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Szanowni Państwo

Za nami prawdziwie upalne lato. Wprawdzie był to dobry 
czas na urlopy, wakacje, ale dla rolników susza była powodem 
do zmartwień, której pokłosiem były słabe tegoroczne plony. 
Duża część rolników słusznie ubiegała się o otrzymanie odszko-
dowań z tego tytułu. Sezon letni to także czas na prowadzenie 
różnych inwestycji w terenie. Prowadzone były budowy i remonty 
dróg, prace remontowo-budowlane w szkole w Rosochatem 
Kościelnem, w urzędzie a także z uwagi na bardzo niski poziom 

wody udało się wyczyścić kilka stawów w różnych miejscowo-
ściach. Przygotowywane były także różne projekty, by móc póź-
niej ubiegać się o środki unijne, na które dopiero będą ogłaszane 
konkursy.

W ostatnim czasie możemy się też pochwalić wysokimi miej-
scami, jakie zajęła nasza gmina w różnych ogólnopolskich rankin-
gach m.in.: zajęła 1 miejsce w województwie i odpowiednio 24 
i 30 w kraju w rankingach samorządów przyjaznych mieszkańcom 
i miast „gdzie żyje się najlepiej” a także samorządu najbardziej 
przyjaznego biznesowi. Oprócz tego, iż realizujemy szereg inwe-
stycji to jesteśmy najmniej zadłużonym samorządem według ran-
kingu pisma samorządowego „Wspólnota”, gdzie znaleźliśmy się 
na 6 miejscu w Polsce w kategorii małych miast.

Te wysokie lokaty są wynikiem wspólnej pracy samorządu, 
przedsiębiorców, wszystkich mieszkańców a także dobrej współ-
pracy z samorządem powiatowym, wojewódzkim i naszym przed-
stawicielem w parlamencie.

Szanowni Państwo, 
Przed nami wybory parlamentarne. Skorzystajmy z możli-

wości jaką daje nam demokracja i sami dokonajmy właściwego 
wyboru. Nie pozwólmy, by to inni za nas wybrali. 

Zachęcam do udziału w wyborach 25 października w go-
dzinach 700 – 2100

 
 Z pozdrowieniami 

                                                                    Anna Bogucka
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Najlepszym miejscem do życia w naszym regionie, jak się 
okazuje, jest Gmina Czyżew. Tak wynika z najnowszego rankingu 
Tygodnika Wprost, który opublikował ranking gmin przyjaznych 
mieszkańcom. W zestawieniu „Gdzie żyje się najlepiej” pośród 
gmin miejskich i miejsko-wiejskich Gmina Czyżew zajęła 1 miej-
sce w województwie podlaskim i 24 miejsce w Polsce z ilością 
17,7 pkt.

Zestawienie powstało na podstawie danych ze sprawozdań 
finansowych oraz wypełnionej ankiety. Zapytano o średnią dłu-
gość życia, poziom stopy bezrobocia, budżet partycypacyjny. 
W finansach uwzględniono wydatki i dochody gmin przezna-
czone na inwestycje, pozyskane środki unijne, zadłużenie. Pod 
uwagę brano również ważne dla codziennego życia aspekty, takie 
jak: 

• wydatki na środowisko na mieszkańca w 2014 r. (w Czy-
    żewie – 523,9 zł);
• wydatki na kulturę na mieszkańca w 2014 r. (w Czyże-
    wie 106,1 zł);
• średnią liczbę uczniów w jednej klasie w szkole podsta–    
wowej (w Czyżewie 20,1);
• średnią liczbę uczniów w jednej klasie w gimnazjum 
    (w Czyżewie 23,7)
• liczbę osób przypadających na jedną przychodnię (w Czy-
    żewie 1668,0).

Jesteśmy dumni, że nasz samorząd dzięki wspólnej dobrej 
pracy wielu osób plasuje się tak wysoko w ważnych rankingach 
ogólnopolskich. Mamy nadzieję, że w latach następnych wskaź-
niki będą równie dobre i wysokie a ich efekty będą widoczne w 
naszej Gminie.

UM Czyżew

Czyżew – najlepsze miejsce do życia
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Tegoroczne dni Czyżewa miały wyjątkowy charakter. Zostały 
połączone z obchodami 25-lecia samorządu Gminy Czyżew. 
Niedzielną uroczystość 12 lipca na stadionie miejskim poprze-
dziła Msza św. odprawiona o godz.1000 w Czyżewskim Kościele 
w intencji samorządowców przez ks. Dziekana Eugeniusza So-
chackiego. Po mszy św. wszyscy zaproszeni zgromadzili się na VI 
uroczystej sesji Rady Miejskiej. Na uroczystość, która rozpoczę-
ła się o 1130 w sali widowiskowej GOK przybył Wojewoda Pod-
laski Pan Andrzej Mayer oraz Pan prof. Henryk Skarżyński – Ho-
norowy Obywatel Gminy Czyżew. Wśród przybyłych znalazło 
się również wielu ważnych gości: Poseł na Sejm RP Pan Jacek 
Bogucki, członek Zarządu Województwa Podlaskiego Pan Jerzy 
Leszczyński, Dyrektor Podlaskiego oddziału ARiMR w Łomży Pan 
Stefan Krajewski, Dyrektor PODR w Szepietowie Pan Grzegorz 
Mikołajczyk wraz z zastępcą Panem Markiem Skarżyńskim, Staro-
sta Wysokomazowiecki Pan Bogdan Zieliński, dyrektorzy Szpitala 
Ogólnego oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazo-
wieckiem, Komendant Powiatowy PSP Pan Andrzej Koc. W sali 
wypełnionej po brzegi nie zabrakło również wójtów i burmistrzów 
ościennych gmin, przedstawicieli policji, Ochotniczej Straży Po-
żarnej, sołtysów i radnych pełniących funkcję od roku 1990 oraz 
przedsiębiorców, którzy przyczynili się do rozwoju naszej małej 
Ojczyzny. Ważnym punktem obrad było wręczenie Srebrnego 
Krzyża Zasługi nadanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej na wniosek Wojewody Podlaskiego Pani Burmistrz Annie 
Boguckiej za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokal-
nej. Burmistrz Czyżewa dziękując za wyróżnienie podkreśliła, że 
dobra ocena jej pracy to ocena wszystkich osób i instytucji z nią 
współpracujących także mieszkańców gminy i za tą pracę złożyła 
serdeczne podziękowania. Podziękowała także swoim poprzed-
nikom wójtom, radnym i sołtysom wszystkich kadencji za pracę 
jaką wnieśli w rozwój gminy w ciągu 25 lat. Podczas uroczystości 
wyróżnienia otrzymali przewodniczący i radni o najdłuższym sta-
żu samorządowym, kierownicy gminnych jednostek organizacyj-
nych – dyrektorzy szkół i instytucji kultury, sołtysi, pracownicy 
Urzędu Miejskiego w Czyżewie z 25-letnim stażem samorządo-
wym, pracodawcy którzy rozpoczynali działalność na początku 
lat 90-tych, Państwowe i Ochotnicze Straże oraz osoby, które peł-
niły społeczną funkcję od początku powstania samorządu. Pod-
czas sesji wyświetlona została prezentacja multimedialna która 
pokazała jak wygląda Gmina po 25 latach przemian. Uroczystość 
zakończyły przemówienia gości oraz występ Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury. Niezwykle 
wzruszające i ciepłe słowa skierował do gospodarzy i gości Hono-
rowy Obywatel Gminy Czyżew – prof. Henryk Skarżyński, który 
podziękował za zaproszenie i odniósł się do przemian jakie nastą-
piły w okresie 25-lecia, podkreślił rodzinną atmosferę uroczystości 
ale przede wszystkim docenił walory gminy z której się wywodzi 
zapewniając że nie ustępują najbardziej znanym i cenionym miej-
scom na świecie w których przebywał.

       Po uroczystościach w Urzędzie na stadionie rozpoczął się 
festyn występami lokalnych zespołów. O godz. 1600 jak co roku 
rozstrzygnięto konkurs „Najlepsi w Gminie”. Pamiątkowe statuetki,
 dyplomy oraz upominki zwycięzcom  wręczyła Pani Burmistrz 
z Posłem naszej ziemi Jackiem Boguckim oraz Przewodniczącym 
Rady Miejskiej Witoldem Sienickim. W niezwykle dobry humor 
wprowadził zgromadzonych występ Alicji Majewskiej i Włodzi-
mierza  Korcza. Zaśpiewali oni przeboje m.in.: Odkryjemy miłość 
nieznaną czy „Jeszcze się tam żagiel bieli”.  Z pewnością znane 
wszystkim. Tysiące fanów przyciągnął występ Zenka Martyniuka 
z zespołu „AKCENT”. Wszyscy świetnie się bawili w rytm przebo-
jów, których nie mogło zabraknąć: „Życie to są chwile”, „Chłopak 
z gitarą”, „Mała figlarka”, „W sercu mi graj”. Zabawa trwała do 
późnych godzin wieczornych przy utworach z lat 80. i 90. wyko-
nanych przez coverowy zespół Vocart. Organizatorzy nie zapo-
mnieli o najmłodszych uczestnikach i zapewnili wiele urządzeń 
rekreacyjnych i stoisk handlowych.

