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Przed nami coraz cieplejsze i bardziej 
słoneczne dni, a z tym wiążą się z jednej 
strony wzmożone prace polowe na wsi 
i wszelkie prace inwestycyjne w terenie, 
z drugiej zaś chęć rekreacyjnych spacerów, 
przejażdżek rowerowych, pikników na 
świeżym powietrzu.

Pięknym i nowym miejscem na wypo-
czynek będzie oddany wkrótce do użytku 
zalew. Miejsce od lat niewykorzystywane, 
stanowiące nieużytki, zupełnie nie przy-
pomina poprzedniego wyglądu, a powstała 
inwestycja prezentuje się bardzo okazale 
i powinna dobrze służyć naszym mieszkań-
com. Wymagało to trochę zabiegów, starań 
ale trud się opłacał, bo efekt jest imponujący. 
Teraz tylko od nas wszystkich zależy, czy 
będziemy umieli o to należycie dbać, tak 
aby było to piękne i czyste miejsce.

Czasem słyszymy pytania o możliwość 
kąpieli w zbiorniku - na to niestety my już 
nie mamy bezpośredniego wpływu, gdyż to 
zależy od stopnia czystości wody w rzece 
Brok, którą napełniany będzie zbiornik. To 
bardziej zależy od mieszkańców naszej 
gminy i gmin sąsiednich, by dbali o czystość 
rzeki, właściwie zagospodarowywali odpady, 
ścieki itp.

Wkrótce pojawią się kosze, ławki a także 
fontanna. Zlecone jest także przygotowanie 
projektu na modernizację kładki na rzece 

i wykonanie deptaka od ulicy Kościelnej. 
Wykonywany jest także projekt rewitaliza-
cji parku przy rzece, który zostanie ładnie 
zagospodarowany i będzie stanowił uzupeł-
nienie terenów rekreacyjnych. Ale realizacja 
większości tych zadań nastąpi nie wcześniej 
niż w roku przyszłym.

W tym roku w planach mamy także 
wiele zadań dotyczących modernizacji dróg 
gminnych na terenach wiejskich. Wszystko 
co powstaje wymaga pracy, zabiegania 
o środki, ale bardzo cieszy, że poprawia się 
w ten sposób warunki życia mieszkańców. 
Ważne jest tylko, abyśmy wszyscy dbali 
o to, co powstanie i nie przyczyniali się do 
niszczenia, tak by służyło to wiele lat. 

Przed nami Święta Wielkiej Nocy. 
Składam Państwu najserdeczniejsze życzenia 
zdrowych, pogodnych Świąt w otoczeniu 
bliskich, serdecznych osób, dużo wiary 
i optymizmu na przyszłość.

Pozdrawiam serdecznie
Anna Bogucka 

Burmistrz Czyżewa

Szanowni Państwo!

XXXIV sesja Rady Miejskiej w Czyżewie

W dniu 31 stycznia 2014r. obradowała Rada Miejska w Czy-
żewie na XXXIV sesji.

W części informacyjno-sprawozdawczej sesji Rada wysłuchała 
na początku informacji Burmistrza Czyżewa z działalności w okresie 
międzysesyjnym od dnia 19 grudnia 2013r. do dnia 30 stycznia 
2014r., którą przedstawiła Pani Burmistrz Anna Bogucka. 

Pani Burmistrz poinformowała o złożeniu wniosku do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Białymstoku o dotację na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów azbe-
stowych z terenu gminy Czyżew”. Przewidywany koszt zadania 62 
109,10 zł. - dofinansowanie z WFOSiGW do 100% kosztów realizacji 
zadania. Zakończona została także budowa targowiska miejskiego 
w Czyżewie. Trwają w dalszym ciągu prace przy budowie zalewu 
na rzece Brok. Trwają także prace przy budowie sieci kanalizacji 
deszczowej odprowadzającej wody deszczowe z ulicy Zarzecze 
oraz rozpoczęto roboty budowlane przy wymianie sieci kanalizacji 
sanitarnej przy ulicy Dwornej w Czyżewie.

 Następnie Pani Burmistrz podsumowała półroczny okres 
działania nowego systemu zbiórki odpadów. W tym celu został 
zaproszony na sesję Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komu-
nalnej w Zambrowie Pan Mieczysław Kaczyński, którego firma 
wygrała przetarg na odbiór odpadów z terenu gminy. Jest to pora 
odpowiednia na podsumowanie, uwagi i wyjaśnienia. Większych 
problemów z wdrożeniem nowego systemu zbiórki odpadów na 
terenie gminy nie było. Były tylko drobne niedociągnięcia usuwane 
na bieżąco. Zostały ustalone dogodne terminy uiszczania opłat 
za odbiór odpadów. Wynikł natomiast problem odpłatności za 
użytkowane pojemniki. Stawki opłaty za odbiór odpadów w naszej 
gminie są najniższe wśród gmin ościennych, ale wyposażenie nie-
ruchomości w pojemniki pozostało w gestii ich właścicieli, gdyby 
gmina przejęła obowiązek wyposażenia wszystkich nieruchomości 
w pojemniki, to stawki opłaty za odpady musiałyby odpowiednio 
wzrosnąć. Działa gminny punkt zbiórki selektywnej odpadów 
zlokalizowany na terenie bazy gospodarki komunalnej przy ul. 
Andrzejewskiej w Czyżewie, prowadzony przez PGK, otwarty 
jest przez jeden dzień w tygodniu w każdą środę. Będzie także 
przeprowadzana we wszystkich miejscowościach gminy zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego 
tzw. wystawka. 

Rada Miejska uchwali³a…
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28 kwietnia 2014 roku będzie miało miejsce bardzo ważne 
wydarzenie w historii naszej Gminy. W tym dniu na Uroczystej Sesji 
nadane zostanie Profesorowi Henrykowi Skarżyńskiemu Honorowe 
Obywatelstwo Gminy Czyżew.

Profesor pochodzący z Rosochatego Kościelnego jest światowej 
sławy otochirurgiem i specjalistą z otorynolaryngologii, audiologii 
i foniatrii. Pierwszy w Polsce wszczepił implanty: ślimakowe (1992), 
pniowe (1998), ucha środkowego (2003). W 2002 opracował po raz 
pierwszy w świecie program leczenia częściowej głuchoty u dorosłych, 
w 2004 zoperował pierwsze w świecie dziecko. Metoda ta uważana za 
polską specjalność jako „metoda Skarżyńskiego”, do której opracował 
nową elektrodę i procedurę kliniczną, została wdrożona w 9 świato-
wych ośrodkach. Ponadto wprowadził kilkadziesiąt nowych rozwiązań 
klinicznych co przyczyniło się do rozwoju dziedziny implantów 
słuchowych, otochirurgii i audiologii w Polsce i na świecie. Dzięki 
2 dekadom Jego działań Polska znajduje się w światowej czołówce 
krajów, które realizują badania przesiewowe słuchu u dzieci.

Profesor jest autorem i współautorem ponad 2500 krajowych 
i zagranicznych publikacji naukowych. Prowadzi rozległą działalność 
edukacyjną dla studentów i lekarzy z kraju i z zagranicy.

Jest laureatem nagród państwowych – Premiera, Ministrów 
Zdrowia, Nauki i Spraw Zagranicznych, środowiska medycznego 
oraz wielu prestiżowych nagród krajowych i zagranicznych, któ-
rych nie da się zliczyć. Odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem 
Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim OOP oraz państwowymi 
odznaczeniami przyznanymi przez Króla Belgii, Prezydenta Gruzji 
i Ukrainy. Honorowy Obywatel Warszawy. Największym osiągnię-
ciem w działalności naukowej, klinicznej i dydaktycznej Profesora 
było przygotowanie koncepcji, wybudowanie i uruchomienie 
Światowego Centrum Słuchu w maju 2012 w Kajetanach. 

Profesor Henryk Skarżyński otrzyma jako druga osoba tytuł 
Honorowego Obywatela naszej Gminy. W 2007 roku jako pierwszy 
ten tytuł otrzymał Śp. Lech Kaczyński Prezydent RP. 

Jesteśmy dumni, że tak wielki Polak znany i szanowany na 
całym świecie wywodzi się z naszej Gminy a osiągnięcia, które są 
jego dziełem dają ludziom szansę na poprawę jakości ich życia.

Z inicjatywy Pana Profesora w naszych szkołach zostanął 
przeprowadzone dla chętnychg uczniów badania przesiewowe 
słuchu.

Honorowy Obywatel Czyżewa

 Na sesji podjęto także uchwały: 
1) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego dla obszaru miasta Czyżew,
2) w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-

łecznej,
3) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego pomocy spo-

łecznej w ramach wieloletniego programu wspierania finanso-
wego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakre-
sie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (W celu objęcia pomocą 
w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 
żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych większej liczby osób podwyższono kryterium 
dochodowe z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej upraw-
niające do uzyskania takiej pomocy do wysokości 150%.),

4) w sprawie zmiany wzoru deklaracji opłaty za gospodarowanie 
odpadami 

5) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy,
6) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r. 

XXXV sesja Rady Miejskiej w Czyżewie

W dniu 31 marca 2014r. obradowała Rada Miejska w Czy-
żewie na XXXV sesji.

W części informacyjno-sprawozdawczej sesji Rada wysłuchała 
na początku informacji Burmistrza Czyżewa z działalności w okre-

sie międzysesyjnym od dnia 31 stycznia 2014r  do dnia 30 marca 
2014r., którą przedstawiła Pani Burmistrz Anna Bogucka. 

Pani Burmistrz poinformowała o otrzymaniu przez gminę dota-
cji w kwocie 50.425,14 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zadanie pn. 
„Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy Czyżew”. Prze-
widywany koszt zadania to 62.109,10  zł. Rozstrzygnięty został 
także przetarg na przebudowę dróg gminnych, w tym: drogi łączącej 
drogę krajową i drogę wojewódzką w obrębach Czyżew Złote Jabłko 
i Stokowo Szerszenie, drogi do wsi Czyżew Sutki kolonia oraz ulicy 
Sikorskiego i Klonowej w Czyżewie. Uzyskano cenę wykonania 
wymienionych robót drogowych w kwocie 1.633.491,55 zł. Rów-
nież na to zadanie  gmina uzyskała dofinansowanie z rządowego 
programu rozwoju dróg lokalnych w wysokości 50% wartości robót. 
Gmina zakończyła budowę oświetlenia zalewu  na rzece Brok 
w Czyżewie. Trwają jeszcze prace wykończeniowe przy samym 
zalewie, którego otwarcie przewidywane jest na początek lata. 
Na dzień 3 maja 2014r. planowane jest otwarcie Muzeum Ziemi 
Czyżewskiej, które obecnie tworzone jest w budynku dworca PKP 
w Czyżewie. Natomiast w dniu 28 kwietnia 2014r. odbędzie się 
uroczyste nadanie honorowego obywatelstwa gminy profesorowi 
Henrykowi Skarżyńskiemu twórcy Światowego Centrum Leczenia 
Słuchu – pochodzącemu z Rosochatego Kościelnego.

Pani Burmistrz przedstawiła następnie informację o wyniku prze-
prowadzonych konsultacji z mieszkańcami gminy na temat możliwości 

• cd. ze strony 2
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12 lutego 2014 r dokonano odbioru końcowego inwestycji 
pn. „Budowa targowiska miejskiego w Czyżewie wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną”. Zadanie zrealizowano w ramach działania 
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego 
PROW na lata 2007-2013. 

Wykonawcą inwestycji była firma P&K Jaczewscy Paweł 
Jaczewski z siedzibą w Korytnicy (za Węgrowem) wyłoniona 
w drodze przetargu nieograniczonego, a wartość robót wyniosła 
1.288.149,42 zł z czego dofinansowanie ze środków Unii Europej-
skiej uzyskano w kwocie 816 097,00 zł co stanowi 75% kosztów 
kwalifikowalnych projektu. 

W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu kostką 
brukową o powierzchni 3.872,50 m2 oraz ustawiono wiatę stalową 
o wymiarach 17 x 67,34 m, teren targowiska został ogrodzony 

i oświetlony. Zakupiono ławki, kosze i toalety typu TOITOI. Wybu-
dowano również miejsca parkingowe. 

Celem dla jakiego zrealizowano zadanie była promocja zdrowej 
i ekologicznej żywności pochodzącej bezpośrednio od rolników, 
oraz stworzenie warunków sprzedaży bezpośredniej, czyli najkrótszej 
drogi między producentem a odbiorcą końcowym.

Stworzenie miejsca targowego w takim standardzie daje 
możliwość sprzedaży i kupna produktów rolnych w godziwych, 
przystosowanych do tego miejscach. Mamy nadzieję, że przyczyni 
się to do tworzenia więzi handlowych, rozwoju lokalnego handlu, 
uatrakcyjni miejscowość jako centrum gospodarczo-handlowe dla 
okolicznych miejscowości. 

