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Drodzy mieszkańcy!

Pogoda szybko się zmieniła, mamy szare i zimne dni i noce. 
Już zapomnieliśmy jak to pięknie jest latem a szczególnie nad na-
szym zalewem, gdzie po raz pierwszy w historii Czyżewa mieli-
śmy czyste i strzeżone kąpielisko, z którego korzystali nie tylko 
nasi mieszkańcy, ale mam nadzieję że radości było sporo.

Ten rok zresztą jak i wszystkie wcześniejsze u nas był boga-
ty w różne inwestycje. Samych dróg zostało zmodernizowanych 
na terenie naszej gminy na wartość ponad 7 mln. zł. To bardzo 
dużo, ale możliwe to było dzięki pozyskanej przez gminę i powiat  
dotacji z rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej  
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XIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej 
21 czerwca 2016 r. miała miejsce XIV nadzwyczajna Sesja 

Rady Miejskiej w Czyżewie, dotycząca zmian a budżecie.
Zmiany w budżecie zaistniały w wyniku zwiększenia wy-

datków przeznaczonych na renowacje stawów wiejskich wraz 
z zagospodarowaniem terenów przyległych w celach rekreacji 
i wypoczynku. Zagospodarowanie terenu wokół oczyszczonych 
wcześniej stawów będzie polegało na ustawieniu wiat, palenisk, 
ławek i nasadzeniu trwałej roślinności ozdobnej i będzie miało 
miejsce we wsiach: Dąbrowa Michałki, Siennica Łukasze, Dmo-
chy Glinki i Szulborze Kozy. Natomiast czyszczenie kolejnych 
stawów będzie miało miejsce we wsiach: Zalesie Stare, Siennica 
Lipusy, Dmochy Wypychy, Krzeczkowo Nowe Bieńki, Brulino 
Koski i Dmochy Wochy. Kolejna zmiana to zwiększenie wydat-
ków na  zadanie w zakresie usuwania azbestu ponieważ środ-
ki przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
w Białymstoku są niższe niż wnioskowane przez gminę.
Podjęte zostały następujące uchwały:

Rada Miejska Uchwaliła 
1) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na 
lata 2016-2019,
2) w sprawie zmian w budżecie na rok 2016,

XV Sesja Rady Miejskiej
30 września 2016 r. odbyła się XV Sesja Rady Miejskiej  

w Czyżewie, w której wzięli udział m.in. Komendant Powia-
towy Policji w Wysokiem Mazowieckiem nadkom. Krzysztof 
Woźniewski, Kierownik nowootwartego Posterunku Policji  
w Czyżewie asp. szt. Krzysztof Śliwiński, Radny Powiatu Wyso-
komazowieckiego Pan Jerzy Pakieła.

Rada i przybyli goście wysłuchali informacji o działalno-
ści Burmistrza w okresie międzysesyjnym od dnia 8 czerwca do 
29 września 2016 r, którą przedstawiła Pani Anna Bogucka. Pani 
Burmistrz poinformowała o utworzonym i funkcjonującym po raz 
pierwszy w tym roku kąpielisku na zalewie, które spełnia wszelkie 
wymagania i jest miejscem które w sezonie letnim cieszyło się du-
żym powodzeniem. Poinformowała o uzyskanym dofinansowaniu 
na zadanie „Zagospodarowanie parku podworskiego w Czyżewie 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego (RPO WP) gdzie na 64 złożone projekty dofinanso-
wanie otrzymało 12 wniosków a nasz wniosek został zakwalifi-
kowany do wsparcia finansowego na 6 pozycji. Planowany koszt 
inwestycji to 1.787.437,49 zł, zaś możliwe dofinansowanie to 
1.160.534.34 zł. 

Został złożony wniosek w ramach programu Rozwoju Gmin-
nej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 2017 rok na zadanie  
o wartości ponad 4,5 mln zł, dotyczące przebudowy dróg gmin-
nych Nr 108015B, Nr 108017B, Nr 107995B na terenie gminy 
Czyżew, który obejmował będzie w przypadku otrzymania do-
finansowania przebudowę ul. Kusocińskiego, ul. Łąkowej oraz 
przebudowę drogi Godlewo Piętaki – Siennica Klawy. 

Infrastruktury Drogowej na 2016 rok. Oczywiście uzyskanie do-
tacji nie jest możliwe na każdą drogę, dlatego staramy się zawsze 
najpierw ocenić jakie są kryteria oceny wniosków a także parame-
try techniczne i od tego uzależniamy lokalizację. Przy niektórych 
drogach są chodniki, ścieżki rowerowe wszystko po to, by za- 
pewnić jak najlepsze warunki nie tylko kierowcom, ale także  
pieszym i rowerzystom. Apelujemy do mieszkańców o posza-
nowanie tej budowanej m. in. z naszych podatków infrastruktu-
ry, niedopuszczalne jest zawracanie podczas prac polowych na  
drogach, gdyż niszczy to krawędzie drogi i w takich sytuacjach 
mogą być nałożone sankcje karne. Pamiętajmy też, że każda  
droga ma ok. 1,5 m pobocza i jeszcze za poboczem jest też 1– 2 m  
pasa drogowego i w żadnym przypadku nie można tego zaorać. 
Dbajmy o to co powstało dużym wysiłkiem, nakładami pracy  
i pieniędzy niech służy dla nas jak najdłużej. 

Wyczyściliśmy i zagospodarowaliśmy także wiele stawów 
na wsiach, które będą pełnić rekreacyjną funkcję dla mieszkań-
ców. Udało nam się także (jako jednym z nielicznych bo na  
64 wniosków tylko 12 otrzymało dotację) uzyskać dofinansowa- 
nie w kwocie ponad 1 mln. 160 tys. zł na przebudowę parku  
podworskiego w Czyżewie. Po wielu rozmowach trochę nabiera 
tempa gazyfikacja Czyżewa i jest realna szansa na jej realizację. 
Pracy jak zwykle jest bardzo dużo, ale i dużo satysfakcji, jeżeli 
udaje się coś dobrego zrobić i rozwiązać.

Składam Państwu podziękowania za pomoc w realizacji wie- 
lu zadań, życzliwość i zrozumienie. Życzę by korzystanie z tych 
inwestycji dawało nam dużo radości i zadowolenia. 

 Z pozdrowieniami 
                                                                    Anna Bogucka

Burmistrz Czyżewa
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Zebranym zostały przedstawione także informacje z zakresu 
realizowanych na terenie gminy inwestycji. Zakończono prze-
budowę drogi gminnej Siennica Lipusy – Siennica Klawy wraz  
z wykonaniem przyłącza kanalizacji deszczowej z wlotem do  
rzeki Siennica objętą dofinansowaniem pozyskanym z Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 2016-2019  
oraz modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położo-
nych w obrębie wsi Dąbrowa Nowa Wieś na terenie gminy Czy-
żew, współfinansowanej ze środków Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych. Trwa przebudowa ulic Konopnickiej, ul. Słowackiego, 
ul. Mickiewicza oraz ul. Przemysłowa, która objęta jest dofinanso-
waniem pozyskanym z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej 2016-2019. Urządzane są tereny rekre-
acyjno-integracyjnena terenie Gminy Czyżew w miejscowościach 
Dąbrowa Michałki, Szulborze Kozy, Dmochy Glinki i Siennica 
Łukasze. Trwa także konserwacja stawów w miejscowościach: 
Krzeczkowo Nowe Bieńki, Siennica Lipusy, Zalesie Stare, Dmochy 
Wypychy, Dmochy Wochy i Brulino Piwki. 

Do realizacji pozostała jeszcze przebudowa drogi gminnej 
Dmochy Mrozy objęta dofinansowaniem pozyskanym z Progra- 
mu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej  
2016-2019. A także przebudowa nawierzchni drogi gminnej do 
m. Dmochy Mrozy na odcinku od drogi krajowej nr 63 do granicy 
Gminy Andrzejewo i Czyżew. 

Zakończone zostały prace na drodze powiatowej Czyżew  
Ruś Wieś- Ołdaki Magna Brok a obecnie trwają jeszcze na drodze 
Czyżew Stacja do granicy gminy i w miejscowości Rosochate Ko-
ścielne na ul. Mazowieckiej. Na terenie gminy zostaną przebudo-
wane w tym roku drogi na łączną wartość ponad 7 mln zł. 

W dalszym przebiegu sesji Rada wysłuchała informacji o sta-
nie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów 
gimnazjalnych oraz o wynikach sprawdzianów klas szóstych szkół 
podstawowych.

Głos zabrał również przedstawiciel Policji. W swoim wystą-
pieniu Komendant Powiatowy Policji w Wysokiem Mazowieckiem 
podziękował za przychylność władz samorządowych w dzia-
łaniach na rzecz przywrócenia posterunku policji w Czyżewie. 
Przybliżył zasady i sposób reagowania za zdarzenia rejestrowane 
w  Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz poinformował 
iż będą rozdawane mieszkańcom odblaski zakupione przez Urząd 
Miejski w kościołach i szkołach.

Po wysłuchanych informacjach Radni podjęli następujące 
uchwały:
1) zmieniającą uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za 
gospodarowanie odpadami w drodze inkasa oraz wyznaczenia  
inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso – zmiana podyk-
towana jest zmianą inkasenta;

2) zmieniającą uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku 
rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz niektórych innych na-
leżności pieniężnych gminy od osób fizycznych w drodze inkasa  
oraz wyznaczania inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za in- 
kaso - zmiana podyktowana jest zmianą inkasenta; 
3) zmieniającą uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nie- 
ruchomościami,
4) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za za-
jęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebu- 
dową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych;
5) w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej;
6) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Gminy Andrze-
jewo – uchwała dotyczy prowadzenia przez gminę Czyżew 
przebudowy drogi do miejscowości Dmochy Mrozy na odcinku  
300 m leżącym na terenie Gminy Andrzejewo;
7) w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Czyżewie, na zakup motopompy;
8) w sprawie zabezpieczenie w budżecie gminy na rok 2017 
środków finansowych na realizację inwestycji przebudowy dróg 
gminnych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020, zlokalizowanej na 
terenie Gminy Czyżew;
9) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy  
na lata 2016-2019;
10) w sprawie zmian w budżecie na rok 2016;
11) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Zago-
spodarowanie parku podworskiego w Czyżewie” finansowanego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020;
12) w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Razem 
do sukcesu” finansowanego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Urząd Miejski 

Informujemy mieszkańców naszej Gminy, iż zostały już ogło-
szone wyniki konkursu z Działania 8.3 Ochrona dziedzictwa  
kulturowego ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Ope- 
racyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w którym 
udział brała również Gmina Czyżew. Wniosek o dofinansowanie 
obejmował zadanie pn. „Zagospodarowanie Parku Podworskiego 
w Czyżewie” i znalazł się na wysokiej 6 pozycji z 64 podlegają-
cych ocenie i otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 1mln 
160 tys. zł. Łączna wartość zadania to ponad 1 mln 780 tys. zł. 
Dofinansowanie otrzymało 12 projektów w województwie.

Projekt przewiduje rewaloryzację parku czyli odnowienie 
z zachowaniem historycznego wyglądu i wprowadzeniem funk-
cji użytkowych, co umożliwi mieszkańcom gminy korzystanie  
z obiektu. W ramach zadania zrealizowane będą nasadzenia  
nowej roślinności oraz pielęgnacja istniejącej. Zostaną wykonane  

alejki o urozmaiconym przebiegu z otwarciami widokowymi, 
mała architektura ogrodowa nawiązująca stylem do epoki, mostki, 
ścieżka zdrowia wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej oraz 
ścieżki przyrodnicze. Park zostanie wyposażony w ławki, kosze, 
stojaki na rowery, system oświetlenia co umożliwi bezpieczne  
korzystanie z obiektu wieczorami. Projekt zakłada zachowanie 
układu wodnego w istniejącej formie z nieznacznym uregulowa-
niem i ułagodzeniem linii brzegowej stawu oraz cieku wodnego, 
a także oczyszczenie, odmulenie i wzmocnienie linii brzegowej. 
Przetarg na wykonanie zostanie najprawdopodobniej ogłoszony 
jeszcze w tym roku.  

Zrewitalizowany Park w połączeniu z istniejącym już zale-
wem stworzą piękny kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy, który 
stanie się wizytówką Czyżewa i całej gminy.

Urząd Miejski 

Otrzymaliśmy dofinansowanie na rewitalizację  
Parku Podworskiego w Czyżewie 
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Każdego roku w budżecie gminy przeznaczamy znaczne 
kwoty na inwestycje w tym inwestycje drogowe. W tym roku zo-
staną przebudowane i zmodernizowane drogi w gminie na łączną 
wartość ponad 7 mln. zł.
1) Gmina otrzymała dotację w wysokości ponad 1 mln 400 zł.  
z Urzędu Wojewódzkiego w ramach zadania „Poprawa bezpie- 
zeństwa ruchu drogowego i zwiększenie dostępności komuni- 
kacyjnej w gminie Czyżew poprzez przebudowę infrastruktury  
drogowej” o wartości pond 3 mln. 127 tys. zł.
• W ramach tego zadania przebudowana została droga gminna 

Siennica Klawy – Siennica Lipusy o długości 650 m.
• Ukończono budowę odcinka II ul. Przemysłowej, co umożliwia 

połączenie z ul. Nurską (drogą krajową Nr 63).

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• Realizowana jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej  
w miejscowości Dmochy Mrozy, a także dodatkowo odcinek 
jezdni od drogi krajowej na terenie gminy Andrzejewo, która  
nie wyraziła woli finansowania tego odcinka – na który nasz  
samorząd przekazał ponad 170 tys. zł. 

• Trwają prace przy przebudowie ulic Słowackiego, Mickiewicza, 
Konopnickiej, które polegają na przebudowie kanału deszczo-
wego, budowie chodników i ścieżek rowerowych. 

Zadania te późno zostały rozpoczęte z uwagi na późną infor-
mację o otrzymanym dofinansowaniu.