Niedzielne atrakcje poprzedziła sportowa sobota. Już od 
godz. 1000 na Stadionie „Orlik” przy ul. Polnej trwały konkursy 
sportowe, po których rozegrany został turniej piłki nożnej o „Pu-
char Burmistrza Czyżewa”. W turnieju zagrała drużyna Oldboyów 
utworzona z inicjatywy pierwszego wójta Gminy – Jacka Boguc-
kiego w skład której weszli samorządowcy m.in.: Jerzy Pakieła – 
Przewodniczący Rady Gminy I kadencji, Jerzy Sienicki – Prze-
wodniczący Rady Gminy V kadencji, Zdzisław Grądzki, Sławomir 
Dmochowski – obecni radni. Rozegrany mecz dostarczył zawod-
nikom wielu pozytywnych emocji. W Muzeum Ziemi Czyżewskiej 
obejrzeć można było wystawę prac plastycznych pn. „Architektura 
Powiatu Wysokomazowieckiego”. Z kolei w Bibliotece Publicznej 
w Czyżewie podziwiać można było rękodzieło – haft krzyżykowy 
autorstwa mieszkańców gminy. 
Poniżej prezentujemy wyniki konkursu „Najlepsi w Gminie”:
1) w kategorii przedsiębiorca roku:
– Pan  Krzysztof Kołakowski
– Pan  Ryszard Skawski
2) w kategorii sołtys roku: 
– Pan Stanisław Kaczyński
– Pan Andrzej Gnatowski
3) w kategorii społecznik  roku:
– Pan Tadeusz Rupiński – prezes OSP Kaczyn Herbasy
– Pan Zbigniew Równy –  OSP Czyżew
– Pan Kamil Król –  OSP Czyżew
4) w kategorii nauczyciel-wychowawca  roku:
– Pan Dariusz Zdrojewski – nauczyciel  Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących i Zawodowych  w Czyżewie
– Pani Anna Marciniak – nauczyciel Zespołu Szkół w Czyżewie
– Pani Wiesława Alina Sakowicz – nauczyciel Zespołu Szkół 

Dni Czyżewa ze Srebrnym Medalem od Prezydenta
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w  Rosochatem Kościelnem
– Pani Elżbieta Krajewska – nauczyciel Szkoły Podstawowej 
w Dąbrowie Wielkiej
– Pani Danuta Suchodolska – nauczyciel  Gminnego Przedszkola 
w  Czyżewie
5) w kategorii osobowość roku w dziedzinie kultury:
– Pani Katarzyna Kostro – Dyrektor  Gminnego Ośrodka Kultury 
w  Czyżewie
6)  w kategorii rolnik roku:
– Państwo Waldemar i Małgorzata Godlewscy
– Państwo Marek i Renata Lubowiccy
7) w kategorii sportowiec roku: 
– Daniel Łojek –  uczeń Gimnazjum w Rosochatem Kościelnem 
– Rafał Kujawa – uczeń Gimnazjum w Czyżewie 
– drużyna piłki nożnej juniorów młodszych 1 z Klubu Sportowego 
„Orlęta Czyżew” i  jej treneri Łukasz Kamiński
– drużyna piłki nożnej juniorów młodszych 2 z Klubu Sportowego 
„Orlęta  Czyżew”  i  jej trener Wojciech Stefański
8) w kategorii uczeń roku:
– Magda Wiśniewska – uczennica Gimnazjum w Czyżewie
– Maciej Mioduszewski – uczeń Szkoły Podstawowej w Czyżewie
– Joanna Krajewska – uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcą-
cych i Zawodowych  w Czyżewie
– Magdalena Wajszczyk – uczennica Gimnazjum w Czyżewie
– Aleksandra Staniaszek – uczennica  Gimnazjum w Czyżewie

– Weronika Kalupa – uczennica Gimnazjum w Czyżewie oraz 
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zambrowie
– Laura Karczewska – uczennica Szkoły Podstawowej w Czyżewie

Tegoroczne Dni Czyżewa sponsorowali: Sokołów S.A., Bank 
Spółdzielczy w Czyżewie, PRIMATOR Henryk Kraszewski, Hur-
townia Rolvit, Zakłady Mięsne Czyżew, Centrum Handlowe ESAM, 
kwiaciarnia i pracownia florystyczna Zielony Gaj, Sala Bankieto-
wa CRYSTAL, GODAGRO, PHU Krzysztof Kołakowski, KRASBUD 
Producent Styropianu, CLOVIN, Studio Video Mix Orłowski, Auto 
Bogucki Mechanika i Diagnostyka Pojazdowa, TUiR Warta S.A. 
Jadwiga Kuropatwa, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych 
‘’Trakt’’– Jerzy Szklaruk. Dziękujemy! Do zobaczenia za rok!!!

UM Czyżew

11 sierpnia 2015 r. miała miejsce VII Sesja Rady Miejskiej 
w Czyżewie. W części informacyjno-sprawozdawczej sesji Rada 
wysłuchała informacji Burmistrza Czyżewa z działalności w okre-
sie międzysesyjnym od dnia 26 czerwca do dnia 10 sierpnia 2015 r., 
którą przedstawiła Pani Burmistrz Anna Bogucka.

Pani Burmistrz poinformowała zgromadzonych o dwóch pro-
wadzonych postępowaniach o zamówienia publiczne z których 
jedno dotyczy dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zago-
spodarowanie centrum Czyżewa natomiast drugie na świadczenie 
usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości.

Pani Burmistrz ponadto poinformowała zebranych o krzepią-
cym sukcesie naszej gminy w ogólnopolskim rankingu Tygodnika 
Wprost „Gdzie żyje się najlepiej”, w którym uplasowaliśmy się 
na 24 miejscu w kraju i pierwszym w województwie wśród gmin 
miejsko- wiejskich. Tworząc ranking brano pod uwagę m.in. takie 
czynniki jak: wydatki na środowisko na mieszkańca w 2014 r., wy-
datki na kulturę na mieszkańca w 2014 r., średnią liczbę uczniów 
w jednej klasie w gimnazjum liczbę osób przypadających na jedną 
przychodnię.
Podczas obrad zostały podjęte następujące uchwały:
1) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysoko-
mazowieckiemu,
2) w sprawie zasięgnięcia informacji o zgłoszonych kandydatach 
na ławników od komendanta wojewódzkiego policji,

3) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do stowarzyszenie 
„Łomżyńskie Forum Samorządowe”
4) w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Gminy Czyżew na lata 
2009-2017.
5) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czyżew oraz ustalenia 
stawki takiej opłaty,
6) w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 
Gminy Czyżew,
7) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właści-
cieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Czyżew,
8)  w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie prac i 
robót budowlanych przy zabytku,
9)  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
10) zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg wewnętrz-
nych do kategorii dróg gminnych.

Ważną informacją dla wszystkich mieszkańców wynikającą 
z podjętych uchwał na VII Sesji jest zmiana dotychczasowej staw-
ki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podwyżka 
podyktowana jest przejęciem przez gminę od właścicieli nieru-
chomości obowiązku wyposażenia mieszkańców w pojemniki na 
odpady zmieszane bądź pojemniki lub worki na odpady  zbierane 
w sposób selektywny a także dostosowanie jej wysokości do po-
noszonych wydatków za gospodarowanie odpadami przez gminę.

Przypominamy, iż na V Sesji Rady Miejskiej został podjęta 
uchwała V/34/14 z dnia 26 czerwca 2015 r. która określa rodzaje 
i ilości odbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości, wyposażanie nieruchomości w pojemniki i worki do 
gromadzenia odpadów, częstotliwość odbierania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości, sposób świadczenia usług 
przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz 
tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypad-
ków niewłaściwego świadczenia usług w zakresie odbioru odpa-
dów komunalnych. 

UM Czyżew

VII Sesja Rady Miejskiej w Czyżewie
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Czyżew według wcześniejszego rankingu – gmina przyja-
zna mieszkańcom tym razem jako jedyna Gmina w wojewódz-
twie znalazła się w gronie 30 gmin miejskich i miejsko-wiejskich 
w kraju, które są najbardziej przyjazne biznesowi. W rankingu 
tygodnika Wprost za 2014 r. uwzględniono czynniki, które mogą 
najbardziej przyciągać inwestorów w tym: nakłady inwestycyjne na 
mieszkańca, rozwój infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyj-
nej, plany zagospodarowania przestrzennego, bezrobocie, środki 
unijne, stan zadłużenia ale także dynamikę nowo zarejestrowanych 

Gmina Czyżew przyjazna inwestorom
przedsiębiorstw, programy wsparcia dla przedsiębiorców i inne. 
Bardzo cieszy nas fakt, że nasz gmina plasuje się tak wysoko za-
równo w rankingu gmin przyjaznych mieszkańcom (24 miejsce 
w kraju) i gmin przyjaznych inwestorom (30 miejsce w kraju). 

Wierzymy, że podejmowane przez nas działania wpływają na 
rozwój naszej gminy, który jest ściśle związany z jakością życia 
mieszkańców. 

UM Czyżew 

Czyżew najmniej zadłużonym samorządem
Czyżew jest na 6 miejscu w Polsce w kategorii małych miast 

(jest ich 585) jako samorząd najmniej zadłużony, a więc o naj-
lepszej zdolności kredytowej. Takie dane zostały przedstawione 
w 18 numerze pisma samorządowego „Wspólnota” z dnia 5 wrze-
śnia 2015 r. który opublikował kolejny ranking gmin tym razem do-
tyczący zadłużenia oraz zdolności kredytowej w 2015r.

Jednocześnie w poprzednich rankingach Czyżew był także 
w czołówce gmin, które tworzą najlepsze warunki do życia miesz-
kańcom i są przyjazne inwestorom. Mimo realizacji tak wielu in-
westycji i tworzeniu dobrej infrastruktury do życia okazuje się 

także, że Czyżew jest też jednym z najmniej zadłużonych samo-
rządów.

    Świadczy to o racjonalnym gospodarowaniu budżetem, wy-
sokim stopniu pozyskiwania i wykorzystywania środków zewnętrz-
nych a także maksymalnie oszczędnym i efektywnym wydatkowa-
niu pieniędzy.

   Mamy nadzieję, że tak wysoki pułap osiągniętych miejsc w 
rankingach zostanie utrzymany w latach następnych co bezpośred-
nio wpłynie na poziom życia mieszkańców naszej gminy.

