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Szanowni Państwo

Lato w pełni, a z nim okres urlopów, wakacji, ale także prac 
polowych i różnych inwestycji. 

U nas realizujemy dużo inwestycji drogowych, które są na 
różnym etapie zaawansowania – jedne już są zakończone, inne 
będą rozpoczynane. Łącznie zostanie przebudowanych w tym 
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W środę, 8 czerwca br. odbyła się XIII sesja Rady Miejskiej  
w Czyżewie, na której radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.  
Na początku zgromadzeni wysłuchali informacji z działalności 
Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”. W krótkim wystą-
pieniu Pani Katarzyna Śniecińska dyrektor biura LGD powiedzia-
ła o głównych zamierzeniach ich działalności. Poza tym zachęciła 
wszystkich do odwiedzania biura i korzystania z możliwości jakie 
oferują. 

Po stwierdzeniu prawomocności obrad oraz przyjęciu proto-
kołu z XII sesji Radni zapoznali się z informacją o działalności 
Burmistrza w okresie międzysesyjnym od 9 marca do 7 czerwca 
2016r., którą przedstawiła Pani Anna Bogucka. Pani Burmistrz po-
informowała o dwóch złożonych wnioskach na dofinansowanie 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na zadania; „Zagospodarowanie parku podworskie-
go w Czyżewie” i „Remont zabytkowej dzwonnicy w zespole Ko-
ścioła Parafialnego pw. Św. Doroty w Rosochatem Kościelnem”  
z wniosku Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Doroty w Rosocha-
tym Kościelnym. Poza tym poinformowała o wniosku złożonym do 
Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu modernizacji 
infrastruktury sportowej 2016, finansowanym z Funduszu Kul- 
tury Fizycznej na zadanie pn. „Przebudowa stadionu miejskiego  
w Czyżewie przy ul. Zarzecze” oraz  wniosku  o przyznanie dota- 

 XIII sesja Rady Miejskiej z absolutorium dla Burmistrza
cji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg  
dojazdowych  do gruntów rolnych pn. „Modernizacja drogi dojaz-
dowej do gruntów rolnych Dabrowa Nowa Wieś-Dąbrowa Łazy 
do granicy gminy Czyżew”. Z zakresu zamówień publicznych 
zgromadzeni zostali poinformowani o podpisaniu umowy na:
• przebudowę drogi gminnej Siennica Klawy – Siennica Lipusy,
• sporządzeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy 
boiska sportowego w Rosochatem Kościelnem 
• oraz o trwającym postępowaniu na budowę odcinka II ulicy 
Przemysłowej w Czyżewie wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajo-
wą Nr 63 ( ul. Nurska ).

W dalszym przebiegu sesji Rada wysłuchała sprawozdań  
z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie i Biblioteki 
Publicznej Gminy Czyżew w 2015 r., zaś Pani Maria Marciniak 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła 
ocenę zasobów oraz sprawozdanie z działalności gminnego ze-
społu interdyscyplinarnego. Po wysłuchaniu sprawozdań została 
podjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finanso-
wych samorządowych instytucji kultury za rok 2015 r.

W dalszej części sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy  
Czyżew za 2015r. zaprezentowała w formie prezentacji multi-
medialnej Pani Burmistrz, gdzie szczegółowo omówiła dochody  
i wydatki ze szczególnym uwzględnieniem zrealizowanych w 2015 
inwestycji. W roku ubiegłym wykonano wiele inwestycji m.in.: 
przebudowano drogi gminne w miejscowościach: Czyżew ul. Ci-
cha i Ogrodowa,  Godlewo Kolonia-Dmochy Wypychy, Siennica 
Lipusy-Siennica Pierce w ramach programu tzw. schetynówki oraz  
w miejscowości Krzeczkowo Gromadzyn Kolonia, zmodernizo-
wano drogę dojazdową do pól w obrębach Zaręby Bindugi i Czy-
żew Sutki, wykonano przebudowę wjazdu, podjazdu i dostosowa-
nie terenu dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz docieplenie 
budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz po-
szycia dachowego w Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem, 
wykonano remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Czyżewie 
oraz przygotowano wiele dokumentacji projektowo-kosztoryso-
wych pod przyszłe inwestycje.

roku w gminie wiele kilometrów dróg i ulic na wartość ponad  
6 mln zł. Są to m.in ulice w Czyżewie – Konopnickiej, Słowac-
kiego, Mickiewicza, cześć ulicy Kolejowej i droga do Kraszewa, 
Ołdaki Magna Brok, ulica Przemysłowa, droga Dmochy Mrozy, 
Siennica Klawy, Nowa Wieś -Łazy. Bedą także czyszczone i zago-
spodarowywane stawy w kilku miejscowościach. Przygotowaliśmy 
także miłą niespodziankę na spędzanie wolnego czasu w upalne 
dni. Oprócz możliwości wypożyczania sprzętu wodnego (kajaki, 
rowery wodne) otworzymy jako jedni z nielicznych miejsce do 
kąpieli na zalewie. Po spełnieniu wielu wymagań i przeszkole-
niu ratowników wodnych nasi mieszkańcy będą  mogli korzystać  
z bezpiecznych kąpieli. Pamiętajmy jednak o zachowaniu wa-
runków bezpieczeństwa i przestrzeganiu Ustalonego Regulaminu  
i zachowaniu szczególnej ostrożności. Woda jest bardzo przy-
jemna, ale może być tez niebezpieczna. Podkreślamy, że kąpieli- 
sko czynne i strzeżone będzie tylko w określonym czasie i godzi- 
nach, w pozostałym czasie gmina nie ponosi odpowiedzialności 
za osoby przebywające nad zalewem. Staramy się poprzez rożne 
inwestycje i zadania stwarzać naszym mieszkańcom jak najlepsze 
warunki do życia i wypoczynku. 

Mam nadzieję, że będą to miłe, przyjemne i bezpieczne 
chwile nad zalewem. 

 Z pozdrowieniami 
                                                                    Anna Bogucka
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Budżet gminy za 2015 r. zamknął się po stronie docho-
dów kwotą 23.202.440,25 zł a po stronie wydatków kwotą 
20.579.460,63 zł. Wydatki bieżące w kwocie 16.760.079,63 zł 
stanowiły 81,44% ogółu wydatków. Na zadania inwestycyjne wy- 
datkowano kwotę 3.819.381,00 zł, co stanowiło 18,56% wydat- 
ków budżetu. 

Odczytana została także pozytywna opinia nr IV-00322-2/16  
z dnia 16 maja 2016 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej o prze- 
dłożonym przez Burmistrza Czyżewa sprawozdaniu z wykonania 
budżetu za 2015 rok. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani 
Bożena Dąbrowska przedstawił stanowisko Komisji w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi za 2015 r. przy czym pod-
kreśliła, że budżet został wykonany dobrze, zgodnie z przyjętymi 
założeniami. Po zapoznaniu się z informacjami Radni jednogło-
śnie udzieli Burmistrzowi absolutorium oraz życzyli dalszych suk-
cesów zawodowych. 

Po udzielonym absolutorium Radni podjęli następujące uchwały:
1) w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej,
2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysoko-
mazowieckiemu,
3) w sprawie zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wy-
sokomazowieckim sprawie współfinansowania przebudowy dróg 
powiatowych położonych na terenie Gminy Czyżew,
4) w sprawie wyborów uzupełniających w Czyżewie Ruś Kolonia,
5) w sprawie inkasa za pobór opłaty śmieciowej,
6) w sprawie regulaminu porządku i czystości w gminie,
7) w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 
Czyżew,
8) w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach po-
mocy de minimis,
9) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzier-
żawy nieruchomości z dotychczasowymi dzierżawcami, których 
przedmiotem są te same nieruchomości w trybie bezprzetargowym,

10) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na 
lata 2016-2019,
11) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. 

Na zakończenie Burmistrz Anna Bogucka podziękowała za 
udzielone absolutorium. Podziękowania zostały skierowane także 
do pracowników urzędu, dyrektorów jednostek podległych oraz 
samorządowców wspierających gminę. 

Urząd Miejski 

Posterunek Policji w Czyżewie został zlikwidowany w 2013 r.  
za czasów poprzedniej koalicji rządowej pomimo składanych 
wniosków a także deklaracji ze strony władz samorządowych 
Gminy Czyżew o pomocy finansowej w jego utrzymaniu. Prze-
ciwko likwidacji posterunku protestowała Rada Miejska w Czyże-
wie zajmując w tej sprawie stosowne stanowisko na sesji w dniu  
23 listopada 2012 r. Jednoznacznie za przywróceniem posterun-
ku wypowiedzieli się także mieszkańcy gminy, m.in. na spotkaniu 
konsultacyjnym w dniu 5 lutego 2016 r. Również Pani Burmistrz 
usilnie zabiegała we właściwych organach władzy o odwrócenie 
szkodliwej społecznie likwidacji posterunku, proponując użycze-
nie odpowiedniego lokalu i ponoszenie kosztów jego utrzymania. 
Dzięki powyższym staraniom Minister Spraw Wewnętrznych wy-
chodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców podjął 

Posterunek Policji w Czyżewie wraca
decyzję w sprawie przywrócenia Posterunku Policji w Czyżewie. 
W ramach poczynionych uzgodnień z Komendantem Wojewódz-
kim Policji w Białymstoku przywrócony posterunek policji będzie 
miał siedzibę w budynku ośrodka zdrowia przy ul. Polnej. Daw-
na siedziba posterunku wymaga adaptacji i kapitalnego remontu 
z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponieważ 
będzie to proces kosztowny i długotrwały, więc trzeba było zna-
leźć inny lokal.

W tej chwili trwa przygotowanie pomieszczeń dla potrzeb 5 
policjantów. Informujemy, że w najbliższych miesiącach miesz-
kańcy gminy będą mogli załatwić swoje sprawy z zakresu działa-
nia policji blisko swojego miejsca zamieszkania i przez to poprawi  
się ich poczucie bezpieczeństwa.

Urząd Miejski

Zgodnie z umową pn. „Budowa oczyszczalni przydomo-
wych na terenie Gminy Czyżew” i protokołem odbioru robót, 
5-letni okres gwarancji na zrealizowane przydomówki upłynął 
w dniu 02.06.2016 r. Jednak użytkownicy urządzeń będą mogli 
nadal korzystać z bezpłatnego serwisu jeszcze przez 7 miesięcy 
ponieważ na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą 
Czyżew a firmą EMKAN-PRO został przedłużony termin gwarancji 
do 31.12.2016 r.

W związku z tym zostały także podpisane aneksy do umów 
użyczenia przydomowych oczyszczalni ścieków pomiędzy gmi-
ną a ich użytkownikami wprowadzające zmiany §4 umowy, do-

tyczące wydłużonego okresu gwarancyjnego i związanego z tym 
wykonania czynności naprawczych i konserwacyjnych, wykracza-
jących poza obowiązki użytkownika określone w umowie użycze-
nia.

Reasumując, wszelkie awarie oczyszczalni z wyłączeniem 
tych z winy użytkownika, będą usuwane nieodpłatnie do końca 
2016r. zaś po tym terminie będą wykonywane na koszt użytkow-
nika.

Opłaty konserwacyjne naliczane będą w niezmienionej wy-
sokości także do 31.12.2016 r.

Urząd Miejski 

Przydomówki z przedłużoną gwarancją
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Udało nam się pozyskać dofinansowanie z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku na realizację zada- 
nia pn. Nasadzenie krzewów na terenie Gminy Czyżew w kwocie 
8.000,0 zł. W ramach inwestycji zagospodarowany zostanie teren 
przyszkolny w Rosochatym Kościelnym, co poprawi walory este-

tyczne całego obiektu.  Poprzez takie działania promujemy wśród 
dzieci i młodzieży wrażliwość i troskę o otaczającą nas przyrodę.  
Nasadzenia wykonane zostaną we wrześniu 2016 r.

Katarzyna Marciniak UM Czyżew

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżewie informu-
je, że na dzień dzisiejszy z Programu „Rodzina 500+” skorzystało  
blisko 500 rodzin a wypłaty rozpoczęły się już od miesiąca  
kwietnia. Najwięcej złożonych wniosków a także wydanych de- 
cyzji było w kwietniu, zatem już w kwietniu, w naszej gminie  
zostały wypłacone świadczenia 352 rodzinom.

Wydział Polityki Społecznej PUW w Białymstoku udostęp-
nił gminie informację z dokonanej analizy realizacji wniosków  
o przyznanie świadczenia wychowawczego i wydawania decyzji 
przyznającej świadczenie, z której wynika, że:
– 1 gmina – Gmina Czyżew – zrealizowała 100 % złożonych 
wniosków,

Informacja o realizacji Programu „Rodzina 500+”
– 56 gmin – powyżej 90 % złożonych wniosków,
– 7 gmin – poniżej 50 %  złożonych wniosków.

Ponadto informujemy, że na wniosek o świadczenie wycho-
wawcze złożony po dniu 1 lipca 2016 roku świadczenia będą 
przyznawane od miesiąca złożenia wniosku. 

Osobom pobierającym świadczenie wychowawcze przypo-
minamy również o obowiązku informowania tutejszego ośrodka 
o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń 
wychowawczych.

GOPS Czyżew 

Dotacje z WFOŚiGW…

• Modernizacja drogi dojazdowej do pól
W tym roku znów możemy cieszyć się z otrzymania dotacji  

na przebudowę dróg lokalnych w Gminie Czyżew w ramach Pro-
gramu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej  
na lata 2016-2019 tzw. „Schetynówka”. Długo czekaliśmy na osta-
teczne wyniki, ale już wiemy że dostaniemy dofinansowanie na 
realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go i zwiększenie dostępności komunikacyjnej w gminie Czyżew 
poprzez przebudowę infrastruktury drogowej” w zakres którego 
wchodzi; przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dmochy 
Mrozy, przebudowa ulic Słowackiego, Mickiewicza i  Konopnic-
kiej, przebudowa drogi gminnej Siennica Klawy-Siennica Lipusy 
oraz budowa odcinaka II ul. Przemysłowej. W ramach inwesty-
cji wykonane zostaną nowe nawierzchnie dróg, a także chodniki  
i ścieżki rowerowe. 

Kosztorysowa wartość całego zadania to ponad 4 mln zł, a mo- 
żliwe dofinansowanie to ponad 2 mln zł.(50% kosztów inwesty-
cji). Obecnie trwają postępowania przetargowe nieograniczone  
na wybór wykonawcy robót, po zakończeniu których poznamy 
właściwy koszt całej inwestycji i rozpoczną się prace na w/w dro-
gach. Zadanie zostanie wykonane do końca października 2016 r. 

Inwestycje drogowe
• Przebudowa dróg powiatowych w Gminie

Już wkrótce ruszą prace dotyczące modernizacji drogi do-
jazdowej do gruntów rolnych na odcinku 372 m Dąbrowa Nowa  
Wieś – Dąbrowa Łazy do granicy gminy Czyżew.  Inwestycję  
będzie wykonywało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych 
,,TRAKT ” Wysokie Mazowieckie. Całkowity koszt wykonania 
przebudowy drogi wynosi – 202.686,93 zł. Na wykonanie mo- 
dernizacji drogi Gmina otrzymała dotacje z budżetu Wojewódz-
twa  Podlaskiego.
• W pełni trwają inwestycje drogowe na drogach powiatowych  
finansowanych w dużej części przez naszą gminę. Droga pro-
wadząca przez wieś Czyżew Ruś Wieś – Ołdaki Magna Brok  
o długości 2,258 km została już ukończona, zaś na drugiej uli-
cy Kolejowej od Dworca PKP przez Czyżew Siedliska do grani-
cy naszej gminy trwają prace. Koszt całkowity inwestycji wynosi 
2.772.276,19 zł. Gmina przeznacza własne środki na współfinan-
sowanie w/w zadań w wysokości ponad 700 tys. zł., pozostałe 
środki pochodzą z dotacji rządowej Programu Rozwoju Gminnej  
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej i budżetu państwa.

UM Czyżew 

W roku 2016 Powiat Wysokomazowiecki postanowił do-
finansować zadanie publiczne w dziedzinie kultury zgłoszone 
przez Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Czyżewskiej. Dzięki kwo- 
cie 3.000 zł zostaną zrealizowane „Powiatowe obchody Roku 
Chrztu Polski – Europejskie Dni Dziedzictwa 2016”. Środki fi-
nansowe własne stowarzyszenia to 1.079,80 zł. Wkład osobowy  
(w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków 
stowarzyszenia) wyliczono na 1.570,00 zł.

W realizację zadania publicznego chętnie włączyła się  
młodzież z Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem, zainspiro-
wana rozmową z Ks. Biskupem Tadeuszem Bronakowskim oraz 
Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie, który gminne obchody 
EDD zainicjował już w roku 2011. 

W ramach projektu odbędą się: 
• w kwietniu – spotkanie integracyjne w Muzeum Ziemi Czy-
żewskiej dla przedstawicieli NGO’s z terenu naszego powiatu, 
zajmujących się kulturą i edukacją (zwiedzanie muzeum z prze-

Kolejna dotacja na kulturę w gminie Czyżew
wodnikiem, lekcja historii nt. Chrztu Polski w wykonaniu uczniów 
Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem);
• Powiatowy Konkurs Plastyczno-Fotograficzny pn. „Kościoły, 
krzyże, kapliczki Powiatu Wysokomazowieckiego” (kwiecień- 
czerwiec br.), którego efektem będzie wystawa oraz mini-folderek;
• w czerwcu – pielgrzymka młodzieży do Sanktuarium Matki  
Bożej w Studzienicznej k. Augustowa;
• we wrześniu br. – uroczyste podsumowanie obchodów Roku 
Chrztu Polski – EDD 2016, połączone z rozstrzygnięciem w/w 
konkursu.

Hasło tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa brzmi 
„Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, 
pomniki”. Konkurs pod honorowym patronatem Burmistrza Czy-
żewa. 

Szczegółowe oraz bieżące informacje na temat realizacji 
w/w zadania publicznego, regulamin konkursu, itd. 

na www.gokczyzew.pl
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W trosce o bezpieczeństwo chcących ochłodzić się w upalne 
dni i spędzić czas nad zalewem, Urząd Miejski w Czyżewie orga-
nizuje w wydzielonej części nabrzeża zalewu „miejsce wykorzy-
stywane do kąpieli” pod nadzorem ratowników wodnych.