Mieszkańcom dziękujemy za wyrozumiałość  i cierpliwość  
a nagrodą będą nowe ulice, chodniki i ścieżki rowerowe.

2) Modernizowana jest droga dojazdowa do gruntów rolnych na 
odcinku 372 m, od miejscowości Dąbrowa Nowa Wieś – Dabrowa 
Łazy do granicy gminy Czyżew. Całkowity koszt wykonania prze-
budowy drogi wynosi 202.686,93 zł . Na wykonanie inwestycji 
gmina otrzymała dotacje w wysokości 25.200,00 zł z budżetu  
Województwa Podlaskiego.

Budujemy drogi

Przebudowa ulicy Kolejowej w Czyżewie.

Ulica Przemysłowa.

3) Realizowanych jest także wiele inwestycji na drogach powiato-
wych, które finansowane są przez powiat i gminę. Wartość prze-
budowy dróg to ponad 3 mln 535 tys. zł o długości prawie 6 km.
• ukończona została droga powiatowa prowadząca przez wieś 

Czyżew Ruś Wieś – Ołdaki Magna Brok o długości 2,258 km.
• na ukończeniu jest przebudowa ulicy Kolejowej  od dworca PKP 

do granicy gminy wraz z budową chodnika i ciągu pieszo-rowe-
rowego. Na tym odcinku wykonane zostało nowe oświetlenie 
uliczne o wartości ponad 121 tys. zł.

• trwają prace przy budowie chodników i ulicy Mazowieckiej  
w Rosochatem Kościelnem – wartość zadania to ponad 800 ty. zł. 

Tak wiele zmodernizowanych dróg na pewno wpłynie na 
lepszy komfort poruszania się po drogach publicznych na terenie 
naszej gminy i podniesie bezpieczeństwo użytkowników dróg – 
kierowców, pieszych i rowerzystów.

Kolejna edycja „Schetynówki”

W dniu 15 września 2016 r. minął termin składania wnio-
sków o dofinansowanie inwestycji drogowych z rządowego Pro-
gramu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 
na 2017 rok, w ramach którego można pozyskać 50 % dotacji na 
realizację zadań. Konkurs jak co roku organizowany jest przez 
Podlaski Urząd Wojewódzki a do udziału w nim przystąpić mogły 
samorządy powiatowe i gminne z całego województwa podlaskie-
go. Nasza gmina również złożyła wniosek o dofinansowanie za-
dania pn. „Przebudowa dróg gminnych Nr 108015B, Nr 108017B, 
Nr 107995B na terenie gminy Czyżew”, który może obejmować 
przebudowę 3 odcinków dróg ul. Kusocińskiego, ul. Łąkowej 
oraz  drogi Godlewo Piętaki-Siennica Klawy. Wartość złożonego 
wniosku to ponad 4,5 mln zł, zaś wnioskowane dofinansowanie  
to ok. 2,3 ml zł. Ogłoszenie wyników konkursu zaplanowano 
na 31 października 2016 r., Z niecierpliwością czekamy na roz-
strzygnięcie i mamy nadzieję, że również w tym roku uda nam się  
pozyskać środki na poprawę gminnej infrastruktury drogowej.

Wiaty przystankowe

Po wcześniejszym zaopiniowaniu przez komisję z udziałem 
przedstawicieli Policji, Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg 
Powiatowych, ustalono miejsca usytuowania kolejnych wiat przy-
stankowych. Po uprzednim przygotowaniu terenu zamontowano 
4 nowe wiaty w miejscowościach Dąbrowa Cherubiny, Dmochy 
Glinki i dwa w Kaczynie Starym. Tym samym zrealizowane zostały 
wszystkie wnioski zgłoszone na zebraniach sołeckich w kwestii 
zapewnienia dobrych warunków oczekujących na autobusy dzieci 
i dorosłych.

UM Czyżew 

Więcej miejsc do rekreacji w Gminie
Trwają prace budowlane dotyczące urządzenia terenów re-

kreacyjno-integracyjnych w czterech miejscowościach na terenie 
Gminy Czyżew tj. w Dąbrowie Michałkach, Szulborzu Kozach, 
Siennicy Łukaszach i Dmochach Glinkach. W ramach zadania 
wykonane zostaną altany, miejsca na ognisko wraz z paleniskiem 
do grilla, nasadzone zostaną drzewa i krzewy ozdobne, zaś w Dą-
browie Michałkach i w Dmochach Glinkach dodatkowo zostaną 
utworzone place zabaw. Wykonawcą zadania jest firma Zakład 
Remontowo-Budowlany Jacek Todorczuk z siedzibą w miejs- 
cowości Smolewo Wieś, zaś wartość robót przekroczy 250 tys. 
złotych.

W sześciu kolejnych miejscowościach tj. Krzeczkowo Nowe 
Bieńki, Siennica Lipusy, Zalesie Stare, Dmochy Wypychy, Dmo-
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Kolejni inwestorzy zainteresowani są prowadzeniem działal-
ności gospodarczej na terenach inwestycyjnych położonych przy 
ul. Przemysłowej w Czyżewie, wchodzących w skład Suwalskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Czyżew.

Trzech inwestorów złożyło listy intencyjne, deklarując chęć 
nabycia gruntów i utworzenia zakładów produkcyjnych. Z uwagi  
na wstępny charakter procedur związanych z działalnością w Stre- 
fie nie ujawniamy danych przedsiębiorców, ani profilu ich działal- 

Tereny inwestycyjne
ności, jednak pragniemy zapewnić, że nie będzie to działalność  
powodująca uciążliwości dla mieszkańców i środowiska naturalnego.

Jeżeli zainteresowani przedsiębiorcy przejdą pomyślnie pro-
cedury nabycia gruntu i zezwolenia na prowadzenie działalności 
w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, to niebawem zostaną utwo- 
rzone nowe miejsca pracy, a także zwiększą się wpływy do bu- 
dżetu gminy z tytułu podatków od prowadzonej działalności.

UM Czyżew 

chy Wochy, Brulino Koski ukończone zostały roboty budowlane 
dotyczące konserwacji stawów. Wykonawcą zadania była firma 
EUROFUTURO Magdalena Stankiewicz z Białegostoku, zaś kwo- 
ta wykonywanych prac to 56.580 zł.

UM Czyżew 

Gmina pozyskała środki  
dla najmłodszych 

 √ Znamy już wyniki konkursu Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podlaskiego ogłoszonego w ramach Działa-
nia 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie 
równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, 
w ramach którego gmina uzyskała dofinansowanie na zadanie 
pn. „Razem do sukcesu”. Projekt ten skierowany jest do 141 
uczniów oraz 17 nauczycieli z Gminnego Przedszkola w Czy-
żewie oraz oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawo-

wej w Dąbrowie Wielkiej i przy Szkole Podstawowej w Roso-
chatem Kościelnem. Głównym celem jest zwiększenie szans 
edukacyjnych dzieci, poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej 
o dodatkowe zajęcia dydaktyczne, specjalistyczne, wycieczki  
a także rozwijające  uzdolnienia  językowe, plastyczno-muzycz-
ne i teatralne. Ponadto w ramach projektu zakupione zostaną 
różne pomoce dydaktyczne. Wartość całego projektu to ponad 
365 tys. zł zaś uzyskane dofinansowanie to 310.976,25 zł co 
stanowi 85 % całkowitych kosztów zadania. 

 √ Oczekujemy także na wyniki podobnego konkursu w ramach 
którego złożyliśmy projekt na szereg dodatkowych zajęć i po-
mocy dla uczniów w szkołach gimnazjalnych. Wartość projektu 
to ok. 220 tys. zł.

 √ Przygotowujemy wspólnie ze szkołami projekt na dodatkowe 
zajęcia oraz doposażenie pracowni w szkołach podstawowych. 
Wartość projektu to ponad 700 tys. Termin złożenia wniosku do 
21 października 2016 r. 

UM Czyżew 

12 października rozpoczęła się realizacja zadania pn. Usu-
wanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Czyżew. Zbiór-
kę prowadzi firma PGK Zambrów i zgodnie z harmonogramem 
trwać będzie do 20 października 2016 r. Na realizacje zadania 
gmina pozyskała dotację z WFOŚiGW w Białymstoku, w kwocie 
31.809,00 zł. Zbiórką zostali objęci właściciele nieruchomości 
którzy złożyli do gminy wniosek o usunięcie wyrobów azbesto-
wych do końca roku 2015.

UM Czyżew 

Azbest

Zakończyły się już prace polegające na nasadzeniu krzewów 
na terenie przyszkolnym w Rosochatym Kościelnym. Na zada-
nie gmina uzyskała dofinansowanie z WFOŚiGW w Białymstoku  
w kwocie 8.000,00 zł. Dzięki tej dotacji teren przy Zespole Szkół 
w Rosochatem Kościelnem uzyskał atrakcyjny i estetyczny wygląd, 
a nasadzone rośliny wzbogacają i urozmaicają obszar przyszkolny.

UM Czyżew 

Zielono przy szkole w Rosochatem Kościelnem

Kolektory słoneczne…

Jeżeli pojawi się taka możliwość to Gmina Czyżew zamie-
rza ubiegać się o dofinansowanie z funduszy unijnych na zakup 
i montaż kolektorów słonecznych także na nieruchomościach 
prywatnych. W związku z tym zwracamy się do mieszańców 
gminy, chętnych do wzięcia udziału w takim przedsięwzięciu  
o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego celem wpisania na listę, co 
pozwoli ustalić skalę zainteresowania mieszkańców naszej gminy 

tego typu inwestycją. Przy deklarowaniu chęci przystąpienia do 
projektu należy pamiętać, że realizacja tego zadania wiązać się 
będzie z koniecznością poniesienia części kosztów inwestycji tzn. 
wkładu własnego, który uzależniony będzie od wartości całego 
zadania i otrzymanego dofinansowania, średnio wynosić będzie 
od 15 do 30% wartości inwestycji.

Na deklaracje oczekujemy do 5 listopada 2016 r. (pokój nr 5).
UM Czyżew 
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Po trzech latach od zlikwidowania został przywrócony Po-
sterunek Policji w Czyżewie. Zmiana Rządu i polityki wobec 
bezpieczeństwa publicznego umożliwiła realizację postulatów 
mieszkańców, Burmistrza Czyżewa i Rady Miejskiej o przywró-
cenie Posterunku Policji. Jeszcze przed likwidacją w 2013 r. roku 
zabiegi o utrzymanie placówki w Czyżewie i argumenty znacznej 
odległości od Komendy Powiatowej w Wysokiem Mazowieckiem, 
graniczenie z województwem mazowieckim, przebieg kolei czy 
ważnych węzłów drogowych, duża ilość szkół i zakładów pracy 
nie przyniosły rezultatu. Decyzją polityczną zlikwidowano 60 pla-
cówek w województwie podlaskim w tym w Czyżewie i ponad 
300 w całym kraju. Te same argumenty legły u podstaw wniosku 
o przywrócenie w Czyżewie Posterunku Policji, tym razem zakoń-
czone sukcesem. 

Rozkazem Organizacyjnym Komendanta Powiatowego Po-
licji w Wysokiem Mazowieckiem przywrócono funkcjonowanie 
Posterunku Policji w Czyżewie. Z tej okazji odbyła się w dniu 
15.09.2016 r. uroczystość otwarcia placówki zlokalizowanej  
w budynku przy ul. Polnej, w której wzięli udział Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mini-
ster Jarosław Zieliński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Pan Minister Jacek Bogucki, Zastępca Komendanta 
Głównego Policji nadinspektor Pan Jan Lach, Komendant Woje-
wódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Pan Daniel Kołniero-
wicz, przedstawiciele samorządu z powiatu wysokomazowiec-
kiego, duchowieństwo, a także komendanci miejscy i powiatowi 
Policji Województwa Podlaskiego, przedstawiciele prokuratury, 
Państwowej Straży Pożarnej, inni zaproszeni goście, przedstawi-
ciele mediów oraz mieszkańcy Czyżewa. Uroczystość uświetniły 
sztandary Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Urzędu 
Miejskiego w Czyżewie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czy-
żewie. Sztandarom towarzyszył pododdział honorowy z Oddziału 
Prewencji Policji w Białymstoku.

Były przemówienia zaproszonych gości w których wszyscy 
jednomyślnie podkreślali, że przywrócenie Posterunku Policji 

Posterunek Policji w Czyżewie został przywrócony 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w mieście i całej Gminie. 
Po przemówieniach dokonano przecięcia symbolicznej wstęgi, na 
znak uroczystego otwarcia siedziby Posterunku, a Kapelani Łom-
żyńskiej Policji i ksiądz kanonik Eugeniusz Sochacki – proboszcz 
parafii w Czyżewie odmówili modlitwę i poświęcili budynek.

O oprawę artystyczną uroczystości zadbała Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta pod batutą Pana Cezarego Witkowskiego oraz Ze-
spół Taneczny z Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie.

W tej chwili posterunek policji mieści się w nowym miejscu, 
w budynku Ośrodka Zdrowia. Środki finansowe na przygotowanie 
odpowiednich pomieszczeń przeznaczyła Gmina Czyżew. Podob-
nie jak przed likwidacją w posterunku pracuje pięciu policjantów. 

Dzięki temu mieszkańcy miasta i Gminy Czyżew uzyskają 
łatwiejszy dostęp i możliwość kontaktu z własnym dzielnicowym, 
a praca placówki wpłynie na poprawę bezpieczeństwa obywateli.

Posterunek Policji, ul. Polna 5b, 18-220 Czyżew
Nie pełni całodobowego dyżuru, godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek w godz. 11:00 – 13:00
Wtorek w godz. 9:00 – 11:00

Czwartek w godz. 13:00 – 15:00
W czasie nieobecności policjantów w sprawach pilnych na-

leży kontaktować się z Dyżurnym Komendy Powiatowej Policji  
w Wysokiem Mazowieckiem telefonicznie na nr alarmowy 997,  
z sieci stacjonarnych (86) 4741700, (86) 4741712.

