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Uroczystość nadania herbu i flagi Miasta i Gminy Czyżew



Szanowni Państwo

W naszej gminie dużo się dzieje, 
zarówno biorąc pod uwagę różne uroczystości 
organizowane przez GOK, szkoły, biblio-
tekę, straż, Urząd Miejski, ale i także pod 

względem prowadzonych inwestycji. Dzięki 
pozyskiwaniu środków zewnętrznych gmina 
nie musi korzystać z kredytów i pożyczek. 
Udaje nam się pomimo zwiększania zadań 
przez państwo i ograniczania dochodów, 
prowadzić wiele inwestycji. 

Budujemy kolejne drogi, odnawiamy 
świetlice, zmieniamy wygląd stacji PKP 
i prowadzimy wiele innych zadań. 

Miło mi, że mogę Państwu przekazać 
kolejne ważne i dobre nowiny. Po wieloletnich 
rozmowach i korespondencji z GDDKiA w Bia-
łymstoku i Warszawie udało się doprowadzić 
do tego, że inwestycja dotycząca budowy 
ronda będzie realizowana już w tym roku. 
Wiem, jakie to ważne, potrzebne i oczekiwane 
zadanie przez wszystkich mieszkańców gminy 
a przede wszystkim kierowców.

Druga dobra wiadomość dotyczy zalewu. 
Do tej inwestycji przygotowania trwały kilka 
lat, ale tu nie można było nic przyśpieszyć. 
To ogromne przedsięwzięcie wymagało 

wielu uzgodnień, pozwoleń, pełnych badań 
hydrologicznych i dokumentacji, pozyskania 
niezbędnego terenu i wreszcie, co nie mniej 
istotne znalezienie źródła finansowania. 
W chwili obecnej wszystko już jest i niedługo 
można przystąpić do realizacji. Po przepro-
wadzonym przetargu inwestycja kosztować 
będzie ponad 5, 5 mln zł. a w wyniku pod-
pisanego porozumienia z gminą prowadzić 
ją będzie Wojewódzki Zarząd Melioracji 
i Urządzeń Wodnych w Białymstoku. Prace 
mają się rozpocząć jeszcze w tym roku 
a zakończyć w 2013.

Mamy nadzieję, że w niedługim czasie 
będziemy mogli korzystać i cieszyć się wspólnie 
z tych ważnych dla nas inwestycji.

Z okazji zbliżających się wakacji i urlopów 
życzę wszystkim przyjemnego wypoczynku 
i wielu radosnych i słonecznych dni.

Z poważaniem 
Anna Bogucka 

Burmistrz Czyżewa

Radni i sołtysi z wizytą w Sejmie RP

Otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Siennicy Święchach
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Uroczysta XVIII sesja Rady Miejskiej
1 W dniu 3 maja 2012 roku miała miejsce uroczysta XVIII 

Sesja Rady Miejskiej w Czyżewie, na której to podjęto jedną uchwałę 
w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Miasta i Gminy 
Czyżew oraz zasad ich stosowania. Więcej na str 4.

XIX sesja Rady Miejskiej

Absolutorium
Na XIX sesji Rady Miejskiej w Czyżewie w dniu 22 maja 2012 

oprócz wielu innych punktów porządku obrad głosowano nad 
udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Czyżewa z wykonania 
budżetu za 2011 rok.

Przedtem Pani Burmistrz obszernie przedstawiła sprawozdanie 
z wykonania budżetu Gminy Czyżew za 2011, omawiając w formie 
prezentacji multimedialnej dochody i wydatki w poszczególnych 
działach, rozdziałach i paragrafach ze szczególnym uwzględnie-
niem wydatków na inwestycje. W 2011 r. wydatkowano kwotę 
22.458.336 zł. Na inwestycje przeznaczono kwotę ponad 8 mln zł 
co stanowi aż 37% ogółu wydatków. Pozyskano do budżetu na 
zadania inwestycyjne 5 mln 245 tys. zł pochodzących ze źródeł 

zewnętrznych, które pozwoliły na zrealizowanie wielu inwestycji 
niemożliwych do wykonania z własnych środków.

Rada Miejska zgodnie orzekła, że budżet został wykonany rewe-
lacyjnie dając temu wyraz w jednomyślnym głosowaniu i udzieleniu 
absolutorium Burmistrzowi Czyżewa, życząc kolejnych sukcesów. 
Na szczególna uwagę zasługuje bardzo dobre pozyskiwanie środków 
i duży wskaźnik wydatków przeznaczony na inwestycje.

W ubiegłym roku wykonano wiele inwestycji m.in. zbudowano 
wiele dróg gminnych Dąbrowa Michałki – Dąbrowa Szatanki, 
Dąbrowa Nowa Wieś – Dąbrowa Kity, ul. Przydworcowa, Jakub-
skiego, Spokojna, Strażacka, budowa mostu na rzece w miejscowości 
Czyżew Siedliska, utwardzenie terenów w Rosochatem Kościelnem 
przy kościele i remizie OSP, remont świetlicy w Siennicy Święchach, 
Kaczynie Herbasach wraz z zagospodarowaniem terenu, zakupiono 
koparkę do gospodarki komunalnej i wiele innych.

W porządku sesji podjęto także uchwały:
1) w sprawie przystąpienia do sporządzenie miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Czyżew,
2) w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowa-

nia mieszkaniowym zasobem gminy,
3) w sprawie górnych stawek opłat za usługi usuwania odpa-

dów z nieruchomości,
4) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy,
5) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Rada Miejska uchwaliła…

Z wielkim niedowierzaniem i żalem przyjęliśmy 
wiadomość o nagłej śmierci

Śp. Henryka Kraszewskiego

cenionego i znanego przedsiębiorcy, właściciela firmy 
Primator – Mistrza Agroligi 

na szczeblu wojewódzkim i krajowym, 
wieloletniego radnego i przewodniczącego

Rady Gminy w Czyżewie, 
działacza Klubu Sportowego, człowieka, 

który bardzo angażował się w sprawy publiczne 
i aktywnie działał na rzecz naszego środowiska

Z wielkim smutkiem żegnamy Go 
i składamy wyrazy głębokiego współczucia 

pogrążonej w bólu Rodzinie.

Witold Sienicki                                           Anna Bogucka 
Przewodniczący Rady Miejskiej             Burmistrz Czyżewa
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Dzień 3 Maja dla mieszkańców Czyżewa miał 
niecodzienny wymiar, oprócz 221 rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji Rzeczypospolitej był to dzień usta-

nowienia własnych symboli – herbu, flagi, pieczęci i sztandaru. Jak 
mówiła podczas uroczystości Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka – te 
znaki będą szczególnie cenne dla mieszkańców Gminy – to znaki, 
które podkreślają regionalną, narodową i chrześcijańską tożsamość. 
Odnoszą się do ważnych wartości chrześcijańskich, nawiązują do 
tradycji i historii przodków, którzy żyli tu przez stulecia.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, podczas której 
w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców i gości ks. 
dziekan Eugeniusz Sochacki dokonał poświęcenia sztandaru. Przy 
pomniku niepodległości przy dźwiękach hymnu narodowego obok 
flagi państwowej została wciągnięta na maszt po raz pierwszy 
flaga gminna. Po złożeniu kwiatów w hołdzie twórcom Konstytucji 
i poległym za Ojczyznę wszyscy udali się do Urzędu Miejskiego 
na uroczystą sesję Rady Miejskiej.

Sala z trudem mogła pomieścić uczestniczących na uroczystości 
mieszkańców. Oprócz mieszkańców, radnych, sołtysów i przed-
stawicieli różnych grup zawodowych w sesji uczestniczyło wielu 
znamienitych gości, których przywitał przewodniczący Rady Miejskiej 
pan Witold Sienicki m.in. poseł RP Jacek Bogucki, Wicewojewoda 
Wojciech Dierzgowski, radni sejmiku województwa podlaskiego, 
starosta Bogdan Zieliński, wójtowie i burmistrzowie wielu sąsiednich 
gmin, komendant Powiatowy Policji, komendant Państwowej Straży 
Pożarnej, dyrektor szpitala w Wysokiem Mazowieckiem licznie 
zgromadzone poczty sztandarowe i wiele wiele innych osób.

Krótki rys historyczny Czyżewa i gminy przedstawił autor 
wydanej przez Urząd Miejski książki „ Historia Gminy Czyżew” 
– pan Leszek Zugaj.

Sztandar został nadany z inicjatywy burmistrza i Rady Miejskiej. 
Fundatorem jest cała społeczność i dlatego aktu symbolicznego 
wbijania gwoździa dokonywali przedstawiciele różnych środowisk, 
grup społecznych i zawodowych m.in. poseł RP, Wicewojewoda, 
starosta, burmistrz, księża proboszczowie, rada miejska, Sybiracy, 
policjanci, strażacy, sołtysi, emeryci, dzieci i młodzież, rolnicy, 
przedstawiciele oświaty i kultury, służby zdrowia, przedsiębiorcy, 
przedstawiciele różnych zawodów.

Następnie w imieniu społeczeństwa Burmistrz Czyżewa Anna 
Bogucka przekazała sztandar dla pocztu sztandarowego.

Uroczystość miała niezwykle podniosły i uroczysty charakter. 
Wszyscy wczuwali się w doniosłość chwili i ważne historyczne wyda-
rzenie. Występujący goście podkreślali widoczny rozwój Czyżewa 
i wagę historyczną uroczystości. Gratulowali władzom osiągnięć 
i życzyli dalszych sukcesów. Bardzo wzruszająca i podniosła była 

tez część artystyczna. Młodzi podkreślali piękno naszego terenu, 
lokalny patriotyzm i dumę z przyjętych symboli Gminy.