Miejsce wykorzystywane do kąpieli będzie czynne w zależ-
ności od możliwości czasowych ratowników wodnych i warun- 
ków pogodowych. W pozostałym czasie Gmina nie ponosi od- 
powiedzialności za osoby przebywające nad zalewem.

Przeszkoleni i uprawnieni ratownicy poprzez wywieszenie 
na plaży odpowiedniej flagi będą decydowali o dopuszczeniu do 
kąpieli na warunkach określonych w Regulaminie miejsca wyko-
rzystywanego do kąpieli (w załączeniu).

Staramy się poprzez różne inwestycje stwarzać naszym 
mieszkańcom jak najlepsze warunki do życia i wypoczynku. Ape-
lujemy jednak o zachowanie szczególnej ostrożności i opiekę  
nad dziećmi. 

Przypominamy że nad zalewem można także wypożyczyć 
sprzęt wodny: kajaki, rowery wodne oraz korzystać z boiska do 
piłki plażowej. Zapraszamy i życzymy przyjemnego i bezpieczne-
go wypoczynku nad zalewem

REGULAMIN MIEJSCA WYKORZYSTYWANEGO  
DO KĄPIELI PRZY ZALEWIE W CZYŻEWIE

1. Z części zalewu oraz pasa przybrzeżnego wyodrębnia się miej-
sce wykorzystywane do kąpieli, które jest   obiektem Gminy Czyżew.
2. Akwen wód przybrzeżnych dzieli się na trzy części:
I. dla osób nieumiejących pływać o głębokości do 1,20 m ozna-
czony bojami (pływami) czerwonymi,
II. dla osób umiejących pływać powyżej 1,20 m oznaczony bojka-
mi (pływami) koloru żółtego,
III. brodzika o głębokości do 0,4 m oznaczonego białymi bojkami 
i ograniczonego siatką.
3. Miejsce wykorzystywane do kąpieli jest czynne w ustalonych  
przez organizatora godzinach. W pozostałym czasie organizator  
miejsca wykorzystywanego do kąpieli nie ponosi odpowiedzial- 
ności za osoby przebywające w tym miejscu. 
4. Ustala się następujące oznaczenia kolorów flag:
a) flaga biała – kąpiel dozwolona, dyżur służb ratowniczych,
b) flaga czerwona – zakaz kąpieli, dyżur służb ratowniczych,
c) brak flagi – miejsce wykorzystywane do kąpieli nieczynne. 
5. Dzieci w wieku do lat 7 mogą przebywać na terenie miejsca 
wykorzystywanego do kąpieli oraz kąpać się wyłącznie pod opie-
ką osób dorosłych.
6. Zabrania się wstępu do wody osobom nietrzeźwym lub pod 
wpływem środków odurzających oraz wnoszenia i spożywania 
napojów alkoholowych na terenie miejsca wykorzystywanego do 
kąpieli i plaży.
7. Leżakowanie dozwolone jest na całym terenie miejsca wykorzy-
stywanego do kąpieli.

Kąpielisko w Czyżewie
8. Osoby korzystające z kąpieli obowiązuje strój kąpielowy.
9. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się 
wzajemną obserwację, a w miarę potrzeby udzielenie pomocy.
10. Ratownikami są osoby noszące ubiór z emblematem „WOPR” 
lub „RATOWNIK”.
11. Osoby korzystające z miejsca wykorzystywanego do kąpieli 
obowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników.
12 Osobom znajdującym się na terenie miejsca wykorzystywane-
go do kąpieli zakazuje się:
a) przekraczania granicy strefy dla umiejących i nieumiejących 
pływać poza miejsca wydzielone bojami,
b) wchodzenia do wody wbrew zakazowi i ratownika oraz w cza-
sie, w którym wywieszona jest flaga czerwona,
c) niszczenia urządzeń i sprzętu pływającego będącego w miej- 
scu wykorzystywanym do kąpieli,
d) zakłócania wypoczynku i kąpieli innym osobom, a w szcze-
gólności:
_ zakłócania spokoju, popychania i wrzucania innych osób do wody,
_ zaśmiecania i brudzenia terenu miejsca wykorzystywanego do 
kąpieli,
e) kąpieli psów i innych zwierząt,
f) używania do mycia w czasie kąpieli mydła, szamponów i in- 
nych środków higieny osobistej, 
g) grillowania i rozpalania ognisk poza miejscami specjalnie do 
tego wyznaczonymi,
h) parkowania pojazdów mechanicznych.
13. Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt pływający lub urzą- 
dzenia miejsca wykorzystywanego do kąpieli ponoszą odpowie-
dzialność materialną za wyrządzoną szkodę oraz odpowiedzial-
ność karną.
14. Za przedmioty wartościowe i rzeczy osobiste na terenie plaży 
i miejsca wykorzystywanego do kąpieli zarządzający terenu nie 
ponosi odpowiedzialności.
15. Zabrania się pływania na sprzęcie przeznaczonym do innych 
celów (np. materace, itp.) oraz wpływania na teren miejsca wy-
korzystywanego do kąpieli osobom chorym na choroby skóry lub 
zakaźne.
16. Osoby naruszające porządek publiczny lub postanowienia 
Regulaminu będą usuwane z terenu miejsca wykorzystywania do 
kąpieli.

TELEFONY ALARMOWE
• Numer alarmowy – 112
• Pogotowie ratunkowe – 999
• Policja – 997
• Straż Pożarna – 998

BURMISTRZ CZYŻEWA
   Anna Bogucka

W dniach 19-20 maja 2016 r. na terenie gminy Czyżew został 
przeprowadzony objazdowy odbiór odpadów pod nazwą „Meble, 
graty wystaw z chaty” której celem była nieodpłatna zbiórka od-
padów wielkogabarytowych (m.in. zużytego sprzętu gospodarstwa 
domowego, sprzętu elektronicznego, starych mebli itp.). W ra-
mach zawartej umowy zbiórkę przeprowadziło Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej z Zambrowa.

W wyniku przeprowadzonej zbiórki odebrano od mieszkań-
ców naszej gminy we wskazanym terminie odpady w następują-
cych ilościach:
– odpady wielkogabarytowe (200307) 7,2 tony;
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (200136) 3,4 tony. 

„Meble, graty wystaw z chaty” edycja wiosna 2016 podsumowanie 
Kolejna zbiórka odpadów wielkogabarytowych zostanie prze-

prowadzona na jesieni tego roku, po ustaleniu terminu i harmono-
gramu odbioru, szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na 
stronie www.umczyzew.pl oraz na sołeckich tablicach ogłoszeń.
ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z OGŁASZANYCH ZBIÓREK

Przypominamy, iż odpady wielkogabarytowe można także 
bezpłatnie przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych (PSZOK) mieszczący się na ul. Andrzejewskiej 1 (baza  
Gospodarki Komunalnej). 

PSZOK czynny jest w środy w godz. 10:00 – 18:00.

Urząd Miejski 
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Na terenie Gminy Czyżew działa 7 jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnej w Czyżewie, Dąbrowie Nowej Wsi, Dąbrowie 
Wielkiej, Dmochach Wochach, Kaczynie Herbasach, Rosocha-
tem Kościelnem, Siennicy Święchach. We wszystkich jednostkach 
na początku 2016 roku zostały przeprowadzone zebrania spra-
wozdawczo-wyborcze, które odbywają się co 5 lat. W większo-
ści jednostek składy zarządów uległy zmianom. Każda jednostka  
wyznaczyła swoich delegatów na Zjazd Gminnego Oddziału  
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Czyżewie, który od- 
był się 29 kwietnia 2016 roku w strażnicy OSP przy ul. Strażac-
kiej w Czyżewie. Podczas walnego zebrania delegaci jednostek 
ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy wybrali m.in. skład 
zarządu oddziału gminnego. Dotychczasowy skład Zarządu uległ 
zmianie. 

Obecny skład przedstawia się następująco:
Anna Bogucka – Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Czyżewie, 
Arkadiusz Dąbrowski – Wiceprezes Zarządu Gminnego ZOSP RP 
w Czyżewie,
Jarosław Kutyłowski – Wiceprezes Zarządu Gminnego ZOSP RP 
w Czyżewie,
Mirosław Cymer – Wiceprezes Zarządu Gminnego ZOSP RP  
w Czyżewie,
Dariusz Sienicki – Komendant Gminny ZOSP RP w Czyżewie,
Kamil Król – Sekretarz Zarządu Gminnego ZOSP RP w Czyżewie,
Andrzej Stpiczyński – Skarbnik Zarządu Gminnego ZOSP RP  
w Czyżewie,
Stanisław Kamianowski – Członek Zarządu Gminnego ZOSP RP 
w Czyżewie,
Łukasz Zaremba – Członek Zarządu Gminnego ZOSP RP w Czyżewie,
Andrzej Walczuk – Członek Zarządu Gminnego ZOSP RP w Czy-
żewie,
Marek Bogucki – Członek Zarządu Gminnego ZOSP RP w Czy-
żewie,

Wybory w jednostkach OSP zakończone
Składy zarządów w poszczególnych jednostkach OSP gminy Czyżew
OSP Czyżew
• Dariusz Sienicki – Prezes jednostki
• Mirosław Cymer – Wieceprezes 
• Marcin Pieńkowski – Wieceprezes
• Kamil Król – Naczelnik
• Zbigniew Równy – Wicenaczelnik 
• Stanisław Rogalski – Sekretarz, Skarbnik
• Łukasz Kamiński – Gospodarz
• Anna Bogucka, Adam Świecki, Maciej Sienicki – Członkowie 
zarządu
OSP Dąbrowa Nowa Wieś 
• Jarosław Kutyłowski – Prezes jednostki
• Tomasz Kałętkowski – Naczelnik 
• Daniel Wojtkowski– Sekretarz
• Marek Pawłowski – Skarbnik
• Marcin Kaczyński – Gospodarz
OSP Dąbrowa Wielka 
• Arkadiusz Dąbrowski – Prezes jednostki
• Marek Bogucki – Naczelnik
• Lech Krajewski – Wiceprezes
• Sylwia Wdzińkońska – Wicenaczelnik
• Jarosław Kopczewski – Sekretarz
• Mariusz Zawistowski – Skarbnik
• Sławomir Wdzińkoński – Gospodarz 
OSP Dmochy Wochy
• Łukasz Zaremba – Prezes jednostki
• Michał Wojtkowski – Naczelnik
• Sławomir Dmochowski – Wiceprezes
• Karol Zaremba – Wicenaczelnik
• Wojciech Głowacki – Sekretarz
• Andrzej Koliński – Skarbnik
• Grzegorz Dmochowski – Gospodarz
OSP Kaczyn Herbasy
• Tadeusz Rupiński – Prezes jednostki

Posiadanie psa to duża radość i przyjemność ze wspólnie 
spędzonego czasu z pupilem, ale i obowiązki, które nakłada na 
posiadaczy psów prawo. Jako właściciele czworonogów jesteśmy 
zobowiązani do przestrzegania ustawy o ochronie praw zwierząt. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe reguluje tak- 
że podjęta przez Radę Miejską w Czyżewie uchwała XII/108/16 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Czyżew, przypomnijmy niektóre zapisy: 
§ 19. Osoby posiadające zwierzęta domowe obowiązane są do 
takiego ich utrzymania, aby wyeliminować wszelkie zagrożenia  
i uciążliwości w szczególności w zakresie zachowań agresyw- 
nych tych zwierząt, hałasu (zwłaszcza w porze nocnej), przykre-
go zapachu, insektów i zanieczyszczeń, jakie mogą stwarzać te 
zwierzęta dla ludzi oraz miejsc wspólnego użytkowania (parki, zie-
leńce, place, ulice, chodniki, piaskownice, place zabaw, obiekty 
użyteczności publicznej). 
§ 20. 1. Zwierzęta domowe mogą być wyprowadzane tylko pod 
opieką osoby dorosłej lub osoby zdolnej do panowania nad nimi. 
Psy należy prowadzić na smyczy, przy czym psy rasy uznanej za 
agresywną lub zagrażające otoczeniu muszą mieć założony ka-
ganiec. 
2. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest przy łącznym speł-
nieniu następujących warunków:
1) posiadaniu przez psa założonego kagańca,
2) zwalnianiu psa w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi,
3) dysponowaniu możliwością sprawowania bezpośredniej kon-
troli nad zachowaniem zwierzęcia.
3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są do nie-

zwłocznego usuwania zanieczyszczeń powodowanych przez te 
zwierzęta na terenach zabudowanych, a także z miejsca wspól- 
nego użytkowania. 
4. Właściciele nieruchomości, na których utrzymywane są psy, 
zobowiązani są do umieszczenia na bramie lub furtce prowadzą-
cej do tej nieruchomości, tabliczki informacyjnej ze stosownym 
ostrzeżeniem.
5.Właściciele psów zobowiązani są do okresowego i systematycz-
nego ich szczepienia przeciwko wściekliźnie oraz okazywania na 
żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policji, zaświadcze-
nia o przeprowadzonym szczepieniu.„

Następstwem za nie przestrzeganie miejscowych uregulowań 
i prawnie nałożonych obowiązków są sankcje karne w postaci 
grzywny bądź upomnień, które regulują m.in. przepisy kodeksu wy-
kroczeń.

 Wypełniając złożenia Programu opieki nad zwierzętami bez- 
domnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt z terenu gmi-
ny Czyżew, została nawiązana współpraca z Podlaską Fundacją  
EMPATIA Ciechanowiec która od kilku lat zajmuje się ogranicza- 
niem bezdomności zwierząt w okolicznych gminach. Gmina Czy- 
żew wraz z w/w organizacją pozarządową, prowadzi działania  
mające na celu znalezienie nowych właścicieli bezdomnym zwie- 
rzętom z terenu naszej gminy. 

Bezdomne zwierzęta zabierane są do tymczasowych domów 
adopcyjnych, gdzie zapewniona jest im należyta opieka. Wszyst-
kie zwierzęta, przed przekazaniem do adopcji mają zapewnioną 

opiekę weterynaryjną, gdzie przechodzą wymagane leczenie, 
szczepienia oraz sterylizację bądź kastrację.                                                                     
 Urząd Miejski 

Adopcja psów
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• Andrzej Stpiczyński – Naczelnik 
• Witold Rupiński – Wicenaczelnik
• Marcin Kaczyński – Sekretarz
• Sławomir Szepietowski – Skarbnik 
• Andrzej Kaczyński – Gospodarz
OSP Rosochate Kościelne
• Stanisław Kamianowski – Prezes jednostki, Skarbnik oraz Kro-
nikarz
• Stefan Marciniak – Naczelnik
•Jan Kaczyński – Wiceprezes 

• Dariusz Łojek – Wicenaczelnik 
• Zbigniew Kaczyński – Sekretarz 
• Sławomierz Nagórka – Gospodarz 
OSP Siennica Święchy
• Andrzej Walczuk – Prezes jednostki
• Robert Sienicki – Naczelnik 
• Radosław Laskowski – Sekretarz 
• Karol Sienicki – Skarbnik
• Piotr Truszkowski – Gospodarz

Urząd Miejski 

Święto rodziny – III piknik nad zalewem
Podczas tegorocznego festynu, który odbył się 5 czerwca w nie- 

dzielę, pogoda dopisała uczestnikom i organizatorom. W ciągu  
kilku godzin stadion miejski i teren przy naszym zalewie zamieni- 
ły się w radosną krainę, w której rządziły dzieci. Specjalnie dla 
nich organizatorzy: Burmistrz Czyżewa i Gminny Ośrodek Kultury 
w Czyżewie, przygotowali mnóstwo atrakcji.

Wszyscy chętnie korzystali z bezpłatnych urządzeń rekreacyj- 
nych: jazda segway’em, rodeo, gąsienica, zjeżdżalnia, plac zabaw,  
megapiłkarzyki. Powodzeniem cieszyły się również stanowiska 
animacyjne: malowania twarzy i dużych baniek mydlanych oraz 
warsztaty szczudlarskie. Dzieci odwiedzały też „kącik małego  
artysty” w namiocie, który zorganizowały uczennice ZSOiZ w Czy- 
żewie we współpracy z beneficjentam projektu „nienaDĘTA  
MŁODZIEŻ” oraz czyżewskim GOK-iem. 

Dla wszystkich chętnych, dużych i małych, atrakcją było 
wspólne grillowanie na plaży nad zalewem oraz korzystanie ze 
sprzętów wodnych i kajaków. 
W programie tegorocznego festynu znalazły się:
– Msza św. w Kościele Parafialnym w Czyżewie w intencji Rodzin;
– rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Laurka dla Mamy”, który 
zorganizowała Biblioteka Publiczna Gminy Czyżew; 
– występy artystyczne zespołów działających przy GOK w Czy- 
żewie: „Teatr Marzeń” spektakl pt. „Baśń o księżniczce zaklę-
tej w łabędzia”, zespół taneczny Pierwszy Krok, zespól wokalny 
„B-moll”, Zespół Tańca Towarzyskiego, Mażoretki Emko;
– synchroniczny pokaz kelnerski w wykonaniu uczniów z ZSOiZ 
w Czyżewie;
– występ muzyczny w wykonaniu artystów Studia Artystyczno-
-Edukacyjnego „BĄBEL ZIOMBEL” .

W tym roku po raz pierwszy w Czyżewie w programie Święta 
Rodziny znalazł się wyścig kolarski z cyklu zawodów Legia MTB 
Maraton 2016 o Puchar Burmistrza Czyżewa.

Organizatorem wyścigu było Stowarzyszenie „Mazowia Team”. 
Zgodnie z regulaminem imprezy wyścig rozgrywany był na trzech 
dystansach: MINI – 12 km, MEGA – 35 km, GIGA – 57 km. Naj-
liczniej obsadzony był dystans MINI, gdzie większość startujących 
stanowiła młodzież 7 – 16 lat. Cieszył również start dzieci 4 – 6 lat 
w specjalnie dla nich przygotowanym krótkim wyścigu. Łącznie  
w pierwszym wspólnym wyścigu wystartowało blisko 90 osób. Na 
zakończenie zwycięzcy otrzymali dyplomy i upominki z rąk Bur-
mistrza Czyżewa Anny Boguckiej i Dyrektora wyścigu kolarskiego 
Marcina Wasiołka. 

