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Wakacje w pełni, niektórzy korzystają 
z urlopów, mamy więcej czasu na odpoczynek 
i relaks. Pamiętajmy o właściwym korzystaniu 
z różnych miejsc rekreacyjnych i przestrzeganiu 
podstawowych zasad bezpieczeństwa. Takie 
miejsca są piękne i przyjemne, ale mogą być 
też niebezpieczne.

Okres letni to nie tylko wypoczynek 
to także praca w terenie. U nas w Gmi-
nie trwają różne inwestycje – budujemy 
drogi, chodniki, kanalizacje, trwają różne 
remonty itp. Z wielkim zadowoleniem przy 
prowadzeniu różnych prac obserwujemy 
coraz większą troskę mieszkańców o swoje 

posesje i otoczenie. To bardzo nas cieszy, że 
wspólnie staramy się, by nasza miejscowość 
i gmina wyglądała coraz ładniej i estetyczniej. 
W takich warunkach przyjemniej mieszkać, 
pracować i odpoczywać. Tym, którzy trochę 
zapominają przypominamy o obowiązku 
koszenia trawników przyległych do posesji 
i drogi lub chodnika a tym, którzy dbają – 
dziękujemy.

Życzę wszystkim dużo radości i uśmie-
chu a także przyjemnej, słonecznej pogody 
w czasie letnich wakacyjnych miesięcy.

Pozdrawiam serdecznie
Anna Bogucka

Szanowni Państwo

 W dniu 30 maja 2014r. obradowała 
Rada Miejska w Czyżewie na XXXVII sesji, 
której głównym punktem porządku obrad 
było udzielenie absolutorium Burmistrzowi 
z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.

W części informacyjno-sprawozdawczej 
sesji Rada wysłuchała na początku informacji 
Burmistrza Czyżewa z działalności w okresie 
międzysesyjnym od dnia 31 marca do dnia 
29 maja 2014r., którą przedstawiła Pani 
Burmistrz Anna Bogucka.

Pani Burmistrz poinformowała m.in. 
o złożeniu wniosku do Urzędu Marszał-
kowskiego w Białymstoku o dofinansowa-
nie zakupu koparko-ładowarki” w ramach 
działania „Podstawowe usługi dla gospo-
darki i ludności wiejskiej”. Wartość pla-
nowanej inwestycji 329.640,00 zł kwota 
dofinansowania – 200.000,00 zł., a także 
o rozpoczętych pracach na inwestycjach na 
drogach gminnych: Czyżew Sutki, Stokowo 
Szerszenie oraz ulice Klonowa i Sikorskiego 
w Czyżewie – dofinansowanych z budżetu 
państwa. Wartość zadania na podstawie 
zawartych umów – 1.633,491,55 zł, w tym 
dofinansowanie z budżetu państwa – 50%.

W dalszej kolejności Pani Burmistrz poin-
formowała o uroczystej sesji Rady Miejskiej 
w dniu 28 kwietnia 2014r., w czasie której 
nadany został tytuł honorowego obywatela 
Gminy Czyżew profesorowi Henrykowi 

Skarżyńskiemu oraz o otwarciu targowiska 
miejskiego w Czyżewie i zbiornika retencyjno-
-rekreacyjnego na rzece Brok w Czyżewie 
w dniu 24 maja 2014r.

Następnie Rada wysłuchała sprawozdań 
z działalności Gminnego Ośrodka Kultury 
w Czyżewie i Biblioteki Publicznej Gminy 
Czyżew w 2013 r. oraz podjęła uchwałę 
w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań.

W dalszej części sesji Rada wysłuchała 
sprawozdania Burmistrza Czyżewa z wykona-
nia budżetu Gminy Czyżew za 2013 r. Pani 
Burmistrz przedstawiła szczegółowe sprawo-
zdanie z wykonania budżetu Gminy Czyżew 
za 2013 r. omawiając w formie prezentacji 
multimedialnej dochody i wydatki w poszcze-
gólnych działach, rozdziałach i paragrafach 
ze szczególnym uwzględnieniem wydatków 
na realizowane inwestycje. W roku ubiegłym 
wykonano wiele inwestycji m.in.: wybudowano 
sieć kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią 
ścieków w miejscowości Rosochate Kościelne, 
sieć kanalizacji sanitarnej na ul. Sikorskiego 
i Polnej w Czyżewie, sieć kanalizacji deszczo-
wej oraz odcinek sieci wodociągowej wraz 
z węzłem hydrantowym przy ul. Ogrodowej 
i Cichej w Czyżewie, przebudowano drogi 
gminne w miejscowościach: Czyżew Chrapki, 
Zalesie Stare-Zalesie Stefanowo i Dmochy 
Wochy oraz ulice Apoznańskich, Zarzecze 
i Cmentarną w Czyżewie, wybudowano także 
targowisko miejskie w Czyżewie, szkolne place 
zabaw przy Zespole Szkół w Czyżewie i przy 
Szkole Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej 
w ramach programu rządowego „Radosna 
Szkoła”, wyremontowano świetlicę wiejską 
w Kaczynie Starym, budynek pawilonu han-
dlowego w Czyżewie przy ul. Mazowieckiej 
oraz wiele innych inwestycji, w tym współ-
finansowano przebudowę drogi powiatowej 
Rosochate Kościelne-Zaręby Góry Leśne. Na 
zadania inwestycyjne w 2013 roku wydatko-
wano kwotę 5.158.964,59 zł, co stanowiło 

25, 14% wydatków budżetu. Pozyskano 
dodatkowe środki na realizację powyższych 
zadań w kwocie 1.486.777,25 zł z funduszy 
Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa. 
Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopinio-
wane przez Regionalną Izbę Obrachunkową 
w Białymstoku oraz Komisję Rewizyjną Rady 
Miejskiej. Przewodnicząca komisji rewizyjnej 
Pani Irena Wojtczuk przedstawiając opinię 
komisji o wykonaniu budżetu podkreśliła, 
że budżet został wykonany zgodnie z przy-
jętymi założeniami na ocenę bardzo dobrą. 
Rada Miejska w jednomyślnym głosowaniu 
udzieliła absolutorium Pani Burmistrz, życząc 
dalszych sukcesów.

Na sesji podjęto także uchwały:
w sprawie rozszerzenia granic Suwal-

skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. 
i utworzenia podstrefy Czyżew (do objęcia 
granicami strefy zgłoszone zostały tereny 
przy ul. Przemysłowej w Czyżewie),
1. w sprawie zgody na zawarcie kolejnych 

umów dzierżawy z dotychczasowy-
mi dzierżawcami,

2. w sprawie Gminnego programu opieki 
nad zabytkami dla Gminy Czyżew na 
lata 2014-2017,

3. zmieniającej uchwałę w sprawie regu-
laminu targowiska gminnego „Mój Ry-
nek” w Czyżewie,

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Czyżewie
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4. w sprawie zasad i trybu korzystania ze 
świetlic wiejskich,

5. w sprawie zmiany wieloletniej progno-
zy finansowej gminy,

6. w sprawie zmian w budżecie gminy 
na 2014r.,

7. zmieniającej uchwałę w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Czyżew (Rada Miejska ma-
jąc na uwadze m.in. wynik konsultacji 
z mieszkańcami w sprawie lokalizacji na 
obszarze gminy elektrowni wiatrowych 
wprowadziła do opracowania planu do-
datkową część obejmującą kolejne ob-
szary gminy z zakazem zabudowy).

UM Czyżew

Profesor Henryk Skarżyński Honorowym 
Obywatelem Gminy Czyżew

W dniu 28 kwietnia 2014 roku miało 
miejsce bardzo ważne wydarzenie w dziejach 
naszej Gminy. To właśnie w tym dniu Profe-
sor Henryk Skarżyński otrzymał 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: śli-
makowe (1992 r.), pniowe (1998 r.), ucha 
środkowego (2003 r.). W 2002 r. opracował 
po raz pierwszy w świecie program leczenia 
częściowej głuchoty u dorosłych, w 2004 
r. 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 światowych 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 reali-
zują 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. Największym osiągnięciem w dzia-
łalności naukowej, klinicznej i dydaktycznej 
Profesora było przygotowanie koncepcji, 
wybudowanie i uruchomienie Światowego 
Centrum Słuchu w maju 2012 w Kajetanach.

Swoją wizytę w naszej Gminie Pan 
Profesor rozpoczął o godzinie 900 w Zespole 
Szkół w Czyżewie. Po spotkaniu z dziećmi 
i młodzieżą, które z ogromnym zaciekawie-
niem wysłuchały wystąpienia Pana Profesora 
razem z Panią Burmistrz Anną Bogucką 
i Posłem na Sejm RP Panem Jackiem Bogu-
ckim odwiedził kolejną szkołę Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana 

Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie, gdzie 
również przedstawił nieco starszej młodzieży 
kolejną prezentację.

Po wizytach w szkołach Pan Profesor 
Skarżyński razem z Panią Burmistrz i Panem 
Posłem zwiedzał naszą Gminę. Zobaczył 
między innymi zalew, którego budowa została 
niedawno zakończona, ośrodek zdrowia, 
bibliotekę ale nie obyło się też bez wizyty 
w Rosochatem Kościelnem czyli rodzinnych 
stronach Pana Profesora.

Po podróży, która wzbudziła w Panu 
Profesorze wiele wspomnień, emocji i wzru-
szeń rozpoczęła się o godz. 12.30 Uroczysta 
Sesja Rady Miejskiej.

Sesję rozpoczął Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Czyżewie wprowadzeniem 
sztandaru i przedstawieniem porządku obrad 
sesji po czym przekazał głos Pani Burmistrz 
Annie Boguckiej, która przywitała wszystkich 
przybyłych na uroczystość oraz wystąpiła do 
Rady z wnioskiem o nadanie honorowego 
obywatelstwa Gminy Czyżew Panu Profeso-
rowi Henrykowi Skarżyńskiemu.

Szczególnie gorąco Pani Burmistrz 
przywitała głównego gościa wydarzenia 
Pana Profesora Henryka Skarżyńskiego 
oraz przybyłą wraz z nim rodzinę żonę, 
synów i wnuczki, Posła na Sejm RP Pana 
Jacka Boguckiego, Rektora Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w War-
szawie ks. prof. Stanisława Dziekońskiego, 
księży, przedstawicieli władz powiatowych, 
gminnych jednostek samorządowych i służb, 
przedstawicieli służby zdrowia i mediów, 
sołtysów, przedstawicieli i właścicieli przed-
siębiorstw a także nauczycieli i dyrektorów 
szkół do których uczęszczał Pan Profesor 
oraz koleżanki i kolegów ze szkolnych ław.

We wniosku o nadanie honorowego 
obywatelstwa do Rady Pani Burmistrz pod-
kreślała te wszystkie zasługi i dokonania które 
w pełni uzasadniają nadanie honorowego 

obywatelstwa. Zwracając się zaś do Pana 
Profesora powiedziała:

„Panie Profesorze
Mieszkańcy Gminy Czyżew serdecznie 

dziękują Panu za te wszystkie osiągnięcia, 
za Pana ofiarną pracę na rzecz drugiego 
człowieka i rozwoju medycyny. Jesteśmy 
dumni, że pochodzi Pan z naszej Gminy.

Dla nas był Pan, jest i będzie zawsze 
naszym profesorem, którego losy i osiągnięcia 
śledzimy z zapartym tchem, któremu zawsze 
kibicujemy i wsłuchujemy się w każdą infor-
mację o Pana pracy. Dzisiejsza uroczystość to 
podziękowanie i dowód uznania dla Pana od 
mieszkańców. Dziękujemy także za trwające 
w naszych szkołach badania przesiewowe 
słuchu wśród uczniów.

Zwracam się do Rady Miejskiej w Czy-
żewie o podjęcie przez aklamację uchwały 
o nadanie honorowego obywatelstwa Gminy 
Czyżew Panu Profesorowi Henrykowi Skar-
żyńskiemu jako wyraz najwyższego uznania 
i podziękowania”.
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Po przywitaniu gości i przedstawieniu 
wniosku głos zabrał Pan Profesor Henryk 
Skarżyński. Wygłosił bardzo ciekawy wykład 
wraz z prezentacją multimedialną na temat 
problematyki słuchu wśród społeczeństwa. 
Wszyscy zgromadzeniu z zapartym tchem 
wysłuchali przemówienia, które po zakoń-
czeniu nagrodzone było gromkimi brawami.

Po wystąpieniu Pana Profesora, Prze-
wodniczący Rady Miejskiej odczytał treść 
uchwały w sprawie „Nadania Panu Profe-
sorowi Henrykowi Skarżyńskiemu Honoro-
wego Obywatelstwa Gminy Czyżew”, którą 
Rada przyjęła przez aklamację. Po podjęciu 
uchwały nastąpiło wręczenie Aktu nadania 
Panu Profesorowi oraz statuetki wykonanej 
brązu z konturem Gminy Czyżew i Herbem 
Gminy przez Panią Burmistrz Czyżewa i Posła 
naszej ziemi Pana Jacka Boguckiego.

Po tej części Pan Profesor dokonał 
wpisu do kroniki czyżewskiej oraz zrobił 
pamiątkowe zdjęcia ze zgromadzonymi.