UM Czyżew 

W niedzielę 25 października 2015 r. odbędą się wybory do Sej-
mu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.  Na terenie Gminy Czyżew 
czynnych będzie 5 lokali wyborczych:
• Nr 1 w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżewie przy ul.    
    Mazowieckiej 34,
• Nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  
    w Czyżewie przy ul. Niepodległości 3,
• Nr 3 w Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem przy ul. 
    Mazowieckiej 5,
• Nr 4 w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej,
• Nr 5 Zespole Szkół w Czyżewie przy ul. Polnej 5.

Lokale Nr 3 i 5 są wyznaczone dodatkowo do głosowania 
korespondencyjnego i przez pełnomocnika.

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wybo-
rach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej, ma obywatel polski, który: najpóźniej w dniu 
głosowania kończy 18 lat, nie został pozbawiony praw publicznych 
prawomocnym orzeczeniem sądu, nie został ubezwłasnowolnio-
ny prawomocnym orzeczeniem sądu i nie został pozbawiony praw 
wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu. 

Wyborca zameldowany na pobyt stały na obszarze gminy, 
który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców 

Wybory do Sejmu i Senatu RP
w innym miejscu oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na 
własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców spo-
rządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca 
zamieszkania.

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu w czasie wy-
borów może otrzymać wcześniej w swoim urzędzie gminy zaświad-
czenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można 
głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju lub za gra-
nicą.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania 
składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie 
wyborców, najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 
23 października 2015 r.

Głosowanie będzie trwało od godziny 700 do godziny 2100.
Wyborca udający się do lokalu wyborczego powinien zabrać 

ze sobą dowód osobisty.
Brak dowodu osobistego będzie skutkowało odmową wydania 

karty do głosowania. 
Szczegółowe informacje dotyczące głosowania można uzy-

skać na stronie internetowej PKW – zakładka: wybory do Sejmu 
i Senatu RP 2015 – informacje PKW

UM Czyżew

Bezpieczeństwo w Mieście i Gminie Czyżew
16 października 2015 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miej-

skiego w Czyżewie odbyła się debata zorganizowana przez Komen-
danta Powiatowego Policji w Wysokiem Mazowieckiem pt. „Bez-
pieczeństwo w Mieście i Gminie Czyżew”. Spotkanie miało na celu 
zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań społeczeństwa w zakresie po-
prawy bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, miejscach publicz-
nych oraz w ruchu drogowym na terenie miasta i gminy Czyżew.  

W debacie uczestniczyli z ramienia Komendy Powiatowej Policji 
podinspektor Grzegorz Mierzejewski – Komendant Powiatowy Poli-
cji, komisarz Janusz Zaręba – Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji, 
starszy aspirant – Karol Lutostański – dzielnicowy w Czyżewie oraz 
zaproszeni na debatę radni, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyj-
nych gminy, pracownicy Urzędu Miejskiego i mieszkańcy Czyżewa. 

Po przedstawieniu multimedialnym stanu bezpieczeństwa 
w Gminie za lata 2013–2014 rozpoczęto dyskusję w celu wymiany 
spostrzeżeń, złożenia wniosków i wypracowania celów na rzecz eli-
minacji ewentualnych zagrożeń. 

Poruszono kwestię m.in. likwidacji Posterunku Policji w Czy-
żewie do której odniósł się Komendant przypominając o staraniach 
Gminy na rzecz utrzymania placówki i deklaracjach składanych 
dotyczących finansowego wsparcia a nawet przejęcia całkowitych 
kosztów remontu i utrzymania budynku Posterunku Policji. Jednak 
„odgórne” decyzje zakładające reorganizację struktur Policji i sposo-
bu realizacji zadań dotknęły także Czyżew. 

Mimo to Gmina Czyżew (w związku z licznymi pytaniami 
mieszkańców) zgłosiła ponownie potrzebę przywrócenia Posterunku 
i ewentualnego partycypowania w kosztach jego utrzymania po to 
aby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i umożliwić 
bezpośredni kontakt z miejscowymi funkcjonariuszami. Wnioski 
złożone przez uczestników na koniec debaty zostały zapisane zaś 
Komendant Powiatowy Policji zadeklarował ich realizację i pełną 
współpracę na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa w Gmi-
nie Czyżew. 
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Nowe zasady gospodarowania odpadami w gminie
W dniu 25 czerwca 2015 Rada Miejska w Czyżewie podjęła 

uchwałę nr V/34/15 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodaro-
wania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy, położonych na obszarze Gminy 
Czyżew.

Ze względu na liczne wnioski mieszkańców oraz zgodnie 
z podjętą uchwałą w zamian za uiszczoną opłatę za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi gmina przejmuje obowiązek 
właścicieli nieruchomości polegający na wyposażaniu nierucho-
mości w pojemniki na odpady zmieszane oraz pojemniki lub 
worki na odpady zbierane w sposób selektywny w zależności 
o rodzaju zabudowy, a obowiązek utrzymania pojemników w na-
leżytym stanie technicznym i sanitarnym należy do właścicieli 
nieruchomości. 
Określa się pojemność pojemników na odpady zmieszane, w za-
budowie jednorodzinnej:
– 1 pojemnik o pojemności 120 l w przypadku gospodarstwa 
domowego, w skład którego wchodzi od 1 do 3 osób, 
– 1 pojemnik o pojemności 240 l w przypadku gospodarstwa 
domowego, w skład którego wchodzi powyżej 3 osób, 
w zabudowie wielorodzinnej:
– 1 pojemnik o pojemności 1100 l na 50 mieszkańców. 
Określa się pojemność pojemników na odpady zbierane w sposób 
selektywny, w zabudowie wielorodzinnej:
– 1 pojemnik na odpady surowcowe o pojemności 1100 l na 50 
mieszkańców, 
– 1 pojemnik na szkło o pojemności 480 l na 50 mieszkańców, 
– 1 pojemnik na odpady zielone oraz inne odpady ulegające bio-
degradacji o pojemności 480 l na 50 mieszkańców. 
Określa się liczbę worków na odpady zbierane w sposób selek-
tywny, przypadającą rocznie na jedno gospodarstwo domowe 
w zabudowie jednorodzinnej: 
– w przypadku gospodarstwa domowego, w skład którego wcho-
dzi od 1 do 3 osób: 

a) worek na odpady surowcowe – 12 szt., 
b) worek na szkło – 6 szt., 
c) worek na odpady zielone oraz inne odpady ulegające bio-
degradacji – 19 szt., 

– w przypadku gospodarstwa domowego, w skład którego wcho-
dzi powyżej 3 osób: 

a) worek na odpady surowcowe – 24 szt., 
b) worek na szkło – 8 szt.
c) worek na odpady zielone oraz inne odpady ulegające bio-
degradacji – 19 szt. 

Worki dostarczane są przez przedsiębiorcę uprawnionego do 
odbioru odpadów komunalnych nieodpłatnie. Worki na odpady 
zmieszane oraz dodatkowe worki na odpady zbierane w sposób 
selektywny oprócz wymienionych zapewniają właściciele nieru-
chomości na własny koszt.
Określa się następujące oznakowanie pojemników i worków do 
selektywnej zbiórki odpadów: 
1) kolor żółty – do gromadzenia odpadów surowcowych, papier 
i tekturę, tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe,
2) kolor zielony – do gromadzenia szkła, 
3) kolor brązowy – do gromadzenia odpadów zielonych oraz in-
nych odpadów ulegających biodegradacji.

Rada Miejska uchwałą nr VII/43/15 z dnia 11 sierpnia 2015 
uchwaliła nowe stawki opłat uwzględniające ponoszone koszty 
przez Gminę. Nowe stawki uwzględniają także wyposażenie 
mieszkańców w pojemniki i pełną obsługę systemu zbiórki 
odpadami. 

W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbie-
rane w sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi od  gospodarstwa do-
mowego :

– jednoosobowego w wysokości                        –  8,00 zł;
– 2-osobowego w wysokości                             – 15,00 zł,
– liczącego 3 osoby w wysokości                      – 20,00 zł,
– liczącego 4 osoby w wysokości                      – 24,00 zł,
– liczącego 5 i więcej osób w wysokości           – 27,00 zł.

W przypadku odpadów zbieranych w sposób nieselektywny 
ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od  gospodarstwa domowego:

– jednoosobowego w wysokości                      – 15,00 zł;
– 2-osobowego w wysokości                            – 29,00 zł,
– liczącego 3 osoby w wysokości                     – 39,00 zł,
– liczącego 4 osoby w wysokości                     – 45,00 zł,
– liczącego 5 i więcej osób w wysokości          – 50,00 zł.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
1. ROSOCHATE KOŚCIELNE UL. WIERZBOWA, ZAREBY SKÓRKI,  KACZYN HERBASY, ROSOCHATE KOŚCIELNE UL. MAZOWIECKA, 
KACZYN STARY, ŚWIĘCK STRUMIANY, ROSOCHATE KOŚCIELNE UL. POŚWIĄTNE, UL. CZYŻEWSKA, UL. KOŚCIELNA, ROSO-
CHATE NARTOŁTY, DĄBROWA CHERUBINY, ZARĘBY BINDUGI

MIESIĄC DZIEŃ
WRZESIEŃ 14 + bio,           28 sel

PAŹDZIERIK 15 +bio,            29 sel
LISTOPAD 18 +bio,            30 sel
GRUDZIEŃ 14+ bio,            28 sel

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

2. DMOCHY MROZY, DMOCHY WOCHY, CZYŻEW SUTKI, CZYŻEW RUŚ WIEŚ, OŁDAKI MAGNA BROK, CZYŻEW UL. A. POZNAŃ-
SKICH, CZYŻEW RUŚ KOLONIA, CZYŻEW SIEDLISKA, GODLEWO KOLONIA,

MIESIĄC DZIEŃ
WRZESIEŃ 14+ bio,            28 sel

PAŹDZIERIK 16+ bio,            29 sel
LISTOPAD 18+ bio,            30 sel
GRUDZIEŃ 14+ bio,            28 sel