Współorganizatorami „Święta Rodziny” byli: Urząd Miejski 
w Czyżewie, ZSOiZ w Czyżewie, Szkoła Podstawowa w Dąbro-
wie Wlk., ZS w Czyżewie, ZS w Rosochatem Kościelnem, Stowa-
rzyszenie Kulturalne Ziemi Czyżewskiej, jednostki OSP w terenu 
Gminy Czyżew.

Patronat medialny nad imprezą objęli: Tygodnik Podlaski 
„Kontakty”, portal internetowy wysokomazowiecki24.pl, Radio 
Nadzieja, Głos Katolicki, portal internetowy łomzyńskie24.pl

Dziękujemy za fotorelację firmie „VIDEO MIX Orłowski”  
z Czyżewa.

Urząd Miejski 
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Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Tegoroczne obchody 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 
maja rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą odprawioną w inten-
cji Ojczyzny o godz. 12.00 w Kościelne Parafialnym w Czyżewie. 
Msza Święta została odprawiona przez ks. Kanonika Eugeniusza 
Sochackiego.

  Po Mszy Św. licznie zgormadzone poczty sztandarowe wraz 
z pozostałymi uczestnikami obchodów przemaszerowali pod Po-
mnik Niepodległości na dalszą część uroczystości. Przed pomni-
kiem odśpiewano hymn państwowy oraz złożono kwiaty  i wień-
ce przez delegacje różnych grup. 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 
złożyli także przedstawiciele samorządów: powiatowego i woje-
wódzkiego, przedstawiciele Związku Sybiraków, straży pożarnej, 
szkół z terenu Gminy Czyżew oraz Czyżewskiego Klubu Seniora. 

Okolicznościowe przemówienia do zgromadzonych wygło-
siła Pani Anna Bogucka Burmistrz Czyżewa oraz Starosta Wyso-
komazowiecki Pan Bogdan Zieliński. W swoim wystąpieniu Pani 
Burmistrz dziękując wszystkim zgromadzonym za udział w ob-
chodach, podkreśliła ogromne znaczenie uchwalonej konstytucji, 
będącym pierwszym w Europie i drugim w świecie aktem tej rangi. 
Swoje słowa kierowała zarówno w odniesieniu do wydarzeń histo-
rycznych ale także w kontekście współczesności i dzisiaj rozumia-
nego pojęcia patriotyzmu.

Pan Starosta przedstawiając zalety ustawy zasadniczej z tam-
tego okresu nawiązał do uwarunkowań politycznych panujących 
w Rzeczypospolitej 225 lat temu dostrzegając analogię do współ-
czesności i warunków geopolitycznych w jakich żyjemy dziś.

Oficjalne uroczystości zakończył okolicznościowy apel przy-
gotowany przez uczniów z Zespołu Szkół w Czyżewie, w którym 
przywołano pamięć ważnych postaci z historii Polski, twórców 
Konstytucji 3 Maja oraz występ młodzieżowej orkiestry dętej z 
układem tanecznym mażaretek.

Po oficjalnej części obchodów Święta Konstytucji, o godz. 
14.00 odbył się „Bieg 3 Maja o Puchar Burmistrza Czyżewa”. W 
rywalizacji wzięło udział 44 uczestników w różnych kategoriach 
wiekowych. Zwycięzcom serdeczne gratulacje i puchary wręczyła 
Pani Burmistrz Anna Bogucka oraz Przewodniczący Rady Miej-
skiej Witold Sienicki.  

Wyniki zawodów przedstawiają się następująco: 
Kategoria klasy III-IV – kategoria żeńska
I miejsce – Magda Biała   SP Czyżew 
II miejsce – Kinga Kaczyńska  Rosochate
III miejsce – Natalia Duda    SP Czyżew
Kategoria klasy III-IV – kategoria męska 
I miejsce – Aleksander Sienicki  SP Czyżew
II miejsce – Dominik Huber   SP Czyżew 
III miejsce – Kacper Jakubiak   SP Czyżew 

Kategoria klasy V-VI – kategoria żeńska 
I miejsce – Monika Jabłońska  Dąbrowa Wielka
II miejsce – Monika Pawłowska  Rosochate
III miejsce – Natalia Gosk   Rosochate
Kategoria klasy V-VI – kategoria męska
I miejsce – Kacper Lendzioch  SP Czyżew
II miejsce – Adrian Skupiewski  SP Czyżew
III miejsce – Oliwier Zawistowski  SP Czyżew 
Kategoria gimnazjum – kategoria żeńska
I miejsce – Weronika Skupniewska  Czyżew 
II miejsce – Natalia Jaworowska  Rosochate
III miejsce- Klaudia Mioduszewska  Czyżew
Kategoria gimnazjum – kategoria męska
I miejsce – Piotr Gołaszewski  Czyżew
II miejsce – Paweł Mioduszewski  Rosochate
III miejsce – Patryk Milankiewicz  Czyżew
Kategoria szkoła średnia, dorośli – kategorii żeńska
I miejsce – Beata Młynarczuk  Czyżew
II miejsce – Joanna Turkowska  Dąbrowa
III miejsce – Katarzyna Skłodowska   Czyżew 
Kategoria szkoła średnia, dorośli – kategoria męska
I miejsce – Rafał Kujawa  Białystok (IV LO)
II miejsce – Rafał Turkowski Wysokie Mazowieckie (LO)
III miejsce – Łukasz Walaszek  Czyżew (ZSOiZ)

Urząd Miejski 
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Uroczysta gala AGROLIGI 2015 z udziałem Prezydenta RP

Zakończyła się kolejna edycja konkursu AgroLiga. 14 czerw-
ca 2016r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a następnie 
w ogrodach Pałacu Prezydenckiego gościli laureaci. Najlepsi 
agroprzedsiębiorcy i rolnicy zostali uhonorowani listami gratula-
cyjnymi, dyplomami i pucharami wręczanymi przez prezydenta 
Andrzeja Dudę oraz sekretarza stanu w ministerstwie rolnictwa i 
rozwoju wsi Jacka Boguckiego, a także prezesów Agencji Rynku 
Rolnego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dziś 
zgromadzili się tutaj najlepsi wśród najlepszych – podkreślił Jacek 
Bogucki gratulując uczestnikom, zwycięzcom i wyróżnionym kon-
kursu AgroLiga. – Gratuluję szczególnie tegorocznym laureatom, 
którzy potrafili w trudnym dla rolnictwa okresie rozwijać swoją 
produkcję. To ogromny wysiłek, za co bardzo Państwu dziękuję.

Sekretarz stanu zaznaczył, że tego typu spotkania są nie tylko 
okazją do świętowania lecz także podsumowania trudu, który to-
warzyszy zarówno działalności rolniczej, przetwórczej oraz szero-
ko rozumianych usług na rzecz rolnictwa.

Również prezydent Andrzej Duda pogratulował i podzięko-
wał wszystkim nagrodzonym oraz organizatorom konkursu. − Je-
steście Państwo przykładem, niezwykle ważnym dla Polski wzor-
cem, że można na wsi, że można w związku z produkcją rolną czy 
w związku z produkcją dla rolnictwa odnieść sukces. Dziękuję za 
to, bo bardzo potrzebujemy zwłaszcza młodych ludzi, którzy będą 
chcieli na wsi żyć, którzy będą chcieli dla nas produkować.

Prezydent podkreślił, że sytuacja w Polsce, a tym samym w 
rolnictwie cały czas się poprawia. Jednak rolnictwo jako specy-
ficzna branża produkcji potrzebuje wsparcia ze strony państwa. 
Dlatego, gdyż jest niezwykle wrażliwe nie tylko na koniunkturę, 
lecz także na elementy związane z naturą.

− Mam nadzieję, ze to dzisiejsze spotkanie będzie wróżbą 
także dla Państwa na ten rok i na następne lata, że pogoda będzie 
sprzyjała polskim rolnikom. To jest coś nad czym nie jesteśmy w 
stanie zapanować i stanowi zawsze zagrożenie w tej specyficz-
nej branży. Dlatego niezwykle ważna jest kwestia wszechstron-
nej opieki ze strony państwa, dobrego systemu ratunkowego w 
przypadku, kiedy rolnictwo w całym kraju czy na danym obszarze 
zostanie dotknięte jakąś klęską, jakąś katastrofą naturalną – powie-
dział prezydent i dodał, że jest to zadanie dla rządzących, aby 
regulacje prawne wspierały rolników w prowadzeniu i rozwijaniu 
działalności.

Andrzej Duda poinformował również, że we współpracy z 
ministrem rolnictwa nieustannie trwają prace nad kolejnymi moż-
liwościami eksportowymi dla polskich producentów żywności.

Sekretarz stanu Jacek Bogucki wręczył odznaczenia Zasłużo-
ny dla rolnictwa, szczególnie zasłużonym przedsiębiorcom i rol-
nikom za ich osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i 
rynków rolnych.

W tym roku wybór mistrza AgroLigi był bardzo trudny, jak za-
znaczają organizatorzy, dlatego wyłoniono nie jednego, a dwóch 
mistrzów w kategorii rolnictwa i jednego w kategorii firmy.
Mistrzami krajowymi zostali:

w kategorii rolnicy: 
Anna i Sylwester Jaszczołt, Jaszczołty (gmina Siemiatycze, woje-
wództwo podlaskie)
Mistrz Krajowy AgroLigi 2015

Sylwia i Zdzisław Wawrzyńczyk, Gospodarstwo Specjalistyczne 
Uprawa Warzyw Gruntowych, Nowe Miasteczko 
Mistrz Krajowy AgroLigi 2015

w kategorii firmy: 
Janusz Dramiński, Prezes Dramiński S.A., Olsztyn 
Mistrz Krajowy AgroLigi 2015 

Wieczorem podczas uroczystej gali zorganizowanej w Szkole 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z laureatami AgroLigi spotkał 
się minister Krzysztof Jurgiel. Minister pogratulował zwycięzcom 
i podziękował organizatorom konkursu. Zwracając się do nagro-
dzonych powiedział, że ich osiągnięcia są najlepszym przykładem 
jak rozwijać produkcję tak, by osiągnąć sukces.

Konkurs AgroLiga organizowany od 20 lat – na szczeblu woje-
wódzkim przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, zaś 
na szczeblu krajowym przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 
1 TVP S.A. i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub. Tradycyjny patronat 
pełnią: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes ARiMR i Pre-
zes ARR. AgroLiga promuje najlepszych polskich rolników oraz 
najlepsze firmy z branży rolno-spożywczej.  Konkurs przebiega 
wieloetapowo, na szczeblach wojewódzkim i krajowym, a jego 
celem jest wyłonienie i nobilitacja Mistrzów Krajowych AgroLigi 
w dwóch kategoriach: rolnicy i firmy.

Źródło: Oficjalna strona internetowa Ministerstwa  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wiceminister Rolnictwa Jacek Bogucki z Prezydentem RP wręcza-
ją nagrodę Mistrzom Agroligii 2015 w kategorii rolnicy Państwu 
Annie i Sylwestrowi Jaszczołt z gminy Siemiatycze w wojewódz-
twie podlaskim.
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Katyńsko-Smoleńskie obchody w Czyżewie 

Złożeniem wiązanek kwiatów przy tablicy śp. Lecha Kaczyń-
skiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Honorowego Oby-
watela Czyżewa rozpoczęły się 10 kwietnia o godz. 9:30 obchody 
76 rocznicy mordu katyńskiego i 6 rocznicy tragedii smoleńskiej. 
Krótkim wstępem do obchodzonych rocznic Pani Burmistrz przy-
witała przybyłych do Urzędu Miejskiego, Pana Ministra Jacka 
Boguckiego, księdza kanonika Eugeniusza Sochackiego, Prezesa 
koła sybiraków, radnych Rady Miejskiej oraz delegacje jednostek 
organizacyjnych Gminy Czyżew. Pan Minister Jacek Bogucki sło-

wami, że: „pamięć jest istotą człowieczeństwa” dokonał bilansu 
obu narodowych tragedii i wyraził nadzieję, że społeczeństwo 
wyciągnie wnioski z tragicznych zdarzeń, a krew tych ofiar nie 
pójdzie na marne. Następnie ksiądz dziekan odmówił z zebranymi 
krótką modlitwę po czym wszyscy udali się na zewnątrz budynku 
pod dęby pamięci aby w asyście harcerzy z Zespołu Szkół w Czy-
żewie zapalić znicze przy tablicach pamięci poświęconych Pre-
zydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu i jego małżonce, Jakubowi 
Krzysztofowi Putrze Marszałkowi Sejmu RP i pozostałym ofiarom 
tragedii smoleńskiej. Dalsza część uroczystości celebrowana była 
w Kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Czyżewie poprzez mszę świę-
tą odprawioną w intencji poległych i pomordowanych za ojczyznę 
przez księdza Eugeniusza Sochackiego. Oprawę uroczystą mszy 
świętej dopełniły licznie przybyłe poczty sztandarowe jednostek 
OSP i jednostek organizacyjnych  Gminy ze sztandarem Gminy 
Czyżew na czele.

Uzupełnieniem całości obchodów gminnych rocznic: katyń-
skiej i smoleńskiej była przygotowana wystawa fotograficzna po-
święcona tym wydarzeniom w Muzeum Ziemi Czyżewskiej.

UM Czyżew 

15 maja 2016 r. w Dąbrowie Wielkiej miały miejsce gmin-
ne i parafialne obchody Dnia Strażaka. Licznie przybyli Strażacy 
Ochotniczych Straży Pożarnych z tereny gminy Czyżew i parafii 
Dąbrowa Wielka zgromadzili się na uroczystej Mszy Świętej. Litur- 
gię w intencji strażaków o godz. 12.00  w parafii pod wezwaniem 
św. bp Stanisława w Dąbrowie Wielkiej odprawił ks. proboszcz 
Wiesław Pac w asyście ks. Marcina Ołtarzewskiego.

Gminne i parafialne obchody Dnia Strażaka 2016 w Gminie Czyżew
W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście: Pan Jacek Bo-

gucki Poseł na Sejm RP, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
i Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wysokiem 
Mazowieckiem w jednej osobie, Pani Anna Bogucka Burmistrz 
Czyżewa i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego w Czyżewie, star-
szy bryg. Pan Andrzej Koc Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Wysokiem Mazowieckiem, ks. kanonik Euge-
niusz Sochacki proboszcz parafii pw. św. Piotra i Pawła w Czyże-
wie wraz z wiakriuszem ks. Andrzejem Klimaszewskim, ks. kano-
nik Antoni Loro proboszcz parafii pw. św. Doroty w Rosochatem 
Kościelnem, Pan Witold Sienicki Przewodniczący Rady Miejskiej, 
Pan Dariusz Sienicki Komendant Gminny, prezesi i naczelnicy 
jednostek OSP z pocztami sztandarowymi z ternu Gminy Czyżew  
i parafii Dąbrowa Wielka. 

Po mszy świętej nastąpił przemarsz strażaków z pocztami 
sztandarowymi na miejscowe boisko sportowe. Po złożeniu mel-
dunku przez Komendanta Gminnego Komendantowi Państwowej 
Straży Pożarnej, zebrani wysłuchali przemówień, w których to 
przemawiający przekazali strażakom słowa uznania i wdzięcz-
ność za zaangażowanie i gotowość do niesienia pomocy. Część 
oficjalną zwieńczył pokaz umiejętności naszych strażaków w ak-
cjach ratowniczych – uwolnienie poszkodowanego z auta poprzez 
rozcinanie samochodu oraz pokaz gaszenia płonącego pojazdu. 

Urząd Miejski 
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Powiatowe obchody Dnia Strażaka 2016 w Wysokiem Mazowieckiem

9 maja 2016 r., na terenie powiatu wysokomazowieckiego 
odbyły się uroczystości z okazji Powiatowych Obchodów Dnia 
Strażaka 2016 w Wysokiem Mazowieckiem. Uroczystość główną 
poprzedziła msza święta w intencji strażaków odprawiona w ko-
ściele pw. św. ap. Piotra i Pawła celebrowana przez ks. Radosława 
Kubła – Diecezjalnego Kapelana Strażaków w asyście ks. Wojcie-
cha Ejsmonta – Wojewódzkiego Kapelana Strażaków, który wy- 
głosił homilię oraz ks. kan. Edwarda Łapińskiego – proboszcza 
parafii. Uczestniczył w niej także ks. ihumen Sergiusz - Krajowy 
Kapelan Straży Pożarnej wyznania prawosławnego. Po mszy świę-
tej nastąpił przemarsz pododdziału z towarzyszącymi pocztami 
sztandarowymi w asyście orkiestry dętej na główny plac uroczystości.

Po złożeniu meldunku, przeglądzie pododdziałów i podnie-
sieniu flagi państwowej, gospodarz uroczystości st. bryg. Andrzej 
Koc – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w 
Wysokiem Mazowieckiem powitał gości honorowych: Jarosława 
Zielińskiego – Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji, Jacka Boguckiego – Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  
a zarazem Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, 
nadbryg. Leszka Suskiego – Komendanta Głównego PSP, Jerzego 
Leszczyńskiego - Marszałka Województwa Podlaskiego, st. bryg. 
Jarosława Wendta – Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego 
PSP i Bogdana Zielińskiego – Starostę Wysokomazowieckiego.

To historyczny moment w dziejach powiatu oraz wysoko-
mazowieckiej straży, bowiem nigdy jeszcze nie zaszczycili nas 
razem tak znamienici goście. Na strażackim święcie nie zabrakło 
także przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, służb 
mundurowych oraz podmiotów i instytucji współpracujących na 
co dzień ze strażą pożarną. Obchody były okazją do podziękowa-
nia za ciężką strażacką służbę zarówno dla funkcjonariuszy PSP 

z poszczególnych jednostek, ale także dla druhów ochotników  
w sposób istotny wspierających codzienną działalność ratowni-
czą. Za pomoc w uratowaniu trójki dzieci z zagrożonego budynku 
odznaczono także osobę cywilną – Huberta Olędzkiego, któremu 
okolicznościową pamiątkę ufundował i przekazał Jarosław Sie- 
kierko – Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie.