Nie obyło się bez przemówień okolicz-
nościowych gości którzy w wystąpieniach 
podkreślali dumę z faktu że Pan Profesor tak 
wiele osiągnął w swoim życiu nie zapominając 
przy tym o swoich korzeniach.

Po przemówieniach Pan Przewodniczący 
Rady Miejskiej zakończył obrady Uroczystej 
Sesji. Po części oficjalnej odbyło się przed-
stawienie przygotowane przez dzieci i mło-
dzież z ZS w Rosochatem Kościelnem oraz 

Czyżewie, które przeniosły Pana Profesora 
w klimat szkolnych lat. Wystąpiły również 
dzieci z Zespołu Tanecznego „Pierwszy Krok” 
działającego przy GOK w Czyżewie oraz 
Orkiestra Dęta. Nie dało się nie zauważyć 
wzruszenia u Pana Profesora który podziękował 
wszystkim za przygotowanie i przedstawienie 
tak pięknego spektaklu.

Po części artystycznej odbył się wspólny 
obiad gdzie wszyscy z Panem Profesorem 

mogli rozmawiać i wspominać dawne czasy, 
zrobić pamiątkowe zdjęcia czy uzyskać 
autograf na publikacji przygotowanej przez 
Pana Profesora na tę okoliczność.

Równolegle z uroczystościami z inicjatywy 
Pana Profesora Skarżyńskiego prowadzone 
były w Zespole Szkół w Czyżewie badania 
przesiewowe słuchu wśród dzieci i młodzież 
z terenu naszej gminy.

UM 

Profesor Henryk Skarżyński” Człowiek 
Wolności” w kategorii nauka

Z dumą informujemy, że w plebiscycie 
„Ludzie Wolności” organizowanym przez 
Gazetę Wyborczą i telewizję TVN Profesor 
Henryk Skarżyński, Honorowy Obywatel 
naszej Gminy zdobył najwięcej głosów i został 
nagrodzony w kategorii nauka. W plebiscycie 
widzowie i czytelnicy wybierali pięć osób, 
które w ciągu ostatnich 25 lat stali się dla 
Polaków symbolami niepodległości, rozwoju 
i demokracji. „Największą sławę profesorowi 
Skarżyńskiemu przyniosły – jak to często bywa 
w historii medycyny – zabiegi, w których sens 

wątpili wszyscy inni”. Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

Oto pozostali zwycięzcy plebiscytu:
Jurek Owsiak – Człowiek Wolności 

w kategorii społeczeństwo.
Solange i Krzystof Olszewscy – Ludzie 
Wolności w kategorii biznes.
Adam Małysz – Człowiek Wolności w ka-
tegorii sport.
Krystyna Janda – Człowiek Wolności w ka-
tegorii kultura.

UM Czyżew

Od 16 czerwca 2014 r. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Czyżewie przyjmuje 
wnioski o wydanie Ogólnopolskiej Karty 
Dużej Rodziny.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to 
system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Od 
16 czerwca każda rodzina, z co najmniej 
trójką dzieci na utrzymaniu może w swojej 
gminie złożyć wniosek o wydanie karty. 
Liczba instytucji i firm, które zaoferują zniżki 
rodzinom systematycznie się powiększa. 
Pełną listę będzie można znaleźć na stronie 
www.rodzina.gov.pl.

Wszystkie miejsca oferujące zniżki 
będą opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę 
Dużej Rodziny”.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest 
dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku 
życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub 
studiują. Rodzice mogą korzystać z karty 
dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym 
karta wydawana jest na czas obowiązywania 
orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez 
względu na dochód.

Wniosek można złożyć w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej,

ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew,
Pokój numer 12
Informacji udziela pracownik Ośrodka 

pod numerem tel.: 86 275 50 50.
Więcej o Karcie dużej rodziny na 

stronie MPiPS http://www.mpips.gov.pl/
aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/
art, 6748,karta-duzej-rodziny-pytania-i-
-odpowiedzi.html

GOPS Czyżew

Karty Dużej Rodziny
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Wyścig „Dookoła Mazowsza”
Burmistrz Czyżewa serdecznie zaprasza wszystkich 

mieszkańców Czyżewa i okolicznych miejscowości 
do wspólnego kibicowania uczestnikom międzynaro-
dowego wyścigu kolarskiego „Dookoła Mazowsza”, 
który przejedzie przez teren naszej Gminy 31 lipca 
2014r. w godz.: 15.30 16.00.

Impreza umieszczona jest w światowym kalen-
darzu UCI w kat. 2.2 W zawodach weźmie udział 

130 najlepszych kolarzy grup zawodowych w tym 
również Polski. 

Miejsce przejazdu przez Czyżew od ul. Zaręb-
skiej przy Urzędzie Miejskim w kierunku Wysokiego 
Mazowieckiego przez Rosochate Kościelne. 

Gmina Czyżew jest współorganizatorem w/w 
wyścigu. Serdecznie zapraszamy.

UM Czyżew

UWAGA!
Urząd Miejski przypomina iż gromadzenie odpadów niesegre-

gowanych powinno odbywać się wyłącznie w pojemnikach trwałych 
o pojemności 120 litrów, 240 litrów lub 1100 litrów. Pojemniki 
i worki zapewniają właściciele nieruchomości na własny koszt 
lub mogą być wydzierżawione od PGK Zambrów. PGK Zambrów 
pobiera opłatę za wydzierżawienie pojemników w kwocie 3 zł 
brutto za miesiąc – pojemnik 120 litrów, 5 zł brutto – pojemnik 
240 litrów. W przypadku selektywnej zbiórki odpady powinny 

być gromadzone w workach które można nabyć odpłatnie od 
firmy odbierającej odpady. Opłata za 1 worek wynosi 1 zł brutto. 
Minimalna ilość worków zapełnionych przy selektywnej zbiórce 
wynosi 1 szt. w miesiącu dlatego tez minimalna ilość zakupionych 
worków wynosi 6 sztuk na pół roku. Opłaty za dzierżawę koszy 
oraz zakupione worki naliczana jest przez PGK Zambrów raz na 
pół roku (czerwiec, grudzień).  

UM Czyżew

,,Epoka Prymasa Tysiąclecia”
W czwartek 29 maja 2014 roku w ZSOiZ 

w Czyżewie odbył się finał XII edycji Konkursu 
Historycznego,, Epoka Prymasa Tysiąclecia”. 
Cieszył się on w tym roku bardzo dużym zain-
teresowaniem młodzieży, o czym świadczy 
rekordowa liczba uczestników. Konkurs ten ma 
na celu przybliżenie młodzieży działalności 
kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz najnow-
szej historii Polski. Finałowe rozgrywki miały 
przebieg dwustopniowy i składały się z części 
pisemnej oraz części ustnej. Rozpoczynając 
uroczystość, pani dyrektor Alicja Bańkowska 
w swoim przemówieniu zwróciła uwagę na 
to, jak ważną postacią w najnowszej historii 
Polski był Prymas Tysiąclecia, gdyż Jego 
nauka, myśl społeczna i wzór patriotyzmu 
pozostają ciągle aktualne.

W pierwszej części konkursu ucznio-
wie pisali test, na którego rozwiązanie mieli 
45 minut. Komisję konkursową tworzyły 
następujące osoby: przewodniczący – prof. dr 
hab. Krzysztof Sychowicz z Instytutu Pamięci 
Narodowej, p. Iwona Czarcińska z Instytutu 
Prymasowskiego Stefana Kardynała Wyszyń-

skiego, dyrektor ZSOiZ w Czyżewie Alicja 
Bańkowska, ks. Dariusz Gosk oraz p. Adam 
Świderski – nauczyciel historii ZSOiZ w Czy-
żewie. Do części finałowej zakwalifikowano 
10 osób. Uczniowie losowali pytania z zakresu 
historii i biografii Prymasa. W tym roku szkol-
nym zagadnienia historyczne dotyczyły życia 
politycznego, gospodarczego i kulturalnego 
państwa polskiego w latach 1970 – 1981. Po 
wysłuchaniu odpowiedzi laureatów komisja 
wyłoniła następujących zwycięzców:

W kategorii gimnazjum:
1. Mikołaj Powójski – Miejskie Gimna-

zjum Nr 1 w Zambrowie
2. Krzysztof Krasowski – Gimnazjum Kla-

syczne im. Jana Pawła w Ostrołęce
3. Magdalena Wesołowska – Gimnazjum 

im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem 
Mazowieckiem

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych: 
1. Ewa Bogucka – ZSOiZ w Ciechanowcu 

2. Daniel Kossakowski – Katolickie Lice-
um Ogólnokształcące w Łomży

3. Arkadiusz Dobkowski – I LO im. Gene-
rała Józefa Bema w Ostrołęce

Zespołowo w kategorii Gimnazjum zwycię-
żyło Miejskie Gimnazjum Nr 1 w Zambrowie, 
zaś w kategorii szkół ponadgimnazjalnych 
zwyciężyło katolickie Liceum Ogólnokształcące 
w Łomży. Każdy z uczestników otrzymał nagrodę 
książkową. Dla zwycięzców przygotowano 
też bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Konkurs ten to wspaniała okazja do upo-
wszechniania wiedzy o osobie i działalności 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który jest 
autorytetem moralnym dla młodych ludzi. 
Młodzież z wielkim zainteresowaniem zgłębia 
swoją wiedzę na temat biografii i dziedzictwa 
Prymasa Tysiaclecia, dzięki czemu wiedza 
o tym wielkim autorytecie moralnym staje 
się im coraz bliższa.

Dorota Gierałtowska
ZSOiZ
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Obchody Konstytucji 3 maja

Tegoroczne obchody 223 rocznicy 
uchwalenia konstytucji 3 maja w naszej 
Gminie rozpoczęły się Mszą Święta o godz. 
15.00 odprawioną przez J.E. ks. Biskupa 
Janusza Stepnowskiego ordynariusza diecezji 
łomżyńskiej w Kościele Parafialnym pw. św. 
Piotra i Pawła w Czyżewie.

Po Mszy Św. poczty sztandarowe wraz 
z pozostałymi uczestnikami obchodów prze-
maszerowali pod Pomnik Niepodległości 
gdzie zostały złożone kwiaty przez liczne 
delegacje. W imieniu społeczności Gminy 
Czyżew kwiaty złożyła Burmistrz Czyżewa 
Pani Anna Bogucka z Przewodniczącym Rady 
Miejskiej Panem Witoldem Sienickim oraz 
wiceprzewodniczącym Panem Bogdanem 
Sienickim. Kwiaty złożył również poseł na 
Sejm RP Pan Jacek Bogucki, przedstawiciele 

Powiatu Wysokomazowieckiego – Starosta 
Pan Bogdan Zieliński oraz radny Powia-
towy Pan Jerzy Pakieła, Radny Sejmiku 
Województwa Podlaskiego Pan Łukasz 
Siekierko, przedstawiciele Związku Sybira-
ków, Czyżewskiego Klubu Seniora, Straży 
Pożarnej, oraz uczniowie z Dyrektorami 
Szkół z terenu Gminy.

Dalsza część uroczystości odbyła się 
w Gminnym Ośrodku Kultury. Okolicz-
nościowe przemówienia wygłosili: Pani 
Burmistrz Anna Bogucka, Poseł na Sejm RP 
oraz Starosta Wysokomazowiecki. W swoich 
wystąpieniach wszyscy podkreślali wagę 
uchwalonej konstytucji która jako druga 
w świecie i pierwsza w Europie określiła 
ramy ustrojowe państwa polskiego i wywarła 

duży wpływ na dalsze losy ojczyzny. Nie 
obyło się bez odniesień do obecnej sytuacji 
polityczno – społecznej w naszym kraju 
i potrzeby kultywowania tradycji i patrio-
tycznych postaw w naszym społeczeństwie. 
Na koniec uroczystości uczniowie z Zespołu 
Szkół w Czyżewie zaprezentowali swoje 
umiejętności w specjalnie przygotowanym, 
okolicznościowym, patriotycznym przed-
stawieniu. Na zakończenie Pani Burmistrz 
złożyła podziękowania wszystkim obecnym 
za przybycie, młodzieży za udział w części 
artystycznej oraz opiekunom Pani Kindze 
Lubak, Pani Beacie Mioduszewskiej oraz Pani 
Małgorzacie Godlewskiej za trud włożony 
w przygotowanie młodzieży do insceniza-
cji oraz zachęcanie do podtrzymywania 
tradycji i historii.

