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Z okazji Świąt Wielkiej Nocy 
życzymy Państwu, by czas ten 

napełniał serca miłością,
spokojem i wzajemną życzliwością. 

Niech tajemnica Zmartwychwstania Pańskiego 
będzie początkiem nadziei i pokoju,

niech przezwycięża wszelkie trudności 
stając się źródłem radości. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

Witold Sienicki   

  Burmistrz Czyżewa 

Anna Bogucka
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X Sesja Rady Miejskiej w Czyżewie

21 grudnia 2015 r. odbyła się X Sesja Rady Miejskiej w Czy- 
żewie. W części informacyjno-sprawozdawczej sesji Rada wysłu- 
chała informacji Burmistrza Czyżewa z działalności w okresie 
międzysesyjnym od dnia 21listopada do dnia 20 grudnia 2015 r. 
Głównym punktem obrad było uchwalenie budżetu na 2016 rok. 

Zaproponowany przez Burmistrza Czyżewa Panią Annę Bo-
gucką budżet gminy na rok 2016 zakłada plan dochodów w wysoko-
ści 22.100.000,00 zł,  zaś plan wydatków w kwocie 24.962.000,00 zł.  
Budżet jest proinwestycyjny i prorozwojowy o czym świadczy  
kwota 8.505.387,00 zł, stanowiąca 34,07 % ogólnego planu wydat- 
ków przeznaczona na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Budżet 
został przyjęty przez Radę jednogłośnie. 

Budżet gminy na 2016 rok planowany jest:  
                    
1. Po stronie dochodów w kwocie  22.100.000,00 zł,  w tym: 
• dochody  bieżące – 18.754.860,58 zł, 

• dochody majątkowe – 3.345.139,42 zł, 

W strukturze planowanych dochodów w budżecie gminy stanowią:
• dochody własne –  6.017.745,58 zł, co stanowi 27,23 % plano- 

wanych dochodów, 

• subwencja ogólna i wyrównawcza – 7.453.469,00 zł, co sta- 
nowi 33,73 % planowanych dochodów, 

• udziały w podatku PIT, CIT – 3.231.794,00 zł, co stanowi 
14,62 % planowanych dochodów,

• dotacje – 2.051.852,00 zł, co stanowi  9,28 % planowanych 
dochodów,

• dochody majątkowe – 3.345.139,42 zł, co stanowi 15,14 % 
planowanych dochodów.

2. Po stronie wydatków w kwocie  24.962.000,00 zł , w tym: 
• wydatki bieżące – 16.456.613,00 zł,
• wydatki majątkowe – 8.505.387,00 zł. 

Zadania inwestycyjne to m.in.:
• Przebudowa dróg gminnych m.in. w ramach programu „Po- 

prawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zwiększenie dostęp- 
ności komunikacyjnej w gminie Czyżew poprzez przebu- 
dowę infrastruktury drogowej następujących dróg i ulic: m.in.  
Budowa II odcinka ul. Przemysłowej w Czyżewie, Przebudowa  
ul. Słowackiego, Mickiewicza, Konopnickiej w Czyżewie, 
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy Mrozy –  
I odcinek, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sien- 
nica Klawy-Lipusy. 

• Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Czyżew, 

• Wykonanie ogrodzenia wokół Zespołu Szkół w Rosochatem 
Kościelnem.

• Budowa linii oświetlenia ulicznego w Czyżewie: dokumentacja.

• Przebudowa i rozbudowa wraz z częściową zamianą sposobu  
użytkowania na świetlicę miejską istniejącego budynku zlo-
kalizowanego przy ul. Strażackiej na działce o nr.geod.92  
w Czyżewie – termomodernizacja. 

• Przebudowa boiska sportowego  wraz z budową trybun spor-
towych w Czyżewie przy ul. Zarzecze. 

• Rewitalizacja parku podworskiego w Czyżewie. 

Zima w tym roku była wyjątkowo łagodna, nie było śniegu,  
a więc i nie było potrzeby odśnieżania. Przed nami wiosna, 
wkrótce rozpoczną się prace w polu, a gmina przystąpi też do 
pierwszych inwestycji. Wspólnie z powiatem rozpoczniemy 
przebudowę dróg Czyżew – Ruś –Wieś – Ołdaki Magna Brok  
a także Czyżew Stacja – Siedliska w kierunku Kraszewa Czarnego. 
To duże i ważne inwestycje, które napewno wpłyną na lepszy 
komfort korzystania z dróg publicznych. Planujemy przebudowę 

drogi Siennica Pierce – Siennica Klawy i od drogi krajowej do miej-
scowości Dmochy Mrozy. Ubiegamy się także o dofinansowanie 
przebudowy ulic w Czyżewie (osiedle Czyżew Szkolny) i drogi 
Godlewo Piętaki, których realizacja uzależniona jest od pozyska-
nych środków. Podobnie będzie z przebudową parku w Czyżewie, 
stadionu i remizy. Ponadto przygotowujemy szereg projektów na 
inne większe i mniejsze zadania – budowa boiska w Rosochatem, 
kolejnych dróg i ulic, rozbudowa kanalizacji w gminie itp. 

Planów mamy dużo, które uzależniamy od pozyskanych 
środków. Prowadzimy rozmowy z Zarządem Województwa na  
temat modernizacji drogi wojewódzkiej (ul. Kolejowej i Szkolnej) 
i jeden ważny etap udało się już prawie osiągnąć, a mianowicie 
przekazanie pasa drogowego od PKP na rzecz Skarbu Państwa 
a docelowo Zarządu Województwa. Dotychczas było to największą 
przeszkodą w prowadzeniu dalszych rozmów. Jak co roku mamy 
dużo zadań i będziemy starać się by zrealizować ich jak najwięcej. 

Już wkrótce Święta Wielkanocne, życzę Państwu by był to 
czas szczęśliwy, radosny spędzony w gronie rodziny i przyjaciół, 
by Zmartwychwstały Chrystus dodawał nam siły w trudach dnia 
codziennego. 

Łączę wyrazy szacunku 
Anna Bogucka 

Burmistrz Czyżewa 
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Na większość zadań gmina ubiegać się będzie o dofinan- 
sowanie z różnych programów unijnych i krajowych, od których 
też uzależniona jest realizacja wielu inwestycji.
Podczas obrad zostały podjęte następujące uchwały:
1. w sprawie planu pracy rady miejskiej na 2016 r.,

2. w sprawie planu pracy komisji rewizyjnej rady miejskiej na 
2016 r.,

3. w sprawie planów pracy komisji stałych rady miejskiej na 2016 r., 
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy 
na lata 2016-2019,

4. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016,

5. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 
na 2016 r.,

6. w  sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodo- 
wego nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych 
przez gminę Czyżew na rok  budżetowy 2016,

7. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek 
organizacyjnych Gminy Czyżew zaliczonych do sektora finan-
sów publicznych,

8. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach 
pomocy de minimis,

9. w sprawie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czyżew,

10. w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Wysoko-
mazowieckiemu,

11. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na 
lata 2015-2018,

12. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

XII Sesja Rady Miejskiej w Czyżewie 
9 marca 2016 r. obradowała na XII Sesji Rady Miejska  

w Czyżewie. W części informacyjno-sprawozdawczej sesji Rada 
wysłuchała informacji Burmistrza Czyżewa z działalności w okre- 
sie międzysesyjnym od dnia 21 grudnia 2015 r. do dnia 9 marca  
2016 r. W obradach uczestniczył Komendant Powiatowy Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem Pan bryg. 
Andrzej Koc, który przedstawił informację o stanie ochrony prze-
ciwpożarowej na terenie Gminy Czyżew. W sesji brał również 
udział, członek Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego Pan  
Jerzy Pakieła.

Ponadto zgromadzeni wysłuchali sprawozdań:
 – z realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów  

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za 2015 rok,
 – z realizacji gminnego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność po-
żytku publicznego na lata 2014-2016,

 – o średnich wynagrodzeniach nauczycieli na poszczególnych 
etapach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez  
Gminę Czyżew.

Podczas obrad zostały podjęte następujące uchwały:
1. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy 
Czyżew w 2016 r.,

2. zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku 
rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz niektórych innych 
należności pieniężnych gminy od osób fizycznych w drodze 
inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodze-
nia za inkaso,

3. zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty 
za gospodarowanie odpadami w drodze inkasa oraz wyzna-
czenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso,  

4. w sprawie wyboru delegatów Gminy Czyżew do Stowarzy- 
szenia Łomżyńskiego Forum Samorządowego,

5. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego progra- 
mu opieki nad zabytkami dla Gminy Czyżew na lata 2014-2017,

6. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac  
i robót budowlanych przy zabytku,                                                                                                                                        

7. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych 
szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem pro-
wadzącym jest Gmina Czyżew, do postępowania rekrutacyj-
nego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły,

8. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Czyżewie,

9. w sprawie zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wy-
sokomazowieckim o współdziałaniu przy realizacji inwestycji 
drogowych,

10. w sprawie zgody na zawarcie porozumienia ze Skarbem Pań-
stwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad 
w sprawie realizacji przedsięwzięcia w ciągu drogi krajowej,

11. w sprawie funduszu sołeckiego,

12. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 
dzierżawy nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami, 
których przedmiotem są te same nieruchomości w trybie bez-
przetargowym na okres do 3 lat,

13. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na 
lata 2016-2019,

14. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Urząd Miejski 
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Burmistrz Czyżewa informuje:

Od dnia 1 kwietnia 2016 r. wchodzi w życie ustawa o po- 
mocy państwa w wychowywaniu dzieci tzw. Program „Rodzina 
500 plus”.

Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia 
wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego 
świadczenia.

Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało matce,  
ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka  
do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

W ramach programu „Rodzina 500 plus” rodzice będą otrzy-
mywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcz-
nie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.

Natomiast na pierwsze dziecko świadczenie to będzie przy-
sługiwało, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie 
przekroczy kwoty 800 zł netto, a w przypadku, gdy członkiem 
rodziny jest dziecko niepełnosprawne – kwoty 1200 zł.

Przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na 
okres od 01.04.2016 r. do 30.09.2017 r. rokiem kalendarzowym 
z którego dochody będą stanowiły podstawę ustalenia prawa do 
świadczenia wychowawczego jest rok kalendarzowy 2014.

Prawo do świadczenia ustalać się będzie z uwzględnieniem 
określonych ustawą przepisów o utracie  i uzyskaniu dochodu.

 Od dnia 1 kwietnia 2016 r. wnioski o świadczenie wycho-
wawcze „Rodzina 500 plus” będzie można składać w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżewie (pokój nr 10, 
tel. 86 275-50-50).

Wnioski można składać również drogą elektroniczną.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od 
dnia wejścia w życie ustawy tj. od dnia 1 kwietnia  do 1 lipca 2016 r. 
(włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie 
tego wniosku ustala się od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Osoby, które złożą wnioski po dniu 1 lipca 2016 r. będą miały 
ustalone prawo do świadczenia od miesiąca złożenia wniosku.

Więcej informacji na temat programu „Rodzina 500 plus” 
można uzyskać na stronie internetowej: http://www.mpips.gov.pl/
wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/.

Urząd Miejski 

  Program „Rodzina 500 plus”

  Wiosenne porządki

      

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. 

•	 Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania odpa- 
dów i innych zanieczyszczeń z terenu nieruchomości, a także 
z jej zabudowanej części (podwórza, bramy, przejścia, placu 
zabaw, zieleńca).

•	 Zabrania się wrzucania do pojemników na odpady komunal- 
ne bytowe drobne: gruzu budowlanego, szlamów substancji  
toksycznych, żrących, wybuchowych oraz odpadów przemy- 
słowych i medycznych. Pamiętajmy również o tym by zgro- 
madzone podczas wykonywania porządków odpady nie trafiały 
na tzw. ,,dzikie wysypiska’’ ponieważ jest to niedozwolone 
a ponadto degradujące otaczającą nas przyrodę. Wszelkie 
nieczystości należy 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 przywieźć do gminnego 
punktu selektywnej zbiórki odpadów w każdą środę w godz. 
10.00–18.00 przy ul. Andrzejewskiej 2 w Czyżewie. 

•	 Mieszkańców Czyżewa prosimy o niewynoszenie odpadów 
ze sklepów i innych zakładów, czy gospodarstw domowych 
do koszy na śmieci umieszczonych przy ulicach. Przepełnione 
kosze nie wyglądają estetycznie a wypadające śmieci zanie- 
czyszczają chodniki i trawniki. Przypominamy również, że 
obowiązkiem każdego właściciela sklepu jest zapewnienie 
odbioru odpadów pochodzących z jego działalności. Gmina 
ma prawo przeprowadzania kontroli w tym zakresie.

•	 Właściciele nieruchomości zobowiązani są do oczyszczania 
ze śmieci, błota i innych zanieczyszczeń, chodników położo- 
nych wzdłuż ich nieruchomości. Mieszkańców wsi uczulamy, 
by podczas prac polowych, nie zanieczyszczali dróg publicz- 
nych, gdyż stwarza to zagrożenie na drodze, jeżeli taka sytu- 
acja nastąpi należy niezwłocznie uporządkować drogę. Nie- 
dozwolone jest także zawracanie na drogach podczas prac  
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polowych, co oprócz zagrożenia doprowadza także do nisz- 
czenia mienia publicznego, co podlega karze grzywny. 

•	 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. 
Pamiętajmy, że rowy służą do odwadniania drogi, co prze- 
kłada się na trwałość jej nawierzchni. Nie wyorujmy! Nie  
zajeżdżajmy ich! Nie zasypujmy! Dobrą praktyką godną po- 
wszechnego naśladowania jest koszenie rowów przylegających 
do posesji. Wpływa to nie tylko na ich drożność, ale podnosi 
estetykę posesji, a nie wymaga wielkiego zaangażowania sił 
i środków. Także udrożnienie przepustów, czasem drobna 
kosmetyka poprawi funkcjonowanie odwodnienia. 

•	 Apelujemy, także o powstrzymanie się od procederu zaorywa- 
nia pasa drogowego, który stanowi naruszenie mienia publicz- 
nego zagrożonego karą grzywny i obowiązkiem naprawienia 
szkody. 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

Ubiegamy się o środki unijne…..

Ruszyły już pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie  
z funduszy europejskich na lata 2014-2020. Będziemy starać się, 
by w jak największym stopniu z nich skorzystać. Fundusze unijne 
to szansa na rozwój gminy i realizację zadań, których wykonanie 
nie będzie możliwe  bez udziału środków pochodzących ze źró-
deł zewnętrznych. 

Obecnie złożyliśmy 3 wnioski o dofinansowanie zadań po-
legających na budowie i przebudowie dróg gminnych w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, których łączny koszt 
wynosi ponad 4.6 mln złotych, a ewentualne dofinansowanie to 

prawie 3 mln zł. Przygotowujemy również wniosek na dofinan-
sowanie „Zagospodarowania Parku Podworskiego w Czyżewie” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego. Koszt wykonania tego przedsięwzięcia oszacowano 
na prawie 2 mln zł. Możliwe dofinansowanie to ponad 1,2 mln zł.

Wspólnie z Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Doroty w Ro-
sochatem Kościelnem planujemy pozyskać środki unijne na prze-
prowadzenie renowacji zabytkowej dzwonnicy zlokalizowanej 
przy Kościele w Rosochatym, w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego Działanie 8.3 Ochrona 
dziedzictwa kulturowego. Prace polegać będą na poprawie stanu 
zachowania zabytku, odtworzeniu zniszczonych elementów a tak-
że przywróceniu jej funkcjonalności. Łączny koszt tej inwestycji 
oszacowano na kwotę ponad 302 tyś zł, zaś uzyskane dofinanso-
wanie stanowić będzie ok 196 tyś. zł.

W trakcie prac jest również wniosek o współfinansowanie 
zadania dotyczącego przebudowy stadionu sportowego w Czyże-
wie wraz z zapleczem socjalnym w ramach Programu Modernizacji 
Infrastruktury Sportowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Przewidywany koszt 
tej inwestycji to ponad 2,7 mln, a możliwe dofinansowanie to ok. 
1,35 mln. zł.

Mamy nadzieje, że uda się nam zrealizować wszystkie za-
mierzenia inwestycyjne i pozyskać jak najwięcej środków unijnych.  

UM Czyżew

Przebudowa dróg powiatowych w Gminie
Ku końcowi zmierza przetarg dotyczący przebudowy dróg  

powiatowych na terenie gminy Czyżew. W wyniku podpisanego  
porozumienia między Powiatem Wysokomazowieckim, a naszą  
gminą w tym roku zrealizowane będą dwie inwestycja na dro-
gach powiatowych. Jedna to droga prowadząca przez wieś 
Czyżew Ruś Wieś – Ołdaki Magna Brok o długości 2,258 km,  
druga ulica Kolejowa od Dworca PKP przez Czyżew Siedliska  
do granicy naszej gminy przed Kraszewem Czarnym. 

Zadanie to dofinansowane jest w wysokości 50% z Pro- 
gramu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej  
na lata 2016-2019 a drugie 50% w równych częściach finanso- 
wane będzie przez Gminę Czyżew i Powiat Wysokomazowiecki. 

Termin realizacji przedsięwzięcia to koniec sierpnia 2016 r.

Urząd Miejski 
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Środki na azbest
Gmina co roku stara się pomagać mieszkańcom w utylizacji 

azbestu. W tym roku udało nam się pozyskać na ten cel środki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Białymstoku w kwocie 31.809,0 zł.

Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na odbiór i utylizację  
wyrobów azbestowych, a po jego rozstrzygnięciu, osoby które  
złożyły wnioski na odbiór zdemontowanych płyt azbestowych  
do dnia 5 stycznia 2016 r., będą mogły skorzystać z programu.  
Wcześniej trzeba będzie podpisać w Urzędzie Miejskim umo- 
wy o otrzymanej dotacji. Mieszkańcy którzy nie zdążali złożyć  
wniosków na odbiór wyrobów azbestowych w wyznaczonym  
terminie i nie zostaną objęci dofinansowaniem w tym roku, zo- 
staną ujęci we wniosku o dofinansowanie w kolejnych latach. 