Podczas uroczystości Jarosław Zieliński – Wiceminister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, w asyście nadbryg. Leszka Suskie-
go – Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i innych 
władz wręczył zasłużonym strażakom Odznaki „Zasłużony dla 
Ochrony Przeciwpożarowej”: złotą - st. bryg. Tomasz Sieńczuk, 
brązowe – dh Anna Bogucka, Hubert Olędzki, st. asp. Dariusz  
Kosowicz, st. asp. Zbigniew Pietraszko, dyplom Komendanta 
Głównego PSP - kpt. Jarosław Maczewski, nagrodę Podlaskiego 
Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. sekc. Łukasz Antoniak, 
„Srebrne Medale za Zasługi dla Pożarnictwa” nadawane przez 
Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP – ogn. Zbigniew Pruża- 
nin i ogn. Adrian Skłodowski

Awanse na wyższe stopnie otrzymali: młodszego brygadiera 
- starsi kapitanowie Adam Frankowski i Grzegorz Kulesza, – star-
szego kapitana – kapitan Jarosław Maczewski, kapitana – młodszy 
kapitan Piotr Pruszyński, aspiranta – młodsi aspiranci Radosław  
Maciuszko i Tadeusz Porowski, ogniomistrza – młodsi ognio-
mistrzowie Zbigniew Prużanin, Krzysztof Roszkowski, Adrian 
Skłodowski, młodszego ogniomistrza – starszy sekcyjny Marcin 
Stachurski, starszego sekcyjnego – sekcyjni Patryk Wojtczuk, Bar-
tłomiej Ilczuk, Daniel Skłodowski

Uroczystość prowadził st. bryg. Tomasz Sieńczuk – Zastępca 
Komendanta Powiatowego PSP w Wysokiem Mazowieckiem. Ob-
chody uświetnił występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Szepietowie pod batutą Tomasza Paducha.

Źródło: wysokomazowiecki24 

Burmistrz Czyżewa Anna Bogucka otrzymuje brązową odznakę-
„Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” z rąk Wiceministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana  Jarosława Zielińskiego
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Piękne słońce od samego rana w piątek 24 czerwca nie pozo-
stawiało wątpliwości, że wszyscy uczniowie ze szkół naszej gminy 
rozpoczynają wakacje. Tradycyjnie po dziesięciu miesiącach cięż-
kiej pracy i nauki uczniowie spotkali się po raz ostatni przed dwu-
miesięcznym wypoczynkiem. Uroczyste apele w szkołach rozpo-
częli dyrektorzy szkół. Przywitali przybyłych gości Panią Burmistrz 
Annę Bogucką, księży z terenu Parafii a także nauczycieli, rodzi-
ców oraz młodzież i dzieci. W tym roku wydarzenie to miało 
jeszcze milszy charakter ponieważ podczas uroczystości zostały 
rozdane stypendia Burmistrza Czyżewa dla najlepszych uczniów. 
Głównym kryterium przyznania stypendium była średnia ocen (w 
szkole podstawowej co najmniej 5.20, w gimnazjum 5.0, w szkole 
średniej 4.80), ocena z zachowania oraz uczestnictwo w olimpia-
dach i konkursach wojewódzkich. W tym roku grono najlepszych 
było bardzo szerokie, we wszystkich szkołach łącznie 60 uczniów. 

Po rozdaniu nagród i dyplomów Pani Burmistrz Anna Bogucka 
oraz dyrektorzy złożyli życzenia udanych, słonecznych ale przede 
wszystkim bezpiecznych wakacji oraz skierowali słowa podzię-
kowania nie tylko do nauczycieli ale również do zgromadzonych 
rodziców. 

Na zakończenie uczniowie zaprezentowali się w bardzo sta-
rannie przygotowanych częściach artystycznych. Po oficjalnych 
uroczystościach pozostał czas na pożegnania w klasach. Jak wia-
domo jest to moment szczególnie wzruszający dla tych, którzy 
opuszczają mury szkoły i rozpoczną naukę w innych placówkach. 
Nie zabrakło łez i pamiątkowych zdjęć. 

Wszystkim rozpoczynającym wakacje życzymy dużo słońca, 
uśmiechu, odpoczynku i przyjemnego powrotu za dwa miesiące. 

Lista uczniów, którzy otrzymali stypendium Burmistrza  
w roku szkolnym 2015/16

Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej:
1. Wdzieńkońska Amelia
2. Kraszewska Gabriela
3. Orłowska Zuzanna Gabriela

Zespół Szkół w Czyżewie
Szkoła Podstawowa 
4. Wajszczyk Julita 
5. Kulesza Dawid
6. Lubowicka Katarzyna 
7. Konarzewska Aleksandra  
8. Andrzejczyk Paulina 
9. Biegaj Maksymilian 
10. Kalupa Magdalena 
11. Gronostajska Katarzyna
12. Topoliński Damian 
13. Szepietowski Marek

Gimnazjum
23. Aleksandra Staniaszek 
24. Klaudia Zaremba   
25. Maciej Mioduszewski 
26. Emilia Lubowicka    
27. Ewelina Kowalska    
28. Katarzyna Kutyłowska 
29. Weronika Kalupa   
30. Magda Styś       
31. Laura Karczewska   
32. Paulina Stokowska
33. Sebastian Parzych    

Zespół Szkół w Rosochatem Kościelnem
Szkoła Podstawowa
44. Zaborowski Michał 
45. Kaczyńska Kinga
46. Kaczyńska Julita
47. Filipczyńska Olga
48. Kaczyńska Angelika

Gimnazjum
49. Wróblewska Aleksandra
50. Dąbrowska Justyna
51. Jaworowska Natalia
52. Jastrzębski Rafał
53. Kalinowska Weronika
54. Kaczyński Adam

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie
55. Szulborska Klaudia
56. Wawrzeńczuk Mateusz
57. Adamczyk Rafał
58. Ryszewska Monika
59. Tryniszewska Paulina
60. Wiśniewska Natalia
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14. Wróblewska Oliwia 
15. Bednarska Magdalena 
16. Dmochowska Karolina 
17. Rawa Paulina 
18. Zaręba Kinga 
19. Rawa Karolina
20. Wajszczyk Krzysztof 
21. Kossykowska Klaudia 
22. Biała Magdalena

   
34. Aneta Kolińska   
35. Kinga Składanowska 
36. Michał Szepietowski   
37. Paulina Sienicka           
38. Zuzanna Ślepowrońska
39. Tomasz Michalski  
40. Tomasz Biały     
41. Michał Sienicki         
42. Milena Godlewska   
43. Adrianna Baczewska 

Stypendystka Burmistrza Czyżewa ze Szkoły Podstawowej w Dą-
browie Wielkiej
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Wieloma sportowymi sukcesami mogą pochwalić się za okres  
drugiego półrocza roku szkolnego 2015/16 uczniowie Zespołu 
Szkół w Czyżewie, zarówno Szkoły Podstawowej, jak i Gimna-
zjum. Do najważniejszych należą:
• III m  w Powiatowych Biegach Przełajowych w Sokołach 
(21.03.2016)
• I m (chł) i IV m (dz) w Powiatowym Czwórboju LA w Czyżewie 
(30.04.2016)
• Udział w Półfinale Wojewódzkim w Czwórboju LA w Łomży 
(chł)(11.05.2016)
• Powiatowe Igrzyska LA w Ciechanowcu (21.05.2016):
– I m Kacper Lendzioch w biegu na 200 m,
– I m Kacper Lendzioch w pchnięciu kulą,
– I m Adrian Skupiewski w biegu na 1000 m,
– II m Aleksandra Kulesza w skoku wzwyż,
– V m Izabela Uścińska w rzucie dyskiem,
– V m w biegu rozstawnym 4x60 m (chł),
– VI m w biegu rozstawnym 4x60 m (dz).
• Półfinał Wojewódzki LA w Łomży (30.05.2016)
– I m Kacper Lendzioch  w pchnięciu kulą,
– V m Kacper Lendzioch w biegu na 200 m.
• Finał Wojewódzki Igrzysk LA w Białumstoku (11.06.2016)
– IV m Kacper Lendzioch w pchnięciu kulą

Cieszą sportowe sukcesy
• III m Sztafetowych Biegach Przełajowych (powiatowe) w Sokołach
(21.03.2016)
• I m dziewcząt w Gimnazjadzie Powiatowej w Unihokeju w Czy-
żewie (25.02.2016)
• V m dziewcząt w Półfinale Wojewódzkim w Unihokeju w Gra-
jewie (29.02.2016)
• II m chłopców w Gimnazjadzie Powiatowej w Unihokeju w Czy-
żewie (25.02.2016)
• III m dziewcząt w I etapie Turnieju Coca Cola Cup w Piekutach 
(22.03.2016)
• III m dziewcząt w II etapie Turnieju Coca Cola Cup w Czyżewie 
(21.04.2016)
• Powiatowa Gimnazjada LA w Ciechanowcu (18.05.2016)
– I m Piotr Gołaszewski w biegu na 600 m
– III m Adam Lipski w biegu na 1000 m
– II m Adrian Bogucki w biegu na 100 m
– III m Adrian Bogucki w skoku w dal
– II m Sebastian Wojno w skoku w dal
– II m Marcin Wajszczyk w skoku wzwyż
– II m Urszula Kalinowska w skoku wzwyż
– IV m w biegu sztafetowym 4 x 100 m (chł)
– V m w biegu sztafetowym 4 x 100 m (dz)

ZS Czyżew

Epoka Prymasa Tysiąclecia
W dniu 25 maja odbył się finał XIV edycji Konkursu Historycz-

nego „Epoka Prymasa Tysiąclecia”, organizowanego przez Zespół 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego w Czyżewie. Patronat nad konkursem sprawowali: 
Instytut Prymasowski w Warszawie, IPN Oddział w Białymstoku,  
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,  
Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, 
Starosta Wysokomazowiecki oraz Burmistrz Czyżewa Pani Anna 
Bogucka, która jest pomysłodawczynią konkursu. Patronat tak 
ważnych osób i instytucji nadaje rangę konkursowi, tym bardziej, 
że patroni czuwają również nad jego poziomem merytorycznym 
oraz są fundatorami nagród. 

Konkurs prowadzony w dwóch kategoriach cieszy się dużą 
popularnością wśród młodzieży. W tym roku brało w nim udział 
14 szkół ponadgimnazjalnych oraz 14 gimnazjów, zarówno z wo- 
jewództwa podlaskiego, jak też z mazowieckiego. Młodzi zawod-
nicy musieli się wykazać wiedzą na temat osoby i dziedzictwa 
Prymasa Tysiąclecia oraz znajomością historii Polski w latach 
1956-1970. Wiedza młodych historyków wykraczała znacznie 
poza ramy podstawy programowej historii także z zakresu roz-
szerzonego, bowiem dotyczyła sytuacji politycznej, gospodarczej  
i kulturalnej z tego okresu, lecz również stosunków państwo –  
Kościół. Nad poziomem historycznym konkursu czuwał p. prof. 
dr hab.  Krzysztof Sychowicz z IPN Oddział w Białymstoku, pra-
cownik naukowy PWIiP w Łomży, który był autorem pytań oraz 
przewodniczącym jury.

Konkurs miał bardzo wysoki poziom, a walka o to, kto zdobę-
dzie tytuł laureata toczyła się  pomiędzy 5 finalistami ze szkół gim-
nazjalnych i 6 finalistami ze szkół ponadgimnazjalnych. O tytule 
zwycięzcy konkursu zadecydowały odpowiedzi przed komisją.  
A oto jak ukształtowały się ostateczne wyniki:

W kategorii gimnazjów:
I miejsce – Rafał Wierciński – Niepubliczne Gimnazjum w  Łapach
II – Marta Bednarczyk – Zespół Szkół Gminnych –Publiczne Gim-
nazjum Nr 1 w Małkini Górnej
III – Filip Loba – Miejskie Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Kościusz-
ki  w Zambrowie
IV – Hubert Trzaska - Miejskie Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Ko-
ściuszki  w Zambrowie

V – Maciej Ziemak - Miejskie Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Ko-
ściuszki  w Zambrowie
W kategorii szkól ponadgimnazjalnych:
I miejsce – Anna Łempicka – Zespół Szkół Zawodowych im. Sta- 
nisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem
II – Karol Zakrzewski – I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Łomży 
III – Mateusz Zdrodowski – Katolickie Liceum Ogólnokształcące 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
IV – Mikołaj Wyszyński – Zespół Szkół Zawodowych im. Stani- 
sława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem
V – Bartosz Laskowski – Zespół szkól im. Gen. Stefana Rawec- 
kiego „Grota” w Zambrowie
VI – Aleksandra Konopka – Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogól- 
nokształcących w Łomży.

Przyznane zostały także puchary szkołom, które uzyskały naj-
więcej punktów. Tak więc w kategorii drużynowej I miejsca zdo-
były szkoły:
– Miejskie Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  w Zambrowie
– Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem 
Mazowieckiem

Wszyscy zwycięzcy otrzymali cenne nagrody rzeczowe, a po-
zostali uczestnicy konkursu – nagrody książkowe. Organizatorzy 
na zakończenie podziękowali wszystkim uczestnikom, gratulując 
wysokiego poziomu, i zaprosili zarazem na XV, jubileuszową edy-
cję Konkursu Historycznego „Epoka Prymasa Tysiąclecia” w przy-
szłym roku.

ZSOiZ w Czyżewie 
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W Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ste-
fana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie dnia 15 maja 2016 r. 
odbył się VI Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Burmistrza 
Czyżewa, w którym spotkały się drużyny:
1. „FarmFood” Czyżew
2. „Strażacy” Czyżew
3. „Absolwenci” ZSOiZ 
4. ZSOiZ Czyżew

Po rozegraniu meczy finałowych klasyfikacja końcowa przed-
stawia się następująco:
I m-ce – „Absolwenci” Czyżew

VI Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Czyżewa
II m-ce – „ZSOiZ” Czyżew 
III m-ce – „Strażacy” Czyżew
IV m-ce – „FarmFood” Czyżew

 
Turniej przebiegał w atmosferze zdrowej, sportowej rywaliza-

cji z zachowaniem zasad fair play. Sędzią zawodów byli p. Seba-
stian Tyszko i p. Sławomir Kalupa,  których wspomagali uczniowie 
ZSOiZ w Czyżewie. W przerwach pomiędzy meczami zawodni-
cy mogli uzupełnić straconą energię, posilając się poczęstunkiem 
przygotowanym przez uczniów klas gastronomicznych pod okiem  
p. Małgorzaty Jaźwińskiej. Swą obecnością zaszczycił nas za- 
stępca Burmistrza Czyżewa p. Andrzej Molenda, reprezentujący 
Burmistrza Czyżewa, który wraz z Panią Dyrektor Szkoły Alicją 
Bańkowską dokonali wręczenia pamiątkowych pucharów i dyplo-
mów zwycięzcom turnieju.

Gratulujemy sukcesów zwycięskim drużynom, dziękujemy 
Pani Burmistrz za wsparcie imprezy. Składamy podziękowanie 
wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby VI edycja Turnie-
ju Piki Siatkowej Mężczyzn o Puchar Burmistrza Czyżewa stała 
się imprezą na stałe goszczącą w kalendarzu sportowym naszego 
miasta.

                                                                           Sławomir Kalupa

Powiatowe Obchody Roku Chrztu Polski –  EDD 2016

24 kwietnia miała miejsce uroczysta inauguracja projektu 
„Powiatowe Obchody Roku Chrztu Polski –  Europejskie Dni Dzie-
dzictwa 2016”, która odbyła się w Muzeum Ziemi Czyżewskiej. 
Projekt Stowarzyszenia Kulturalnego Ziemi Czyżewskiej dofinan-
sował Powiat Wysokomazowiecki. Realizatorami spotkania był 
Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie oraz Zespół Szkół w Roso-
chatem Kościelnem. 

Z inicjatywą obdarowania gości oryginalnymi upominkami 
wystąpiła „nienaDĘTA MŁODZIEŻ” z projektu „Równać Szanse” 
PAFW i PFDiM. Wspaniały słodki poczęstunek gościom przygoto-
wali rodzice uczniów ZS w Rosochatem Kość.

W spotkaniu integracyjnym wzięli udział reprezentanci na-
stępujących organizacji i grup: Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
w Wysokiem Mazowieckiem, Stowarzyszenia Absolwentów Lice- 
um Ogólnokształcącego w Wysokiem Mazowieckiem, Stowa-
rzyszenia „Razem” w Ciechanowcu, Stowarzyszenia „ADSUM”  
w Wysokiem Mazowieckiem, Klubu Seniora z Kulesz Kościelnych, 
Fundacji „Centrum Obsługi Biznesu” z Wysokiem Mazowieckiem 
oraz Stowarzyszenia Kulturalnego Ziemi Czyżewskiej. Tego dnia 
gościliśmy również w muzeum przedstawicieli czyżewskiego sa-
morządu, jak też dyrektorów, nauczycieli i instruktorów placówek 
oświaty i kultury Gminy Czyżew oraz gimnazjalistów z Czyżewa 
i Rosochatego.

Zastępca Burmistrza Czyżewa Pan Andrzej Molenda, w imie-
niu Pani Burmistrz Anny Boguckiej, powitał zgromadzonych licz-
nie gości, jak też wyraził uznanie dla inicjatywy i organizatorów 
spotkania. Zaprosił gości do odwiedzania muzeum oraz zachę-

cił do promowania jego zasobów i atrakcji. Wśród nich zapew-
ne znajdą się zapowiedzi pociągów na żywo, które „na wesoło” 
uatrakcyjniały pobyt gościom i młodzieży. 

W programie spotkania w muzeum znalazły się: lekcja historii 
w formie referatu nt. Chrztu Polski w wykonaniu uczennic Zespo- 
łu Szkół w Rosochatem Kościelnem ze słowem wstępnym pani 
Elżbiety Szulborskiej, wręczenie dyplomów i upominków, słodki 
poczęstunek oraz zwiedzanie muzeum.

Zarówno młodzi, jak i dorośli uczestnicy spotkania z żalem  
i satysfakcją opuszczali tego dnia Czyżew. Przeżycia i doświad-
czenia wyjątkowej okazji do integracji dorosłych z młodzieżą  
wokół tematyki Chrztu Polski, na długo pozostaną w pamięci 
wszystkich uczestników. 

