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Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.
- Cyprian Kamil Norwid

Szanowni Państwo!
Drodzy Czytelnicy Wieści Gminnych, Mieszkańcy, Mili Goście Gminy Zambrów i okolic!
Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą za sobą wiele radości
oraz refleksji dotyczących minionego okresu
i planów na zbliżający się nowy rok.
To czas serdecznych spotkań,
rodzinnego ciepła, okazywania miłości,
obdarowywania bliskich serdecznym
i dobrym słowem.
W tych wyjątkowych dniach
chcemy być z Państwem
i życzyć dużo radości, szczęśliwych wspomnień,
pogody ducha, oraz wiele zadowolenia
i sukcesów z podjętych wyzwań.
Aby ten świąteczny czas,
jak i cały następny rok
przyniosły radość, pokój
oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem
wewnętrznego spokoju,
pozytywnego myślenia, podejmowania
mądrych decyzji i śmiałych inicjatyw.
Wszelkiej pomyślności, zdrowia,
spełnienia marzeń i zamierzonych celów
w nadchodzącym Nowym Roku 2016
życzy
Przewodniczący
Rady Gminy Zambrów

Wójt
Gminy Zambrów
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Informacje

•Uruchomiono profil Gminy Zambrów na portalu społecznościowym www.facebook.com/ugzambrow, wkrótce pod
adresem: www. ugzambrow.pl zostanie uruchomiona nowa
strona internetowa Urzędu Gminy Zambrów. Na stronie tej
można będzie znaleźć bieżące informacje, przepisy prawa
miejscowego, aktywne wzory druków i deklaracji, dane
kontaktowe i inne. Zastąpi ona starą, mniej funkcjonalną
witrynę.
• Pełen zakres informacji dotyczących Gminy Zambrów,
wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym ogłoszenia o przetargach, o naborze na wolne
stanowiska urzędnicze, teksty uchwał Rady Gminy, zarządzeń i postanowień Wójta Gminy, obwieszczenia i zawiadomienia można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej (BIP) pod adresem: http://ug-zambrow.pbip.pl
• Trwają prace nad wdrożeniem w Gminie Zambrów systemu powiadamiania SMS-owego. W ramach tego systemu
mieszkańcy gminy uzyskaliby szybki dostęp do informacji
nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale też np. o wydarzeniach kulturalnych, zebraniach czy organizowanych akcjach charytatywnych.
• Zima za pasem. Z tą myślą władze Gminy Zambrów
zachęcają do współpracy przy zwalczaniu jej skutków,
widocznych zwłaszcza na drogach. Gmina Zambrów rozstrzygnęła przetarg na zimowe utrzymanie dróg gminnych.
Interwencje w sprawie przejezdności i stanu dróg zimą
będą przyjmowane pod numerem tel. 606 378 413.
• Rada Gminy Zambrów podjęła uchwały w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących
w roku 2016. Dobra wiadomość jest taka, że wysokość
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od
środków transportowych, nie wzrosła. To kolejny rok, w
którym obowiązują stawki podatków jeszcze z roku 2012.
Nie zmieniły się też obowiązujące ulgi i zwolnienia od po-

datków.
• W 2016 roku Gmina Zambrów będzie obchodzić jubileusz 25-lecia samodzielnego funkcjonowania w odrodzonym samorządzie. Z tej okazji planowany jest cykl imprez
i specjalnych wydawnictw. Na jubileusz Gmina otrzyma
sztandar. Jego projekt powędrował do Komisji Heraldycznej do zaopiniowania. Opracowano też projekt Odznaki
Honorowej „Zasłużony dla Gminy Zambrów”.
• Aż 51,7 tys. zł (!!!) na odławianie i utrzymanie bezpańskich psów wyda Gmina Zambrów w 2015 roku. Dzienny
koszt wyżywienia jednego psa w Schronisku dla Zwierząt
w Radysach (realizującego zadania na podstawie umowy z
Gminą Zambrów) wynosi 6,00 zł. Dla porównania dzienna
stawka żywieniowa więźnia w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze, to kwota 4,80 zł, a w Szpitalu Powiatowym
w Zambrowie – ok. 5,00 zł.
• Wysoko w rankingu Wojewody Podlaskiego znalazł się
wniosek Gminy Zambrów o dofinansowanie w 2016 r. rozbudowy drogi gminnej we wsi Krajewo-Korytki i Krajewo-Łętowo – w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i
Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.
Daje to pewność dofinansowania inwestycji w wysokości
50% jej kosztów. Wysokość dofinansowania - 1 mln 438
tys. zł.
• Zrealizowano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zambrów - dofinansowanie 85% z NFOŚiGW. Jest on
niezbędny w pozyskiwaniu środków na energię odnawialną, tzw. OZE i termomodernizację obiektów użyteczności
publicznej.
• Rozpatrzono i rozliczono pozytywnie wniosek o umorzenie części pożyczki w kwocie 101 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku na modernizację oświetlenia ulicznego na
terenie Gminy Zambrów.

Budżet gminy na rok 2016 zostanie przyjęty przez
Radę Gminy Zambrów na sesji w grudniu 2015 r. Z reguły
najciekawszą pozycją w tym budżecie są wydatki inwestycyjne. Te z kolei, uzależnione są od wysokości zaplanowanych dochodów i dodatkowych środków pozyskanych z
zewnątrz, w tym tzw. środków unijnych. Zazwyczaj w budżecie, przyjmowanym tzw. pierwszą uchwałą budżetową,
znajdują się działania inwestycyjne, na które jest pokrycie
w dochodach lub istnieje duże prawdopodobieństwo, że
uda się pozyskać te dochody z innych źródeł. Oto lista inwestycji i działań inwestycyjnych przewidzianych wstępnie do realizacji w 2016 r.:
1) budowa stacji uzdatniania wody w Łosiach-Dołęgach,
2) modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie gminy
Zambrów w Przeździecko-Mroczkach, Porytem-Jabłoni i
Zaniach-Leśnicy (współwłasność z Gminą Kołaki Kościelne),
3) remont drogi powiatowej Długobórz – Nowy Borek (dotacja dla Powiatu Zambrowskiego),
4) rozbudowa drogi gminnej w Krajewie-Korytkach,
5) rozbudowa drogi gminnej w Krajewie-Łętowie,
6) rozbudowa drogi gminnej w Konopkach-Jałbrzyków
Stok,
7) przebudowa dróg gminnych na osiedlu domków jednorodzinnych w Długoborzu Drugim,
8) przebudowa mostu w Gardlinie,
9) wykonanie kanalizacji deszczowej na drodze gminnej
w Gardlinie,
10) budowa parkingu na działce nr 311 w Starym Skarżynie,

11) wykonanie zjazdu z drogi wraz z kanalizacją w Nagórkach-Jabłoni,
12) wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę
dróg w Śledziach, Nowym Laskowcu, Wdziękoniu Pierwszym, Szeligach-Leśnicy, Woli Zambrowskiej, Wola Zambrzyckiej, Przeździecko-Drogoszewie,
13) budowa chodnika w Porytem-Jabłoni,
14) remont budynku Szkoły Podstawowej w Osowcu,
15) budowa kanalizacji w Nagórkach-Jabłoni,
16) budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w
Starym Laskowcu,
17) budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy,
18) modernizacja świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w Ładach Polnych,
19) wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację
świetlicy wiejskiej w Cieciorkach,
20) zagospodarowanie terenu wokół stawów w Nowym
Zakrzewie, Starym Zakrzewie i Krajewie Białym,
21) budowa placów zabaw w Tabędzu, Baczach Mokrych,
Krajewie-Ćwikłach, Nagórkach-Jabłoni, Przeździecko-Mroczkach, Grochach-Pogorzelach i Grabówce,
22) zakup sprzętu do siłowni w Zbrzeźnicy i Porytem-Jabłoni.
Doświadczenie z lat ubiegłych pozwala przypuszczać,
że przedstawiona lista będzie ulegać korekcie. Zapewne
część inwestycji z niej wypadnie (z różnych względów),
zaś w ich miejsce pojawią się nowe. Najważniejsze, by być
przygotowanym na taką ewentualność. A jeszcze lepiej być
przygotowanym na realizację całej listy inwestycji i tej,
która się może jeszcze pojawić.
(bpjk)

Plany inwestycyjne na 2016 rok
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Wydarzenia

Drodzy Czytelnicy!
Szanowni Państwo!