Urząd Miejski 

Statystyka ludności za 2015 rok 
1/. Stan ludności na dzień 31.12.2015 r.
• miasto– 2641 osoby
• wieś – 3992 osób
2/. Urodzenia  – 63 (zarejestrowanych w tutejszym usc – 7)
• miasto – 25
• wieś – 38
3/. Zgony – 88 (zarejestrowanych w tutejszym usc – 54)
• miasto – 31
• wieś– 57
4/. Zameldowania –138 osób.
5/. Wymeldowania – 13 osób/w tutejszym usc/.
6/. Małżeństwa – (zarejestrowanych w tutejszym usc – 37)
7/. Jubileusz 50-lecie Pożycia Małżeńskiego – 20 par 
8/. Wydane dowody osobiste – 489 
9/. Kwalifikacja wojskowa – 44 mężczyzn

USC 
Zdzisław Żochowski

Sprawozdanie z działalności w zakresie upowszechniania  
kultury fizycznej  i sportu za 2015 r.

W ramach realizacji programu współpracy z organizacjami  
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność po-
żytku publicznego w 2015 roku na wsparcie realizację  zadań pu-
blicznych w zakresie:

 – upowszechniania kultury fizycznej i sportu przeznaczono w bu- 
dżecie gminy kwotę 65.000,00 zł. Otwarty konkurs odbył się 
w dniu 12 lutego 2015 r. Komisja konkursowa powołana przez 
Burmistrza Czyżewa dokonała podziału powyższej dotacji  
w następujący sposób:

• Klub Sportowy „Orlęta”  Czyżew – 56.000,00 zł 

• Międzyszkolny Klub Sportowy przy ZSOi Z w Czyżewie – 
2.000,00 zł

• Klub Sportowy „INTER” Rosochate Kościelne – 2.000,00 zł

• Uczniowski Klub Sportowy „Orlęta” w Czyżewie – 5.000,00 zł.

 – przeciwdziałania szerzeniu się chorób wśród zwierząt dziko 
żyjących, przeznaczono dotację w wysokości 1.000,00 zł  
na zakup chłodni do chłodzenia tusz upolowanych dzików  
w celu pobrania próbek  dla  Koła Łowieckiego nr 61 „Huber-
tus” mającego swoją siedzibę w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 1,  

reprezentowane na naszym terenie przez łowczego z miej- 
scowości Dąbrowa Moczydły.

 – kultywowania lokalnej historii i tradycji oraz ochrony dóbr kul-
tury, przeznaczono dotację w wysokości 4.000 zł na wyjazdy  
i warsztaty edukacyjne związane z tradycjami bożonarodze-
niowymi oraz warsztaty teatralne promujące Gminę.

 –

Do otwartego konkursu na realizację powyższego zdania 
przystąpiły:

 – Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Czyżewskiej z siedzibą  
w Czyżewie ul, Apoznańskich 7,

 – Lokalna Grupa działania Brama na Bagna z siedzibą w Strę- 
kowej Górze gm. Zawady.

Komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Czyżewa 
dokonała podziału powyższej dotacji po 2.000 zł dla w.w. sto- 
warzyszeń.

Do dnia 31 grudnia 2015 roku powyższe kluby i stowa-
rzyszenia złożyły sprawozdania z wykonania zadań publicznych 
zgodnie z ogłoszonymi konkursami. 

A.Zalewska

Urząd Miejski 
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Harmonogram spisu wodomierzy 2016

N
r SOŁECTWO

MIEJSCOWOŚĆ SUW Miesiąc spisowy

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 Dąbrowa Michałki Rosochate Kościelne - - 14 - - 9 - - 7-8 - - 16

Dabrowa Szatanki Rosochate Kościelne - - 14 - - 8 - - 6 - - 16
2 Dabrowa Kity Rosochate Kościelne - - 11 - - 8 - - 6 - - 16

Dąbrowa Wielka Rosochate Kościelne - - 11 - - 7 - - 5 - - 16
Dąbrowa Cherubiny Rosochate Kościelne - - 10 - - 6 - - 2 - - 15

3 Rosochate Nartolty Rosochate Kościelne - - 10 - - 6 - - 2 - - 15
Święck Strumiany Rosochate Kościelne - - 9 - - 3 - - 1 - - 14
Kaczyn Stary Rosochate Kościelne - - 9 - - 3 - - 1 - - 14
Rosochate Kościelne Rosochate Kościelne - - 7-8 - - 2-3 - 29-30 - - 12-13
Kaczyn Herbasy Rosochate Kościelne - - 5 - - 1 - 26 - - 9
Zaręby Skórki Rosochate Kościelne - - 5 - - 1 - 26 - - 9

4 Zalesie Stare Rosochate Kościelne - - 4 - 30 - 26 - - 9
Zalesie Stefanowo Rosochate Kościelne - - 4 - 30 - - 25 - - 8
Zaręby Święchy Zawisty - - 3 - 27 - - 25 - - 7

Zaręby Góry leśne Rosochate Kościelne - 3 - 27 - - 25 - - 7
Czyżew Chrapki Szepietowo - 26  - - 27 - - 24 - - 7

5 Dmochy Glinki Czyżew - 25 - - 25 - - 24 - - 6
Dmochy Rodzonki Rosochate Kościelne - 25 - - 25 - - 23 - - 6
Krzeczkowo Mianowskie Rosochate Kościelne - 24 - - 24 - - 23 - - 2-5
Krzeczkowo Gromadzyn Rosochate Kościelne - 23 - - 24 - - 22 - - 2
Krzeczkowo Szepielaki Rosochate Kościelne - 22 - - 23 - - 22 - - 1
Bieńki Nowe Rosochate Kościelne - 22 - - 20 - - 19 - - 1

6 Bieńki Stare Rosochate Kościelne - 19 - - 20 - - 19 - - 29 -
Dmochy Wypychy Boguty Pianki - 19 - - 20 - - 19 - - 29 -
Dmochy Mrozy Boguty Pianki - 18 - - 19 - - 18 - - 28 -
Dmochy Wochy Rosochate Kościelne - 18 - - 18 - - 18 - - 28 -
Zaręby Bindugi Rosochate Kościelne - 17 - - 18 - - 17 - - 25 -
Czyżew Sutki Rosochate Kościelne - 17 - - 17 - - 16-17 - - 25 -

7 Czyżew Ruś Wieś Rosochate Kościelne - 15-16 - - 16-17 - - 16 - - 24 -
Ołdaki Magna Brok Rosochate Kościelne - 15 - - 16 - - 12 - - 22-23 -
Michałowo Wielkie Rosochate Kościelne - 12 - - 13 - - 11 - - 22 -
Brulino Piwki Rosochate Kościelne - 11 - - 13 - - 10 - - 21 -
Brulino Koski Czyżew - 11 - - 13 - - 10 - - 21 -
Szulborze Kozy Czyżew - 11 - - 12 - - 10 - - 21 -

8 Czyżew  Rus Kolonia Białe Gieski - 11 - - 12 - - 9 - - 18 -
Godlewo Kolonia Drewnowo Gołyń - 10 - - 11 - - 9 - - 18 -
Stokowo  Szerszenie Drewnowo Gołyń - 8-9 - - 11 - - 8 - - 17 -
Jaźwiny Koczoty Drewnowo Gołyń - 8 - - 10 - - 8 - - 17 -
Czyżew Siedliska Białe Gieski - 5 - - 10 - - 5 - - 15-16 -
Godlewo Piętaki Zawisty Dworaki - 5 - - 9 - - 4 - - 15 -
Siennica Klawy Czyżew - 4 - - 9 - - 4 - - 14 -

9 Siennica Święchy Zawisty Dworaki - 4 - - 9 - - 3 - - 14 -
Siennica Puziki Zawisty Dworaki - 4 - - 6 - - 3 - - 14 -
Siennica Pietrasze Zawisty Dworaki - 3 - - 6 - - 3 - - 14 -

10 Siennica Lipusy Białe Gieski - 3 - - 6 - - 2 - - 14 -
Siennica Szymanki Zawisty Dworaki -  2-3 -   - 4-5 - - 2 - - 10-14 -
Dabrowa Nowa Wieś Zawisty Dworaki - 2 - - 2 - - 1 - - 10 -

Urząd Miejski w Czyżewie
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Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Czyżew
Operacyjnym zabezpieczeniem naszego powiatu w zakresie posiadanych sił i środków niezbęd- 

nych do ratowania życia, zdrowia, mienia, środowiska oraz ograniczania, usuwaniai likwidacji potencjal- 
nych zagrożeń i ich skutków jest przede wszystkim Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  
w Wysokiem Mazowieckiem oraz najlepsze jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, które od 1995 roku 
zaczęto  włączać w ramy powstającego wówczas Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.  

Na terenie gminy Czyżew funkcjonuje obecnie:

– jedna jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego  
   (OSP Czyżew);

– 5 jednostek OSP typu „S” (posiadające samochód pożarniczy); 

– 1 jednostka OSP typu „M”( posiadająca motopompę pożarniczą).