Od godziny 16.00 plac przed Urzędem Miejskim goście 
i mieszkańcy mieli możliwość bawić się na wspólnej „Majówce”. 
Grały zespoły „Standard”, „Active Boys” oraz „Explosive”.

Uroczystość współfinansowali: Zakłady Mięsne Sokołów, 
państwo Kraszewscy i firma Primator, państwo Żanowscy i firma 
Clovin, państwo Marta i Ireneusz Dąbrowscy.

serdecznie dziękujemy

Opis Herbu i Flagi
Insygnia nawiązują do historii naszej miejscowości i zasłużo-

nych dla niej rodów – Czyżewskich i Godlewskich. Odnoszą się 
także do ważnych dla nas wartości chrześcijańskich.

W niebieskiej tarczy herbu umieszczone są trzy figury heral-
dyczne – u góry, w centralnej części znajduje się srebrna lilia ze 
złotą przepaską – jest to herb Gozdawa będący nawiązaniem do 
prawdopodobnie pierwszego herbu Czyżewa i rodziny założyciel-
skiej miasta Godlewskich, którzy mieli znaczący wpływ na rozwój 
miejscowości i wystarali się u króla Augusta III o prawa miejskie.

Niżej znajdują się skrzyżowane dwa klucze (srebrny i złoty) 
ze srebrnym mieczem o złotej rękojeści. Są to najbardziej rozpo-
znawalne atrybuty patronów naszego Kościoła w Czyżewie św. 
Piotra i Pawła – zaczerpnięte z rzeźb ołtarza głównego Kościoła. 
Rzeźby pochodzą prawdopodobnie z początku XVII wieku (z roku 
ok. 1740) i zostały sprowadzone do świątyni ze Sterdyni. Miecz 
ponadto informuje o rycerskości i szlacheckości mieszkańców 
tych ziem. Dobór barw: srebrna, złota i błękitna, nawiązują 
głównie do barw herbów szlacheckich Pobóg i Gozdawa rodów 
Czyżewskich, Godlewskich, z którymi Czyżew był związany 
przez blisko 450 lat.

Flagę stanowi błękitny płat materiału, na którym znajdują się 
bezpośrednio figury z herbu i w prawnym dolnym rogu dwa skośne 
białe pasy. Pasy nawiązują do założycieli miasta Marka i Karola 
Godlewskich starościców nurskich. Pasy podkreślają również fakt, że 
Czyżew w swojej historii miał dwukrotnie prawa miejskie w latach 
1738-1870 i od 2011 r.

Projekty insygniów zostały opracowane zgodnie z zasadami 
heraldyki weksykologii przez heraldyków ks. Pawła Dudzińskiego 
i Wojciecha Tutaka uzyskały także pozytywna opinię Komisji 
Heraldyczniej działającej przy ministerstwie właściwym do spraw 
administracji publicznej.

Komisja Heraldyczna w uzasadnieniu do pozytywnej opinii 
podaje, że z uznaniem przyjęła opracowanie historyczne, a także 
bardzo staranne wykonanie graficzne projektów symboli.

Mamy herb, flagę i sztandar

Pełną parą ruszyły inwestycje drogowe w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. schetynówek. Rozpoczęto 
przebudowę drogi w miejscowości Michałowo Wielkie na odcinku 
413 m – I odcinek, II odcinek 900 m połączenie z drogą wojewódzką 
nr 690 a także przebudowa drogi oraz budowa parkingu w Dąbrowie 
Wielkiej o długości 248 m. Przebudowa tych odcinków dróg polegać 
będzie na wykonaniu nawierzchni bitumicznej wraz z przebudową 
poboczy. Przyczyni się do poprawy, jakości dróg pod względem 
technicznym oraz zapewni bezpieczna komunikację. Na te inwestycję 
otrzymaliśmy 30% dofinansowania w ramach w/w programu. Firma, 
która wykonuje te prace to Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mosto-
wych „TRAKT” Wysokie Mazowieckie o wartości 504.208,20 zł brutto 
wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego.

Następną inwestycję prowadzoną przez gminę jest przebudowa 
drogi gminnej w miejscowości Kaczyn Herbasy przez firmę Przed-
siębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” za cenę 122.258,27 zł brutto. 

Inwestycje ruszyły pełna parą



5Nr 22/12 • Lipiec 2012

Będzie rondo w Czyżewie
Po naszych kilkuletnich staraniach wszystko wskazuje na to, że 

jeszcze w tym roku zostanie przebudowane skrzyżowanie w centrum 
Czyżewa i powstanie rondo w naszej miejscowości. Wcześniej już 
zostały zabezpieczone środki finansowe na tą inwestycję a następ-
nie został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy. Najko-
rzystniejszą ofertę złożyła firma MIKST z Węgrowa i to ona będzie 
realizowała zadanie za kwotę ponad 2 mln zł. (2.027.322,70 zł). 
Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
Oddział w Białymstoku.

Już w najbliższych dniach planowane jest rozpoczęcie robót, których 
zakończenie planuje się do 20 listopada bieżącego roku. W związku 
z realizowaną inwestycją wszystkich mieszkańców i odwiedzających 
nasze miasto będą czekały pewne utrudnienia w ruchu.

Mamy jednak nadzieję, ze zostaną one w pełni zrekompensowane 
tym, że w niedługim czasie będziemy mogli korzystać z bezpiecznego 
i nowoczesnego skrzyżowania w Centrum Czyżewa.

Skrzyżowanie w centrum Czyżewa

W dniu 6.06.2012 r. Gmina Czyżew złożyła w siedzibie 
Lokalnej Grupy Działania „Kraina Bobra” w ramach PROW dzia-
łania „Odnowa i rozwój wsi” wniosek na dofinansowanie remontu 
świetlicy wiejskiej w Kaczynie Starym. To ostatni budynek wyma-
gający remontu na terenie naszej gminy. 

W ramach wcześniejszych konkursów nie mogliśmy ubiegać 
się o dofinansowanie na remont tej świetlicy ani też przygotowywać 
dokumentacji niezbędnej do pozwolenia na budowę, ponieważ gmina 
nie miała tytułu własności do tej nieruchomości. Czekaliśmy na to 
dosyć długo i niestety większość konkursów została zakończona 
a środki zostały rozdysponowane. Szacowany koszt planowanych 
prac przy remoncie tej świetlicy wynosi ok. 600.000 zł.

W tej chwili możemy ubiegać się o dofinansowanie maksymalne 
ok. 200 tys. a nie jak wcześniej 75 % całej inwestycji. W przypadku 
otrzymania dofinansowania inwestycja powinna być realizowana 
w przyszłym roku.

W ramach inwestycji planuje się m.in. rozbudowę budynku, 
zmianę pokrycia dachowego, wykonanie tynków wewnętrznych, 
elewacji budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę 
instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej. 

Przypomnijmy, iż w ostatnich 3 latach wyremontowano 
i wyposażono świetlice wiejskie w Dąbrowie Wielkiej, Dmochach 
Wochach, Rosochatem Kościelnem, Kaczynie Herbasach, Siennicy 
Święchach. W chwili obecnej trwają prace przy remoncie świetlic 
wiejskich w Dąbrowie Nowej Wsi i Sienicy Lipusach.

Coraz więcej nowych świetlic

Inwestycja prowadzona jest ze środków własnych w ramach, których 
wykonana będzie nowa nawierzchnia bitumiczna.

W ramach dotacji na budowę i modernizację dróg dojazdo-
wych do gruntów rolnych zostanie wykonana modernizacja drogi 

w miejscowości Michałowo Wielkie o długości 945 m. Prace będą 
polegały na wykonaniu nawierzchni żwirowej wraz z odwodnie-
niem. Wykonana będzie przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-
Mostowych „TRAKT” za cenę 209.571,26 zł brutto.

W najbliższym czasie rozpoczną się prace polegające na prze-
budowie ciągu pieszo jezdnego ul. Mały Rynek w Czyżewie. Polegać 
będą na ułożeniu nawierzchni z kostki bitumicznej. Wykonywać będzie 
to Zakład Wodociągów Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Wysokie 
Mazowieckie za cenę 55.161,34 zł brutto oraz przebudowa ciągu 
pieszego łączącego ul. Mazowiecką z ul. Konopnicką w Czyżewie. 
Wykonywać będzie firma Usługi Budowlano Drogowo Mostowe 
i Sprzętowo Transportowe za cenę 21.421,43 zł brutto.

Ogłoszony został przetarg nieograniczony na przebudowę 
dróg gminnych wewnętrznych w miejscowości Zaręby Święchy 
o łącznej długości 1,2 km. Inwestycja wykonywana będzie ze 
środków własnych.

Iwona Załuska

Wspólna inwestycja gminy i powiatu

Trwają prace w zakresie przebudowy odcinka drogi powiatowej 
nr 2056 B Rosochate Kościelne – Miodusy Stok – Jabłonka Kościelna 

– Rębiszewo Studzianki realizowanego w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo 
– Dostępność – Rozwój. 