Wznawiamy wydawanie „Wieści Gminnych”. Nasze czasopismo ukazywało się w latach 1992-1998,
jako miesięcznik informacyjny Samorządu Gminy Zambrów. Z różnych względów po roku 1998 zaniechano
redagowania pisma. Mieliśmy wiele sygnałów świadczących o tym, że wśród mieszkańców Gminy Zambrów (i
nie tylko), istnieje zapotrzebowanie na wydawnictwo, które może zaspokoić głód informacji o wydarzeniach,
działaniach i codziennym życiu lokalnej społeczności. Dlatego szanując tę potrzebę, postanowiliśmy wrócić.
Wracamy do Państwa na nowo, choć wiele – niektóre rzeczy, niektóre sprawy i niektórzy ludzie – pozostaje po staremu. Mamy ten sam tytuł, tego samego Wydawcę, ten sam Międzynarodowy Prasowy Numer
Wydawniczy (ISSN) i tę samą osobę Redaktora Naczelnego. Pozostała też część osób współpracujących z
Redakcją. Zmieniły się za to czasy, w jakich przychodzi nam do Państwa docierać. W dobie przekazu internetowego, telewizji satelitarnej i telefonów komórkowych, chcemy jednak trafić do Czytelników, którzy preferują
tradycyjny, papierowy format informacji. Choć nasze czasopismo będzie dostępne również w formie elektronicznej, to bezpośredni kontakt z Państwem za pośrednictwem papieru będzie najcenniejszy.
Na początku nasze czasopismo ma się ukazywać co kwartał. Niewykluczone jednak, że jako pismo
nieregularne będzie wychodzić częściej. Mamy zamiar docierać do Państwa przede wszystkim z informacją,
przedstawiać problemy, dzielić się radością ze wspólnych osiągnięć, z życzliwością wsłuchiwać się w Wasze
kłopoty. Nie chcemy być tubą propagandową tej czy innej grupy. Dlatego też prosimy o zgłaszanie uwag, propozycji i pomysłów służących polepszeniu jakości naszego skromnego wydawnictwa. Zapraszamy do współpracy!
Korzystając z okazji, w imieniu Redakcji, składam wszystkim Czytelnikom - Mieszkańcom Gminy Zambrów i Miasta Zambrów, serdeczne życzenia błogosławieństwa Dzieciątka Bożego, pokoju, który może dać
tylko On, radosnego świętowania i spotkania w komplecie po Świętach, w Nowym 2016 Roku.
Z wyrazami szacunku
Bogdan Pac
Redaktor Naczelny „Wieści Gminnych”

Rocznicowe spotkanie pod pomnikiem w Wądołkach

Delegacja władz Gminy Zambrów - Wójt i Sekretarz Gminy Zambrów oraz społeczność Szkoły Podstawowej w Osowcu upamiętnili
żołnierzy walczących w bitwie pod Wądołkami. Skromna uroczystość odbyła się pod pomnikiem na skraju lasu.
Jak co roku, 11 września odbyła się uroczystość związana z uczczeniem pamięci poległych w bitwie pod Wądołkami żołnierzy. Pod
pomnikiem w Wądołkach, w miejscu bohaterskiej śmierci majora
Stanisława Knapika, wieńce złożyli Jarosław Kos – Wójt Gminy
Zambrów, Bogdan Pac – Sekretarz Gminy Zambrów oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. PaDelegacja z wieńcem i kwiatami.
Fot. M.Kulesza
pieża Jana Pawła II w Osowcu
- Dariusz Krystosiak, który przybył razem z pocztem sztandarowym.
Po złożeniu wieńców i zapaleniu symbolicznych zniczy Wójt Gminy Zambrów oraz Sekretarz Gminy Zambrów przypomnieli historię tego miejsca
oraz bitwy o Zambrów uczniom przybyłym na uroczystości.
Skromne uroczystości pod pomnikiem w Wądołkach były wyrazem hołdu
wobec żołnierzy września 1939 roku. Stanowiły żywą lekcją historii dla
młodych ludzi. Stały się prawdziwym dowodem pamięci o bohaterach Ojczyzny.
(mk)
Sztandar Szkoły Podstawowej w Osowcu przy
pomniku w Wądołkach.
Fot. M.Kulesza

4

Wieści

Gminne

27 października 2015 r., o godzinie
10 odbyło się w Urzędzie Gminy
Zambrów wyjazdowe posiedzenie
Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z
udziałem Wicewojewody Wiesława Żylińskiego. W posiedzeniu
uczestniczył Wójt Gminy Zambrów – Jarosław Kos. Po zakończe-Przewodnicząca Wojewódzkiego Komitetu Ochrony PaWalk i Męczęstwa wraz z Wójtem Gminy Zambrów
niu obrad Wójt oraz członkowiemęci
przed Pomnikiem w Czerwonym Borze .
Fot. M. Kulesza
Sekretarz Gminy Zambrów razem z Wicewojewodą. Wojewódzkiego Komitetu OchroFot. M.Kulesza ny Pamięci Walk i Męczeństwa udali się w miejsce mogiły zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego i jeńców radzieckich z II wojny światowej w Czerwonym Borze.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie wyróżnioną placówką.
W dniu 18 listopada 2015 roku w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyły się obchody
Dnia Pracownika Socjalnego, zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
oraz Podlaski Urząd Wojewódzki. W uroczystości wzięli udział włodarze regionu Wicewojewoda Podlaski Pan
Wiesław Żyliński, Marszałek Województwa Podlaskiego Pan Jerzy Leszczyński oraz szefowie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z województwa podlaskiego – „Niesienie pomocy potrzebującym wymaga nie
tylko doskonałej orientacji w przepisach prawa
i możliwościach udzielania wsparcia ze środków publicznych, ale przede wszystkim wrażliwości, a jednocześnie odporności, wiedzy i doświadczenia, a także cierpliwości, wyrozumiałości i wielkiej empatii, bez której nie
można wykonywać tego szczególnego zawodu” – powiedział Wicewojewoda Podlaski składając podziękowania
i gratulacje pracownikom socjalnym z okazji ich święta.
Wicewojewoda wręczył także pamiątkowe grawertony
wyróżniającym się placówkom. Spośród 118 ośrodków pomocy społecznej ulokowanych w województwie
podlaskim osiem zostało wyróżnionych, w tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie, który
otrzymał podziękowania i słowa uznania za profesjonalną i oddana pracę na rzecz drugiego człowieka oraz
podejmowane działania w trosce o najbardziej potrzebujących.
Dzień Pracownika Socjalnego obchodzony 21 listopada jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, którzy realizują zadania na rzecz osób i rodzin
potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu trudnych
problemów codziennego życia.

Działania inwestycyjne w 2015 r.

Nie jest łatwo zaspokoić potrzeby mieszkańców
w takiej gminie jak nasza. Jest w niej 72 miejscowości,
w każdej z nich są inne pomysły, inne oczekiwania. Władzom Gminy Zambrów w sporej mierze pomogły spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, odbywające się w
trakcie wyborów w sołectwach w 2015 roku. Dzięki nim
można było bezpośrednio poznać prawdziwe potrzeby poszczególnych wspólnot. Duże znaczenie miały też opinie
gminnych radnych, wybranych w wyborach samorządowych w listopadzie 2104 r.
Inwestycje gminne realizowane były w poszczególnych miejscowościach, bądź też obejmowały kilka wsi,
ale były też takie, które systemowo wykonywano w całej gminie. Zechciejcie Państwo z grubsza zapoznać się z
nimi. Na początek drogi. Zbudowano:
1) 0,8 km drogi gminnej nr 106054B w miejscowości Długobórz Pierwszy (kolonia) za kwotę 867 621,05 zł;

Droga Gminna nr 106054B w miejscowości Długobórz Pierwszy.