1. Statystyka zdarzeń na terenie gminy Czyżew w latach 2014/2015.

RODZAJ ZDARZEŃ

Rok

Rodzaj zdarzenia Ogółem

pożary miejscowe 
zagrożenia

alarmy fałszywe

Razem małe średnie duże b. duże
2014 9 9 0 0 0 18 3 30
2015 23 19 4 0 0 37 1 61

różnica 14 10 4 0 0 19 -2 31

WIELKOŚĆ STRAT I URATOWANEGO MIENIA

Według wielkości utraconego mienia w 2015 roku 

Rok Wartość strat (w tys. zł.) Wartość uratowanego mienia  (w tys. zł.)
2014 127,7 1503
2015 393,1 3545

różnica 265,4 2042

MIEJSCA POWSTAWANIA ZDARZEŃ

Rok

Rodzaj obiektu

O
bi

ek
ty

 
m

ie
sz

ka
ln

e

O
bi

ek
ty

 
uż

yt
ec

zn
oś

ci
 

pu
bl

ic
zn

ej

O
bi

ek
ty

 
pr

od
uk

cy
jn

e

O
bi

ek
ty

 
m

ag
az

yn
ow

e

Śr
od

ki
 tr

an
sp

or
tu

N
ie

zn
an

e

La
sy

U
pr

aw
y,

 
ro

ln
ic

tw
o

In
ne

 o
bi

ek
ty

O
gó

łe
m

:

2014 2 2 1 0 13 0 0 2 7 27
2015 7 1 1 1 16 0 1 8 28 63

różnica 5 -1 0 1 3 0 1 6 21 36
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PRZYCZYNY POWSTAWANIA POŻARÓW 
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2014 1 1 2 0 0 1 0 0 0 4 9

2015 5 0 2 3 3 2 1 1 4 2 23

różnica 4 -1 0 3 3 1 1 1 4 -2 14

PRZYCZYNY POWSTAWANIA MIEJSCOWYCH ZAGROŻEŃ 
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2014 1 0 7 0 4 0 2 0 0 0 4 18

2015 0 1 11 1 11 1 2 1 0 1 8 37

różnica -1 1 4 1 7 1 0 1 0 1 4 19

OFIARY ŚMIERTELNE, RANNI, OSOBY URATOWANE 

Rok Ofiary śmiertelne Ranni Osoby 
ewakuowanedorosłe dzieci strażacy razem dorosłe dzieci strażacy razem

2014 1 0 0 1 7 2 0 9 0
2015 1 0 0 1 15 2 0 17 6

różnica 0 0 0 0 8 0 0 8 6

ILOŚĆ INTERWENCJI PODEJMOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI 
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH TYPU  „S” GMINY CZYŻEW W LATACH 2005-2015

Nazwa jednostki Ilość wyjazdów

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Czyżew 47 37 38 66 35 43 33 53 15 20 54
Dąbrowa Wielka 8 5 6 22 7 9 17 9 4 3 15
Rosochate Kościelne 4 5 3 5 9 5 11 9 6 3 13
Dąbrowa Nowa Wieś 0 0 1 2 1 0 4 3 0 0 6
Dmochy Wochy 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Kaczyn Herbasy 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2

KP PSP 
Wysokie Mazowieckie 
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Za wybitne osiągnięcia w nauce oraz sporcie 34 uczniów 
z Gminy Czyżew odebrało stypendia z rąk Burmistrza Czyżewa 
Pani Anny Boguckiej. W podniosłej atmosferze uroczyste wręcze-
nie nagród pieniężnych i gratulacji nagrodzonym uczniom oraz 
ich rodzicom odbyło się 25 lutego 2016 r. w Gminnym Ośrodku 

Stypendium Burmistrza Czyżewa rozdane

Kultury w Czyżewie. Galę swoją obecnością zaszczycili: Burmistrz 
Czyżewa, Przewodniczący Rady Miejskiej Witold Sienicki oraz 
jego zastępca Pan Bogdan Sienicki, ks. Dariusz Gosk, przedsta-
wiciele komisji oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek oświato-
wych oraz kultury z terenu gminy, a także wychowawcy klas. Mi-
łym akcentem był występ artystyczny młodzieży z Zespołu Szkół 
w Czyżewie, która opowiedziała o szkole na wesoło, wprawiając 
wszystkich w dobry nastrój.

Stypendium przyznawane jest uczniom szkół podstawowych, 
gimnazjów oraz szkoły ponadgimnazjalnej znajdujących się na 
terenie gminy Czyżew, a zasady  przyznawania określa Lokalny 
Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży, 
którego celem jest wsparcie rozwoju uzdolnień poprzez udzielenie 
stypendium Burmistrza Czyżewa uczniom, którzy dzięki swojej 
pracy i zaangażowaniu uzyskują wysokie wyniki, chcą się rozwijać 
i posiadają wizję celów, jakie zamierzają osiągnąć.

 Po części oficjalnej Pani Burmistrz zaprosiła wszystkich na 
słodki poczęstunek.

Kolejne podsumowanie wyników  uczniów oraz wyróżnienia 
przyznane zostaną za pół roku, więc młodzież z rodzimych szkół 
ma jeszcze trochę czasu, aby na nie zapracować.

Wszystkim nagrodzonym w tym półroczu serdecznie gratu-
lujemy!

Wykaz uczniów ze szkół w Gminie Czyżew, którzy otrzy-
mali Stypendium Burmistrza Czyżewa:
• Wajszczyk Julita

• Kulesza Dawid

• Konarzewska Aleksandra

• Wdzieńkońska Amelia

• Andrzejczyk Paulina

• Szepietowski Marek

• Kamiński Jakub

• Lubowicka Katarzyna
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„Mapa zagrożeń bezpieczeństwa” w mieście i gminie Czyżew

5 lutego 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego  
w Czyżewie odbyły się pierwsze w powiecie wysokomazowieckim 
konsultacje społeczne poświęcone powstającej „Mapie zagrożeń 
bezpieczeństwa”. Spotkaniu przewodniczył Komendant Powiato-
wy Policji w Wysokiem Mazowieckiem Pan insp. Marek Przyby-
szewski. W konsultacjach uczestniczyli między innymi: Burmistrz 
Czyżewa Pani Anna Bogucka wraz z zastępcą Panem Andrzejem 
Molendą, przewodniczący Rady Miejskiej, radni, dyrektorzy szkół, 
przedstawiciele sołectw oraz sami mieszkańcy. Konsultacje spo-
łeczne rozpoczęła prezentacja przedstawiająca stan bezpieczeń-
stwa na terenie miasta i gminy Czyżew. Uczestnicy spotkania  
w trakcie dyskusji zwrócili szczególną uwagę na konieczność 

przywrócenia posterunku Policji w mieście. W ich ocenie jest to 
główny czynnik, który będzie miał bezpośredni wpływ na zwięk-
szeniem poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i eliminację za-
grożeń zakłócający porządek publiczny. Wszystkie uwagi zgło- 
szone przez uczestników konsultacji społecznych traktowane  
będą jako jedno z podstawowych źródeł informacji o zagrożeniach  
i wykorzystane zostaną przy tworzenia „mapy zagrożeń bezpie-
czeństwa”. Pozwolą także na racjonalne rozmieszczenie struktur 
terenowych Policji oraz kierowanie sił i środków w miejsca, gdzie 
konieczne będzie zwiększenie bezpieczeństwa.

KPP Wysokie Mazowieckie 

• Wajszczyk Krzysztof

• Kalupa Magdalena

• Gronostajska Katarzyna

• Zaborowski Michał

• Kaczyńska Julita

• Biegaj Maksymilian

• Rawa Karolina

• Bednarska Magdalena

• Wróblewska Oliwia

• Dmochowska Karolina

• Zaremba Klaudia

• Styś Magdalena

• Mioduszewski Maciej

• Staniaszek Aleksandra

• Kalupa Weronika

• Kutyłowska Katarzyna

• Kowalska Ewelina

• Lubowicka Emilia

• Karczewska Laura

• Kaczyński Adam

• Parzych Sebastian

• Sienicka Paulina

• Stokowska Paulina

• Wróblewska Aleksandra

• Szulborska Klaudia

• Wawrzeńczuk Mateusz 

Radosław Sienicki 
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Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Zapaleniem zniczy oraz złożeniem kwiatów przy Pomniku  
Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Niepodległości przez 
władze samorządowe, przedstawicieli Sybiraków, Narodowych 
Sił Zbrojnych oraz delegacje ze wszystkich szkół rozpoczęły się 
1 marca 2016 r. o godzenie 10.30 gminne obchody Narodowe-
go Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Burmistrz Czyżewa wraz 
z Przewodniczącym Rady Miejskiej oraz jego zastępcą zapalili 
również symboliczny znicz przed Wagonem – Pomnikiem przy 
Muzeum Ziemi Czyżewskiej. Następnie uczestnicy obchodów  
przeszli do sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie od-
była się część artystyczna wykonana przez młodzież z ZSOiZ  
w Czyżewie oraz projekcja filmu „Pilecki”. W tak ważnym dniu 
nie zabrakło podniosłych słów Pani Burmistrz, która podkreśliła, 
że: „Trzeba było czekać ponad 60 lat aby móc oddać hołd i upa-
miętnić ludzi, którzy swoją niezłomną postawą bronili niepod-
ległej Polski. Żołnierze wyklęci walczyli samotnie by dać świa-
dectwo niezbywalnych praw do samostanowienia Polski. Był to 

heroizm najwyższej próby. Zapłacili za służbę Rzeczypospolitej 
najwyższą cenę – cenę życia”. 

Młodzi „aktorzy” z ZSOiZ w Czyżewie z wielkim patosem 
przedstawili w montażu słowno-muzycznym licznie zgromadzo-
nej publiczności (w szczególności młodemu pokoleniu) atmosferę  
panującą w okresie głębokiego stalinizmu i metody stosowne  
wobec bohaterów walczących o wolną Polskę. Wyświetlony rów-
nież film pt. „Pilecki” ukazał sylwetkę jednego z najznakomit- 
szych postaci walk niepodległościowych, którego życie i śmierć 
powinny stanowić źródło i jasny punkt odniesienia. 