Odbierane odpady należy wystawić przy drodze obok posesji do godziny 7.00 w dniu odbioru.
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3. CZYŻEW UL. ZAMBROWSKA, CZYŻEW ZARZECZE, UL. CMENTARNA, UL. CICHA, UL. JAŚMINOWA, UL. SIKORSKIEGO, 
UL. OGRODOWA, UL. KWIATOWA, UL. ZARĘBSKA, UL. STRAŻACKA, STOKOWO SZERSZENIE, STOKOWO BUĆKI, JAŹWINY 
KOCZOTY, MICHAŁOWO WIELKIE, SZULBORZE KOZY, BRULINO PIWKI, BRULINO KOSKI

MIESIĄC DZIEŃ
WRZESIEŃ 14+ bio,         28 sel

PAŹDZIERIK 19+ bio,         29 sel
LISTOPAD 18+ bio,         30 sel
GRUDZIEŃ 14 +bio,         28 sel

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

4. CZYŻEW UL. DUŻY RYNEK, UL. MAŁY RYNEK, UL. KRZYWA, UL. MAZOWIECKA, UL. KOŚCIELNA, UL. SZKOLNA, UL. KLONO-
WA, UL. PRZYTOROWA, UL. KOLEJOWA, UL. PRZYDWORCOWA, UL. CIECHANOWIECKA, UL. JAKUBSKIEGO, CZYŻEW ZŁOTE 
JABŁKO, UL. MICKIEWICZA, UL. SŁOWACKIEGO, UL. NORWIDA,  UL. KONOPNICKIEJ 

MIESIĄC DZIEŃ
WRZESIEŃ 17+ bio,           28 sel

PAŹDZIERIK 19+ bio,            29 sel
LISTOPAD 19+ bio,            30 sel
GRUDZIEŃ 17+ bio,            28 sel

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

5. CZYŻEW UL. NURSKA, UL. NOWA, UL. KUSOCIŃSKIEGO, UL. PRZEMYSŁOWA, UL. SYBIRAKÓW, UL. MAŁA, UL. ŁĄKOWA, UL. 
AKACJOWA, UL. KLONOWA, UL. NIEPODLEGŁOŚCI, UL. WESOŁA, UL. OKRĘŻNA, UL. LIPOWA, UL. SŁONECZNA, UL. KRÓTKA, 
UL. PIWNA, UL. POLNA,

MIESIĄC DZIEŃ
WRZESIEŃ 18+ bio,            28 sel

PAŹDZIERIK 19+ bio,            29 sel
LISTOPAD 19+ bio,            30 sel
GRUDZIEŃ 17+ bio,            28 sel

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

6. DĄBROWA WIELKA, DĄBROWA MICHAŁKI, DĄBROWA KITY, DĄBROWA SZATANKI, SIENNICA ŚWIECHY, SIENNICA PUZIKI, 
SIENNICA PIETRASZE, DĄBROWA NOWA WIEŚ, SIENICA ŁUKASZE, SIENICA SZYMANKI, SIENICA PIERCE, SIENICA GIZY, SIENICA 
LIPUSY, SIENICA KLAWY, SIENNICA KARASIE, GODLEWO PIĘTAKI

MIESIĄC DZIEŃ
WRZESIEŃ 21+ bio,           28 sel

PAŹDZIERIK 20+ bio,            29 sel
LISTOPAD 19+ bio,            30 sel
GRUDZIEŃ 17+ bio,            28 sel

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

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

MIESIĄC DZIEŃ
WRZESIEŃ 21 +bio,           28 sel

PAŹDZIERIK 20 +bio,            29 sel
LISTOPAD 20 +bio,            30 sel
GRUDZIEŃ 18 +bio,            28 sel

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

8. CZYZEW OBJAZDKA (DUŻE POJEMNIKI ) i 2 termin  biodegradowalnych 
CZYŻEW UL. DUŻY RYNEK, UL. STRAŻACKA, UL. ZARĘBSKA, UL. KOŚCIELNA, UL. MAZOWIECKA, UL. NORWIDA, UL. SŁONECZ-
NA, UL. NIEPODLEGŁOŚCI, UL. POLNA, UL. KUSOCIŃSKIEGO, UL. MAŁA, UL. SYBIRAKÓW, UL. NURSKA, UL. ANDRZEJEWSKA, 
UL. ZAMBROWSKA, UL. KONOPNICKIEJ, UL. MICKIEWICZA, UL. SŁOWACKIEGO, 
UL. SZKOLNA, UL. PRZYTOROWA, UL. KOLEJOWA, UL. KLONOWA, UL. ZARZECZE

MIESIĄC DZIEŃ
WRZESIEŃ 28 (sel+bio)

PAŹDZIERIK 29 (sel+bio)
LISTOPAD 30 (sel+bio)
GRUDZIEŃ 28 (sel+bio)

Odbierane odpady należy wystawić przy drodze obok posesji do godziny 7.00 w dniu odbioru.
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Szkoła po remoncie wizytówką Rosochatego 

Podczas tegorocznych wakacji w szkołach naszej gminy cały 
czas panował ruch. Tym razem jednak w placówkach nie przeby-
wały dzieci, a ekipy remontowe.  

Największa inwestycja została zrealizowana w Zespole Szkół 
w Rosochatem Kościelnem przy ul. Mazowieckiej. Prace remon-
towe polegały na dociepleniu budynku szkoły wraz z wymianą 
stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą poszycia dachowego. 
Wykonano również przebudowę wjazdu i podjazdu do budynku 
szkoły z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, dzięki cze-
mu teren wokół szkoły stał się bardziej funkcjonalny ale zyskał 
również nowy i estetyczny wygląd.  Wartość wykonanych robót to 
ponad 550 tys. zł. z czego 50% kosztów zadania pokryje uzyskane 
przez Gminę dofinansowanie z PFRON. Zadanie zostało zrealizo-
wane przez firmę budowlaną „JAN” Usługi Remontowo Budow-
lane Janusz Jabłoński, Bryki 28a, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

Budynek Zespołu Szkół w Rosochatem jest teraz wizytówką 
nie tylko samej miejscowości ale także całej gminy. Szkoła jest 
teraz bardzo ładna a w połączeniu z zupełnie nowym zagospo-
darowaniem terenu i istniejącym placem zabaw tworzy przyjazny 
dla dzieci kompleks edukacyjny. Mamy nadzieje, że nie tylko 

uczniowie, nauczyciele i rodzice są zadowoleni ze zrealizowanej 
inwestycji ale także wszyscy mieszkańcy miejscowości Rosochate 
Kościelne, gdyż nowocześnie wyglądający budynek szkoły zmie-
nia wizerunek całej miejscowości.

Poza remontem w szkole w Rosochatem pracownicy Gospo-
darki Komunalnej wykonali cykliczne prace polegające na odma-
lowaniu sal dydaktycznych oraz korytarzy w Zespole Szkół w Czy-
żewie oraz w Rosochatem Kościelnem. 

UM Czyżew 

9 października 2015 r. o godzinie 1230 w Sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego w Czyżewie odbyło się otwarte dla wszyst-
kich spotkanie konsultacyjne zorganizowane przez Lokalną Gru-
pę Działania „Kraina Bobra”, która obecnie nosi nazwę „Brama 
na Podlasie”. Spotkanie miało charakter konsultacyjny celem 
poznania mocnych i słabych stron naszej gminnej społeczności. 
Wszyscy obecni na spotkaniu to potencjalni wnioskodawcy (in-
westorzy), który w przyszłości będą mogli skorzystać ze środków 
jakimi dysponuje Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” 
a informacje jakie uzyskali napewno pomogą im w realizowaniu 
zamierzonych celów, zadań i pomysłów.

Spotkanie konsultacyjne LGD w Czyżewie
Spotkanie rozpoczęła Burmistrz Czyżewa Pani Anna Bogucka 

wraz z Panią Katarzyną Śniecińską oraz Panią Iwoną Wienicką 
z LGD. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni radni naszej gminy, 
przedsiębiorcy, dyrektorzy i kierownicy jednostek podległych 
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego. Mamy nadzieję, że spot-
kanie w przyszłości zaowocuje realizacją oczekiwań lokalnej 
społeczności. 

UM Czyżew 
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Modernizacja drogi dojazdowej Czyżew Sutki – Zaręby Bindugi
Wzorem lat ubiegłych Gmina Czyżew otrzymała dotację ce-

lową z budżetu Województwa Podlaskiego na modernizację dro-
gi dojazdowej do gruntów rolnych. W tym roku dofinansowanie 
dotyczyło drogi Czyżew Sutki – Zaręby Bindugi o długości 1330 
m. W dniu 22 czerwca 2015 r. została podpisana umowa z firmą 
Usługi Transportowe Żebrowski Henryk z Zambrowa. Prace zo-

stały wykonane za kwotę 128 501,04 zł. Modernizacja istniejącej 
drogi na nawierzchnię żwirową przyczyni się do poprawy bezpie-
czeństwa osób z niej korzystających, poprawi ruch pojazdów oraz 
zapewni bezpieczną i lepszą komunikację rolników.

UM Czyżew

I Wyścig Kolarski za nami!