Na terenie gminy Czyżew prace prowadzone są na odcinku 
o długości 4. 067 km od Rosochatego Kościelnego przez Kaczyn 
Herbasy do granicy gminy niedaleko Wólki Dużej. Nasza Gmina 
udzieliła pomocy finansowej w postaci dotacji celowej ze środków 
budżetowych na 2012 rok Powiatowi Wysokomazowieckiemu 
w wysokości 734.566,89 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 
tejże inwestycji. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowo-Mostowych „TRAKT” Wysokie Mazowieckie.
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W dniu 29.04.2012 r. miało miejsce doniosłe wydarzenie dla 
mieszkańców wsi Siennica Święchy i wiosek przyległych. Uroczy-
stość wyświęcenia i oddania do użytku wyremontowanej świetlicy 
wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu, roz-
poczęła się od odprawienia Mszy Świętej w intencji mieszkańców 
wszystkich Siennic w kościele parafialnym w Czyżewie. Po mszy 
mieszkańcy, oraz zaproszeni goście udali się do Siennicy Święch 
aby uczestniczyć w dalszej części uroczystości. 

Wśród zaproszonych gości, których przywitała Burmistrz 
Czyżewa Pani Anna Bogucka byli: Poseł na Sejm RP – Pan Jacek 
Bogucki, ks. Kanonik Eugeniusz Sochacki – Proboszcz Parafii 
w Czyżewie wraz z wikariuszami, Radny Sejmiku Wojewódz-
twa Podlaskiego Marek Komorowski, Członek Zarządu Powiatu 
Wysokomazowieckiego Pan Jerzy Pakieła, Radni Rady Miejskiej 
w Czyżewie, Sołtysi, pracownicy Urzędu Miejskiego w Czyżewie, 
strażacy OSP z jednostek Gminy Czyżew oraz mieszkańcy wsi 
Siennica Święchy i okolic. Po przedstawieniu przez Panią burmistrz 
danych dotyczących remontu świetlicy i poświęceniu budynku 
przez ks. Kanonika, nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i oficjalne 
przekazanie kluczyków do świetlicy.

W krótkich wystąpieniach gości, zwłaszcza Pana Posła, 
Radnego Sejmiku oraz Członka Zarządu Powiatu, można było 
usłyszeć wiele ciepłych słów pod adresem wszystkich. którzy 
przyczynili się do realizacji inwestycji, o potrzebie takich inicja-
tyw, które jednoczą lokalną społeczność i poprawiają warunki 
ich życia. Na koniec głos zabrał Pan Kazimierz Murawski Prezes 
OSP, przedstawiciel społeczeństwa Siennic, który podzielił się 
radością mieszkańców z oddanej inwestycji, wyraził wdzięczność 
Pani Burmistrz za inicjatywę i szczególne osobiste zaangażowanie 
w trakcie realizacji remontu, za uwzględnienie wszystkich uwag 
i wniosków, co w efekcie nadało świetności budynkowi, który 
jeszcze do niedawna był całkowicie nieużyteczny. Osobiście 
i w imieniu mieszkańców podziękował Panu Posłowi za wspieranie 
tej jak i innych inicjatyw na rzecz poprawy warunków życia miesz-
kańców całej Gminy Czyżew, a także wszystkim, którzy dołożyli 
własną cegiełkę w trakcie realizacji inwestycji oraz przygotowań 
do uroczystości. 

W dowód wdzięczności na zakończenie wystąpienia strażacy 
wręczyli kosz kwiatów na ręce pani Burmistrz, zaś wszystkich przy-
byłych zaprosili na poczęstunek i zabawę przy muzyce.

Oddanie do użytku świetlicy wiejskiej w Siennicy Święchach

Kanalizacja w Rosochatem Kościelnem
Przypominamy, że w dniu 29 lutego 2012 r. Gmina zło-

żyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 
wniosek o przyznanie pomocy, w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich działania „Podstawowe usługi dla gospo-
darki i ludności wiejskiej” na realizację operacji pn. „Budowa 
kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków w miejscowości 
Rosochate Kościelne”. W czerwcu po sprawdzeniu wszystkich 
wniosków ukazała się lista rankingowa, w której nasz wniosek 
został zakwalifikowany do dofinansowania i otrzymamy na 
w/w zadanie ponad 800 tys. zł. Wartość kosztorysowa całego 
zadania wyniesie ok. 2 mln 900 tys. zł jednak po przetargu ta 
kwota ulegnie na pewno znacznemu zmniejszeniu. Jednak i tak 

gmina musi zabezpieczyć w budżecie znaczną ilość środków. 
W niedługim czasie ogłoszony zostanie przetarg i przy sprzyja-
jącej pogodzie jeszcze pierwsze prace zostaną rozpoczęte w tym 
roku. Większość inwestycji będzie realizowana w 2013 roku 
i zakończenie planuje się na 2014 rok.

Kosztem gminy jest budowa sieci kanalizacyjnej, przepom-
powni, oczyszczalni ścieków, natomiast zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami mieszkańcy ponoszą jedynie koszt przyłącza do 
budynku mieszkalnego

Mamy nadzieje, że to trudne i kosztowne zadanie uda nam 
się pomyślnie sfinalizować przy dobrej współpracy z mieszkańcami 
wsi Rosochate Kościelne.

Kronika policyjna
W drugim kwartale 2012 r. poli-

cjanci Posterunku Policji w Czyżewie 
przeprowadzili 60 interwencji, 17 postę-
powań dotyczących wykroczeń, wykonali 
czynności przy 7 kolizjach drogowych, 
zatrzymali 2 kierujących w stanie po uży-
ciu alkoholu oraz 2 kierujących w stanie 
nietrzeźwości. 

Ponadto w tym okresie czasu odnoto-
wano następujące zdarzenia o charakterze kryminalnym:

W dniu 26.03.2012 r. uczeń klasy I Gimnazjum w Czyżewie 
Łukasz W. lat 13 podczas nieobecności nauczyciela w sali, w trakcie 

trwania zajęć lekcyjnych w Gimnazjum rzucił krzesełkiem w kierunku 
stojącego przy tablicy Szymona G. lat 13, w wyniku, czego krzesełko 
uderzyło w twarz małoletniego powodując naruszenie czynności 
narządu ciała w postaci wyłamania 4 przednich zębów. 

W nocy z 12/13 kwietnia 2012 r. Dąbrowie Cherubinach n/n 
sprawcy wykorzystując porę nocną oraz brak dozoru dokonali kra-
dzieży 23 worków nawozów sztucznych POLIDAP o wadze 50 kg 
każdy, łącznej wartości 2852 zł na szkodę Marka J.

W nocy z 14/15 kwietnia 2012 r. w Czyżewie przy ulicy 
Kolejowej n/n sprawcy dokonali kradzieży z włamaniem do sklepu 
spożywczego skąd zabrali w celu przywłaszczenia pieniądze, 

Stacja się zmienia
W wyniku zawartego porozumienia w 2008 roku pomiędzy 

gminą a PKP w Warszawie (oddział nieruchomości) realizowana jest 
kolejna inwestycja na stacji PKP. Porozumienie zawierało m.in. wyko-
nanie remontu dworca, kanalizację sanitarną na terenie zamkniętym 
i przebudowę placu przed dworcem. Dwa zadania zostały wykonane 
wcześniej a obecnie realizowane jest trzecie, czyli zagospodarowanie 
terenu, który został wcześniej przejęty przez gminę od PKP.

Wykonawcą prac jest firma Włodzimierz Królik „KROL” Zakład 
Robót Drogowych i Inżynieryjno – Instalacyjnych z siedzibą w Woło-

minie, zaś wartość robót wynosi 530.380,22 zł. Prace obejmują 
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie kanalizacji 
deszczowej, wykonanie przebudowy istniejącej linii i przyłączy 
napowietrznych. Część prac związanych z przebudową placu 
(ułożenie kostki brukowej, wykonanie trawników i alejek) objęta 
jest dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” w wysokości 75% 
wartości robót netto.
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Szanowni Państwo!
Mając na uwadze bezpieczeństwo i dobro dzieci w czasie 

zbliżających się wakacji przedstawiamy kilka rad, które mogą 
ochronić Państwa dziecko przed niebezpieczeństwem:
• Przeprowadzajcie z dzieckiem rozmowy profilaktyczne na te-

mat zagrożeń, z którymi może się spotkać (zaczepki nieznajo-
mych, obietnica pokazania czegoś szczególnie atrakcyjnego 
w odległym od domu miejscu, propozycja przejażdżki samo-
chodem, branie od obcych słodyczy). 

• Dowiedzcie się, z kim dziecko przebywa podczas zabawy 
poza domem (wypytujcie o koleżanki, kolegów – co robią, 
gdzie mieszkają).

• Nauczcie swoje dzieci, aby podczas Waszej nieobecności 
w domu nikomu nie otwierały drzwi. 

• Zapewnijcie dziecku bezpieczną zabawę w domu – zadbajcie 
o odpowiednie zabezpieczenie instalacji gazowej i elektrycz-
nej oraz urządzeń, które są do nich podłączone. Uprzedzajcie 
o niebezpieczeństwach wynikający z niewłaściwej ich obsługi. 

• W domu, obok telefonu, pozostawiajcie informację z odnoto-
wanymi numerami telefonów do pracy: rodziców lub bliskich 
członków rodziny (np. dziadków). Warto również wskazać nu-
mery do: Policji, Pogotowia Ratunkowego i Gazowego, Straży 
Pożarnej. Wskażcie jak należy przeprowadzać rozmowę te-
lefoniczną w sytuacji zawiadomienia o niebezpieczeństwie 
(przedstawienie się, udzielenie informacji o adresie, rodzaju 
niebezpieczeństwa). 

• Wskażcie dzieciom bezpieczne miejsca zabaw. Nauczcie 
dzieci ostrożności podczas obecności w pobliżu wody, placu 
budowy, ruchliwych ulic, itp. niebezpiecznych miejsc 

• Nauczcie dziecko bezpiecznego poruszania się po drodze pie-
szo czy rowerem. 