Wszystkim korzystającym i handlującym życzymy przyjemnego 
korzystania z nowej inwestycji.

UM Czyżew

Targowisko Miejskie

Rozstrzygnięty został przetarg na duże zadanie inwestycyjne 
w zakresie budowy dróg na łączną wartość 1 633.491,55 zł. W ramach 
tego zadania pod nazwą ,,Stawiamy na dobrą i bezpieczną komuni-
kację w gminie, powiecie i województwie” budowane będą drogi:
1. Droga gminna Nr 108009 B od drogi krajowej Nr 63 do drogi 

wojewódzkiej 690 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mo-
stowych ,,TRAKT ” Wysokie Mazowieckie

2. Droga gminna Nr 107974 B Czyżew Sutki – Przedsiębiorstwo 
Drogowo-Mostowe ,,MAKSBUD” Sp. z o.o.  Bielsk Podlaski

3. Ul. Klonowa Nr 108008 B w Czyżewie – Przedsiębiorstwo 
Drogowo-Mostowe ,,MAKSBUD” Sp. z o.o.  Bielsk Podlaski

4. Ul. Sikorskiego Nr 108006 B w Czyżewie – Przedsiębiorstwo 
Robót Elektrycznych i Budowlanych ,,MIPA” Białystok

Gminie udało się uzyskać na to zadanie dofinansowanie 
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 
tzw. ,,Schetynówka” do 50% kosztów inwestycyjnych.

Termin realizacji zadania ustalono do końca lipca 2014 r. 
W najbliższym czasie prace zostaną rozpoczęte w terenie. 

UM Czyżew

Pierwsze przetargi już za nami

lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie gminy. Konsultacje prze-
prowadzone zostały w głównej mierze dzięki zaangażowaniu sołtysów. 
W konsultacjach wzięło udział 2178 mieszkańców gminy. Znaczna 
większość 1712 osób uczestniczących ( 79% ) wypowiedziała się przeciw 
budowie elektrowni wiatrowych na terenie gminy. Mniejszość 466 osób 
(21%)  wypowiedziała się za budową elektrowni wiatrowych.

Na sesji podjęto także uchwały: 
1) w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy 
Czyżew w 2014r.,

2) w sprawie regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” 
w Czyżewie (Dotyczy zmodernizowanego  przy udziale środ-
ków unijnych targowiska przy ul. Cichej w Czyżewie.),

3) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r., 
4) w sprawie funduszu sołeckiego (Rada Miejska nie zdecydowa-

ła się na wyodrębnienie funduszu sołeckiego z budżetu gminy 
na rok 2015 z uwagi na rozdrobnienie środków inwestycyj-
nych spowodowane dużą liczba sołectw w gminie.).
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Czas Na Wiosenne Porządki

Gospodarka Komunalna gminy przystąpiła już do porządko-
wania i oczyszczania po okresie zimowym placów, parkingów, 
skwerów, ulic i chodników. Apelujemy do mieszkańców naszej 
gminny, a w szczególności miasta Czyżew, aby przystąpili do 
porządkowania swoich posesji, ogródków jak również chodników 
przyległych do posesji. Prowadzone jest również udrażnianie 
rowów przydrożnych, poprzez wycinkę zbędnych krzewów oraz 
czyszczenie poboczy dróg.

Do mieszkańców wiosek zwracamy się z apelem, aby podczas 
robót polowych nie zanieczyszczali dróg publicznych. Jest to niedo-
zwolone m.in. ze względu na stwarzane zagrożenie na drodze.

Utrzymanie czystości i porządku leży w interesie gminy, tj. 
wszystkich mieszkańców i zachęcamy tym samym do uporządkowania 
własnych posesji, aby były przykładem dla innych. Czysty zadbany 
ogród, podwórko czy każde inne miejsce, w którym przebywamy, 
na co dzień, to gwarancja dobrego samopoczucia i przyjemności 
spędzania w nim wolnego czasu.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek pielęgnować zie-
leń przyległą do nieruchomości, położoną miedzy nieruchomością 
a chodnikiem. Utrzymanie zieleni usytuowanej w chodniku lub 
pomiędzy chodnikiem i jezdnią należy do zarządcy drogi.

Ponawiamy prośbę o zaniechanie wywożenia odpadów z pry-
watnych posesji na tzw. „dzikie wysypiska” jest to niedozwolone 
i grozi sankcjami karnymi. Każdy właściciel posesji z terenu gminy 
powinien posiadać zbiornik na nieczystości stałe które raz w miesiącu 
odbiera firma do tego uprawniona i wywozi na wyznaczone wysy-
pisko odpadów. Apelujemy również o nie wynoszenie odpadów ze 

sklepów i innych zakładów czy gospodarstw domowych do miejskich  
pojemników umieszczonych przy ulicach w Czyżewie.

Obowiązki właścicieli psów

Posiadacze psów na terenie gminny zobowiązani są do zacho-
wania środków ostrożności przy utrzymaniu psa:
1. Zabrania się:

– puszczania psa w samopas;
– pozostawiania psa bez nadzoru, jeżeli zwierzę to nie jest 

należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu 
zamkniętym na terenie zabezpieczonym;

– wprowadzania psów do piaskownic, na teren placu zabaw 
i boisk.

2. Wyprowadzanie psów dozwolone jest jedynie na smyczy 
i w kagańcu.

3. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest przy łącznym speł-
nieniu następujących warunków:
– posiadaniu przez psa założonego kagańca;
– zwalnianiu psa w miejscach mało uczęszczanych przez 

ludzi;
– dysponowaniu możliwością sprawowania bezpośredniej 

kontroli nad zachowaniem   zwierzęcia.
4. W razie zanieczyszczenia przez utrzymywane zwierzę domo-

we terenów i obiektów przeznaczonych do wspólnego użytku, 
posiadacz zwierzęcia obowiązany jest do niezwłocznego usu-
nięcia zanieczyszczeń.

P.Krasowski 

Budżet Gminy na 2014 rok zakłada plan dochodów w wysokości 
23.484.000,00 zł, zaś plan wydatków w kwocie 23.238.000,00 zł. 
Zaproponowany przez Burmistrz Czyżewa Panią Annę Bogucką budżet 
gminy podobnie jak w latach ubiegłych ukierunkowany jest na rozwój 
gminy bowiem, aż 7.602.750,79 zł (co stanowi 32,72% planowanych 
wydatków) planuje przeznaczyć na inwestycje w gminie.
• Po stronie dochodów w kwocie  23.484.000,00 zł, przypada na: 

• dochody bieżące -19.053.995,98 zł, 
• dochody majątkowe – 4.430.004,02 zł, 

W strukturze planowanych dochodów w budżecie gminy stanowią:
• dochody własne – 6.015.046,91 zł, co stanowi 25,61% 

planowanych dochodów,
• subwencja ogólna i wyrównawcza – 7.619.515,00 zł , co 

stanowi 32,45% planowanych dochodów, 
• udziały w podatku PIT, CIT –3.605.382,00 zł co stanowi 

15,35% planowanych dochodów,
• dotacje – 1.814.052,07 zł, co stanowi  7,73 % planowanych 

dochodów,

• dochody majątkowe – 4.430.004,02 zł, co stanowi 18,86% 
planowanych dochodów.

• Po stronie wydatków w kwocie 23.238.000,00 zł, przypada na:
• wydatki bieżące: 15.635.249,21 zł,
• wydatki majątkowe: 7.602.750,79 zł, – są to wydatki inwe-

stycyjne i stanowią 32,72% ogólnego planu wydatków)
Podział wydatków inwestycyjnych na poszczególne zadania wynika 

z potrzeb społeczności gminy. Najważniejsze planowane do realizacji 
w 2014 r. zadania inwestycyjne. to budowa dróg gminnych, pomoc 
finansowa dla powiatu z przeznaczeniem na szpital ogólny m.in. na 
zakup tomografu, dokumentacja dotycząc rewitalizacji zabytkowego 
parku podworskiego w Czyżewie, budowa windy w SP w Czyżewie 
i generalny remont łazienek, oświetlenie terenu zbiornika retencyjnego, 
dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w Rosochatem i inne. 

Plan budżetu na 2014 rok został przed jego uchwaleniem 
pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową 
w Białymstoku oraz komisje Rady Miejskiej.

Referat Gospodarki Komunalnej informuje

Jak już wcześniej informowaliśmy 
trwają dalsze prace związane z powstaniem 
Izby Muzealnej pn. Muzeum Ziemi Czy-
żewskiej w zabytkowym budynku dworca 
PKP w Czyżewie. W poszczególnych 
pomieszczeniach ukończone zostały prace 
budowlane ( położenie podłóg, dodatkowej 
instalacji elektrycznej, malowanie ścian 
, założenie monitoringu itp. ). Powstają 
cztery sale tematyczne.   Największa sala 

- poczekalnia przeniesie nas w wiek XIX ., 
kolej warszawsko – petersburska. Następne 
sale to historia, tradycje i współczesność 
Ziemi Czyżewskiej. Ważne miejsce zajmie 
ekspozycja na temat wywózki mieszkańców 
na Syberię. Wykonawca  został wybrany 
na podstawie przetargu nieograniczonego, 
jest to firma FUTURE SOLUTIONS  Maciej 
Mierzwa Kraków. Dzięki życzliwości 
mieszkańców naszej gminy pozyskaliśmy w 

formie użyczenia lub przekazania zdjęcia, 
dokumenty, przedmioty związane z historią 
naszego regionu. Wszystkim darczyńcom 
serdecznie dziękujemy. Osoby, którym bli-
ska jest pamięć naszego terenu i chciałyby 
wesprzeć naszą inicjatywę proszone są o 
kontakt z Gminnym Ośrodkiem Kultury, 
który odpowiedzialny jest za zbiory. 

UM Czyżew

Tworzenie Muzeum Ziemi Czyżewskiej  w toku

Budżet na 2014 uchwalony
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W 2013 roku na terenie miasta i gminy 
Czyżew podstawowe zagrożenia bezpie-
czeństwa i porządku publicznego wiązały 
się w głównej mierze z:
1. Przestępstwami i wykroczeniami dro-

gowymi, szczególnie popełnianymi 
w stanie nietrzeźwości lub pod wpły-
wem alkoholu – kierowanie pojazdami, 
powodowanie zdarzeń drogowych,

2. Przestępstwami kryminalnymi: rozbo-
jami, kradzieżami z włamaniem do bu-
dynków mieszkalnych i gospodarczych, 
a także kradzieżami mienia gdzie łu-
pem złodziei padały różnego rodzaju 
narzędzia rolnicze, elektronarzędzia, 
pieniądze, biżuteria.

Wymienione wyżej zagrożenia zdiag-
nozowano na podstawie danych statystycz-
nych, analiz, ocen własnych, społecznych, 
bezpośrednich kontaktów ze społeczeń-
stwem oraz przedstawicielami samorządu 
terytorialnego.

Zdarzenia przestępcze, które zaistniały 
miały charakter incydentalny, nie niosły ze 
sobą znaczącego zagrożenia. W odnotowa-
nych przypadkach przestępstw kryminal-

nych sprawcy wykorzystywali okoliczności 
sprzyjające popełnieniu przestępstw tj. porę 
nocna, brak właściwego zabezpieczenia 
mienia. 