Fot. M.Kulesza

Wieści
2) 1,784 km drogi gminnej Nr 106052B we wsi Nowy Borek za kwotę 867 621,05 zł (otrzymano dofinansowanie
tej inwestycji w wysokości 50%, tj. ok. 448 tys. zł – w
ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych”;
3) w ramach jednego zadania: zjazd z drogi gminnej
106068B Nagórki- Jabłoń – Klimasze, przebudowa drogi
gminnej Nagórki-Jabłoń – Klimasze (wykonanie 2 odcinków rowu krytego we wsi Nagórki-Jabłoń), przebudowa
drogi w miejscowości Długobórz Pierwszy (wykonanie
utwardzenia pobocza), remont chodnika w miejscowości
Cieciorki, przebudowa drogi w miejscowości Wdziękoń
Pierwszy (wykonanie rowu krytego) za kwotę 309 722,03
zł;
4) 0,150 km drogi gminnej nr 106068B w miejscowości
Klimasze za kwotę 103 586,59 zł;
5) 1,020 km drogi gminnej nr 106034B w miejscowości
Wola Zambrowska za kwotę 1 400 598,06 zł;
6) w ramach jednego zadania: 0,106 km drogi (skrzyżowania) we wsi Zaręby-Grzymały oraz remont drogi (przepustu) w miejscowości Gardlin za kwotę 127 950,52 zł.
Razem zbudowano 3,860 km dróg gminnych za
kwotę 3 708 425,62 zł. Do tego dochodzi na bieżący remont dróg asfaltowych 61 083,45 zł i 251 067,60 zł na budowę i remont dróg dojazdowych do pól. Na inne remonty
bieżące i utrzymanie dróg, np. uzupełnienie oznakowania
pionowego, remont przepustów, obcięcie poboczy dróg,
odkrzaczenia, remont przystanków, odśnieżanie, zwalczanie śliskości itp. wydano ok. 80 000,00 zł. Należy też pamiętać o kwocie 1 600 000,00 zł przekazanych w formie
dotacji Powiatowi Zambrowskiemu na budowę drogi powiatowej Nr 2021B Boruty-Goski – Goski Duże - do drogi
Nr 2020B.
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007-2013,
powstała nowa sieć wodociągowa w miejscowości Wola

Plac zabaw w miejscowości Zaręby-Grzymały.

Fot. Z.Rzepiński

Zambrowska i zostały spięte siecią wodociągową dla
podwyższenia ciśnienia w sieci miejscowości Długobórz
Drugi, Wądołki-Bućki i Wądołki-Borowe. Inwestycja ta
była ostatnim zadaniem realizowanym z dofinansowania
unijnego w wysokości 50% działania PROW na lata 20072013. Została zrealizowana w czerwcu. Wykonano również
wodociąg spinający ujęcia wody Poryte-Jabłoń – Szumowo, w miejscowościach Sędziwuje, Stare Wądołki i Wi-
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śniewo -Podłatki Małe. Trwają końcowe prace przy budowie sieci wodociągowych w miejscowości Cieciorki (przy
granicy z miastem) i w samych Cieciorkach oraz Osowcu
– Chorzelach.
W związku z
warunkowym
dopuszczeniem wody na
terenie gminy,
opracowano
koncepcję dotyczącą modernizacji
stacji
uzdatniania
wody w miejscowości
Przeździecko-Mroczki i
Poryte-Jabłoń.
Trwają
zaawansowane
prace nad przygotowaniem
dokumentacji
projektowej
budowy kanali-Utwardzone pobobocze - Długobórz Pierwszy.
Fot, M.Kulesza
zacji sanitarnej
w miejscowościach: Wola Zambrowska, Nowy Laskowiec, Stary Laskowiec, Wdziękoń Pierwszy i Wdziękoń
Drugi. Została już opracowana dokumentacja projektowa budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Stary
Laskowiec. Dobiega końca opracowanie kompletnej dokumentacji na budowę nowej stacji uzdatniania wody w
miejscowości Łosie-Dołęgi, która jest jedną z wielu inwestycji przewidzianych do realizacji w 2016 roku.
Poprzez wyczyszczenie i pogłębienie stawu w
miejscowości Krajewo Białe uregulowano stosunki wodne, co pozwoli w przyszłości na zagospodarowano terenu
wokół stawu i umożliwi zamontowanie urządzeń siłowni
zewnętrznej, sąsiadującej z placem zabaw, jak również
wybudowanie altany. Prace takie w 2015 roku wykonano
w miejscowości Zaręby-Grzymały, gdzie wyczyszczono
staw, została zamontowana altana nad stawem gminnym
i wyposażono plac zabaw dla dzieci. Na prośbę mieszkańców wykonano
również place zabaw wraz z ogrodzeniem i elementami
siłowni zewnętrznej
w miejscowościach:
Krajewo-Łętowo,
Zagroby-Zakrzewo. Cieszą się one
dużym zainteresowaniem, dlatego też
podjęto decyzję o
dalszych lokalizacjach placów zabaw
w innych miejscowościach gminy w
kolejnych latach.
Na terenie
Gminy zamontowa- Siłownia w Woli Zambrowskiej. Fot. M.Kulesza
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no dodatkowych 49 lamp oświetlenia ulicznego w miejscach, w których mieszkańcy uważali, że poprawią one
warunki bezpieczeństwa na drodze. Została również wykonana nowa linia oświetlenia ulicznego w miejscowości
Wierzbowo-Wieś. Z chwilą uzyskania warunków przyłączenia zostaną założone lampy w miejscowości Nowe Zakrzewo. Chcąc udogodnić życie mieszkańcom w miejscowościach, gdzie jest niemożliwe wykonanie tradycyjnego
oświetlenia ulicznego, Gmina zamontowała na próbę lampy solarne w miejscowościach Wiśniewo – 2 szt., Grochy-Łętownica – 1 szt., Dąbki-Łętownica – 1 szt., Grzymały
– 1 szt. Lampy te zostały zainstalowane w okresie jesienno–zimowym, kiedy jest mało słońca, więc nie spełniają
one do końca oczekiwanych zadań, dlatego też podjęto decyzję, żeby dołożyć do zamontowanych lamp urządzenie
wspomagane wiatrem, tzw. hybrydę.
W 2015 r. wykonano remont pomieszczeń i nadproża drzwi garażowych w remizo-świetlicy wiejskiej w
miejscowości Zbrzeźnica. Należało przygotować miejsce
dla nowego średniego bojowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, zakupionego przez gminę w 2015 roku. W

Gminne
budynku został zamontowany alarm. Również w świetlicy
wiejskiej w miejscowości Wola Zambrowska zamontowano alarm z monitoringiem i ustawiono czterostanowiskową siłownię z trenażerami. Przystąpiono do realizacji
opracowania dokumentacji dla termomodernizacji Szkoły
Podstawowej w Porytem-Jabłoni, z dofinansowaniem 85%
RPO Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach
publicznych w tym budownictwo komunalne. W realizacji jest projekt pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej i kosztorysowej na remont
świetlicy Łady Polne i przebudowę świetlicy Cieciorki”.
Przedstawiona Państwu krótka informacja o działaniach inwestycyjnych Gminy Zambrów w roku 2015
pozwoli choć w niewielkim stopniu zaspokoić potrzebę
wiedzy w tym zakresie. Pełna informacja zostanie przedstawiona wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
gminy za rok 2015. Będzie ona dostępna na internetowych
stronach Gminy Zambrów.
(bptżzrz)

Gospodarka i Finanse
Na czym stoimy? (majątek Gminy Zambrów)