Po raz pierwszy w historii Czyżewa i powstałego Zalewu  
w sezonie letnim 2016 r. została wydzielona strefa do kąpieli. 
Miejsce przeznaczone do kąpieli zostało otwarte po spełnieniu  
szeregu wymogów jakie musi spełniać miejsce wykorzystywane 
do kąpieli.

Kąpielisko zostało podzielone na 3 obszary:
• jeden dla osób nieumiejących pływać o głębokości do 1,20 m, 
• drugi  dla osób umiejących pływać powyżej 1,20 m, 
• natomiast trzeci to brodzik o głębokości do 0,4 m ograniczone-

go siatką. 
Nad bezpieczeństwem odpoczywających czuwali przeszko- 

leni i uprawnieni ratownicy w okresie od 12 lipca do 4 września  
2016 r. 

Pierwszy sezon kąpieliska w Czyżewie za nami
Podsumowując tegoroczny sezon należy stwierdzić, że po- 

mimo niezbyt upalnego lata dzieci, młodzież jak i dorośli, chęt- 
nie korzystali z kąpieliska nad zalewem w Czyżewie. Boisko do  
piłki plażowej, mała plaża piaskowa i większa trawiasta, sprzęt  
pływający czy wreszcie bezpieczna i czysta woda w zalewie,  
spełniająca wymogi sanitarne oraz opieka wykwalifikowanych  
ratowników wodnych umożliwiły mieszkańcom Czyżewa i okolic  
miłe spędzanie wolnego czasu. 

Będziemy poszerzać bazę rekreacyjną i ratowniczą w latach  
przyszłych tak aby każdy słoneczny i ciepły dzień można było  
spędzić miło i bezpiecznie nad zalewem.

Dziękujemy za wspólne wakacyjne dni i do zobaczenia  
za rok. 

UM Czyżew 
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Wiele razy na łamach „Gazety Czyżewskiej” apelowaliśmy 
do mieszkańców naszej gminy o utrzymywanie w należytym po-
rządku posesji i terenów bezpośrednio przyległych do nich. Mimo 
przepisów prawa (ustawa o utrzymaniu i porządku w gminach, 
regulamin porządku i czystości) regulujących obowiązki właści-
cieli nieruchomości w tej kwestii, zachęcamy do działań na rzecz 
poprawy wizerunku swoich posesji, co bezpośrednio wpływa na  
obraz naszego miasta, naszych wiosek. Tak czasem niewiele po-
trzeba czasu, wkładu pracy czy niewielkich nakładów finanso-
wych, aby nasze otoczenie zmieniło się, nabrało blasku.

Trzeba przyznać, że coraz większa ilość właścicieli dba  
o wygląd swojego podwórka i otoczenia, bowiem mają świado-

Porządek w gminie
mość, że są postrzegani przez pryzmat swojej własności.

Również działania gminy, inwestycje (ukończone i te przy-
szłe) takie jak: budowa dróg, chodników, placów zabaw itp. ukie- 
runkowane są nie tylko na poprawę warunków życia ale i na  
poprawę krajobrazu, ale bez wspólnych działań gminy i miesz- 
kańców nie osiągniemy skutków na miarę naszych oczekiwań.

Zmieniajmy zatem nasze otoczenie tak, aby nam było przy-
jemniej żyć i dawajmy przykład młodemu pokoleniu, które po-
przez podpatrywanie nas nabiera właściwych nawyków.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy swoim przykładem zara-
żają sąsiadów do takich samych działań.

UM Czyżew 

 

Gmina Czyżew złożyła akces do rządowego programu Miesz-
kanie +.  Program polega na budowie tanich mieszkań na grun-
tach Skarbu Państwa i samorządów na zasadach rynkowych, bez 
angażowania pieniędzy podatników. Mieszkania, jakie powstaną 
we wskazanych przez poszczególne gminy lokalizacjach, będą się 
charakteryzować umiarkowanymi czynszami, dostępnymi także 
dla słabiej uposażonych rodzin. To pozwoli im m.in. ograniczyć 
konieczność zadłużania się oraz wzmocni ich mobilność i ela-
styczność na rynku pracy. Najemcy otrzymają również możliwość 
pozyskania lokali na własność w perspektywie kilkudziesięciu lat.

Program jest skierowany do młodych ludzi, którzy chcą mieć 
dzieci, dla nich to jest szansa, by mieć mieszkanie za pieniądze, 
które nie przekraczają ich możliwości finansowych. Z założeń  
programu wynika, że mieszkania będą dostępne w dwóch opcjach: 
na wynajem oraz na wynajem z dojściem do własności. Pierwsza 
z nich zakłada, że koszt wynajmu wyniesie od 10 do 20 zł za  
1 m kw. (w zależności od lokalizacji). Jeśli najemca zdecyduje 
się wybrać drugą opcję, będzie musiał dopłacić do powyższego  
czynszu 20 proc. W każdej chwili będzie można zrezygnować 
z opcji dojścia do własności. Wtedy najemca otrzyma zwrot  
20-proc. nadpłaty. Ponadto – jeśli w trakcie najmu sytuacja ma- 
terialna najemcy pogorszy się – będzie miał możliwość spłaty 
czynszu ze środków zgromadzonych na poczet własności.

Prawo ubiegania się o najem będą mieli wszyscy obywatele. 
W rządowym programie preferowane będą jednak rodziny wielo-
dzietne i o niskich dochodach.

Gmina posiada teren przeznaczony w planie miejscowym za-
gospodarowania przestrzennego pod budownictwo wielorodzin-
ne a także już przygotowaną dokumentację na budowę budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego w Czyżewie przy ul. Przemysłowej.

Bezspornym jest, że większe zainteresowanie i bardziej uza-
sadnione ekonomicznie jest prowadzenie takiego programu w du-
żych miastach, ale kto wie, może uda się i w Czyżewie. Władze 

gminy prowadzą rozmowy w tym temacie. Dlatego jest prośba do 
osób zainteresowanych skorzystaniem z oferty programu rządowe-
go Mieszkanie + o zgłaszanie swoich potrzeb do Urzędu Miejskie-
go, co pozwoli na oszacowanie tych potrzeb w skali gminy. Wnio-
sek powinien zawierać dane osobowe wnioskodawcy, miejsce 
zamieszkania, skład rodziny, preferowane warunki mieszkaniowe 
– ilość pomieszczeń, przybliżony metraż, zaznaczoną opcję wy-
najmu bądź wynajmu z dojściem do własności. Wnioski można 
pobierać i składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego.

 
UM Czyżew 

Wzór wniosku:

Mieszkanie + w Czyżewie?

Wieloletnie starania o budowę linii zasilającej Gminę Czyżew 
w gaz ziemny wreszcie przynoszą rezultaty. Możliwe stało się to 
po zmianach kadrowych w największej spółce w kraju i innym 
spojrzeniu na politykę energetyczną państwa. Mamy wstępną de-
klarację udziału w programie zaopatrzenia w paliwo gazowe z 
Polską Spółką Gazownictwa wchodzącą w skład Polskiego Gór-
nictwa Naftowego i Gazownictwa SA. 

Ze wstępnych rozmów wynika, że pierwsze prace projektowe 
i związane z tym działania techniczno-organizacyjne typu: ankie-
ty, deklaracje, konsultacje słowem materiały potrzebne do planu 
i projektu zaopatrzenia w paliwo gazowe powinny rozpocząć się 
już w przyszłym – 2017 roku.

Mamy nadzieję, że potentat na rynku gazu jakim jest PGNiG 
jeśli podejmuje działania to efekt będzie osiągnięty w nieodległej 
perspektywie czasowej, realizacyjnie nawet pod koniec 2018 
roku.

Gazyfikacja to dobry dodatkowy czynnik do: rozwoju no-
wych przedsiębiorstw, poprawy życia mieszkańców, zmniejsze-
nia emisji gazów czyli szeroko pojętej ochrony środowiska, sło-
wem zwiększenie atrakcyjności naszej gminy.

Prosimy mieszkańców i właścicieli firm zainteresowanych za-
silaniem gazowym o przychylność i współpracę z przedstawicie-
lami firmy projektowej w pracach przygotowawczych, a później 
realizacyjnych.

Gazyfikacja Czyżewa
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ASF  - Gmina Czyżew ponownie w strefie żółtej. Jeśli badania 
krwi trzody chlewnej tam gdzie wystąpiły ogniska ASF w kierun-
ku obecności wirusa będą negatywne nastąpi uwolnienie handlu 
tucznikami.

Zagrożenie wirusem jednak nadal istnieje i w dalszym ciągu 
obowiązują zasady bioasekuracji gospodarstw. Rolnicy utrzymują-
cy trzodę chlewną powinni:
• Zabezpieczyć budynki w których utrzymywane są zwierzęta 
przed dostępem  zwierząt innych niż utrzymywane w gospodar-
stwie, najlepiej ogrodzić gospodarstwo.
• Oznakować wejścia do budynków  w których utrzymywane  są 
zwierzęta tablicą  „Osobom  nieupoważnionym wstęp wzbronio-
ny” i przestrzegać tego zakazu.
• Wydzielić miejsce do składowania obornika.
• Zachować  odpowiednią czystość budynków w których utrzy-
mywane są zwierzęta.
• Posiadać odzież i obuwie przeznaczone tylko do obowiązkowe-
go użytku w gospodarstwie.
• Posiadać maty dezynfekcyjne w liczbie zapewniającej  zabez-
pieczenie wejść i wjazdów,  „z i do” gospodarstwa.
• Posiadać  środki dezynfekcyjne  w ilości niezbędnej do przepro-
wadzenia doraźnej dezynfekcji.
• Wdrożyć  program zwalczania gryzoni.
• Posiadać  dokumentację  leczenia zwierząt, dokumentację pa-
dłych  zwierząt, wejść i wyjść osób postronnych i dokumentację  
obrotu zwierzętami  (kupować świnie tylko  z legalnego źródła, 
oznakowane ze świadectwem zdrowia).
• Zapewnić  skuteczne  zabezpieczenie paszy i ściółki  przed do-
stępem  zwierząt wolnożyjących, najlepiej składować w zamknię-
tych magazynach.
• Utrzymywać świnie w zamkniętych pomieszczeniach.
     Za nieprzestrzeganie zasad bioasekuracji grożą kary, a w przy-
padku narażenia innych hodowców na straty odpowiedzialność 
cywilna. O szczegółowe informacje należy zwracać cię do powia-
towego lekarza weterynarii. 

Ministerstwo Rolnictwa, a w szczególności wiceminister Jacek 
Bogucki czyni usilne starania w celu ograniczenia niekorzystnych 
skutków występowania ASF i związanych z tym strat hodowców 
trzody chlewnej. 11 sierpnia 2016 r. Zarządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów został powołany Międzyresortowy Zespół do spraw ła-
godzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afry-
kańskiego pomoru świń. Na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi pełnomocnikiem ds. łagodzenia skutków wystąpienia wirusa 

ASF powołanym przez panią Premier został Sekretarz Stanu Pan 
Jacek Bogucki. 

Mleko – Upłynął termin składania wniosków przez producen-
tów mleka, którzy chcieli skorzystać z mechanizmu unijnej pomo-
cy dotyczącej ograniczenia produkcji (okres redukcji październik-
grudzień 2016). Ile osób się na to zdecydowało? Wnioski złożyło 
3958 producentów - taka informacja została przekazana podczas  
konferencji prasowej wiceministra Jacka Boguckiego.  Pozytywnie 
rozpatrzono 3777 wniosków. Dotyczyły one ograniczenia produk-
cji mleka o 60 mln kg o wartości przekraczającej 34 mln zł. Wnio-
ski z Polski zostaną przekazane do Komisji Europejskiej zapewne 
jako z jednego z pierwszych krajów Unii. O wsparcie mogli ubie-
gać się hodowcy, którzy w lipcu dostarczali mleko do podmiotów 
skupujących oraz w jednym z wyznaczonych trzymiesięcznych 
okresów ograniczą dostawy mleka w stosunku do analogiczne-
go trzymiesięcznego okresu poprzedniego roku kalendarzowego, 
tzw. okresu referencyjnego.
Okresy redukcji:
październik – grudzień 2016
listopad 2016 – styczeń 2017
grudzień – luty 2017 
styczeń – marzec 2017

Terminy składania wniosków o pomoc dla poszczególnych 
okresów ograniczenia dostaw mleka:
• 21 września 2016 dla pierwszego okresu ograniczenia
• 12 października 2016 dla drugiego okresu ograniczenia
• 9 listopada 2016 dla trzeciego okresu ograniczenia
• 7 grudnia 2016 dla czwartego okresu ograniczenia

Minimalna wielkość ograniczenia dostaw mleka, do której 
producent ma prawo ubiegać się o pomoc wynosi 1500 kg. Staw-
kę unijnej pomocy do ograniczenia dostaw mleka określono na 
poziomie 14 euro do 100 kg mleka.

Wiceminister rolnictwa podkreślił, że mechanizm dobrowol-
nego ograniczenia dostaw mleka jest dodatkowym mechanizmem, 
który wspomoże polskich rolników. Na pomoc dostosowawczą 
przeznaczono 350 mln euro, z czego dla Polski przewidziano 22 
670 129 euro.

      Dopłaty bezpośrednie - zaliczki płatności bezpośrednich 
w wysokości 70% przyznanych dopłat mają być wypłacane od 
poniedziałku 17 października. 

W pierwszej kolejności zostały naliczone zaliczki dla rolni-
ków zamieszkałych na obszarach objętych ograniczeniami na sku-
tek wystąpienia i zagrożenia wystąpienia ASF.