Moc sportowych emocji towarzyszyło zawodnikom i kibicom 
I Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Podlaskie Tour, który 
wystartował 24.07.2015 r. w Czyżewie. Wyścig wpisany jest 
w światowym kalendarzu UCI w kat. 2.2. Współorganizatorem 
I etapu jazdy na czas ulicami Czyżewa był Urząd Miejski w Czy-
żewie.  Właśnie w tym dniu 103 zawodników z 9 państw tj.: Litwy, 
Łotwy, Niemiec, Szwecji, Danii, Kazachstanu, Słowacji, Ukrainy, 
Holandii oraz Polski zmagało się w zawodach. Początek sporto-
wej rywalizacji poprzedziła w Urzędzie Miejskim akredytacja 
uczestników oraz konferencja techniczna. Po przeprowadzeniu 
formalności, ze startu na targowisku miejskim rozpoczęła się jazda 
indywidualna na czas na dystansie 3 km. ulicami Cichą, Zaręb-
ską, Sikorskiego do mety również na ulicy Cichej  Zawody zdo-
minowali zawodnicy z grupy CCC Sprandi Polkowice. Pierwsze 
miejsce na podium zajął Adrian Kurek z wynikiem 3 min. 53 sek., 
drugi był Grzegorz Stępniak a na trzecim miejscu z wynikiem 
3 min. 55 sek. był Stefan Schumacher. Zwycięzcy, oprócz koszu-

lek za poszczególne klasyfikacje otrzymali okazałe puchary, wią-
zanki kwiatów i fanfary odegrane przez Młodzieżową Orkiestrę 
Dętą z Czyżewa. Puchary zostały wręczone przez dyrektora biura 
„Mazovia Team” Marcina Wasiołka, Posła na Sejm RP Pana Jacka 
Boguckiego, Panią Burmistrz Annę Bogucka, Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Czyżewie Pana Witolda Sienickiego, Członka 
Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego Pana Jerzego Pakiełę 
oraz Pana Marka Komorowskiego Radnego Sejmiki Wojewódz-
twa Podlaskiego. Kibice licznie zgromadzeni przy linii startu, mety 
i wzdłuż trasy mogli obejrzeć wyścig od tzw. kuchni przegotowa-
nia ekip, rozgrzewki zawodników czy pracę sędziów. Mamy na-
dzieję, że I edycja wyścigu będzie zachętą do kolejnych w naszym 
mieście. Serdecznie dziękujemy organizatorom i do zobaczenia 
za rok!

UM Czyżew
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ
DLA GMINY CZYŻEW

Burmistrz Czyżewa informuję, iż trwają prace nad opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czyżew (PGN). 
Opracowanie dokumentu umożliwi ocenę aktualnego stanu powietrza atmosferycznego, zdefiniowanie koniecznych działań w zakresie 
ochrony środowiska i zaplanowanie konkretnych zadań do realizacji w kontekście ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospo-
darki oraz zwiększenia ilości energii uzyskiwanej z odnawialnych źródeł w najbliższym horyzoncie czasowym. 

Posiadanie PGN zapewni również mieszkańcom i samej Gminie dostęp do funduszy krajowych i unijnych w horyzoncie 2014–2020 
na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną atmosfery, efektywnością energetyczną, transportem publicznym, termomoderni-
zacją budynków oraz OZE (w tym na instalacje fotowoltaiczne).

W ostatnim czasie trafiły do Państwa ankiety dotyczące źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych. Zebrane dane pozwolą na 
opracowanie realnego planu, możliwego do zrealizowania dla naszej gminy w zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza. 

Każdy mieszkaniec wypełniając ankietę bierze aktywny udział w przygotowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Ankietę 
należy wypełnić:
– za pomocą formularza dostępnego na stronie www.atgroupsa.pl/czyzew,
– na stronie www.niskaemisja.pl do pobrania lub do wypełnienia on-line.

Wersję papierową można dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Czyżewie, ul. Mazowiecka 34  lub przesłać skanem na adres e-mail: 
pgn-czyzew@atgroupsa.pl. Dziękujemy!

Gmina w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kon-
kursu uzyskała dotację na realizację projektu w wysokości 85% kosztów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2007–2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej. 
Operatorem projektu jest firma AT GROUP SA, która przygotowuje dokument oraz przeprowadza ankietyzację.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Czas powrotów do szkolnych ław – rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Okres wakacyjnego wypoczynku nieubłaganie dobiegł koń-
ca. Dla dzieci, młodzieży oraz nauczycieli był to zasłużony ale 
i upragniony czas odpoczynku. Tradycyjnie inaugurację roku 
szkolnego poprzedziły msze święte odprawione w lokalnych ko-
ściołach. Uroczyste apele rozpoczęto przemówieniami Dyrekto-
rów Szkół oraz przedstawicieli władz samorządowych, którzy 
życzyli wszystkim wysokich osiągnięć w nauce i pracy. Apelowali 

o podjęcie działań zmierzających do tworzenia szkoły bezpiecz-
nej, dobrze kształcącej i przyjaznej uczniom.

W gminnych placówkach naukę rozpoczęło 712 uczniów 
z tego 156 uczniów w Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem, 
56 uczniów w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej oraz 500 
uczniów w Zespole Szkół w Czyżewie. Do Gminnego Przedszkola 
w Czyżewie w tym roku będzie uczęszczało 125 dzieci. 

Pozostaje zatem tylko życzyć wszystkim uczniom, nauczy-
cielom, pracownikom szkół i przedszkola sukcesów i satysfakcji 
w nowym 2015/16 roku szkolnym.

UM Czyżew
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Zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierp-
nia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu 
osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek 
rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń ro-
dzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. poz. 1238), 
od 1 listopada 2015 r. podwyższone zostały kwoty kryteriów do-
chodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wyso-
kość zasiłku rodzinnego oraz niektórych dodatków.
Kwoty kryteriów dochodowych wynoszą:
Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2017 r.
– 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł na osobę w rodzinie, 
w której jest dziecko niepełnosprawne,
Od dnia 1 listopada 2017 r.
– 754 zł na osobę w rodzinie lub 844 zł na osobę w rodzinie, 
w której jest dziecko niepełnosprawne.
Od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r. ulegają zmianie 
poniższe świadczenia.
Kwoty zasiłku rodzinnego wynoszą:
– 89 zł na dziecko do 5 lat,
– 118 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat,
– 129 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.
Dodatki do zasiłku rodzinnego:
– z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 185 zł 
na dziecko, nie więcej niż 370 zł na wszystkie dzieci
– z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wy-
sokości 90 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku 
rodzinnego
– z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

• 80 zł na dziecko do 5 lat,
• 100 zł na dziecko w wieku od 6 do 24 lat.

– z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamiesz-
kania:

• 105 zł w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości 
   w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna lub arty-    
    styczna a także podstawowa lub gimnazjum, w przypadku  
    dziecka o niepełnosprawności,
• 63 zł w związku z dojazdem do miejscowości w której 
    znajduje się szkoła ponadgimnazjalna lub artystyczna.

Pozostałe wysokości dodatków do zasiłku rodzinnego, wyso-
kość specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna 
i zasiłku pielęgnacyjnego nie ulegają zmianie do 31 października 
2018 roku.

Okres zasiłkowy 2015/2016 rozpoczyna się od 1 listopada 
2015 r. i trwa do 31 października 2016 r.

Wnioski o zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego na 
nowy okres zasiłkowy przyjmowane będą od 1 września 2015 r.
Dokumenty potrzebne do uzyskania zasiłków rodzinnych na okres 
zasiłkowy  od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r.
• Ksero dowodu osobistego rodziców, skrócone akty urodzenia 
dzieci (kserokopia).
• Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2014 r. 

wszystkich pełnoletnich członków rodziny osiągających dochody 
lub oświadczenia o dochodach (na podstawie PIT-36 lub PIT-37).
• Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki na ubez-
pieczenie zdrowotne za rok 2014r.
• Wyrok lub ugoda sądowa o zasądzonych alimentach, zaświad-
czenie od komornika za rok 2014 o wysokości wyegzekwowanych 
alimentów.
• Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły dzieci powyżej 16-go 
roku życia – dojazdy – rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 .
• W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – zaświadczenie 
właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospo-
darstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych za rok 
2014.
• Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość 
alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem 
sądu lub ugodę sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza ro-
dziny oraz wyrok lub ugodę sądową za rok 2014.
• W przypadku utraty dochodu – dokument stwierdzający datę 
utraty dochodu , świadectwo pracy , PIT za dany rok.
• W przypadku uzyskania nowego dochodu – dokument stwier-
dzający datę uzyskania dochodu oraz zaświadczenie o wysokości 
dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
dochód został osiągnięty, jeżeli dochód jest uzyskiwany w dniu 
ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.

W przypadku gdy wniosek będzie również dotyczył dodatku 
do zasiłku rodzinnego:
– z tytułu urodzenia dziecka

• Zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną  
potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną w okre-
sie od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu (według  obowiązu-
jącego wzoru).

– z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie przebywania na urlopie 
wychowawczym:

•  Zaświadczenie od pracodawcy na jaki okres został udzielony 
urlop wychowawczy i na które dziecko.

• Zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia.
• Zaświadczenie od pracodawcy o co najmniej sześciomie-

sięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośred-
nio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego.

• Zaświadczenie z ZUS o zgłoszeniu przez pracodawcę do 
ubezpieczenia społecznego lub aktualny dokument ZUS 
RMUA od pracodawcy z miesiąca poprzedzającego złoże_
nie wniosku o dodatek

– z tytułu samotnego wychowywania dziecka:
• Kopię aktu agonu drugiego z rodziców.
• Zupełny akt urodzenia w przypadku gdy ojciec dziecka jest 

nieznany.
• Odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świad-

czenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.
Inne dokumenty w zależności od indywidualnej sytuacji rodziny.

GOPS Czyżew 

Informacja dla osób ubiegających się o zasiłek rodzinny 
i specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres 2015/2016

Podstrefa Czyżew
Wkrótce tereny inwestycyjne przygotowane przez Gminę 

Czyżew przy ul. Przemysłowej w Czyżewie włączone zostaną 
do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Złożony wniosek 
w 2014 r. zyskał pomyślną akceptację i czeka na zmianę Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów w sprawie SSSE a tym samym utworze-
nie Podstrefy Czyżew w ramach Suwalskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej które ma być podpisane niebawem.

Tym samym po wejściu w życie Rozporządzenia inwestorzy 
będą mogli ubiegać się o tereny i ulgi związane z prowadzeniem 
działalności w Strefie. 