• Uświadamiajcie i ostrzegajcie dziecko przed niebezpieczeń-
stwem, jakie niosą za sobą narkotyki, papierosy, alkohol, pamię-
tając, że wakacje sprzyjają eksperymentowaniu z używkami. 

• Odkrywajcie Internet razem z dzieckiem. Nauczcie dziecko 
podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie. Rozma-
wiajcie z dzieckiem o ryzyku umawiania się na spotkania 
z osobami poznanymi w Sieci. Nauczcie dziecko krytycznego 
podejścia do informacji przeczytanych w Sieci.

• Przestrzegajcie swoje dziecko przed kontaktami z dzikimi 
zwierzętami, bezpańskimi psami, które choć miłe i spokojne 
mogą być niebezpieczne.

W okresie wakacji dużo dzieci korzysta z różnych kąpielisk. 
Większość utonięć czy też innych tragedii związanych z nieodpo-
wiednim zachowaniem nad wodą, jest rezultatem lekkomyślności 
zarówno kąpiących się jak i ich opiekunów, dlatego przekaż swo-
jemu dziecku następujące informacje: 
• Aby kąpało się tylko w miejscach odpowiednio oznaczonych 

i pod opieką dorosłych. 
• Nie wchodziło do wody wbrew zakazom ratownika, oraz 

w czasie, kiedy wywieszona jest czerwona flaga. 
• Nie wchodziło do wody bezpośrednio po obfitym posiłku czy 

też dłuższym opalaniu się. 
• W czasie kąpieli nie krzyczało i dla zabawy nie wzywało po-

mocy, jeśli faktycznie nie jest mu potrzebna.
• Przy użytkowaniu sprzętu wodnego (kajak, rower wodny, sku-

ter itp.) bezwzględnie zakładało kapok .
• Nie skakało do płytkiej wody o niezbadanym dnie – taki skok 

może zakończyć się urazem kręgosłupa i często nieodwracal-
nym kalectwem. 

• Jeśli dzieci są w wodzie miejcie nad nimi ciągły nadzór, rów-
nież wtedy, gdy potrafią pływać: zwykłe zachłyśnięcie wodą 
może skończyć się utonięciem.

Bezpieczeństwo podczas prac polowych:
• Uczulajcie i pilnujcie najmłodszych, aby nie wchodzili do 

strefy prac polowych. 
• Jeżeli starsze dzieci pomagają w pracy dorosłym upewnijcie 

się, że maszyny rolnicze są sprawne technicznie i ich użycie 
nie spowoduje tragedii. 

• Nie przewoźcie dzieci na maszynach rolniczych, nawet na 
podwórku. 

• Nie pozwalajcie na samodzielną obsługę urządzeń rolniczych 
przez dzieci. 

Pamiętajcie Państwo, że ciekawość i fantazja dzieci nie znają 
granic, dlatego trzeba przewidzieć każde potencjalne zagrożenie 
w domu oraz w innych miejscach i temu przeciwdziałać. Badania 
dowodzą, że wpajanie od najmłodszych lat zasad bezpieczeństwa 
minimalizuje ryzyko wypadku. 

Kierownik Posterunku Policji
asp. Krzysztof Śliwiński

papierosy alkohol, prezerwatywy, karty telefoniczne na ogólną 
sumę strat około 11 000 złotych na szkodę PPHU „Pantera”. 

W toku prowadzonych intensywnych czynności dochodze-
niowo-śledczych ustalono, że kradzież tą upozorowała ekspedientka 
tego sklepu w zmowie z mężem chciała w ten sposób zatuszować 
braki w sklepowej kasie. Teraz za swoje postępowanie odpowiedzą 
przed sądem. 

W dniu 12 czerwca 2012 r. w Czyżewie przy ul. Duży Rynek 
ze sklepu przemysłowego n/n sprawcy w nieustalonych okolicznoś-

ciach dokonali kradzieży wyrobów ze złota na ogólną sumę strat 
około 50 000 zł na szkodę Jadwigi K. 

W tej sprawie nadal trwają intensywne czynności dochodze-
niowo-śledcze z uwagi na to prosimy osoby mające jakąkolwiek 
wiedzę na temat tego zdarzenia o przekazywanie informacji choćby 
nawet anonimowo na numer alarmowy policji 112 lub 997.

Kierownik Posterunku Policji 
asp. Krzysztof Śliwiński

Dzień Strażaka w gminie
W niedzielę 10 czerwca 2012 obchodzony był Dzień Strażaka. 

Po uroczystej sumie odprawionej przez ks. kanonika Eugeniusza 
Sochackiego w intencji wszystkich strażaków na stadionie miejskim 
w Czyżewie odbyły się coroczne zawody strażackie. Sprzyjająca 
słoneczna aura zgromadziła na obiekcie sportowym wszystkie 
drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy oraz wielu 
kibicujących zawodnikom mieszkańców. Otwarcia zawodów doko-
nała Prezes Zarządu OG ZOSP RP – Anna Bogucka, która założyła 
życzenia wszystkim strażakom z okazji ich święta, podziękowała za 
ich pracę i życzyła dobrych wyników w czasie zawodów. Zawody 

obserwowali również zaproszeni gości, wśród których byli m.in. 
bryg. Andrzej Koc – Komendant Powiatowy PSP w Wysokiem 
Mazowieckiem, Przewodniczący Rady Miejskiej Witold Sienicki 
i radny powiatowy – Jerzy Pakieła. 

W sprawnościowych zmaganiach brało udział 8 drużyn, które 
reprezentowały wszystkie jednostki OSP: Czyżew, Rosochate Koś-
cielne, Dąbrowa Wielka, Dąbrowa Nowa Wieś, Siennica Szymanki, 
Dmochy Mrozy, Kaczyn Herbasy. 

Powiększają się również kręgi drużyn żeńskich. W tym 
roku pierwszy raz zaprezentowała się drużyna z Czyżewa, która 
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W skład Zespół Szkół w Rosochatem Kościelnem wchodzi 
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.

Szkoła Podstawowa w Rosochatem Kościelnem we współzawod-
nictwie sportowym w stawce 25 szkół podstawowych w powiecie 
wysokomazowieckim zajęła wysokie III miejsce z wynikiem 385 
punktów.

Natomiast Gimnazjum z Rosochatego Kościelnego we współ-
zawodnictwie sportowym w stawce 12 gimnazjów uplasowało się 
na IV miejscu z wynikiem 399 punktów.

A oto niektóre z sukcesów sportowych z ostatnich miesięcy:
*20 maja w Czyżewie odbyły się Gminne Biegi Uliczne, oto 

nasze sukcesy:
 w kategorii chłopców: 
Maciej Saniewski- III miejsce, Daniel Łojek – III miejsce, 

Przemek Lipski – IV miejsce, Mateusz Jabłoński – II miejsce, Paweł 

sprawdzała swoje siły i zdolności na przygotowanych torach. Nie-
zmiennie jak w poprzednich latach startowała drużyna dziewcząt 
z Dąbrowy Wielkiej.

Zawody dostarczyły wszystkim zgromadzonym wielu nieza-
pominanych wrażeń i emocji.

Potwierdzając swoją sprawność oraz gotowość do akcji spośród 
drużyn męskich najlepsi okazali się uczestnicy z OSP Rosochate 
Kościelne tuż za nimi uplasowała się drużyna z Dąbrowy Nowej Wsi 
zaś trzecie miejsce zdobył zespół z Dąbrowy Wielkiej. Pozostałe 
miejsca zajęli: IV – Kaczyn Herbasy, V – Czyżew II, VI – Siennica 
Święchy, VII – Dmochy Wochy. Nie mieli szczęścia tym razem 
strażacy z Czyżewa, którym nie zaliczono jednej części zawodów 
i zajęli ostatnie VIII miejsce

Drużyna żeńska z Czyżewa nie mniej była waleczna niż uczest-
niczki z Dąbrowy Wielkiej aczkolwiek ich kilkuletnie doświadczenie 
zaowocowało zasłużonym pierwszym miejscem. 

Zasłużone puchary i nagrody wręczała Prezes Zarządu OG ZOSP 
RP Pani Anna Bogucka i komendant gminny Dariusz Sienicki.

Komendant powiatowy Andrzej Koc pogratulował wszystkim 
uczestnikom i podkreślił dobre przygotowanie strażaków. Wręczył 
na ręce pani burmistrz Annie Boguckiej podziękowanie za widoczną 
troskę i dbałość o jednostki OSP a także dobrą współpracę z Pań-
stwową Strażą Pożarną w Wysokiem Mazowieckiem. 

Dziękujemy za obecność i gotowość strażaków oraz zainte-
resowanie mieszkańców – zapraszamy za rok.