UM Czyżew 

Ważne informacje dla rolników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że wnioski 
o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego i specjalny 
zasiłek opiekuńczy na okres zasiłkowy 2016/2017 można składać 
począwszy od 1 września 2016 roku.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające 
utratę bądź uzysk dochodu jeśli nastąpiły w 2015 roku lub po tym 
roku oraz wysokość dodatkowego zwrotu podatku z tytułu ulgi na 
dzieci wykazanej w PIT/UZ za 2014 rok. (Do wniosku nie należy 
dołączać zaświadczeń z urzędu skarbowego.)
Kryterium dochodowe do świadczeń rodzinnych:
• dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby 

uczącej się – 674 zł,
• w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymują-

ce się orzeczeniem o niepełnosprawności kryterium wynosi –  
764 zł.

Ponadto, ulega zmianie wysokość zasiłku rodzinnego oraz 
niektórych dodatków do zasiłku rodzinnego w okresie od 1 listo-
pada 2016 r. do 31 października 2017 r.:
1. wysokość zasiłku rodzinnego:

Komunikat GOPS w Czyżewie
– na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia – 95 zł,
– na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 
roku życia – 124 zł,
– na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 
roku życia – 135 zł;
2. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego 
wychowywania dziecka, o którym mowa w art. 11a ustawy, wy- 
nosi 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 
386,00 zł na wszystkie dzieci;
3. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowy-
wania dziecka w rodzinie wielodzietnej, o którym mowa w art. 
12a ustawy, wynosi 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne 
dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
4. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia  
i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, o którym mowa w art. 13  
ustawy, wynosi:
– 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku 
życia,
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Nadanie sztandaru oraz Jubileusz 150-lecia Powiatu Wysokomazowieckiego

Rok 2016 jest rokiem Jubileuszu 150-lecia umiejscowienia  
w Wysokiem Mazowieckiem siedziby powiatu. Dzięki takiej decy-
zji władz carskich miasto Wysokie Mazowieckie po raz pierwszy 
stało się istotnym i liczącym się ośrodkiem administracyjnym.

Po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku Wysokie Mazo-
wieckie ponownie zostało siedzibą rządowego powiatu. Również 
dwie kolejne reformy administracyjne z 1944 r. i 1999 r. obierały 
nasze miasto jako siedzibę władz powiatowych. Na przestrzeni 
tych 150 lat powiat zmienił swoje granice, strukturę społeczną, 
kulturową i gospodarczą. Jedno jednak pozostawało niezmienne 
– kod kulturowy znaczącej większości mieszkańców tych ziem. 
Są to  potomkowie drobnej szlachty, gdzie hasło BÓG, HONOR, 
OJCZYZNA, widniejące od 4 września na naszym sztandarze, 
nie ma wymiaru sloganu, lecz realnego drogowskazu kierującego  
pokolenia mieszkańców naszego powiatu.

 Uroczystość 150-lecia Powiatu Wysokomazowieckiego po-
łączona z nadaniem sztandaru odbyła się w niedzielę 4 września 
2016 roku. Honorowy patronat nad imprezą objął Prezydent RP 
Pan Andrzej Duda, natomiast patronat medialny objęli Polskie Ra-
dio Białystok oraz TVP 3 Białystok. Dostojne święto rozpoczęła 
Msza Święta w kościele pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Wysokiem 
Mazowieckiem, koncelebrowana przez Jego Ekscelencję ks. Bisku-
pa Janusza Stepnowskiego, ordynariusza łomżyńskiego, na której 
ks. Biskup poświęcił sztandar Powiatu Wysokomazowieckiego. 
Po nabożeństwie w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Policeal-
nych odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu połączona z nada-
niem sztandaru. Zaszczycili nas swoją obecnością: sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki, sekre-
tarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – 
Jarosław Zieliński, Prezes Rządowego Centrum Legislacji – Jolanta 
Rusiniak, parlamentarzyści: Jan Dobrzyński – senator RP, Kazi-
mierz Gwiazdowski – poseł na sejm RP, Bernadeta Krynicka – po-
seł na sejm RP, Dariusz Piontkowski – poseł na sejm RP, wojewoda 
podlaski – Bohdan Paszkowski, marszałek województwa podla-
skiego – Jerzy Leszczyński, przedstawiciele samorządów z terenu 
województwa podlaskiego, dyrektorzy i kierownicy jednostek na 
szczeblu wojewódzkim jak również powiatowym, księża parafii  
z terenu powiatu wysokomazowieckiego, dyrektorzy, prezesi, kie-
rownicy instytucji i firm z terenu powiatu wysokomazowieckiego, 
prezesi i komendanci Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu po-
wiatu wysokomazowieckiego oraz kierownicy Starostwa Powiato-
wego w Wysokiem Mazowieckiem.

Podczas sesji radni przyjęli uchwałę w sprawie ustanowienia 
sztandaru Powiatu Wysokomazowieckiego. Następnie dokona- 

no aktu nadania sztandaru Powiatowi Wysokomazowieckiemu.  
W trakcie przekazania sztandaru na ręce Starosty Wysokomazo-
wieckiego starosta podkreśli, iż „Sztandar powiatu jest symbolem, 
który buduje ducha wspólnoty powiatowej i integruje ją. Posiada- 
nie sztandaru to dla nas wielki honor. Pragnę, aby ten sztandar,  
który dziś Powiatowi Wysokomazowieckiemu jest nadawany, był 
nie tylko symbolem, ale i wyrazem naszej jedności, byśmy umieli 
pod tym sztandarem jednoczyć się we wszystkich tych sprawach, 
które wymagają współdziałania i zgody”. W kolejnym punkcie 
porządku obrad okolicznościowe przemówienie wygłosił Bogdan 
Zieliński – Starosta Wysokomazowiecki. Ze swej strony podzięko-
wał ludziom, którzy włożyli swój wysiłek w rozwój naszego po-
wiatu. Są to m.in. radni pięciu kadencji na czele z Panią przewod-
niczącą Dorotą Łapiak i pierwszym przewodniczącym Stefanem 
Brzozowskim, pierwszy starosta naszego powiatu – Wiceminister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jacek Bogucki, dyrektorzy i kierow-
nicy jednostek organizacyjnych powiatu, wójtowie i burmistrzo-
wie z terenu powiatu, księża biskupi oraz księża proboszczowie 
z naszego powiatu, parlamentarzyści na czele z Panem ministrem 
Jarosławem Zielińskim, Pan Wojewoda Podlaski – Bohdan Pasz-
kowski, Pan Marszalek Województwa Podlaskiego – Jerzy Lesz-
czyński, profesorzy wywodzący się z naszego powiatu lub na jego 
rzecz pracujący a także osoby, które nie mogły przybyć z rożnych 
względów na tę uroczystość a są przyjaciółmi naszego powiatu.

W dalszej części uroczystości wręczone zostały następujące 
wyróżnienia i odznaczenia: medal brązowy za długoletnia służ-
bę przyznawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na 
wniosek Wojewody Podlaskiego otrzymała Pani Magdalena Woj-
no-Średnicka, pracownik starostwa. Odznaki Honorowe za zasługi 
dla samorządu terytorialnego przyznawane przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji otrzymali: Dorota Łapiak i Kazi-
mierz Jan Wysocki oraz odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnic-
twa”, przyznawane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzy-
mali: Stefan Brzozowski, Waldemar Stanisław Kikolski, Andrzej 
Lubowicki, Leszek Mężyński, Stanisław Olędzki, Zbigniew Pisz-
czatowski oraz Odznakę „Za Zasługi dla Związku Kombatantów 
RP i Byłych Więźniów Politycznych” otrzymał Bogdan Zieliński. 
Starosta Wysokomazowiecki również wręczył nagrodę Powiatu 
Wysokomazowieckiego jaką jest Waćpan Wysokomazowiecki. 
Otrzymały ją osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju i promo-
cji powiatu w skali powiatu, województwa i kraju: księża biskupi:  

– 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia 
do ukończenia 24. roku życia;
5. wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia 
przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, o któ-
rym mowa w art. 15 ustawy, wynosi:
– 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem 
w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgim-
nazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obo-
wiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej 
lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, le-

gitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności,
– 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miej-
sca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedzi- 
ba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, 
a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek 
szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce  
w szkole ponadgimnazjalnej.

GOPS Czyżew
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Gazeta Czyżewska

ks. Biskup Janusz Stepnowski ordynariusz łomżyński oraz ks. Bi-
skup Diecezji Drohiczyńskiej Tadeusz Pikus, parlamentarzyści, 
Prezes Rządowego Centrum Legislacji Jolanta Rusiniak, wojewoda 
podlaski, marszałek województwa podlaskiego, wszyscy burmi-
strzowie i wójtowie z terenu powiatu, radni Rady Powiatu Wy-
sokomazowieckiego – Stefan Brzozowski, Dorota Łapiak, Leszek 
Gruchała, Stanisław Bielski – dyrektor Szpitala Ogólnego w Wy-
sokiem Mazowieckiem, lek. med Włodzimierz Kruszewski oraz 
profesorowie Czesław Waszkiewicz i Władysław Skarżyński. Na 
zakończenie uroczystości głos zabrali zaproszeni goście.

Jednocześnie od godz. 16.00 na Stadionie Miejskim w Wyso-
kiem Mazowieckiem z tej okazji odbywała się impreza plenerowa 
zorganizowana dla mieszkańców miasta i powiatu. 

W programie było między innymi: rozstrzygnięcie konkursu 
„Zasłużony dla edukacji ekonomicznej” organizowanego przez 
Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem, wręczenie sty-
pendium Starosty Wysokomazowieckiego za osiągnięcia w na-
uce i sporcie uzyskane przez uczniów szkół prowadzonych przez 
Powiat Wysokomazowiecki w roku szkolnym 2015/2016, a także 
podsumowanie wyników współzawodnictwa sportowego Szkół 
Podstawowych i Gimnazjów za rok szkolny 20015/2016. Na sce-
nie zaprezentować się mogły szkoły ponadgimnazjalne z terenu 
naszego powiatu. Publiczność porwał zespół DIADEM oraz gwiaz-
da wieczoru – zespół BAJM. 

Źródło: http://www.wysokomazowiecki.pl

Kolejne Dni Czyżewa przeszły do historii
Wręczeniem odznaczeń „Zasłużony dla rolnictwa” rozpoczęło 

się o godzinie 16.00 oficjalne otwarcie XVI edycji Dni Czyżewa. Na 
wniosek Burmistrza Czyżewa i Przewodniczącego Rady Miejskiej, 
z którym wystąpili do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie 
przyznania odznak honorowych „Zasłużony dla Rolnictwa” osobom 
które przez wiele lat wyróżniały się swoją postawą i działalnością  
w obszarze rolnictwa odznaki otrzymali:
1. Kamianowski Stanisław – wieloletni sołtys wsi Rosochatem Ko- 

ścielne i Radny Rady Miejskiej w Czyżewie. 
2. Kozłowski Waldemar – wieloletni inspektor ds. budownictwa  

w Urzędzie Miejskim w Czyżewie.
3. Krasowski Paweł – wieloletni inspektor ds. inwestycji i kierownik 

referatu gospodarki komunalnej w Czyżewie. 
4. Kujawa Włodzimierz – rolnik, wieloletni sołtys wsi Czyżew Sutki.
5. Pakieła Jerzy – wieloletni Radny Rady Powiatu Wysokomazo-

wieckiego i Członek Zarządu Powiatu.
6. Piętka Henryk – rolnik, wieloletni sołtys wsi Szulborze Kozy.
7. Podbielski Zdzisław – rolnik, wieloletni sołtys wsi Krzeczkowo 

Mianowskie i Przewodniczący Zarządu Gminnej Spółki Wodnej 
w Czyżewie.

8. Załuski Andrzej – wieloletni sekretarz Gminy Czyżew. 
9. Anna Bogucka – Burmistrz Czyżewa. 

Honorowe odznaki przekazali goście wśród których znaleźli 
się Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jacek Bogucki, Wo-
jewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski, Marszałek Województwa 
Podlaskiego Pan Jerzy Leszczyński oraz Starosta Wysokomazowiecki  
Pan Bogdan Zieliński. 

W imprezie uczestniczyli również Pani Elżbieta Filipowicz  
Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Urzędu 
Marszałkowskiego w Białymstoku, Przewodnicząca Rady Powiatu 
Wysokomazowieckiego Pani Dorota Łapiak, Zastępca Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Rudka Pan Sylwester Kowalczuk, Zastępca Dyrekto-
ra Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie Pan 
Marek Skarżyński, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wysokiem 
Mazowieckiem Pani Małgorzata Szuberska, kierownik KRUS-u  
w Zambrowie Pan Andrzej Grudziński, Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Koc, przedstawiciele Po- 
licji, Radni Rady Miejskiej w Czyżewie oraz księża z Parafii  
w Czyżewie. 

Jak co roku przedstawiono również wyniki plebiscytu „Naj-
lepsi w Gminie”, które zostały przyznane w siedmiu kategoriach: 
Przedsiębiorca Roku, Sołtys, Rolnik, Osobowość w Dziedzinie 
Kultury, Nauczyciel, Sportowiec i Uczeń Roku. 

Na scenie również wręczono nagrody dla zwycięzców spła-
wikowych zawodów wędkarskich o Puchar Burmistrza Czyżewa, 
które odbyły się po raz pierwszy nad zalewem w Czyżewie 10 lip-
ca o 5 rano. W zawodach uczestniczyło łącznie 23 zawodników. 
Przyznano zarówno nagrody dla wędkarzy, którzy złowili najwię-
cej ryb oraz dla wędkarza, który złowił najdłuższą rybę. 

Dni Czyżewa to coroczna okazja do dobrej zabawy. Bogaty 
program w niedzielę obejmował występy wielu zespołów, które 
zaprezentowały muzykę różnych gatunków, co sprawiło, że każ-
dy znalazł coś dla siebie. Były to występy zespołów: „Imperial”, 
„Classico”, „Focus”, „Warszawskiej Kapeli z Targówka”. Na za-

kończenie wystąpił „Grzegorz Hyży”, który był tegoroczną gwiaz-
dą wieczoru. Od godziny 20.30 zaprezentował swoje największe 
przeboje przed licznie zgromadzoną publiką. Wszyscy z pewno-
ścią słyszeli w radio piosenki „Wstaję”, Pusty Dom”, „Na chwilę”. 