W związku z finalizowaniem procedur włączenia przedmio-
towych terenów do SSSE naszą gminę odwiedził Prezes Zarządu 
SSSE Pan Robert Żyliński, który złożył wcześniej wniosek do Mi-
nisterstwa Gospodarki o rozszerzenie SSSE o grunty należące do 
Gminy Czyżew. 
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Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz nie-
których innych ustaw z dnia 24 lipca 2015 roku (Dziennik Ustaw 
z 21.08.2015 r. poz.1217) wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowy 
rodzaj świadczenia tzw. – świadczenie rodzicielskie.  

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać osobom, które 
urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego 
lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnionymi do pobierania 
tego świadczenia będą między innymi:

• osoby bezrobotne,
• studenci,
• rolnicy, a także
• nwykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,
• osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność 

gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.

Wysokość świadczenia rodzicielskiego – 1000 zł miesięcznie.
Brak kryterium dochodowego.

Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało przez rok (52 
tygodnie) po urodzeniu dziecka w wysokości 1000 zł miesięcznie, 
a w przypadku urodzenia wieloraczków ten okres będzie mógł być 
wydłużony do 71 tygodni.

Świadczenie rodzicielskie od 1 stycznia 2016 r.
UWAGA!

Świadczenie to będą mogli otrzymywać także rodzice dzieci 
urodzonych przed 01.01.2016 r., którzy nie mają prawa 

do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie 
rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 roku 

do ukończenia przez dziecko 1 roku życia. 

Świadczenie rodzicielskie między innymi nie będzie przy-
sługiwało, jeżeli co najmniej jeden z rodziców dziecka będzie 
otrzymywał zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalo-
ny przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, 
okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na wa-
runkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na 
warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego.

 Od 1 stycznia 2016 r., to jest po wejściu w życie przedmio-
towej nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowa-
dzającej świadczenie rodzicielskie, wnioski o świadczenia ro-
dzicielskie będą przyjmowane przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Czyżewie.

Druk wniosku o przyznanie świadczenia rodzicielskiego bę-
dzie dostępny po ogłoszeniu przez Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej przepisów wykonawczych.

GOPS Czyżew 

Artystycznie w Muzeum Ziemi Czyżewskiej

Na terenie naszej gminy trwa realizacja projektu „Wydarzenia 
Gminy Czyżew” programu „Działaj Lokalnie” Akademii Rozwoju 
Filantropii w Polsce, sponsorowanego przez Polsko- Amerykań-
ską Fundację Wolności. Za nami wspaniałe zajęcia plastyczne 
w czyżewskim muzeum, które przeprowadziły z dziećmi p. Ka-
sia Kostro- dyr. GOK-u oraz p. Ania Kazimierczuk i p. Agnieszka 
Zaniewska. Spotkania artystyczne w muzeum były nowym i po-
zytywnym doświadczeniem dla prowadzących i opiekunów mu-
zeum tj. p. Anety Tryniszewskiej i p. Przemysława Wasilewskiego, 
ale w szczególności dla licznych uczestników. Warto nadmienić, 
iż do muzeum zostały już zakupione gabloty i parawany. Dotych-
czas zaprezentowane zostały na nich wystawy z naszego ośrodka 
kultury, biblioteki publicznej (p. Katarzyna Kazimierczuk), ZSOiZ 
w Czyżewie (p. Sebastian Tyszko, p. Aneta Piotrowska, p. Aneta 
Grądzka) oraz Zespołu Szkół w Czyżewie (p. Anna Marciniak). 
Przed nami jeszcze wystawy ZS w Rosochatem i SP w Dąbrowie 
Wielkiej oraz pakiet informacji nt. Klubu Sportowego „Orlęta Czy-
żew”. Uroczyste podsumowanie projektu odbędzie się w muzeum 
w październiku. Szczegóły na www.gokczyzew.pl.

GOK w Czyżewie
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Pamiętamy...
17 września, obchodzony jest Światowy Dzień Sybiraka. 

Przypada on w rocznicę napaści sowieckiej na Polskę. Tego dnia 
w całej Polsce wspominane są losy zesłanych na Syberię. Również 
w Czyżewie ten dzień został upamiętniony przez symboliczne zło-
żenie kwiatów przez władze Gminy pod Pomnikiem przy Muzeum 
Ziemi Czyżewskiej. Wagon – Pomnik jest symbolem naznaczenia 
życia zesłanych, sposobem na zachowanie pamięci o ich tragedii 
i tułaczego losu. 

Z tej okazji młodzież naszych szkół miała zorganizowany 
przez Gminę i szkoły wyjazd na XV Międzynarodowy Marsz Ży-
wej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku. 

UM Czyżew

11 września 2015 r. po raz kolejny harcerze drużyn czy-
żewskich: 3 DH im. Szarych Szeregów, 6 DHS im. Sybiraków, 
14 DH z Rosochatego Kościelnego, uczniowie ZSOiZ w Czy-
żewie oraz główni bohaterowie Sybiracy – Pan Henryk Bruliński 
i Pan Andrzej Zieliński, uczestniczyli w XV Międzynarodowym 
Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku. Tego-
roczne motto Marszu brzmiało: „Koniec wojny 1945–1989 Nowe 
zniewolenie”. Zniewolenie, bo dla deportowanych nawet powrót
do kraju w 1946 roku oznaczał kolejne trudności i prześladowa-
nia.  Sybiracy, przybyli z całej Polski i zagranicy, zgromadzili się 
przy Pomniku Katyńskim. Towarzyszyły im rodziny, młodzież 
szkolna, harcerze, blisko 300 pocztów sztandarowych, wojsko 
i służby mundurowe wraz z kapelanami, parlamentarzyści, naj-
wyżsi przedstawiciele władz państwowych i lokalnych oraz 
przedstawiciele z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy i  USA, a także 
mieszkańcy Białegostoku. Wszyscy uczestnicy wysłuchali wystą-
pienia prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków Tadeusza 
Chwiedzia. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i upamiętnie-
niu ofiar Sybiru, błogosławieństwem metropolity białostockiego 
rozpoczęto Marsz, który jest manifestacją pamięci o wyjątkowych 
ludziach – Sybirakach, którzy doświadczyli szczególnie okrut-
nych sowieckich represji. Przeszedł on ulicami: Świętojańską, 
Branickiego i Piastowską do kościoła pw. Ducha Świętego. Po 
mszy św. w intencji Sybiraków pod Pomnikiem Grobu Niezna-
nego Sybiraka odbyła się dalsza część uroczystości. Odmówiono 
ekumeniczną modlitwę w intencji wszystkich ofiar Sybiru oraz 
odśpiewano hymn Związku Sybiraków. Organizatorzy odczytali 
okolicznościowe listy: Prezydenta RP oraz Premiera. Szczegól-
nym gościem uroczystości była córka gen. Władysława Andersa – 
Anna Maria Anders, która w swoim wystąpieniu podkreśliła swo-
ją solidarność z cierpieniem zesłańców syberyjskich oraz głęboki 
związek, jaki łączył jej ojca z deportowanymi. Po Apelu Pole-
głych, zakończonym salwą honorową w wykonaniu żołnierzy 18. 

Białostockiego Pułku Rozpoznawczego, delegacja czyżewskich 
harcerzy złożyła wieniec w imieniu Koła Związku Sybiraków 
w Czyżewie oraz obecnych na Marszu harcerzy. Zapalenie zniczy 
zakończyło oficjalną część uroczystości.

Grób Nieznanego Sybiraka w Białymstoku kryje prochy tych, 
którzy zginęli na Wschodzie. U stóp wysokiego krzyża wznosi się 
dziesiątki niewielkich krzyży i leżący głaz z tablicami, zawierają-
cymi nazwiska ofiar Sybiru. Całość opleciona jest łańcuchem, sym-
bolizującym zniewolenie. Umieszczony przed pomnikiem wózek 
kolejowy na torach jest symbolem katorżniczej pracy i deportacji.

Wszyscy czyżewscy uczestnicy Marszu obejrzeli w wystawę 
pt. „Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru – to już 15 lat” przy-
gotowaną przez Muzeum Wojska oraz wystawę pt. „Nowe znie-
wolenie” zorganizowaną przez Białostocki Oddział IPN. Marsz 
Żywej Pamięci Polskiego Sybiru, jak co roku, był okazją do kon-
taktu z ciekawymi ludźmi, rozmów i wspomnień. Wspólna radość 
ze spotkania i serdeczność łączy pokolenie Sybiraków, ich dzieci 
oraz wnuki.  Jak co roku święto kończy wspólny posiłek – wojsko-
wa grochówka i serdeczne pożegnanie: Do zobaczenia w przy-
szłym roku.

Halina Lipińska

XV Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku

Powiatowa Parada Orkiestr Dętych w Szepietowie
Pod koniec roku szkolnego 2015 r. przy Gminnym Ośrodku 

Kultury w Szepietowie odbyła się kolejna edycja „Powiatowej Pa-
rady Orkiestr Dętych i Mażoretek”. 

Naszą gminę reprezentowała Młodzieżowa Orkiestra Dęta, 
której kapelmistrzem jest p. Cezary Witkowski. Młodym muzykom 
towarzyszył zespół mażoretek „Emko”, których instruktorką jest p. 
Justyna Jakubczyk. 

Występy czyżewskich zespołów wzbudziły duży aplauz 
wśród widzów. Obie grupy otrzymały pamiątkowe trofea, które 
wręczył im Burmistrz Szepietowa p. Robert Wyszyński. 

Katarzyna Kostro, 
Anna Kazimierczuk. GOK w Czyżewie
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W Czyżewie przy ul. Jaśminowej w Czyżewie rozpoczęta zo-
stała nowa inwestycja mieszkaniowa, która zakłada wybudowanie 
w pierwszym etapie dwóch budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych, dwóch pawilonów usługowych oraz zespołu garaży 
wraz z infrastrukturą techniczną (parkingi, oświetlenie, zieleńce, 
plac zabaw). Zainteresowani szczegółami przedsięwzięcia mogą 
kontaktować się ze Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Wła-
snościową „Nadzieja” pod numerem telefonu 605-142-160. 