„Z podwórka na stadion”

Natalia Jaworowska, Natalia Kaczyńska, Dominika Kempista, 
Monika Pawłowska, Aleksandra Sadowska, Anna Rogalska, Natalia 
Gosk są to dziewczęta, które wzięły udział w XII Edycji Turnieju 
o Puchar Tymbarku „Z Podwórka na stadion”, największym turnieju 

piłkarskim w Europie dla 10-latków. Pierwszy etap, był to etap powia-
towy. Dziewczęta, w Wysokiem Mazowieckiem pokonały drużyny 
z Klukowa, Jabłonki kościelnej, Dąbrowy Wielkiej, Nowych Piekut 
i Wysokiego Mazowieckiego. Dzięki temu zwycięstwu reprezento-
wały Powiat w finale Wojewódzkim w Białymstoku. Podczas tych 
zawodów również były nie do pokonania. Zwyciężyły z następują-
cymi drużynami: Goniądz, Michałowo, Białystok, Mielnik. Dzięki 
temu uzyskały tytuł województwa podlaskiego XII edycji Turnieju 
o Puchar Tymbarku „Z Podwórka na stadion”. Nasze piłkarki będą 
reprezentować Podlasie w półfinałach krajowych w Kluczborku 
podczas obozu szkoleniowego w dniach 2-13.07.2012 r. Jednak 
największym przeżyciem dla dziewczynek i ich opiekunów było 
spotkanie z reprezentacją Portugalii uczestników UEFA EURO 
2012. Udało im się być na treningu w Opalenicy. Piłkarze Portu-
galscy przywitali się  „Przybijając piątkę” . Mogliśmy obserwować 
ich wspaniały talent piłkarski. Jest to historyczna i wielka chwila, 
szczególnie dla osób kochających sport, piłkę nożną i Ronaldo. 

Edyta Dołkowska i Robert Krakówko

Mała szkoła – duży sukces

Laureatki Podlaskiego Finału Turnieju o Puchar Tymbarku w Opalenicy

Medaliści zawodów wojewódzkich
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Lipski – III miejsce, Artur Strzałkowski – IV miejsce, Grzegorz 
Ołdakowski -V miejsce.

w kategorii dziewcząt: 
Paulina Sadujko- I miejsce, Karolina Dąbrowska – II miejsce, 

Ewelina Kaczyńska – III miejsce, Wioletta Ołdakowska – IV miejsce, 
Natalia Jaworowska – IV miejsce, Wioletta Jabłońska – V miejsce, 
Anna Przeździecka – VI miejsce.

*17 maja w Podlaskim Finale Turnieju „Z podwórka na stadion 
o Puchar Tymbarku” zwyciężyła drużyna dziewcząt z Rosochatego, 
która będzie się zmagała w kolejnych krajowych etapach turnieju oraz 

przekaże flagę reprezentantom Grecji. Dodatkowo wyróżnienie otrzymała 
także Natalia Jaworowska, która została uznana za najlepszą piłkarkę 
województwa podlaskiego podczas podlaskiego finału turnieju.

*30 maja w Białymstoku odbył się finał XIII Podlaskiej Gimna-
zjady W Lekkiej Atletyce Im. Stanisława Baszenia, w której Katarzyna 
Krakówko zajęła XIII miejsce.

Edyta Dołkowska
Robert Krakówko

Zespół Szkół w Rosochatem Kościelnem

Bieg majowy w Czyżewie

Co roku z okazji Święta 3 Maja w Czyżewie organizowany 
jest bieg uliczny.

W tym roku odmiennie niż w latach ubiegłych biegi uliczne odbyły 
się w niedzielę 20 maja. Przesunięcie terminu spowodowane zostało 
tym, że 3 maja miały miejsce ważne dla życia gminy wydarzenia tj. 
nadanie miastu i gminy herbu, flagi oraz sztandaru a bogaty program 
uroczystości nie pozwolił na zorganizowanie biegów w tym dniu.

Na starcie stawiło się liczne grono zawodników w różnych 
kategoriach wiekowych. Zawodnikom dopisywała piękna pogoda a do 
rywalizacji zagrzewała ich dodatkowo przybyła publiczność.

 Najlepsi zawodnicy otrzymali z rąk Burmistrz Czyżewa pani 
Anny Boguckiej i wiceprzewodniczącego Bogdana Sienickiego 
pamiątkowe puchary, dyplomy oraz nagrody.

Oto zwycięzcy tegorocznych biegów:
Kategoria I szkoły podstawowe rocznik 2001-2001; klasy II- IV 
(dziewczęta i chłopcy)

I miejsce – Skupiewska Julia; Zawistowski Łukasz
II miejsce – Skupiewska Weronika; Skupiewski Adrian

III miejsce – Helcberger Karolina; Saniewski Maciej
Kategoria II szkoły podstawowe rocznik 2000-1999; klasy V- VI 
(dziewczęta i chłopcy)

I miejsce – Dmochowska Anna; Kujawa Rafał
II miejsce – Michalak Renata; Godlewski Adrian
III miejsce – Gąsowska Klaudia; Łojek Daniel

Kategoria III gimnazja klasy I-III (dziewczęta i chłopcy)
I miejsce – Sadujko Paulina; Dąbrowski Piotr
II miejsce – Dąbrowska Karolina; Jabłoński Mateusz
III miejsce – Kaczyńska Ewelina; Lipiński Paweł

Kategoria IV szkoła średnia zgłoszenie indywidualne i grupowe 
(dziewczęta i chłopcy)

I miejsce – Grodzka Karolina; Helcberger Daniel
II miejsce – Tryniszewska Anita; Grodzki Adam
III miejsce – Głuch Lena; Grzeszczuk Adam

 Dawid Tymiński z klasy IIc 23 maja reprezentował czyżewską 
szkołę podstawową na eliminacjach wojewódzkich XXV Małego 
Konkursu Recytatorskiego „Baje. Bajki. Bajeczki…” Wprawdzie 
nie zdobył żadnej nagrody, ale występ na scenie Wojewódzkiego 
Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku sam w sobie był bardzo 
dużym osiągnięciem. Już na samym wstępie organizatorzy podkreślili, 
że WOAK gości najlepszych recytatorów w województwie. Dawid 
zdobył drugie miejsce w eliminacjach powiatowych. Do konkursu 
przygotowywała go wychowawczyni Bogusława Janiuk.

Radosław Sienicki

Dawid na scenie WOAK w Białymstoku

22 marca w Białymstoku odebrała Magda Wiśniewska  z klasy 
VIa. Magda jest aż czterokrotną laureatką tegorocznych wojewódz-
kich konkursów przedmiotowych. Znalazła się w gronie zaledwie 
trzech osób, które uzyskały taki wynik w podlaskim. Laureatami 

zostali również: Dominika Laskowska z kl. VIb (przyroda) i Iza-
bela Wajszczyk (j. polski)  z kl. VIa.  Z języka polskiego do finału 
dotarła Aleksandra Staniaszek z kl. Va.

Srebrny puchar za naukę 
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Gminny Konkurs Plastyczny 
pn. „Portret miasta i gminy Czyżew”

Z okazji nadania herbu oraz flagi Miastu i Gminie Czyżew 
Gminny Ośrodek Kultury, pod patronatem Burmistrza Czyżewa, 
ogłosił konkurs plastyczny.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 20 maja przy Pomniku 
Niepodległości w Czyżewie. Dyplomy oraz upominki laureatom 
wręczyła Pani Burmistrz Anna Bogucka wraz z Panem Bogdanem 
Sienickim -Zastępcą Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Poniżej prezentujemy wyniki konkursu:
Kategoria klasy I-III

I miejsce – Jerzy Równy SP Czyżew
II miejsce – Wiktoria Anna Sienicka SP Czyżew
III miejsce – Damian Godlewski SP Czyżew

Wyróżnienia: Karolina Sienicka SP Dąbrowa Wielka, Jakub 
Ślepowroński- SP Czyżew, Kacper Dąbrowski SP Czyżew, Kacper 
Słowicki SP Czyżew, Natalia Tymińska SP Czyżew, Adrianna 
Baczewska SP Czyżew

Kategoria klasy IV-VI 
I miejsce – Izabela Wajszczyk GOK Czyżew
II miejsce – Zuzanna Kostro SP Czyżew
III miejsce – Aleksandra Kraszewska GOK Czyżew

Wyróżnienia: Agata Busma SP Dąbrowa Wielka, Karol Sosnowski 
SP Dąbrowa Wielka 

Kategoria gimnazjum
I miejsce – Klaudia Słowicka GOK Czyżew
II miejsce – Karolina Dąbrowska ZS Rosochate Kościelne
III miejsce – Klaudia Szulborska Gimnazjum Czyżew

V Powiatowy Konkurs Poetycki „ Wierszem 
malowane” rozstrzygnięto

8 maja 2012 roku odbył się finał V Powiatowego Konkursu 
Poetyckiego „ Wierszem malowane” objęty patronatem przez 
Burmistrza Czyżewa Annę Bogucką. Konkurs zorganizowała 
p. Irena Uścińska – nauczycielka Gimnazjum im. Papieża Jana 
Pawła II w Czyżewie. Każda szkoła mogła wytypować do konkursu 
3 uczestników, a każdy z nich mógł napisać 1 utwór  poetycki na 
dowolny  temat. Do konkursu zgłosiło się 48 uczniów wszystkich 
typów szkół z terenu powiatu wysokomazowieckiego.

Komisja w składzie: p. Bogusław Doroszkiewicz i p. Cecylia Dąbrow-
ska po przesłuchaniu wszystkich utworów postanowiła przyznać:

w kategorii szkół podstawowych:
I miejsce: Natalia Kaczyńska ze Szkoły Podstawowej w Jabłonce 
Kościelnej, 
II miejsce zajął Kamil Roszkowski ze Szkoły Podstawowej w Koby-
linie Borzymach,
III miejsce: Malwina Milik ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie 
Dzięcieli oraz Arian Jarghorbani ze Szkoły Pod. w Czyżewie, 
Wyróżnienia: Konrad Żochowski Zespół Szkół w Nowych Piekutach, 
Beata Godlewska Szkoła Podstawowa w Wojnach Krupach, Natalia 
Tyszko Szkoła Podstawowa w Czyżewie.

w kategorii gimnazja i szkoły średnie :
I miejsce: Gabriela Strzałkowska z ZS w Rosochatem Kościelnem 
oraz Grzegorz Jamiołkowski z LO w Wysokiem Mazowieckiem,
II miejsce: Maciej Kaczyński z ZS w Rosochatem Kościelnem,
III miejsce: Justyna Żurowska z Gimnazjum w Wysokiem Mazowie-
ckiem oraz Anna Jabłońska z ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem,

Wyróżnienia w tej kategorii otrzymali: Aleksandra Bartłomiej-
czuk z Gimnazjum w Wysokiem Mazowieckiem oraz Magdalena 
Krakówko z ZS w Rosochatem Kościelnem. 