UM Czyzew

Obchody Dnia Strażaka 2014
18 maja 2014 r. w miejscowości Dąbrowa 

Nowa Wieś odbyły się Gminne i Parafialne 
Obchody Dnia Strażaka połączone z oficjalnym 
otwarciem świetlicy wiejskiej. Uroczystość 
rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną 
przez ks. Proboszcza Wiesława Pac oraz ks. 
Marcina Ołtarzewskiego w Kościele pw. Św. 
Stanisława w Dąbrowie Wielkiej. Po mszy 
św. na którą licznie przybyły jednostki OSP 
z Gminy Czyżew z Komendantem Gmin-
nym Panem Dariuszem Sienickim na czele, 
jednostki OSP Parafii Dąbrowa Wielka oraz 
przedstawiciele władz udali się do świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Dąbrowa Nowa 
Wieś gdzie odbyła się w dalsza część uro-
czystości. Zbiórkę rozpoczął Komendant 
Gminny OSP a następnie głos zabrali: Prezes 
Zarządu OG ZOSP RP Pani Anna Bogucka – 
Burmistrz Czyżewa, Pan Krzysztof Krajewski 
Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie, Prezes 
Zarządu OP ZOSP RP w Wysokiem Mazo-
wieckiem Pan Jacek Bogucki – Poseł na Sejm 
RP, Pan Andrzej Koc Komendant Powiatowy 
PSP w Wysokiem Mazowieckiem. Wszyscy 
w swoich przemówieniach dziękowali stra-
żakom za ogromne zaangażowanie w pracę 
i bezinteresowną pomoc niesioną drugiemu 

człowiekowi, a wszystkim mieszkańcom 
przyjemnego korzystania ze świetlicy. Na 
koniec głos zabrał Pan Jarosław Kutyłow-
ski sołtys wsi Dąbrowa Nowa Wieś, który 
podziękował wszystkim zgromadzonym za 
przybycie. Szczególne podziękowania skie-
rował do Pani Burmistrz nie tylko za pomoc 

w organizację obchodów Dnia Strażaka ale 
również wsparcie finansowe i organizacyjne 
tak ważnej inwestycji z której mogą korzystać 
wszyscy mieszkańcy. Po części oficjalnej 
wszystcy zgromadzeni zostali zaproszeni 
na uroczysty obiad.

UM Czyzew
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Inwestycje drogowe w Gminie
W tym roku podobnie jak w latach 

ubiegłych w Gminie Czyżew prowadzone są 
inwestycje drogowe. Część z nich aktualnie 
jest w trakcie realizacji.

Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem 
w ramach zadania pod nazwą,, Stawiamy na 
dobrą i bezpieczną komunikację w gminie, 
powiecie i województwie” trwają prace 
przy przebudowie czterech dróg gminnych 
(niektóre zostały już zakończone):

1. Zakończona została przebudowa drogi 
gminnej Nr 108009 B od drogi krajo-
wej Nr 63 do drogi wojewódzkiej 690. 
Przetarg na realizację tego zadania wy-
grało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo 
– Mostowych,, TRAKT” z Wysokiego 
Mazowieckiego. Przebudowa polegała 
na wykonaniu wzmocnienia istniejącej 
konstrukcji jezdni bitumicznej wraz 
z remontem istniejących zjazdów na 
posesje oraz poprawą odwodnienia 
poprzez powierzchniowy spływ wód 
opadowych do rowów przydrożnych 
i przepustów drogowych i dalej do na-
turalnych zbiorników wodnych. Koszt 
zadania to 481.296,22 zł.

2. Zakończona została także przebudowa 
drogi gminnej Nr 107974 B Czyżew 
Sutki. Przebudowa istniejącej drogi 
miała na celu poprawę przejezdności 
oraz zapewnienie możliwości bez-

piecznego dojazdu do terenów zabu-
dowań gospodarskich i pól uprawnych. 
Zadanie realizowane przez Przedsię-
biorstwo Drogowo – Mostowe,, MAK-
SBUD” z Bielska Podlaskiego za kwotę 
550 22, 17 zł.

3. Trwa modernizacja ul. Klonowej Nr 
108008 B w Czyżewie. Zakres prac 
obejmuje przede wszystkim odwod-
nienie drogi i wykonanie poszerzenia 
z kostki brukowej betonowej oraz wy-
konanie podbudowy z kruszywa natu-
ralnego. Wykonawcą zadania za kwotę 
94 857,39 zł jest jak w poprzedniej in-
westycji firma „MAKSBUD”.

4. Przebudowa ul. Sikorskiego Nr 108006 
B w Czyżewie. Wykonawcą zadania za 
505 120, 77 zł. jest Przedsiębiorstwo 
Robót Elektrycznych i Budowlanych,, 
MIPA” z Białegostoku. Na ulicy Sikor-
skiego w ramach przebudowy zapro-
jektowano przekrój uliczny z wykona-
niem jezdni bitumicznej o szerokość 
6,0 m i obustronnymi chodnikami sze-
rokości 1,5 m. W ramach prac zostanie 
również wykonanie odwodnienie oraz 
oświetlenie ulicy.

Łączna wartość czterech dróg to 
1 633.491,55 zł. Gmina otrzymała na reali-
zację inwestycji dofinansowanie w wysokości 
do 50% w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych tzw.,, Sche-
tynówka”. Wymagany termin realizacji 
zamówienia od dnia podpisania umowy to 
31.07.2014r.
5. Kolejna inwestycja drogowa to przebu-

dowa ul. Poświątne w Rosochatem Koś-
cielnem. W ramach przeprowadzonych 
prac dotychczasowa nawierzchnia 
z żużlu została zastąpiona kostką bru-
kową. Wykonawcą zadania jest znana 
już w Gminie Czyżew m.in. z budowy 

targowiska miejskiego firma P&K Ja-
czewscy z siedzibą w Korytnicy. Koszt 
przebudowy to ponad 69 000 zł.

6. Trwają prace przy modernizacji dro-
gi dojazdowej do pół w miejscowości 
Godlewo Kolonia. Najkorzystniej-
szą ofertę w przetargu złożyła firma 
Usługi Transportowe Krzysztof Pyrgiel 
z Małkini Górnej. Zgodnie z umową 
prace zostaną zrealizowane za kwotę 
195 914,40 zł. do 15.09.2014r. W za-
kresie prac zakłada się wykonanie robót 
ziemnych, wykonanie nawierzchni żwi-
rowej a także wykonanie nawierzchni 
żwirowej na zjazdach gospodarczych. 
Zadanie dofinansowane jest z Urzędu 
Marszałkowskiego w ramach Programu 
Ochrony Gruntów Rolnych.

7. Przebudowa drogi gminnej ul. Zarze-
cze w Czyżewie od skrzyżowania od 
ul. Kościelnej do kładki na rzece Brok 
Wykonawcą zadania jest firma P&K Ja-
czewscy z siedzibą w Korytnicy. W ra-
mach zadania wykonany został ciąg pie-
szo – jezdny o nawierzchni z kostki 
betonowej typu,, polbruk”, przebudo-
wa oświetlenia ulicznego – demontaż 
istniejącej linii napowietrznej i trzech 
słupów żelbetowych, wykonanie linii 
kablowej, posadowienie pięciu słupów 
oświetleniowych oraz ukształtowanie 
zieleni. Inwestycja została zrealizowa-
na za kwotę 125.653,66 zł.. Wykona-
nie ciągu pieszo – jezdnego z pewnoś-
cią wpłynie na estetykę terenu wokół 
zalewu. Warto również wspomnieć, że 
powstanie jeszcze jedna ścieżka pro-
wadząca do zalewu. Kolejny deptak 
powstanie od strony ulicy Kościelnej.

UM Czyżew 

W dniach od 27-28 maja 2014 r. Urząd 
Miejski w Czyżewie po raz drugi zorganizował 
na terenie gminy akcję środowiskową pn. 
„Meble, graty wystaw z chaty”.

Akacja polegała na bezpłatnej zbiórce 
odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci. 

Mieszkańcy gminy najczęściej pozbywali się 
starych mebli, sprzętów AGD, telewizorów, 
radioodbiorników, starych komputerów, 
monitorów, itp. 

 W ramach akcji zebrano 2,5 tony 
elektrośmieci i 8,5 tony odpadów wielko-
gabarytowych.

UM Czyżew 

Podsumowanie akcji „Meble, graty wystaw z chaty”
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Gminne Przedszkole w Czyżewie promuje 
bezpieczne zabawy na świeżym powietrzu

Dnia 10.04.2014 r. w Gminnym Przed-
szkolu w Czyżewie odbyła się uroczystość 
rozstrzygnięcia Miedzyprzedszkolnego Konkursu 
Plastycznego „Bezpieczne zabawy na świeżym 
powietrzu”. W konkursie udział wzięło siedem 
placówek z powiatu wysokomazowieckiego: 
Gminne Przedszkole w Czyżewie, Niepub-
liczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka 
w Szepietowie, Niepubliczne Przedszkole 
w Szepietowie, Przedszkole Miejskie nr 1,, 
Świat Malucha” w Wysokiem Mazowieckiem, 
Przedszkole Miejskie nr 2 w Wysokiem 
Mazowieckiem, Oddział Przedszkolny przy 
Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem, 
Oddział Przedszkolny w Dąbrowie Wielkiej. 
Na konkurs nadesłano 78 prac. Laureatami 
konkursu zostali:

W kategorii dzieci 3- letnich:
I miejsce – Aleksandra Bogucka – Gminne 
Przedszkole w Czyżewie,
II miejsce – Alicja Baczewska – Gminne 
Przedszkole w Czyżewie,
III miejsce – Kinga Nagalska – Przedszkole 
Miejskie nr 1 ,,Świat Malucha” w Wyso-
kiem Mazowieckiem,
Wyróżnienie – Wiktoria Czaja – Przedszkole 
Miejskie nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem.

W kategorii dzieci 4-letnich:
I miejsce – Weronika Niemyjska – Niepub-
liczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka 
w Szepietowie,

II miejsce – Patryk Maciąg – Niepubliczne 
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Szep-
ietowie,
III miejsce – Blanka Gniazdowska – Gminne 
Przedszkole w Czyżewie,
Wyróżnienie – Malwina Sienicka – Gminne 
Przedszkole w Czyżewie,
Wyróżnienie – Joanna Zarzecka – Przedszkole 
Miejskie nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem,
Wyróżnienie – Zuzanna Świerżewska – 
Gminne Przedszkole w Czyżewie

W kategorii dzieci 5-letnich:
I miejsce – Weronika Kozłowska – Gminne 
Przedszkole w Czyżewie,
II miejsce – Martyna Murawska – Gminne 
Przedszkole w Czyżewie,
III miejsce – Antoni Dworakowski – Niepub-
liczne Przedszkole w Szepietowie,
Wyróżnienie – Nikola Jurczak – Przedszkole 
Miejskie nr 1 „Świat Malucha” w Wyso-
kiem Mazowieckiem,

Wyróżnienie – Maria Mioduszewska – Nie-
publiczne Przedszkole w Szepietowie,

W kategorii dzieci 6-letnich:
I miejsce – Kamil Wyszyński – Niepubliczne 
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Szep-
ietowie, 
II miejsce – Aleksandra Jaszczur – Gminne 
Przedszkole w Czyżewie,
III miejsce – Wiktoria Busma – Niepub-
liczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka 
w Szepietowie,
Wyróżnienie – Karolina Gniazdowska – 
Gminne Przedszkole w Czyżewie,
Wyróżnienie – Weronika Skowrońska – 
Przedszkole Miejskie nr 2 w Wysokiem Mazo-
wieckiem.

Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe w postaci zabawek zachęcających 
do zabaw na świeżym powietrzu, gier edu-
kacyjnych i przyborów plastycznych.

Sponsorami nagród, które dostarczyły 
dzieciom wiele radości są: Burmistrz miasta 
Czyżewa Pani Anna Bogucka oraz Pan Janusz 
Jabłoński właściciel Firmy Remontowo- 
Budowlanej w Brykach .

Gratulujemy młodym artystom wybitnych 
osiągnięć w naszym konkursie i życzymy 
dalszych sukcesów.

Organizatorzy konkursu:
Danuta Suchodolska

Bogusława Pietruszewska

Dnia 27 maja 2014 roku w Gminnym 
Przedszkolu w Czyżewie odbyła się uroczy-
stość  z okazji Święta Rodziny. Jest to dzień 
bardzo ważny, zarówno dla dzieci, jak i ich 
rodziców. Punktualnie o godzinie 12.00 
w kolorowo udekorowanej sali Gminnego 
Ośrodka Kultury dyrektor przedszkola Maria 
Krystosiak powitała gości. Przypomniała, że 
ten dzień poświęcony jest rodzinie, bo to właś-
nie rodzina jest wielkim skarbem. Następnie 
oddała głos dzieciom, które prezentowały się 
niezwykle elegancko i wytwornie. Przedszkolaki 
z wielką tremą i przejęciem wystąpiły w części 
artystycznej, na którą składały się wiersze, 
piosenki, tańce i koncert na instrumentach 
perkusyjnych. Złożyły rodzicom życzenia 
pełne miłości i wdzięczności za trud jaki 
wkładają w ich wychowanie. Obdarowały 
ich laurkami, które specjalnie na tę okazję 
samodzielnie przygotowały.

 Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni 
do występów dzieci przygotowanych dla 
rodziców, którzy z ogromnym wzruszeniem 
oglądają swoje pociechy wcielające się w różne 
postaci. Ale jak często można oglądać teatrzyk 

rodziców przygotowany specjalnie dla dzieci. 
Przedszkolaki z naszego przedszkola miały 
okazję obejrzeć przedstawienie, w którym 
grali ich rodzice i był to najlepszy prezent 
jaki mogły otrzymać na Dzień Dziecka.