UM Czyżew

Nowa inwestycja mieszkaniowa 
w Czyżewie

Trzeci w powiecie

28 czerwca 2015 roku po raz trzeci odbyła się impreza ple-
nerowa Dzień z Powiatem Wysokomazowieckim. Jednym z punk-
tów programu było podsumowanie współzawodnictwa sportowego 
szkół podstawowych i gimnazjów za rok szkolny 2014/15. Nasi 
sportowcy ze szkoły podstawowej w klasyfikacji ogólnej zajęli 
bardzo wysokie, trzecie miejsce w powiecie. Wicedyrektor 
ZS w Czyżewie i zarazem prezes UKS „Orlęta” Radosław Sie-
nicki przywiózł do szkoły piękny puchar. 

Gratulujemy naszym uczniom oraz ich opiekunom!

ZS Czyżew

Gmina Czyżew ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie 
zadań związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych w 2016 
roku w ramach zadania pn.

 ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Czyżew”

Dotacja na powyższy cel może wynieść od 50% do 100% 
kosztów kwalifikowanych zadania tj.

– transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do 
miejsca unieszkodliwienia poprzez składowanie,

– unieszkodliwiania poprzez składowanie odpadu niebez-
piecznego na składowisku.

Wnioski można składać do 20 grudnia  2015 r. w Urzędzie 
Miejskim w Czyżewie pokój nr 6. 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 
(86) 2760535

UM Czyżew

Azbest 2016

W Dniu Nauczyciela…

Dnia 16 października 2015 roku w Zespole Szkół w Roso-
chatem Kościelnem odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej połączona z podsumowaniem prowadzonej 
inwestycji – termomodernizacji budynku szkoły oraz zagospoda-
rowania otoczenia szkoły. Spośród wielu zaproszonych gości swo-
ją obecnością zaszczycił nas pan Jacek Bogucki poseł na Sejm RP. 
Słowa podziękowania skierowano do pani Anny Boguckiej Bur-
mistrza Czyżewa, Rady Miejskiej, wykonawców inwestycji, pani 
wizytator Danuty Radwańskiej, nauczycieli, rodziców. Uroczy-
stość została uwieńczona piękną częścią artystyczną w wykonaniu 
młodzieży gimnazjum.

Wszystkim nauczycielom z okazji ich święta życzymy dużo 
ciepliwości, sukcesów zawodowych oraz zadowlenia z uczniów.

ZS Rosochate Kościelne
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Gminne Zawody Strażackie 2015

Tegoroczne Gminne Zawody Pożarnicze odbyły się w nie-
dzielę 27 września 2015 r. na stadionie miejskim w Czyżewie. 
W zawodach wzięły udział 

• OSP Czyżew, 
• OSP Rosochate Kościelne zespół młodszy i starszy
• OSP Rosochate Kościelne drużyna żeńska 
• OSP Siennica Święchy, 
• OSP Dąbrowa Nowa Wieś,
• OSP Dąbrowa Wielka, 
• OSP Dąbrowa Wielka drużyna dziewcząt

Zawodnicy startowali w dwóch konkurencjach tj. sztafecie 
oraz ćwiczeniu bojowym polegającym na rozwinięciu linii gaśni-
czej na czas, które nadzorował komendant gminny Pan Dariusz 
Sienicki. Rywalizacji strażaków bacznie przyglądali się Prezes 
Zarządy Powiatowego OSP RP – Pan Jacek Bogucki, Komendant 
Powiatowy PSP w Wysokiem Mazowieckiem Pan Andrzej Koc, 
Prezes Zarządu OG ZOSP RP – Pani Anna Bogucka, a także dosyć 
licznie zgromadzona publiczność.

Zawody pożarnicze przyciągają w swoje szeregi coraz młod-
szych uczestników. Na start stawiły się dwie drużyny, młodszy 
i starszy zespół OSP z Rosochatego Kościelnego, gdzie zwycięstwo 
przypadło drużynie starszej. Nie zabrakło także drużyn żeńskich z 
Dąbrowy Wielkiej i Rosochatego Kościelnego, gdzie rywalizację 
sportową wygrały dziewczęta z Rosochatego Kościelnego.

Zwycięzcą została drużyna OSP Rosochate Kościelne, która 
to na I miejscu uplasowała się razem z drużyną z Czyżewa. Dru-
gie miejsce zdobyły  zespoły OSP Dąbrowa Nowa Wieś oraz OSP 
Siennica Święchy Najniższe miejsce na podium zajęli zawodni-
cy OSP Dąbrowa Wielka. Tym sposobem na podium znalazły się 
wszystkie drużyny startujące w tegoroczny zmaganiach. Zawody 
dostarczyły wszystkim zgromadzonym wielu niezapominanych 
wrażeń i emocji.

Zasłużone puchary oraz upominki wręczała Prezes Zarzą-
du Pani Anna Bogucka w asyście przybyłych komendantów 
i prezesów.

UM Czyżew
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Projekt „Równać Szanse” pt. „nienaDĘTA MŁODZIEŻ”
Za nami pierwsze działania „nienaDĘTEJ MŁODZIEŻY”. Do-

tychczas w ramach projektu odbyły się trzy spotkania integracyjne 
oraz jedno spotkanie informacyjne dla Rodziców. Podopieczni 
pani Ani Kazimierczuk, podzieleni na grupy zadaniowe, „odważ-
nie ruszyli w teren”. Natalia Kulesza zorganizowała fantastyczną 
wycieczkę do „Aquaparku” w Suwałkach oraz Wigierskiego Parku 
Narodowego (przejazd kolejką wąskotorową w Płocicznie). Grupa 
uczniów rozmawiała z Dyrektorem naszego Ośrodka Kultury panią 
Kasią Kostro. Kolejna grupa spotkała się z Burmistrzem Czyżewa 
panią Anną Bogucką. Dziewczęta ze szkoły średniej zorganizowa-
ły samodzielnie spotkanie integracyjne dla beneficjentów projektu 
w ZSOiZ w Czyżewie. Gratulujemy młodzieży odwagi i pomysłów 
oraz życzymy zapału do wykonywania kolejnych „misji”.

Projekt „nienaDĘTA MŁODZIEŻ” realizuje Stowarzysze-
nie Kulturalne Ziemi Czyżewskiej oraz Gminny Ośrodek Kultury 
w Czyżewie z dotacji Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności 
w programie „Równać Szanse” administrowanym przez Polską 
Fundację Dzieci i Młodzieży.

GOK w Czyżewie

Kolorowe wakacje w czyżewskim GOK-u
W tym roku wakacje w czyżewskim ośrodku kultury miały 

artystyczny charakter i zgromadziły wielu uczestników. Codzien-
nie odwiedzały nas licznie dzieci, które często samodzielnie 
decydując o tematyce, brały udział w zajęciach plastycznych 
i teatralnych. Jak zawsze spotkania te rozwijały umiejętności pla-
styczne, czy teatralne, ale też kreatywność i fantazję w poszcze-
gólnych dziedzinach sztuki. Spotkania teatralne dzieci określiły 
„zabawą na całego”. Pani Ania Kazimierczuk udostępniła na sce-
nie wszystkie dostępne rekwizyty i kostiumy teatralne. Wspólnie z 
nią dzieci wyczarowały na scenie fantastyczne spektakle i zabawy 
integracyjne. Natomiast p. Kasia Kostro i p. Agnieszka Zaniewska 
realizowały zainteresowania dzieci w dziedzinie plastyki. Uczest-
nicy mogli korzystać z wszystkich materiałów plastycznych ośrod-
ka kultury, z których wybierały najczęściej farby i kredki. Zabawa 
plastyczna była więc barwnie wyśmienita. Do zobaczenia za rok!

GOK w Czyżewie

Kufer Wspomnień o Ziemi Czyżewskiej
Tegoroczne obchody Europejskich Dni Dziedzictwa pn. 

„Utracone dziedzictwo” w Gminie Czyżew odbyły się w Muzeum 
Ziemi Czyżewskiej. Wszyscy chętni odwiedzili nas w dwa wrze-
śniowe weekendy 12-13 i 19-20 po to by zajrzeć do specjalnego 
„Kufra Wspomnień”. Wspólnie odzyskaliśmy utracone dziedzic-
two kulturowe Ziemi Czyżewskiej. „Kufer wspomnień” można 
było zobaczyć, ale można też było do niego zajrzeć, znajdując 
w środku wspomnienia mieszkańców naszej gminy dotyczące 
Żydów, którzy do czasów tragicznej historii II wojny światowej 
zamieszkiwali Czyżew i okolice. Teksty wspomnień pochodzą 
z trzech unikatowych publikacji wydanych w ramach programu 
„Równać  Szanse” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności, ad-
ministrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Pro-
jekty pt. „Ziemia Czyżewska- tradycje i obyczaje”, „Skarby Ziemi 
Czyżewskiej. Bogactwo wielokulturowego Podlasia” oraz „Akade-
mia Pana Twardowskiego w Czyżewie” zrealizował Gminny Ośro-
dek Kultury w Czyżewie w latach 2006, 2008 i 2009. Na zwie-
dzających czekała również historyczna zgadywanka – 65 kopert 
z zagadkami dotyczącymi dziejów Ziemi Czyżewskiej: tradycji 
religijnych i świeckich, obrzędów, zabytków, ginących zawodów, 
itd. Każdy zwiedzający mógł wziąć na pamiątkę mini-folderek ze 

zdjęciami czyżewskich zabytków. Organizatorami EDD2015 byli 
Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie oraz Stowarzyszenie Kultu-
ralne Ziemi Czyżewskiej. Wsparcia organizatorom udzielili Bank 
Spółdzielczy w Czyżewie oraz Hurtownia „Rolwit” w Czyżewie. 
Podsumowanie EDD2015 odbędzie się w Muzeum Ziemi Czy-
żewskiej w październiku – szczegóły na www.gokczyzew.pl.