Irena Uścińska

4 czerwca 2012 r. do Oddziału Przedszkolnego „Rosochatek” 
przy Zespole Szkół    w Rosochatem Kościelnem zawitali policjanci 
z Powiatowej Komendy Policji w Wysokiem Mazowieckiem. Dla 
naszych przedszkolaków było to ogromne przeżycie. Dowiedziały 
się wiele ciekawych informacji na temat pracy policji.

Następnym wydarzeniem w naszym przedszkolu była wizyta 
przedszkolaków i „Zerówki” u strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Rosochatem Kościelnem. Strażacy, na czele z panem Dariuszem 
Łojkiem – zastępcą komendanta OSP w Rosochatem Kościelnem przy-
gotowali wspaniały pokaz umiejętności wyszkolonych strażaków. Nasze 
dzieciaki mogły zobaczyć gaszenie pożaru, usłyszeć syrenę strażacką, 
wejść do kabiny samochodu strażackiego i przymierzyć kask.

Edyta Dołkowska

Z wizytą służb mundurowych
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II Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn 
o Puchar Burmistrza Czyżewa

W niedzielę 15 kwietnia bieżącego roku o godzinie 10 w Zespole 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie odbył się 
II Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Burmistrza Czyżewa. 
Turniej został oficjalnie rozpoczęty przez Dyrektora ZSOiZ panią 
Alicję Bańkowską oraz przez zaproszonego gościa członka Zarządu 
Powiatu Wysokomazowieckiego, Prezesa Klubu Sportowego ,,Orlęta” 
Czyżew Jerzego Pakiełę. Po oficjalnym rozpoczęciu turnieju zawodnicy 
przygotowywali się do pierwszego meczu pomiędzy absolwentami 
ZSOiZ a Orlętami Czyżew. Mecz zakończył się wynikiem 2:0 dla 
Orląt. Następnie odbył się mecz MUKS Czyżew-FarmFood, z wyni-
kiem 2:0 dla zawodników MUKS Czyżew. Trzeci mecz rozegrały 
ze sobą drużyny „Orlęta” Czyżew i FarmFood, mecz zakończył się 
wynikiem 2:0 dla „Orląt”. Po tym meczu została ogłoszona przerwa 
na „kiełbaski”. Po krótkiej przerwie zawodnicy wrócili na boisko 
i kolejny mecz rozegrali Absolwenci ZSOiZ i MUKS Czyżew. Mecz 
zakończył się wynikiem 2:1 dla zawodników MUKS Czyżew. Kolejny 
mecz rozegrały „Orlęta” Czyżew z MUKS Czyżew. Mecz wygrały 

„Orlęta” stosunkiem 2:0. Ostatni mecz został rozegrany pomiędzy 
Absolwentami ZSOiZ a drużyną z Farmfood, był to mecz o trzecie 
miejsce, który wygrali Absolwenci ZSOiZ 2:0. Po zakończeniu 
ostatniego meczu nastąpiło uroczyste wręczenie pucharów przez 
Burmistrza Miasta Czyżew panią Annę Bogucką.

Ostateczna klasyfikacja:
1. Orlęta Czyżew ( 9 pkt )
2. MUKS Czyżew ( 5 pkt )
3. Absolwenci ZSOiZ ( 3 pkt )
4. Farmfood ( 1 pkt )
Dziękujemy Pani Burmistrz za patronat oraz ufundowanie 

pięknych pucharów i poczęstunku dla zawodników.
Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem środowiska, 

a zawodnicy planują udział w kolejnych rozgrywkach.
ZSOiZ 

Sławomir Kalupa

Indywidualizacja kształcenia w kl. I–III w gminie czyżew
 Od marca 2012 r. do 30.03.2013 r. szkoła bierze udział 

w projekcie systemowym ,,Indywidualizacja kształcenia w kl. I-III 
w Gminie Czyżew” realizowanym w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki. 

W tym roku szkolnym w zajęciach projektowych 96 uczniów 
z kl. I-III ma możliwość doskonalić swoje umiejętności polonistyczne, 
matematyczne, logopedyczne. Ponadto najmłodsi uczniowie rozwi-

jają swoje talenty plastyczne, aktorskie i czytelnicze. Mogą również 
prowadzić doświadczenia i obserwacje przyrodnicze. Zajęcia 
w dużej mierze uatrakcyjniają zakupione pomoce dydaktyczne 
w postaci sprzętu do obserwacji i doświadczeń przyrodniczych, 
pakiety multimedialne, układanki, rebusy, pacynki oraz różnorodne 
materiały do zajęć plastycznych

Radosław Sienicki

Jak minął rok w Gminnym Przedszkolu w Czyżewie
 Zakończenie roku szkolnego to odpowiednia chwila, by dokonać 

podsumowania minionych 10 miesięcy w Gminnym Przedszkolu 
w Czyżewie. A były to miesiące szczególne. 

Na początku roku we wrześniu i październiku przedszkole zostało 
poddane całościowej ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez 
wizytatorów ds. ewaluacji z Kuratorium Oświaty w Białymstoku. 
W badaniach uczestniczyli nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, 
dzieci, rodzice, partnerzy przedszkola, przedstawiciele samorządu 
lokalnego. Wyniki ewaluacji okazały się dla nas wszystkich bardzo 
dobre. Trzynaście wymagań, które miało spełnić przedszkole zostało 
ocenionych wysoko, dwa bardzo wysoko. Wynik ten jest dowodem 
na to, że przedszkole dobrze spełnia swoją rolę wychowawczo-
dydaktyczną i opiekuńczą i jest widoczne w środowisku. 

Bogata oferta edukacyjna naszej placówki stymuluje rozwój 
dzieci, rozwija ich zainteresowania i zdolności, przygotowuje do 
podjęcia nauki w szkole. 

W minionym roku szkolnym dzieci brały udział w 23 konkur-
sach na szczeblu gminnym, międzyprzedszkolnym, powiatowym, 

regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Uzyskały 7 miejsc 
pierwszych, 8 – drugich, 5 – trzecich i 17 wyróżnień. W ciągu roku 
dzieci obejrzały 8 przedstawień teatralnych wystawionych przez 
profesjonalnych aktorów i 5 w wykonaniu dzieci z poszczególnych 

„ Piknik Rodzinny”
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grup przedszkolnych. Uczestniczyły w 5 audycjach muzycznych 
prowadzonych przez muzyków Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. 
Odbyły 3 wycieczki autokarowe i 14 pieszych – do zakładów pracy, 
instytucji i przyrodniczych. Brały udział w 12 uroczystościach przed-
szkolnych, w tym 3 o szerszym zasięgu społecznym. („Uroczystość 
Wigilijna”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Piknik rodzinny”). 

Wymienione przedsięwzięcia odbywały się przy wielkim wsparciu 
rodziców, którym serdecznie dziękujmy. Ogromne serce i zrozumienie 
potrzeb przedszkola, pomoc finansową i materialną okazali nam:
Pani Burmistrz miasta Czyżew – Anna Bogucka
„FIRMA JAN” Usługi Remontowo – Budowlane p. Janusz Jabłoński
Firma „AUTO KOMIS „BIK” p. K. Bieńczyk

P.H.U. „ESAM” p. H. Sienicka
Zakłady Mięsne „NETTER” w Czyżewie,
Firma „PERFEKT” p. T. Malinowski
Sklep Spożywczy „ODIDO” p. M. Nowacki
Super Sam „POD ARKADAMI” S. K. J. s.c. Aronowicz

W imieniu naszej placówki i jej wychowanków pragniemy wyrazić 
głęboką wdzięczność za ofiarowaną pomoc i życzliwość. Głęboko 
wierzymy, że okazywana nam przyjazna dłoń i siła serca będzie nas 
wspierać w dalszej pracy podejmowanej dla dobra dziecka.

Dyrektor Przedszkola
Maria Krystosiak

23 kwietnia w ramach obchodów Święta Patrona Szkoły Szarych 
Szeregów odbył się Konkurs Piosenki Powstańczej. Z zaproszenia 
skorzystało kilka szkół z terenu naszego powiatu. Komisji konkur-
sowej przewodniczyła Barbara Grodzka ze Szkoły Podstawowej 
w Nurze (Agnieszka Zaniewska z GOK w Czyżewie i Stanisław 
Gosk z ZS w Rosochatem Kościelnem - członkowie). Na konkursie 
gościliśmy zastępcę Burmistrza Czyżewa Andrzeja Molendę oraz 

ks. Dariusza Goska. Dyplomy, puchary, nagrody rzeczowe oraz 
podziękowania wręczyła Dyrektor Szkoły Anna Sienicka w towa-
rzystwie zaproszonych gości oraz członków komisji konkursowej. 
W przerwie obrad jurorów uczniowie przygotowani przez polonistki: 
Anetę Zaremba i Katrarzynę Krych zaprezentowali część artystyczną 
związaną z patronem szkoły.