Czyżewskie uroczystości upamiętniające Żołnierzy Wyklę-
tych rozpoczęły się już w niedzielę 28 lutego 2016 r., kiedy to 
młodzież ZSOiZ wykonała część artystyczną po mszy św. o godz. 
12.00 w Kościelne Parafialnym w Czyżewie.

Obchodzony 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych uchwalony został 3 lutego 2011 roku. Projekt ustawy  
o jego ustanowieniu skierował do Sejmu w lutym 2010 r. pre- 
zydent Rzeczypospolitej Polskiej prof. Lech Kaczyński. W uza-
sadnieniu do projektu ustawy o ustanowieniu święta czytamy:  
„Narodowy Dzień Pamięci ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy 
drugiej konspiracji za świadectwo męstwa niezłomnej postawy 
patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za 
krew przelaną w obronie ojczyzny”. Datę obchodów Narodowego  
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wyznaczono nieprzypad- 
kowo. 1 marca 1951 r. komunistyczni oprawcy stracili pułkownika  
Łukasza Cieplińskiego i jego sześciu towarzyszy z IV Zarządu 
Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. WIN był najwięk-
szą organizacją powojennej konspiracji wprost wywodzącą się 
z AK, broniącą w powojennej rzeczywistości ideałów Polskiego 
Państwa Podziemnego. 

UM Czyżew
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Uczennica Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej Zuzanna Gabriela Orłowska odniosła 
sukces w Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego. Konkurs przebiegał w formie trzystopniowej: 
stopień szkolny, rejonowy i wojewódzki. Poszczególne stopnie obejmowały i poszerzały treści 
podstawy programowej nauczania języka polskiego w szkole podstawowej. Główne cele konkursu 
to: promowanie uczniów szczególnie uzdolnionych, rozwijanie ich zainteresowań, pogłębianie 
wiedzy i umiejętności, pobudzanie do twórczego myślenia, promowanie pracy szkół i nauczycieli. 

Zuzia już na etapie szkolnym zaprezentowała wysoki poziom wiedzy i umiejętności. Uzy-
skała ponad 90% punktów możliwych do zdobycia i przeszła do etapu rejonowego, który miał 
miejsce w Wysokiem Mazowieckiem. Tam również osiągnęła bardzo dobry wynik i zakwalifiko-
wała się do etapu wojewódzkiego, który odbył się 17 lutego 2016 roku w Szkole Podstawowej  
nr 32 w Białymstoku. I tym razem odniosła sukces. Uzyskała ponad 80% punktów możliwych  
do zdobycia i tym samych otrzymała tytuł Laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego.  
To wielki sukces uczennicy. Uzyskany tytuł Laureata uprawnia do zwolnienia z obowiązku przy-
stąpienia do części pierwszej sprawdzianu klasy VI, który odbędzie się w kwietniu br.

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe są szansą na wyłonienie takich szkolnych perełek.  
Tu liczy się ciężka praca ucznia, godziny spędzone na przygotowywaniu do poszczególnych  
etapów konkursu. Taka uczennica to skarb i duma rodziców i  szkoły. 

Elżbieta Krajewska 

 
 

Sukces uczennicy klasy VI

Festiwal Piosenki Przedszkolaka „Mama, Tata i Ja”
6 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżewie odbyła 

się kolejna edycja Gminnego Festiwalu Piosenki Przedszkolaka 
pt. „Mama, Tata i Ja”. W konkursie brały udział przedszkolaki  
z Gminnego Przedszkola w Czyżewie, Zespołu Szkół w Rosocha- 
tem Kościelnem oraz Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej, 
łącznie 15 uczestników. Dzieci wspierały całe rodziny, a także opie- 
kunowie i dyrektorzy. Konkurs przebiegł w bardzo miłej i radosnej 
atmosferze, było dużo uśmiechów i gromkich braw.

Komisja w składzie: Przewodniczący Tadeusz Szyl oraz  
Członkowie Zbigniew Biały i Agnieszka Zaniewska, po przesłu- 
chaniu 15 piosenek postanowiła przyznać: I miejsce – Wioletta 
Krasowska, II miejsce – Liliana Zaremba i III miejsce – Milena 
Dekutowska. Wyróżnienia zdobyły natomiast: Aleksandra Muraw- 
ska, Blanka Cygan, Karolina Mościcka, Kinga Karkówka, Wiktoria 
Wajszczyk i Zuzanna Rupińska.

Dyplomy oraz upominki wszystkim dzieciom wręczyli człon- 
kowie komisji, oraz dyrektor GOK-u p. Katarzyna Kostro.

 Do zobaczenia za rok! 

Agnieszka Zaniewska, 
Anna Kazimierczuk – GOK w Czyżewie

Wyjątkowe Ferie Zimowe!
Tegoroczne ferie zimowe, które zorganizował czyżewski 

GOK, przebiegały pod hasłem codziennej zabawy i dobrego hu- 
moru. Oprócz lubianych i zawsze wyczekiwanych przez liczną 
grupę dzieci, zajęć szachowych, plastycznych i teatralnych, w ra- 
mach ferii odbyły się też bezpłatne lekcje angielskiego oraz  
cykl spotkań pt. „Karnawał Artystyczny”. Karnawał zorganizowali 
i poprowadzili uczestnicy projektu „nienaDĘTA MŁODZIEŻ”, 
który realizuje Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie wspólnie 
ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Ziemi Czyżewskiej. Młodzież 
zaprosiła do udziału w swoich zajęciach również dzieci z Przed- 
szkola Gminnego. Przeprowadzone zostały zajęcia teatralne, ręko- 
dzieła, muzyczne oraz integracyjne w formie mini-balu karnawa- 
łowego. Wszyscy uczestnicy ferii zimowych otrzymali dyplomy  
oraz pamiątkowe torebki od młodzieży z projektu. Podsumo- 
waniem ferii był współfinansowany przez GOK wyjazd do kina 
do Zambrowa na najnowszą część familijnego hitu pt. „Alvin  
i wiewiórki”.

Anna Kazimierczuk – instr. GOK-u
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Eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  
„Młodzież zapobiega pożarom” w Czyżewie

26 lutego 2016 roku w Zespole Szkół w Czyżewie odbyły 
się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej. W imieniu gospodarzy zebranych powitał wicedyrektor 
Radosław Sienicki życząc wszystkim zajęcia wysokich lokat, które 
będą uprawniały do udziału w turnieju na szczeblu powiatowym.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapo-
biega Pożarom” ma na celu popularyzowanie wiedzy w zakresie 
ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

W eliminacjach uczestniczyła młodzież w dwóch grupach:
Grupa I – uczniowie szkół podstawowych

Grupa II - uczniowie gimnazjum

Jury konkursu w składzie: Dariusz Sienicki – Komen-
dant Gminny ZOSP w Czyżewie, Lech Krajewski – Dyrektor SP  
w Dąbrowie Wielkiej, Wiesława Sakowicz (ZS w Rosochatem  
Kościelnem), Marta Gniazdowska, Ewa Biegaj (ZS w Czyżewie)  
po dokonaniu oceny prac pisemnych i odpowiedzi ustnych usta- 
liła kolejność zajętych miejsc:

I grupa:
1. Aleksandra Konarzewska - ZS w Czyżewie 

2. Katarzyna Lubowicka – ZS w Czyżewie

3. Katarzyna Gronostajska  – ZS w Czyżewie

II grupa:
1. Weronika Kalinowska – ZS w Rosocharem Kościelnem         

2. Sebastian Parzych – ZS w Czyżewie.

3. Paulina Stokowska – ZS w Czyżewie 

W przerwie obrad komisji dzięki uprzejmości czyżewskich 
strażaków uczniowie obejrzeli pokaz ratownictwa medycznego.

Po ogłoszeniu wyników gratulacje zwycięzcom złożyła oraz 
dyplomy i nagrody wręczyła Burmistrz Czyżewa i zarazem Prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Anna Bogucka. Podzię-
kowała tegorocznym organizatorom, nauczycielom przygotowu-
jącym uczniów do konkursu oraz wszystkim jego uczestnikom. 
Zachęcała do udziału w kolejnej edycji turnieju.

ZS w Czyżewie
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Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Czyżewa 

14 lutego 2016 r., w Dzień Św. Walentego, w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Czyżewie odbył się IX Turniej Szachowy  
o Puchar Burmistrza Czyżewa. Sędzią turnieju był pan Krzysztof 
Kupniewski, opiekun czyżewskiego koła szachowego. W organi- 
zację turnieju zaangażował się również pan Grzegorz Samełko, 
opiekun koła szachowego z Szepietowa. W tym roku gościliśmy 
rekordową ilość uczestników – 77 osób! 

Prezentujemy państwu wyniki rozgrywek w pięciu kategoriach.

Kategoria żeńska do lat 13:
I miejsce  – Natalia Sudak –Stara Ruskołęka, 

II miejsce – Katarzyna Wardaszka- Stara Ruskołęka, 

III miejsce – Ewa Tymińska- Łuniewo.

Kategoria żeńska powyżej lat 13:
I miejsce – Weronika Deniziak- Ciechanowiec, 

II miejsce – Klaudia Guziak- Szepietowo,

III miejsce – Gabriela Guziak- Szepietowo. 

Kategoria męska do lat 13:
I miejsce – Łukasz Piszczatowski- Dąbrówka Kościelna, 

II miejsce – Maciej Rutkowski- Andrzejewo, 

III miejsce – Seweryn Lipski- Ciechanowiec.