Zdarzenia drogowe na terenie miasta 
i gminy Czyżew kształtowały się następu-
jąco:
• 42 kolizje drogowe w 2013 roku, przy 

50 w 2012 roku,
• 7 wypadków drogowych w 2013 roku, 

przy 3 wypadkach w 2012 roku,
• ilość osób rannych: 9 w 2013 roku, 

przy 3 w 2012 roku,
• ilość osób zabitych: 0 w 2013 roku, 

przy 0 w 2012 roku.
Ponadto najczęstszymi przyczynami 

zdarzeń drogowych jest przede wszystkim:
• niezachowanie bezpiecznej odległości 

pomiędzy pojazdami,
• zwierzęta na drodze, 
• niedostosowanie prędkości do warun-

ków jazdy, 
• nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu, 
• nieprawidłowe wymijanie, omijanie 

wyprzedzanie, cofanie, skręcanie.
W 2013 roku zatrzymano 22 nietrzeźwych 

kierujących, przy 20 w 2012 roku.
Na terenie miasta i gminy Czyżew 

odnotowano następujące ilości zdarzeń 
z punktu widzenia społecznego poczucia 
bezpieczeństwa:

Kategoria

Ilość 
zdarzeń 
w 2013 

roku

Ilość 
zdarzeń 
w 2012 

roku

Kradzież 7 14

Kradzież z 
włamaniem 11 12

Kradzież 
samochodu – –

Przestępstwo 
rozbójnicze 2 -

Bojki i pobicia – 2

Uszkodzenie 
mienia – 1

Razem 
zdarzeń 20 29

W 2013 roku na terenie miasta i gminy 
Czyżew ujawniono łącznie 933 wykroczenia, 
poszczególne kategorie przedstawiają się 
następująco:

Kategoria 2013 rok 2012 rok

Przeciwko 
obyczajności 

publicznej
3 5

Przeciwko 
mieniu – –

Przeciwko 
porządkowi 

publicznemu
7 11

Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie miasta i gminy Czyżew w 2013 roku

Dobiegają końca ostatnie prace przy budowie zbiornika 
retencyjnego z wykorzystaniem rekreacyjnym w centrum Czyżewa. 
W ostatnim czasie Gmina zakończyła etap budowy oświetlenia 
terenu zbiornika. W ramach tego zadania zamontowano 37 lamp 
wokół zalewu. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Instalacji 
Elektrycznych Jankowski Sienicki s.j. z siedzibą w Łomży. Gmina 
wydała na to zadanie kwotę 134.443,80 zł. W dalszym etapie prac 
planuje się również umieszczenie na powierzchni zalewu pływającej 
fontanny, która będzie doskonałym urządzeniem stanowiącym dodatek 
upiększający. Zamontowana fontanna stworzy z pewnością swoisty 
klimat, który przyciągnie mieszkańców. Zamówione zostały ławki 
i kosze na śmieci. W ostatnim etapie realizacji inwestycji pozostaną 
jedynie drobne prace porządkowe zamykające zadanie. 

Po zrealizowaniu inwestycji mieszkańcy będą mogli spędzać 
miło czas bez konieczności wyjeżdżania z miasta. Do dyspozycji będą 
mieli plażę, molo, ścieżki piesze i rowerowe. Mamy również nadzieję  
że zalew będzie jedną z wizytówek naszego miasta i gminy. 

Przypominamy podstawowe parametry charakteryzujące 
inwestycję:
– powierzchnia terenu zajętego przez zbiornik i przebudowę 

rzeki – 4,69 ha
– powierzchnia zbiornika w krawędziach grobli – 2,43 ha
– powierzchnia lustra wody – 2,04 ha
– maksymalna długość zalewu – 350 m
– średnia głębokość wody w zbiorniku – 1,67 m
– długość ścieżki pieszo-rowerowej – 800 m

To jednak nie koniec planów związanych z zalewem i przy-
ległymi terenami. Aby dostosować otoczenie do pięknie zagospo-
darowanego zalewu przygotowywane są jednocześnie projekty 
zagospodarowania parku podworskiego, modernizacji trybun na 
stadionie, skateparku, parkingów samochodowych w okolicach 
zalewu, ciągu pieszo – rowerowego do zbiornika z kładką przez 
rzekę czy wreszcie przebudowy całej kładki na rzece. Ale na to 
potrzeba jeszcze trochę czasu i środków.

Całość będzie wspaniałą bazą rekreacyjną dla mieszkańców naszej 
gminy, a także wszystkich odwiedzających naszą miejscowość. 

UM Czyżew

Prace przy budowie zalewu dobiegają końca
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Przeciwko 
bezpieczeń-

stwu na 
drogach

886 604

Inne 36 74

Kradzież 1 2

Razem 
wykroczeń 933 696

Na terenie miasta i gminy Czyżew liczba 
przeprowadzonych interwencji ukształtowała 
się następująco:

Rodzaj 
interwencji

Przepro-
wadzono 
w 2013 

roku

Przepro-
wadzono 
w  2012 

roku

Domowe 99 87

W miejscach 
publicznych 23 23

Inne 426 440

Razem 548 550

Podsumowanie
Analizując dane statystyczne należy 

wywnioskować, że w roku 2013 na terenie 
miasta i gminy Czyżew nastąpił spadek zaist-
niałych zdarzeń w porównaniu do roku 2012. 
Do niepokojących zjawisk należy zaliczyć 
nadal utrzymujące się zagrożenie w kategorii 
kradzieże, kradzieże z włamaniem, a także 
zaistniałe przestępstwa rozbójnicze.

Zdarzenia drogowe utrzymują się 
na podobnym poziomie co w 2012 roku. 
Osiągnięte w 2013 roku pozostałe wskaźniki 

prewencyjne w porównaniu do 2012 roku 
kształtują się na podobnym poziomie. 

Pozostałe, odnotowane w 2013 roku, 
negatywne zjawiska oraz zaistniałe zdarzenia 
o charakterze przestępstw bądź wykroczeń 
kształtują się na poziomie lat poprzednich 
i nie mają większego wpływu na społeczne 
poczucie bezpieczeństwa 

Pomimo tego należy podejmować dzia-
łania mające na celu skuteczne zapobieganie 
dokonywaniu kradzieży maszyn i urządzeń 
jak również innego mienia, do którego łatwy 
dostęp posiadają osoby postronne. Nadmienić 
należy, że profilaktyka tego typu zdarzeń jest 
niezwykle trudna z uwagi na rozległość terenu, 
małe zaludnienie, brak nadzoru nad pozosta-
wianym przez właścicieli mieniem oraz ciągle 
istniejący w społeczeństwie wiejskim nawyk 
pozostawiania maszyn i urządzeń bez odpo-
wiedniego nadzoru czy też zabezpieczenia.

W celu zwalczania przestępczości KPP 
w Wysokiem Mazowieckiem współpracuje 
z Urzędem Celnym, Strażą Graniczną, Izba 
Skarbową. Bardzo dobrze układa się współpraca 
z Powiatowa Strażą Pożarną w Wysokiem 
Mazowieckiem. Między innymi wspólnie 
z funkcjonariuszami straży pożarnej przeprowa-
dzane są pogadanki w szkołach oraz działania 
prewencyjne ukierunkowane na zwalczanie 
handlu towarami niebezpiecznymi, mające 
poprawić bezpieczeństwo osób wypoczywa-
jących, bezpieczeństwo osób znajdujących 
się w trudnych warunkach mieszkaniowych 
- narażonych na zamarznięcia oraz wspólne 
ćwiczenia mające na celu poprawę spraw-
ności służb usuwających skutki zaistniałych 

sytuacji kryzysowych, poprawę współdziałania 
podczas obsługi zdarzeń.

Oceniając stan bezpieczeństwa i porządku 
publicznego w 2013 należy generalnie stwier-
dzić, odwołując się do zaprezentowanych 
wskaźników, że pozostaje on na podobnym 
poziomie jak w roku ubiegłym. Z opinii społecz-
nych, poglądów wypowiadanych przez osoby 
współpracujące z tut. KPP wynika, że praca 
miejscowej policji jest oceniana dobrze
Wnioski
1. Dalej doskonalić i wypracowywać meto-

dy współpracy z podmiotami pozapoli-
cyjnymi, samorządem, w szczególności 
w zakresie zwalczania przestępczości i 
patologii – zwłaszcza wśród nieletnich, 
uczniów wszystkich szkół. 

2. Ukierunkować działania profilaktycz-
ne wobec właścicieli lokali w celu 
minimalizacji zdarzeń przestępczych, 
zakłóceń ładu i porządku publicznego 
w lokalach i ich obrębie.

3. Nawiązać ściślejszą współpracę z so-
łectwami poszczególnych wsi gminy 
Czyżew.

4. Kierować zwiększoną ilość patro-
li w celu eliminowania nietrzeźwych 
uczestników ruchu drogowego oraz 
ograniczenia wypadków i kolizji drogo-
wych

Wydział Prewencji
Komendy Powiatowej  Policji 
w Wysokiem Mazowieckiem

W 2013 roku urodziło się 69 dzieci natomiast zmarło 68 osób. 
W ubiegłym roku 81 par zawarło związek małżeński (w tym 64 mał-
żeństw zarejestrowano w naszej księdze stanu cywilnego). Wydano 
618 odpisów aktów stanu cywilnego. Rozwiodło się 8 małżeństw. 
Jubileusz 50-lecia małżeństwa obchodziło 11 par małżeńskich. 
Wydano 455 dokumentów tożsamości.

Stan mieszkańców miasta Czyżew na dzień 31.12.2013 r. 
wynosi 2647 osób natomiast stan mieszkańców pozostałych miej-

scowości gminy Czyżew na ostatni dzień roku 2013 wynosi 4047 
osób; stan mieszkańców gminy – 6694 (na koniec ubiegłego 2012 
roku było 6.704 mieszkańców gminy). Na pobyt stały zameldo-
wało się  90 osób, na pobyt czasowy 86 osób. Wymeldowało się z 
pobytu stałego 111 osoby w tym 2 osoby wymeldowano decyzją 
administracyjną.

2013 rok w USC

W dniach 27-31 stycznia 2014 r. grupa 10 uczniów ZSOiZ, uczestników projektu “Czas na staż”, razem z opiekunem p. P. Mar-
kowskim brała udział w praktykach zawodowych w Niemczech. Uczniowie mieli możliwość podnosić swoje kwalifikacje zawodowe 
w branży turystyczno – gastronomicznej. Jest to pierwsza cześć ich szkoleń, 
ponieważ w wakacje odbędą jeszcze staże w przedsiębiorstwach krajowych. 

Podczas 5-dniowego pobytu w Niemczech mieli okazję pracować w kuch-
niach, pod okiem znakomitych fachowców niemieckich. Zgłębiali zarówno tajniki 
kuchni regionalnej, jak też doskonalili umiejętności wyniesione z dotychczasowych 
praktyk i zajęć w pracowni szkolnej: rozpoznawali przyprawy, uczyli się m. in. 
dekorować potrawy, sporządzać drinki. W zwiedzanych hotelach poznawali 
zasady urządzania pokoi hotelowych i obsługi gości. Wyjazd do Niemiec był 
także doskonałą okazją do poznania stolicy kraju – Berlina i pięknego Poczdamu. 
Uczniowie doskonalili także umiejętności językowe. Podczas tego wyjazdu 
nauczyli się też pracy zespołowej.

Tydzień ferii minął uczniom z Czyżewa pracowicie, ale pozostawił też 
mnóstwo ciekawych wrażeń.

ZSOiZ 

Pracowite ferie
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W sobotę 25 stycznia 2014 roku maturzyści z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardy-
nała Wyszyńskiego w Czyżewie bawili się na uroczystym balu 
studniówkowym, odbywającym się w Hotelu Nowodwory w Cie-
chanowcu. Wieczór, w czasie którego odbywa się studniówka to 
okazja do refleksji, ale przede wszystkim do zabawy i radości. 
Jest to pierwszy poważny bal w dorosłym życiu młodych ludzi, 
dlatego atmosfera i nastrój niezwykłości udziela się wszystkim 
jego uczestnikom. Otwarcia uroczystości dokonała pani dyrektor 
Alicja Bańkowska, życząc młodzieży, rodzicom i nauczycielom 
wspaniałej zabawy. Mówiła też o wyzwaniach jakie czekają 
maturzystów za niespełna sto dni. 

 W naszej szkole kultywuje się obrzędy i tradycje studniówkowe, 
dlatego bal rozpoczął się dostojnym, staropolskim tańcem-polone-
zem. Uczniowie przytoczyli przy tej okazji piękne słowa wieszcza 
Adama Mickiewicza, które wprowadzają podniosłą atmosferę uczt 
szlacheckich: 
„(...)Podkomorzy rusza i z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza,
i wąsa podkręcając, podał rękę Zosi i skłoniwszy się grzecznie 
w pierwszą parę prosi(...)”
Poloneza czas zacząć”

Korowód taneczny poprowadziła pani dyrektor – Alicja 
Bańkowska w parze z Arkadiuszem Zawistowskim – uczniem 
liceum ogólnokształcącego. Młodzież zaprezentowała też układy 
poloneza pokazowego. Następnie maturzyści w słowach podzię-
kowania zwrócili się do pani dyrektor Alicji Bańkowskiej i pani 
wicedyrektor Małgorzaty Czyżewskiej-Drozd. Mówili o tym, że 
są wdzięczni za trud włożony w ich kształcenie i wychowanie. 
Dziękowali za wspaniałe warunki do nauki, jakie mają dzięki 
ciągłym staraniom dyrekcji, aby nasza szkoła była nowoczesnym 
i bezpiecznym miejscem nauki oraz wszechstronnego rozwoju 
zainteresowań i osobowości młodzieży. 

Uroczystość uświetniło swoją obecnością wielu gości, 
którzy wspierają działania szkoły od powstania do dziś. 
Młodzież przekazała kwiaty i podziękowania panu Jackowi 
Boguckiemu – Posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 

Słowa uznania i podziękowania wypowiedziane zostały pod 
adresem organu prowadzącego szkołę na czele z Przewod-
niczącą Rady Powiatu Wysokomazowieckiego panią Dorotą 

Łapiak, Starostą panem Bogdanem Zielińskim, Wicestarostą 
panem Leszkiem Gruchałą oraz członkiem Zarządu Powiatu 
– panem Jerzym Pakiełą. 