Oczywiście nie mogło zabraknąć atrakcji dla najmłodszych. 
Na stadionie od wczesnych godzin pojawiły się urządzenia rekre-
acyjne, kucyki i stanowiska handlowe. Dużym zainteresowaniem 
cieszył się również lot balonem na uwięzi do którego ustawiały 
się kolejki. Balon umieszczony był na plaży nad zalewem, więc 
korzystający mieli przyjemne widoki. Uczestnicy imprezy mogli 
również wypożyczyć sprzęt wodny: kajaki i rowery wodne i po-
pływać po naszym zalewie. 

Niedzielne atrakcje poprzedzała sportowa sobota na miej-
scowym Orliku, gdzie zostały zorganizowane zawody sportowe.  
O godzinie 13.00 rozpoczął się turniej piłki nożnej o Puchar 
Burmistrza Czyżewa. Ze wszystkich drużyn, które przystąpiły  
do rozgrywek wyłoniono po sportowych emocjach zwycięzcę  
turnieju, którym w tym roku została „GALACTICOS Czyżew”.  
Drugie miejsce zajęła drużyna „OSP Czyżew”, natomiast trzecie 
drużyna „WIARUSY Czyżew”. Zwycięzcy otrzymali puchary i dy-
plomy z rąk Pani Burmistrz podczas wręczania nagród „Najlepsi 
w Gminie”. W sobotę warto było zajrzeć do Muzeum Ziemi Czy-
żewskiej na wystawę plakatów i zdjęć z poprzednich edycji Dni 
Czyżewa. 

Honorowy Patronat nad imprezą objęła Burmistrz Czyżewa 
Pani Anna Bogucka, zaś organizatorem był Gminny Ośrodek Kul-
tury w Czyżewie i Urząd Miejski. Imprezę wspierała: Rada Miejska 
w Czyżewie, Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem 
oraz Ochotnicza Straż Pożarna Czyżew. Patronat medialny objęli: 
Polskie Radio Białystok, TVP 3 Białystok, Radio Nadzieja, Gaze-
ta Współczesna, Głos Katolicki, Tygodnik KONTAKTY, wysoko-
mazowiecki 24, łomzynski24.pl. Imprezę wspierało dosyć liczne  
grono sponsorów, którym serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy i do zobaczenia za rok. 
Wyniki plebiscytu „Najlepsi w Gminie”
1. w kategorii przedsiębiorca roku – Pani  Barbara Kraszewska,
2. w kategorii sołtys  roku:  Pani Barbara Zawistowska, 
3. w kategorii nauczyciel-wychowawca roku – Pani Alicja Bań-

kowska oraz Pani Teresa Żochowska,
4. w kategorii osobowość roku w dziedzinie kultury – Pan Grze-

gorz Kulik oraz Wiktoria Anna Sienicka,
5. w kategorii rolnik roku Państwo Jacek i Barbara Dmochowscy 

oraz Państwo Andrzej i Iwona Dąbrowscy,
6. w kategorii sportowiec roku – Karol Kacper Lendzioch i Prze- 

mysław Lipski,
7. w kategorii uczeń roku – Zuzanna Gabriela Orłowska, Julita 

Wajszczyk, Ewelina Kowalska oraz Klaudia Szulborska. 
Wyniki spławikowych zawodów wędkarskich o Puchar Burmi-
strza:
1. I miejsce – Pan Sławomir Ołdakowski.
2. II miejsce – Pan Leszek Pieńkos.
3. III miejsce – Pan Jacek Kuropatwa.
4. Najdłuższa ryba – Pan Sławomir Ołdakowski.

UM Czyżew 
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W sobotę 25 czerwca Zespół Szkół Ogólnokształcących  
i Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czyżewie 
obchodził jubileusz 20-lecia istnienia. Uroczystość rozpoczęła się 
od mszy św. celebrowanej w kościele parafialnym w Czyżewie  
pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w intencji absolwentów, na-
uczycieli i pracowników ZSOiZ w Czyżewie. Odprawiał ją ks. 
prałat Kazimierz Chaberek, ks. dziekan dekanatu czyżewskiego –  
Eugeniusz Sochacki, ks. proboszcz parafii w Zuzeli – Jerzy Krysz- 
topa oraz nasz absolwent neoprezbiter ks. Wojciech Uściński. Pod- 
czas homilii ks. Kazimierz Chaberek wspominał początki szkoły – 
jako ówczesny proboszcz parafii. Mówił również o ogromnym  
znaczeniu nauczania Kardynała Wyszyńskiego w wychowaniu 
młodego pokolenia Polaków. Po mszy wszyscy uczestnicy uroczy-
stości udali się do budynku szkoły. Swoją obecnością zaszczycili 
nas przedstawiciele władz, instytucji wspierających szkołę, dawni  
i obecni nauczyciele, pracownicy, nasi absolwenci oraz uczniowie. 
Podczas zwiedzania wszyscy podziwiali wystawę fotograficzną, 
ukazującą wydarzenia z historii szkoły Przygotował ją we współ-
pracy z uczniami pan Dariusz Zdrojewski i pan Tadeusz Wojno.

Uroczystość rozpoczęła pani Dyrektor Alicja Bańkowska, 
mówiąc o tym jak ważnym wydarzeniem w jej życiu osobistym 
i zawodowym jest 20-lecie istnienia szkoły. Zwróciła uwagę na 
to, że jubileusz to okazja do refleksji i wspomnień. Pani dyrek-
tor powitała przybyłych gości i poprosiła o zabranie głosu. Jako 
pierwszy wypowiedział się o początkach istnienia szkoły inicjator 
jej powstania, pan Jacek Bogucki – Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Następnie głos zabrał pan Jerzy Leszczyński – Marszałek Wo- 
jewództwa Podlaskiego. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę 
na kulturotwórczą i społeczną rolę szkoły w środowisku lokalnym. 
Witold Gronostajski – Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty  
w Białymstoku – w trakcie swojej wypowiedzi mówił o wspieraniu 
działalności szkoły i roli dziedzictwa Stefana Kardynała Wyszyń-
skiego w jej rozwoju. Wraz z p. Danutą Radwańską reprezento- 
wali Podlaskie Kuratorium Oświaty. 

Potem Starosta Wysokomazowiecki – pan Bogdan Zieliński 
poruszył kwestię wspierania szkoły przez władze Powiatu, które 
zawsze wychodzą naprzeciw potrzebom szkoły, czego potwier-
dzeniem są nakłady ponoszone przez organ prowadzący na jej 
modernizację, jak choćby budowa hali sportowej, boiska ,,Orlik”, 
parkingu czy wymiana stolarki okiennej.

Swoje refleksje na temat powstania i historii szkoły przedsta-
wiła pani Anna Bogucka – Burmistrz Czyżewa. Jako założycielka 
szkoły i jej pierwszy dyrektor, całym sercem angażowała się w or-
ganizację i rozwój tej palcówki. Wyraziła radość i zadowolenie  
z tego, że młodzież ma w niej wspaniałe warunki do nauki, roz- 
woju zainteresowań i uprawiania sportu.

Następnie głos zabrała pani Iwona Czarcińska z  Instytutu 
Prymasowskiego w  Warszawie. Akcentowała swój udział i radość 
z organizowania Konkursu Historycznego „Epoka Prymasa Tysiąc-
lecia”, we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Bia- 

Czar wspomnień – jubileusz XX-lecia ZSOiZ w Czyżewie
łymstoku oraz uczelniami wyższymi.

W uroczystości brali też udział dyrektorzy i właściciele firm  
z terenu gminy Czyżew, którzy wspierają działalność szkoły. Byli 
to m. in.: J. Netter – właściciel firmy Zakłady Mięsne Czyżew, 
Anna Bogucka – Dyrektor oddziału PKO BP Czyżew, K. Grzywna 
– Prezes Zarządu BS w Czyżewie, p. W. Żanowski – Dyrektor fir-
my „CLOVIN”. Obecni byli też dyrektorzy szkół i jednostek gmin- 
nych i  powiatowych oraz okolicznych gimnazjów. 

Następnie prowadzący uroczystość pan Adam Świderski 
zaprosił do obejrzenia filmu i wysłuchania historii szkoły, którą 
odczytała pani Dorota Gierałtowska. Zebrani przypomnieli so-
bie jakie były początki Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Za-
wodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie. 
Sięgały one 1 września 1996 r., kiedy to  ówczesny Wójt Gminy 
Czyżew Osada – p. Jacek Bogucki dostrzegał potrzebę funkcjo-
nowania w środowisku wiejskim szkoły średniej, która dawałaby 
szansę nauki młodzieży z Czyżewa i z terenu gminy. Tworzenie 
szkoły ponadpodstawowej noszącej nazwę Zespół Szkół Zawodo-
wych w Czyżewie Kuratorium Oświaty powierzyło wtedy p. An-
nie Boguckiej. Pod jej kierownictwem szkoła zyskiwała renomę, 
przybywało uczniów i typów szkół. 29 października 2001 roku 
w ZSOiZ Czyżewie nadany został uroczyście sztandar. Kolejnym 
ważnym wydarzeniem było otwarcie hali, które miało miejsce  
16 stycznia 2007 r. Funkcję dyrektora szkoły pełniła wtedy pani 
Alicja Bańkowska i sprawuje ją do dnia dzisiejszego, dbając o roz-
wój szkoły. Ważnym wydarzeniem w życiu społeczności szkolnej 
było otwarcie kompleksu boisk „Orlik”, 10 grudnia 2009 r. współ-
finansowanego przez budżet Powiatu Wysokomazowieckiego. 
Szkoła przystępowała również do realizacji różnych projektów fi-
nansowanych z funduszy unijnych. Umożliwiały one poszerzenie 
oferty edukacyjnej oraz wzbogacały wyposażenie szkoły. 

W ciągu 20 lat szkoła przeszła wiele przeobrażeń: zmieniały 
się kierunki kształcenia zawodowego, stosownie do zainteresowa-
nia środowiska i potrzeb rynku pracy. W ciągu 20 lat pracowało 
w szkole 106 nauczycieli oraz 17 pracowników administracji i ob-
sługi. Mury naszej szkoły opuściło już 2 246 absolwentów, których 
spotkać można w różnych miejscach Europy. W roku szkolnym 
2015/2016 kształciło się w niej 422 uczniów i słuchaczy w szko-
łach dla młodzieży i dorosłych. Zatrudnionych jest 35 nauczycieli 
i 8 pracowników administracji i obsługi. 

Aby szkoła mogła istnieć, funkcjonować potrzebna jest praca 
wielu ludzi, dla których bliskie są potrzeby środowiska lokalnego. 
Wszystkim przyjaciołom szkoły podziękowała w czasie swojego 
wystąpienia pani Dyrektor Alicja Bańkowska. Wręczyła również 
listy gratulacyjne nauczycielom i pracownikom, którzy najdłużej 
pracują w szkole, tworząc jej tradycję i wspaniałą atmosferę. 

Ogromną rolę w życiu społeczności szkolnej odgrywają 
rodzice, którzy pomagają organizować ważne uroczystości. Ich 
reprezentantami byli: Przewodniczący Rady Rodziców Ryszard 
Skawski, Stanisław Załuska, Sławomir Dmochowski i obecna Prze-
wodnicząca – pani Dorota Śliwińska.
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Gazeta Czyżewska

Na koniec części oficjalnej uroczystości zebrani obejrzeli 
przygotowany przez panią Anetę Grądzką program artystyczny 
w wykonaniu uczniów. Słuchając wierszy i piosenek przenieśli-
śmy się myślami do krainy wspomnień. Uczniowie klas technikum 
gastronomicznego zaprezentowali się w kelnerskim pokazie syn-
chronicznym, który przygotowywała pani Małgorzata Jaźwińska. 
Nasze szkolne cheerleaderki pokazały swoje umiejętności w ukła-
dzie choreograficznym opracowanym przez panią Izabelę Dem-

bińską. Swój wkład w część artystyczną mieli również absolwenci: 
pięknie śpiewające Patrycja Jakubiak i Michalina Pieńkowska oraz  
tańczący walca wiedeńskiego z Pauliną Ponichterą -– Karol Płocha.

Jubileusz naszej szkoły był  wspaniałym wydarzeniem i cu-
downym, przeżyciem dla wszystkich gości, nauczycieli, uczniów 
i absolwentów. Dziękujemy za obecność i zapraszamy na kolejne 
jubileusze!

Dorota Gierałtowska

16 września br. odbyły się gminne obchody „Światowego 
Dnia Sybiraka” w Czyżewie. Uroczystość rozpoczęło złożenie 
wiązanek kwiatów pod pomnikiem – wagonem poświęconym pa-
mięci Sybiraków, który znajduje się przy Muzeum Ziemi Czyżew-
skiej. Kwiaty złożyły kolejno delegacje: Władze Samorządowe na 
czele z Panią Burmistrz – Anną Bogucką, Przewodniczącym Rady 
Miejskiej – Panem Witoldem Sienickim oraz Z-cą Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej – Panem Bogdanem Sienickim; Pan Janusz 
Marciniak – reprezentujący Związek Sybiraków – Koło Praga-Pół-
noc w Warszawie; Koło Związku Sybiraków w Czyżewie na czele  
z Prezesem Panem Henrykiem Brulińskim; Zespół Szkół w Roso-
chatem Kościelnem z Dyrektorem – Panią Bogusławą Kossakow-
ską, Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej z Dyrektorem –  
Panem Lechem Krajewskim oraz Harcerze reprezentujący Zespół 
Szkół w Czyżewie z Dyrektorem – Panią Anną Sienicką.