Oficjalne wyniki konkursu:
KATEGORIA SOLISTA KL. I-III
I miejsce Izabela Wyszyńska SP w Jabłonce Kościelnej
II miejsce Natalia Żebrowska SP w Czyżewie
III miejsce Patrycja Ziółkowska SP w Dąbrówce Kościelnej
KATEGORIA SOLISTA KL. IV-VI
I miejsce Tomasz Choiński SP w Jabłonce Kościelnej
II miejsce Natalia Kujawa SP w Czyżewie
III miejsce Agata Busma SP w Dąbrowie Wielkiej
KATEGORIA ZESPÓŁ KL. I-III
I miejsce Jowita Konopka, Patrycja Ziółkowska z SP w Dąbrówce 

Kościelnej
KATEGORIA ZESPÓŁ KL. IV-VI
I miejsce „Iskierki” z SP w Nowych Piekutach
II miejsce „Sanitariuszki” z SP w Dąbrowie Wielkiej

Radosław Sienicki

Konkurs piosenki powstańczej

Laureaci konkursu

Międzynarodowy Turniej Motoryzacyjny

W piątek 1 czerwca 2012 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcą-
cych i Zawodowych w Czyżewie odbył się Międzyszkolny Turniej 
Motoryzacyjny dla uczniów szkół gimnazjalnych. Zorganizowano 
go, aby popularyzować wśród młodzieży szkolnej znajomość 
przepisów ruchu drogowego i wiedzę motoryzacyjną. Młodzież 
była też przygotowywana do uczestnictwa w uprawianiu sportów 
motorowerowych i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 
W eliminacjach wzięły udział 3 drużyny ze szkół: w Czyżewie, 
Rosochatem Kościelnem i Szulborzu Wielkim.

W pierwszej kolejności weryfikowano wiedzę teoretyczną 
z zakresu znajomości zasad i przepisów ruchu drogowego oraz 
pomocy przedmedycznej. Umiejętności praktyczne zostały spraw-
dzone podczas zadania z pierwszej pomocy.

Najlepszymi zawodnikami indywidualnymi zostali uczniowie 
z następujących szkół:

I miejsce – Tomasz Jadczak z Gimnazjum w Czyżewie
II miejsce – Tomasz Lubowicki z Gimnazjum w Czyżewie
III miejsce – Damian Jaźwiński z Zespołu Szkół w Rosochatem 

Kościelnem
W kategorii – drużyna:
I miejsce – Gimnazjum w Czyżewie
II miejsce – Zespół Szkół w Rosochatem Kościelnem
III miejsce – Gimnazjum w Szulborzu Wielkim
Nagrody ufundowali: Dyrektor Szkoły, Wojewódzkie Ośrodki 

Ruchu Drogowego w Łomży i Białymstoku oraz Ośrodek Szkolenia 
Kierowców „Lider” w Czyżewie. 

Agnieszka Piętka 

To tytuł projektu realizowanego w Szkole Podstawowej im. 
Szarych Szeregów w Czyżewie. Są to zajęcia sportowe dla ucz-
niów realizowane głównie ze środków (15000 zł) pozyskanych 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki przez Uczniowski Klub Sportowy 
„Orlęta”. Podstawowym celem projektu jest upowszechnianie nauki 
pływania, a także podniesienie ogólnej sprawności i poprawienie 

kondycji fizycznej uczniów. 80 osób z kl. IV-VI co tydzień wyjeż-
dża na pływalnię „Wodnik” w Wysokiem Mazowieckiem, aby brać 
udział w lekcjach nauki pływania pod czujnym okiem instruktorów, 
ratowników oraz opiekunów. Łącznie do jesieni bieżącego roku 
zaplanowano 42 godziny zajęć dla dwóch grup.

Radosław Sienicki

Pływam jak delfin 
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Wszyscy jesteśmy kibicami!!!

UEFA EURO 2012 to największe wydarzenie sportowe w dzie-
jach historii Polski. Uczniowie naszej szkoły kochają piłkę nożną, 
odnoszą w tej dyscyplinie sukcesy na skalę powiatu i województwa. 
Chcieliśmy uczcić tak ogromne święto piłki nożnej w Polsce orga-
nizując własne EURO 2012 w naszej szkole. Pierwszy turniej odbył 
się 1 czerwca 2012 r., wzięli w nim udział uczniowie klas 1-3, 4-6 
SP, kolejny 6 czerwca 2012 r. dla uczniów Gimnazjum. 

Dziewczęta i chłopcy tworzyli swoje własne drużyny orygi-
nalnie je nazywali. Najlepsze zespoły nagradzane były pucharami, 
najlepsi strzelcy i bramkarze medalami. W tych dniach nasza hala 

sportowa i boisko szkolne mieniło się biało – czerwonymi barwami 
i wrzało dopingiem kibiców. Dzięki tej imprezie, choć przez chwilę 
poczuliśmy atmosferę wielkiego świata piłkarskiego.

Serdecznie dziękujemy Pani Annie Boguckiej – Burmistrz 
Czyżewa oraz Komisji Przeciwdziałania Alkoholowego Urzędu 
Miejskiego w Czyżewie za ufundowanie pucharów, medali i nagród 
dla wszystkich uczestników „EURO 2012” w Zespole Szkół w Roso-
chatem Kościelnem.

Edyta Dołkowska
Robert Krakówko

12 kwietnia 2012 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej 
im. Szarych Szeregów w Czyżewie odbył się Finał Igrzysk Woje-
wództwa Podlaskiego w Siatkówce Chłopców. Wśród najlepszych 
drużyn znalazły się: SP 15 Białystok, SP 21 Białystok, SP 4 Grajewo 
oraz SP Czyżew. 

W klasyfikacji końcowej Igrzysk Województwa Podlaskiego 
w Siatkówce Chłopców drużyna z Czyżewa trenowana przez 
Grzegorza Wojno zajęła trzecie miejsce.

Podsumowania rozgrywek dokonał Wiceprzewodniczący 
Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego 
Marek Sadowski. Pamiątkowe medale oraz puchary wręczyła Bur-
mistrz Czyżewa Anna Bogucka oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Czyżewie Anna Sienicka.

Radosław Sienicki

Nasi siatkarze trzeci w województwie

Drużyna z Czyżewa z Burmistrzem Anną Bogucką, Dyrektorem Szkoły 
Anną Sienicką oraz trenerem Grzegorzem Wojno.

Fo
t. 

R
. S

ie
ni

ck
i

Od ostatniego wydania gazetki sporo wydarzyło się w naszej 
placówce. Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru zorganizowa-
liśmy dla uczniów klas 1-3 przedstawienie teatralne pt. „Warkocz 
królewny Widełki” był to spektakl na podstawie mało znanej legendy 
polskiej przybliżający pochodzenie nazwy rzeki Wisła. 

Mieszkańcy skorzystali także z możliwości zakupienia nowych 
książek za niewielką cenę na zorganizowanym kiermaszu książek.

Od 7 do 14 maja podczas trwania Tygodnia Bibliotek pod 
hasłem „Biblioteka ciągle w grze”  w lekcjach bibliotecznych wzięli 
udział  uczniowie ze Szkoły Podstawowej i dzieci z Gminnego 
Przedszkola w Czyżewie.

W między czasie ogłosiliśmy IV Gminny Konkurs „Laurka 
dla mamy”, rozstrzygnięcie odbyło się podczas Dni Rodziny na 
stadionie gminnym.

7 maja na rozpoczęcie Tygodnia Bibliotek naszym gościem 
była Joanna Papuzińska myślę, że to nazwisko zna niemal każdy, 
autorka licznych wierszy i bajek dla dzieci (nie sposób wymienić 
wszystkich ale bardziej znane to : Nasza mama czarodziejka, 
Rokiś, Czarna jama, Pod Bajdułem i inne wiersze) laureatka wielu 
nagród m.in. 

• 1996 – Nagroda Ministra Kultury i Sztuki

• 2005 – Order Uśmiechu
• 2005 – Nagroda Polskiej Sekcji IBBY za całokształt twórczości.

4 czerwca dzieci z Gminnego Przedszkola obejrzały spektakl 
pt. „Magiczna księga czarodziejki Arielki”, którego głównym celem 
było promowanie i zachęcanie do czytania książek.

Od 2 do 21 lipca zapraszamy dzieci na zajęcia wakacyjne do 
Biblioteki w planie m.in. portfel z odzysku, laleczki kokeshi, domek 
pełen zdjęć, czepialskie anioły… 

Od 7 lipca na XII Dni Czyżewa czynna będzie w świetlicy 
Biblioteki wystawa Artystów malujących ustami i stopami. Zapra-
szamy do zwiedzania w godzinach pracy Biblioteki, istnieje moż-
liwość zakupu obrazów.

Informujemy, że nasza placówka po raz kolejny otrzymała 
dotację:

– 553,65 zł. z programu „Akademia Orange dla bibliotek” 
prowadzonego przez Fundację Orange z przeznaczeniem na 
wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego m..in. na opłatę 
abonamentową za Internet;

– 3.700 zł. – z programu „Zakup nowości wydawniczych dla 
bibliotek” prowadzonego przez Bibliotekę Narodową.

Kazimierczuk Katarzyna

Z życia Biblioteki
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Ze złotymi medalami powrócili sprinterzy czyżewskiej pod-
stawówki z Mistrzostw Województwa Podlaskiego w Lekkiej Atle-
tyce, które odbyły się 30 maja 2012 roku w Białymstoku. Sztafeta 
4 x 60 m w składzie: Fabian Gosk, Adrian Godlewski, Mateusz 
Żebrowski oraz Rafał Kujawa uzyskała rewelacyjny czas 31,87 sek. 
ustanawiając nowy rekord szkoły pozostawiła w tyle konkurentów 
z całego województwa.