Na balu bardzo ważnym gościem była pani Anna Bogucka 
– Burmistrz Czyżewa, która jako wieloletni dyrektor włożyła wiele 
serca w założenie i funkcjonowanie naszej szkoły. Następnie 
młodzież przekazała piękne kwiaty wychowawcom, którzy na co 
dzień rozwiązują trudne problemy, wspierają i motywują do pracy. 
Gorące podziękowania przekazali też uczniowie swoim rodzicom, 
którzy wspierają ich radą, pomagają, dodają otuchy, są wyrozumiali 
i cierpliwie zachęcają do pokonywania przeszkód. Po oficjalnych 
przemówieniach i podziękowaniach rozpoczęła się zabawa trwająca 
do białego rana.

D.G. 
ZSOiZ w Czyżewie 

Studniówka 2014

Prezentacje Kolęd i Zespołów Kolędniczych

Dawne tradycje kultywujące zwyczaj kolędowania i śpiewania 
kolęd  po raz kolejny przypomniały Prezentacje Kolęd i Zespołów 
Kolędniczych w Czyżewie. W dniu 19 stycznia 2014 r. na scenie 
Ośrodka Kultury zaprezentowały się zespoły śpiewacze i grupy 
kolędnicze. Dyrektor GOK powitała wszystkich którzy przybyli 
na Prezentacje a w szczególności zaproszonych gości: Burmistrza 
Czyżewa Panią Annę Bogucką, Proboszcza parafii Czyżew ks. Eu-
geniusza Sochackiego, Wikariusza ks. Andrzeja Klimaszewskiego, 
Radnego Powiatu Wysokomazowieckiego Pana Jerzego Pakiełę, 

Radnych Rady Miejskiej w Czyżewie, Dyrektora CKSiTZT Pana 
Waldemara  Wądołowskiego.

Prezentacje rozpoczął Chór Klubu Seniora „Złoty Wiek”, który  
pod kierunkiem Pana Zdzisława Bieranowskiego zaśpiewał pastorałki 
i kolędy, dzieci i młodzież z zespołu wokalnego Nova Noota i Bmoll 
wykonały piosenki świąteczne wprowadzając nastrój świąteczny.

„Z gwiazdą” betlejemską wystąpił gościnnie zespół śpiewaczy 
„Hetmanki” z Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej. 
Kierownikiem zespołu jest Pani Zofia Rogowicka, natomiast kierow-
nikiem  muzycznym Pan Czesław Jaźwiński. Przy akompaniamencie 
muzyków (akordeon, skrzypce, klarnet) zespół zaprezentował cha-
rakterystyczne dla swojego regionu pastorałki oraz znane polskie 
kolędy, zapraszając publiczności do wspólnego śpiewania.

Po kilkuletniej przerwie przed czyżewską publicznością 
wystąpiła grupa kolędnicza „Herody” Gminy Czyżew z ludowym 
bożonarodzeniowym  przedstawieniem opisującym rzeź niewinią-
tek i śmierć króla Heroda Wielkiego. Humorystycznym elementem 
przedstawienia były wplatane przez postać Żyda zabawne wątki 
ludowe, postać Diabła również rozbawiła publiczność. Herody 
zakończyły występ życząc wszystkim zdrowia, szczęścia i dostatku 
w nowym roku.

Tegoroczne prezentacje były widowiskiem o niepowtarzalnym 
klimacie i charakterze.

K. Kostro 
Dyrektor GOK
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To projekt edukacyjny realizowany w klasach I-III w Szkole 
Podstawowej im. Szarych Szeregów w Czyżewie w latach 2013/2016. 
Główne cele projektu to: zdobywanie i poszerzanie wiadomości 
o regionie, zapoznanie z kulturą mniejszości narodowych zamiesz-
kujących nasz region, rozwijanie postaw tolerancji i otwartości 
na inne społeczności i inną kulturę. W bieżącym roku szkolnym 
zadania są realizowane pod hasłem „Podlasie – moja mała ojczy-
zna”. Dotyczą one głównie poznania swojego regionu, tradycji, 
obrzędowości, kultury i architektury. Uczniowie poszerzają swoją 
wiedzę wykonując plakaty, albumy, wystawy o Podlasiu, uczą się 
przyśpiewek i tańców Podlaskich, spotykają się z kulturą i trady-
cją bezpośrednio. Gościliśmy zespół muzyczny „Cymes Kapela” 
z programem „Podlasianka jestem”, zespół ludowy „Żurawiacy” 
z programem „Skąd jesteśmy – nasze korzenie”, były to wspaniałe 
lekcje tradycji, historii i patriotyzmu. We wspólnej zabawie dzieci 
uczyły się tańców i piosenek podlaskich.

„Podlasie – tolerancja dla wielokulturowości” – to hasło będzie 
towarzyszyło przez kolejne dwa lata realizacji projektu. Uczniowie 
poprzez różne formy aktywności będą poznawali kulturę, tradycje 
i obrzędy mniejszości narodowych zamieszkujących Podlasie,  

planowane są   spotkania z przedstawicielami poszczególnych 
narodowości.

Małgorzata Kaczyńska
SP Czyżew

„Podlasie – nauka tolerancji dla wielokulturowości”

Przegląd Teatrów Wiejskich  
i Obrzędowych Województwa Podlaskiego

22 lutego br. w Regionalnym Ośrodku Kultury w Łomży odbył 
się Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych Województwa 
Podlaskiego. Powiat Wysokomazowiecki reprezentowała w tym 
roku grupa kolędnicza „HERODY” z Gminy Czyżew. Komisja 
w składzie: Teresa Pardo, Józef Zyśk i Małgorzata Sawicka – Kujawa, 
po obejrzeniu 31 prezentacji, w kategorii dorosłych postanowiła 
przyznać I miejsce m.in. „Herodom” z Gminy Czyżew.

Tradycja kolędowania w Gminie Czyżew sięga kilkudziesięciu 
lat wstecz. W latach 50-tych ubiegłego stulecia na terenie Ziemi 
Czyżewskiej kolędowały „Herody” z Rosochatego Kościelnego oraz 
z Krzeczkowa Gromadzyn. Z rokiem 2014 po kilkudziesięcioletniej 
przewie tradycja „Herodów” w Gminie Czyżew ożyła na nowo. 
Swe siły i pasje, ku radości i ożywieniu niezapomnianych wspo-
mnień,  połączyły oba zespoły. W jego skład wchodzą obecnie:
Król – Stanisław Kamianowski, Rosochate Kościelne; 
Marszał – Mariusz Zawistowski, Dąbrowa Wielka; 

Żandarm – Stefan Marciniak, Rosochate Kościelne; 
Żołnierz 1 – Stanisław Zawistowski, Krzeczkowo Gromadzyn; 
Żołnierz 2 – Tadeusz Szyl, Czyżew; 
Żyd- Witold Zawistowski, Krzeczkowo Gromadzyn; 
Diabeł – Stanisław Lanczewski, Krzeczkowo Gromadzyn; 
Śmierć – Antoni Nagórka, Krzeczkowo Szepielaki; 
Anioł – Daniel Godlewski, Rosochate Kościelne 

Ambicją grupy kolędniczej było kultywowanie lokalnych tradycji 
związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia. Prezentowana 
inscenizacja  opiera się o pierwotny scenariusz, który przetrwał 
kilkadziesiąt lat. Powrót ,,Herodów” spotkał się z dużym uznaniem 
i akceptacją środowiska. Pierwsze występy odbyły się w Rosochatem 
Kościelnem, Bogutach i Czyżewie.

Gratulujemy!
Anna Kazimierczuk

GOK w Czyżewie
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Ferie zimowe w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżewie miały 
wyjątkowy finał. Już po raz siódmy szachiści z całego regionu 
walczyli o Puchar Burmistrza Czyżewa. Bezkonkurencyjny, podob-
nie jak w zeszłym roku, okazał się pan Tomasz Ołowski z Nura. 
Rekordowa była również ilość uczestników, którzy wzięli udział 
w turnieju: 75 osób z Gminy Czyżew, Nur, Szepietowo, Andrzejewo, 
Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie, Klukowo.

Gratulacje wszystkim szachistom oraz podziękowania orga-
nizatorom turnieju, szczególnie panu Grzegorzowi Samełko oraz 
Panu Krzysztofowi Kupniewskiem- sędziemu turnieju, złożyła 
Pani Burmistrz Anna Bogucka. Pan Krzysztof Kupniewski, który 
prowadzi koło szachowe w czyżewskim GOK-u wręczał laureatom 
rozgrywek szachowych dyplomy, Pani Burmistrz zwycięskie trofea 
w postaci pamiątkowych statuetek, natomiast Pani Dyrektor GOK-u 
w Czyżewie Katarzyna Kostro, upominki.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok!
Poniżej prezentujemy wyniki konkursu:
Kategoria żeńska do lat 13:
I miejsce – Kinga Akonon, Ciechanowiec
II miejsce – Gabriela Guziak, Wyliny Ruś
III miejsce – Małgorzata Gralik, Ruskołęka
Kategoria żeńska powyżej lat 13:
I miejsce – Paulina Tryniszewska, Czyżew
II miejsce – Weronika Deniziak, Ciechanowiec
III miejsce – Natalia Oleszczuk, Klukowo
Kategoria męska do lat 13:
I miejsce – Jakub Śmiarowski, Czyżew
II miejsce – Seweryn Lipski, Ciechanowiec
III miejsce – Marcin Araźny, Czyżew

Kategoria męska 14- 16 lat:
I miejsce – Jakub Budziszewski, Szepietowo
II miejsce – Adam Szumowski, Szepietowo
III miejsce – Paweł Piszczatowski, Szepietowo
Kategoria męska powyżej lat 16:
I miejsce – Tomasz Ołowski (Puchar Burmistrza Czyżewa), Nur
II miejsce – Tomasz Wyszyński, Wysokie Mazowieckie
III miejsce – Andrzej Sienicki, Czyżew

GOK Czyżew

VII Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza

28.02.2014r w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej 
przeprowadzono Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Patronat 
honorowy nad Turniejem objęła Burmistrz Czyżewa Pani Anna 
Bogucka i jednocześnie Prezes Zarządu Gminnego Związku 
OSP. W rywalizacji uczestniczyło 24 zawodników ze wszystkich 
szkół podstawowych i gimnazjów w gminie. Turniej wiedzy 
pożarniczej ma wieloletnią tradycję, rozgrywany jest na terenie 
kraju od ponad 35 lat. Tak jak w latach poprzednich taki i teraz 
uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom przygotowania teo-
retycznego zarówno w części pisemnej jak i ustnej. Wręczenia 
cennych nagród dla wszystkich uczestników 
Turnieju dokonała Pani Burmistrz Anna 
Bogucka oraz Komendant Gminny OSP RP 
Dariusz Sienicki. Na Turnieju obecny był 
także Naczelnik miejscowej Ochotniczej 
Straży Pożarnej Sławomir Sienicki. Dwie 
najlepsze zawodniczki z każdej kategorii 
wiekowej będą reprezentować Gminę 
na turnieju powiatowym. Organizatorzy 
składają podziękowania opiekunom Pani 
Wiesławie Sakowicz, Pani Ewie Biegaj 
i Pani Marcie Gniazdowskiej za przygo-
towanie młodzieży do rywalizacji. 
Zwycięzcy Turnieju:
Szkoły podstawowe: 
• 1 miejsce – Natalia Truszkowska 

– Szkoła Podstawowa w Dąbrowie 
Wielkiej

• 2 miejsce – Sylwia Łubnicka – Szkoła Podstawowa w Dąbro-
wie Wielkiej

• 3 miejsce – Maciej Mioduszewski-Zespół Szkół w Czyżewie
Gimnazja:
• 1 miejsce – Magdalena Podbielska – Zespół Szkół w Rosocha-

tem Kościelnem
• 2 miejsce – Natalia Łapińska – Zespół Szkół w Czyżewie
• 3 miejsce – Martyna Sienicka – Zespół Szkół w Rosochatem 

Kościelnem

L. Krajewski

Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju  
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież  Zapobiega Pożarom”
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Karnawał to fantastyczny czas nie tylko dla 
dorosłych, ale i dla dzieci. Bal karnawałowy to 
dzień niezwykły, często wyczekiwany przez 
wiele tygodni. W Gminnym Przedszkolu 

w Czyżewie zgodnie z „Kalendarzem 
imprez i uroczystości w przedszkolu” dnia 
27 lutego 2014 roku odbył się bal karna-
wałowy.