Kategoria męska 14-16 lat:
I miejsce – Bartosz Buniowski- Szepietowo, 

II miejsce – Jakub Śmiarowski- Mały Płock,

III miejsce  - Jakub Żochowski- Szepietowo. 

Kategoria męska powyżej lat 16:
I miejsce „Puchar Burmistrza Czyżewa” – Tomasz Ołowski – 
Ołowskie gm. Nur, 

II miejsce – Mateusz Janowicz- Zambrów, 

III miejsce – Andrzej Sienicki- Czyżew

Dyplomy, nagrody, statuetki oraz puchar wręczyli laurea- 
tom dyrektor GOK-u pani Katarzyna Kostro oraz pan Krzysztof 
Kupniewski. Wszyscy szachiści otrzymali pamiątkowe drobiazgi 
z logo GOK-u, natomiast 10 osób spośród uczestników turnieju 
zostało wylosowanych przez pana Tomasza Ołowskiego i otrzy- 
mało nagrody pocieszenia. Gratulujemy i zapraszamy za rok!

Anna Kazimierczuk

GOK w Czyżewie
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Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej
20 stycznia 2016 roku do naszej szkoły przybyli Babcie  

i Dziadkowie dzieci z klas 0-III, aby wysłuchać i obejrzeć część 
artystyczną w wykonaniu swoich wnucząt. Uroczystość rozpoczął 
Pan Dyrektor Lech Krajewski dyrektor, który serdecznie powitał 
zgromadzonych gości i podziękował za tak liczne przybycie. Na-
stępnie oddał głos dzieciom. A wnuczęta, pamiętając o tym jak 
wspaniali są babcie i dziadkowie przedstawili krótką część arty-
styczną, w której mogli wyrazić Babciom i Dziadkom swoje uczu-
cia. Po przedstawieniu mili goście zostali zaproszeni na słodki  
poczęstunek przygotowany przy pomocy rodziców.                                                                                                       

 Anna Granaszewska
                                       Urszula Mastalerczuk

                                             Alicja Średnicka-Grodzka

Polubić czytanie

Czytanie rozwija rozum młodzieży, 
odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności, 

daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach.
Marek Tuliusz Cyceron 

9 marca 2016 r. w Zespole Szkół w Czyżewie odbyło się 
rozstrzygnięcie  szkolnego  konkursu plastyczno-literackiego „Dla-
czego warto przeczytać tę książkę….”. Konkurs zorganizowany 
został w ramach realizacji projektu czytelniczego „Polubić czy-
tanie”. Biorący udział w konkursie uczniowie musieli umotywo-
wać, dlaczego wybrana książka stała się przedmiotem recenzji 
oraz podzielić się wrażeniami po jej przeczytaniu. Dodatkowo 
konkursowicze wykonywali pracę plastyczną związaną z książką. 
Na konkurs wpłynęło 64 prace od uczniów szkoły podstawowej 
i gimnazjum. Uczniowie recenzowali takie książki jak: ,,Wakacje 
Mikołajka”, ,,Babcia na jabłoni”, „Psotnice podwórkowe”, „Dziennik  
Cwaniaczka”, „Jaśki”, „Testament bibliofila”, „Kroniki Rodu Kane”, 
„Zezia, Giler i Oczak”, „Tytus, Romek i A’Tomek” oraz wiele innych. 

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów!

                                                                          Marzena Kulesza

ZS w Czyżewie
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Spotkania artystyczne przedszkolaków z „nienaDĘTĄ MŁODZIEŻĄ”

    Podczas tegorocznych ferii zimowych dzieci z Gminnego 
Przedszkola w Czyżwie zostały zaproszone przez podopiecznych 
projektu „nienaDĘTA MŁODZIEŻ” na zajęcia artystyczne, które 
odbywały się na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie. 
Miło nam, iż młodzież ze Stowarzyszenia Kulturalnego Ziemi 
Czyżewskiej i Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie nawiązała 
współpracę z naszą placówką i pamiętała o naszych małych pod-
opiecznych przy realizacji tak ważnego działania jakim jest w/w 
projekt w programie „Równać Szanse”. W ciągu trzech dni dzie-
ci pod okiem młodzieży bawiły się w sali widowiskowej GOK-u, 

uczestniczyły zarówno w zabawach integracyjnych, w spotkaniu              
z orkiestrą dętą, jak i w karnawałowych przebierankach i tańcach. 
Była to dla nich prawdziwa lekcja odwagi „na wesoło”, podczas 
której młodzi uczniowie mogli się wcielić w role dorosłych – na-
uczycieli i animatorów. Mali uczestnicy artystycznych spotkań 
otrzymali od młodzieży, w nagrodę za odwagę i wspólną zabawę, 
pamiątkowe kolorowe torebki.

Renata Kulesza

 Gminne Przedszkole w Czyżewie

Wspaniały sukces młodych kucharzy z ZSOiZ w Czyżewie!
Organizatorami XI Wojewódzkiego Konkursu Sztuki Kuli-

narnej ,,Mazowieckie smaki - Wołowina na polskim stole” , który 
odbył się 23 lutego w Wyszkowie, był ZS nr 1 im. Marii Skłodow-
skiej-Curie oraz firma Stalgast. Patronat objął Minister Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi, Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole, Mar-
szałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Mazowiec-
ki Kurator Oświaty, Poseł do Parlamentu Europejskiego Jarosław  
Kalinowski.

„To były trudne surowce”– powiedział przewodniczący jury 
Carlos Gonzalez-Tejera przed ogłoszeniem wyników konkursu  
kulinarnego, na które z niecierpliwością oczekiwała drużyna z na- 
szej szkoły w składzie: Franciszek Saniewski i Adam Śliwiński  
z klasy trzeciej Technikum w zawodzie technik żywienia i usług 
gastronomicznych. Do rywalizacji konkursowej nasi uczniowie, 
bazując na wymaganiach organizatorów, przygotowali następującą 
potrawę: Stek z rostbefu z puree z zielonej soczewicy podany  
z warzywami w marynacie . Po wylosowaniu numeru stanowi-
ska pracy uczniowie udali się do pracowni gastronomicznej, gdzie 
czekały surowce zapewnione przez organizatorów (rostbef woło-
wy i zielona soczewica). Ubrani w profesjonalne stroje przystąpili 
do wykonania 6 porcji potrawy, na którą regulamin przewidywał 
czas 60 minut. Nie wolno było stosować przygotowanych wcze-
śniej uformowanych półproduktów oraz wykonanych dekoracji. 
Potrawa przygotowana przez naszych uczniów uzyskała wyso-
kie noty komisji konkursowej, która brała pod uwagę następują-
ce degustacyjne wyróżniki oceny: wygląd i kompozycja potrawy, 
stopień trudności, dobór elementów potrawy, sposób podania, 
ocena organoleptyczna(smak, zapach, konsystencja). Suma punk-
tów uzyskanych przez zespół pozwoliła zająć  zaszczytne drugie 
miejsce. W konkursie startowało 8 drużyn. Zmagania uczniów  
obserwował opiekun  Jerzy Tomkielski, który razem z nauczyciel-
ką przedmiotów zawodowych Małgorzatą Jaźwińską, przygoto-
wywał ich jednocześnie do udziału w tym konkursie.

Za zajęcie drugiego miejsca uczniowie otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy, nagrody rzeczowe. Jarosław Kalinowski – Poseł 
do Parlamentu Europejskiego - ufundował dla zwycięskich drużyn 
pięciodniowy wyjazd do Brukseli połączony ze zwiedzaniem Par-
lamentu Europejskiego. Takie doświadczenie kulinarne przyda się 
na egzaminie zawodowych, który czeka  uczniów już  w czerwcu.  
Gratulacje!!!!!

Jerzy Tomkielski 



18

Gazeta Czyżewska

Nasze Piłkarki znowu górą!

10 stycznia 2016 r. drużyna dziewcząt z ZS w Rosochatem 
Kościelnem brała udział w XVII Turnieju Halowej Piłki Nożnej 
Dziewcząt gimnazjum o puchar Burmistrza Miasta Zambrów. 
Dziewczęta rozegrały mecze z drużynami z Zambrowa, Szumowa 
i Rutek. Po mimo silnej i ogromnej konkurencji nasze zawodnicz-
ki zwyciężyły wszystkie drużyny tym samym zdobyły I miejsce 
i puchar Burmistrza Miasta Zambrów. Jedna z naszych piłkarek 
Natalia Jaworowska została wyróżniona jako najlepszy strzelec  
zawodów.

Skład drużyny:
1. Natalia Jaworowska
2. Natalia Ołdakowska
3. Aleksandra Jaźwińska
4. Klaudia Gąsowska
5. Dominika Kempista
6. Izabela Biała
7. Agata Busma

Opiekun drużyny – Edyta Dołkowska

ZS Rosochate Kościelne

Koszykarski sukces ZS w Rosochatem Kościelnem
16 lutego 2016 r. w Hali sportowej gimnazjum w Wysokiem 

Mazowieckiem, odbyły się Powiatowe Mistrzostwa Piłki Koszy-
kowej Dziewcząt. Nasze dziewczęta rywalizowały z gimnazjami  
z Wysokiego Mazowieckiego, Nowych Piekut i Kobylina Borzymy. 
Zdobywając II miejsce, tym samym awansowały do Półfinału Grupy 
Zachodniej.