Następnie Dyrektor GOK-u w Czyżewie Pani Katarzyna Ko-
stro zaprosiła wszystkich do siedziby Muzeum Ziemi Czyżew-
skiej, gdzie powitała szanownych gości oraz nawiązała do tematu 
„Światowego Dnia Sybiraka”. Wszyscy zebrani, Władze Samorzą-

„Światowy Dzień Sybiraka” w Gminie Czyżew
dowe, Sybiracy, Pani Halina Lipińska – autorka książki „Syberia  
w pamięci deportowanych na Wschód z Ziemi Czyżewskiej”, Pan 
Antoni F. Przeździecki – Prezes Koła NSZ w Czyżewie, Dyrekto-
rzy, Kierownicy i Nauczyciele instytucji oświaty i kultury z naszej 
gminy oraz licznie zgormadzeni uczniowie gminnych szkół, dzięki  
uprzejmości Pana Janusza Marciniaka, obejrzeli wzruszający film 
dokumentalny nt. losów polskich Sybiraków. Podsumowując pro-
jekcję filmu oraz okazję, dla której wszyscy tego dnia zgromadzi-
liśmy się w czyżewskim muzeum, Pani Burmistrz Anna Bogucka 
zapewniła obecnych Sybiraków o tym, iż Gmina Czyżew stale dba 
o pamięć o Ich tragicznym losie, czego dowodem są pomnik-wa-
gon przy muzeum, muzealna ekspozycja „chata sybiraka”, symbo-
liczny Grób Sybiraka na cmentarzu parafialnym w Czyżewie oraz 
tablice pamiątkowe w kościołach parafialnych w Rosochatem Ko-
ścielnem i Czyżewie. Pani Burmistrz życzyła Sybirakom zdrowia  
i kolejnych okazji do wspólnych spotkań w gronie własnym oraz  
z młodzieżą, tak by młode pokolenia rozumiały i pamiętały losy 
Polaków, którzy spędzili lata niewoli na „nieludzkiej ziemi”– Sybirze.

Kolejnym punktem spotkania były wspomnienia Sybiraków,  
w które wprowadził obecnych Pan Przemysław Wasilewski – prze-
wodnik Muzeum Ziemi Czyżewskiej. Niezwykłe losy swoje oraz 
bliskich zaprezentowali kolejno Pan Henryk Bruliński, Pani Hali-
na Jaźwińska, Pan Janusz Marciniak i Pan Tadeusz Zaręba.  Nato-
miast Pan Marian Paliwoda – Członek Zarządu Oddziału Związku 
Sybiraków w Łomży wyrecytował dwa piękne, niezwykle wzru-
szające wiersze dotyczące losu Sybiraków. Tego dnia, spośród 
grona Sybiraków, gościliśmy jeszcze Panią Irenę Paliwoda, Pana 
Henryka Skwierczyńskiego, Pana Piotra Zarębę i Pana Andrzeja 
Zielińskiego.

Na zakończenie Pani Dyrektor Katarzyna Kostro podzięko-
wała wszystkim za przybycie, obecnym zaś Sybirakom wręczyła 
pamiątkowe upominki. Zapewne dzień ten pozostanie na długo  
w pamięci wszystkich obecnych i wywoła chwilę refleksji nad  
losem Sybiraków, naszych polskich bohaterów.

Anna Kazimierczuk
GOK w Czyżewie

XVI Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku
XVI Międzynarodowy Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru  

pod hasłem „Nauczyciele polscy – zesłańcy Sybiru” odbył się  
w dniu 9 września 2016 r. Ta uroczystość, organizowana dla upa- 
miętnienia Polaków wywiezionych do Związku Sowieckiego  
w czterech masowych deportacjach, co roku gromadzi Zesłańców 
Sybiru oraz tysiące uczestników, pragnącym oddać hołd ofiarom 
stalinowskich represji. W marszu udział wzięli działacze Związku 
Sybiraków z kraju i zagranicy, przedstawiciele władz samorządo-
wych i państwowych, poczty sztandarowe, harcerze, uczniowie 
szkół noszących imię Sybiraków i innych szkół białostockich.  
W tym roku w marszu wzięło udział ok. 12 tys. osób. Do biało- 
stockiego pochodu 9 września dołączyli też, jak co roku, ucznio-
wie czyżewskich szkół: harcerze 3 DH im. Szarych Szeregów,  
6 DHS im. Sybiraków, uczniowie ZSOiZ w Czyżewie oraz harce-
rze 14 DH z Rosochatego Kościelnego. Byli też Zesłańcy Sybiru  
z Koła Związku Sybiraków w Czyżewie.

XVI Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru przypomina nie-
zwykle istotną rolę na zesłaniu polskich nauczycieli. Jako praw-
dziwi patrioci, narażając się na represje, podtrzymywali wśród 
rodaków poczucie polskości, uczyli języka ojczystego, chroniąc 
dzieci przed rusyfikacją. Pracowali najczęściej w polskich domach 
dziecka, polskich szkołach tworzonych po lipcu 1941 r. w miej-
scach największego skupiska Polaków. Nauczyciele – zesłańcy  
w tajemnicy uczyli dzieci pisania, czytania, polskiej kultury, ojczy-
stej historii w zesłańczych obozach pracy, niejednokrotnie płacąc 
wysoką cenę – wieloletniego więzienia lub nawet życia. Marsz  
został tradycyjnie zainaugurowany przy Pomniku Katyńskim przez 
Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków Tadeusza Chwie-
dzia. W wystąpieniu inauguracyjnym o nauczycielach  mówił  Ro-
bert Sadowski, dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku. Represje 
sowieckie dotknęły ponad 4 tys. polskich nauczycieli, z czego z 
ówczesnego województwa białostockiego - ok. 365 osób. Dodał, 
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1 września w całej Polsce to dzień powrotu do szkół. Po 
dwóch miesiącach odpoczynku uczniowie, nauczyciele oraz dy-
rektorzy wracają do swoich zajęć w nowym rozpoczynającym się 
roku szkolnym 2016/2017. 

Dzieci wróciły do szkół
Tradycyjnie inaugurację roku szkolnego rozpoczęły uroczy-

ste apele, które zgromadziły uczniów, rodziców, pracowników 
oświaty, przedstawicieli samorządowych oraz duchowieństwa.  
W swoich przemówieniach zwrócili uwagę na szereg zmian w sys- 
temie edukacji oraz życzyli owocnej pracy obfitującej w wiele  
ciekawych i pozytywnych doświadczeń.

W gminnych placówkach naukę rozpoczęło 865 uczniów  
z tego 167 uczniów w Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem, 
66 uczniów w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej oraz  
463 uczniów w Zespole Szkół w Czyżewie. Do Gminnego Przed-
szkola w Czyżewie w tym roku będzie uczęszczało 144 dzieci,  
a do punktu przedszkolnego „Rosochatek” w Rosochatem Kościel-
nem 25 przedszkolaków.

Uczniom oraz wszystkim pracownikom szkół i przedszkola 
z terenu naszej gminy życzymy sukcesów w nauce i satysfakcji  
z pracy a rodzicom zadowolenia z postępów swoich pociech. 

UM Czyżew 

że ok. 830 nauczycieli zginęło w Katyniu, Twerze i Charkowie. 
Dokonania nauczycieli, którzy z oddaniem pełnili na „nieludzkiej 
ziemi” misję utrzymania tożsamości narodowej powinny być za-
chowane w naszej pamięci.  

Uczestnicy marszu przeszli ulicami Białegostoku do kościoła 
pw. Ducha Świętego przy ul. Sybiraków, który patronuje Zesłań-
com Sybiru. Tu odbyła się uroczysta msza św. celebrowana przez 
JE abpa prof. dr hab. Edwarda Ozorowskiego Metropolitę Biało-
stockiego. Homilię wygłosił ks. prof. dr hab. Adam Skreczko.

Dalsza część uroczystości odbyła się przy Pomniku Grobie 
Nieznanego Sybiraka, który honoruje zesłańców oraz osoby zasłu-
żone dla środowiska sybirackiego. W tej części uczestnicy wysłu-
chali wystąpień przedstawicieli władz państwowych.  

W liście do Sybiraków Prezydent RP Andrzej Duda napisał 
o nauczycielach – zesłańcach Sybiru: „Do końca wypełnili swoje 
powołanie, także w ciężkich warunkach sowieckich łagrów”. List 
do uczestników skierowała również Premier Beata Szydło.

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski zwracając się do 
młodych uczestników uroczystości  prosił, by wiedzę o dramatach 
przeżyć syberyjskich przekazywali swoim kolegom, by przejęli od 
pokolenia Sybiraków misję świadczenia o deportacjach. W swo-
ich wystąpieniach: Anna Maria Anders, Bohdan Paszkowski, Jan 
Kasprzyk i inni mówcy podkreślali konieczność przechowania pa-
mięci o sowieckich represjach, które dotknęły Polaków w latach 

II wojny światowej i w okresie powojennym, by przeżyta tragedia  
i heroizm ludzi, nie zostały pokryte zasłoną milczenia i zapomnie-
nia. Po modlitwie za zmarłych Sybiraków w obrzędzie katolickim, 
prawosławnym i ewangelicko-augsburskim odczytano apel pole-
głych zakończony salwą honorową. Czyżewscy harcerze, wraz  
z innymi delegacjami złożyli kwiaty od Koła ZS w Czyżewie. Jak 
co roku święto zakończył wspólny posiłek - wojskowa grochówka.

Halina Lipińska

Zespół Szkół w Czyżewie
5 września najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej  w Ze-

spole Szkół w Czyżewie spotkali się ze specjalistą do spraw pre-
wencji z Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowiec-

Bezpiecznie do i ze szkoły
kiem panią Bożeną Bucińską. W związku z początkiem nowego 
roku szkolnego tematem pogadanki była bezpieczna droga do i ze 
szkoły.  W spotkaniu uczestniczyły również przedszkolaki uczęsz-
czające do nas na zajęcia. Na koniec wszyscy uczniowie otrzymali 
odblaski.

Zespół Szkół w Czyżewie

Zespół Szkół w Rosochatem Kościelnem
Dnia 27 września 2016 r. w Zespole Szkół w Rosochatem 

Kościelnem gościli wysokomazowieccy policjanci na czele z kie-
rownikiem Posterunku Policji w Czyżewie asp. sztab. p. Krzysz-
tofem Śliwińskim. Omówili podstawowe zasady bezpieczeństwa 
podczas korzystania z ruchu drogowego. Atrakcją był zestaw edu-
kacyjny „Autochodzik”. Uczniowie bardzo chętnie poprzez zaba-
wę odgrywali scenki utrwalające bezpieczne zachowanie na dro-
dze. Na koniec spotkania pracownicy Policji obdarowali uczniów 
znaczkami odblaskowymi ufundowanymi przez Panią Burmistrz 
Czyżewa Annę Bogucką.

Katarzyna Cybulska 
Zespół Szkół w Rosochatem Kościelnem
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Wzorowa łazienka 2016
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej bierze udział w pro-

gramie „Wzorowa łazienka”, będącym konkursem promocyjnym 
marki „Domestos”, przeznaczonym dla szkół podstawowych.

Celem programu jest promocja edukacji w zakresie higieny 
oraz promocja estetycznej aranżacji szkolnych łazienek. Szkoły ry-
walizują o nagrody w postaci kwot pieniężnych przeznaczonych 
na remonty szkolnych łazienek oraz zapas produktów Domestosa. 
Każda szkoła dąży do zdobycia jak największej liczby punktów  
za wykonanie zadania konkursowego. 

Program realizowany jest za pośrednictwem serwisu interne-
towego. Zadaniem jest wykonanie pracy konkursowej, która jest 
interpretacją graficzną hasła: „Wzorowa łazienka”. Każda szkoła 
tworzy własną galerię, w której umieszcza swoje prace konkur-
sowe. Nasza szkoła zamieściła wiele prac plastycznych - projek-
tów graficznych przyjaznej łazienki szkolnej pod hasłem „Zamień 
szkolną toaletę na wzorową łazienkę”. Serdecznie zapraszamy do 
obejrzenia galerii naszej szkoły i do głosowania. Codziennie moż-
na oddać swój głos (konkurs trwa do 30 listopada). Każdy głos jest 
bardzo ważny – prowadzi do zwycięstwa. 

Jeśli chcecie zagłosować na naszą szkołę, proszę wejść na 
stronę: www.wzorowalazienka.pl. Postępujcie zgodnie z instruk-
cją głosowania.

Elżbieta Krajewska
SP w Dąbrowie Wielkiej

Gminne Przedszkole w Czyżewie od lat tworzy dzieciom 
przyjazne środowisko sprzyjające rozwojowi i nabywaniu nowych 
umiejętności. W bieżącym roku szkolnym 2016/2017 ze względu 
na duże zainteresowanie rodziców utworzono dodatkową grupę 
przedszkolną. Dzięki decyzji Pani Burmistrz wszystkie trzylatki, 
które złożyły wnioski o przyjęcie do przedszkola, już od 1 wrze-
śnia mogły stać się przedszkolakami.

Przekroczenie progu przedszkolnego przez maluchy wiąże 
się z procesem adaptacji trwającym kilka dni, a niekiedy kilka mie-
sięcy. Warunkiem pozytywnej adaptacji przedszkolnej jest przede 
wszystkim ugruntowanie się w dziecku przekonania, że rodzic nie 
odchodzi na zawsze, że wróci po niego, pomimo, iż akurat w tym 
momencie fizycznie nie jest przy nim obecny. Prędzej czy później, 
w wyniku codziennych doświadczeń, dziecko zauważy tę zależ-
ność, więc po prostu trzeba uzbroić się w cierpliwość. 

Trzylatki w Gminnym Przedszkolu w Czyżewie
Chcąc ułatwić dzieciom i rodzicom ten żmudny proces co 

roku organizujemy „dni adaptacyjne”. Wspólna całodniowa zaba-
wa, posiłki, pomoc w czynnościach samoobsługowych, przeby-
wanie razem dziecka, rodzica i wychowawcy wzmacnia zaufa-
nie  i może skrócić proces adaptacji. Zmiany zachodzące w życiu 
małego przedszkolaka mogą być dla niego trudne, a jego rozpacz 
budzi w rodzicach niepokój i żal. 