13 czerwca młodzież z Zespołu Szkół w Rosochatem Kość. 
wyruszyła na pielgrzymkę do Sanktuarium w Studzienicznej. Była 
to dla wszystkich niezwykła wyprawa, gdyż odcinek trasy Augu-
stów – Studzieniczna pokonaliśmy drogą wodną – płynąc rzeką 
i jeziorami statkiem „Serwy”, którym przed laty podróżował sam  
Św. Jan Paweł II. Okazało się, że na statku na pamiątkę tego wy-
darzenia została urządzona specjalna kabina ze zdjęciami, wpi- 
sami, różańcem i pamiątkami z tego ważnego i jakże uroczystego 
dnia. Niesamowitym przeżyciem dla wszystkich młodych pielgrzy-
mów był moment przybijania do brzegu terenu wokół sanktuar- 
ium – dzięki kapitanowi statku mogliśmy wysłuchać ukochanej 
pieśni naszego świętego, „Barki”. Naszym przewodnikiem pod-
czas całej wyprawy była p.Elżbieta Szulborska- nauczyciel histo- 
rii szkoły w Rosochatem, która opowiedziała nam niezwykłe dzie-
je Sanktuarium w Studzienicznej. Inspiracją zaś do pielgrzymki 
była zeszłoroczna, pamiętna rozmowa młodzieży z Biskupem Ta-
deuszem Bronakowskim, który pochodzi z Parafii Studzieniczna.

Dzień pełen duchowych przeżyć i pozytywnych wrażeń  
zakończyliśmy obiadem w słynnej Restauracji „Albatros” oraz  
spacerem po Augustowie.

Pielgrzymkę młodzieży zorganizował ZS w Rosochatem Ko-
ścielnem oraz Stowarzyszenie Kulturalne Ziemi Czyżewskiej.

Przed nami kolejne działanie w zadaniu publicznym tj. Kon-
kurs Plastyczno- Fotograficzny „Kościoły, krzyże, kapliczki Powia-
tu Wysokomazowieckiego”.

Anna Kazimierczuk – GOK w Czyżewie
 Iwona Sienicka – ZS Rosochate Kościelne
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Trzymaj formę

W bieżącym roku szkolnym uczniowie Zespołu Szkół w Czy-
żewie (wszystkie klasy gimnazjalne oraz klasy piąte i szóste szkoły 
podstawowej) realizowali projekt „Trzymaj Formę”. Była to już XI 
edycja ogólnopolskich działań inicjowanych  przez Główną In-
spekcję Sanitarną. „Trzymaj Formę” to projekt oparty na filarach 
zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. 

Zdrowego żywienia  uczył na spotkaniu z gimnazjalistami die-
tetyk, który mówił, jak i co jeść  aby być zdrowym i aktywnym. 
Przestrzegał przed objadaniem się niezdrowymi, „chemicznymi” 
produktami i zwracał szczególną uwagę na niepokojące mody 
wśród młodzieży dotyczące pogoni za sylwetką modelki czy mo-
dela – na niezdrowe odchudzanie. Zdrowe żywienie propagowa-
ne było przez dzień z owocem, warzywem, wodą. 

Aktywny sposób na życie i zdrowe odżywianie odzwiercied- 
liło się w pracach literackich i plastycznych uczniów oraz w kla- 
sowych gazetkach ściennych.

Ogromną popularnością wśród młodzieży cieszył się turniej 
„Dwa Ognie” zorganizowany pierwszego dnia wiosny. Zamiast 
ćwicząc formę poprzez ucieczki ze szkoły, uczniowie aktywnie 
sprawdzali swoją wydolność w czasie wspólnej, jak okazało się 
radosnej rywalizacji.

Wiele talentów zostało zaprezentowanych podczas konkursu 
tańca. Wszystkie klasy uczestniczące w rywalizacji przygotowały 
swój układ. Niech żałuje kto nie widział! Było pięknie, interesują-
co, z poczuciem rytmu i … humoru. Brawo!

 Obecna edycja projektu skończyła się. Bardzo wdzięczni  
jesteśmy, że nasze działania spotkały się z życzliwością Pani  
Burmistrz Anny Boguckiej, która wsparła nasze działania finan-
sowo. Dzięki temu w czasie podsumowania nagrodzeni zostali 
uczniowie: najaktywniejsi w realizacji projektu, najlepsi w kon-
kursie literackim i  plastycznym oraz trzy najlepsze klasy w rywa-
lizacji grupowej. 

Dobrze się stało, że szkoła wzięła udział w realizacji projektu. 
Uaktywnili się w nim uczniowie, którzy dotąd rzadko byli widoczni 
na forum szkoły: okazało się, że są świetnymi tancerzami, ujawnili 
też swoje inne talenty, które trudno pokazać w szkolnej ławce. 

17 czerwca podczas podsumowania projektu uczniowie w te-
legraficznym skrócie zaprezentowali to, co się zdarzyło podczas 
kilkumiesięcznej jego realizacji. Pomogła w tym przygotowana 
prezentacja multimedialna. 

Z całą pewnością zechcemy wziąć udział w kolejnych edy-
cjach projektu.

  Marzena Trzaska i Beata Mioduszewska
Koordynatorki projektu, ZS Czyżew

„Noc Muzeów” w Czyżewie
28 maja br. miała miejsce pierwsza w naszej gminie, edycja 

„Nocy Muzeów”. W godzinach wieczornych chętni goście zwie-
dzali ekspozycje Muzeum Ziemi Czyżewskiej, dowiadując się 
wielu informacji i ciekawostek nt. historii Czyżewa i okolic. Zwie-
dzający ze szczególnym zainteresowaniem oglądali eksponaty  
w walizkach oraz podziwiali wystrój salonki carskiej. Niezwykłym 
przeżyciem był też dla nich pobyt w chacie Sybiraka oraz w wago-
nie – pomniku poświęconym Polakom wywożonym w głąb Rosji. 
Dziękujemy za szczególne zaangażowanie w realizację pomysłu 
„Nocy Muzeów” naszym przewodnikom: p.Anecie Tryniszew- 
skiej i p.Przemysławowi Wasilewskiemu. Zapraszamy za rok!  

Anna Kazimierczuk
GOK w Czyżewie

LEKCJE INACZEJ
W dniach 16-18 maja 2016 r. uczniowie Szkoły Podstawowej  

uczestniczyli w zajęciach zielonej szkoły w Wigierskim Parku Na-
rodowym. Każdy dzień był pełen wrażeń. Mimo  dużego chłodu 
uczniowie chętnie zgłębiali tajniki przyrody. Poznawali  WPN, 
jego historię, bogactwo roślin  oraz  zwierząt w różny sposób. 

Były prezentacje multimedialne, filmy z ukrytych kamer, zwie- 
dzanie wystaw, rozpoznawanie gatunków na ścieżkach edukacyj-
nych, a także lekcje muzealne. Uczniowie mieli okazję wcielić 
się w rolę badaczy nad jeziorem Wigry. Szczegółowe obserwacje  
z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego po-
zwoliły im  określić jakość wody w jeziorze. Jesteśmy wdzięczni 
Fundacji Fabryka Przyrody za możliwość uczestniczenia w zielo-
nej szkole i przeżycia wspaniałej przygody z przyrodą. Wyjazd 
ten wzbogacił naszą wiedzę o Wigierskim Parku Narodowym  
a przyroda zachwyciła nas swym pięknem.

Alina Puławska
ZS Czyżew
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Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny ,,Moje zwierzątko - mój przyjaciel”                          
w Gminnym Przedszkolu w Czyżewie

Wielu z nas chciałoby mieć lub ma jakiegoś zwierzaka  
w domu: psa, kota, chomika, rybki w akwarium czy inne zwierzę. 
Jest to na pewno duża przyjemność, ale i obowiązek, który należy 
wypełnić. I choć każdy gatunek i każda rasa wymaga nieco innej 
pielęgnacji, to podstawowe zasady są takie same dla wszystkich 
domowych zwierzaków: wygodne posłanie, odpowiednie jedze-
nie, higiena zwierzaka, odpowiednie relacje. Między zwierzęciem 
i jego właścicielem nawiązać się powinna dobra relacja – oparta 
o przyjazne kontakty. Posiadanie zwierzaka w domu ma niemal 
same zalety. Zwłaszcza dla dziecka, które dzięki temu może roz-
wijać rozmaite wartościowe cechy charakteru: systematyczność, 
cierpliwość, opiekuńczość, wytrwałość. Dzięki zwierzętom uczy-
my się wszyscy lepiej współczuć, kochać, rozumieć innych, po-

święcać innym czas i uwagę. Choćby z tych powodów warto, aby 
każde dziecko miało w domu własne zwierzątko pod opieką. 

W ciągu roku przeprowadziliśmy wiele zajęć i sytuacji edu-
kacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych metod i form w celu  
poznania zasad opieki nad zwierzętami. Jednym z elementów 
naszej pracy z dziećmi jest organizacja konkursów. Dlatego też  
postanowiliśmy zorganizować międzyprzedszkolny konkurs pla- 
styczny pod hasłem ,,Moje zwierzątko – mój przyjaciel”, którego  
celem było rozwijanie wrażliwości oraz promowanie i rozpo- 
wszechnianie wśród dzieci miłości do zwierząt, zwiększenie  
świadomości na temat obowiązków opiekunów zwierząt domo-
wych oraz zasad bezpiecznego obchodzenia się ze zwierzętami.  
Do udziału w konkursie  zaprosiliśmy przedszkola  współpracują-
ce z nami  w różnorodnej działalności.

W dniu 18 kwietnia 2016 r. nastąpiło rozstrzygnięcie Między-
przedszkolnego konkursu plastycznego „Moje zwierzątko – mój 
przyjaciel”. Laureatami konkursu zostały dzieci z naszego przed-
szkola, a także dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Wyso- 
kiem Mazowieckiem i Niepublicznego Przedszkola im. Kubusia 
Puchatka w Szepietowie. W nagrodę dzieci otrzymały pamiątko-
we dyplomy oraz nagrody rzeczowe, których sponsorami byli: 
Burmistrz Czyżewa – Anna Bogucka i Janusz Jabłoński-właściciel  
Firmy Remontowo-Budowlanej w Brykach za co bardzo serdecz-
nie dziękujemy.

Zwycięskie prace można podziwiać w małej galerii w naszym 
Przedszkolu.

 Wszystkim dzieciom i placówkom składamy serdeczne gratu-
lacje  i podziękowania za udział w konkursie.                                                                             

                                 Danuta Suchodolska
       Gminne Przedszkole w Czyżewie

Daj sobie szanse na lepsze jutro

21 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół w Czyżewie odbyło 
się podsumowanie  programu edukacyjno-profilaktycznego  „Daj 
sobie szanse na lepsze życie”.  Program był realizowany od listo-
pada ubiegłego roku. Brały w nim udział klasy piąte i szóste szkoły 
podstawowej oraz wszystkie klasy gimnazjum.  

Każda objęta programem klasa spotkała się z pracownikami 
policji na zajęciach warsztatowych dotyczących szeroko pojętego 
bezpieczeństwa oraz profilaktyki uzależnień. Następnym etapem 
było przygotowanie się do testu dotyczącego poznanych zagad-
nień. Uczniowie objęci działaniami swoje wiadomości dotyczące 
programu sprawdzali wypełniając test przygotowany przez pra-
cowników policji. Była to rywalizacja indywidualna. Wszystkie 
klasy przygotowały plakat i hasło profilaktyczne. Zwycięzcy w ry- 

walizacji indywidualnej i grupowej  otrzymali nagrody ufundowa-
ne przez Burmistrza Czyżewa.

W spotkaniu podsumowującym program oprócz Burmistrz 
Anny Boguckiej wziął udział Komendant Powiatowy Policji w Wy-
sokiem Mazowieckiem Inspektor Marek Przybyszewski, sierż. szt. 
Paulina Szablak, Inspektor Wydziału Prewencji Bożena Bucińska 
oraz dzielnicowy st. asp. Karol Lutostański.

Szkolnym koordynatorem programu była pedagog Marzena 
Trzaska, zaś ze strony wysokomazowieckiej policji B. Bucińska.

Z rąk dyrekcji szkoły Pani Burmistrz oraz wysokomazowieccy 
policjanci otrzymali pamiątkowe statuetki jako wyraz wdzięczno-
ści za owocna współpracę przy realizacji programu. 

ZS w Czyżewie
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VI Konkurs Piosenki Powstańczej i Harcerskiej w Czyżewie
14 kwietnia 2016 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka 

Kultury w Czyżewie odbył się VI Konkurs Piosenki Powstańczej  
i Harcerskiej w Czyżewie, pod patronatem honorowym Burmi- 
strza Czyżewa oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Szarych 
Szeregów w Warszawie. Tradycyjnie jest to uroczyste podsumo-
wanie obchodów Dnia Patrona Szkoły Podstawowej im. Sza-
rych Szeregów w Czyżewie. W organizację tego święta aktywnie  
angażują się wszyscy uczniowie szkoły, a szczególnie harcerze  
z 3 WDH im. Szarych Szeregów. 

Czasem łza kręci się w oku, gdy maluchy, w powstańczych 
strojach  śpiewają piosenki z czasów Powstania Warszawskiego, 
przywołując echa tamtych czasów. Gdy słychać nuty piosenki  
harcerskiej, aż chce się maszerować  razem z drużyną. Ten nastrój 
wprowadzają wykonawcy piosenek powstańczych i harcerskich, 
wspaniale przygotowani pod każdym względem do konkurso- 
wych zmagań.  

W tym roku na zaproszenie organizatorów konkursu odpo- 
wiedziało 50 wykonawców z terenu powiatu wysokomazowiec-
kiego. Przyjechali soliści i zespoły z Wysokiego Mazowieckiego, 
Szepietowa, Nowych Piekut, Dąbrowy Wielkiej, Kulesz Kościel-
nych oraz z Jabłoni Kościelnej, wystąpili też gospodarze – ucznio-
wie szkoły czyżewskiej. 

Komisja Konkursu, oceniając występy solistów i zespołów, 
zwracała uwagę między innymi na walory muzyczne, dykcję, po-
czucie rytmu, ogólny wyraz artystyczny, melodię, dobór repertuaru. 
W kategorii solistów (kl. I – III):
I miejsce zdobyła Barbara Dołęgowska SP 1 Wysokiem Mazowieckiem 
II miejsce zajął Hubert Mężyński SP w Szepietowie 
III miejsce przypadło Aleksandrze Jaszczur ZS w Czyżewie oraz 
Kindze Wojno ZS w Nowych Piekutach 
W kategorii  solistów (kl. IV – VI):
I miejsce zdobyła Wiktoria Anna Sienicka ZS w Czyżewie 
II miejsce zajęła Amelia Wdzieńkońska SP w Dąbrowie Wielkiej
III miejsce  uzyskała Weronika Skłodowska ZS w Nowych Piekutach
I miejsce zajął zespół „Stokrotki”  ZS w Czyżewie

W kategorii zespołów (kl. IV – VI):
I miejsce zajął zespół” Stokrotki” ZS w Kuleszach Kościelnych
II miejsce zdobył zespół „Wiolinki” ZS w Nowych Piekutach oraz 
Patrycja i Sebastian Mężyńscy  SP w Szepietowie
III miejsce zdobył zespół „Promyczki” ZS w Jabłoni Kościelnej

Wszyscy  uczestnicy  VI Konkursu Piosenki Powstańczej i Har-
cerskiej otrzymali pamiątkowe statuetki oraz dyplomy wręczone 
przez panią Burmistrz Annę Bogucką i organizatorów konkursu.  
Podziękowania i dyplomy otrzymali nauczyciele przygotowujący 
uczniów do konkursu, a przedstawiciele ich szkół zostali uhono- 
rowani  pamiątkowymi statuetkami.

Czas obrad komisji konkursowej wypełnił konkurs wiedzy  
o Szarych Szeregach, którego laureaci otrzymali nagrody książ- 
kowe i dyplomy. Harcerze ze Szkoły Podstawowej w Czyżewie 
dbali o to, by wszyscy uczestnicy konkursowych zmagań poczę-
stowali się przygotowanymi słodkościami. W organizacji imprezy  
pomocą służyli pracownicy GOK-u w Czyżewie oraz harcerze  
3 WDH im. Szarych Szeregów. 

Konkurs Piosenki Powstańczej i Harcerskiej utrwala pamięć 
walki powstańczej i ofiar  poniesionych dla Ojczyzny w młodym 
pokoleniu a także rozpowszechnia harcerskie ideały. 

ZS w Czyżewie

02.06.2016 r. w Gminnym Przedszkolu w Czyżewie odbył się 
Rodzinny piknik z mamą i tatą. Dzięki sprzyjającej pogodzie cała 
uroczystość odbyła się w znajdującym się obok przedszkola Par- 
ku Zabaw i Wypoczynku.

Pani Dyrektor Maria Krystosiak powitała zebranych gości, zło- 
żyła życzenia rodzicom i dzieciom, następnie oddała głos naj-
młodszym. Wspólna zabawa rozpoczęła się powitanką „Dzień  
dobry tato i mamo kochana”. Przedszkolaki przygotowały rodzi-
com wzruszającą część artystyczną, w której poprzez teatrzyk 
pokazały jak ważną rolę w świecie ludzi i zwierząt pełni mama, 
jak ważna jest jej miłość, cierpliwość i pomoc, by móc wkroczyć  
w dorosły świat. Dzieci recytowały wiersze dla rodziców oraz 
śpiewały piosenki. 

Kolejnym punktem programu artystycznego były zabawy pro- 
wadzone przez Beatę i Daniela Bogdanowicz – animatorów  
z Białegostoku. Przygotowali i poprowadzili zabawy muzyczno-
-ruchowe integrując przy tym środowisko rodzinne i przedszkol-
ne. Była to wspaniała okazja do tańca i zabawy, a później odpo-
czynku na rozmieszczonych na trawie kocykach. 

Tego dnia również odbyło się podsumowanie realizacji pro-
gramu antynikotynowego „Czyste powietrze wokół nas”.  Wiersz 
„Misja Dinka” mówiący o tym jak bardzo szkodliwe są papierosy 
zaprezentowała Pani Edyta Sienicka – laureatka II miejsca w kon-
kursie literackim organizowanym przez Wojewódzką Stację Sa- 
nitarno- Epidemiologiczną w Białymstoku. 

Spotkanie przebiegło w serdecznej i radosnej atmosferze. 
Dzieci podarowały rodzicom własnoręcznie przygotowane na tę 
uroczystość prezenty. Ostatnim punktem programu był poczęstu-

nek. Wszyscy mogli skosztować ciepłych kiełbasek, odpocząć, po-
rozmawiać i podzielić się wrażeniami z uroczystości.