Największym bogactwem Gminy Zambrów są jej
Mieszkańcy. Brzmi jak frazes, trąci wazeliną. Ale jak nie
być dumnym ze swych mieszkańców, którzy pracują dla
dobra całej wspólnoty i stanowią o jej wizerunku? Przynajmniej to jedno bezspornie udało się ustalić. Jeżeli zaś
chodzi o dobra materialne, to tutaj można dyskutować. W
terenie panuje powszechna opinia, ze Gmina Zambrów
jest „bogata”. Może chodzi o potencjalne dochody, szczodrość jej władz czy wreszcie o przedsiębiorczość (czytaj
operatywność) gminnych radnych? Może o wszystko po
trochu.
Jak wygląda w tej chwili stan majątku Gminy Zambrów? Wielu z Państwa zapewne zaciekawi ta informacja. Otóż, według stanu na koniec trzeciego kwartału 2015
r., mienie komunalne, będące w posiadaniu Gminy Zambrów, stanowiło wartość 102.578.374,20 zł.
W rozbiciu na poszczególne grupy środków trwałych przedstawiało się to następująco:
1) grunty – 1.175.580,49 zł,
2) budynki i lokale – 10.005.868,15 zł,
3) obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 87.182.953,84 zł,
4) maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
– 291.782,53 zł,
5) urządzenia techniczne – 155.110,30 zł,
6) środki transportu – 2.323.412,00 zł,
7) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie –
1.443.666,89 zł.
Największą wartość przedstawia grupa obiektów
inżynierii lądowej i wodnej, na którą składają się drogi
oraz infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna. Gmina
Zambrów posiada 152,40 km dróg, z czego 97,6 km ma
nawierzchnię bitumiczną, 16,4 km nawierzchnię wzmocnioną żwirem, a 38,4 km nawierzchnię naturalną z gruntu
rodzimego. W ramach infrastruktury drogowej funkcjonuje pięć obiektów mostowych. W 2015 r. przebudowano
oraz dokonano rozbudowy dróg gminnych o łącznej długości 3,73 km.
Infrastruktura wodociągowa, to łącznie odcinek
długości 193,64 km, z ilością 2.060 sztuk przyłączy. W

ramach tej infrastruktury funkcjonują jeszcze dwie stacje
uzdatniania wody w miejscowości Poryte-Jabłoń i Przeździecko-Mroczki. Infrastrukturę kanalizacyjną tworzy odcinek kolektora sanitarnego o długości 19,40 km, z 312.
przyłączami. Gmina posiada również wykonane 302.
przydomowe oczyszczalne ścieków.
W ramach budynków stanowiących własność
Gminy funkcjonuje 25 świetlic wiejskich, remiz strażackich bądź remizo-świetlic oraz sześć budynków szkół podstawowych, w tym trzy z salami gimnastycznymi.
W trakcie roku 2015 przejęto nieodpłatnie działkę o pow.
0,3127 ha, z przeznaczeniem na drogę w miejscowości
Wola Zambrzycka, przejęto w ramach darowizny od PKP
działki o łącznej powierzchni 2,6924 ha, położone na terenie obrębu Czerwony Bór, z przeznaczeniem na komunikację drogową. Sprzedano część działki gminnej o pow.
0,0110 ha na polepszenie warunków zagospodarowania
nieruchomości sąsiedniej.
W użytkowaniu wieczystym Gmina posiada 7,159
ha gruntów i uzyskała w 2015 r. dochód z tego tytułu w
wysokości 12.650,76 zł. W dzierżawie znajduje się nieruchomość położona w miejscowości Zagroby-Zakrzewo,
składająca się z dwóch działek o powierzchni 1,2054 ha
oraz 1,5100 ha. Roczny czynsz dzierżawny z tytułu użytkowania wieczystego to kwota 25.049,56 zł. Na podstawie
umów najmu udostępniono pięć lokali użytkowych o łącznej powierzchni 56,60 m2 oraz dwa lokale mieszkalne o
powierzchni użytkowej 89,02 m2, w tym jeden socjalny
(zakupiony na własność w 2015 r.). Łączny dochód uzyskany z tych źródeł to kwota 13.205,31 zł.
I co Państwo na to? Wydaje się, że niewiele tego dobytku.
Należy jednak pamiętać, że wiejska Gmina Zambrów jest
niejako na dorobku, bo samodzielnie funkcjonuje dopiero
od 1991 r. Wcześniej dzieliła się swoim bogactwem z Miastem Zambrów. Trzeba mieć świadomość, że gmina jako
wspólnota mieszkańców, to nie bank ani inna instytucja
finansowa, której zadaniem jest bogacenie się. Gmina ma
zaspokajać zbiorowe potrzeby tej wspólnoty. A bogata jest
bogactwem swoich Mieszkańców!
(bp)
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Gospodarka Komunalna
Jakie opłaty będziemy ponosić za wywóz odpadów?
Od stycznia 2015 r. obowiązują zasady opisane poniżej dla mieszkańców gminy Zambrów, którzy będą prowadzili segregację odpadów w swoim
gospodarstwie domowym. Zostały one podzielone na
trzy główne grupy:
- do jednego z dwóch pojemników, w które zostaną
wyposażone gospodarstwa domowe, wrzucamy odpady komunalne zmieszane,
- drugi pojemnik przeznaczony jest na surowce wtórne, tj. szkło opakowaniowe (słoiki, butelki),
- trzecia grupa odbierana w workach koloru żółtego
to: suchy papier i tektura, metal,
butelki plastikowe i inne opakowania wykonane z plastiku - opakowania należy zgnieść (zajmują
wtedy mniej miejsca), a nakrętki z
butelek odkręcić.
Do odpadów segregowanych
nie należy wrzucać: tłustego papieru, tapet, odpadów higienicznych, butelek po oleju spożywczym oraz samochodowym, styropianu,
gumy, opakowań po aerozolach, porcelany, ceramiki,
doniczek, żarówek, szyb i szkła stołowego. Wymienione odpady należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane. W gospodarstwach domowych dopuszcza się stosowanie kompostowników na odpady
biodegradowalne. Gospodarstwa, które nie posiadają
kompostownika a wytwarzają odpady biodegradowalne, otrzymają worki foliowe
koloru brązowego, które po zapełnieniu
będą mogły dostarczyć nieodpłatnie do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Obecnie taki punkt znajduje się
w Zambrowie na ul. Polowej 19, przy siedzibie PGK Sp. z o.o.
Częstotliwość i sposób odbierania
odpadów od właścicieli nieruchomości:
a) zmieszane odpady komunalne gromadzone w pojemnikach - raz na miesiąc,
b) posegregowane odpady opakowaniowe w workach
koloru żółtego - raz na miesiąc,
c) szkło opakowaniowe gromadzone w pojemnikach
- nie rzadziej niż raz na trzy miesiące,
d) wszystkie pozostałe odpady można również dostarczyć nieodpłatnie do PSZOK,
e) odpady wielkogabarytowe i elektro śmieci będą
odbierane dwa razy w roku po wcześniejszym ustale-

niu harmonogramu odbioru.
Ustalone stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób
selektywny wynoszą:
a) od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje 1 osoba - 10 zł miesięcznie,
b) od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje od 2 do 3 osób - 20 zł miesięcznie,
c) od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują 4 osoby i więcej - 30 zł miesięcznie.		
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób
nieselektywny (odpady zmieszane) wynosi:
a) od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje 1 osoba - 15 zł miesięcznie,
b) od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje od 2 do 3 osób - 30 zł miesięcznie,
c) od gospodarstwa domowego, w którym zamieszkują 4 osoby i więcej - 45 zł miesięcznie.
Płatność odbywać się będzie kwartalnie, bez
wezwania, w terminach: do 15 marca, 15 czerwca, 15
września, 15 grudnia na rachunek
Urzędu Gminy Zambrów BS
24 8775 0009 0010 0100 0097 0001
lub u sołtysa. Nieruchomość zostanie wyposażona w
pojemnik na odpady zmieszane o minimalnej pojemności 110 l. Możliwe jest zwiększenie pojemności
dostarczonych pojemników do 240
l dla osób deklarujących, że na terenie ich nieruchomości zamieszkuje
więcej niż 4 osoby.
Odbiór i zagospodarowanie
odpadów z terenu gminy Zambrów oraz dostawę pojemników i
worków do dnia 31 grudnia 2015 r.
zapewnia PGK Sp. z o.o. w Zambrowie, ul. Polowa 19, tel. 86 271
35 10. W grudniu 2015 r. zostanie
rozstrzygnięty przetarg na wyłonienie firmy odbierającej i zagospodarowującej odpady komunalne z terenu gminy Zambrów w okresie od 1 stycznia 2016 r.
do 30 czerwca 2017 r.
Wszelkie informacje na temat gospodarowania odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Gminy Zambrów pok. 10 B, tel. 86 271 46 16,
wew. 36.
(bpbb)
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R a dni R a dy G m i n y Z a m b r

Piotr Tyszka
Przewodniczący
Rady
Okręg Wyborczy nr 8

Katarzyna
Ziemianowicz

Miejscowości: Krajewo-Korytki, Krajewo-Łętowo,
Stare Wądołki, Wądołki-Borowe, Wądołki-Bućki

Wiceprzewodniczący Rady

Wicerzewodnicząca Rady

Okręg Wyborczy nr 14
Miejscowości: Cieciorki, Gardlin,
`Konopki-Jabłoń

Okręg Wyborczy nr 6
Miejscowości: Chorzele, Długobórz
Drugi, Długobórz Pierwszy,
Grochy-Pogorzele,Osowiec