Drogi rodzicu jeśli chcesz pomóc dziecku w adaptacji przed-
szkolnej, pamiętaj:
• Jeśli mówisz dziecku „poradzisz sobie”, nie płacz przy nim, nie 

pokazuj mu swoich łez.
• Pozwól mu płakać – to jedyny sposób dla małego dziecka, aby 

pozbyć się nadmiaru emocji.
• W początkowym okresie dobrze jest odbierać dziecko wcze-

śniej, ponieważ 3,4 latek ma inne poczucie czasu i okres prze-
bywania poza domem wydaje mu się bardzo długi.

• Nie mówmy dziecku, że przyjdziemy po nie wcześniej, jeśli jest 
to niemożliwe, ponieważ będzie nieszczęśliwe. Nie składamy 
obietnic, których nie możemy spełnić.

• Nigdy nie straszymy dziecka przedszkolem.
• Stosujemy w przedszkolu krótkie pożegnanie.

Ukończenie trzech lat to dobry czas dla dalszego intensywne-
go rozwoju. Dziecko potrzebuje dużo ruchu i właściwie przygoto-
wanego otoczenia, tak aby mogło rozwijać już zdobyte i osiągać 
nowe umiejętności. My jako personel przedszkola robimy wszyst-
ko, by ułatwić dziecku start w przedszkolu, ale to Wy rodzice swo-
im spokojem i pewnością możecie pomóc mu najbardziej. 

Bogusława Pietruszewska
Nauczyciel Gminnego Przedszkola w Czyżewie



Nr 39/16 • październik 2016

15

„nienaDĘTA MŁODZIEŻ” świętuje „Rok Henryka Sienkiewicza 2016”
30 września 2016 r. Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie, 

Zespół Szkół w Rosochatem Kościelnem oraz Stowarzyszenie 
Kulturalne Ziemi Czyżewskiej zorganizowały w ramach projektu 
beneficjentom oraz ich „fanom” wyjazd do Kiermus k. Tykocina, 
którego głównym punktem było zwiedzanie, w ramach obchodów 
„Roku Henryka Sienkiewicza” Muzeum Oręża Polskiego im. Jerze-
go Hoffmana. Uczniowie podziwiali rekwizyty i kostiumy z nakrę-
conej przez reżysera „Trylogii”. Pobyt zakończył obiad w słynnej 
Karczmie Rzym.

Wcześniej młodzież, na zaproszenie Dyrektor szkoły Pani Bo-
gusławy Kossakowskiej, zaprezentowała uczniom i nauczycielom 
ZS w Rosochatem spektakl muzyczno-teatralny pt. „Pani M”. 

Anna Kazimierczuk, GOK w Czyżewie 
Iwona Sienicka, ZS w Rosochatem

„Błogosławieni miłosierni” – Papież i nasza młodzież

Mottem przewodnim Światowych Dni Młodzieży z Ojcem 
Świętym Franciszkiem w Krakowie były słowa Jezusa z Kazania 
na Górze: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia 
dostąpią”. Ten festiwal wiary, miłości, tradycji i kultury zgromadził 
w naszej Ojczyźnie młodzież z całego świata. Każdy z nas mógł 
przeżyć doświadczenie żywego kościoła, a jednocześnie prze-
konać się, że młodzież – jak mawiał święty Jan Paweł II, inicja-
tor ŚDM – jest nadzieją Ojczyzny Kościoła, że jest jego nadzieją  
i każdego z nas. To wydarzenie potwierdziło powyższe słowa, bo 
naprawdę młodzi stanęli na wysokości zadania przybywając do 
Chrystusa i dając piękne świadectwo wiary, a tym samy rozgrze-
wając nasze serca.

W tę przepiękną scenerię modlitwy i międzynarodowego 
spotkania młodych ludzi wpisała się również młodzież z naszego 
dekanatu i gminy Czyżew. Po niemal trzy letnim przygotowaniu 
w Centrum Dekanalnym naszego miasta i realizacji diecezjalne-
go programu, dnia 28 lipca 2016 r. wyruszyliśmy, przy wsparciu 
Ks. Dziekana i Pani Burmistrz, w grupie ponad 30 osobowej na 
spotkanie z Ojcem świętym Franciszkiem do Krakowa, by tam 
przeżyć wzruszające i niezapomniane chwile swojego życia, by 
pogłębić wiarę i ubogacić się obecnością młodych ludzi z różnych 
kontynentów świata, by dzielić się tym co najpiękniejsze w duchu 
Ewangelii, a szczególnie miłosierdziem. 

Czas biegł szybko, było dużo wrażeń, radości, modlitwy, śpie-
wu, refleksji nad Słowem Bożym, rozrywki, entuzjazmu, dzielenia 
się wiarą i kulturą, wspólnymi rozmowami. Zawiązywały się przy-
jaźnie, znajomości, panował duch braterstwa. Doświadczyliśmy 
„kawałka nieba” na ziemi. Na szczególną uwagę zasługuje ser-
deczna gościnność gospodarzy, którzy nas przyjmowali na noc-

legi. Nasza grupa została zakwaterowana do Mszany Dolnej, tam 
mieliśmy noclegi u rodzin. Sprawdziło się po raz kolejny staropol-
skie powiedzenie: „Gość w dom – Bóg w dom”.

Na potwierdzenie niniejszej relacji niech będą słowa świadec-
twa jednej z uczestniczek, Ani, która tak napisała: „Przyjechali-
śmy na miejsce 28 lipca i zostaliśmy przydzieleni do rodzin. Kiedy 
wraz z trzema koleżankami jechałyśmy do domu dwóch kobiet u 
których miałyśmy mieszkać czułyśmy pewien strach przed tym jak 
one nas przyjmą w końcu obce nam osoby w dodatku z dala od 
domu. Przywitałyśmy się z nimi i odczulam ogromne zaskoczenie. 
Witały się z nami jak ze swoją rodziną. Cały nasz pobyt w Krakowie 
dbały o nas i robiły wszystko, żebyśmy się czuły jak w rodzinnym 
domu. Wtedy po raz kolejny odczułam działanie Pana Boga. Na 
każdym kroku przypominał mi że wszyscy jesteśmy jedną, wielką 
rodziną. To samo można było odczuć podczas spędzania czasu 
całą naszą grupa. Nikt nie patrzył już na to czy kogoś lubi czy 
nie, wszyscy byli uprzejmi i pomocni wobec siebie. Kiedy dotarli-
śmy na Krakowskie błonia ogarnęła mnie ogromna radość. Dooko-
ła grupy osób różnego pochodzenia, kolorowe ubrania, flagi, to 
wszystko zrobiło na mnie tak ogromne wrażenie że przez pierwsze 
chwile nie wiedziałam w którym kierunku mam skierować swój 
wzrok. Dużo osób śpiewało, niektóre grupy nawet tańczyły, każdy 
uwielbiał Pana Boga w tak piękny sposób, że poczułam wielką 
łaskę, że mogłam być wśród nich. To dla mnie ogromne szczęście, 
że mogłam to wszystko zobaczyć i poczuć Boże Miłosierdzie w 
tak trudnym dla mnie czasie. Każda wypowiedź papieża Francisz-
ka była dla mnie drogowskazem na przyszłość i na to co dzieje się 
ze mną teraz. Jego słowa bardzo mnie podniosły na duchu, zmo-
tywowały do dalszej pracy nad sobą ale i postawiły w niektórych 
momentach do pionu. Właśnie tego potrzebowałam.”

                         
Ks. Dariusz Gosk

dekanalny Koordynator ŚDM
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„nienaDĘTA MŁODZIEŻ” świętuje finał projektu!

W niedzielę 9 października 2016 r. w sali widowiskowej 
czyżewskiego GOK-u odbyło się spotkanie podsumowujące 
trwający kilkanaście miesięcy projekt „nienaDĘTA MŁODZIEŻ”, 
który realizowało Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Czyżewskiej 
w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Dotację w wy-
sokości 39 tys. netto stowarzyszenie otrzymało w programie 
„Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, 
administrowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Uroczystość rozpoczęła Pani Katarzyna Kostro, Dyrektor 
GOK-u witając publiczność i gości, a wśród nich Zastępcę 
Burmistrza Czyżewa – pana Andrzeja Molendę, Księdza Kan. 
Eugeniusza Sochackiego, Pana Witolda Sienickiego – Przewod-
niczącego Rady Miejskiej w Czyżewie, Radnych Rady Miej-
skiej, Kapelmistrza orkiestry Pana Krzysztofa Witkowskiego,  
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Czy- 
żewie Pana Tadeusza Godlewskiego, Wiceprezes Lokalnej Grupy 
Działania „Brama na Podlasie”-  Panią Iwonę Wiernicką, dyrekto-
rów i nauczycieli naszych gminnych szkół oraz osoby reprezentu-
jące firmy, instytucje i organizacje – dobroczyńców i sponsorów 
„nienadętej młodzieży”, 

Następnie, w przepięknej scenografii oraz z wykorzysta-
niem oryginalnych kostiumów i rekwizytów, odbył się finalny 
pokaz spektaklu „Pani M” w wykonaniu orkiestry dętej i koła 
teatralnego, czyli „nienaDĘTEJ MŁODZIEŻY”. 

Kolejnym punktem spotkania było uroczyste wręczenie be-
neficjentom projektu dyplomów i upominków, natomiast ich 
rodzicom – w dowód wdzięczności – podziękowań i pięknych, 
czerwonych róż. 

Pan Andrzej Molenda – Zastępca Burmistrza Czyżewa, w imie- 
niu Pani Burmistrz, podziękował realizatorom oraz beneficjentom 
projektu udanej inicjatywy oraz wyraził uznanie dla wysokiego 

poziomu artystycznego młodych aktorów i muzyków wykonują-
cych spektakl „Pani M”. Dyrektor GOK-u Pani Katarzyna Kostro 
również pochwaliła młodzież, szczególnie fakt, iż uczniowie po-
trafili współpracować ze sobą i wspólnie osiągnąć sukces, przez 
tak długi okres czasu ucząc się w szkołach w Czyżewie, Roso-
chatem, Warszawie i Białymstoku. Głos zabrała również Wicepre-
zes Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie” – Pani Iwona 
Wiernicka, która goszcząc po raz pierwszy w czyżewskim GOK-u, 
nie ukrywała zachwytu dla inicjatywy, jej realizatorów, a przede 
wszystkim dla talentów młodzieży. Wszyscy gratulowali rodzi- 
com zdolnych pociech i życzyli uczniom rozwijania pasji.

Młodzież podziękowała również osobom reprezentującym  
firmy, instytucje i organizacje – dobroczyńcom i sponsorom pro-
jektu, wręczając im róże, pamiątkowe foldery „Księga Pozytyw-
nych Myśli” oraz specjalne „podziękowania”. W dowód wdzięcz-
ności i uznania dla pracy koordynatora projektu, młodzież oraz  
ich rodzice wręczyli Pani Ani Kazimierczuk piękne kwiaty, słod-
kości, pamiątkowy kolaż ze zdjęć oraz statuetkę „Dla Najlepsze-
go Koordynatora”. Następnie wszyscy obecni w sali odśpiewali 
Pani Ani gromkie „100 lat”. Koordynatorka projektu dziękując za 
dowody uznania podkreśliła, iż działania z dziećmi i młodzieżą 
stanowią sens jej pracy i zawsze jest chętna do podejmowania  
kolejnych inicjatyw, które integrują społeczność lokalną.

Spotkanie zakończył wspaniały poczęstunek przygotowany 
przez rodziców beneficjentów. Niedzielne popołudnie, spędzone 
tego dnia w naszym ośrodku kultury, z pewnością na długo po-
zostanie w pamięci jego uczestników. Dziękujemy wszystkim za 
pomoc, życzliwość i współpracę. 

GOK w Czyżewie, 
Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Czyżewskiej

Rodzice wraz z beneficjentami projektu „nienaDĘTA MŁODZIEŻ”

W Muzeum Ziemi Czyżewskiej zwiedzający mogli obejrzeć  
w okresie wakacyjnym, jak też we wrześniu br., następujące wy-
stawy okolicznościowe:
• Wystawa plakatów z „Dni Czyżewa” pn. „Tak się bawił Czy-

żew!”, na której prezentowane były wszystkie plakaty z dotych-
czasowych edycji festynu,

Wystawy w Muzeum Ziemi Czyżewskiej
• Wystawa nt. rocznicy wybuchu „Powstania Warszawskiego”,
• Wystawa z okazji obchodów „Dnia Solidarności i Wolności”,
• Wystawa z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Anna Kazimierczuk
GOK w Czyżewie
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„Powiatowe Obchody Roku Chrztu Polski - 
Europejskie Dni Dziedzictwa 2016”

W piątek 9 września w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło 
się uroczyste podsumowanie projektu pn. „Powiatowe Obchody 
Roku Chrztu Polski – Europejskie Dni Dziedzictwa 2016”. Tego 
dnia gościliśmy w ośrodku kultury Starostę Powiatu Wysokomazo-
wieckiego Pana Bogdana Zielińskiego, Burmistrza Czyżewa Panią 
Annę Bogucką, Ks. Dariusza Goska, Radnego Powiatowego Pana 
Jerzego Pakiełę, Radnych Rady Miejskiej w Czyżewie, dyrektorów, 
kierowników i nauczycieli placówek oświaty i kultury z terenu na-
szej gminy i powiatu oraz dziennikarza „Radia Nadzieja”/„Głosu 
Katolickiego” Pana Pawła Zalewskiego.

Zadanie publiczne zostało zrealizowane z dotacji Powiatu 
Wysokomazowieckiego przez Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi  
Czyżewskiej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Czy- 
żewie oraz Zespołem Szkół w Rosochatem Kościelnem. Koordy-
natorem projektu była Pani Anna Kazimierczuk – instruktor czy-
żewskiego GOK-u, prezes Stowarzyszenia Kulturalnego Ziemi 
Czyżewskiej.