Serdecznie dziękujemy rodzicom, którzy pomogli nam  
w organizacji tej wspaniałej uroczystości. Dziękujemy sponso- 
rom – firmom z Czyżewa: Primator Henryk Kraszewski i Krasbud  
Krasowski Spółka Jawna. Dziękujemy również pani Justynie  
Kulesza, która uwieczniła nasz piknik  na fotografiach.

 „Właśnie po to jest rodzina, mama, tata, siostra, brat, by się 
raźniej, by się raźniej wędrowało przez ten świat”. Zapraszamy za 
rok do wspólnego świętowania. 

Bogusława Pietruszewska 
Gminne Przedszkole w Czyżewie

Święto Mamy i Taty w Gminnym Przedszkolu w Czyżewie



18

Gazeta Czyżewska

Sportowiec na medal
Najlepszym sportowcem Szkoły Podstawowej w Czyżewie  

w roku szkolnym 2015/16 okazał się uczeń klasy VI B Kacper 
Lendzioch. Uczeń ten charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą 
oraz dużym zaangażowaniem w życie sportowe szkoły. Chętnie 
bierze udział w dodatkowych zajęciach sportowych oraz często 
reprezentuje szkołę na zawodach z piłki nożnej, piłki siatkowej, 
unihokeja oraz lekkiej atletyki. 

Kacper jest bardzo wszechstronny. Najlepsze wyniki osiągnął 
w lekkiej atletyce: w pchnięciu kulą okazał się bezkonkurencyjny 
na szczeblu powiatowym oraz w półfinale wojewódzkim, który 
odbył się w Łomży. W finale wojewódzkim w Białymstoku Kac- 
per uplasował się tuż za podium zajmując IV miejsce. Kacper 
świetnie biega również na 200 m. Na zawodach powiatowych 
rozgrywanych w Ciechanowcu zajął I m deklasując rywali. W pół-
finale wojewódzkim udało się wywalczyć IV pozycję.

W dniu zakończenia roku szkolnego na forum szkoły wice-
dyrektor ZS w Czyżewie Radosław Sienicki wręczając chłopcu 
nagrody rzeczowe nie szczędził kierowanych pod jego adresem 
pochwał stawiając go jako wzór dla innych.

Grzegorz Wojno
ZS Czyżew

Podlasie – nauka tolerancji dla wielokulturowości to projekt 
edukacyjny realizowany w  klasach I – V w Szkole Podstawowej 
im. Szarych Szeregów w Czyżewie w latach 2013-2016. Główne 
cele projektu to: zdobywanie i poszerzanie wiadomości o regionie, 
zapoznanie z kulturą mniejszości narodowych zamieszkujących 
nasz region, rozwijanie postaw tolerancji i otwartości na inne spo-
łeczności i inną kulturę ciągu trzech lat trwania projektu dzieci 
miały okazję zapoznać się z kulturą i tradycją Tatarską, Romską, 

Żydowską, Białoruską oraz poszerzyć wiedzę o Podlasiu. Ucznio-
wie wykonywali albumy, plakaty, uczyły się tańców, piosenek  
i przyśpiewek.

Gościliśmy zespół ludowy „Żurawiacy” z programem „Skąd 
jesteśmy – nasze korzenie” pod kierunkiem pana Romana Świer-
żewskiego, pana Zdzisława Bieranowskiego, Tatarski Zespół wo-
kalno - taneczny  „Buńczuk” pod kierunkiem pani Ewy Jakubow-
skiej, zespół„Rada Dance Art.” pod kierunkiem pani Radosławy 
Bogusławskiej, pana Piotra Kowalikaedukatora z Muzeum Historii 
Żydów Polskich „POLIN” w Warszawie, pana Doroteusza Fionika 
z zespołem „Żemerwa” z Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwo-
dach. Zespół „Cymes Kapela” towarzyszył nam przez cały projekt 
z koncertami muzyki różnych narodowości. Podczas podsumo-
wania projektu uczniowie stanęli na wysokości zadania. Przygo-
towane tańce, korowody, piosenki i przyśpiewki, barwne stroje  
i charyzma z jaką dzieci występowały wzbudziły u gości ogromną 
radość, ale też pojawiły się łzy wzruszenia.

Z zaproszenia na uroczystość skorzystali: pan Zdzisław Bie-
ranowski, pan Roman Świerżewski, pani Ewa Jakubowska, pani 
Radosława Bogusławska, pan Doroteusz Fionik, Zespół „Cymes 
Kapela”.

Goście bardzo wysoko ocenili umiejętności dzieci, docenili 
ogromny wkład pracy włożony przez dzieci w przygotowanie pro-
gramu, z prawdziwą przyjemnością oglądali wystawę prac dzie-
cięcych, na których rozpoznawali siebie.

                                       Małgorzata Kaczyńska
ZS Czyżew

Podlasie – nauka tolerancji dla wielokulturowości

Czyżewskie gimnazjum, podobnie jak w roku ubiegłym, bra-
ło udział w XIII Hodyszewskich Dniach Młodzieży. Mądrzejsi  
o doświadczenia roku ubiegłego: „ładnie ubrani”, wyposażeni  
w akordeon i „muzykanta”, 24-osobową grupą pojechaliśmy na 
spotkanie z przygodą.                                       

Z błogosławieństwem Biskupa Janusza Stepnowskiego po 
Mszy św. ruszyliśmy wykonywać przydzielone nam zadania przy-
gotowane w oparciu  o  „Panu Tadeuszu” A. Mickiewicza.

XIII Hodyszewskie Dni Młodzieży
Spośród osiemnastu gimnazjów, które przybyły do Nowych 

Piekut, zdobyliśmy zaszczytne, punktowane IV miejsce. Wrócili-
śmy z pięknym pucharem i głowami pełnymi pomysłów na kolejny 
rok.

W tym miejscu dziękujemy Pani Burmistrz Annie Boguckiej 
za  fundusze dzięki, którym mogliśmy jednolicie ubrać wszystkich 
uczestników i zakupić inne, potrzebna nam materiały. 

Marzena Trzaska i Beata Mioduszewska
ZS w Czyżewie
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29 kwietnia 2016 roku odbył się IX Powiatowy Konkurs Po-
etycki „Wierszem malowane”. Patronat nad konkursem, zorgani-
zowanym przez Zespół Szkół w Czyżewie, objęła Burmistrz Czy-
żewa Anna Bogucka. Uroczystość miała na celu popularyzację 
amatorskiej twórczości poetyckiej, a hasło przewodnie tegorocz-
nej edycji   brzmiało: „Uzależnienie odbiera wolność”. 

W kategorii szkół podstawowych uczniowie zajęli:

I miejsce Kamil Trochymiak z Zespołu Szkół w Czyżewie
I miejsce Edyta Wierciszewska z Zespołu Szkół w Jabłonce Ko-
ścielnej
II miejsce Gabriela Kraszewska ze  Szkoły Podstawowej w Dąbro-
wie Wielkiej
III miejsce Kacper Leśniewski z Zespołu Szkół w Kobylinie Borzy-
mach
III miejsce Olga Filipczyńska z Zespołu Szkół w Rosochatem Ko-
ścielnem
III miejsce Aleksandra Święcka z Zespołu Szkół w Jabłonce Ko-
ścielnej
wyróznienie Michał Mentecki ze Szkoły Podstawowej w Święcku 
Wielkim
wyróznienie Luiza Maria Lubowicka ze Szkoły Podstawowej  
w Wysokiem Mazowieckiem
wyróznienie Jakub Falkowski z Zespołu Szkół w Sokołach
wyróżnienie Beata Godlewska ze Szkoły Podstawowej w Wojnach 
Krupach

w kategorii gimnazja i szkoły średnie:

I miejsce Sebastian Grosfeld z Zespołu Szkół w Jabłonce Kościelnej
I miejsce Marta Czajkowska z Zespołu Szkół w Sokołach
II miejsce Weronka Kalupa z Zespołu Szkół w Czyżewie
II miejsce Rafał Jastrzębski z Zespołu Szkół w Rosochatem Kościel-
nem
III miejsce Klaudia Oleksik z Gimnazjum w Wysokiem Mazowiec-
kiem

IX  Powiatowy Konkurs Poetycki „Wierszem malowane” 
III miejsce Zofia Kuk z  ZSZ im. Stanisława Staszica w Wysokiem 
Mazowieckiem
Wyróżnienie Justyna Żurowska z ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem 
Wyróżnienie Marta Wierciszewska z Zespołu Szkół w Jabłonce 
Kościelnej
Wyróżnienie Laura Karczewska z Zespołu Szkół w Czyżewie
Wyróżnienie Kamila Cieśluk z Gimnazjum w Ciechanowcu
Wyróżnienie Izabela Biała z Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem
Wyróżnienie Klaudia Szulborska z ZSO i Z  w Czyżewie

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

Irena Uścińska

Grupa „Jagódki” z Gminnego Przedszkola w Czyżewie ma 
swoją laureatkę. Jest nią sześcioletnia Katarzyna Godlewska, która 
otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 
„Zapobiegajmy pożarom”. Praca plastyczna Kasi przedstawiająca 
strażaka gaszącego zapalone od pioruna bele słomy przeszła ko-
lejne szczeble konkursowe poczynając od gminnego, na którym 

Mała laureatka – Ogólnopolski sukces
zdobyła I miejsce, na powiatowym II nagrodę, wojewódzkim wy-
różnienie i ogólnopolskim wyróżnienie.

Do konkursu na ostatnim etapie wpłynęło 347 prac z 14 wo-
jewództw. Kasia jako jedna z województwa podlaskiego w swojej 
grupie wiekowej została laureatką.

8 maja 2016 roku z okazji Jubileuszu 95- lecia Związku OSP 
RP w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu, 
wręczenie dyplomów i nagród. Kasia miała zaszczyt odbierać 
swoją nagrodę z rąk prezesa Zarządu Głównego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP Waldemara Pawlaka. Na podsu-
mowanie zostali zaproszeni również rodzice oraz wychowawca  
grupy.

Dużą przyjemnością i atrakcją tego dnia była dla niej i innych 
laureatów możliwość zwiedzenia wystawy „Titanic the Exhibition” 
mieszczącej się w Pałacu Kultury i Nauki.

Warto zwrócić uwagę na to, iż Kasia oprócz zdolności pla-
stycznych ma uzdolnienia wokalne, co może w przyszłości za-
owocować kolejnymi sukcesami.

Dorota Sienicka
Wychowawca

Gminne Przedszkole w Czyżewie
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Podsumowanie projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej  
,,Książki naszych marzeń” w Zespole Szkół w Rosochatem Ko-
ścielnem.

3 czerwca  br. uczniowie  szkoły podstawowej i grup przed-
szkolnych w Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem uczestni- 
czyli w uroczystym podsumowaniu realizowanego projektu Mini- 
sterstwa Edukacji Narodowej ,,Książki  naszych marzeń”, którego  
głównym założeniem  było zorganizowanie szkolnej  kampanii  na 
rzecz przeciwdziałania spadkowi czytelnictwa oraz promowania 
nawyku czytania. W spotkaniu uczestniczyli  zaproszeni goście:  
Andrzej Molenda zastępca burmistrza, pani Katarzyna Kazimier-
czuk kierownik Publicznej Biblioteki w Czyżewie, Dorota Jawo-
rowska przewodnicząca  Rady  Rodziców.

Z tej okazji rodzice, nauczyciele i uczniowie przygotowali 
humorystyczne, bajkowe przedstawienie ,,Nie ma tego złego, co 
by na dobre nie wyszło”. Dorośli aktorzy wcielili się w postaci  
z różnych bajek. Starali się przekonać o tym, że słowo drukowane 
może być źródłem radości, kreatywności i satysfakcji.

Rodzice oraz nauczyciele, którzy zaangażowali się w ten 
projekt, przez długi czas przygotowywali się do tego wydarzenia, 
poświęcali  swój czas, wkładali w to mnóstwo pracy i serca. Przy-
gotowania trwały kilka tygodni, jednak było warto, ponieważ efekt 
końcowy wyglądał bardzo profesjonalnie. Scenografia, kostiu- 
my, a przede wszystkim gra aktorska  wzbudziły ogromny podziw.  

Zamieszanie w krainie bajek….
Wszystkim  spektakl  bardzo się podobał, został nagrodzony grom-
kimi brawami.

Pani Dyrektor podziękowała wszystkim za tak ogromne za-
angażowanie, w szczególności rodzicom, za chęć udziału  w tak 
wyjątkowej inicjatywie i zachęcała do udziału w kolejnych przed-
sięwzięciach.

Na koniec wszystkich uczestników uroczystości poczęstowa-
no tortem w kształcie książki.

Irena Janczewska
ZS Rosochate Kościelne

Konkurs Języka Angielskiego

Dnia 3 czerwca 2016 r. w ZS w Rosochatem Kościelnem od-
była się I Edycja Międzyszkolnego Konkursu z Języka Angielskiego. 
Celem konkursu była popularyzacja języka angielskiego wśród 
uczniów szkół podstawowych, doskonalenie znajomości języka,  

motywowanie uczniów do nauki oraz pogłębienie współpracy 
między szkołami. Uczestnikami byli uczniowie z pięciu szkół. 
Konkurs przebiegał w miłej atmosferze, w trakcie sprawdzania 
prac uczniowie udali się na mały poczęstunek.

Komisja po sprawdzeniu prac wyłoniła zwycięzców. Mistrza-
mi konkursu zostali:
I miejsce – Zuzanna Orłowska, SP w Dąbrowie Wielkiej.
II miejsce – Piotr Chojnowski, ZS w Czyżewie.
III miejsce – Maksymilian Biegaj, Kacper Dąbrowski, ZS w Czy-
żewie.
Wyróżnienia otrzymali:
Tomasz Steckiewicz, ZS w Rosochatem Kościelnem.
Julita Wajszczyk,  ZS w Czyżewie.
Sebastian Choromański, SP Ołdaki Polonia.

Pani Dyrektor Bogusława Kossakowska podziękowała opieku-
nom za przygotowanie uczniów oraz wręczyła wszystkim uczest-
nikom konkursu dyplomy i  nagrody rzeczowe.

Gratulujemy!
Nauczyciele języka angielskiego
ZS w Rosochatem  Kościelnem.

Jak wszyscy wiemy już od 10 czerwca 2016 r. we Francji trwa 
wielkie europejskie święto piłki nożnej. Uczniowie Zespołu Szkół 
w Rosochatem Kościelnem jako zagorzali kibice i miłośnicy piłki 
nożnej zorganizowali swoje własne Euro 2016. Każda klasa wylo-
sowała kraj, w którego barwach występowała podczas szkolnych 
zawodów. Turniej trwał trzy dni, padło wiele pięknych bramek,  
nie brakło emocji i łez. Jednak każdy zawodnik i kibic został doce-
niony i nagrodzony. Oczywiście w naszym szkolnym Euro 2016 
wygrała Polska. 

Te piękne przeżycia zapewnione były dzięki hojności i uprzej-
mości Pani Annie Boguckiej Burmistrzowi Czyżewa.

Samorząd Uczniowski oraz opiekun Edyta Dołkowska 
Zespół Szkół Rosochatem Kościelnem

Szkolne Euro 2016 w Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem
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7 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem 
odbyły się Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju „Bez-
pieczeństwo w Ruchu Drogowym”. W kategorii szkół podstawo- 
wych rywalizowały drużyny ze: Szkoły Podstawowej w Czyżewie, 
Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Wielkiej, Szkoły Podstawowej  
w Rosochatem Kościelnem, a w kategorii szkół gimnazjalnych  
drużyny z: Gimnazjum w Czyżewie oraz Gimnazjum w Rosocha-
tem Kościelnem.

Wszyscy zawodnicy musieli zmierzyć się z testem z zakresu 
przepisów ruchu drogowego, pierwszeństwa przejazdu na skrzy-
żowaniach oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Po części teoretycznej odbyła się część praktyczna, czyli jazda 
na rowerze na specjalnie przygotowanym torze sprawnościo- 
wym. Nad sprawnym przebiegiem turnieju i oceną sprawności 
czuwała komisja w składzie:
– Danuta Włostowska, nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Dą-
browie Wielkiej,
– Ewa Biegaj, nauczyciel z Zespołu Szkół w Czyżewie,
– Robert Krakówko, nauczyciel z Zespołu Szkół w Rosochatem 
Kościelnem,
– Wiesława Sakowicz, nauczyciel z Zespołu Szkół w Rosochatem 
Kościelnem.

W oczekiwaniu na wyniki uczniowie skorzystali ze słodkiego 
poczęstunku. Była to okazja do rozmów i zawarcia nowych zna-
jomości. Zwycięzcami Gminnych Eliminacji Turnieju BRD oka- 
zali się uczniowie z ZS w Rosochatem Kościelnem. To oni zdoby-
li prawo reprezentowania gminy na Eliminacjach Powiatowych. 

Najlepsi w gminie, najlepsi w powiecie!
Każdy uczestnik turnieju otrzymał nagrodę – licznik rowerowy. 
Zwycięzcy indywidualni dodatkowo - oświetlenie rowerowe. Zdo-
bywcy I miejsc w rywalizacji indywidualnej to: Jakub Dąbrowski 
– najlepszy zawodnik na torze w kat. Gimnazjum., Bartosz Ka-
czyński – najlepszy zawodnik na torze w kat. Szkoła Podstawo-
wa, Weronika Jaźwińska – najlepszy wynik w teście w kat. Szkoła 
Podstawowa, Jakub Dąbrowski  – najlepszy wynik w teście w kat. 
Gimnazjum.

14 kwietnia 2016r. w Gimnazjum w Szepietowie odbyły się 
Eliminacje Powiatowe w/w turnieju. Nasi uczniowie swoje wys- 
okie umiejętności potwierdzili również i tam zdobywając I miej- 
sce, zarówno drużyna ze Szkoły Podstawowej jak i drużyna  
z Gimnazjum. Jako najlepsi zdobyli miano reprezentowania Po-
wiatu Wysokomazowieckiego na eliminacjach wojewódzkich  
w Białymstoku. Oprócz rywalizacji drużynowej zawodnicy wal-
czyli o zwycięstwa indywidualne.