Elżbieta Sasinowska
Przewodnicząca Komisji Spraw
Społecznych i Oświaty

Sławomir Michałowski

Przewodniczący Komisji Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
Członek Komisji Spraw Społecznych i Oświaty
Okręg Wyborczy nr 7
Miejscowości: Czartosy, Dąbki-Łętownica,
Grzymały, Nowy Borek, Sasiny,
Zagroby-Łętownica

Jan Leśniewski

Krzysztof Koliński

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Okręg Wyborczy nr 4
Miejscowości: Łosie-Dołęgi,
Nowy Laskowiec, Rykacze,
Stary Laskowiec

Okręg Wyborczy nr 1
Miejscowości: Krajewo-Borowe,
Krajewo-Ćwikły, Nowe Zakrzewo,
Sędziwuje, Stare Krajewo,
Stare Zakrzewo
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Jowita Baczewska

Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Finansów i Rozwoju
Gospodarczego
Okręg Wyborczy nr 15
Miejscowości: Grabówka, Nowe Wierzbowo,
Wierzbowo-Wieś, Wiśniewo, Wola Zambrzycka

Tadeusz Krajewski

Członek Komisji Spraw Społecznych
i Oświaty
Okręg Wyborczy nr 3
Miejscowości: Krajewo Białe,
Wdziękoń Drugi, Wdziękoń Pierwszy

Barbara Łada
Jolanta Wielgat
Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Wiceprzewodnicząca Komisji Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
Społecznych i Oświaty

Okręg Wyborczy nr 13
Miejscowości:Konopki-Jałbrzyków Stok, Koziki-Jałbrzyków Stok, Łady-Borowe, Łady Polne,
Pęsy-Lipno, Szeligi-Kolonia, Szeligi-Leśnica

Marek Przeździecki
Członek Komisji Spraw Społecznych i Oświaty

Okręg Wyborczy nr 12
Miejscowości: Chmiele-Pogorzele, Grochy-Łętownica,
Przeździecko-Drogoszewo, Przeździecko-Mroczki,
Zaręby-Grzymały, Zaręby-Kramki

Okręg Wyborczy nr 5
Miejscowości:Wola Zambrowska

Władysław Rakowski
Członek Komisji Rewizyjnej

Okręg Wyborczy nr 2
Miejscowości: Bacze-Mokre, Polki-Teklin,
Pstrągi-Gniewoty, Śledzie, Tabędz, Zagroby-Zakrzewo, Zbrzeźnica

Benedykt Sasinowski

Elżbieta Saniewska
Czlonek Komisji Rewizyjnej

Okręg Wyborczy nr 10
Miejscowości: Czerwony Bór, Klimasze,
Nagórki-Jabłoń

Członek Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Finansów i Rozwoju
Gospodarczego

Okręg Wyborczy nr 11
Miejscowości: Boruty-Goski, Brajczewo-Sierzputy, Goski Duże,
Goski-Pełki, Nowy Skarżyn, Stary Skarżyn, Tarnowo-Goski,
Zaręby-Kromki, Zaręby-Krztęki, Zaręby-Świeżki

Kwiryn Włoczewski
Członek Rady

Okręg Wyborczy nr 9
Miejscowości: Poryte-Jabłoń
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Gospodarka Komunalna
Postępowanie z bezdomnymi zwierzętami
W celu ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku, przypominamy, że
utrzymywanie zwierząt domowych nie może być szkodliwe dla innych osób.
Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt: „Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego,
umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Uwięź, na której jest
trzymane zwierzę, nie może powodować u niego urazów
ani cierpień oraz musi mu zapewnić możliwość niezbędnego ruchu”. W przypadku podejrzenia, że właściciel niewłaściwie traktuje zwierzę, prosimy zgłaszać ten fakt Komendzie Powiatowej Policji
Istotnym jest też problem zwierząt postrzeganych jako bezdomne. Należy pamiętać, że wszystkie psy
w większości przypadków mają swoich właścicieli, a
pojawiające się „bezdomne psy” to głównie zwierzęta
nieopowiednio dopilnowane przez właściciela. W przypadku gdy właściciel
wałęsającego się psa
jest znany, należy fakt
ten zgłosić na Policję,
która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia.
Czynnikiem
wskazującym
na
„bezpańskość” czy
„bezdomność” psa
nie może być tylko
fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są
szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt. Wówczas całe watahy psów potrafią „pilnować” nieruchomości, na terenie której przebywa suka. Niekiedy sytuacja ta
trwa do tygodnia albo i dłużej. Niewskazane jest, by w tym
czasie (wiosna i wczesna jesień) dokarmiać jakiekolwiek
wałęsające się psy oraz nadgorliwie zgłaszać do Urzędu,
że pies jest bezdomny. Tym bardziej psów tych nie można
zamykać na terenie swojej nieruchomości. Zwierzę w końcu samo odejdzie i wróci do swojego właściciela, o ile nie
jest dokarmiane.
W wyjątkowych sytuacjach (tylko w razie potwierdzonej bezdomności zwierzęcia oraz w przypadkach zagrożenia zdrowia mieszkańców – gdy pies jest agresywny
i atakuje mieszkańców) Gmina podejmie interwencję wyłapania zwierzęcia i odwiezienia go do schroniska. Przypadki faktycznie bezdomnych psów (nieagresywnych)
należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście w godzinach
pracy Urzędu Gminy Zambrów. Przekazując zgłoszenie
należy podać swoje dane osobowe, miejsce przebywania
zwierzęcia oraz nr kontaktowy.

Przypadki psów agresywnych, atakujących ludzi
(jeśli wystąpi niebezpieczeństwo pogryzienia) bezzwłocznie należy zgłaszać na Policję, która interwencję tę przekaże weterynarzowi działającemu na zlecenie Gminy, a
ten przy pomocy specjalnego sprzętu schwyta zwierzę, (w
razie potrzeby przebada i pozostawi na obserwacji) oraz
odwiezie do schroniska.
Od tych mieszkańców, którzy zapewnili wałęsającemu się psu na terenie swojej nieruchomości schronienie oraz wyżywienie, zgłoszenia odbioru zwierzęcia jako
bezdomnego nie będą przyjmowane. Należy pamiętać, że
osoba przyjmująca psa do swojego domu, zapewniająca
mu opiekę i wyżywienie staje się jego właścicielem. Nie
można zapominać także o tym, że w większości przypadków „wałęsające się psy” mają właścicieli, jednak szybko
przyzwyczajają się do miejsca, gdzie zapewniono im wyżywienie. Postępując jednak w ten sposób (t.j. chwilowo
przygarniając psa i dożywiając go)odbiera się mu szansę
powrotu do domu.
Nasza Gmina w 2014 r. na zadania związane z
wyłapywaniem „bezdomnych psów” wydała środki budżetowe w wysokości ok. 45 tys. zł. Wynika to w większości przypadków z ludzkiej nieodpowiedzialności za
własne zwierzęta, które bez nadzoru wałęsają się po Gminie, często narażając na niebezpieczeństwo innych mieszkańców. Dlatego bardzo ważne jest, by informować Policję lub Urząd Gminy o przypadkach nieodpowiedzialnych
właścicieli, w celu podjęcia odpowiednich kroków wobec
nich, a także uniknięcia kosztów interwencji weterynarza i
oddania psa do schroniska.
Przede wszystkim miejmy świadomość, że schronisko dla bezbronnych zwierząt to chyba najsmutniejsze
zwierciadło ludzkiej bezduszności. W ostatnich kilku latach z terenu naszej gminy do schroniska trafiło kilkadziesiąt psów, których losy potoczyły się różnie.
Prosimy o czujność w każdym przypadku ludzkiej
nieodpowiedzialności, a także wrażliwość na cierpienie
zwierząt, pamiętając, że „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest
mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”.
Umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku
może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem Urzędu Gminy Zambrów.
Dane kontaktowe w sprawie zgłaszania
bezdomnych zwierząt:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
Dworakowscy, Radysy 13, 12-230 Biała Piska,
tel. 501 622 789
Powiatowa Komenda Policji w Zambrowie
tel. 997, 86 476 19 00
Urząd Gminy Zambrów tel. 86 271 46 16 w. 25
w godz. pracy 7-15
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DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ – czy zastąpią domy wielopokoleniowe?