Pamiętamy o tym, że wszystko co dzieje 
się w przedszkolu ma swój cel. Wspólne 
zabawy przy muzyce rozwijają u dzieci 
inwencję twórczą, wpływają na ich poziom 
koordynacji słuchowo-ruchowej, integrują dzieci 
i zaspakajają naturalną potrzebę ruchu.

Spotkanie odbywało się w sali, którą 
zdobiły kolorowe balony, girlandy, gwiazdki 
i tańczące baletnice. Panie prowadzące uro-
czystość zapoznały dzieci z tradycją karnawału 
i zaprosiły wszystkich do wspólnej zabawy. 
Podczas tańców do dzieci przyszedł bajkowy, 
tajemniczy gość Scooby Doo, który uświet-
niał wspólną zabawę. Swoje umiejętności 
taneczne  i zręcznościowe dzieci wykazały 

podczas licznych konkursów: Transport 
balonów, Dmuchanie baloników, Szybkie 
picie soku, Konkurs z krzesełkami. Brały 
udział w zabawach muzyczno-ruchowych 
integrujących wszystkie grupy przedszkolne. 
Najważniejsza jednak była wspólna zabawa 
przy muzyce, która dostarczyła wszystkim 
wiele radości. Dzieci krokiem marszowym 
prezentowały karnawałowe przebrania. 
Dziewczynki przebrane w długie balowe 
suknie księżniczek, wróżek czy też dam 
dworu, zaś chłopcy najczęściej wybierali 
strój Batmana, Spidermana, Pirata i Kowboja. 
Nie zabrakło wśród nich dzieci przebranych 
za zwierzątka i postacie z bajek.

W związku z tym, iż bal odbył się w ostatni 
czwartek karnawału zwanym „Tłustym czwart-
kiem” zabawę zakończono wspólną biesiadą 
przy wypiekach karnawałowych: pączkach, 
faworkach, różach karnawałowych, rogalikach, 
ciasteczkach i kolorowych babeczkach, które 
przygotowali rodzice. Dodatkową atrakcją dla 
dzieci była sesja zdjęciowa z wychowawcami 

i Scooby Doo, wykonana również przez 
jednego z rodziców. 

A kiedy czas zabaw dobiegł końca dzieci 
z żalem opuszczały balową salę.

Składamy gorące podziękowania wszyst-
kim rodzicom, którzy okazali nam swoją 
pomoc w przygotowanie i organizację balu 
karnawałowego.

Ewa Godlewska
Nauczyciel Gminnego Przedszkola 

w Czyżewie

Karnawał w przedszkolu

2 marca w sali widowiskowej odbył się 
uroczysty koncert Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej z GOK-u w Czyżewie. Kapelmistrzem 
orkiestry jest pan Krzysztof Witkowski. Dla 
licznie zgromadzonej publiczności  młodzież 
zagrała następujące utwory: YMCA, Róża i bez, 
Heal the World, Katiusza, Sokoły, Samba for 
Band, Słodko słodka, Java, Benton Hall, Mon-
tery i Wiązanka melodii biesiadnych. Popisy 
młodych muzyków czyżewska publiczność 
przyjęła niezwykle entuzjastycznie. Dodatkową 
atrakcją koncertu był występ mażoretek „Emko”, 
podopiecznych pani Wioli Gołąb.

Dyrektor GOK-u Pani Katarzyna Kostro 
miała również przyjemność podziękować 
osobom i instytucjom, które wspierają działal-
ność orkiestry dętej oraz wszelkie inicjatywy 

kulturalne w Gminie Czyżew. W pierwszej 
kolejności podziękowania zostały złożone 
Burmistrzowi Czyżewa, Pani Annie Boguckiej: 
„Pragniemy złożyć serdeczne podziękowanie  
za  zaangażowanie okazane  w tworzeniu i 
dalszy rozwój Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
oraz Zespołu Mażoretki „Emko”. Dzięki  
Pani  dzieci i młodzież naszej gminy mogą  
rozwijać swoje zainteresowania i pasje 
artystyczne. Dziękujemy za życzliwość i 
ciepłe słowa kierowane zawsze do naszych 
podopiecznych, które motywują ich do dal-
szej owocnej pracy na rzecz naszej lokalnej 
społeczności.”

Następnie wyrazy wdzięczności zostały 
skierowane do Prezesa Banku Spółdzielczego 
w Czyżewie Pana Krzysztofa Grzywny, za 

okazane wsparcie finansowe zespołom: 
Młodzieżowej Orkiestrze Dętej i Zespołowi 
Mażoretek „Emko”. 

Na zakończenie czekała na wszystkich 
niespodzianka: słodki poczęstunek.

GOK Czyżew

Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej

W dniach 27.01-05.02.2014 r. dzieci i 
młodzież Zespołu Szkół w Czyżewie i Rosocha-

tem Kościelnem uczestniczyli w wypoczynku 
zimowym w Białym  Dunajcu k. Zakopanego. 
Podczas 10-dniowego pobytu uczniowie mieli 
okazję zwiedzić urokliwe zakątki związane 
z historią i tradycją Podhala.

 Wiele emocji uczestnikom zimowiska 
dostarczył wjazd kolejką na Gubałówkę 
oraz spacer zakopiańskimi Krupówkami, 
pełnymi licznych pamiątek i lokalnych 
przysmaków.

 Odbyło się także spotkanie z gawę-
dziarzem i jego rodziną mające na celu 
przybliżenie tradycji, strojów i muzyki 
góralskiej. Dla wszystkich dużym przeżyciem 

duchowym była wizyta w Sanktuarium Matki 
Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu oraz 
w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na 
Krzeptówkach w Zakopanem. Miejsca te są 
nam szczególnie bliskie ze względu na osobę 
naszego wielkiego patrona- Jana Pawła II .

Korzystając z pięknej pogody, nie uni-
kaliśmy szaleństwa i zabaw na śniegu, jak 
również uczestniczyliśmy w kuligu połączonym 
z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. 

Edyta Fiedorczuk

Ferie w Białym Dunajcu
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Kulig w Czerwonym Borze dnia 29 stycznia 2014 roku został 

zorganizowany w ramach spotkań na czas „Ferii Zimowych”. 

Zimowa przygoda, którą zorganizował dzieciom GOK w Czyże-

wie, na długo pozostanie w pamięci uczestników, przywołując 

radosne wspomnienia. Pomimo mrozu i śniegu, wszyscy spędzili 

czas bardzo sympatycznie. Dzieci rzucały śnieżkami, piekły 

kiełbaski nad ogniskiem, a przede wszystkim jeździły saniami 

leśnymi dróżkami. Nikt nie narzekał na nudę
GOK Czyżew

W niedzielę 12 stycznia do Czyżewa przyjechał po raz pierwszy 
specjalny pociąg WOŚP. Tę ciekawą propozycję wysunął szef Sztabu 
WOŚP w Białymstoku – Marcin Wróbel. Cała relacja pociągu przebiegała 
następująco: Szepietowo – CZYŻEW – Małkinia – Czyżew – Szepietowo. 
Mieszkańcy okolicznych miejscowości żałują, że na tej trasie od kilku 
lat nie kursują pociągi osobowe i bardzo chętnie wzięli udział w tej nie-
codziennej podróży z przystankami na każdej stacji. Najdłuższe postoje 
miały miejsce w Czyżewie: 60 i 40 minut, gdzie miejscowy Szef Sztabu 
WOŚP – Krzysztof Aronowicz wraz z firmą Studio Video Mix Orłowski 
zorganizował kameralny koncert w pięknym budynku dworca. Goście 
zostali też przywitani małym poczęstunkiem. Do obsługi przejazdu użyty 
został nowoczesny tabor EN57AL. Uczestnicy imprezy odbyli podróż pełną 
przygód! Z tego względu 22 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
w Czyżewie wszyscy długo będą wspominać, szczególnie dzieci zachwycone 
przejazdem pociągiem. Pieniądze, które zostały zebrane przeznaczono na 
zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i na 
godną opiekę medyczną seniorów. Młodzież z naszej szkoły jak co roku 
licznie brała udział w tym niecodziennym kwestowaniu zarówno w samym 
Czyżewie jak i w okolicznych wioskach na trasie przejazdu pociągu. 
Czyżewski sztab zebrał w tym roku łącznie aż 11,222,23 zł. Licytowane 
były różne ciekawe przedmioty między innymi: czapka zawiadowcy stacji, 
maskotki dróżnika kolejowego, koszulki z logo WOŚP i UM w Czyżewie, 
płyty zespołu Mega Stars, breloki do kluczy z logo UM Czyżew.

Przekazujemy podziękowania naszym sponsorom i dar-
czyńcom:
1) Polskim  Liniom  Kolejowym S.A.  – za pociąg
2) Pani Burmistrz Annie Boguckiej – za udostępnienie budyn-

ku poczekalni dworca PKP w Czyżewie
3) Pani Dyrektor ZSOiZ Alicji Bańkowskiej– za zgodę na utwo-

rzenie sztabu i wypożyczenie sprzętu audio oraz sprzętu 
gastronomicznego

4) Sponsorom: „Primator Henryk Kraszewski” Barbara Kra-
szewska, Clovin – Państwo Żanowscy, P.P.H.U. Kamika 
– Marta Dąbrowska, F.H. Makado – Ireneusz Dąbrowski 

 Hurtownia Bomar, Auto Handel – Wojciech Jadczak, Handel 
Art. Przem. Krzysztof Kołakowski – za zorganizowanie sceny dla 
zespołów, Studio Video Mix Orłowski 
5) Zespołom –  MEGA STARS I UNIKAT
6) Naszym wspaniałym wolontariuszom za zbiórkę pieniędzy 

oraz: 
– Elwinii Kacprzak i Kindze Kuropatwie, Dianie Skupiewskiej 

– za występy
– Paulinie Wilk, Wioletcie Jabłońskiej, Mateuszowi Jadczako-

wi – za oprawę gastronomiczną
– Jerzemu Tomkielskiemu – za przygotowanie sprzętu gastro-

nomicznego.
Dorota Gierałtowska  

ZSOiZ

XXII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Czyżewie

Kulig w Czerwonym Borze

W dniu 20.03.2014 w Szkole Podstawo-
wej nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży odbyła 
się uroczystość podsumowania Wojewódz-
kich Konkursów Przedmiotowych w roku 
szkolnym 2013/2014  z terenu Delegatury 
w Łomży Kuratorium Oświaty w Białymstoku. 
W eliminacjach wojewódzkich uczeń kl. 
VI Zespołu Szkół w Rosochatem Kościel-
nem – Adam Kaczyński został trzykrotnym 
laureatem z przedmiotów: matematyka, 
przyroda, historia.  Za wybitne osiągnięcia, 
oprócz zaświadczenia uprawniającego do 

zwolnienia ze sprawdzianu szóstoklasisty 
i licznych gratulacji od władz oświatowych 
i samorządowych, Adam otrzymał również 
nagrodę ufundowaną przez  Panią Annę 
Bogucką Burmistrza Czyżewa. 

Serdecznie gratulujemy, cieszymy się 
z wysokich osiągnięć oraz życzymy dalszych 
sukcesów.

ZS Rosochate Kościelne

Trzykrotny laureat…
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Wieści z areny sportowej z Rosochatego Kościelnego
Zdrowy i sprawny uczeń, to zdrowe i sprawne społeczeństwo, 

dlatego też Zespół Szkół Rosochatem Kościelnem stawia na róż-
norodność dyscyplin sportowych, aby w ten sposób zachęcić do 
aktywności fizycznej jak najszersze rzesze uczniów. Nasza szkoła 
dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego w Czyżewie wzbogaciła swoją 
bazę sportową o nowy sprzęt (10 par łyżew i komplet  kijów do 
hokeja), a zapewnienie dowozu umożliwiło naszym uczniom wielo-
krotne reprezentowanie  szkoły i gminy w  zawodach na wszystkich 
etapach, zaczynając od gminnego a kończąc na wojewódzkim.

Uczniowie naszej placówki, to:
– IV drużyna finałów wojewódzkich w rowerowej jeździe na 

orientację w kategorii chłopców (nowa dyscyplina pierwszy 
raz rozgrywana w tym roku szkolnym w Białymstoku w lesie 
„Pietrasze”);

– finaliści półfinałów wojewódzkich w indywidualnych biegach 
przełajowych w Rybakach;

– VI drużyna półfinałów wojewódzkich w badmintonie w kate-
gorii dziewcząt w Nowogrodzie;

– VIII drużyna dziewcząt i VI chłopców szkoły podstawowej 
oraz VI drużyna dziewcząt i V chłopców gimnazjum (najlep-
sze miejsce w historii startów) finałów wojewódzkich w nar-
ciarstwie biegowym w Supraślu;

– II drużyna dziewcząt i V chłopców półfinałów wojewódzkiej 
gimnazjady strzeleckiej rozegranych na „Fortach” w Piątnicy;

– finaliści igrzysk i gimnazjady w indywidualnym tenisie stoło-
wym w Rajgrodzie;

– IV drużyna półfinałów wojewódzkich w unihokeju szkół gim-
nazjalnych w Grajewie;

– II drużyna dziewcząt w Powiatowych Mistrzostwach Piłki Ko-
szykowej Gimnazjów;

– III drużyna dziewcząt w Halowym Turnieju Piłki Nożnej Szkół 
Podstawowych o Puchar Prezesa Fundacji Eko-sport w Moń-
kach.