Przedstawienie pt. „Królewna Śnieżka 
i siedmiu krasnoludków” przygotowali chętni 

rodzice ze wszystkich grup przedszkolnych. 
Nad całością czuwała jedna z mam, która 
wcieliła się w rolę reżysera.

Kilkutygodniowe przygotowania – podział 
ról, nauka tekstu, muzyka, rekwizyty, stroje, 
dekoracje i liczne próby przyniosły zamierzone 
efekty. Przedszkolaki obejrzały przedstawienie 

„Dzieci rodzicom – rodzice dzieciom”
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z zapartym tchem i z niecierpliwością ocze-
kiwały kolejnych postaci, które pojawiały się 
na scenie. W przedstawieniu można było 
obejrzeć śpiewającą Śnieżkę, złą macochę, 
lustro, leśne zwierzątka, myśliwego, króla, 
królową, królewicza. Najwięcej radości 
dostarczyły dzieciom zabawne krasnoludki. 
Każda z postaci zagrana została wyjątkowo 
i oryginalnie. Doskonałą grę rodziców uzu-
pełniły fantastycznie dobrane stroje.

Podczas występu z widowni co chwilę 
dobiegały okrzyki: To moja Mama! Tato, 
jestem tutaj!. Przedszkolaki były zachwycone 
i w podziękowaniu za tak piękny występ 

wręczyły aktorom niespodzianki i nagrodziły 
występ długimi i głośnymi brawami.

Dziękując rodzicom za występ Dyrek-
tor Przedszkola powiedziała: -Nasze dzieci 
widziały wiele teatrzyków, w których grali 
profesjonalni aktorzy, ale Wy byliście najlepsi. 
Gratuluję i dziękuję w imieniu swoim i dzieci.

Rodzice mogli być z siebie naprawdę 
dumni. Wysiłek wszystkich aktorów biorących 
udział w przedstawieniu został zrekompen-
sowany uśmiechami dzieci i fantastyczną 
atmosferą jaka panowała na sali.

Teatrzyk nie był jedyną atrakcją tego 
dnia. Jedna z mam przygotowała zagadki 

dotyczące bohaterów bajki. Dzieci wspólnie 
z rodzicami z dużą łatwością radziły sobie 
z ich rozwiązaniem, za co zostały nagro-
dzone słodyczami.

Dziękujemy wszystkim Rodzicom, 
którzy zaangażowali się w wystawianie 
bajki dla przedszkolaków. Mamy nadzieję, 
że udział w teatrzyku jest i będzie miłym 
i niezapomnianym wspomnieniem przed-
szkolnej przygody dla Was i Waszych Dzieci.

 Danuta Suchodolska
 Dorota Sienicka

Święci patroni – 
Stanisław i Jan Paweł II w Dąbrowie Wielkiej

W dniu 8 maja 2014 roku w uroczystość odpustową św. Sta-
nisława BM w Dąbrowie Wielkiej odbyła się wizytacja kanoniczna 
ks. biskupa Tadeusza Bronakowskiego. Był to szczególny dzień 
w naszej rodzinie parafialnej, wiązał się bowiem także z poświę-
ceniem pomnika św. Jana Pawła II.

Głównym punktem uroczystości była suma odpustowa cele-
browana przez ks. biskupa z bardzo licznym udziałem księży z oko-
licznych parafii, zaproszonych gości reprezentujących samorządy 
różnych szczebli. W swoim kazaniu ekscelencja ks. Biskup ukazał 
nam wielkie podobieństwo jakie łączyło dwóch patronów tego 
szczególnego dnia – św. Stanisława i św. Jana Pawła II. Ks. Biskup 
podkreślił, iż obaj byli pasterzami kościoła w Krakowie, którzy swoją 
posługą bronili wartości wiary, moralności i patriotyzmu, a przykład 
ich życia sprawił, że zostali wyniesieni na ołtarze. Mimo, iż żyli 
w odmiennych okresach, ich nauki są ponadczasowe. Wdzięczni 
Bogu za dar Jana Pawła II parafianie oddali cześć świętemu przed 
pomnikiem poświęconym przez ks. Biskupa Tadeusza Bronakow-
skiego oraz ks. proboszcza Wiesława Paca.

Na zakończenie uroczystości ks. Biskup podziękował wszystkim 
parafianom, gościom oraz fundatorom pomnika za wspólną modli-

twę oraz zachęcił do dalszej owocnej współpracy z duszpasterzami 
parafii – ks. proboszczem Wiesławem Pacem i ks. wikariuszem 
Marcinem Ołtarzewskim.

Elżbieta Krajewska 

Szkolna Kasa Oszczędności w Szkole 
Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej

Szkolna Kasa Oszczędności działająca w Szkole Podstawowej 
w Dąbrowie Wielkiej, której patronuje Bank Spółdzielczy w Czyże-
wie, zajęła I miejsce na szczeblu regionalnym w tegorocznej edycji 
konkursu „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym 
– „Talenty dodajemy” w ramach Programu Talentowi SKO.

Ważną rolę w codziennym życiu człowieka odgrywa umie-
jętność właściwego gospodarowania pieniędzmi. Powinniśmy 
się jej uczyć od najmłodszych lat. Taką możliwość dają Szkolne 
Kasy Oszczędności. SKO działa w szkole od 2001 roku. Głównym 
celem działalności SKO jest propagowanie idei oszczędzania, 
kształtowanie u uczniów nawyku systematycznego oszczędzania, 
uczenie racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami 
finansowymi i celowego ich wykorzystywania. W każdym roku 
szkolnym uczniowie klas starszych zapoznają się z działalnością 
Banku Spółdzielczego w Czyżewie, przygotowują się do korzystania 
z usług bankowych. W dniach 28-30 maja uczniowie wspólnie 
z rodzicami i opiekunami udali się na trzydniową wycieczkę 
Gdańsk – Sopot – Gdynia – Szymbark. Część osób mogła spełnić 
swoje marzenia dzięki SKO, ponieważ systematycznie wpłacała 
na książeczkę oszczędnościową nawet najdrobniejsze kwoty 
przez cały rok szkolny. 

Anna Granaszewska
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IV Konkurs Piosenki Powstańczej i Harcerskiej w Czyżewie
Po raz czwarty w Czyżewie rozbrzmie-

wały nuty piosenki harcerskiej, przywołano 
też echa Powstania Warszawskiego. Szkoła 
Podstawowa im. Szarych Szeregów w Czy-
żewie pod patronatem honorowym Bur-
mistrza Czyżewa oraz Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Szarych Szeregów w War-
szawie zorganizowała IV Konkurs Piosenki 
Powstańczej i Harcerskiej, który odbył się 
10 kwietnia 2014 r. w sali widowiskowej 
Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie. 
Konkurs stanowił galę obchodów święta 
patrona szkoły. Z zaproszenia organizato-
rów skorzystało 20 wykonawców z terenu 
powiatu wysokomazowieckiego. Przyjechali 
soliści i zespoły z Dąbrowy Wielkiej, Święcka 
Wielkiego, Dąbrówki Kościelnej, Szepietowa, 
Kuczyna, Wojen Krup, Klukowa, Łempic, 
Rosochatego Kościelnego, wystąpili też 
gospodarze – uczniowie szkoły czyżewskiej.

Komisja Konkursu, oceniając występy 
solistów i zespołów, zwracała uwagę mię-
dzy innymi na walory muzyczne, dykcję, 
poczucie rytmu, ogólny wyraz artystyczny, 
melodię, dobór repertuaru. Uczestnicy 
zaprezentowali wysoki poziom artystyczny 
wykonywanych utworów. Widownia mogła 
podziwiać kostiumy młodych wykonawców, 
m.in. mundury powstańcze, wojskowe, czy 
harcerskie. Wśród uczestników było też sporo 
harcerzy z Czyżewa i Rosochatego Kościelnego. 
Największe powodzenie w konkursie miała 

– wykonana 4 razy – pieśń Serce w plecaku, 
Pałacyk Michla zaśpiewano 3 razy.

W kategorii solistów (kl. I – III) I miejsce 
zdobyła Wiktoria Anna Sienicka (ZS w Czyże-
wie); II miejsce zajęła Amelia Wdziękońska (SP 
w Dąbrowie Wielkiej); III miejsce przypadło 
Michałowi Zaborowskiemu (ZS w Rosocha-
tem Kość.). W klasach IV – VI wśród solistów 
I miejsce zdobyła Izabela Wyszyńska (ZS 

w Jabłonce Kościelnej); II miejsce zajął Paweł 
Kalinowski (SP w Święcku Wielkim); III miejsce 
uzyskała Izabela Wyszyńska (SP w Wojnach 
Krupach). Komisja przyznała wyróżnienia: 
Natalii Żebrowskiej (ZS w Czyżewie), Gabrieli 
Budlewskiej (parafia w Wojnach Krupach), 
Mateuszowi Maksimczukowi (SP w Kuczynie), 
Patrycji Ziółkowskiej (SP w Dąbrówce Kość.), 
Mateuszowi Chaberkowi (SP w Szepietowie), 
Aleksandrze Sadowskiej (SP w Rosochatem Kość.).

W kategorii zespołów (kl. I – III) I miej-
sce zajął zespół: Julita Kaczyńska i Zuzanna 

Kaczyńska (SP w Rosochatem Kość.); II miejsce 
zdobył zespół: Kinga Zaręba, Magdalena Kalupa 
i Paulina Rawa (ZS w Czyżewie). W klasach IV 
– VI wśród zespołów I miejsce uzyskał Zespół 
Wokalny przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Klukowie, II miejsce zajął zespół: Jowita 
Konopka i Julia Ziółkowska (SP w Dąbrówce 
Kość), III miejsce zdobył Zespół Wokalny ze 
Szkoły Podstawowej w Czyżewie. Wyróżnienia 
komisja przyznała: zespołowi „Rosochate” (ZS 
w Rosochatem Kość.), zespołowi „Karino” (SP 
w Szepietowie), zespołowi „Morowe Panny” 
(SP w Łempicach). Nagrodzone i wyróżnione 
zespoły oraz soliści biorący udział w Konkursie 
otrzymali pamiątkowe statuetki oraz dyplomy. 
Czas obrad komisji konkursowej wypełnił 
występ grupy harcerzy ze Szkoły Podstawo-
wej w Czyżewie oraz słodki poczęstunek dla 
gości. W organizacji imprezy pomocą służyli 
pracownicy GOK-u w Czyżewie oraz harcerze 
3 WDH im. Szarych Szeregów.

Piosenka jest ważnym elementem har-
cerskiego życia: wprowadza radość, ale też 
refleksje, przypomina historyczne zdarzenia, 
istotne w harcerskich szeregach. I tym razem 
pieśń harcerska i powstańcza wprowadziła 
wspaniałą atmosferę wzajemnej łączności 
wokół ważnych ideałów patriotycznych 
i skautowych. Niezwykle istotne jest również 
to, że młode pokolenie wciąż o nich pamięta 
i dzięki temu pieśń powstańcza i harcerska 
żyje nie tylko w harcerskich drużynach.

Szkoła Podstawowa w Czyżewie

VII Powiatowy Konkurs Poetycki „Wierszem malowane”
5 maja 2014 roku odbył się finał VII 

Powiatowego Konkursu Poetyckiego „Wierszem 
malowane”. Patronat nad konkursem, zorga-
nizowanym przez Zespół Szkół w Czyżewie”, 
objęła Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka. 
Uroczystość miała na celu popularyzację 
amatorskiej twórczości poetyckiej, a hasło 
przewodnie tegorocznej edycji brzmiało: „Jan 
Paweł II- Człowiek, Polak, Święty”.

Konkurs polegał na napisaniu utworu 
poetyckiego, który nawiązywałby do życia 
i działalności Świętego Papieża Jana Pawła 
II, a zwłaszcza do Jego związków z Polską. 
Postawiliśmy sobie za cel przybliżenie postaci 
naszego Wielkiego Rodaka, którego zarówno 

jako zwykłego kapłana, jak i papieża, cechowała 
niezwykła radość i chrześcijański optymizm.

Komisja w składzie : pani Cecylia 
Dąbrowska i pan Bogusław Doroszkiewicz, 
po przesłuchaniu 49 wierszy, postano-
wiła przyznać:

w kategorii szkół podstawowych:
I miejsce- Luizie Lubowickiej ze Szkoły 

Podstawowej w Wysokiem Mazowieckiem ,
II miejsce – Adamowi Kaczyńskiemu 

z Zespołu Szkól w Rosochatem Kościelnem,
III miejsce- Monice Łukasiak ze Szkoły 

Podstawowej w Wojnach Krupach,

Wyróżnienia: Wiktorii Sienickiej z Zespołu 
Szkół w Czyżewie, Wiktorowi Boreckiemu 
z Zespołu Szkół w Jabłonce Kościelnej, Seba-
stianowi Grosfeld z Zespołu Szkół w Jabłonce 
Kościelnej oraz Kamilowi Roszkowskiemu 
z Zespołu Szkół w Kobylinie Borzymach.

w kategorii gimnazja i szkoły średnie 
uczniowie zajęli:

I miejsce: Kinga Dębińska z Zespołu 
Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Wyso-
kiem Mazowieckiem,

I miejsce- Sylwia Konopka z Zespołu 
Szkół w Jabłonce Kościelnej,

II miejsce: Kamil Szulborski z Zespołu 
Szkół w Czyżewie,

III miejsce: Konrad Żochowski z Zespołu 
Szkół w Nowych Piekutach,

Wyróżnienia: Karol Bartłomiejczuk z Cen-
trum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem 
Mazowieckiem, Natalia Dawidko z Zespołu 
Szkół Rolniczych w Krzyżewie, Weronika 
Kalupa z Zespołu Szkół w Czyżewie. 