Umieszczenie bliskiej osoby w Domu Pomocy Społecznej często dla rodziny to ostateczność.
Problem ten dotyczy przede wszystkim osób z chorobami psychicznymi, upośledzeniem ruchowym oraz
osób starszych. Sprawy związane z kierowaniem do
domu pomocy społecznej regulują przepisy ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Zgodnie
z art. 54 ust. 1 tej ustawy: „Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić
niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych,
przysługuje prawo do umieszczenia w Domu Pomocy
Społecznej”.
Skierowanie do domu pomocy społecznej wymaga rzetelnej
oceny stanu zdrowia danej osoby
oraz uprzedniego ustalenia zakresu
możliwości korzystania przez nią z
szeroko rozumianej pomocy środowiskowej. Wniosek o umieszczenie
w placówce składa się w ośrodku
pomocy społecznej właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania
osoby ubiegającej się, a w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej – w OPS właściwym
ze względu na miejsce zamieszkania jej opiekuna
prawnego. Należy podkreślić, że pobyt w DPS jest
odpłatny. W pierwszej kolejności koszty pobytu w
placówce pokrywa mieszkaniec, a w przypadku osób
małoletnich-przedstawiciel ustawowy z dochodów
dziecka (dochodem tym mogą być alimenty lub renta
rodzinna). Jeżeli mieszkaniec nie jest w stanie uiścić
opłat, to obciążają one kolejno małżonka, zstępnych
(dzieci, wnuki i prawnuki), wstępnych (ojca, matkę)
oraz gminę, z której osoba została skierowana do
domu pomocy społecznej. Powyższe zobowiązanie
oparte jest na więzach pokrewieństwa, a nie na faktycznym związku.
Przeciętny koszt pobytu w państwowym
Domu Pomocy Społecznej wynosi średnio około 33,5 tys. zł miesięcznie. Aktualnie Gmina Zambrów
partycypuje w kosztach pobytu 12 osób, które zostały
umieszczone z uwagi na trudną sytuację zdrowotną,
materialno- bytową, występującą przemoc w rodzinie
oraz brak osób zobowiązanych do alimentacji. Łączne koszty wynoszą ok. 30 tys. zł. miesięcznie i są finansowane z zadań własnych Gminy Zambrów, czyli
środków pochodzących od każdego mieszkańca gminy, który płacąc podatki konstruuje dochód Gminy
Zambrów. Roczny koszt, jaki ponosi Gmina za opłatę

za DPS-y oscyluje w granicach 314 tys. zł (środki zaplanowane na rok 2015), co niewątpliwie ukazuje jak
ogromne są to koszty.
Zanim jednak podejmie się decyzję o umieszczeniu bliskiej osoby w Domu Pomocy Społecznej,
należy wykorzystać wszystkie znane sposoby pomocy. Jednym z istotniejszych jest włączenie w pomoc
innych członków rodziny, szczególnie rodzeństwa.
Obcowanie z najbliższymi zdecydowanie wzmacnia chęć walki z niedoskonałościami, a dodatkowo
- oczywiście, jeśli jest to możliwe - wsparcie profesjonalną opieką medyczną oddala moment rozstania.
Ważne jest też, żeby osoby starsze miały kontakt ze
swoimi rówieśnikami, aby
rozwijały swoje pasje, na
tyle, na ile pozwala im na
to zdrowie. Wiele osób
odnajduje się w Uniwersytetach Trzeciego Wieku.
Uczą się tam obsługi komputera, korzystają z możliwości internetowej komunikacji, spotykają się,
aby porozmawiać o swoich
zainteresowaniach. Możliwość realizacji swoich potrzeb oferuje miasto Zambrów, które w swoich placówkach zapewnia szeroki
wachlarz zajęć dla osób starszych.
Osoby niepełnosprawne także mogą liczyć na
pomoc i wsparcie. Tu z pomocą przychodzi Zgromadzenie Sióstr Służek NMPN w Szumowie, które prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej. Warsztaty te oferują działalność w zakresie rehabilitacji zawodowej
i społecznej, przygotowując osoby niepełnosprawne
do aktywnego włączenia ich w życie społeczne oraz
do podjęcia pracy zawodowej, odpowiadającej ich
psychofizycznym możliwościom. Różnego rodzaju
zajęcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych prowadzi również Powiatowy Ośrodek Wsparcia. Ośrodek, mający swoją siedzibę w Zambrowie, zapewnia:
przedpołudniową opiekę przez zespół aktywizujący,
ciepły posiłek w ramach treningu kulinarnego, pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z codziennym życiem osób chorych i niepełnosprawnych
czy pomoc w załatwianiu spraw w urzędach.
Pamiętajmy, że oddanie bliskiej osoby do Domu Pomocy Społecznej powinno być tą ostatnią decyzją,
która zostanie podjęta wspólnie, po wykorzystaniu
wszystkich, możliwych form wsparcia.
Anna Jendras – pracownik socjalny GOPS w Zambrowie
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NASI STRAŻACY

W gminie Zambrów funkcjonuje 11 jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych. Wszystkie zorganizowane są w formie stowarzyszeń, zarejestrowanych
w Krajowym Rejestrze Sądowym. Korzystając z
uprzejmości panów Marka Adama Komorowskiego i
Tomasza Piórkowskiego, autorów książki „STRAŻACY POWIATU ZAMBROWSKIEGO”, w każdym z
numerów „Wieści Gminnych” będziemy publikować
fragmenty tej książki, opisujące historię jednostek
OSP z terenu Gminy Zambrów. Prezentację przedstawimy w kolejności alfabetycznej. W tym numerze:
OSP CHORZELE.
„OSP powstała 4 października 1965 roku, a
wśród założycieli byli następujący mieszkańcy wsi:
Monika Brodziak, Paweł Brodziak, Lucjan Głębocki, Aleksander Jastrzębski, Tadeusz Kozłowski, Alina
Mioduszewska, Edmund Mioduszewski i Czesław Wesołowski. Budynki kryte strzechą, transport konny i
długi czas oczekiwania na straż zawodową wymieniane są jako główne przyczyny powołania tej organizacji.
Pierwszym prezesem wybrany został Aleksander Jastrzębski, zastąpił go w 1983 r. Henryk Choiński, a od 2002 r. funkcję prezesa pełni Mirosław Nowicki. Z kolei pierwszym naczelnikiem został Lucjan
Głębocki, a później kolejno Edward Mioduszewski,
Zbigniew Pisiński i obecnie Marek Liżewski.
W początkowym okresie jednostka dysponowała motopompą PO-3. Po kilkunastu latach przybyło wiele sprzętu. Według spisu z 1992 roku OSP
posiadała: motopompę PO-3, dwa węże ssawne Ws110, pięć węży tłocznych W-75, dziesięć węży gaśniczych W-52, trzy prądownice, hełmy, toporki, pasy
itp. Dopiero początek XXI wieku przyniósł straży do-

posażenie w postaci samochodu pożarniczego marki
Żuk, który zastąpiono w 2005 roku nowszym Lublinem, a w 2009 roku ochotnikom z Chorzel przydzielono wóz strażacki na bazie Stara 244 typ GBA 2,5/16.
W pierwszej dekadzie obecnego stulecia jednostka
wzbogaciła się jeszcze o motopompę szlamową marki Honda, piłę motorową, rozkładaną drabinę oraz
nowe komplety ubrań, butów, hełmy.
W początkowym okresie sytuacja lokalowa
nie była najlepsza, a za pierwszą "strażnicę" służył
blaszany garaż postawiony na posesji prezesa Jastrzębskiego. Po kilkunastu latach jednostka otrzymała budynek po Spółdzielni Kółek Rolniczych, który
wspólnym wysiłkiem zaadoptowano na potrzeby remizy. Oprócz garażu na samochód i sprzęt w murowanym, krytym blachą budynku, jest także niewielka
świetlica.
Strażacy z Chorzel w ponad 45-letniej historii
uczestniczyli w okolicznych akcjach ratowniczo – gaśniczych, a także zajmowali się utrzymaniem przejezdności drogi w tej miejscowości.
Druhowie często uczestniczyli w zawodach
sportowo-pożarniczych i zajmowali czołowe miejsca.
Drużyna męska trzykrotnie plasowała się na 3 miejscu na szczeblu gminnym, a jeszcze lepiej wypadały
młodzieżowe drużyny pożarnicze chłopców i dziewcząt (dwa razy - 3 miejsce i cztery razy - 2 miejsce
w zawodach szczebla gminnego oraz jednokrotnie 2
miejsce dziewcząt i 1 miejsce chłopców na szczeblu
powiatu).
Spośród najstarszych aktywnych strażaków
wymienić wypada Stanisława Boniewskiego, Edmunda Mioduszewskiego i Ryszarda Saniewskiego. Wspomnieć warto także jednego z inicjatorów powołania
jednostki w Chorzelach, Pawła Brodziaka, żołnierza
z okresu I wojny światowej.
Obecnie najbardziej znanymi i zasłużonymi
druhami są: Sławomir Mioduszewski, Mirosław Nowicki, Edmund Mioduszewski i Lucjan
Głębocki (ciekawostką jest fakt, że wszyscy
pełnili funkcję sołtysa wsi).
Członkowie OP Chorzele ogółem 28 (czynni
19; MDP 9)
Zarząd:
Prezes
Naczelnik
Sekretarz
Skarbnik