– X drużyna dziewcząt i X drużyna chłopców  finałów woje-
wódzkich w łyżwiarstwie szybkim szkół podstawowych i gim-
nazjów rozgrywanych w Białymstoku;

Szkoła startowała również  w turnieju piłkarskim o Puchar 
Tymbarku. Dziewczęta w kategorii wiekowej U-12 i U-10 zajęły 
I miejsce i będą reprezentowały szkołę i gminę na rozgrywkach 
wojewódzkich. Chłopcy w kategorii U-12 zajęli VI miejsce, a w kate-
gorii U-10 IV miejsce.

Jeszcze raz dziękujemy Urzędowi Miejskiemu w Czyżewie za 
wsparcie, a naszym uczniom za chętny i aktywny udział w zawodach 
oraz wspaniałe wyniki sportowe.

Ze sportowym pozdrowieniem nauczyciele wychowania 
fizycznego 

Edyta Dołkowska i Robert Krakówko

Z posiedzenia Komisji Konkursowej 
z dnia 31 marca 2014 r. powołanej w celu 
rozstrzygnięcia VII Gminnego Konkursu 
na „Palmę Wielkanocną”, pod patronatem 
Burmistrza Czyżewa i Dziekana Dekanatu 
Czyżewskiego zorganizowanego przez 
Bibliotekę Publiczną Gminy Czyżew.

Komisja w składzie:
1. Lipińska Bożena – przewodnicząca
2. Kostro Katarzyna – członek
3. Kazimierczuk Katarzyna – członek.

Na konkurs wpłynęło 31 palm, 17 
w kategorii I (klasy 0-3 palma rodzinna), 8 
w kategorii II (klasy 4-6), 5 w kat. III (gimna-
zjum, szkoła średnia, dorośli). Po wnikliwych 
dyskusjach komisja postanowiła nagrodzić 
następujące osoby:
Kategoria I
I miejsce – Jakub i Paweł Godlewscy z mamą 
– Z. S. w Czyżewie 
II miejsce – Gabriela Suchowierska z prababcią 
i ciocią – Z.S. w Czyżewie
III miejsce – Dominika Nienałtowska z mamą 
– Z.S. w Czyżewie
Wyróżnienia – Lilianna Grzeszczuk z mamą 
– Gminne Przedszkole w Czyżewie

Wyróżnienie – Kacper Dmo-
chowski z mamą  – Gminne 
Przedszkole w Czyżewie
Wyróżnienie – Oliwia Nienał-
towska – Z.S. w Czyżewie
Wyróżnienie – Szymon Spiżewski 
– Z. S. w Czyżewie
Kategoria II
I miejsce – Rafał Jastrzębski  
– Z.S. w Rosach. Kość.
II miejsce – Adrianna Baczewska 
– Z. S. w Czyżewie 
 III miejsce – Dominika Kra-
sowska – Szkoła Podstawowa 
w Dąbrowie  Wielkiej.
Wyróżnienie  - Karolina Sie-
nicka – Szkoła Podstawowa w Dąbrowie      
Wielkiej.
Wyróżnienie – Natalia Żebrowska – Zespół 
Szkół w Czyżewie                 
Kategoria III   
I miejsce –Aleksandra Dąbrowska – Z. S. 
w  Rosoch. Kość.
II miejsce – Karolina Dąbrowska – Z.S. 
Rosoch. Kość.

III miejsce – Adam Kamiński – Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Zuzeli
Wyróżnienie  - Katarzyna Kempista – Z.S. 
w Rosoch. Kość.
Wyróżnienie  - Monika i Magdalena Pod-
bielskie – Z.S. w Rosoch. Kość. 
Wyróżnienie – Magdalena Zaręba – Z. S. 
w Rosoch. Kość.

Konkurs na palmę wielkanocną – protokół
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ZSOiZ jako jedyna ponadgimnazjalna szkoła z powiatu wyso-
komazowieckiego został uwzględniony w najbardziej prestiżowym 
Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych przygotowanym przez „Rzeczpo-
spolitą” i „Perspektywy”. Wśród 25 szkół tworzących Ranking Liceów 
Ogólnokształcących 2014 woj. podlaskiego na 16 pozycji znalazło 
się Liceum Ogólnokształcące w Czyżewie. Ranking Techników 2014 
woj. podlaskiego uwzględnił z naszego powiatu też tylko czyżewską 
placówkę. Technikum w ZSOiZ im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w 
Czyżewie znalazło się na 14 pozycji w województwie.

Wysoki poziom nauczania potwierdzony również został wynikami 
uzyskanymi przez uczniów Technikum w Czyżewie podczas egzami-
nów zawodowych. Średnio dla powiatu zdawalność wyniosła 66%, 
natomiast zdawalność absolwentów Technikum w Czyżewie wyniosła 
aż 86%, przy czym dla zawodu technik agrobiznesu – 100%.

Jest to efekty bardzo dobrych wyników egzaminu maturalnego 
uczniów ogólniaka i technikum w Czyżewie, efekt ciężkiej pracy 
nauczycieli i uczniów. Grono tegorocznych absolwentów podjęło 
studia dzienne na renomowanych uczelniach warszawskich.

ZSOiZ

657…
O tyle książek wzbogaciła się w ubiegłym roku nasza pla-

cówka w tym są :
– książki zakupione ze środków samorządowych – 209 wol. na kwo-

tę 4.264,13 zł.
– książki zakupione ze środków przekazanych przez Bibliotekę 

Narodową – 177 wol. na kwotę 3.591,36 zł.
– dary od czytelników i wydawnictw – 261 wol. na kwotę 

3.444,37 zł.
– zwroty za zagubione - 10 wol. na kwotę 141,79 zł.

NAUKA PRZEZ ZABAWĘ
Uczniowie klas I, II i III uczyli się o historii powstania państwa 

polskiego poprzez spektakl zatytułowany „Legenda o Lechu, Cze-
chu i Rusie” w wykonaniu aktorów Agencji Artystycznej ART.-RE 
z Krakowa. Uczniowie czynnie uczestniczyli w przedstawieniu 
i świetnie się przy tym bawili.

„W CIENIU DAWNEGO DWORU”
To tytuł wystawy, którą można oglądać jeszcze do 25 kwietnia 

w Bibliotece.. Obrazy są wykonane na płótnie farbami olejnymi. 
Serdecznie zapraszamy miłośników malarstwa i chętnych zainte-
resowanych kupnem.

„KOPCIUSZEK”
To przedstawienie dla przedszkolaków zorganizowane z okazji 

obchodzonego w marcu Międzynarodowego Dnia Teatru. Uwagę 
dzieci przyciągnęły przepiękne stroje i bogata, ręcznie malowana 
scenografia. Mali widzowie przekonali się, że przez dobroć, uczciwość 
i pracowitość można odmienić swój los. Jak w każdym spektaklu 
dzieci brały czynny udział i grały na scenie razem z aktorami. 

DBAMY O TRADYCJĘ
To już VII edycja konkursu na „Palmę Wielkanocną” pod patrona-

tem Burmistrz Czyżewa i Dziekana Dekanatu Czyżewskiego, natomiast 
patronat medialny nad konkursem objął tygodnik „Kontakty”. 

  ZAPRASZAMY NA WIOSENNE ZAKUPY
Do 18 kwietnia na zorganizowanym w Bibliotece kiermaszu 

można zakupić nowe książki w atrakcyjnych cenach. Największa 
oferta to książki dla dzieci :bajki, wiersze, seria słowników, atlasy 
zwierząt. Ceny już od 2,90 zł.

SPOTKANIE Z KULTURĄ ARABSKĄ
21 marca młodzież gimnazjalna spotkała się z Magdaleną 

Nycz-Waller. Pani Magda to arabistka i znawczyni islamu, kultu-
roznawczymi i filolożka. Jej specjalność to tradycyjne widowiska 
teatralne w świecie arabsko-muzułmańskim, ale interesuje się też 
polityką i sprawami społecznymi. Posługuje się kilkoma językami 
obcymi. Studiowała i pracowała na Bliskim Wschodzie i w Austrii. 
Uczy literackiego języka arabskiego i polskiego jako obcego. Jest 
to osoba bardzo aktywna, prowadzi wykłady na Uniwersytecie, 
pisze moduły edukacyjne dla nauczycieli; spotyka się z młodzieżą 
i znalazła też czas dla naszych gimnazjalistów. Nasz gość przybli-
żył słuchaczom kulturę życia codziennego mieszkańców świata 
arabsko-muzułmańskiego: czyli dlaczego szanujący się wierny 
islamu nosi nakrycie głowy, zjada hummus prawą ręką i naciera 
ciało wonnościami? Pani Magda „zaserwowała” nam też wirtualny 
spacer po labiryntach ulic miasta arabskiego.

      Spotkanie pochłonęło wszystkich tak bardzo, że 1,5 godz. 
okazało się za krótkie, pytaniom nie było końca, a młodzież wyszła 
bogatsza o wiedzę jakże odmiennej, czasami dla nas dziwnej i nie-
zrozumiałej kultury arabskiej. 

Biblioteka
K. Kazimierczuk

Biblioteka

Sukces czyżewskich szkół
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W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego 
poznaliśmy laureatów konkursu na zbiórkę zużytych baterii 
i akumulatorów w ramach akcji „Zbieraj nie wyrzucaj”. Konkurs 
został zorganizowany przez Departament Infrastruktury i Ochrony 
Środowiska UMWP. Do wygrania były bardzo atrakcyjne nagrody 
co przyczyniło się do zaciętej rywalizacji miedzy uczniami – do 
których skierowany był konkurs.

Do konkursu przystąpiło aż 119 szkół, wśród nich znalazła 
się Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej oraz Zespół Szkół 
w Czyżewie. We wszystkich tych ośrodkach przez miesiąc uczniowie 
cierpliwie zdobywali zużyte baterie i akumulatory. To dzięki nim 
w tym czasie udało się zebrać rekordowe 18,5 tony baterii.

Zgodnie z regulaminem wyłoniono trzy placówki oświatowe, 
które zebrały największą ilość zużytych baterii wagowo w przeliczeniu 
na liczbę uczniów danej placówki. Niestety żadnej z placówek naszej 
Gminy nie udało zdobyć się miejsca na podium, ale warto zaznaczyć 
ogromny sukces Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej, która 
zdobyła 5 miejsce w rankingu. Jesteśmy pełni podziwu dla tak dużego 
zaangażowania uczniów i mamy nadzieję, że będzie to zachęta dla 
młodzieży do brania udziału w akcjach tego rodzaju.

UM Czyżew

W dniu 16 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżewie 
odbył się XII Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaka Mama, Tata 
i ja. W konkursie brały udział przedszkolaki z Gminnego Przedszkola 

w Czyżewie, Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej, Zespołu 
Szkół w Rosochatem Kościelnem.

Komisja w składzie: Tadeusz Szyl – przewodniczący, Katarzyna 
Cygan, Agnieszka Zaniewska – członkowie, po przesłuchaniu 18 
piosenek postanowiła przyznać:
I miejsce: Gabriel Zabudowski
II miejsce: Eryk Wojda
III miejsce: Wiktoria Wasilewska
NAGRODA SPECJALNA –  Milena Kaczyńska, Michał Kaczyński
Wyróżnienia: 
Patrycja Sienicka, Julia Śmiarowska, Blanka Gniazdowska, Maria 
Kujawa, Joanna Zakrzewska, Aleksandra Rupińsk, Dominika 
Zaremba.

Każde dziecko otrzymało pamiątkowe dyplomy oraz upominki. 
Publiczność wysłuchała również występów dzieci z kół działających 
przy Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżewie.

Zaniewska 
GOK Czyżew

XII Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolaka  
Mama, Tata i ja

W nocy z piątku na sobotę - z 7 na 8 lutego 2014 r. w ZSOiZ 
w Czyżewie odbyła się „Noc z angielskim”. Pomysłodawcami 
i organizatorami byli: pan Jerzy Lisicki i pan Sebastian Tyszko, 
nauczyciele j. angielskiego. W przedsięwzięciu wzięła udział 
młodzież z okolicznych gimnazjów – z Czyżewa, Rosochatego 
i Zarąb Kościelnych. Wszystkich miłośników języka angielskiego 
przywitała pani dyrektor Alicja Bańkowska, która życzyła zdrowej 
rywalizacji i udanej zabawy do samego rana. 