Spotkanie rozpoczęła „nienaDĘTA MŁODZIEŻ – Równać 
Szanse” czytaniem dziejów Sanktuarium Maryjnego w Studzie-
nicznej. Następnie został rozstrzygnięty Powiatowy Konkurs Pla-
styczno-Fotograficzny pn. „Kościoły, kapliczki, krzyże Powiatu 
Wysokomazowieckiego”. Honorowy patronat nad konkursem pla- 
stycznym objęli: Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego Pan 
Bogdan Zieliński oraz Burmistrz Czyżewa Pani Anna Bogucka.  

Patronat medialny nad konkursem objął „Głos Katolicki”.
Na konkurs wpłynęło niemalże 200 prac, z których 50 zosta-

ło nagrodzonych i wyróżnionych w dwóch kategoriach: plastyka  
i fotografia. Prace wszystkich nagrodzonych znalazły się w pa- 
miątkowym, pięknym folderze podsumowującym projekt, którzy 
laureaci otrzymali tego dnia z rąk Pana Starosty.

Na zakończenie uroczystości wręczone zostały również „po-
dziękowania” osobom i instytucjom szczególnie zaangażowanym 
w realizację projektu.

Pani Burmistrz, jak też Pan Starosta z uznaniem wyrazili się  
o zrealizowanej inicjatywie, podkreślając zarówno owocną współ-
pracę wielu placówek kulturalnych, wychowawczych i oświato-
wych z terenu całego powiatu, jak też umiejętność zaangażowania 
w inicjatywę osób w różnym wieku, z różnych sektorów: publicz-
nego, prywatnego i społecznego.

Pobyt w ośrodku kultury zakończył słodki poczęstunek przy-
gotowany przez rodziców gimnazjalistów z ZS w Rosochatem  
Kościelnem.

W ramach projektu ponadto zorganizowano: 
– w kwietniu – spotkanie w Muzeum Ziemi Czyżewskiej dla 
NGO’s z terenu powiatu dotyczące tematyki „Chrztu Polski”,
– w czerwcu – pielgrzymkę do Sanktuarium w Studzienicznej dla 
młodzieży z Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem.

GOK w Czyżewie

„nienaDĘTA MŁODZIEŻ” gościnnie na „Dniach Szepietowa 2016”
13 sierpnia br. na zaproszenie Dyrektora GOK-u w Szepie-

towie Pana Tomasza Paducha oraz dzięki współpracy ze Stowa-
rzyszeniem „ART- Szep” i jego Prezesem- Panią Anną Brulińską, 
młodzież z orkiestry i koła teatralnego zaprezentowała spek-
takl „Pani M” w ramach dorocznego Festynu „Dni Szepietowa 
- Dożynki Gminne”. Prezentacje młodzieży wzbudziły uzna-
nie publiczności, czego dowodem były gromkie brawa i licz-
ne rozmowy z opiekunką oraz młodymi muzykami i aktorami. 
Niezapomniany pobyt w Szepietowie zakończyło wręczenie 

na scenie pamiątkowego „Anioła z Szepietowa” wykonanego 
z papierowej wikliny, a następnie słodki poczęstunek. Dzień 
zakończyło niezapomniane ognisko integracyjne w Dąbrowie 
Wielkiej, w realizacji którego pomogła miejscowa Szkoła Pod-
stawowa na czele z Dyrektorem Panem Lechem Krajewskim.

Anna Kazimierczuk
GOK w Czyżewie

Dyrektor Artystyczny Festiwalu dr Jacek Szymański oraz Dy-
rektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży Jarosław Cholewic-
ki zaprosili mieszkańców naszej gminy na koncert XXIII Festiwalu 
„Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża 2016”. Wydarzenie pn. „Nad 
pięknym, modrym Dunajem” miało miejsce w sali widowiskowej 
Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie w sobotni wieczór dnia 
2 lipca 2016 r. Zgromadzona publiczność podziwiała popisy wo-
kalne sopranistki Magdaleny Witczak oraz tenora Łukasza Wroń-
skiego z towarzyszeniem muzycznym Zespołu „Alla Breve”. Pro-
gram zawierał znane i lubiane utwory m.in. „O sole mio”, „Polskie 
drogi”, „Milczące serca” oraz duety wokalne z operetki „Hrabina 

Festiwal „Muzyczne Dni Drozdowo - Łomża- Czyżew”
Marica” i „Księżniczka Czardasza”. Na zakończenie artyści, w po-
dziękowaniu za wspaniałe występy, z rąk pana Andrzeja Molen-
dy – zastępcy Burmistrza Czyżewa oraz pani Ani Kazimierczuk – 
instruktorki GOK-u, otrzymali piękne czerwone róże.

Organizatorami koncertu w Czyżewie byli: Burmistrz Czy-
żewa oraz Gminny Ośrodek Kultury, przy wsparciu finansowym 
Urzędu Miejskiego w Czyżewie.

Patronat honorowy na całością festiwalu objęli m.in. Jego Eks-
celencja Biskup Łomżyński Ksiądz Janusz Stepnowski oraz Jego 
Ekscelencja Biskup Łomżyński Senior Ksiądz Stanisław Stefanek.

GOK w Czyżewie
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Gazeta Czyżewska

Projekt „Artystyczne spotkania w Gminie Czyżew”
Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie we współpracy z przed-

szkolem, biblioteką, szkołami z terenu naszej gminy oraz Stowa-
rzyszeniem Kulturalnym Ziemi Czyżewskiej, od lipca do listopa- 
da 2016 r. realizuje projekt pt. „Artystyczne spotkania w Gminie 
Czyżew”. 

W ramach projektu zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, 
laminator, systemy linkowe niezbędne do realizacji wystaw w „ka-

Sportowcy na medal
Trzecie miejsce w powiecie wysokomazowieckim we współ-

zawodnictwie sportowym zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej przy Zespole Szkół w Czyżewie w klasyfikacji łącznej za rok 
szkolny 2015/16 z łączną liczbą 583 punktów. Na ten sukces  
zapracowali szczególnie chłopcy, którzy w swojej kategorii upla-
sowali się również na trzeciej pozycji  (330,5 punktów), chociaż 
wynik dziewcząt (6 miejsce na 19 szkół) jest również bardzo  
dobrym. 

4 września 2016 r. podczas uroczystości związanych ze 
150-leciem Powiatu Wysokomazowieckiego puchar dla szkoły 
odebrał wicedyrektor Radosław Sienicki. Warto podkreślić, że 
uczniowie wraz z opiekunami powtórzyli sukces z roku ubieg- 
łego. Gratulujemy!

ZS w Czyżewie

21 września w sali kinowej ośrodka kultury w Czyżewie od-
była się w naszej gminie premiera filmu „Smoleńsk” w reżyserii 
Antoniego Krauze. Obejrzeli go uczniowie Zespołu Szkół w Czy-
żewie, Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem oraz Zespołu 

Projekcja filmu „Smoleńsk” w Czyżewie
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie. Dorosłym 
mieszkańcom Gminy Czyżew zorganizowano wieczorem specjal-
ną, dodatkową projekcję.

GOK w Czyżewie

wiarence” GOK-u oraz materiały biurowe i plastyczne. W chwili 
obecnej w placówkach kulturalno-oświatowych realizowane są 
wystawy prac plastycznych wykonanych przez podopiecznych, 
natomiast w GOK-u dodatkowo zajęcia artystyczne. Planowane 
jest uroczyste podsumowanie projektu. 

Anna Kazimierczuk
GOK w Czyżewie

Artystyczny rok 2016/ 2017 w czyżewskim GOK-u
Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie serdecznie zaprasza w 

roku szkolnym 2016/2017 do udziału w następujących kołach za-
interesowań: 
– zajęcia wokalne  – instr. Piotr Ostrowski,
– zajęcia teatralne – instr. Anna Kazimierczuk,
– zajęcia  muzyczne: gitara klasyczna i elektryczna – instr. Piotr 
Ostrowski,
- zajęcia plastyczne – instr. Katarzyna Kostro, Klaudia Stasieluk,
- zajęcia szachowe –  instr. Krzysztof Kupniewski,

– Zespół Tańca Towarzyskiego – instr. Robert Dąbrowski,
– Zespół Taneczny Mażoretki  „EMKO” – instr. Justyna Jakubczyk,
– Zespół Taneczny „Pierwszy Krok” oraz rytmika dla dzieci – instr. 
Justyna Jakubczyk,
– Młodzieżowa  Orkiestra  Dęta – kapelmistrz Cezary Witkowski.

Szczegóły na www.gokczyzew.pl lub pod numerem tel.  
86-2755-269

GOK w Czyżewie

Po raz pierwszy w naszej gminie w dniach od 1 do 7 czerwca 
uczniowie biorący udział w projekcie „nienaDĘTA MŁODZIEŻ” 
PAFW i PFDiM zainicjowali akcję „Ogólnopolskiego Tygodnia 

Czytania Dzieciom”. W ciągu tygodnia młodzież czytała bajki  
i wiersze maluchom z Gminnego Przedszkola w Czyżewie oraz 
Oddziału Przedszkolnego „Rosochatek” działającego przy ZS  
w Rosochatem Kościelnem. Dziewczynki czytały zabawnie, wczu-
wając się w role niczym aktorki, czym zaskarbiły sobie uwagę  
i entuzjazm dzieci. Dzieci słuchały wszystkich bajek z ogromnym 
zainteresowaniem i czekały na możliwość obejrzenia obrazków 
w książeczkach. Spotkania, dzięki paniom przedszkolankom, 
przebiegały w miłej i ciepłej atmosferze. Pani Dyrektor Maria Kry-
stosiak oraz Pani Dyrektor Bogusława Kossakowska na zakończe-
nie inicjatywy podziękowały młodzieży, zaś dzieci nagrodziły je 
brawami i uśmiechami. Dziękujemy nauczycielom i dzieciom za 
miłe przyjęcie i umożliwienie młodzieży realizacji samodzielnej 
inicjatywy.

GOK w Czyżewie
SK Ziemi Czyżewskiej

„Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom” po raz pierwszy w Gminie Czyżew
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Z biblioteki...
Wakacyjna wystawa

Z okazji obchodów Dni Czyżewa w Bibliotece można było 
oglądać wystawę fotografii autorstwa Artura Marciniaka rodowi-
tego mieszkańca Czyżewa i ucznia naszych szkół (podstawowej, 
gimnazjum i ZSOiZ). Cała wystawa to oryginalny zbiór zdjęć za-
równo pod względem tematu, ujęć jak i techniki wykonania.

Narodowe czytanie
Nasza Biblioteka po raz pierwszy wzięła udział w Narodo-

wym Czytaniu i z pewnością  ta akcja na stałe zapisze się w na-
szym  kalendarzu. W tegorocznej akcji wzięli udział uczniowie 
kl. III gimnazjum, którzy w skupieniu słuchali „Quo vadis” czy-
tane przez naszych gości, a zaszczycili nas swoją obecnością: 
Burmistrz Czyżewa – Pani Anna Bogucka, Zastępca Przewodni-
czącego Rady Miejskiej – Pan Bogdan Sienicki, Pani Jolanta Wiśniew- 
ska – Najlepszy Czytelnik 2015 r. (w swojej kat. wiekowej) i Pani 
Anna Kazimierczuk – instruktor GOK-u w Czyżewie. To było  
ciekawe spotkanie choć tekst do łatwych nie należy.

Zachęcamy do sięgania po książki przez cały rok, a nie tylko 
podczas takich akcji bo... 

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,  
jaką sobie ludzkość wymyśliła.”

                    Wisława Szymborska

Promujemy lokalnych artystów…
Jeszcze do 21 października w Bibliotece Publicznej oglą-

dać można wystawę Bartłomieja Niedbały. Urodzony w Łomży, 
ale od 7 lat jest mieszkańcem Czyżewa i absolwentem naszego 
Gimnazjum. Malarstwem na poważnie zajmuje się od 4 lat, ale  
jak sam mówi maluje od dziecka. Jego pejzaże są odzwiercied- 
leniem duszy, a w zwykłych dla nas widokach doszukuje się  
symboliki i metafizycznej treści. Inspiracją dla Bartłomieja są  
malarze Młodej Polski. Oprócz pejzaży odnajdziemy też martwą 
naturę i portrety bliskich autorowi osób. 

Kazimierczuk Katarzyna

 

Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie 

cena biletu 40 zł. 

sprzedaż biletów  w  GOK  
                                     tel. 86 2755 269 

ilość miejsc ograniczona 

W tym roku GOK w Czyżewie zaprosił chętnych na zajęcia 
artystyczne do swojej siedziby oraz do Muzeum Ziemi Czyżew-
skiej. Dzięki temu zgromadziły one wielu uczestników, którzy ze-
chcieli wspólnie tworzyć i bawić się w dziedzinie plastyki i teatru. 
Spotkania rozwijały umiejętności w poszczególnych dziedzinach, 
jak też fantazję i kreatywność. Podczas zajęć teatralnych zostały 
udostępnione dzieciom wszystkie rekwizyty i kostiumy teatral-
ne, dzięki temu mali aktorzy wyczarowali na scenie fantastyczne 
spektakle i zabawy integracyjne. W ramach zajęć plastycznych 
dzieci i młodzież korzystały z wszystkich materiałów plastycznych 
ośrodka kultury poznając nowe, ciekawe techniki artystyczne.

W ramach wakacji z inicjatywą wystąpiła również „nienaDĘ-
TA MŁODZIEŻ”, która podczas wizyt w Gminnym Przedszkolu 
w Czyżewie przeprowadziła zajęcia muzyczne i integracyjne dla 
obecnych oraz przyszłych podopiecznych placówki. Beneficjenci 
projektu zorganizowali też blok zajęć artystyczno- integracyjnych 
w czyżewskim GOK-u.

Anna Kazimierczuk
GOK w Czyżewie.

„Wakacje 2016” w czyżewskim GOK-u
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