Oto wyniki: w kategorii ogólnej (tzn. najlepszy wynik z testu  
i na torze sprawnościowym):
– I miejsce – Jakub Dąbrowski, kl. IIIG,
– II miejsce – Bartłomiej Kaczyński, kl. IIIG,
– I miejsce – Bartosz Kaczyński, kl. VI w kat. Szkół Podstawowych,
– I miejsce – Jakub Dąbrowski – najlepszy wynik z testów,
– I miejsce – Bartłomiej Kaczyński – najlepszy przejazd na torze 
sprawnościowym
– III miejsce – Jakub Dąbrowski- najlepszy przejazd na torze, 
sprawnościowym
– I miejsce – Bartosz Kaczyński – najlepszy przejazd na torze 
sprawnościowym w kat. Szkół Podstawowych.

10 maja (dla Szkoły Podstawowej) i 12 maja (dla Gimnazjum) 
odbyły się Eliminacje Wojewódzkie w/w turnieju w Białymstoku. 

Najlepszy wynik uzyskał Bartosz Kaczyński uczeń Szkoły 
Podstawowej zajmując IV miejsce w rywalizacji indywidualnej.
Skład drużyn w eliminacjach powiatowych i wojewódzkich:
Szkoła Podstawowa:
1. Bartosz Kaczyński, kl. VI
2. Michał Zaborowski, kl. IV
3. Weronika Jaźwińska, kl. V
4.  Natalia Gosk, kl. VI

Wiesława Sakowicz
Robert Krakówko

W poniedziałek 13 czerwca 2016 roku wyjechaliśmy na wy-
cieczkę do Białowieży. Zbiórka była o godzinie 6.30, zaś  wy-
jechaliśmy o 7.00 ponieważ czekaliśmy na naszych przyjaciół.  

Wycieczka do Białowieży
W autokarze było 52 osoby z klas: pierwszej, drugiej, trzeciej, 
czwartej i szóstej. Na miejsce dojechaliśmy o godzinie 9.30. Cze-
kała tam na nas pani Łucja, która była naszą przewodniczką. Na 
początku weszliśmy do Muzeum Przyrodniczego Białowieskiego 
Parku Narodowego. Byliśmy podzieleni na grupy. Gdy jedna grupa 
zwiedzała rzadkie gatunki zwierząt, druga w tym czasie oglądała 
film o roślinach. Po dwóch godzinach zwiedzania przejechaliśmy 
do Pokazowego Rezerwatu Żubrów. Oglądaliśmy  prawdziwe żu-
bry, dziki, rysie, lisy, łosie, sarny i inne zwierzęta. Pani przewodnik 
w ciekawy i interesujący sposób opowiedziała nam o  życiu tych 
zwierząt. Potem pojechaliśmy na Szlak Starych Dębów. Widzieli-
śmy tam bardzo stare dęby, które były nazwane imionami polskich 
królów. Drzewa te miały nawet po 400 lat. Na koniec mogliśmy 
kupić sobie pamiątki i upiec kiełbaski na ognisku. To był wspaniały 
wyjazd. Naszymi opiekunami były panie: Edyta Dołkowska, Kata-
rzyna Cybulska, Wiesława Sakowicz, Bożena Kostro. Dziękujemy 
naszym nauczycielom za zorganizowanie wspaniałej wycieczki.

  Uczniowie klasy IV 
Zespołu Szkół w Rosochatem Kościelnem

Gimnazjum:
1. Jakub Dąbrowski, kl. III
2. Bartłomiej Kaczyński, kl. III
3. Krystian Gawrychowski, kl. II

Gratulujemy osiągnięć!
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9 maja 2016 roku uczniowie klas I-V Szkoły Podstawowej  
w Dąbrowie Wielkiej wybrali się na wycieczkę autokarową do 
Łomży. Pierwszym punktem wyprawy był Teatr Lalki i Aktora, 
gdzie obejrzeli przedstawienie „Paluchy i szuflady”. Spektakl bar-
dzo podobał się. Uczniowie podziwiali grę aktorów i różne typy 
lalek wykorzystanych w przedstawieniu. 

Wyjazd do Łomży
Następnie uczestnicy wycieczki udali się do Muzeum Die-

cezjalnego, które powstało w 2012 roku. Muzeum to kameralne 
miejsce, gdzie każdy zwiedzający w spokoju może zapoznać się 
z historią Diecezji Łomżyńskiej. Uczniowie obejrzeli zbiory obej-
mujące sztukę sakralną, pochodzącą z terenu diecezji (malarstwo 
i rzeźba), starodruki, złotnictwo (monstrancje, kielichy mszalne), 
rekonstrukcję dawnej plebanii oraz wystawę poświęconą historii 
diecezji. Mieli okazję spotkać ks. Biskupa S. Stefanka  i złożyć ży-
czenia imieninowe.

Następnie wycieczka udała się do Wyższego Seminarium  
Duchownego im. Papieża Jana Pawła II. Tam uczniowie poznali 
różne pomieszczenia i ich przeznaczenie. Alumni opowiedzieli  
jak wygląda dzień w seminarium. Potem uczniowie zwiedzili Ka-
tedrę Łomżyńską, późnogotycki kościół św. Michała Archanioła 
wzniesiony ok. 1526 roku. 

 Na zakończenie  wszyscy udali się na posiłek do McDonalda.
Elżbieta Krajewska

SP w Dąbrowie Wielkiej

Konkurs Poezji i Piosenki Angielskiej
Dnia 14.05.2016 r. w Jabłonce Kościelnej odbyła się III Edy-

cja Konkursu Poezji i Piosenki Angielskiej. Impreza zgromadziła 
45 uczestników z 11 szkół. Naszą szkołę godnie reprezentowały 
uczennice Amelia Wdzieńkońska i Zuzanna Orłowska. 

Zuzanna Orłowska, prezentując bardzo wysoki poziom kom-
petencji językowych i zdolności aktorskich, zajęła III miejsce za 
recytację  wiersza pt. „How to torture your teacher”. Gratulujemy 
odwagi, pracowitości i życzymy dalszych sukcesów!

Dorota Grabowska
         SP w Dąbrowie Wielkiej

22 maja odbył się „II Festiwal Pieśni Maryjnej” w Klukowie, 
zorganizowany przez Proboszcza Parafii NMP w Klukowie oraz 
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Klukowie. Festiwal sta-
je się cykliczną imprezą chętnie odwiedzaną przez mieszkańców 
gminy oraz gości. Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie repre-
zentował zespół wokalny „B-moll”, którego instruktorem jest p. 
Agnieszka Ołdakowska. Dzieci otrzymały pamiątkowy dyplom 
oraz puchar. Serdecznie dziękujemy organizatorom za ciepłe przy- 
jęcie i mile spędzony czas. 

Anna Kazimierczuk,
 Agnieszka Ołdakowska – GOK w Czyżewie

„Festiwal Pieśni Maryjnej” w Klukowie

24 kwietnia br. w sali widowiskowej naszego Gminnego 
Ośrodka Kultury odbył się koncert Młodzieżowej Orkiestry Dę-
tej, działającej w czyżewskim GOK-u pod batutą Cezarego Wit-
kowskiego. Na koncert złożyły się znane utwory rozrywkowe 
i taneczne, które młodzi muzycy dedykowali swoim rodzicom  
i publiczności. Atrakcją koncertu był występ mażoretek „Emko”, 

Wiosenny koncert „Młodzieżowej Orkiestry Dętej” w Czyżewie
podopiecznych pani Justyny Jakubczyk, które wykonały układy  
marszowo-taneczne przy akompaniamencie orkiestry. Popisy mło- 
dych muzyków i mażoretek czyżewska publiczność przyjęła nie- 
zwykle entuzjastycznie.

Anna Kazimierczuk  
GOK w Czyżewie
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Dnia 15 kwietnia 2016 r. uczniowie klasy III gimnazjum Ze-
społu Szkół w Rosochatem Kościelnem z wychowawcą i opieku-
nami odbyli pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Pojednania 
w Hodyszewie. Tradycyjnie już trzecioklasiści na kilka dni przed 
egzaminem gimnazjalnym uczestniczyli w uroczystej Mszy Świę- 
tej odprawianej w ich intencji właśnie tutaj, w tym szczególnym 
miejscu naszego regionu, często nazywanym „Jasną Górą Podla-
sia”. Nasza szkolna grupa miała możliwość skorzystania z Sakra-
mentu Pokuty, wysłuchania historii miejscowości i znajdującego 
się w niej Kościoła, osobistej modlitwy w kaplicy Miłosierdzia 
Bożego, osobistej modlitwy przy obrazie Relikwiach Świętego 
Jana Pawła II. Dość długi pobyt w świątyni zakończyliśmy odśpie-
waniem pieśni „Barka” oraz wsłuchaniem się w piękną melodię,  
w czasie której zakrywano Cudowny Obraz Matki Bożej Hody-
szewskiej. Wtedy to właśnie nawet z niektórych oczu popłynęły łzy. 
To przeżycie zapewne na długo pozostanie w pamięci wszystkich.

Z kościoła wszyscy udaliśmy się do oddalonej około 1 km 
Krynicy, gdzie zapoznano nas z historią tego miejsca. W drodze 
powrotnej do domu zajechaliśmy na kilka chwil do miejscowości 
Krasowo Częstki i wstąpiliśmy do kaplicy ufundowanej przez ks. 
Józefa Kaczyńskiego. To tutaj właśnie w lipcu 1943 r. hitlerowcy 
spalili spędzonych do stodoły mieszkańców wsi. 258 niewinnych 
osób w różnym wieku (nawet niemowlęta) zginęło. Tylko kilka 
osób ocalało. Wśród nich był późniejszy fundator kaplicy czyli 
wspomniany wcześniej, obecnie już nie żyjący ks. Józef Kaczyń-
ski. Przy kaplicy i zbiorowych mogiłach znajduje się Dzwon Po-
jednania. Zatrzymaliśmy się tu na chwilę, odczytaliśmy widniejący 
na nim napis. Z jego treści wynika, że wszyscy, młode pokolenie 
szczególnie, powinno poznać historię tego miejsca, przebaczyć 
sprawcom, ale nigdy nie zapomnieć jaki los zgotował człowiek 
człowiekowi.

W tym miejscu szczególnego okrucieństwa okupanta hitle-
rowskiego oddaliśmy hołd ofiarom zapalając znicz, odmawiając 
krótka modlitwę. Umocnieni duchowo i bogatsi w wiedzę histo-
ryczną powróciliśmy do domu.

Uczniowie klasy III gimnazjum
Wychowawca: Anna Zaborowska

Przewodnik wycieczki: Elżbieta Szulborska

Pielgrzymka gimnazjalistów do Hodyszewa 

Kronika „nienaDĘTEJ MŁODZIEŻY”
5 maja 2016. „Wyjechaliśmy na wycieczkę do Krypna i Bia-

łegostoku. W Bibliotece Publicznej w Krypnie wystąpiliśmy przed 
młodzieżą gimnazjalną prezentując spektakl „Pani M” oraz nasz 
orkiestrowy dorobek muzyczny. W Wojewódzkim Ośrodku Ani-
macji Kultury w Białymstoku spotkaliśmy się z grupą teatralną 
„WBREW” Akademii +50, której instruktorem jest p. Ewa Jakubaszek”.

5 czerwca 2016. „Wspólnie z koleżankami z ZSOiZ, bawili-
śmy się z dziećmi w namiocie animacji, który był niemałą atrakcją 
tegorocznego festynu „Święto Rodziny”. Naszymi opiekunkami 
były p. Aneta Grądzka i p. Aneta Piotrowska, nauczycielki ZSOiZ 
w Czyżewie”.

1-7 czerwca 2016. „Włączyliśmy się z przyjemnością do ak-
cji „Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom”. Spotkania  
z książką zorganizowaliśmy maluchom w Gminnym Przedszkolu 
w Czyżewie oraz w Zespole Szkół w Rosochatem Kościelnem.”

19 czerwca 2016. „Sukces! Nasza koleżanka Natalia Kulesza 
zaprezentowała się na deskach sceny białostockiego Teatru Dra-
matycznego im. A. Węgierki, w repertuarze Aleksandra Fredry.”

21 czerwca 2016. „Zorganizowaliśmy «Dzień Teatru». Po raz 
pierwszy w historii naszej gminy publiczność miała okazję podzi-
wiać widowisko muzyczno-teatralne pt. „Pani M”, przygotowane 
wspólnie przez orkiestrę dętą i koło teatralne. Podczas występu 
wieczornego gościliśmy grupę teatralną „WBREW” Akademii +50 
i białostockiego WOAK-u, która zaprezentował spektakl pt. „Dom 

Bernardy Alba» w reżyserii p. Ewy Jakubaszek”.
Dziękujemy Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Czyżewie, Sto-

warzyszeniu Kulturalnemu Ziemi Czyżewskiej, naszym rodzicom, 
szkołom, nauczycielom, dyrektorom, dobroczyńcom, sponsorom 
i wszystkim nam życzliwym osobom, organizacjom i instytucjom! 
Dziękujemy naszej koordynatorce, p. Ani Kazimierczuk! Już dziś 
zapraszamy na finał naszego projektu w październiku 2016 r.

Program „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności, administruje Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.

 – Wdzięczna „nienaDĘTA MŁODZIEŻ”
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Parada orkiestr dętych i mażoretek w Szepietowie
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z naszego Ośrodka Kultury wraz 

z  zespołem  mażoretek „EMKO”, uczestniczyła w IX Regional-
nym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Szepietowie, który odbył się   
w  dniu 12 czerwca 2016r.

Wspólna parada orkiestr ulicami Szepietowa rozpoczęła dzie- 
wiątą edycję przeglądu, którego organizatorem jest miejscowy 
Gminny Ośrodek Kultury. Po przemarszu swój dorobek artystyczny 
orkiestry zaprezentowały również na scenie. Repertuar muzyczny 
występujących orkiestr, jak też układy choreograficzne mażoretek, 
były różnorodne i bardzo ciekawe. Młodzieżowa Orkiestra Dęta  
z Czyżewa pod kierunkiem kapelmistrza p. Cezarego Witkowskie-
go wykonała pięć utworów. Orkiestrze towarzyszyły dwie grupy 
wiekowe mażoretek „Emko”, które jak zawsze – dzięki pięknym 
strojom – przyciągały wzrok publiczności. Ich popisy taneczne 
dostarczyły publiczności z Szepietowa niezapomnianych wrażeń. 
Oprócz orkiestry z Czyżewa wystąpiły także Mażoretki i orkiestry 

„Wesoły Pląs” 2016 
24 kwietnia 2016 r. w sali widowiskowej Gminnego Ośrod-

ka Kultury w Czyżewie odbyła się kolejna edycja Powiatowych 
Prezentacji Tanecznych „Wesoły Pląs”. Patronat honorowy nad 
imprezą objęła Pani Burmistrz Anna Bogucka. Natomiast patronat 
medialny objął portal internetowy wysokomazowiecki24.pl. 

Tegoroczne prezentacje były rekordowe pod względem licz-
by uczestników oraz ilości prezentujących się zespołów impreza. 
Uczestniczyło w nich około 400 osób. Dyrektor Ośrodka Kultury 
Pani Katarzyna Kostro podziękowała wszystkim za przybycie i za-
chęciła do dopingowania zespołów tanecznych.

Licznie zgromadzona publiczność obejrzała tego dnia tanecz-
ne popisy zespołów i grup tanecznych w dwóch częściach:

Część I prezentacji
„Słoneczka”, „Ognik” i „Tańczące Żabki”- Gminne Przedszko-

le w Czyżewie, „Tygryski”, „Kangurki” i „Sówki” – Niepubliczne 
Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Szepietowie, „Tęczowa 
Dwójeczka” – Przedszkole Miejskie nr. 2 Wysokie Mazowieckie, 
„Roztańczone Brzdące”- Przedszkole Miejskie nr. 1 Wysokie Ma-
zowieckie, „Pierwszy Krok” gr. młodsza oraz „Zespół Tańca Towa-
rzyskiego” gr. młodsza – GOK Czyżew

Część II prezentacji
Dziecięcy Regionalny Zespół Pieśni i Tańca PODLASIE –  

GOK Szepietowo, Pierwszy Krok gr. starsza – GOK Czyżew,  
Tak-Tiki – Szkoła Podstawowa nr.1 Wysokie Mazowieckie, Mażo- 
retki EMKO gr. młodsza i gr. starsza – GOK Czyżew, Seven Stars –  
Szkoła Podstawowa w Łempicach, Free Style – Szkoła Podstawowa  

Wojny Krupy, Zespół Tańca Towarzyskiego gr. starsza – GOK Czy-
żew, Zespół Tańca „Ciechanowiec” – Ciechanowiecki Ośrodek  
Kultury i Sportu. 

Statuetki zespołom wręczyła Dyrektor GOK-u Pani Katarzyna 
Kostro oraz  Pani Burmistrz Anna Bogucka. Pani Burmistrz wyra- 
ziła swoje uznanie dla prezentowanych układów choreograficz-
nych oraz życzyła wszystkim uczestnikom powodzenia w rozwija-
niu pasji muzyczno- tanecznych.

Dziękujemy za pomoc w realizacji prezentacji firmie „Video- 
Mix Orłowski” z Czyżewa.

Anna Kazimierczuk
GOK w Czyżewie

 

z Szepietowa, Szumowa, Hajnówki, Wasilkowa oraz Wysokiego 
Mazowieckiego.

 Anna Kazimierczuk
GOK Czyżew

Wyśpiewane Św. Janowi Pawłowi II „Z głębi serc” Dzieci i Młodzieży
3 kwietnia br., w jedenastą rocznicę śmierci Św. Jana Pawła II 

odbył się koncert „Z głębi serc” przygotowany przez zespoły wo-
kalne „B-moll” i „Nova Noota”, działające przy Ośrodku Kultury 
w Czyżewie pod opieką p. Agnieszki. Dzieci i młodzież wykonały 
utwory pełne refleksji, wkładając w śpiew całe swoje serce. 

Na zakończenie mali i młodzi wokaliści wraz z publicznością, 
a także Ks. Proboszczem Eugeniuszem Sochackim  i Wikariusza-
mi parafii w Czyżewie, odśpiewali ukochaną pieśń Jana Pawła II 
„Barkę”. 