Oprócz znakomitego wyniku w sztafecie możemy pochwalić się 
również zdobyciem 3 miejsca w biegu na 200m – Rafał Kujawa, 5 
miejsca w biegu na 200m przez płotki – Fabian Gosk, 12 miejsca na 
600m – Hubert Kutyłowski. Chłopców trenuje Grzegorz Wojno.

Szkoła Podstawowa w Czyżewie została sklasyfikowana na 
7 miejscu w województwie w kategorii chłopców na 50 szkół 
startujących w Igrzyskach LA.

Radosław Sienicki

Nasi lekkoatleci najlepsi w województwie

Parafialny konkurs wiedzy religijnej
W dniu 23 maja w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej 

odbył się konkurs wiedzy religijnej. Inspiracją do jego zorganizo-
wania były słowa Jana Pawła II skierowane do młodzieży na Jasnej 
Górze w 1983 roku: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby 
inni od was nie wymagali”. Głównym organizatorem konkursu był 
ks. Grzegorz Dębek przy współpracy z dyrektorem szkoły mgr Le-
chem Krajewskim i Radą Pedagogiczną.

Jan Paweł II wiele od siebie wymagał, i tego samego nas uczył. 
Pamiętamy Jego słowa, wypowiedziane na Jasnej Górze 1983 roku: 
”Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wyma-
gali”. A cztery lata później z miłością i przekonaniem powtórzone 
na Westerplatte: ”Ta moc, która płynie z Chrystusa, która zawiera się 
w Ewangelii, jest potrzebna, aby od siebie wymagać, by postępowa-
niem waszym nie kierowała chęć zaspokojenia własnych pragnień za 
wszelką cenę, ale poczucie powinności: spełniam to, co jest słuszne, 
co jest moim powołaniem, co jest moim zadaniem. (…) Każdy z was 
młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje „Westerplatte”. 
Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę 
o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od 
której nie można się uchylić. Nie można „zdezerterować”. Wreszcie 
jakiś porządek praw i wartości, które trzeba „utrzymać” i „obronić”, 
tak jak to Westerplatte, w sobie i dla siebie. Tak obronić dla siebie 
i dla innych (…)”. Niezapomniane słowa Papieża Polaka inspirują 
i pociągają nowe rzesze młodego pokolenia, którzy w dobie zaniku 
ideałów i ośmieszania wartości religijnych pragną być widzialnym 
znakiem sprzeciwu, dlatego z wielką determinacją i pod bacznym 
okiem swoich katechetów podjęli pracę przygotowującą ich do 
konkursu religijnego na szczeblu parafialnym. Eliminacje szkolne 
wyłoniły drużynę sześcioosobową w przedziale klasowym IV-VI, 
która reprezentowała swoją szkołę. Do konkursu zgłosiły się szkoły 
znajdujące się na terenie parafii Dąbrowa Wielka, a mianowicie: 
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Moczydłach z katechetką Moniką 
Dąbrowską, Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Dzięcieli z katechetą 
Jarosławem Kopczewskim i Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej 

z katechetą ks. Grzegorzem Dębek. Konkurs religijny rozpoczął się 
o godzinie 1000 wspólną modlitwą, następnie do zgromadzonych 
gości słowa przywitania skierował dyrektor szkoły mgr Lech Krajewski. 
Po słowach wstępu, uczniowie przystąpili do rozwiązywania zadań. 
W pierwszej części drużyny miały za zadanie utworzyć krzyżówkę do 
wcześniej podanego hasła, odpowiedzieć na pytania z katechizmu, 

podstawy programowej z religii obowiązującej w klasach IV-VI, jednak 
największym zainteresowaniem cieszyły się pytania z łamigłówką 
 i puzzle (zawodnicy układali obraz religijny wyświetlany multi-
medialnie). W tej części zwycięzcą została Szkoła Podstawowa 
w Dąbrowie Moczydłach i ex aequo drugie miejsce zajęły: Szkoła 
Podstawowa w Dąbrowie Dzięcieli i Dąbrowie Wielkiej. W drugiej 
części zawodnicy połączeni w drużyny klasowe losowali zestaw 
pytań, na które przedstawiciel drużyny po naradzie z drużyną udzie-
lał odpowiedzi. Jury w składzie: ks. Grzegorz Dębek, mgr Monika 
Dąbrowska, mgr Elżbieta Krajewska i mgr Jarosław Kopczewski wyło-
nili zwycięzców. Zostali nimi: ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie 
Moczydłach uczniowie z klasy VI Natalia Dąbrowska i Weronika 
Gierałtowska oraz uczniowie z klasy IV Klaudia Dąbrowska i Lidia 
Święcka zajęły pierwsze miejsce, z klasy V Małgorzata Łętowska 
i Magdalena Zaręba zdobyły drugie miejsce; ze Szkoły Podstawowej 
z Dąbrowy Dzięcieli uczniowie z klasy IV Patrycja Maliszewska 
i Monika Dąbrowska oraz z klasy V Sylwia Sienicka i Malwina Milik 
trzecie miejsce, z klasy VI Natalia Dąbrowska i Karolina Godlewska 
drugie miejsce; ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej: z klasy 
V Michał Zaremba i Andrzej Sosnowski zajęli pierwsze miejsce, 
z klasy IV Maciek Krajewski i Damian Dąbrowski drugie miejsce 
i z klasy VI Emilia Tymińska i Anna Dmochowska trzecie miejsce. 
W założeniu konkursu nie było osób przegranych, wszystkie dzieci 
otrzymały nagrody.

Słowa Jana Pawła II – patrona konkursu religijnego, nie tylko 
przyświecały konkurencjom intelektualnym podejmowanym przez 
zawodników, ale również znalazły swoje odzwierciedlenie w czasie 
spotkań integracyjnych, przy wspólnym posiłku i śpiewie, który roz-
brzmiewał pomiędzy poszczególnymi częściami konkursu. W tym 
miejscu pragnę podziękować Radzie Pedagogicznej, a w imienny 
sposób Pani mgr Elżbiecie Krajewskiej i Panu mgr Lechowi Krajew-
skiemu za pomoc w przygotowaniu konkursu. Jestem przekonany że 
nauczanie i przykład życia błogosławionego Jana Pawła II pomoże 
dzieciom stać się dobrym człowiekiem, sumiennym katolikiem 
i odpowiedzialnym patriotą w wymiarze lokalnym, a w przyszłości 
w służbie dla dobra naszej Ojczyzny . 

Ks. Grzegorz Dębek
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Burmistrz Czyżewa oraz Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie 
w dniu 27 maja 2012 r. zaprosili wszystkich mieszkańców Gminy 
Czyżew oraz gości na festyn integracyjny „ŚWIĘTO RODZINY”. Patro-
nat medialny nad imprezą objął Tygodnik Podlaski „Kontakty”.

W programie, mimo początkowo niesprzyjającej pogody, 
znalazły się:
- rozstrzygniecie konkursu plastycznego „Laurka dla Mamy” (Bi-

blioteka Publiczna Gminy Czyżew)
- występy artystyczne z GOK-u w Czyżewie:

* koło teatralne „Teatr Marzeń” zaprezentowało spektakl pt. 
„Księżniczka Koronka i Kolorowy Książę”

* grupy wokalne „B-moll” i „Nova Noota” wyśpiewały ro-
dzicom koncert pn. „Dla Ciebie, Mamo i Tato”

- zabawy i konkursy sportowe na płycie stadionu (Gimnazjum 
Publiczne w Czyżewie oraz Szkoła Podstawowa w Czyżewie)

- konkursy rodzinne na scenie (ZS w Rosochatem Kościelnem)
- program muzyczny dla dzieci „Kulfon i Żaba Monika” z udzia-

łem postaci z telewizyjnego programu „Ciuchcia”, który 
wzbudził wśród publiczności ogromny entuzjazm. Wszyscy 
wspólnie z Kulfonem i Moniką śpiewali znane piosenki np. 
„Bursztynek” i „Płynę przez staw”. Po spektaklu do aktorów 
odtwarzających role sympatycznych bohaterów zebrała się po 
autografy dłuuuuuga kolejka.

Podczas trwania festynu dzieci mogły bezpłatnie korzystać 
z wielu atrakcji, m.in. z urządzeń rekreacyjnych (dmuchańce, ściana 

wspinaczkowa, zorbing, samochodziki) i stanowisk animacyjnych: 
malowania twarzy, dużych baniek mydlanych, balonowych zwie-
rzaków, kukiełek.

Współorganizatorami festynu byli: Szkoła Podstawowa im. 
Szarych Szeregów w Czyżewie, Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła 
II w Czyżewie, Zespół Szkół w Rosochatem Koścoelnem, Szkoła 
Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej.

Anna Kazimierczuk GOK Czyżew

Święto rodziny 27 maja 2012

Laureatki konkursu plastycznego „Portret rodziny” z Panią Burmistrz

Atrakcje dla najmłodszych Publiczność dopisała

Wizyta policjantów w przedszkolu „Rosochatek”Mali kibice
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Święto Ziemi 2012 w Czyżewskim GOK-u

Najlepsza sztafeta Mistrzostw Województwa Podlaskiego w Lekkiej Atletyce 

Część artystyczna z uroczystości nadania herbu i fl agi

Złożenie kwiatów przy „Pomniku Niepodległości”
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