Anna Kazimierczuk – GOK w Czyżewie
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W słoneczne przedpołudnie 19 września 2015r. na boisku 
kompleksu sportowego ORLIK w Czyżewie odbył się Turniej Pił-
ki Nożnej Chłopców o Puchar Burmistrza Czyżewa. W sportowej 
rywalizacji uczestniczyły drużyny Szkół Podstawowych z terenu 
Gminy Czyżew; Rosochate Kościelne, Dąbrowa Wielka i dwie 
drużyny z Czyżewa, ogółem około 40 osób. Organizatorami tur-
niej był Gminny Ośrodek Kultury i animatorzy Orlika w Czyżewie. 
Podczas spotkania wszystkim udzieliła się sportowa atmosfera, 
która towarzyszyła do końca rozgrywek. Na zakończenie Bur-
mistrz Czyżewa Pani Anna Bogucka wręczyła zwycięzcom pucha-
ry oraz upominki.
Poniżej prezentujemy wyniki turnieju:
I – SP Czyżew I
II – SP Czyżew II
III  SP Rosochate Kościelne

Najlepszy strzelec turnieju: Mateusz Kaczyński (SP Roso-
chate Kość.)

UM Czyżew 

Turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza

Z dumą informujemy, że wśród mieszkańców Gminy Czyżew 
jest Pani Renata Odorczuk, znana w regionie autorka i recytatorka 
wierszy religijno- patriotycznych. Poetka, której korzenie sięgają 
Węgrowa, w swej twórczości opisuje najczęściej świat wewnętrz-
nych przeżyć, podyktowanych obserwacją tego, co najważniejsze 
w świecie zewnętrznym m.in. świętami religijnymi, ważnymi wy-
darzeniami w biografii, jubileuszami świeckimi i postaciami świa-
ta wiary. 

W wierszach pani Renaty tradycja i historia „wyznaczają ramy 
społecznej pamięci indywidualnej i zbiorowej podlaskich miast, 
miasteczek i wsi.” „W świecie poetyckiej wyobraźni Renaty Odor-
czuk najzwyklejsze rzeczy okazują się być niezwykłymi. Zadzi-
wiająca jest przenikliwość  spojrzenia autorki i zdolność nieustan-
nego zachwytu nad światem”. 

Poniżej prezentujemy wiersz nawiązujący do organizowa-
nych od wielu lat, a w przyszłym roku w Polsce,  „Światowych 
Dni Młodzieży” ustanowionych przez Papieża Polaka – Świętego 
Jana Pawła II.

O Światowych Dniach Młodzieży
Szli z krzyżem przez swoje kraje i kontynenty,
bo wzywał ich polski Papież, dzisiejszy święty.

Chwałę i cześć oddać Bogu jak się należy.
Po to zapraszał ich Papież na dni młodzieży.

Glob w krąg opasać modlitwą- to wielka sprawa.
Werbunek na bój o duszę to nie zabawa!

Wyrwać złu władzę i siły, wstrząsnąć sumienia
I wzywać Mocy Chrystusa dla odrodzenia.
Świat pędzi jak oszalały w drodze do złego 
O religijna młodzieży proś Najwyższego!
ty jedna możesz przebłagać Pana Miłości

za zdrady Bogu zadane dziś i w przyszłości.

Anna Kazimierczuk – GOK w Czyżewie, 
cytaty autorstwa Teresy Zaniewskiej

Poezja Renaty Odorczuk
Nasza placówka otrzymała od Fundacji Orange certyfikat 

„Biblioteka z p@sją”. Oznacza to, że jest przyjazna i otwarta dla 
internautów, posiadamy stanowiska komputerowe z dostępem 
do internetu bezpłatnie dla wszystkich użytkowników. Czytel-
nicy mogą też korzystać przez internet z katalogu elektronicz-
nego naszego księgozbioru. Certyfikat jest efektem kilkuletniej 
współpracy naszej Biblioteki z Fundacją Orange poprzez udział 
w programie „Orange dla bibliotek”; przekazywane przez Fun-
dację środki przeznaczone były na opłatę abonamentową za 
dostęp do internetu.

Katarzyna Kazimierczuk 
Biblioteka Publiczna

Biblioteka z p@sją
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Przypominamy, że jeszcze do końca roku trwa ogłoszony 
przez nas konkurs na Najlepszego Czytelnika 2015 r. konkurs 
trwa cały 2015 rok i przeznaczony jest dla wszystkich czytelników 
naszej Biblioteki. Rozstrzygnięty będzie w następujących katego-
riach :

• Najlepszy czytelnik dziecięcy
• Najlepszy czytelnik młodzieżowy
• Najlepszy czytelnik dorosły

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie własnej karty czy-
telnika a ocenie konkursowej podlegać będzie liczba wypoży-
czonych książek, terminowość zwrotu i dbałość o wypożyczone 
egzemplarze.

Będzie dużo nowości….
4.200 zł. od Biblioteki Narodowej w ramach programu „Za-

kup nowości wydawniczych do bibliotek” otrzymała nasza pla-
cówka. Pierwsze zakupy już poczynione. Zapraszamy naszych 
czytelników na „świeże” książki. 

Zakupy nowości można śledzić na naszej NOWEJ STRONIE 
INTERNETOWEJ: www.bibliotekaczyzew.pl, łatwe wejście do 
katalogu elektronicznego (po lewej stronie zakładka „Zbiory i ka-
talogi”). 

Zostań Najlepszym Czytelnikiem
To była piękna wystawa…

Haftu krzyżykowego mieszkanek naszego miasta. Wystawa 
cieszyła się dużym zainteresowaniem przez całe wakacje. Pra-
gniemy serdecznie podziękować Paniom za  udostępnienie nam 
swoich prywatnych zbiorów.

XI Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki „Sacrum et Musica”
XI Jesienny Festiwal „Sacrum et Musica”, już od dwóch lat 

odbywa się w formule międzynarodowej i obejmuje w tym roku 
18 koncertów odbywających się w różnych miejscowościach na 
terenie trzech województw Polski północno-wschodniej. Jego 
organizatorem jest Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosław-
skiego w Łomży. 

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Jego Ekscelencja 
Ks. Biskup Janusz Stepnowski, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Marszałek Województwa Podlaskiego. Inaugu-
racyjny koncert odbył się w kościele katedralnym w Łomży dnia 
6 września br. Natomiast koncert w Czyżewie nosił tytuł „Wróć 
do Sorrento” i rozpoczął październikową odsłonę koncertów ka-
meralnych. 

Wydarzenie muzyczne w Czyżewie odbyło się dzięki dofi-
nansowaniu Banku Spółdzielczego w Czyżewie i Urzędu Miej-
skiego w Czyżewie. 

Anna Kazimierczuk, Katarzyna Kostro – GOK w Czyżewie
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GOK w Czyżewie serdecznie zaprasza w roku szkolnym 
2015/ 2016 do udziału w następujących kołach zainteresowań: 
– zajęcia wokalne – instr. Agnieszka Zaniewska
– zajęcia teatralne – instr. Anna Kazimierczuk
– zajęcia  muzyczne: keyboard, akordeon – instr. Przemysław Tu-
rowski oraz gitara klasyczna i elektryczna – instr. Piotr Ostrowski
– zajęcia plastyczne – instr. Agnieszka Zaniewska
– zajęcia szachowe –  prowadzący Krzysztof Kupniewski

Artystyczny rok 2015/ 2016 w czyżewskim GOK-u
– Zespół Tańca Towarzyskiego – instr. Robert Dąbrowski
– Zespół Taneczny Mażoretki  „EMKO” – instr. Justyna Jakubczyk
– Zespół Taneczny „Pierwszy Krok” + RYTMIKA  (dzieci wiek 5-6 
lat) – instr. Justyna Jakubczyk
- Młodzieżowa  Orkiestra  Dęta – kapelmistrz Cezary Witkowski

Szczegóły na www.gokczyzew.pl, ogłoszeniach lub pod nu-
merem tel. 86 2755 269

Sukcesy aktorów z „Teatru Marzeń” czyżewskiego GOK-u
W czerwcu br. dziecięca grupa teatralna zaprezentowała 

spektakl pt. „Skrzaty Kwiaty” podczas „Przeglądu Małych Form Te-
atralnych” pt. „Kurtyna w górę” w Kuleszach Kościelnych. Dziew-
czynki zdobyły II MIEJSCE, gratulujemy!

Natomiast w ramach ogólnopolskich obchodów „Roku Teatru 
Polskiego 2015” wszystkie grupy „Teatru Marzeń” zaprezentowa-
ły swoje umiejętności aktorskie przed liczną publicznością w sali 
widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie. Maluchy 
wystąpiły w inscenizacji wiersza „Na straganie”. Następnie małe 
aktorki zaprezentowały fragment przedstawienia „Mały Książę”. 
Grupa średnia pokazała spektakl „Kwiatki małej Idy” na podstawie 
baśni Andersena. Na zakończenie najstarsza grupa wystąpiła z wi-
dowiskiem muzycznym pn. „Podróż przez życie”. 

Prezentacje wzbudziły wśród publiczności duże uznanie wy-
rażone gromkimi brawami i chęcią do udziału we wspólnej zaba-
wie na scenie.

Anna Kazimierczuk – GOK w Czyżewie

 

Dnia: 22 listopada 2015r.   godz. 19.00- - sala kinowa GOKsala kinowa GOK sala kinowa GOK Czyżewew     

cena biletu 50 zł.  sprzedaż biletów w GOK Czyżewew 
Tel. 86 2755 269 (ilość miejsc ograniczona ) 

 



Dni Czyżewa ze Srebrnym Medalem od Prezydenta
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