Anna Kazimierczuk 
 GOK w Czyżewie
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„Nasza Ziemia” w Gminie Czyżew

Podczas tegorocznych   obchodów   „Święta   Ziemi”,   które  miały   
miejsce w sali widowiskowej czyżewskiego GOK-u dnia 15 kwiet- 
nia br., gościliśmy Pana Sylwestra Kowalczuka – Zastępcę Nad- 
leśniczego Nadleśnictwa Rudka, gospodarza naszego miasta  
i gminy Panią Annę Bogucką – Burmistrza Czyżewa, Radnego 
Powiatu Wysokomazowieckiego Pana Jerzego Pakiełę, Radnych 
Rady Miejskiej w Czyżewie oraz dyrektorów szkół z terenu Gmi- 
ny Czyżew. Spotkanie było okazją do podsumowania Regional- 
nego Konkursu   Plastyczno-Ekologicznego   pt.   „EKO – pocztówka”.  
W   tym   roku   odbyła   się   już   jego   dwunasta   edycja.  Od   początku    
organizują   go wspólnie Nadleśnictwo Rudka oraz Gminny Ośro-
dek Kultury w Czyżewie. W tegorocznej edycji konkursu uczest- 
niczyli podopieczni z 32 instytucji oświaty i kultury kilku po-
wiatów pogranicza województw podlaskiego i mazowieckiego.  
Sponsorami nagród w konkursie byli: Firma „DARY NATURY”  
w Korycinach, Nadleśnictwo Rudka, Urząd Miejski w Czyżewie, 
Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie oraz Stowarzyszenie Kul- 
turalne Ziemi Czyżewskiej.

Nagrody   oraz   dyplomy   laureatom   wręczali   wspólnie   Z-ca    
Nadleśniczego Pan   Sylwester Kowalczuk, Pani Burmistrz Anna 
Bogucka, Pani Katarzyna Kostro – Dyrektor GOK-u oraz Pani Ka-
tarzyna Kazimierczuk – członek komisji konkursowej. Pani Bur-
mistrz   podziękowała Nadleśnictwu Rudka za wieloletnią współ-
pracę z Gminą Czyżew. Skierowała również słowa do obecnych 
na widowni dzieci, młodzieży i dorosłych o potrzebie dbania  
o środowisko naturalne w życiu codziennym. 

W   programie   obchodów   czyżewskiego   „Święta   Ziemi”   zna- 
lazły   się   ponadto:   „Zielony Marsz” dzieci ze SP w Czyżewie, zor- 
ganizowany przez Panią Małgorzatę Kaczyńską z Zespołu Szkół    
w   Czyżewie,   spektakl   teatralny „Podróż   życia   z   Małym   Księ- 
ciem” w wykonaniu podopiecznych Pani Ani Kazimierczuk z koła 
teatralnego „Teatru Marzeń” GOK-u w Czyżewie, wystawa pokon-
kursowa oraz podsumowanie akcji sprzątania przeprowadzonej 
przez szkoły z terenu Gminy Czyżew wspólnie z Urzędem Miej-
skim w Czyżewie.

Na konkurs dostarczono ponad 290 prac z 31 instytucji 
oświaty i kultury z terenu powiatów pogranicza województwa 
podlaskiego i mazowieckiego. Komisja w składzie: Bożena Lipiń-
ska – absolwent LSP w Supraślu, Katarzyna Kostro – absolwent LSP 
w Supraślu- dyrektor GOK-u w Czyżewie, Katarzyna Kazimierczuk 
–kierownik BPGCz oraz Anna Kazimierczuk – instruktor GOK-u  
w Czyżewie postanowiła przyznać:
Kategoria przedszkole i zerówki
I MIEJSCE – SZYMON KACZYŃSKI- MP nr 2 Wys. Mazowieckie

II MIEJSCE – EMILIA DĄBROWSKA –NP. im. Kubusia Puchatka  
w Szepietowie
III MIEJSCE – LENA POROWSKA – NP. im. Kubusia Puchatka  
w Szepietowie oraz
ALEKSANDRA CZARKOWSKA – GOK w Szepietowie
WYRÓŻNIENIE – OLAF ZARĘBA – NP. im. Kubusia Puchatka  
w Szepietowie, WOJCIECH
SZORC – SP Dąbrowa Wielka, MARCEL JASIŃSKI – NP. im. Kubu-
sia Puchatka w Szepietowie, ZUZANNA CIMASZEWSKA – OREW 
Perki Karpie, PAWEŁ GAWRYSIAK – SP w Radziszewie Starym, 
ZUZANNA KACZYŃSKA – MP nr 1 Wys. Mazowieckie, MAŁGO-
RZATA KALINOWSKA – SP Święck Wielki, MALWINA SIKOR- 
SKA – NP. im. Kubusia Puchatka w Szepietowie, JULIA PERKOW-
SKA – SP Wojny Krupy, PAWEŁ WOJNO- MP nr 2 Wys. Mazowiec- 
kie, MAJA GĄSOWSKA – NP. im. Kubusia Puchatka w Szepietowie
kategoria klasy I-III SP
I MIEJSCE – JULIA ZARĘBA – GOK Szepietowo
II MIEJSCE – KRYSTIAN BARSZCZ – SP Zaręby Kościelne oraz LI-
LIANNA GRZESZCZUK – SP w Czyżewie
III MIEJSCE – ELIZA ARONOWICZ – GOK Czyżew, OLIWIA ŁU-
NIEWSKA – COKiS oraz
JAKUB KOC – SP w Radziszewie Starym
WYRÓŻNIENIE – GABRIELA SUCHOWIERSKA – GOK Czyżew, 
JULIA ANDRZEJCZYK – SP w Czyżewie, KACPER TYMIŃSKI –  
SP Kutyłowo Perysie, KAMILA CZARTOSZEWSKA – SP w Szepie- 
towie, BŁAŻEJ GÓRALCZYK – SP w Czyżewie, MARCIN WOJNO – 
SP Wojny Krupy, BARTOSZ GROSFELD – SP Jabłonka Kościelna, 
STANISŁAW KALINOWSKI – SP Szulborze Wielkie, ZUZANNA 
KRAKÓWKO – SP Perlejewo, EWELINA POROWSKA – SP Woj-
ny Krupy, EMILIA BUSMA – GOK Szepietowo, KLAUDIA WOJT-
KOWSKA – SP Perlejewo, MICHAŁ NOWACKI – SP w Czyżewie, 
ALEKSANDRA SIEŃKOWSKA – SP nr 1 Wys. Mazowieckie, EMI-
LIA JANKOWSKA – SP Dąbrowa Wielka
kategoria klasy IV-VI SP
I MIEJSCE – JULIA TOMCZYK – GOK Szepietowo
II MIEJSCE – MATEUSZ KUDZINOWSKI – GOK Szepietowo oraz 
MICHAŁ ZABOROWSKI ZS Rosochate Kościelne
III MIEJSCE – DAWID KULESZA – SP Czyżew
WYRÓŻNIENIE – RÓŻA DZIAK – SP Zaręby Kościelne, PAULINA 
ANDRZEJCZYK – SP Czyżew, KINGA ZAŁUSKA– GOK Szepie-
towo, ALEKSANDRA STERNIK – SP Zaręby Kościelne, SZYMON 
TARGOŃSKI – SP Dąbrowa Wielka, MATEUSZ KRAWCZYŃSKI – 
SP Boguty Pianki, WIOLETTA ŻOCHOWSKA- SP Szulborze Wiel-
kie, MARIA RYTEL – ZS w Sterdyni, NATALIA KUJAWSKA – ZS  
w Rudce, CEZARY DOŁĘGOWSKI – SP Dąbrowa Wielka
Kategoria gimnazjum
I MIEJSCE – MARTYNA ELIASZUK – GP Jabłonka Kościelna oraz 
ANNA ŻOCHOWSKA – GP Szulborze Wielkie
WYRÓŻNIENIE – WIKTOR BORECKI – GP Jabłonka Kościel-
na, MAGDALENA ŻELAZOWSKA – ZS w Sterdyni, SEBASTIAN 
GROSFELD – GP Jabłonka Kościelna
Kategoria szkoła średnia
WYRÓŻNIENIE– MARIA MAGDALENA ZGIET – ZSCKR w Rudce
Kategoria dorośli
II MIEJSCE – VIOLETTA DĄBROWSKA – GOK Szepietowo
III MIEJSCE – MONIKA DĄBROWSKA- –GOK Szepietowo
WYRÓŻNIENIE – WŁADYSŁAW ŻEBROWSKI- Dom Pomocy Spo-
łecznej w Kozarzach,
PAWEŁ DRĄGOWSKI – Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starych 
Raciborach

Anna Kazimierczuk
GOK w Czyżewie
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IV Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

15 maja 2016 r. na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Czy-
żewie odbył się IV Powiatowy Konkurs Piosenki Dziecięcej i Mło-
dzieżowej „Polskie przeboje – śpiewać każdy może”. W dwugo-
dzinnych przesłuchaniach wzięli udział najbardziej utalentowani 
wokalnie uczniowie i uczennice naszego powiatu. Zgodną w tej 
kwestii opinię wydało Jury, organizatorzy konkursu, jak też wy-
jątkowo licznie zgromadzona publiczność. Komisja konkursowa  
w składzie: przewodniczący Tadeusz Szyl oraz Krzysztof Zaniew-
ski i Zbigniew Biały, miała wyjątkowo trudne zadanie. Nie miej 
jednak wydała ostateczną decyzję co do wyłonienia tegorocz- 
nych laureatów konkursu. 

Kategoria I (klasy I-III)
I miejsce – Kamil Niemyjski – Parafia pw. Jana Chrzciciela w Wy-
sokiem Mazowieckiem 
II miejsce:  Wiktoria Wasilewska – GOK Czyżew
                  Aleksandra Jaszczur – GOK Czyżew

Kategoria II (klasy IV-VI)
I miejsce – Wiktoria Anna Sienicka – ZS Czyżew
II miejsce – Aleksandra Święcka – ZS Jabłonka Kościelna
III miejsce – Anastazja Ochocka – GOK Sokoły
Wyróżnienie – Maja Mantur – SP Jabłoń Kościelna

Kategoria III (gimnazjum)
I miejsce – Zuzanna Wyszyńska – GOK Szepietowo
II miejsce – Julia Skupiewska – ZS Czyżew
III miejsce – Karolina Kondracka – Publiczne Gimnazjum Szepie-
towo
Wyróżnienie – Natalia Łukasiak – GOK Szepietowo

Kategoria IV (liceum)
I miejsce:  Kinga Kuropatwa – ZSOiZ Czyżew
                 Katarzyna Kowalczyk – GOK Szepietowo

Kategoria V (duety, zespoły)
I miejsce – Zespół WOW – GOK Sokoły
II miejsce – Patrycja i Sebastian Mężyńscy – SP Szepietowo
Wyróżnienie – Zespół TRIO- ZS Czyżew

Nagrodę GRAND PRIX konkursu otrzymał Łukasz Kamiński 
reprezentujący Parafię pw. Wniebowzięcia NMP w Sokołach, 
podopieczny p.Piotra Ostrowskiego.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe statuet-
ki i dyplomy. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy oraz życzymy 
dalszych sukcesów.

Agnieszka Ołdakowska, Anna Kazimierczuk
GOK w Czyżewie 

Koncert Talentów „Estrada Młodych” w Łomży
19 maja 2016 r. Weronika Kalupa z Czyżewa wzięła udział  

w Koncercie Młodych Talentów w Filharmonii Kameralnej w Łom- 
ży. Weronika jest uczennicą IV kl. Państwowej Szkoły Muzycznej 
w Zambrowie w klasie saksofonu Krzysztofa Witkowskiego. Na-
leży do Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w Czyżewie. Jest laureatką wielu nagród i wy-
różnień w konkursach ogólnopolskich. W Łomży zaprezentowa-
ła się w repertuarze Dariusa Milhauda – Scaramouche II.Modere,  
III. Brazileira. 

Podczas występu Weronice kibicowała rodzina oraz kole- 
dzy i koleżanki ze szkoły – beneficjenci projektu „nienaDĘTA 
MŁODZIEŻ”, którym wyjazd i udział w koncercie zorganizowała  
p.Katarzyna Kostro – Dyrektor GOK-u, p.Dorota Jadczak – Wice-
dyrektor Zespołu Szkół w Czyżewie oraz Stowarzyszenie Kultural-
ne Ziemi Czyżewskiej.

Gratulujemy wspaniałego występu Weronice oraz panu Krzysz- 
tofowi Witkowskiemu.  Życzymy dalszych sukcesów!

Anna Kazimierczuk 
GOK w Czyżewie

Prezentacje „Teatru Marzeń”
Dzieci z „Teatru Marzeń” działającego przy czyżewskim GOK

-u pod opieką p.Ani Kazimierczuk, zaprezentowały dn. 8 kwietnia 
br. podopiecznym Gminnego Przedszkola oraz Szkoły Podsta-
wowej w Czyżewie spektakle teatralne pt. „Gdzie jest królowa?”, 
„Skrzaty- Kwiaty” oraz „Baśń o księżniczce zaklętej w łabędzia”. 

Publiczność była zachwycona występami, barwnymi strojami  
oraz grą małych aktorów i aktorek. Wszystkie prezentacje nagro-
dzono gromkimi brawami.

GOK w Czyżewie
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Szydełkiem robione…
Obrusy, serwetki, bieżniki można było zobaczyć na wystawie 

w Bibliotece. Prace wypożyczyły mieszkanki Czyżewa ze swoich 
prywatnych zbiorów. Serdecznie dziękujemy Paniom za współ- 
pracę i podzielenie się swoją pasją.

Tydzień Bibliotek
Jak co roku odwiedziły nas w tym czasie dzieci z wszystkich 

grup wiekowych z Gminnego Przedszkola w Czyżewie a także 
uczniowie kl. I – III nauczania zintegrowanego. Jednak aby uroz-
maicić tegoroczne obchody zorganizowałyśmy teatrzyk „Witajcie 
w naszej bajce” , którego celem było zachęcenie dzieci do czyta-
nia a także pokazanie jak można ciekawie spędzić czas z książką.

Spotkanie z pisarką
„Od pomysłu do książki” to temat spotkanie w którym uczest-

niczyli uczniowie kl. I i II Gimnazjum w Czyżewie a gościem była 
Joanna Maria Chmielewska - pedagog, autorka książek dla dzieci 
(powieści – „Historia srebrnego talizmanu”, „Neska i srebrny tali-
zman”, seria poetycka „Zaczarowane rymowanki”) i dla dorosłych 
(„Poduszka w różowe słonie”, „Sukienka z mgieł”). Za książkę 
„Neska i srebrny talizman” była nominowana do nagrody literac-
kiej w konkursie Polskiej Sekcji IBBY Książka Roku 2011. „Niebie-
ską niedźwiedzicę” czytelnicy uznali Najlepszą Książką Dziecięcą 
„Przecinek i kropka” 2012 (główna nagroda w konkursie Empiku). 
Jej teksty znajdują się w podręcznikach i antologiach. Prowadzi 
warsztaty twórczego pisania dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Możliwe były też prywatne konsultacje jak widać na zdjęciu.

                               

VIII Gminny Konkurs 
 „Laurka dla mamy”

Rozstrzygniecie nastąpiło na stadionie podczas Święta Rodzi-
ny i Pikniku nad zalewem. Zwycięzcy odebrali z rąk Pani Bur-
mistrz Anny Boguckiej dyplomy i nagrody. 

A oto lista nagrodzonych osób :

•Kategoria I  (oddziały przedszkolne) 4-6 latki wpłynęło 48 prac.
I miejsce – Szorc Wojciech – Oddział Przedszkolny w Dąbrowie 
Wielkiej
II miejsce – Pakieła Olaf – Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie
III miejsce – Zaremba Liliana – Gminne Przedszkole w Czyżewie
Wyróżnienia: Stańczuk Julia – Gminne Przedszkole w Czyżewie, 
Godlewski Damian – GOK w Czyżewie, Baczewska Ala – GOK w 
Czyżewie, Zaremba Adrianna – Gminne Przedszkole w Czyżewie

• Kategoria II  (kl. 1 – 3) wpłynęło 44 prace.
I miejsce – Aronowicz Eliza – Gminny Ośrodek Kultury w Czyżewie 
II miejsce – Wiśniewska-Małek Anna – Szkoła Podstawowa w Czy-
żewie
III miejsce – Łuniewska Aleksandra – Szkoła Podstawowa w Czy-
żewie
Wyróżnienia: Dąbrowska Marta – Zespół Szkół w Rosoch. Kość., 
Jaszak Paulina – Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej, Gó-
ralczyk Franciszek – Szkoła Podstawowa w Czyżewie, Wyszyński 
Mateusz – Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wielkiej, Grzeszczuk 
Lilianna – Szkoła Podstawowa w Czyżewie      

•Kategoria III (klasy 4 – 6) wpłynęło 25 prac.
I miejsce – Kaczyński Bartosz – Szkoła Podstawowa w Czyżewie
II miejsce – Szorc Patrycja – Szkoła Podstawowa w Dąbrowie 
Wielkiej
III miejsce – Gnatowski Bartłomiej – Szkoła Podstawowa w Czy-
żewie
Wyróżnienia: Konarzewska Aleksandra – Szkoła Podstawowa  
w Czyżewie, Marciniak Sebastian – Szkoła Podstawowa w Dąbro-
wie WielkiejWdzieńkońska Amelia – Szkoła Podstawowa w Dą-
browie  Wlk.

 Kazimierczuk Katarzyna

Ogólnopolski sukces „Teatru Marzeń”!
Grupa młodzieży z koła teatralnego, działającego w Gmin-

nym Ośrodku Kultury w Czyżewie pod opieką pani Ani Kazimier-
czuk, zaprezentowała się podczas II Ogólnopolskiego Festiwalu 
Teatralnego w Legionowie w dniach 18-19.06. br. Spektakl „Pani 
M” zdobył główną „NAGRODĘ ZA SCENOGRAFIĘ”. 

Młodzi aktorzy, którzy zaprezentowali się na scenie to ucznio-
wie naszych gminnych szkół: Kamil Szulborski, Patryk Kaczyński, 
Kinga Zawistowska, Emilia Pogroszewska, Daria Dmochowska, 
Magda Styś, Ola Wróblewska, Patrycja Gosk, Kinga Gosk, Ola 
Siencka, Klaudia Szulborska. 

Wyjazd na festiwal został zrealizowany dzięki współpracy 
Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżewie, rodziców oraz Stowa-
rzyszenia Kulturalnego Ziemi Czyżewskiej. Spektakl powstał w 
ramach projektu „nienaDĘTA MŁODZIEŻ” w programie „Równać 
Szanse” PAFW i PFDiM. Dziękujemy i gratulujemy młodzieży oraz 
ich opiekunce! 

GOK w Czyżewie

Z Biblioteki...
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