od lewej stoją: Marcin Bruliński, Zbigniew Choiński, Marcin Skarzyński, Mariusz Nowicki, Łukasz Modzelewski, Michał Kozłowski, Sławomir Mioduszewski, Kamil Modzelewski, Mirosław Nowicki, Piotr Brajczewski, Błażej Mioduszewski, Henryk Choiński.

- Mirosław Nowicki
- Marek Liżewski
- Sławomir Mioduszewski
- Zdzisław Modzelewski

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Janusz Kuczyński
Członek
- Jan Kozłowski
Członek
- Henryk Choiński
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Pracowity rok „Laskowianek”

Zaspół Laskowianki promuje Gminę Zambrów na Litwie.

Fot. E.Bagińska

Od 1982 r. zespół „Laskowianki” bawi swoją publiczność śpiewem i graniem, rozsławiając Gminę
Zambrów. Celem zespołu jest propagowanie tradycji
muzycznych i zwyczajów ludowych, ocalenie ich dla
młodego pokolenia. Niejednokrotnie swoimi występami na terenie województwa, kraju i poza jego granicami zespół przyczynił się do uświetnienia wielu
uroczystości i imprez kulturalnych. Repertuar zespołu jest wzbogacany o pieśni pochodzące z regionu
Mazowsza, Kurpi i Podlasia, przekazywane przez
starszych mieszkańców Starego Laskowca. Pieśni te
przybliżają słuchaczom folklor regionu Zambrowa i
okolic.
Obecnie zespół tworzą trzy grupy śpiewaków
– dwie młodzieżowe oraz grupa dorosłych kobiet.
Kierownikiem zespołu jest „niezniszczalna” Elżbieta
Bagińska.
Rok 2015 był bardzo pracowity dla wszystkich członków zespołu. W styczniu grupa najmłodsza wzięła udział w koncercie z okazji Dnia Babci
i Dziadka zorganizowanym przez Stowarzyszenie
„Szansa”. Również w styczniu grupa najmłodsza i
młodzieżowa wzięły udział w Powiatowym Przeglą-

dzie Teatrów Obrzędowych w Zambrowie, w którym
zdobyły wyróżnienie.
Z kolei w marcu, trzy grupy zespołu uczestniczyły w Regionalnym Przeglądzie Kapel, Śpiewaków
i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej, w którym każda
odniosła sukcesy (gr. kobiet II miejsce, gr. młodzieżowa II miejsce, gr. dziecięca III miejsce).
W czerwcu zespół koncertował na Litwie,
biorąc udział w II Festiwalu Kultury Polskiej w Poniewieżu i w XIII Festynie Kultury Polskiej „Znad
Issy” w Kiejdanach. Okazjonalny śpiew zespołu można było usłyszeć w Wilnie w okolicach Ostrej Bramy.
W czerwcu też członkowie zespołu wzięli udział w
Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Kurpiowskich
w Nowogrodzie, zdobywając wyróżnienie w grupie

Zaspół Laskowianki promuje Gminę Zambrów na Litwie,

Fot. E.Bagińska

młodzieżowej i grupie kobiet.
Zespół nie próżnował w wakacje – w lipcu
wystąpił z okazji jubileuszu 50-lecia par małżeńskich, a w sierpniu swoim występem uświetnił Festyn
Gminny w Konopkach-Jałbrzyków Stok (gr. kobiet i
gr. dziecięca). W sierpniu uczestniczył też w Ogólnopolskim Festiwalu „Barwy Folkloru”, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Szansa, Fundację Szansa
dla Ciebie, przy współorganizacji Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie. We wrześniu zespół wyjechał do Karolina na koncert Zespołu Pieśni i Tańca
Mazowsze.
W tym roku planowane są jeszcze występy
zespołu z koncertem kolęd, na spotkaniach opłatkowych, w kościołach na terenie gminy i miasta Zambrów. W przyszłym roku będą kontynuowane prace
nad podnoszeniem poziomu artystycznego zespołu
oraz wzbogacaniem repertuaru o nowe pieśni. Członkinie zespołu chciałyby zrealizować nagranie płyty.
(bpeb)

Zaspół Laskowianki promuje Gminę Zambrów na Litwie.

Fot. E.Bagińska
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Rozrywka
Boże Narodzenie

Po dniu pełnym wrażeń zasypia Betlejem.
Noc je otacza ciemna i głucha.
Gdzieś na uboczu mała stajenka,
w niej płacze dziecię,
Pasterzy grupa idzie z daleka,
blask się rozchodzi.
Dzisiaj w Betlejem Bóg się narodził

Janusz Kulesza

O tym, jak milicja
pobiła Henryka Sienkiewicza
(historia zasłyszana)

Były to czasy Polski Ludowej, kiedy
to nasza milicja polowała na ludzi nazywanych „niebieskimi ptakami”. Osobnicy ci
uchylali się notorycznie od pracy, co kłuło w
oko władzę ludową. Najczęstszym punktem
nagonek była pijalnia piwa „Nad Wołgą” w Zambrowie. Jak mawia poeta: „Nie woda płynęła w Jabłonce,
lecz piwo od świtu po zmierzch”.
Wracał sobie raz z kolejnej popijawy Henio
Sienkiewicz, zwany przez kolegów Kapluchem. W
okolicach ul. Olkowskiej, gdzie mieszkał, wyrósł nagle spod ziemi patrol milicyjny. Jeden z milicjantów
zapytał zatrzymanego Henia, „Jak się nazywasz?”.
Usłyszał odpowiedź: „Henryk Sienkiewicz”. Zapytał
się drugi raz: „Jak się nazywasz?” Usłyszał podobną odpowiedź. Zdenerwowany zakrzyknął: „Ja ci tu
zaraz dam, będzie ubliżał sławnemu Polakowi”. Po

czym wyjął pałkę i zdzielił Henia po plecach. Ten odskoczywszy, pomimo swojego stanu zaczął krzyczeć:
„Za co, za co?”. Kolejne podobne pytanie zadał drugi
milicjant. I znów padła odpowiedź: „Henryk Sienkiewicz”.
I tu zaczęła się młócka na całego. Obaj milicjanci sięgnęli po swoje pałki. Wreszcie ten drugi
zażądał: „Pokaż dowód osobisty”. Henio obdarzony
pieszczotą milicyjnych pałek nagle wytrzeźwiał. Wyjął z kieszeni dowód osobisty, który dał do okazania.
Jeden z milicjantów spojrzał i odrzekł: „Zobacz, ta
łajza faktycznie nazywa się Henryk Sienkiewicz”. Po
czym dodał: „Niech idzie, mieszka blisko, nie będzie
z nim kłopotu”. A do Henia rzekł: „Wiesz
za co oberwałeś?” Henio ogłupiały odrzekł:
„Nie wiem”. Usłyszał odpowiedź „Za nazwisko, durniu”.
Tę historię jak wiele jej podobnych
można usłyszeć czasem przy kielichu od starego zambrowianina. Komuna upadła, Henio nie żyje a historia jest wciąż żywa.

DŻIHAD

Podnieś powieki śpiąca Europo,
do drzwi twych puka nasz brat Izmael.
Syn Abrahama, niewolnicy Hagar
jest bezlitosny, dziki jak onager
i utrapieniem jest dla pobratymców.
Wciąż krwią niewinnych ślad własny znaczy.
A ty śpisz pewna dnia jutrzejszego,
tego, że jutro wschód słońca zobaczysz.