Gimnazjaliści zostali podzieleni na 3 grupy, które rywalizo-
wały ze sobą w konkurencjach i zabawach przygotowanych przez 
naszych uczniów. Grupy zmierzyły się ze sobą m.in. w łamańcach 
językowych, angielskiojęzycznej wersji programu „Jaka to melodia”, 
kalamburach oraz w zabawie „Who am I?” Świetną zabawę mieli 
uczniowie, gdy przyszło im śpiewać piosenki z zagranicznych list 
przebojów. Karaoke w wydaniu gimnazjalistów ujawniło wiele 
talentów wokalnych i językowych. Korytarze i sale szkolne były całą 
noc do dyspozycji naszych kolegów z gimnazjum, która musiała 
rozwiązywać zagadki w czasie gry w podchody. W przerwie między 
konkurencjami został wyświetlony jeden z klasyków kina grozy 
- horror „Lśnienie” wg S. Kinga. Po obejrzeniu filmu urządzono 
wszystkim pobudkę i odbyła się niespodziewana dyskoteka po pół-
nocy. Następnie, kiedy już byliśmy wyczerpani zabawą, ponownie 
mogliśmy obejrzeć film. Wszyscy uczestnicy niewyspani, zmęczeni, 
ale zadowoleni rozeszli się do domów dopiero o 7 rano. 

Uczniowie ZSOiZ w CzyżewieZaniewska 
GOK Czyżew

Noc z angielskimZbieraj nie wyrzucaj
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Dzień Myśli Braterskiej

21 lutego 2014 roku uczniowie Zespołu 
Szkół w Czyżewie uczestniczyli w apelu z okazji 

Dnia Myśli Braterskiej. “Zaproś Przyjaciela” 
to tegoroczne hasło przekazane podczas 
uroczystości przez harcerzy 3 DH i 6DHS. 
Swoją obecnością zaszczycili nas hm Danuta 
Sienicka, phm Halina Lipińska, dh Zbigniew 
Biały oraz przedstawiciele Komendy Hufca 
Nadnarwiańskiego phm Wiesław Domanski 
i dh Sławomir Sienkiewicz.

Na pamiątkę spotkania wszyscy sym-
patycy harcerstwa otrzymali  własnoręcznie 
wykonane kartki z życzeniami:

Spójrzmy w ogień, który płonie, bijąc 
w niebo snopem iskier.

Spójrzmy w ogień – w nim uśpione, dni 
odległe, znów dziś bliskie.

Posłuchajmy echo niesie, tamte pieśni 
sprzed lat wielu.

Posłuchajmy: one przeszłość, przywoły-
wać tak umieją.

Złączmy dłonie w jasnym kręgu, obok 
siebie starzy, młodzi.

Złączmy dłonie, niech wspomnienie z dniem 
dzisiejszym parę tworzy...

Anna Walaszek

Medal i Rekord Polski na Halowych Mistrzostwach Świata

6 kwietnia w kościele parafialnym pw. Św. Apostołów Pio-
tra i Pawła w Czyżewie odbył się koncert  „Z głębi serc” 
upamiętniający  Błogosławionego Jana Pawła II - Papieża 
Polaka. Koncert przygotowały zespoły „B-moll” oraz „Nova 
Noota” działające przy naszym GOK-u w  Czyżewie. Instruk-
torem zespołów jest Pani Agnieszka Zaniewska. Młodym 
wykonawcom akompaniował Przemysław Turowski i Piotr 
Ostrowski, instruktorzy Gminnego Ośrodka Kultury w Czy-
żewie. Parafianie czyżewscy już po raz dziewiąty zebrali się 
by uczcić Jana Pawła II, wspaniałego kapłana  i człowieka. 
Dzieci i młodzież wykonały utwory pełne refleksji, a także 
ukochaną pieśń Papieża „Barkę”, w której śpiew włączyli się 
wszyscy uczestnicy koncertu.

GOK Czyżew

Koncert „Z głębi serc”

W zawodach tych reprezentował Polskę nasz rodak z Czyżewa 
Andrzej Nowacki (były mieszkaniec i nauczyciel wychowania 
fizycznego mi.in. Szkoły Podstawowej Krzeczkowo-Szepielaki 
oraz Szkoły Podstawowej w Czyżewie). Obecnie mieszka i pracuje 
w Białymstoku jako nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole 
Szkół Mechanicznych CKP Nr 2 im. Św. Józefa w Białymstoku.

Pan Andrzej Nowacki startując w Halowych Mistrzostwach 
Świata w Budapeszcie w kategorii M-40 zdobył 14 miejsce w biegu 
na 400 m oraz sięgnął po brązowy medal w sztafecie 4x200 m. Uzy-
skany czas 1,37.35 s nie tylko dał 3 miejsce w zawodach, ale także 
okazał się nowym Rekordem Polski. Sztafeta biegała w następującym 
składzie: Andrzej Nowacki /Białystok/, Marek Kaszuba /Wrocław/, 
Andrzej Hajduk /Legnica/, Krzysztof Małkiewicz /Tczew/. Stary Rekord 
Polski należał do /Emil Tomczyk, Leszek Stecuła , Adam Domicz, 
Andrzej Fraś/ i był ustanowiony w 2007 w Helsinkach.

Jeżeli chodzi o Andrzeja Nowackiego i jego największe osiąg-
nięcia to należy tu wymienić: że jest zdobywcą 29 medali rangi 
Mistrzostwach Polski Weteranów (15 medali złotych, 10 srebrnych, 
4 brązowe).

Jego koronną konkurencją jest bieg na 400 m (gdzie od 5 lat 
w Polsce na powietrzu jest niepokonany). Na hali zaś od 17.03.2012 
roku jest Halowym Rekordzistą Polski w kategorii 40 lat na tym 
dystansie.

Reprezentując Polskę na Halowych Mistrzostwach Europy 
Weteranów w 2011 r. w Gent (Belgia) ) w biegu na 400 m zdobył 
14 miejsce. 

Startując w Mistrzostwach Europy Weteranów w Zittau (Niemcy) 
w 2012r. na otwartym stadionie w biegu na 200 m – zdobył 14 

miejsce, w biegu na 400 m zdobył – 7, a w sztafecie 4x400 m 
– brązowy medal .

Na Halowe Mistrzostwa Świata w Budapeszcie wybrali się 
także zagorzali kibice z Czyżewa w osobach; Komendant Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Czyżewie Pan Dariusz Sienicki oraz 
Sołtys z Czyżewa Pan Zbigniew Biały. Czyżewiacy mocno trzymali 
kciuki za naszych reprezentantów Polski a szczególnie za Andrzeja 
Nowackiego i jak się okazało... nie na darmo.
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Dwa dni wspólnej zabawy i radości dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych, a przy tym integracja 
ponad granicami gminy- tak w skrócie można 
określić obchody Święta Wiosny zorganizowane 
w tym roku przez GOK w Czyżewie. 

20 marca podopieczni pani Ani Kazimier-
czuk z dwóch najmłodszych grup teatralnych 
zaprezentowali wesołe i kolorowe spektakle 
pt. Bajka o niegrzecznej mrówce Tosi” oraz 
„Gdzie jest król?”. Występy obejrzały dzieci 
z Czyżewa, które to również wzięły udział 
w zabawnym konkursie związanym z boha-
terami spektakli. Sala wypełniona po brzegi 
rozbrzmiewała gromkimi brawami, śmiechem 
i okrzykami mobilizującymi aktorów oraz 
dzieci startujące w konkursie. 

21 marca, w piątek odbyła się wycieczka 
do Warszawy młodzieży oraz opiekunów 
kół artystycznych z GOK-u w Czyżewie, 
Zespołu Szkół w Rosochatem Kość. oraz 
GOK-u w Sokołach. Wyjazd odbył się dzięki 
hojności GOK-u w Sokołach, Stowarzyszenia 
Kulturalnego Ziemi Czyżewskiej (dotacja 
celowa BS w Czyżewie) oraz Rodziców 
uczestników wyjazdu. Młodzież miała okazję 
zwiedzić oryginalne, niezwykle wartościowe 
historycznie, ekspozycje Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Prawdziwym rarytasem arty-
stycznym na zakończenie pobytu w stolicy, 
był musical „Metro” w Studio „Buffo” Janusza 
Józefowicza. Widowisko grane nieprzerwanie 

od 20 lat, również w uczestnikach naszego 
wyjazdu wzbudziło ogromny aplauz.

Kazimierczuk 
GOK Czyżew

Święto Wiosny

7 kwietnia w Zespole Szkół w Rosochatem 
Kościelnem odbyło się wyjątkowe, wielka-
nocne spotkanie -uroczystość podsumowa-
nia III Konkursu Literackiego pn. „Wiersz na 
Wielkanoc”, nad którym patronat medialny 
objął Tygodnik „Głos Katolicki”. Głównym 
organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek 
Kultury w Czyżewie, współorganizatorami 
zaś Zespół Szkół w Rosochatem Kościelnem 
oraz Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew. 
Honorowy patronat nad trzecią już, literacką 
inicjatywą czyżewskiego GOK-u objęła Pani 
Anna Bogucka – Burmistrz Czyżewa oraz 
Dziekan Dekanatu Czyżewskiego – Ks. Kano-
nik Eugeniusz Sochacki. Sponsorami nagród 
laureatom byli: Urząd Miejski w Czyżewie, 
Biblioteka Publiczna w Czyżewie, Pani 
Elżbieta Kazimierczuk z Bostonu (USA) oraz 
GOK w Czyżewie.

Prowadząca rozstrzygnięcie konkursu, 
Pani Ania Kazimierczuk z GOK-u, w imieniu 
Pani Burmistrz Anny Boguckiej przekazała 
wszystkim obecnym najserdeczniejsze 
życzenia rodzinnych Świąt Wielkanocy oraz 
wielu łask bożych w życiu rodzinnym, pracy 
oraz w szkole. 

Komisja w składzie: Katarzyna Kazimier-
czuk- kierownik BPGCz, Elżbieta Komarow-
ska- nauczyciel języka polskiego, dyrektor 

SP w Radziszewie Starym oraz Elżbieta Szyl 
– nauczyciel języka polskiego z Czyżewa, 
wręczyła laureatom pamiątkowe dyplomy 
oraz upominki.

Na zakończenie oficjalnej części spotkania 
dyrektor ZS w Rosochatem- Pani Bogusława 
Kossakowska, złożyła wszystkim świąteczne 
życzenia „Wesołego Alleluja!”. 

Poniżej prezentujemy wyniki kon-
kursu:
Kategoria klasy IV-VI SP

I miejsce Szulborska Kinga – ZS w Czy-
żewie, II miejsce Grześniak Aleksandra – SP 
w Radziszewie Starym oraz Jastrzębski Rafał 
– ZS w Rosochatem Kość., III miejsce Gosk 
Patrycja – ZS w Rosochatem Kość. Wyróż-
nienia zdobyli: Dmochowska Daria – ZS 
w Czyżewie, Kaczyńska Magdalena – ZS 
w Rosochatem Kość., Kalinowska Weronika 
– ZS w Rosochatem Kość., Kalinowski Paweł 
– SP w Święcku Wielkim, Pilichowska Alek-
sandra – SP w Dąbrowie Wielkiej, Sienicka 
Karolina – SP w Dąbrowie Wielkiej.
Kategoria gimnazjum

II miejsce Szulborska Klaudia- ZS 
w Czyżewie oraz Jastrzębska Joanna – ZS 
w Rosochatem Kość. Wyróżnienia zdobyli: 
Dmochowska Marta- GOK w Czyżewie/ ZS 
w Czyżewie, Kaczyński Maciej – ZS w Roso-

chatem Kość., Kot Marta – GOK w Czyżewie/ 
ZS w Czyżewie, Podbielska Monika- ZS 
w Rosochatem Kość., Sadujko Paulina- ZS 
w Rosochatem Kość., Sielicka Julia – GOK 
w Czyżewie/ ZS w Czyżewie oraz Załuska 
Julia – ZS w Czyżewie.
Kategoria szkoła średnia, dorośli

II miejsce Godlewska Barbara – Czyżew 
oraz Zawistowska Milena z ZSOiZ w Czy-
żewie, III miejsce Zalewska Izabela – Czy-
żew. Wyróżnienia zdobyły: Godlewska Paulina 
– Białystok, Gierałtowska Dorota – Dmochy 
Mrozy, Plewko Edyta – Czyżew.