Organizatorzy konkursu dziękują 
wszystkim uczestnikom za udział i życzą 
dalszych sukcesów.

Irena Uścińska 
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W słoneczne popołudnie, w niedzielę 18 maja na scenie Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Czyżewie odbyła się piętnasta już edycja 
Powiatowych Prezentacji Tanecznych „Wesoły Pląs”. Rozpoczął 
je zespół mażoretek z Miejscowego Ośrodka Kultury. Następnie 
Dyrektor GOK-u Pani Katarzyna Kostro podziękowała wszystkim 
za przybycie i zachęciła do dopingowania zespołów tanecznych. 

Licznie zgromadzona publiczność obejrzała tego dnia taneczne 
popisy następujących zespołów i grup tanecznych: „Pierwszy Krok” 
oraz mażoretki „EMKO” z GOK-u w Czyżewie; z Gminnego Przed-

szkola w Czyżewie zespoły „Ognik”, „Elfiki”, „Słoneczne Skrzaty” 
oraz „Żabki”; „Tańczące Promyki” z Przedszkola Miejskiego nr 1 
w Wysokiem Mazowieckiem; „Tańczące Brzdące” i „Zakręcone” ze 
Szkoły Podstawowej w Radziszewie  Starym; „Tęczowa Dwójeczka” 
z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem; ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem „Re- Fleksik” oraz 
„Re-fleks”; „Żaki” ze Szkoły Podstawowej w Wojnach Krupach oraz 
Zespół Taneczny ze Szkoły Podstawowej w Łempicach.

Po występach tanecznych głos zabrała Pani Wioletta Gołąb, 
opiekunka i instruktorka mażoretek „EMKO” i „Pierwszego Kroku”, 
która podziękowała dzieciom, młodzieży, ich rodzicom oraz dorosłym 
już dziś członkom jej zespołu, za 18 lat współpracy. Nadmieniła 
przy tym, że: „Zespół Pierwszy Krok osiągnął dziś pełnoletniość”. 
W podziękowaniu za wieloletnią opiekę nad zespołem „Pierwszy 
Krok” i wychowanie wielu pokoleń dzieci oraz młodzieży, Pani 
Wiola otrzymała kosze kwiatów od członków zespołu i ich rodzi-
ców oraz od pracowników GOK-u w Czyżewie. Dyrektor GOK-u 
Pani Katarzyna Kostro również wyraziła uznanie dla Pani Wioli, jej 
pracy, ofiarności i zaangażowania. Zapewniła też, iż „Pani Wiola 
może czuć się zaproszona na wszystkie przyszłe imprezy, które 
GOK w Czyżewie będzie organizował”. 

Na zakończenie wszystkim grupom zostały wręczone pamiąt-
kowe dyplomy oraz statuetki za udział w naszych prezentacjach.

 Anna Kazimierczu
 st.instr. GOK-u w Czyżewie 

Wesoły pląs

IV Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Burmistrza
W Zespole Szkół Ogólnokształcą-

cych i Zawodowych im. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego w Czyżewie odbył się IV Tur-
niej Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar 
Burmistrza Czyżewa. 11 kwietnia 2014 r. 
rozegrano eliminacje do spotkania finałowego, 
a 13 kwietnia 2014 r. odbyło się spotkanie 
finałowe. Drużyny występujące w turnieju 
walczyły w 2 grupach:

Grupa „A”
1. Sokołów S.A Czyżew
2. Clovin Czyżew
3. „Strażacy” Czyżew

Grupa „B”
1. Gimnazjum Czyżew
2. Absolwenci ZSOiZ Czyżew 1
3. Absolwenci ZSOiZ Czyżew 2
4. ZSOiZ Czyżew

W piątek od godziny 15.30 zespoły 
walczyły o awans do spotkania finałowego, 
w rezultacie drużyny: Sokołów S.A Czyżew, 
„Strażacy” Czyżew, Gimnazjum Czyżew, 
Absolwenci 2 ZSOiZ Czyżew pokonały dru-
żyny w swoich grupach. Po dniu odpoczynku, 
w niedzielę o godz. 10.00 drużyny spotkały 
się w finale, który rozegrano systemem „każdy 
z każdym”.

Wyniki rywalizacji są następujące:
1. Gimnazjum Czyżew – „Strażacy” Czy-

żew (2:1)
2. Sokołów S.A. Czyżew – Absolwenci 

Czyżew (0:2)

3. „Strażacy” Czyżew – Sokołów S.A. Czy-
żew (0:2)

4. Gimnazjum Czyżew – Absolwenci Czy-
żew (0:2)

5. Gimnazjum Czyżew – Sokołów S.A. 
Czyżew (2:0)

6. „Strażacy” Czyżew – Absolwenci Czy-
żew (0:2)

Po rozegraniu meczy finałowych, klasy-
fikacja końcowa przedstawia się następująco:

I m-ce – Absolwenci 2 ZSOiZ Czyżew
II m-ce – Gimnazjum Czyżew
III m-ce – Sokołów Czyżew
IV m-ce – Strażacy Czyżew
Turniej przebiegał w atmosferze zdrowej, 

sportowej rywalizacji z zachowaniem zasad 
fair play. Sędzią zawodów był p. Sebastian 
Tyszko, którego wspomagali zawodnicy. 
W przerwach pomiędzy meczami zawodnicy 

mogli uzupełnić straconą energię, posilając 
się poczęstunkiem przygotowanym przez 
uczniów klas gastronomicznych pod okiem 
p. Małgorzaty Jaźwińskiej. Imprezę, swą 
obecnością zaszczyciła Burmistrz Czyżewa 
p. Anna Bogucka, która dokonała wręczenia 
pamiątkowych pucharów i dyplomów zwy-
cięzcom turnieju.

Gratulujemy sukcesów zwycięskim 
drużynom. Dziękujemy Pani Burmistrz za 
wsparcie imprezy, a także organizatorom 
i wszystkim, którzy przyczynili się, by Tur-
niej o Puchar Burmistrza Czyżewa w Piłce 
Siatkowej Mężczyzn stał się imprezą, która 
każdego roku na stałe gości w kalendarzu 
imprez sportowych naszego miasta.

Sławomir Kalupa
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„Nasza Ziemia” w Czyżewie
Podczas tegorocznych obchodów 

«Święta Ziemi», które miały miejsce w sali 
widowiskowej czyżewskiego GOK-u dnia 
16 kwietnia br., gościliśmy Pana Sylwestra 
Kowalczuka- Zastępcę Nadleśniczego 
Nadleśnictwa Rudka, Pana Błażeja Safa-
ryna – pracownika Nadleśnictwa Rudka 
oraz gospodarza naszego miasta i gminy 
Panią Annę Bogucką – Burmistrza Czyżewa. 
Spotkanie było okazją do podsumowania 
konkursu plastyczno-ekologicznego pt. 
„Pozdrowienia z lasu”. W tym roku odbyła 
się już jego dziesiąta edycja. Od początku 
organizują go wspólnie Nadleśnictwo Rudka 
oraz GOK w Czyżewie. W tegorocznej 
edycji konkursu uczestniczyli podopieczni 
z 40 instytucji oświaty i kultury powiatów 
woj. podlaskiego i woj. mazowieckiego: 
wysokomazowieckiego, bielskiego, ostro-
wskiego, siemiatyckiego, sokołowskiego, 
białostockiego oraz zambrowskiego. Sponso-
rami nagród w konkursie byli: Firma „DARY 
NATURY” w Korycinach, Nadleśnictwo 
Rudka oraz GOK w Czyżewie.

Nagrody oraz dyplomy laureatom 
wręczał z-ca Nadleśniczego Pan Sylwe-
ster Kowalczuk wraz z Panią Burmistrz 
Anną Bogucką i Panią Katarzyną Kostro 
– Dyrektor GOKu. Pani Burmistrz podzię-
kowała Nadleśnictwu Rudka za wieloletnią 
współpracę z Gminą Czyżew. Skierowała 
również słowa do obecnych na widowni 
dzieci, młodzieży i dorosłych o potrzebie 
dbania o środowisko naturalne w życiu 
codziennym. Wręczyła również laureatce 
I miejsca Pani Władysławie Zawistowskiej, 
piękny album o tematyce przyrodniczej, 
podarowany przez Pana Grzegorza Marka 
Godlewskiego – Nadleśniczego Nadleśni-
ctwa Rudka.

W programie obchodów czyżewskiego 
„Święta Ziemi” znalazły się ponadto: 
„Zielony Marsz” dzieci ze SP w Czyżewie, 
zorganizowany przez Panią Małgorzatę 
Kaczyńską z Zespołu Szkół w Czyżewie, 
spektakl teatralny „Podróż życia z Małym 
Księciem” w wykonaniu podopiecznych 
Pani Ani Kazimierczuk z koła teatralnego 
„Teatru Marzeń” GOK-u w Czyżewie, 
wystawa pokonkursowa oraz podsumowanie 

akcji sprzątania przeprowadzonej przez 
szkoły z terenu Gminy Czyżew wspólnie 
z Urzędem Miejskim w Czyżewie

Poniżej prezentujemy wyniki konkursu:

Kategoria przedszkole, „zerówki”
I miejsce – Choiński Juliusz – MP nr 2 Wysokie 
Mazowieckie
II miejsce – Drobek Aleksandra – GOK 
w Szepietowie
III miejsce – Dybowska Kamila – GP w Czy-
żewie
Wyróżnienie: Deszczyńska Lena – MP nr 2 
Wysokie Mazowieckie; Faszczewska Oliwia 
i Grzesiuk Błażej – GOK w Szepietowie; 
Karolak Paweł – SP Wojny Krupy; Niemyjska 
Zuzanna, Piekarska Maja, Dołęgowska Julia, 
Zaręba Julia i Sikorska Malwina – Niepub-
liczne Przedszkole im. Kubusia Puchatka 
w Szepietowie; Zaremba Dominika – GOK 
w Czyżewie

Kategoria klasy I-III SP
I miejsce – Moczydłowska Anna- GOK 
Szepietowo
II miejsce – Popławski Feliks – SP Święck 
Wielki
III miejsce – Niemyjska Julia- GOK Szepietowo
III miejsce – Kaczyńska Gabriela – SP nr 1 
Wysokie Mazowieckie
Wyróżnienie: Biała Aleksandra i Kaczyńska 
Julita – ZS Rosochate Kościelne; Kudzinowski 

Mateusz- GOK Szepietowo; Kulesza Adam – 
OREW Perki Karpie; Lipski Seweryn – COKiS; 
Wrzosek Dominik – SP w Nurze; Wyszyński 
Arkadiusz – SP Wyszonki Kościelne

Kategoria klasy IV- VI SP
I miejsce – Grosfeld Sebastian- ZS Jabłonka 
Kościelna
II miejsce – Orzechowska Klaudia – SP nr 1 
Wysokie Mazowieckie
III miejsce – Araźny Marcin – ZS Czyżew
Wyróżnienie: Dołęgowska Amelia- SP nr 1 
Wysokie Mazowieckie; Kowalewski Bartosz 
i Skorupski Dawid – GOK Szepietowo; Nie-
myjski Jakub – SP w Szepietowie; Tymińska 
Gabriela – SP Tymianki – Bucie

 Kategoria gimnazjum, szkoła średnia, 
dorośli

I miejsce – Zawistowska Władysława – GOK 
w Szepietowie
II miejsce – Biały Szymon – SOSW w Zuzeli
III miejsce – Zgiet Maria Magdalena – ZSCKR 
w Rudce
Wyróżnienie: Brulińska Anna – GOK w Szep-
ietowie; Jabłoński Wojciech, Kropiewnicki 
Marcin i Rząca Wioleta – OREW Perki Karpie; 
Marciniak Albert – ZSOiZ w Czyżewie.