Janusz Kulesza
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Rozrywka
Snob

(Satyra)

Już do trzeciej przenosi się willi,
a każda była z wodotryskiem!
Poważnie zastanawia się, czy by nie dopisać de lub von
przed imieniem i nazwiskiem?
Kwota w bankach zagranicznych,
Wycieczki awionetką, a nawet balonem,
z towarzystwa wyszukanym gronem.
Kończę tę charakterystykę –
satyra – im krótsza, tym lepsza.
Czy jeszcze coś dopisać
do tego wstrętnego knura czy wieprza?
A przecież to był zwykły chłop,
a jaki piętrowy zrobił się z niego snob!

To był byle jaki chłop
A jaki zrobił się z niego snob!
Połyskliwe ma garnitury,
niesamowite wprowadza sobie
progenitury!
Jaki mu pierścień na palcu błyska
i jaka bezczelność pyska!
Samochód ma wyszukany,
na pstro pomalowany,
zegarek jego wart pół miliona,
trzy w nim diamenty,
nie byłyby, gdyby nie przekręty.
			
Mowa jego oryginalnie wyartykułowana
nawet kuchenną łaciną naszpikowana,
makaronizmami okraszona –
rozumie się – napuszona!
Zawsze mu jakaś donna czy Donia asystuje,
bo on bez przerwy tokuje.
Ma przyjaciół wielu,
to dawni towarzysze, grube ryby,
stokroć powiększają mu chlubę.
Zastanawia się, czy by nie wstawić sobie ząb złoty
i na inne ekstremizmy
nie brak mu ochoty.

Ireneusz Krystowski
Kuźnica (Hel), dn. 5 IX 2015 r.

Konkrety

Panie! Panowie!
Ja, niestety, niestety – kocham konkrety.
I wy podarujcie sobie wice,
Idźcie za mną, za mną,
Wiedząc, że tylko na konkrety liczę.
Nie bawią mnie trele-morele
i jakiekolwiek duperele.
Podkreślam, ja do tych należę,
którzy chodzą po ziemi,
nie nurzają się w obłokach,`
ważę i mierzę –
jeszcze raz podkreślam –
ja w bujdy nie wierzę!
Ale marzenia mam,
Wzdycham do prawdy bram
i do ziemskiej, i niebieskiej szczęśliwości –
do szczęśliwości, proszę gości.
Drwię z tych, którzy idą tyłkiem do przodu,
sądząc, że są na czele narodu.
I z tych drwię, którzy w siódmej partii

miejsca nie zagrzali,
och, żal mi tych głupoli!
Cenię dusze prawe, tylko dusze prawe
kładę kawę na ławę.
Niezwietrzałe ideały
są szczeblem do chwały.
Bezideowy pachołek dba tylko o stołek!
Nie wymieniam nazwisk
bo nomina sunt odiosa*,
to wiem i basta –
ja nazwiskami nie szastam.
Zatem – konkrety, konkrety,
a miraże żadne –
mogą sobie grzmieć, że są ładne!
*Nazwiska są niepożądane
Ireneusz Krystowski
Kuźnica (Hel), dn. 7 IX 2015 r.
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Sport w gminie Zambrów opiera się przede
2014 r. – II miejsce Szkoły Podstawowej w
wszystkim na działalności szkolnych kluWiśniewie w klasyfikacji drużynowej w
bów sportowych działających przy szkobiegach przełajowych;
łach podstawowych. Młodzież gimnazjalna
2010 r. – III miejsce dziewcząt (SP Stare
uczącą się w Zespole Szkół OgólnokształcaZakrzewo) i V miejsce Szkoły Podstawocych w Zambrowie z powodzeniem uprawia koszykówkę wej w Starym Zakrzewie w końcowej klasyfikacji sporpod skrzydłami Młodzieżowego Towarzystwa Sportowe- towej szkół podstawowych województwa podlaskiego za
go. Starsi sami organizują życie sportowe, wykorzystując rok szkolny 2009/2010;
istniejącą w
2014 r. – VII miejsce Szkoły Podstawowej w Osowcu w
gminie
inkońcowej klasyfikacji sportowej szkół podstawowych wofrastrukturę
jewództwa podlaskiego za rok szkolny 2013/2014;
sportową.
2015 r. – XI miejsce Szkoły Podstawowej w Wiśniewie w
Odbywają
końcowej klasyfikacji sportowej szkół podstawowych wosię turnieje
jewództwa podlaskiego za rok szkolny 2014/2015;
drużyn nie2015 r. – VIII miejsce Gminy Zambrów w końcowej
zrzeszonych
klasyfikacji sportowej gmin województwa podlaskiew rozgrywgo, za współzawodnictwo sportowe w roku szkolnym
kach piłkar2014/2015.
skich, piłki Finał Wojewódzki: Puchar Tymbarku 2015 Sokółka.
III. Finały Wojewódzkie Zrzeszenia Sportowego LZS:
Fot. R. Kamiński 2014 r. - I miejsce drużynowo, w biegach przełajowych w
siatkowej czy
tenisa stołowego. Niestety nie funkcjonuje już od lat, pręż- Białymstoku (SP Wiśniewo).
nie działający wcześniej Sportowy Klub Piłkarski „Iskra” IV. Ogólnopolski Turniej Piłkarski „Z podwórka na staPoryte-Jabłoń. Działalność sportową prowadzą jednostki dion o Puchar Tymbarku”:
ochotniczych straży pożarnych, or2014 r. – IV miejsce drużyny dziewganizując zawody nie tylko w sporcząt ze Starego Zakrzewa (klasy IVtach pożarniczych.
V) w finale wojewódzkim w Sokółce;
Władze Gminy Zambrów wielką
2015 r. – IV miejsce drużyny dziewwagę przywiązują do popularyzacząt ze Starego Zakrzewa (klasy I i
cji sportu w środowisku wiejskim,
młodsi) w finale wojewódzkim w Soa przede wszystkim wśród dzieci i
kółce.
młodzieży. Gmina współorganizuje
Gmina Zambrów współpracuje z
zawody sportowe szkół podstawoPodlaskim Wojewódzkim Szkolnym
wych szczebla gminnego, finansuje
Związkiem Sportowym, Podlaskim
wyjazdy sportowców na zawody, Finał krajowy czwartków LA Łódź 2015.
Wojewódzkim Zrzeszeniem SportoFot. R. Kamiński wym Ludowe Zespoły Sportowe,
funduje nagrody dla najlepszych zawodniczek i zawodników oraz dla szkół.
Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej w WarszaDzięki dobrze funkcjonującej współpracy między szko- wie.
łami a Gminą, młodzi sportowcy odnieśli w ostatnich la- Dzięki wsparciu fitach wiele sukcesów na szczeblu powiatu, województwa i nansowemu Gminy
kraju. Do najważniejszych można zaliczyć:
Zambrów organizoI Finały Krajowe „Czwartków lekkoatletycznych”:
wane są wyjazdy lek2009 r. – III miejsce Ewy Murawskiej (SP Stare Zakrzewo) koatletów ze szkół
w biegu na 60 m;
podstawowych
do
2014 r. – I miejsce Patrycji Brulińskiej (SP Wiśniewo) w Łomży, na elimibiegu na 60 m.
nacje wojewódzkie
II. Finały Wojewódzkie Igrzysk Podlaskiego Woje- „Czwartków lekko- Finał Wojewódzki w biegach przełajowych
Fot. R. Kamiński
wódzkiego SZS:
atletycznych” oraz LZS Białystok 2014.
2009 r. – II miejsce Ewy Murawskiej (SP Stare Zakrzewo) na finały krajowe tych zawodów.
w skoku w dal;
Doceniając osiągnięcia młodych sportowców, Gmina Za2013 r. – III miejsce Szymona Zalewskiego (SP Stare Za- mbrów ufundowała wycieczki do Mikołajek (2013 r.) i
krzewo) w rzucie dyskiem;
Warszawy (2014 r.) dla najlepszych sportowców gminy ze
2014 r. – I miejsce Patrycji Brulińskiej w biegu na 60 m i szkół podstawowych.
200 m;

Sp ort

Pełnomocnik ZG SZS w Zambrowie - Ryszard Kamiński