ZS Rosochate Kościelne 

Żemerwa
10 marca 2016 roku w ramach realizacji projektu  

edukacyjnego „Podlasie – nauka tolerancji dla wielokul- 
turowości” w Zespole Szkół w Czyżewie gościł Białoruski 
Zespół „Żemerwa” działający przy Muzeum Małej Ojczy-
zny w Studziwodach. Repertuar, który wykonuje zespół, 
został zebrany przez członków zespołu i pochodzi z oko- 
lic Bielska Podlaskiego oraz Hajnówki. Znajdujemy w nim  
pieśni wiosenne, żniwne, weselne, chrzcinne, rekruckie, 
biesiadne, ale także korowody i tańce ludowe. 

Uczniowie klas trzecich i piątych podczas warsztatów 
zapoznali się z tradycją i obrzędami, wspólnie uczyli się 
korowodów i piosenek białoruskich, zostali poczęstowani 
„bocianimi łapkami” – obrzędowym wypiekiem. Wspólna 
zabawa sprawiła dzieciom wiele radości.      

Małgorzata Kaczyńska 
ZS w Czyżewie
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22 stycznia podczas semestralnego spotkania rodziców 
z wychowawcami i dyrekcją ZS w Czyżewie, Młodzieżowa Or- 
kiestra Dęta z kapelmistrzem Cezarym Witkowskim na czele, 
zagrała koncert licznie zgromadzonym rodzicom, uczniom oraz 
radzie pedagogicznej. W holu Zespołu Szkół w Czyżewie młodzi 
muzycy wykonali utwory rozrywkowe, marszowe oraz szlagiery 
polskiej muzyki rozrywkowej. Młodzież koncertowała w ramach 
działania pn. „tourne” w projekcie Równać Szanse „nienaDĘTA 
MŁODZIEŻ”. Dyrektor GOK-u p.Katarzyna Kostro podziękowała 
za zaproszenie i wspaniałe przyjęcie pani dyrektor Annie Sie- 
nickiej, nauczycielom, uczniom oraz rodzicom. Noworoczne 
muzykowanie naszej orkiestry zakończył słodki poczęstunek. 

Anna Kazimierczuk
instruktor GOK-u

Kolejny zakątek Polski zdobyty!
Tegoroczne ferie zimowe uczniowie z Zespołu Szkół w Ro- 

sochatem Kościelnem i Zespołu Szkół w Czyżewie spędzali  
w najwyżej położonej miejscowości w Polsce Ząb – Bustryk  
w Domu Wczasowym Harnaś. Podczas zimowiska organizo- 
wanego przez Federację Branżowych Związków Producentów  
Rolnych w Warszawie dzieci zwiedzały Izbę Regionalną „U Gą- 
sienicy” w Murzasichle, Zakopane m.in. Krupówki. Ogromnym  
zainteresowaniem cieszyła się piesza wycieczka szlakiem tury- 
stycznym z Zębu na Gubałówkę oraz Butorowy Wierch. Każdy 
dzień wypełniony był grami i zabawami na świeżym powietrzu, 
wieczorami przy ognisku z pieczeniem kiełbasek jak również  
dyskotekami. Przepiękne widoki z okien na Tatry zostaną w na- 
szej pamięci na całe życie.

E. Dołkowska i I. Sienicka
ZS Rosochate Kościelne 

„Noworoczny koncert” Młodzieżowej Orkiestry Dętej

Książka na telefon
Książka na telefon – to inicjatywa, która powstała z myślą 

o  starszych mieszkańcach, osobach samotnych lub chorych. Wy-
starczy zadzwonić pod nr 86 275 53 11 i poprosić o przyniesienie 
książek bądź prasy (w ofercie mamy dzienniki i czasopisma kolo-
rowe) a bibliotekarz w dogodnym dla czytelnika terminie dostar-
czy zamówione materiały. Usługa dostępna jest na terenie miasta 
Czyżew.

Biblioteka Czyżew

W tym roku uroczyście obchodzona jest 1050 rocznica 
chrztu Polski, z tej też okazji młodzież gimnazjalna z Czyżewa 
i Rosochatego Kościelnego uczestniczyła w spotkaniu z gościem 
Panem Jarosławem Górskim – kulturoznawcą, pisarzem, kryty- 
kiem literackim. Wykład rozpoczął się od historii powstania pań- 
stwa polskiego i chrztu Polski, następnie Pan Jarosław wyjaśnił 
skąd pochodzi nazwa Polska mówił o pierwszych ludach za- 
mieszkujących nasz kraj. W dalszej części prelekcji młodzież 
dowiedziała się o pochodzeniu nazw regionów: Mazowsze, Śląsk, 
Lubelszczyzna; a także nazw miast i miejscowości: Łomża, Kolno, 
Płock, Warszawa, Kraków Czyżew, Rosochate, Nur, Małkinia, 
Boguty. Byłą to ciekawa lekcja historii Polski i naszego regionu 

1050 rocznica chrztu Polski
przedstawiona w bardzo jasny i przystępny sposób, to historia, 
którą powinien znać każdy Polak.

Biblioteka Czyżew
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Herody Gminy Czyżew – tourne po regionie zakończone sukcesem!

Styczeń i luty 2016 roku dla grupy kolędniczej „Herody 
Gminy Czyżew” minął pod znakiem artystycznych prezentacji  
i wyjazdów. 17 stycznia Herody kolędowały gościnnie w Miej- 
skim Ośrodku Kultury w Wysokiem Mazowieckiem. Tego samego 
dnia zaprezentowały się również podczas Prezentacji Zespo- 
łów Kolędniczych w Gminnym Ośrodku Kultury w Klukowie. 
Następnie w niedzielne popołudnie 24 stycznia grupa kolędni- 
cza zaprezentowała się Gminnym Ośrodku Kultury w Małkini 
(pow. ostrowski). Ostatni występ w okresie tegorocznego karna- 
wału miał miejsce w Łomży dnia 12 lutego w ramach Woje- 
wódzkiego Przeglądu Teatrów Wiejskich. Po obejrzeniu wszystkich 
prezentacji komisja konkursowa Regionalnego Ośrodka Kultury  
w składzie Andrzej Dyrdał – Przewodniczący Jur oraz Józef Zyśk 
i Teresa Pardo – Członkowie jury, postanowiła przyznać naszym 
Herodom I NAGRODĘ w kategorii grup dorosłych. Gratulujemy!

Anna Kazimierczuk 
GOK w Czyżewie

 

Przypominamy, że na początku 2015 roku ogłoszony został 
konkurs na najlepszego czytelnika. Głównym celem konkursu 
była promocja czytelnictwa oraz utrwalanie nawyku obcowania 
z książką. O wyłonieniu zwycięzcy zadecydowała ilość wypo- 
życzonych i przeczytanych książek. Po przeanalizowaniu kart 
czytelników i przeliczeniu liczby wypożyczeń komisja w składzie:  
Kazimierczuk Anna – przewodnicząca, Kazimierczuk Katarzyna –  
członek, Skarżyńska Marta – członek, wyłoniła następujące osoby 
jako najlepiej czytające w 2015 r.:

1. do lat 5 – Bogucka Aleksandra – 154 książki

2. 6 – 12 lat – Wojno Karolina – 101 książek

3. 13 – 15 l. – Tymińska Natalia – 59 książek

4. 16 – 19 l – Wiśniewska Magdalena – 86 książek

5. 20 – 24 l. – Poślada Anna – 59 książek

6. 25 – 44 l. – Wiśniewska Jolanta – 164 książki

7. 45 – 60 l. – Szymańska Katarzyna – 239 książek

8. pow. 60 l. – Łuniewska Kazimiera – 195 książek.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Biblioteka Czyżew

Konkurs „Najlepszy czytelnik 2015 r.” rozstrzygnięty
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Gminny Konkurs na Palmę Wielkanocną

7 marca 2016 r. powołano komisję w celu rozstrzygnięcia 
IX Gminnego Konkursu na „Palmę Wielkanocną” pod patronatem 
Burmistrza Czyżewa i Dziekana Dekanatu Czyżewskiego zorga- 
nizowanego przez Bibliotekę Publiczną Gminy Czyżew. 

Skład komisji: 

1. Lipińska Bożena – przewodnicząca,

2. Kostro Katarzyna – członek,

3. Kazimierczuk Katarzyna – członek.

Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. 
Wpłynęło 138 palm, 55 w kategorii I (klasy 0-3 palma rodzinna), 
45 w kategorii II (klasy 4-6), 37 w kat. III (gimnazjum, szkoła 
średnia), w kategorii IV (sołectwa, dorośli) 1 palma. 

Po wnikliwych dyskusjach komisja postanowiła nagrodzić 
następujące osoby:

•	 Kategoria I
I miejsce – Jakub Wołosiewicz z mamą – Z.S. w Rosochatem 
Kościelnem
II miejsce – Lilianna Grzeszczuk z mamą  – Z.S. w Czyżewie
III miejsce – Wojciech Krasowski z mamą – Gminne Przedszkole 
w Czyżewie

Wyróżnienia:
Julia i Kacper Dmochowski z mamą – Z.S. w Czyżewie 

Blanka Cygan z mamą – Gminne Przedszkole w Czyżewie 

Kacper i Kamil Pawłowicz z mamą – S.P. w Dąbrowie Wielkiej

Kacper i Wiktoria Godlewscy z mamą – Sz. P. w Dąbrowie Wielkiej

Izabela Stańczuk z mamą - Gminne Przedszkole w Czyżewie

                   

Kategoria II
I miejsce – Wiktoria Jaszak – Sz. P. w Dąbrowie Wielkiej
II miejsce – Gabriela Kraszewska – Sz. P. w Dąbrowie Wielkiej
III miejsce – Dominika Krasowska – Sz. P. w Dąbrowie Wielkiej.