A.Kazimierczuk
GOK Czyżew

„Muzyczne lata dwudzieste i trzydzieste” w Czyżewie
8 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Czyżewie odbył się 

II Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Polskie 
przeboje – lata 20., 30”. W konkursie brały udział dzieci i młodzież 
ze szkół i instytucji kultury całego powiatu wysokomazowieckiego. 
Uczestnicy wykonywali  największe przeboje z okresu powojennego 
tj, „Ada to nie wypada”, „Umówiłem się z nią na dziewiątą”, „Kiedy 
będziesz zakochany” oraz wiele innych wspaniałych i pełnych entu-
zjazmu i radości utworów. Komisja w składzie: Krzysztof Zaniewski 
– przewodniczący, Katarzyna Cygan, Tadeusz Szyl – członkowie 
po przesłuchaniu 15 utworów postanowili przyznać:

Kategoria I
I miejsce – Wiktoria Anna Sienicka (ZS Czyżew)
II miejsce – Julia Ziółkowska (SP Dąbrówka Kościelna)
III miejsce – Klaudia Tyszko (GOK Czyżew)

Kategoria II
I miejsce – Kacper Gąsowski (ZS Rosochate Kościelne)
II miejsce – Julia Sabak (SP Klukowo)
III miejsce – Jakub Zarzecki (GOK Klukowo)
Wyróżnienie – Karolina Kalinowska (GOK Klukowo)
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Udany kolarski debiut
Uczniowie Zespołu Szkół w Czyżewie: Natalia Borowa z kl. 

VIb i Jakub Sikora z kl. Vb 5 czerwca ścigali się rowerami na uli-
cach Wysokiego Mazowieckiego podczas II Kryterium Ulicznego 
o Puchar Prezesa UKS „Wiktoria” działającego przy miejscowym 
ZSOiP. Trenowana przez Aleksandra Pomojnickiego Natalia była 
bezkonkurencyjna i w swojej kategorii zajęła I miejsce. Kuba, który 
tylko co zdążył pod fachową opieką rozpocząć treningi, również 
uplasował bardzo wysoko, bo na II miejscu.  Serdecznie gratulujemy 
udanego debiutu i życzymy kolejnych sukcesów!

Natalię 29 czerwca czeka start w międzynarodowym wyścigu 
kolarskim. Już sam udział w imprezie o takiej randze jest wyróżnie-
niem i będzie na pewno ciekawym doświadczeniem.

Zajęcia kolarskie z uczniami finansuje organ prowadzący 
naszą szkolę.

Radosław Sienicki
ZS Czyżew

Ortograficzne sukcesy gimnazjalistów
XIV edycja Powiatowego Dyktanda 

Gimnazjalistów w Szepietowie zakończyła 
się wielkim sukcesem uczniów Zespołu 
Szkół w Czyżewie. Mistrzem tegorocznych 
zmagań został Łukasz Zieliński uczeń klasy 
III Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II 

w Czyżewie, a Magda Wiśniewska z klasy 
II gimnazjum zajęła   3 miejsce. Do tych 
indywidualnych sukcesów należy dołożyć 
osiągnięcia całego zespołu, który tworzyli, 
oprócz  wyżej wymienionych osób, Mag-
dalena Wajszczyk oraz Dominika Laskow-

ska. Uczniowie czyżewskiego gimnazjum 
w klasyfikacji drużynowej zajęli I miejsce, 
pokonując 10 czteroosobowych zespołów 
z gimnazjów powiatu wysokomazowieckiego.

Kinga Lubak

Zlot Przyjaźni w Czyżewie
W dniach 6-7 czerwca 2014 r. 6 DHS im. Sybiraków i 3 DH 

im. Szarych Szeregów działające  przy Zespole Szkół w Czyże-
wie zorganizowały coroczny Zlot Drużyn Harcerskich i Gromad 
Zuchowych pod hasłem „Przyjaźń”. W tym roku w realizacji 
zadań zlotowych uczestniczyły 14 DH z Rosochatego Kościelnego 
i 1 DH Zawisza z Wysokiego Mazowieckiego. W pierwszym dniu 
nasi goście mieli okazję poznać uroki naszego miasta. Odbył 
się bieg patrolowy, podczas którego zwiedzili zalew i rynek.
Atmosfera harcerskiej gawędy dała się odczuć na ognisku, które 
zorganizowaliśmy na nowym targowisku miejskim. W sobotę 
harcerze rywalizowali w Sportowych Igrzyskach Przyjaźni 2014. 
Rozpalona w czasie zlotu iskierka przyjaźni będzie płonąć do 
następnego spotkania.

ZS Czyżew

III kategoria
I miejsce – Aleksandra Pruszyńska (ZS Rosochate Kościelne)
I miejsce – Diana Skupiewska (ZS Czyżew)
II miejsce – Anita Kulik (ZS Czyżew)
III miejsce – Gabriela Biała (ZS Jabłonka Kościelna)

IV kategoria
II miejsce – Kinga Kuropatwa (GOK Czyżew)

Kategoria V
I miejsce – Martyna Roszkowska, Łukasz Kamiński (GOK Sokoły)
Wyróżnienie – Dorota Busma, Natalia Ołdakowska (ZS Roso-
chate Kościelne)
I miejsce – Michał Zaborowski, Julita Kaczyńskla (ZS Rosochate Koś-
cielne)

GOK Czyżew
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„Między wierszami” … czyli o Bibliotece

W tym roku po raz pierwszy nasza pla-
cówka przystąpiła do akcji „Czytam w podróży 
… Herberta” 2014 II edycji ogólnopolskiej akcji 
społecznej Fundacji im. Zbigniewa Herberta. 
Głównym założeniem akcji jest propagowa-
nie twórczości pisarza; posłużono się w tym 
celu zakładkami do książek z fragmentami 
utworów Z. Herberta. Tego dnia zakładki 
dystrybuowane są również w wybranych 
bibliotekach księgarnio-kawiarniach. Takie 
zakładki otrzymywali też nasi czytelnicy.

Rymowanki…
Takie wiersze wychodzą spod pióra 

Wiesława Drabika autora ok. 200 ksią-
żek dla dzieci. Większość publikacji to 
wesołe, rymowane bajki o zwierzętach, 
adresowane do najmłodszych czytelników 
i ich rodziców. Wiele z nich ukazało się 
seriach: Bardzo śmieszna Historia, Odjaz-
dowy zwierzyniec, Wśród Przyjaciół, 
Bajeczki ze śmiechu beczki. Niektóre 
z książek były prezentowane w programie 
telewizyjnym pt. „Książki z górnej półki”, 
pokazano je również na Międzynarodowych 
Targach Książki w Bolonii w 2003 roku.
W zorganizowanym spotkaniu uczestniczyli 
uczniowie klas I – III, oczywiście jak zawsze 
na tego typu spotkaniach dzieci mogły 
zakupić książki naszego gościa i zdobyć 
autograf. Autor przygotował na spotkanie 
konkursy, w których można było zdobyć 
nagrody, chętnych nie brakowało…

„Czytanie łączy pokolenia”
pod takim hasłem przebiegał XI Ogólno-

polski Tydzień Bibliotek do którego włączyła 
się też nasza placówka. W dniach od 6 do 
15 maja odwiedziły nas dzieci z Gminnego 
Przedszkola i z Zespołu Szkół, łącznie 
przeprowadziliśmy 10 lekcji bibliotecznych 
przybliżając uczniom tajniki pracy w biblio-
tece ale też: jak korzystać i w jaki sposób 
odnaleźć z pośród ponad 17 tys egz. ten 
jeden wolumin, którego poszukujemy. Nasi 

uczniowie dowiedzieli się o różnicach między 
katalogiem kartkowym a elektronicznym, ale 
też o możliwości elektronicznego przeglądania 
katalogu i rezerwacji książek przez Internet.

Znamy zwycięzców konkursu „Laurka 
dla mamy”

24 maja podczas Święta Rodziny 
nastąpiło uroczyste wręczenie nagród 
laureatom VI edycji konkursu a oto lista 
nagrodzonych osób:

Kategoria I (3 – 6 latki) 
wpłynęło 53 prace

I miejsce – Maria Kujawa – Gminne Przed-
szkole w Czyżewie
II miejsce – Maja Zawistowska – Gminne 
Przedszkole w Czyżewie
III miejsce – Anna Wiśniewski-Małek – Gminne 
Przedszkole w Czyżewie
Wyróżnienia– Łukasz Marciniak – Oddział 
Przedszkolny w Dąbrowie Wielkiej

Weronika Kozłowska – Gminne Przedszkole 
w Czyżewie
Aleksandra Nowacka – Gminne Przedszkole 
w Czyżewie
Paulina Uszyńska – Gminne Przedszkole 
w Czyżewie

Kategoria II (klasy I – III) 
wpłynęło 50 prac

I miejsce – Marta Łuczaj – Gminny Ośrodek 
Kultury w Czyżewie.
II miejsce – Bartłomiej Gnatowski – Zespół 
Szkół w Czyżewie
III miejsce – Błażej Góralczyk – Zespół Szkół 
w Czyżewie
Wyróżnienia: Sebastian Marciniak – Szkoła 
Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej
Ewelina Zalewska – Zespół Szkół w Czyżewie
Julia Andrzejczyk – Zespół Szkół w Czyżewie
Amelia Tajer – Gminny Ośrodek Kultury 
w Czyżewie
Michał Zaborowski – Zespół Szkół w Rosoch. 
Kość.

Kategoria III (klasy IV – VI)
wpłynęło 16 prac

II miejsce – Dominika Krasowska – Szkoła 
Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej
III miejsce – Julia Olszak – Zespół Szkół 
w Czyżewie
III miejsce – Natalia Kolińska – Zespół Szkół 
w Czyżewie
Wyróżnienia: Paulina Andrzejczyk – Zespół 
Szkół w Czyżewie
Laura Karczewska – Zespół Szkół w Czyżewie

Bibliotek Publiczna
w Czyżewie
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ZS w Czyżewie – nasze osiągnięcia 
w roku szkolnym 2013/14

8 laureatów (4 SP, 4 GM) wojewódzkich konkursów przedmiotowych
4 finalistów (2 SP, 2 GM) wojewódzkich konkursów przedmiotowych
III Konkurs Literacki „Wiersz na Wielkanoc”: I, II miejsce, wyróżnienie
VI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Żywieniu i Żywności w Czy-
żewie: III miejsce
IV Konkurs Piosenki Powstańczej i Harcerskiej w Czyżewie: I i II 
miejsce, wyróżnienie
VII Gminny Konkurs „Palma Wielkanocna”: I, II i III miejsce, 2 
wyróżnienia
XVII Regionalny Konkurs na Wykonanie Palmy Wielkanocnej: dwie 
III nagrody, wyróżnienie
X Regionalny Konkurs Plastyczno – Ekologiczny pn. „Pozdrowienia 
z lasu: III miejsce
Konkurs plastyczny „Architektura Powiatu Wysokomazowieckiego” 
w Ciechanowcu: III miejsce
VII Powiatowy Konkurs Poetycki „Wierszem malowane” w Czy-
żewie: wyróżnienie
VIII Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Jana Pawła II w Kuleszach 
Kościelnych II miejsce
VI Gminny Konkurs „Laurka dla mamy” w Czyżewie: I, II i III miej-
sce, 4 wyróżnienia
XIV Powiatowe Dyktando Gimnazjalistów w Szepietowie: I i III miejsce
Konkurs Piosenki i Poezji Angielskiej w Ciechanowcu: I miejsce, 
wyróżnienie
II Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Polskie 
Przeboje – lata 20-te, 30-te”: I i II miejsce

SPORTOWE
VII Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Czyżewa: I miejsce
Finał Powiatowego Turnieju „Z podwórka na stadion” o Puchar 
Tymbarku w kat. chłopców U12 w Wysokiem Mazowieckiem: III 
miejsce
Mistrzostwa powiatu w unihokeju w kat. dziewcząt w Kuleszach 
Kościelnych: II miejsce
Mistrzostwa powiatu w unihokeju w kat. chłopców w Kuleszach 
Kościelnych: III miejsce
„Turniej Przedwiośnia” w piłce halowej chłopców w Bogutach 
Piankach: I miejsce
XII Wiosenny Turniej piłki siatkowej chłopców Szkół Gimnazjalnych 
o Puchar Dyrektora ZSOiZ w Ciechanowcu: I miejsce

