalnością Szkolnej Kasy Oszczędności.

Gratulujemy drużynom, które zajęły I, II i III miejsce oraz 
wszystkim uczestnikom zabawy. Zapraszamy za rok. 

Organizatorzy 
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Gazeta Czyżewska

GOK w Czyżewie zaprasza…
– 23 kwietnia w niedzielę godz. 15.00, na Powiatowe Prezentacje Zespołów Tanecznych „Wesoły Pląs”

– 3 maja w środę na Gminne Obchody Rocznicy Uchwalenia „Konstytucji 3 Maja” oraz Bieg Uliczny „3 Maja”

– 21 maja w niedzielę godz. 15.00, na Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej,

– 4 czerwca w niedzielę na Festyn Integracyjny „Święto Rodziny – Piknik nad Zalewem”

– 1 lipca w sobotę godz. 19.00, na koncert w ramach Międzynarodowego Festiwalu „Muzyczne Dni Drozdowo – 

 Łomża”

– 8-9 lipca (sobota-niedziela) na Festyn „Dni Czyżewa”

Bieżące informacje i szczegóły na www.gokczyzew.pl.

Konkurs plastyczno-literacki

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Czy-
żewie po raz pierwszy wzięli udział w ogólnopolskim konkursie 
plastyczno –literackim Bazgroł 2017. Celem konkursu jest propa-
gowanie czytelnictwa, książek i działań twórczych wśród dzieci  
i dorosłych. W marcu odbyły się eliminacje szkolne. Spośród  
kandydatów wyłoniono zwycięzców etapu szkolnego:

Kategoria kl. I-III        
– Malwina Sienicka kl. II b – „Zaginiony Łatek”   
– Zuzanna Świerżewska kl. IIb – „Czekam na Ciebie…”
– Mariusz Wróblewski kl. IIb – „Kura Emilia”
– Maria Kujawa kl. IIIa – „Wierszyki”
– Dominika Zaremba kl. IIIa – „Piotrusiowe drzewo”

Kategoria kl. IV-VI
– Julia Andrzejczyk kl. IVa – „Rajski sen”
– Zuzanna Zaremba kl. IVa – „Cień Milusia”
– Oliwia Skorupska kl. Va – „Magiczne lustro”
– Oliwia Wróblewska  kl. Vb – „Helcia i jej świat”

Kategoria klas gimnazjalnych
– Paulina Andrzejczyk kl. Ia – „Klucz”
– Adrianna Baczewska kl. IIa – „Królowa Amazonów”
– Laura Karczewska kl. IIa – „Los Nocnej Pani”
– Karolina Jakubiak kl. IIa – „Zaczarowany Dzwoneczek”

Wszystkie wyróżnione  prace zostaną przesłane na dalszy 
etap  konkursu, który zostanie rozstrzygnięty na początku maja 
2017 r. na Stadionie Narodowym podczas trwania Warszawskich 
Targów Książki. Patronem honorowym konkursu jest Rzecznik 
Praw Dziecka Marek Michalak. 

Marzena Kulesza 
ZS Czyżew

Wyśpiewane Św. Janowi Pawłowi II „Z głębi serc” Dzieci i Młodzieży
2 kwietnia 2017 r., w kolejną rocznicę śmierci Św. Jana 

Pawła II w kościele parafialnym w Czyżewie odbył się koncert  
„Z głębi serc” przygotowany przez grupy wokalno-instrumentalne, 
działające przy ośrodku kultury w Czyżewie pod opieką p. Piotra 
Ostrowskiego. Dzieci i młodzież wykonały utwory zarówno we- 
sołe, jak też pełne refleksji, wkładając w śpiew całe swoje serce. 
Muzykę przeplatały teksty Św. Jana Pawła II czytane przez dziew-
częta z „Teatru Marzeń”, który działa pod opieką p. Ani Kazimier-
czuk. Na zakończenie mali i młodzi wokaliści oraz recytatorki 
wraz z licznie zgromadzoną publicznością, a także Ks. Probosz-
czem Eugeniuszem Sochackim  i Wikariuszami parafii w Czyże-
wie, odśpiewali ukochaną pieśń Św. Jana Pawła II „Barkę”. 

GOK w Czyżewie, 
foto. Justyna Kulesza
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Technikum w zawodach:

Liceum Ogólnokształcące:

Branżowa Szkoła I Stopnia

ZAPRASZAMY DO NASTĘPUJĄCYCH SZKÓŁ:

d

d

d

d

d

d

d

d

d

oddział wielozawodowy
operator urządzeń przemysłu
chemicznego

profil humanistyczno-prawny
profil politechniczno-medyczny
profil strażacki

technik żywienia i usług
gastronomicznych
technik agrobiznesu
technik informatyk
technik ekonomista

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY
25 maja 2017 r.

Składanie dokumentów
w sekretariacie szkoły

30 30w godz. 7  - 15

Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

w Czyżewie
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Ş wysokie wyniki egzaminów 

zewnętrznych

Ş aktywne życie szkoły

Ş rozwój zainteresowań

Ş praktyki zagraniczne

Ş doskonała baza dydaktyczna

i wykwalifikowana kadra
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ZAPRASZAMY

NOWY KIERUNEK
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