Anna Kazimierczuk 
GOK Czyżew

Wiersz na Wielkanoc

Koło wędkarskie nr 42 w Czyżewie 
funkcjonuje już od 2004 roku, swoja działal-
ność opiera nie tylko na zrzeszeniu członów, 
pasjonatów wędkarstwa, ale również na 
czynnej ochronie naturalnego środowiska 
rzecznego. Priorytetem dla czyżewskich 
wędkarzy jest czystość zarówno wody jak 
brzegów miejscowej rzeki Brok. Mimo regu-
larnie odbywających się akcji oczyszczania 
terenu rzecznych , dużym problemem wciąż 
pozostaje zaśmiecanie przez mieszkańców 

brzegów naszej rzeki. Wyrzucane odpady 
psują walory estetyczne czyżewskiej przy-
rody, uniemożliwiają pełna rekreację oraz 
stanowi poważne zagrożenie dla ekosystemu 
wodnego. Pamiętajmy też, że wodą z rzeki 
napełniony będzie nasz zalew w Czyżewie. 
Koło wędkarskie prowadzi również działania 
mające na celu zwiększenia i zróżnicowania 
narybku w rzece, co znaczenie utrudnia 
zanieczyszczenie środowiska rzecznego. 
Należy pamiętać, że w miejscu czystym 

milej spędza się czas. Dlatego apelujemy 
do pozostałych mieszkańców o rozwagę 
i  oszanowanie pięknej , czyżewskiej przy-
rody. Zwracam się również z prośbą do 
osób zamieszkałych w pobliżu rzeki Brok 
o zgłaszanie wszelkich przypadków składo-
wania śmieci i zanieczyszczenia środowiska 
rzecznego. Powinniśmy wszyscy cieszyć się 
pięknem naszej okolicznej przyrody, a przede 
wszystkim dbać wspólnie ojej czystość.  

Koło Wędkarskie w Czyżewie

Wędkarze apelują
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12 stycznia 2014 r. w Gdyni zmarła Janina Wójcik z domu 
Brzuchowska, która zapisała się w pamięci mieszkańców Czyżewa 
jako ceniony pedagog, wychowawca i obdarzony szacunkiem 
człowiek. Urodziła się 23 czerwca 1928 r. w Opocznie. W związku 
z pracą ojca Feliksa – urzędnika państwowego – rodzina zmieniała 
często miejsce zamieszkania. W Kielcach Janina rozpoczęła naukę 
w szkole podstawowej, którą w czasie okupacji kontynuowała na 
tajnych kompletach w Drzewicy – rodzinnych stronach matki. Tam 
też poznała swego późniejszego męża, Tadeusza Wójcika, którego 
tu zagnały wojenne losy. W tym czasie pracowała w firmie Gerlach, 
aby uniknąć wywiezienia na roboty do Niemiec. Nie pozostała 
obojętna na sprawy okupowanego kraju. Wstąpiła do AK, poświę-
cając się służbie ojczyzny. W 1997 r. została odznaczona przez 
Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego Krzyżem Armii Krajo-
wej. W 1948 r. Janina Wójcik w Opocznie zdała maturę, następnie 
na Uniwersytecie Łódzkim studiowała filologię polską i uzyskała 
absolutorium. W latach siedemdziesiątych zdobyła stopień magistra. 
W czasie nauki w szkole i podczas studiów z ogromnym zaangażo-
waniem uczestniczyła w działalności ZHP w Komendzie Chorągwi 
Łódzkiej, dając dowód wielkiego patriotyzmu. Przez całe życiem 
była wierna ideałom harcerstwa i z sentymentem mówiła o latach 
owocnej działalności harcerskiej. W 1951 r. w Warszawie podjęła 
pracę w Wydawnictwie Nasza Księgarnia jako redaktorka periodyku 
Szkoła Zawodowa. W tym samym roku wyszła za mąż za Tadeusza 
Wójcika. W 1952 r. urodziła córkę Małgorzatę, a w 1956 – już 

w Sokółce – syna Jacka. Tu przez dwa lata pracowała w Wydziale 
Kultury Powiatowej Rady Narodowej. 

Z Czyżewem rodzina Wójcików związała się w 1959 r. Tadeusz 
Wójcik podjął pracę jako ceniony lekarz. Janina nauczała języka 
polskiego w Szkole Podstawowej, także w Zasadniczej Szkole Rol-
niczej oraz w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących w Czy-
żewie. W latach siedemdziesiątych pełniła funkcję wojewódzkiego 
metodyka w zakresie nauczania języka polskiego, a później – do 
1985 r. – zastępcy dyrektora Szkoły Podstawowej w Czyżewie. 
Za swój profesjonalizm i wybitne osiągnięcia w pracy otrzymała 
szereg odznaczeń resortowych, m.in. Medal Komisji Edukacji 
Narodowej. Kiedy przeszła na emeryturę, w 1988 r. przeprowadziła 
się do Gdyni i jeszcze kilka lat pracowała w szkole ucząc języka 
polskiego. Później zajmowała się redakcją gazetki Ze Wzgórza, 
wydawanej przez oo. Franciszkanów. Była także czynnym człon-
kiem gdyńskiego koła kombatantów. Doczekała się trójki wnuków 
oraz czwórki prawnuków.

Mieszkańcy Czyżewa – Jej uczniowie oraz współpracownicy 
– pamiętają Janinę Wójcik jako osobę pełną ciepła, życzliwości, 
radości życia i wielkiego poczucia humoru. Przy Niej każdy – uczeń, 
nauczyciel, czy znajomy czuł się dobrze, otoczony troską, uwagą, 
serdecznością. Janina Wójcik na zawsze pozostanie we wspomnieniach 
nas wszystkich jako wielki przyjaciel dzieci i młodzieży, cudowny 
człowiek pełen empatii oraz wzór wspaniałego pedagoga. 

Halina Lipińska

Wspomnienie o Janinie Wójcik (1928-2014)

Urząd Miejski w Czyżewie organizuje
na terenie gminy zbiórkę odpadów wielkogabarytowych pod nazwą 

„Meble, graty wystaw z chaty” 
w dniach 27, 28 maja 2014r.

Zbiórka jest  NIEODPŁATNA dla wszystkich mieszkańców Gminy Czyżew (nie dotyczy przedsiębiorstw).
Nieodpłatnie można oddać do recyklingu lub składowania rzeczy takie jak:
– zużyty sprzęt gospodarstwa domowego, np. lodówki, pralki, kuchenki, piecyki, mikrofalówki,
– sprzęt elektroniczny, np. telewizory, radia, komputery, odkurzacze, 
– stare meble, 
Zabrania się wystawiania: 
– opon, gruzu, odpadów budowlanych i niebezpiecznych.
Odpady należy wystawić do godz. 7: 00 – odpady wystawione po tym terminie nie będą odbierane.
Odpady należy wystawić przy drodze naprzeciw posesji tak, aby były widoczne 
(UWAGA: Prosimy o rozważne wystawianie przedmiotów w taki sposób, aby nie zagrażały przechodniom i ruchowi drogowemu)

Harmonogram zbiórki
27.05.2014 r.

Czyżew Ul. Zambrowska, Czyżew Zarzecze, Ul. Cmentarna, Ul. Cicha, Ul. Jaśminowa, Ul. Ogrodowa, Ul. Kwiatowa, Ul. Zarębska, 
Ul. Strażacka, Stokowo Szerszenie, Stokowo Bućki, Jaźwiny Koczoty, Michałowo Wielkie, Szulborze Kozy, Brulino Piwki, Brulino 
Koski, Ul. Sikorskiego, Czyżew Ul. Klonowa, Ul. Mały Rynek, Ul. Mazowiecka, Ul. Norwida, Ul. Duży Rynek, Ul. Mazowiecka, Ul. 
Krzywa, Ul. Kościelna, Ul. Szkolna, Ul. Słowackiego, Ul. Konopnickiej, Ul. Mickiewicza, Ul. Przytorowa, Ul. Kolejowa, Ul. Jakubskiego, 
Ul. Przydworcowa, Ul. Ciechanowiecka, Czyżew Złote Jabłko Czyżew Ul. Nurska, Ul. Nowa, Ul. Kusocińskiego, Ul.Przemysłowa, 
Ul. Sybiraków, Ul. Mała, Ul. Łąkowa, Ul. Akacjowa, Ul. Klonowa, Ul. Niepodległości, Ul. Wesoła, Ul. Okrężna, Ul. Lipowa, Ul. 
Słoneczna, Ul. Krótka, Ul. Piwna, Ul. Polna, Godlewo Piętaki, Sienica Klawy, Siennica Puziki, Siennica Pietrasze, Sienica Lipusy, 
Sienica Szymanki, Sienica Łukasze, Dąbrowa Nowa Wieś, Sienica Świechy, Dąbrowa Szatanki, Dąbrowa Kity, Dąbrowa Michałki, 
Dąbrowa Wielka, Sienica Gizy,  Sienica Pierce, Dmochy Mrozy, Dmochy Wochy, Czyżew Sutki, Czyżew Ruś Wieś, Ołdaki Magna 
Brok, Czyżew Ul. A. Poznańskich, Czyżew Ruś Kolonia, Czyżew Siedliska, Godlewo Kolonia, Zaręby Góry Leśne, Zaręby Świechy, 
Zalesie Stefanowo, Zareby Sasiny, Zalesie Stare, Krzeczkowo Mianowskie, Krzeczkowo Gromadzyń, Krzeczkowo Szepielaki, Dmochy 
Rodzonki, Dmochy Glinki, Dmochy Wypychy, Bieńki Stare, Bieńki Nowe, Czyżew Chrapki

28.05.2014 r.
Rosochate Kościelne Ul. Wierzbowa, Kaczyn Herbasy, Rosochate Kościelne Ul. Mazowiecka, Kaczyn Stary, Święck Strumiany, 
Rosochate Kościelne Ul. Poświątne, Ul. Czyżewska, Ul. Kościelna, Rosochate Nartołty, Dąbrowa Cherubiny, Zaręby Bindugi, Zareby 
Skórki, Godlewo Piętaki, Sienica Klawy, Siennica Puziki, Siennica Pietrasze, Sienica Lipusy, Sienica Szymanki, Sienica Łukasze, 
Dąbrowa Nowa Wieś, Sienica Świechy, Dąbrowa Szatanki, Dąbrowa Kity, Dąbrowa Michałki, Dąbrowa Wielka, Sienica Gizy,  
Sienica Pierce
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ZAPRASZAMY DO NASTÊPUJ¥CYCH SZKÓ£:

00 30 30
Sk³adanie dokumentów od 23 kwietnia do 30 maja do godz. 15  w sekretariacie szko³y w godz. 7  - 15

Sk³adanie dokumentów od  do 
Sk³adanie kopii œwiadectw i zaœwiadczeñ z egzaminu gimnazjalnego do 1 lipca 2014
Potwierdzenie woli podjêcia nauki poprzez z³o¿enie orygina³ów do 7 lipca 2014
Og³oszenie ostatecznych list przyjêtych 10 lipca 2014

23 kwietnia 30 maja

30 kwietnia 2014 r.
00 00
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POLITECHNICZNY

HUMANISTYCZNO-PRAWNY

MEDYCZNY

LINGWISTYCZNY (NOWOŒÆ)

PROFILE:
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TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK AGROBIZNESU

TECHNIK EKONOMISTA (NOWOŒÆ)

TECHNIK ¯YWIENIA 
I US£UG GASTRONOMICZNYCH

WÊDLINIARZ
FRYZJER
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
MECHANIK - OPERATOR POJAZDÓW
i MASZYN ROLNICZYCH
KUCHARZ
PIEKARZ
STOLARZ
CUKIERNIK
SPRZEDAWCA
ROLNIK
 TAPICER (NOWOŒÆ)

ZAWODY:ZAWODY:

Podanie o przyjêcie do szko³y

Dwie fotografie

Œwiadectwo ukoñczenia szko³y ni¿szego stopnia

Zaœwiadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego 
(dotyczy szkó³ ponadgimnazjalnych)

Zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ
zdrowotnych do kszta³cenia w okreœlonym zawodzie 
(dotyczy kandydatów ubiegaj¹cych siê o przyjêcie
do szko³y prowadz¹cej kszta³cenie zawodowe)

Umowê o praktyczn¹ naukê zawodu lub 
zaœwiadczenie pracodawcy o woli zawarcia takiej 
umowy z uczniem (dotyczy wy³¹cznie kandydatów 
do klasy wielozawodowej w Zasadniczej Szkole
Zawodowej)
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WYMAGANE DOKUMENTY
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Karnawał w Przedszkolu Turniej szachowy o Puchar Burmistrza

Projekt „Podlasie nauka tolerancji dla wielokulturowości” w ZS w CzyżewieDzień Myśli Braterskiej w Zespole Szkół w Czyżewie

 Ferie uczniów z Gminy Czyżew w Bialym Dunajcu

Turniej wiedzy pożarniczej w Szkole Podstawowe w Dąbrowie Wielkiej