IV Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Burmistrza Czyżewa: 
II miejsce
Powiatowa Gimnazjada w Lekkiej Atletyce im. Stanisława Baszenia 
(bieg na 600 m) w Ciechanowcu: II miejsce
Powiatowa Gimnazjada w Lekkiej Atletyce im. Stanisława Baszenia 
(skok wzwyż) w Ciechanowcu II miejsce
Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Dyrektora 
ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem: I miejsce
III Wiosenny Turniej Piłki Nożnej Szkół Gimnazjalnych o Puchar 
Dyrektora ZSOiZ w Ciechanowcu: III miejsce
XIV Powiatowe Podlaskie Igrzyska w Lekkiej Atletyce im. Zbigniewa 
Orzeszko (skok w dal) w Ciechanowcu: I miejsce
XIV Powiatowe Podlaskie Igrzyska w Lekkiej Atletyce im. Zbigniewa 
Orzeszko (bieg na 1000 m) w Ciechanowcu: III miejsce
XIV Powiatowe Podlaskie Igrzyska w Lekkiej Atletyce im. Zbigniewa 
Orzeszko (bieg na 200 m) w Ciechanowcu: III miejsce
XIV Powiatowe Podlaskie Igrzyska w Lekkiej Atletyce im. Zbigniewa 
Orzeszko (bieg na 200 m) w Ciechanowcu: III miejsce
XIV Powiatowe Podlaskie Igrzyska w Lekkiej Atletyce im. Zbigniewa 
Orzeszko (bieg na 600 m) w Ciechanowcu: III miejsce
XIV Powiatowe Podlaskie Igrzyska w Lekkiej Atletyce im. Zbigniewa 
Orzeszko (pchnięcie kulą) w Ciechanowcu: I miejsce
XIV Powiatowe Podlaskie Igrzyska w Lekkiej Atletyce im. Zbigniewa 
Orzeszko (skok w dal) w Ciechanowcu: III miejsce
XIV Powiatowe Podlaskie Igrzyska w Lekkiej Atletyce im. Zbigniewa 
Orzeszko (rzut oszczepem) w Ciechanowcu: III miejsce
XIV Powiatowe Podlaskie Igrzyska w Lekkiej Atletyce im. Zbigniewa 
Orzeszko (rzut dyskiem) w Ciechanowcu: III miejsce
II Kryterium Uliczne o Puchar Prezesa UKS „Wiktoria” w Wysokiem 
Mazowieckiem: I i II miejsce
Finał Wojewódzkich Igrzysk w Lekkiej Atletyce w Białymstoku 
(pchnięcie kulą): VI miejsce
Mistrzostwa Grupy Zachodniej w Lekkiej Atletyce (pchnięcie kulą): 
I miejsce
Mistrzostwa Grupy Zachodniej w Lekkiej Atletyce (skok w dal): 
IV miejsce
Mistrzostwa Grupy Zachodniej w Lekkiej Atletyce (sztafeta chłop-
ców): IV miejsce
Powiatowa Gimnazjada w Piłce Siatkowej Dziewcząt: IV miejsce
Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora ZS w Nurze: II miejsce

ZS Czyżew

W słoneczną sobotę, dnia 7 czerwca 2014 roku, podopieczne 
Pani Wioli Gołąb z zespołu tanecznego „Pierwszy Krok”, reprezen-
tując Powiat Wysokomazowiecki w kolumnie Ziemi Łomżyńskiej, 
wzięły udział w Pardzie Województwa Podlaskiego w Łomży. 

Ulicami Łomży  w „Paradzie Województwa Podlaskiego” 
przeszło ponad 700 osób. Otwierała ją karoca z przebranymi 
w historyczne stroje samorządowcami, zamykali – białostoccy 
husarzy i kawalerzyści z Kolna. Wzdłuż całej trasy pozdrawiały 
ich i oklaskiwały tłumy mieszkańców Łomży. Grupy przyjechały 
z całego województwa – od Suwałk i Sejn na północy, po Bielsk 
Podlaski i Siemiatycze na południu regionu. Wszyscy mieli okazję 
zaprezentować się mieszkańcom na Starym Rynku, a następnie już 
na scenie w amfiteatrze przy ul. Rybaki. Zespół „Pierwszy Krok” 
z Czyżewa zatańczył układ z pomponami. Uroczystość zakończył 
koncert pochodzącej z Łomży „Juli”, czyli Julity Fabiszewskiej.

Anna Kazimierczuk

„Pierwszy Krok” na Paradzie Województwa 
Podlaskiego w Łomży
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Uczniowie SP w Czyżewie na Zielonej Szkole 
w Biebrzańskim Parku Narodowym

Uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej 
w Czyżewie w okresie od maja do czerwca 
realizowali projekt,, Misja przyroda- edukacja 
w parkach narodowych” finansowany przez 
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. 
Koordynatorem była nauczycielka przyrody 
Pani Alina Puławska. Projekt składał się z 4 
etapów: szkolenie metodyczne dla nauczy-
ciela, zajęć pozalekcyjnych przed wyjazdem, 
zajęć edukacyjnych w parku, zajęć pozalek-
cyjnych po powrocie. Przed wyjazdem na,, 
Zieloną Szkołę” pod kierunkiem Pani Aliny 
Puławskiej uczniowie poznali zasady ochrony 
przyrody oraz zachowania się na obszarach 
chronionych, jak również wstępne informacje 
o BPN. Podczas zajęć w parku w okresie od 
19 do 23 maja 36 uczniów wcieliło się w rolę 
odkrywców i brało udział w badaniach tere-
nowych w Biebrzańskim Parku Narodowym. 
Jednocześnie, jako reporterzy gazety,, Misja 
Przyr (g) oda”, każdego dnia zamieszczali 
swoje relacje na specjalnie dedykowanym 
profilu na Facebooku.

Poznawali nowe miejsca poprzez zmysły 
słuchu, wzroku, dotyku i zapachu. Wzmoc-
nili umiejętności prowadzenia obserwacji 
przyrodniczych. Największą atrakcją była 
zabawa „Bukiet zapachów”, która polegała 
na stworzeniu własnej, niepowtarzalnej kom-
pozycji zapachowej. Uczniowie doskonalili 
umiejętność orientowania się w terenie, 
posługiwania się mapą i kompasem.

Z ciekawością uczestniczyli w wyprawie 
poszukiwania skarbów przyrody pod hasłem 
„Od mrówki do świerka różnorodność wielka”. 
Wcielili się w badaczy roślin, bezkręgow-
ców oraz ptaków i ssaków. Spisywali oraz 
nazywali napotkane rośliny oraz zwierzęta. 
Uczestniczyli w „Biegu na orientację”, podczas 

którego rozwiązywali zagadki przyrodnicze 
i budowali żeremia bobrów na wzór tych 
prawdziwych, które widzieli na trasie biegu. 
Prowadzili badania laboratoryjne w Centrum 
Edukacji i Zarządzania w Osowcu Twierdzy. 
Samodzielnie przygotowywali preparaty kropli 
wody z rzeki i oglądali je pod mikroskopem. 
Oprócz ciekawych zajęć edukacyjnych była 
również „Kulturalna przygoda w przyrodzie”. 
Bardzo interesująca okazała się wyprawa 
do fortów znajdujących się w miejscowości 
Osowiec Twierdza. Dzięki wspaniałemu 
przewodnikowi poznali historię tego miejsca. 

Byli też w Tykocinie. W Tykocinie, zwanym 
„perłą baroku”, poznali historię miasta, zwie-
dzili kościół i synagogę. W Pętowie – jedynej 
w Polsce, a siódmej w Europie Europejskiej 
Wsi Bocianiej oglądali gniazda, skąd corocznie 
odlatuje 150 bocianów. Niezwykle fascynująca 
okazała się nocna wyprawa, której celem była 
obserwacja nietoperzy i nasłuchiwanie sów. 
Po zajęciach był czas na zabawy integracyjne: 
dyskoteka, ognisko, gra w piłkę nożną, siat-
kową, różne gry i zabawy zespołowe. Pogoda 

nam dopisała, niektórzy pięknie się opalili, 
dokuczały nam tylko komary.

Z Zielonej Szkoły uczniowie wrócili 
bogatsi o nowe doświadczenia związane 
z naszą przyrodą, ale też kulturą i historią.Stali 
się baczniejszymi obserwatorami przyrody, 
poznali walory przyrodnicze Biebrzańskiego 
Parku Narodowego i jego najbliższej okolicy.

Zdobyte umiejętności wykorzystali po 
powrocie do szkoły w trakcie przygotowania 
pracy konkursowej w formie questingu. Opra-
cowali,, Ścieżkę skarbów przyrody i kultury 
w miejscowości Czyżew” (www.spczyzew.pl). 

Dzięki questingowi w nieszablonowy sposób 
stali się uczestnikami fascynującej przygody, 
poszukiwaczy skarbów i odkrywców tajemnic 
„małych ojczyzn”. Odkryli na nowo miejsce 
swojego zamieszkania poprzez poznanie 
wyjątkowych miejsc i historii związanych 
z lokalnym dziedzictwem przyrodniczym 
i kulturowym. Mamy nadzieję, że będzie to 
również iż promocja regionu poprzez nową 
formę turystyki.

Anna Sienicka
Zespół Szkół w Czyżewie

Trzymaj Formę – podsumowanie
W dniu 10.06.2014 r. w Zespole Szkół 

w Rosochatem Kościelnem odbyło się  
podsumowanie  programu edukacyjnego 
„Trzymaj Formę”.

Wśród zaproszonych gości byli: przedsta-
wiciel Sanepidu z Wysokiego Mazowieckiego 

pani Barbara Broniszewska, pielęgniarka 
szkolna pani Ewa Roszkowska, przewodnicząca 
Rady Rodziców pani Dorota Jaworowska, 
oraz rodzice, nauczyciele, wychowawcy 
klas oraz uczniowie: klasa V  i  VI szkoły 
podstawowej, I, II, III gimnazjum.

Program edukacyjny  Trzymaj Formę 
był  realizowany od października 2013 r. 
do czerwca 2014 r. Głównymi celami pro-
gramu było:
• poznanie wiedzy na temat zasad zdro-

wego stylu żywienia się;
• kształtowanie umiejętności urozmaica-

nia posiłków pod względem właściwej 
ilości energii;

• wyjaśnienie zależności między wy-
rabianiem nawyków związanych 
z prawidłowym żywieniem a obecnym 

stylem życia, promowanie aktywno-
ści ruchowej;

• kształtowanie nawyku wykorzystania 
wielu różnych produktów w celu zbi-
lansowania diety;

• nauka urozmaicania własnego stylu ży-
wienia z uwzględnieniem piramidy ży-
wieniowej;

• sporządzanie jadłospisów na podstawie 
zasad zdrowego żywienia, dziennego 
rozkładu oraz norm zapotrzebowania 
na energię według wieku.

Podsumowanie programu miało formę 
apelu  profilaktycznego. Młodzież  zapre-
zentowała własne działania profilaktyczne  
z całego roku szkolnego 2013/2014.

 Janina Katarzyna Kaczyńska
Bożena Kostro

Koordynatorzy Programu „Trzymaj Formę”
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Gminne Zawody Strażackie

 W niedzielę 22 czerwca 2014 r. 
w Dąbrowie Wielkiej odbyły się Gminne 
Zawody Pożarnicze. W zawodach wzięły 
udział wszystkie jednostki gminne:
• OSP Czyżew,
• OSP Rosochate Kościelne,
• OSP Siennica Święchy,
• OSP Dmochy Wochy 
• OSP Dąbrowa Nowa Wieś,
• OSP Dąbrowa Wielka,
• OSP Kaczyn Herbasy 

Zawodnicy startowali w dwóch kon-
kurencjach tj. sztafecie oraz ćwiczeniu 
bojowym polegającym na rozwinięciu linii 
gaśniczej na czas. Rywalizacji strażaków 
bacznie przyglądała się Prezes Zarządu OG 
ZOSP RP – Pani Anna Bogucka, a także dosyć 
licznie zgromadzona publiczność. 

Spośród wszystkich drużyn najlepsi 
niezmiennie od trzech lat okazali się strażacy 
z OSP Rosochate Kościelne, tuż za nimi była 
drużyna z Czyżewa zaś trzecie miejsce na 
podium udało się zdobyć zespołowi OSP 
Dąbrowa Wielka. Pozostałe miejsca zajęli: 
IV – Siennica Święchy, V – Kaczyn Herbasy, 
VI – Dąbrowa Nowa Wieś, ostatnie VII miejsce 
zajęła drużyna OSP Dmochy Wochy, której 

w tym roku się nie poszczęściło. Jednak po 
humorach strażaków można było zauważyć, 
że nie najważniejsze było miejsce ale dobra 
zabawa i sprawdzenie swoich umiejętności. 
Zawody dostarczyły wszystkim zgromadzonym 
wielu niezapominanych wrażeń i emocji.

Zasłużone puchary wręczała Prezes 
Zarządu Pani Anna Bogucka i komendant 
gminny Pan Dariusz Sienicki. 

Mamy nadzieję, ze gminne jednostki 
OSP będą chętnie uczestniczyć w zawodach 
za rok.

UM Czyżew

Rocznik 2011-2014 serdecznie dziękuje 
za trud włożony w naszą edukację

Dnia 24 czerwca 2014r. odbyło się 
pożegnanie absolwentów klasy 3 gim-
nazjum w Zespole Szkół w Rosochatem 
Kościelnem. Uroczystość rozpoczęła się 
polonezem w wykonaniu absolwentów, 
do którego przygotowywała uczniów p. 
Anna Zaborowska. Motywem przewodnim 
części artystycznej, którą przygotowała p. 
Iwona Sienicka, było motto,, Wędrówką 
życie jest człowieka”. Zaproszeni goście, 
wśród których byli: Pani Anna Bogucka 
– Burmistrz Czyżewa, Ksiądz Antoni 
Loro – Proboszcz Parafii p.w.św. Doroty 
w Rosochatem Kościelnem, Pani Bogusława 
Kossakowska – Dyrektor Zespołu Szkół 
w Rosochatem Kościelnem, nauczyciele, 
rodzice, pracownicy administracji i obsługi, 
mieli okazję,, wędrować” z młodzieżą przez 
ich trzy lata nauki.

Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu 
trzecioklasistów dostarczył wielu emocji 
i wrażeń. Te chwile były trudne również 
dla ich samych. Podziękowanie rodzicom, 
podziękowanie nauczycielom było bardzo 
wzruszające. Zakończył się pewien etap 
w życiu naszych absolwentów. Przed nimi 
wielka niewiadoma, jaką dyktuje życie oraz 
otaczający świat. Trudno jest rozstawać się, 
ale tak już jest w życiu człowieka, że coś 

się zaczyna i musi się skończyć. Z krótkich 
przemówień wygłoszonych w czasie tej 
uroczystości wynika wielkie przesłanie 
skierowane do młodzieży, a mianowicie 
„Nie ważne co posiadamy, ale ważne czym 
dzielimy się z innymi. I choć młodzież 
pochodzi z małej miejscowości, przed nimi 
wielki świat.”

Cała społeczność szkolna: rodzice, 
nauczyciele, uczniowie klas młodszych życzą 
naszym absolwentom, by dokonywali właś-
ciwych wyborów w swoim dalszym życiu.

„Jeden z najgłębszych sekretów życia 
polega na tym, że tylko to wszystko co 
robimy dla innych, jest tym, co naprawdę 
warto robić” – C. Lewis

ZS Rosochate Kościelne 
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Uroczystości zakończenia roku szkolonego 2013/14
Po dziesięciu miesiącach nauki 27 czerwca uczniowie wszyst-

kich szkół w naszej Gminie spotkali się ostatni raz przed dwumie-
sięcznym wypoczynkiem. Tradycyjnie oficjalne zakończenie roku 
szkolnego poprzedziły msze święte odprawione w miejscowych 
kościołach w których uczestniczyli uczniowie, rodzice, dyrekcja 
oraz nauczyciele szkół.

Uroczyste apele rozpoczęto przemówieniami dyrektorów szkół 
oraz przedstawicieli władz samorządowych. Burmistrz Czyżewa 
Pani Anna Bogucka życzyła udanych, słonecznych, ale przede 
wszystkim bezpiecznych wakacji.

Tradycyjnie wyróżniający się uczniowie, i to nie tylko 
w nauce, zostali nagrodzeni. Szkolni prymusi z najwyższą średnią 
ocen otrzymali stypendia. Ważnym momentem było przekazanie 
sztandaru przez uczniów opuszczających mury szkoły młodszym 
koleżankom i kolegom.

Słowa podziękowania zostały skierowane nie tylko do uczniów 
i nauczycieli ale również do rodziców.

Na podsumowanie minionego roku szkolnego uczniowie 
zaprezentowali się w częściach artystycznych, w których nie zabra-
kło dużej dawki humoru, a także wielu wątków nawiązujących do 
rozpoczynających się właśnie wakacji.

Potem zostały już tylko spotkania z wychowawcami klas 
i wręczenie świadectw.

Wszystkim zaczynającym wakacje życzymy przyjemnego odpo-
czynku.

UM Czyżew

Z areny sportowej Zespołu Szkół 
w Rosochatem Kościelnem

Uczniowie i nauczyciele wychowania 
fizycznego Zespołu Szkół w Rosochatem Koś-
cielnem składają serdeczne podziękowania 
Pani Burmistrz Czyżewa Annie Boguckiej 
i pracownikom Urzędu Miejskiego za wspar-
cie. Dzięki Państwa życzliwości mogliśmy 
nagrodzić 150 medalami za szczególne 
osiągnięcia naszych najlepszych półfinali-
stów i finalistów zawodów wojewódzkich w: 
rowerowej jeździe na orientację, strzelectwie, 
łyżwiarstwie szybkim, narciarstwie biego-
wym, piłce nożnej, badmintonie, pływaniu, 
unihokeju, kolarstwie i tenisie stołowym.

Nasze ostatnie osiągnięcia to:
Igrzyska Lekkoatletyczne w Ciechanowcu 
– 10.05.2014r.
II miejsce zajęła Natalia Kaczyńska – 80m 
ppł., z wynikiem 17,97s
II miejsce zajęła Weronika Dąbrowska – 
200m, z wynikiem 34,13s
III miejsce zajął Kamil Dąbrowski – skok 
wzwyż, z wynikiem 120cm
V miejsce zajął Adam Kaczyński – skok 
wzwyż, z wynikiem 115cm
V miejsce sztafeta dziewcząt z czasem 39,58s
V miejsce zajęła Dominika Kempista – 200m, 
z wynikiem 35,51s
IV miejsce zajął Paweł Bielicki – 600m, 
z wynikiem 2:04,80s
IV miejsce zajęła Weronika Dąbrowska – 80m 
pł., z wynikiem 18,55s
VI miejsce zajął Paweł Sadowski – rzut osz-
czepem, z wynikiem 22,69m
VII miejsce zajęła Natalia Kaczyńska – 200m 
pł., z wynikiem 42,21s

VII miejsce zajęła Natalia Jaworowska – 80m 
pł., z wynikiem 18,80s

Gimnazjada Lekkoatletyczna w Cie-
chanowcu – 11.05.2014r.

V miejsce zajęła Natalia Ołdakowska w pchnię-
ciu kulą
VI miejsce zajęła Klaudia Gąsowska w pchnię-
ciu kulą
V miejsce zajęła Aleksandra Jaźwińska – 100m 
pł., VIII miejsce – 300m pł.
VIII miejsce sztafeta dziewcząt 4x100m
Rowerowy Dzień Dziecka w Wysokiem 
Mazowieckiem – 05.06.2014r.

Zerówka:
I miejsce zajął Piotr Krakówko
II miejsce zajęła Marta Dąbrowska
III miejsce zajął Kacper Kamiński

Klasy I, II, III SP:
I miejsce Aleksandra Biała (III kl.)
II miejsce Michał Zaborowski (II kl.)
III miejsce Dawid Popielarczyk (I kl.)
IV miejsce Jakub Kaczyński (I kl.)
V miejsce Sebastian Kłyszejko (II kl.)
VI miejsce Zakrzewski Mateusz (I kl.)

Klasy IV, V, VI SP:
III miejsce Natalia Gosk (IV kl.)
IV miejsce Natalia Jaworowska (VI kl.)
I miejsce Maciej Saniewski (VI kl.)
II miejsce Paweł Sadowski (VI kl.)
III miejsce Kacper Gąsowski (VI kl.)
IV miejsce Krystian Gawrychowski (VI kl.)

Ze sportowym pozdrowieniem
Edyta Dołkowska, Robert Krakówko

ZS w Rosochatem Kościelnem
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Zalew w Czyżewie już otwarty

24 maja 2014 r. w sobotnie słoneczne południe mieszkańcy 
Czyżewa i okolic byli świadkami uroczystości otwarcia dwóch ważnych 
inwestycji – targowiska miejskiego i pięknego zalewu. Uroczystości 
wpisywały się w VII Święto Rodziny, które przybrało w tym roku 
formę I Pikniku nad Zalewem. Po otwarciu i poświęceniu targowiska 
wszyscy udali się nad zalew, gdzie odbyły się główne uroczystości.

Wśród gości, których na molo przywitała Burmistrz Czyżewa 
Pani Anna Bogucka byli m.in. – Wicemarszałek Województwa 
Podlaskiego Pan Mieczysław Baszko, Poseł na Sejm RP Pan Jacek 
Bogucki, Prezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Pan 
Robert Żyliński, Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych w Białymstoku Pan Zbigniew Zalewski, Kierownik 
WZMiUW w Łomży Pan Krzysztof Zieliński, radni sejmiku, powiatu 
i gminy, wójtowie i burmistrzowie i wiele innych osób.

Pani Burmistrz w wystąpieniu podkreśliła, że jest dumna i cieszy 
się z tej trudnej i długo oczekiwanej inwestycji, która wymagała dużo 
zabiegów i pracy, ale daje też dużo satysfakcji i radości, że udało się 
ją zrealizować. Podziękowała wszystkim, którzy wspierali ją w tym 
ważnym zadaniu – wicemarszałkowi, dyrektorowi WZMiUW i posłowi. 
Występujący Wicemarszałek Mieczysław Baszko, Zbigniew Zalewski 
Dyrektor WZMiUW, Robert Żyliński Prezes SSSE i Jacek Bogucki 
Poseł na Sejm gratulowali pięknej inwestycji i podkreślali odwagę 
i konsekwencję władz w dążeniu do celu a także dużą umiejętność 
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, dzięki którym Czyżew 
wyraźnie się rozwija. Prezes SSSE wspomniał też, że prowadzone 
są rozmowy na temat włączenia terenów przemysłowych w Czy-
żewie do SSSE co dałoby większe szanse na pozyskanie nowych 
przedsiębiorców. Głos zabrał także Pan Jerzy Steć, który w imieniu 
mieszkańców podziękował za wspaniałą inwestycji.

Po wystąpieniach Ksiądz Dziekan Eugeniusz Sochacki poświęcił 
zalew, tak by mieszkańcy mogli z niego bezpiecznie korzystać.

Ciekawą i nietypową formę miało przecięcie wstęgi. Pani 
Burmistrz z gośćmi otwierała zalew na rowerach wodnych, co było 
zadaniem niełatwym, ale jednocześnie przyniosło wszystkim wiele 
radości i uśmiechu.

Po rejsie na brzegu zalewu na Panią Burmistrz czekała nie-
spodzianka – do Czyżewa przybył sam Król Neptun – władca 
mórz i wszelkich wód, który wraz z żoną przekazał część swojego 
królestwa „zalewu” we władanie burmistrzowi, przyjął ją do braci 
wodnej i nazwał „Czarną Perłą”. Był to fajny i wesoły akcent przy-
gotowany przez młodzież ZSOiZ w Czyżewie.

Nad zalewem i na stadionie dla dzieci i dorosłych było przy-
gotowanych wiele atrakcji – konkursy, zawody, pokazy kulinarne, 
pokazy jazdy ekstremalnej rowerem, zjeżdżalnie, bańki mydlane, 
stoiska malowania twarzy, stoiska handlowe i wiele innych atrakcji.

Największą popularnością cieszyła się możliwość pływania 
kajakami, rowerami wodnymi i łódką – można było poczuć się 
prawie jak na Mazurach. Dobrą wiadomością jest, że sprzęt wodny 
będzie dostępny dla mieszkańców.

Oczywiście nad zalewem nie mogło zabraknąć dobrej muzyki 
żeglarskiej, którą zapewnił kultowy zespół szantowy EKT – Gdynia 
i mogliśmy usłyszeć utwory takie jak „Gdzie ta keja”, „Hej me Bał-
tyckie Morze” i wiele innych. Klimat był niepowtarzalny, wszyscy 
wspaniale się bawili, zapewnione były także kiełbaski i możliwość 
grillowania na plaży. Zapewne do tradycji wpisze się Rodzinny 
Piknik nad Zalewem.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomagali nam 
w organizacji I Pikniku nad Zalewem. Podziękowania kierujemy 
także do sponsorów: SOKOŁÓW S.A., Zakłady Mięsne Czyżew, 
BS Czyżew, ESAM Hanna i Jerzy Sieniccy, PRIMATOR Henryk 
Kraszewski, POLNA Piekarnia-Cukiernia Bronisława Dmochowska, 
KRASBUD, Clovin.

Przypominamy podstawowe zasady bezpiecznego wypo-
czynku nad wodą 

1. Pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić do wody po al-
koholu. Alkohol powoduje zaburzenia zmysłu, równowagi 
i orientacji! 

2. Należy kąpać się tylko w miejscach strzeżonych, tam gdzie 
jest ratownik;

3. Dzieci powinny bawić się w wodzie tylko pod opieką osób do-
rosłych, dobrze żeby miały założone nadmuchiwane rękawki, 
które pomogą dziecku utrzymać się na wodzie;

4. Wchodząc do wody po dłuższym czasie spędzonym na słońcu 
trzeba pamiętać o stopniowym moczeniu ciała, aby przyzwy-
czaić je do niższej temperatury – w ten sposób można uniknąć 
szoku termicznego;

5. Pływając na materacach należy trzymać się blisko brzegu – nie 
wypływać nimi na środek jeziora;

6. Korzystając ze sprzętu wodnego (np. żaglówka, łódka, kajak) 
trzeba pamiętać o założeniu kamizelki ratunkowej.

UM Czyżew
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DNI CZYŻEWA 2014
Burmistrz Czyżewa oraz Gminny Ośrodek Kultury 

w Czyżewie zapraszają na „Dni Czyżewa”!

Sobota 12 lipca imprezy sportowe
na boisku Orlik. 

Niedziela 13 lipca występy zespołów: 
„Hakuna Matata” i „Kosmokwaki”. Ogłoszenie 

wyników plebiscytu „Najlepsi w Gminie”, 
lot balonem na uwięzi, zawody wspinaczko-

we i wiele innych atrakcji.

Gwiazdą wieczoru będzie zespół 

„LemON”!
HONOROWY PATRONAT: Burmistrz Czyżewa

Patronat medialny: Gazeta Współczesna, Tygodnik  „Kontakty”, 

TVP Białystok oraz Polskie Radio Białystok.

Imprezę wspierają: Rada Miejska w Czyżewie, Starostwo Po-

wiatowe w Wysokiem Mazowieckiem i Ochotnicza Straż Pożarna 

w Czyżewie

Sponsor  główny: Producent Marki Żubr

Serdecznie zapraszamy!
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