Wyróżnienia : 
Dawid Kulesza – Z.S. w Czyżewie
Sylwia Krakówka – Z.S. w Czyżewie
Julia Gaczkowska – Z.S. w Czyżewie

•	 Kategoria III   
I miejsce –Marcin Mazur i Anna Kamińska – Specjalny Ośrodek 
Szkolno-     Wychowawczy w Zuzeli
II miejsce – Rafał Jastrzębski – Z. S. w Rosochatem Kościelnem
III miejsce – Ewelina Kowalska i Agnieszka Ryszewska – Z.S. w 
Czyżewie

Wyróżnienia :
Julia Olszak i Natalia Rawa - Z.S. w Czyżewie
Natalia Tymińska – Z. S. w Czyżewie.

•	 Kategoria IV

Wyróżnienie: Bogucka Krystyna

Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagdród 
odbyło się w Niedzielę Palmową w GOK-u z udziałem Burmistrza 
Czyżewa i księdza Dziekana. Po uroczystościach w GOK-u  
wszyscy z palmami w uroczystej procesji przeszli do kościoła na 
Mszę Świętą. Wszystkim serdecznie gratulujemy i dziękujemy za  
tak liczny udział w konkursie. Zapraszamy za rok do kolejnej 
edycji. 

Biblioteka Publiczna w Czyżewie 
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KRÓLEWSKI CZYŻEW!

Po raz pierwszy ulicami Czyżewa 6 stycznia przewędro- 
wał ORSZAK TRZECH KRÓLI. Tym samym miasto dołączyło do 
ponad stu innych miast w Polsce, gdzie od kilku lat w sposób  
bardzo uroczysty i widowiskowy obchodzi się pamiątkę Obja-
wienia Pańskiego. Mszy św. o godz. 12 przewodniczył ks. inf. 
Jan Sołowianiuk z Łomży, który w słowie skierowanym do wier-
nych zaznaczył: Wyrażamy wdzięczność Panu Bogu, że od kilku 
lat dzień 6 stycznia jest dniem świątecznym, wolnym od pracy. 
(…)  Jest to wielka radość dla nas, że także w Czyżewie możemy  
dzisiaj czcić tę wspaniałą pamiątkę – pokłon Trzech Króli. Przy-
wożę wam najmilsi serdeczne pozdrowienia od pasterza diecezji 
bpa Janusza, który prosił, aby przekazać zarówno kapłanom, jak  
i wszystkim wiernym gorące wyrazy pamięci i wdzięczności 
za to, że staracie się być blisko Chrystusa; że organizujecie tak  
wspaniałe, piękne, tradycyjne uroczystości, jak ta dzisiaj. Ksiądz 
infułat przypomniał także, że historyczne obchody Trzech Króli 
 są starsze od uroczystości Bożego Narodzenia.

Świąteczny orszak wyruszył spod miejscowej świątyni. Kró- 
lowie wiezieni byli pięknym powozem konnym, któremu towa- 
rzyszyły dwa inne zaprzęgi, w tym, ku uciesze szczególnie dzieci 
– para kucyków. Przy wtórze śpiewanych po przewodnictwem 
parafialnego chóru kolęd oraz gry akordeonistów marsz dotarł  
na plac przy Zespole Szkół w Czyżewie, gdzie na najmłodszych 
czekały słodkie niespodzianki.

Na zakończenie marszu zorganizowanego z inicjatywy miej- 
scowego proboszcza ks. kan. Eugeniusza Sochackiego ks. inf. Jan 
Sołowianiuk wspomniał: Przy okazji tego dzisiejszego orszaku  
przypominają mi się słowa ś. p. ks. bpa Edwarda Samsela. Z oka-
zji wizytacji duszpasterskiej ks. biskup wieziony od granic waszej  
parafii do kościoła dorożką zaprzęgniętą w dwie pary pięknych 
koni na powitanie powiedział: „Królewski Czyżewie!”

Tekst i fot. Radosław Sienicki
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XV „Prezentacje Kolęd i Zespołów Kolędniczych” w czyżewskim GOK-u

W tym roku odbyła się już piętnasta, jubileuszowa edycja 
„Prezentacji Kolęd i Zespołów Kolędniczych”, które organizuje  
Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie. Tradycje kolędowania  
21 stycznia 2001 roku zainicjowała Pani Katarzyna Kostro Dyrek-
tor GOK-u, która – jak zawsze przy tej okazji – powitała licznie  
zgromadzoną publiczność. Podczas prezentacji zaszczycili nas 
swą obecnością m.in. Ks. Dariusz Gosk z miejscowej parafii, Z-ca  
Burmistrza Czyżewa Pan Andrzej Molenda oraz Radni Rady  
Miejskiej.

Jako pierwszy na scenie zaprezentował się dziecięcy zespół 
kolędniczy z Gminnego Ośrodka Kultury w Turośli prezentując 
tradycyjne, regionalne widowisko pt. „Król Herod na Kurpiach”. 
Opiekunem grupy, a jednocześnie Dyrektorem GOK-u w Turośli 
jest Pani Iwona Potaś. Kolejnym punktem programu była insce- 

nizacja pt. „Kolędowanie w Czyżewie” w wykonaniu dzieci z koła  
teatralnego „Teatru Marzeń”, prowadzonego przez Panią Anię  
Kazimierczuk. Następnie popis sztuki aktorskiej dały „Herody  
Gminy Czyżew” pod wodzą „Króla” Pana Stanisława Kamianow- 
skiego. Zaś po Herodach kolędy i pastorałki zaprezentował Chór 
Klubu Seniora z Czyżewa, którego instruktorem i opiekunem 
jest Pan Zdzisław Bieranowski z Dąbrowy Wielkiej. Tegoroczne  
kolędowanie w Czyżewie zakończył koncert wesołych, jak też 
nastrojowych utworów bożonarodzeniowych w wykonaniu grup 
wokalnych: dziecięcej „B-moll” i młodzieżowej „Nova Noota” 
(zespoły prowadzi Pani Agnieszka Zaniewska). Publiczność z sa- 
tysfakcją opuszczała po niemalże dwóch godzinach Gminny 
Ośrodek Kultury w Czyżewie. Zapraszamy za rok!

GOK Czyżew 

3 kwietnia – koncert „Z głębi serc” poświęcony 11-tej rocznicy 
śmierci Papieża Polaka Św. Jana Pawła II w wykonaniu dzieci  
i młodzieży z zespołów wokalnych z GOK przygotowany przez 
instr. Agnieszkę Zaniewską. Koncert odbędzie się po wieczornej 
mszy świętej.

10 kwietnia – w tym dniu serdecznie zapraszamy mieszkańców  
naszej gminy na obchody VI rocznicy katastrofy pod Smoleń- 
skiem. O godzinie 9.30 w Urzędzie Miejskim zostaną złożone 
symboliczne kwiaty oraz zapalone znicze pod tablicą śp. Pre- 
zydenta Lecha Kaczyńskiego i Dębami Pamięci – poświęconym  
ofiarom katastrofy. O godzinie 10.00 zostanie odprawiona  
Msza Św. w Kościele Parafialnym w intencji ofiar katastrofy  
smoleńskiej. Obchodom będzie towarzyszyć wystawa fotogra- 
ficzna w Muzeum Ziemi Czyżewskiej. 

15 kwietnia – impreza ekologiczna „Nasza Ziemia” zorganizo- 
wana w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi. 
W programie występ dzieci z koła teatralnego GOK oraz roz- 
strzygnięcie Regionalnego Konkursu Plastyczno-Ekologicznego 
„Eko-pocztówka”. Pokonkursowa wystawa prac w GOK-u. 

24 kwietnia – Powiatowe Prezentacje Zespołów Tanecznych 
„Wesoły Pląs”. Początek imprezy o godz. 15.00. 

3 maja – obchody Święta konstytucji 3 Maja, w programie: 
– Msza Św. w Kościele Parafialnym p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła 
– Uroczystość przy Pomniku Niepodległości
– złożenie wieńców
– część artystyczna
– bieg uliczny 3 Maja o puchar Burmistrza Czyżewa

15 maja – Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzie- 
żowej „Polskie przeboje – śpiewać każdy może”. Początek godz. 
15.00. 

5 czerwca – „Święto Rodziny – piknik nad Zalewem”, festyn 
rekreacyjno-sportowy odbędzie się na stadionie miejskim w Czy- 
żewie , w godz. 14.00-20.00.

9-10 lipca – Dni Czyżewa. W tym roku gwiazdą wieczoru będzie 
Grzegorz Hyży. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Szczegółowe informacje  odnośnie w/w imprez  
będą umieszczane  na stronie internetowej GOK 

i UM w Czyżewie oraz plakatach ogłoszeniowych. 

Kalendarz imprez  
Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie na rok 2016



Wydawca: 

Adres redakcji: 
tel. 86 275 50 36; fax: 86 275 51 16; e-mail: sekretariat@umczyzew.pl; www.umczyzew.pl

Stypendium Burmistrza Czyżewa rozdane

Gminny Konkurs na Palmę Wielkanocną


