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"Najlepszym dniem twojego życia jest ten,
kiedy decydujesz się żyć po swojemu. Żadnych przeprosin i wymówek.
Bez polegania na kimś i bez obwiniana innych. Ten dar jest twój
- to niesamowita podróż - i tylko Ty jesteś odpowiedzialna za jakość tego.
To ten dzień, kiedy twoje życie zaczyna się naprawdę."
Bob Moawad

Obchody 100 lecia Szkoły Podstawowej w Starym Skarżynie
Więcej na str. 4.

Na temat III Święta Gminy Zambrów więcej na str. 18-19.
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• Trwają prace nad realizacją zadania pn. „Termomo- CO, 8 maja dla jednostki OSP w Zbrzeźnicy ufundodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejsco- wano zestaw do ratownictwa medycznego PSP – R1,
wości Łady Polne - Etap I”.
a 13 maja w czasie gminnych obchodów Dnia Stra• Złożono wniosek aplikacyjny do Urzędu Marszał- żaka w Czerwonym Borze wszystkie jednostki otrzykowskiego dla zadania pn. „Budowa instalacji wy- mały zestawy sprzętu podręcznego.
korzystujących odnawialne źródła energii na terenie • Z wiosną przystąpiono do bieżących remontów dróg
gminy Zambrów”. W ramach zadania planowane gruntowych, m.in. w miejscowościach: Koziki-Jałjest wykonanie 104 szt. instalacji fotowoltaicznych brzyków Stok, Nowe Zakrzewo, Osowiec, Sasiny,
dla gospodarstw domowych. Łączna wartość zada- Chmiele-Pogorzele, Nowy Borek, Wądołki-Borowe,
nia to 2.000.000 zł, w tym dofinansowanie w kwocie Przeździecko-Drogoszewo, Cieciorki, Łady-Borowe.
Planuje się też remonty w innych miejscowościach.
1.300.000 zł.
• Gmina otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa • W tym roku znacząco wzrosła cena budowy i remonRozwoju w kwocie 10 tys. zł na wykonanie inwen- tów dróg asfaltowych. Mimo tego na terenie Gminy
taryzacji wyrobów azbestowych na swoim terenie Zambrów trwają intensywne prace przy poprawie
(3 tys. zł dodatkowo wyłoży Gmina). Wyłoniono infrastruktury drogowej. Kończy się przebudowa
także wykonawcę zadania pn. „Aktualizacja inwen- drogi w miejscowości Przeździecko-Drogoszewo,
taryzacji wyrobów zawierających azbest
przeprowadzono dwa przetargi na budodla gminy Zambrów”. Ze swego
wę drogi w miejscowości Szeligi-Lebudżetu Gmina dołoży w tym
śnica (pierwszy unieważniono
roku 50 tys. zł na usuwanie
z powodu zbyt wysokiej ceny),
produktów zawierających
rozstrzygnięto przetarg na
azbest.
budowę drogi Wola Za• Dzięki staraniom władz
mbrowska – Wola ZamGminy udało się pobrzycka. W kolejce czezyskać grunty pod
kają budowa odcinków
tereny inwestycyjne.
dróg asfaltowych w miejNa początku czerwca
scowościach: Chorzestarania te zostały sfile, Osowiec, Dąbki-Łęnalizowane podpisatownica, Rykacze, Nowy
niem ostatniego aktu
Laskowiec,
Grabówka,
notarialnego, kończąceNagórki-Jabłoń (szczegóły
go proces pozyskiwania
wewnątrz numeru).
nieruchomości i majątku
•
Rozstrzygnięto przetarg
zbędnego dla funkcjonowana odbiór i zagospodarowanie
nia PKP. Gmina Zambrów stała
odpadów komunalnych z terenu
się użytkownikiem wieczystym ponad
Gminy Zambrów. Najniższą ofertę złożyło
8,30 ha gruntów częściowo zabudowanych i nieza- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zambudowanych, w tym dróg obsługujących komunika- browie. W związku ze wzrostem kosztów cena odcyjnie cały obszar. Około 3 ha to grunty pozyskane bioru odpadów od gospodarstwa również wzrośnie.
nieodpłatnie, natomiast pozostałych, ponad 5 ha Gmina nie może w żaden go sposób dofinansowyzostały zakupione. Ogólna wartość pozyskanych wać. PGK Zambrów będzie świadczył swoją usłunieruchomości przeznaczonych pod planowane te- gę przez okres 1 roku, począwszy od 1 lipca 2017
reny inwestycyjne wg wycen rzeczoznawców wynosi r. Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów
ok. 400 tys. zł. Z budżetu Gminy Zambrów wydat- będzie znany na początku lipca. Mieszkańcy będą
kowane zostało ok. 150 tys. zł. Gmina przygotowuje o nim poinformowani za pośrednictwem sołtysów,
wniosek aplikacyjny w celu pozyskania środków na tablic ogłoszeniowych w sołectwach, a także poprzez
przygotowanie i uzbrojenie terenu dla inwestorów, strony internetowe Gminy Zambrów.
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego • Rada Gminy Zambrów nadała Odznakę Honorową
Województwa Podlaskiego.
Gminy Zambrów Joannie Gniazdowskiej – wielolet• W maju strażacy ochotnicy obchodzili święto swoje- niej dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Skargo patrona – Św. Floriana. 2 maja dla OSP w Starym żynie. Dotychczas Odznaką uhonorowano 13 osób
Laskowcu przekazano samochód pożarniczy IVE- i instytucji.					(bp)
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„Nie do wiary”

(artykuł polemiczny)
Nie da się uwierzyć, że człowiek może w nic nie wierzyć. A jednak są tacy! Takim ludziom jest „ganz
egal”, czy jakiś Bóg lub bożek istnieje, czy nie. Dla nich życie duchowe i religijne nie istnieje. Inaczej rzecz
się ma z wierzącymi – tych na całym świecie jest zdecydowana większość. Ci mogą wierzyć w co chcą i jak
chcą. Od wiary w jakiś cudowny kamyk, przez wiarę w duchy przodków, Buddę, Pana Boga, Allacha, po
wyznawców scjentologii i Kościoła Latającego Potwora Spaghetti. Tym wszystkim Bóg dał wolną wolę,
więc wierzą jak chcą i jak umieją. Inna sprawa, że najczęściej głupio z tej wolności korzystają.
Nie da się uwierzyć, że u nas – w kraju ludzi wierzących, jest tak mało wierzących. Weźmy na
przykład katolików – tych w Polsce jest najwięcej. Jaka jest ich wiara? Najczęściej obliczona na pokaz,
bo jak można ocenić wiarę tego, który zawsze zajmuje miejsce w pierwszej ławce kościoła lub tego, który
najgłośniej śpiewa w chórze parafialnym? We dwóch mogliby tworzyć wiernego kompletnego – jednego
widać, drugiego słychać! Nie mnie jednak oceniać zaangażowanie duchowe i wiarę innych. Panuje jednak
powszechne przekonanie, że ta wiara w nas wszystkich jest płytka. A najgorsze, że chcemy wierzyć tak, jak
„my chcemy”, a nie tak jak nakazał Pan Bóg.
Nie da się uwierzyć, że ludzie którzy tak umiłowali wolność, innym z tej wolności korzystać nie
pozwalają. Bo niby dlaczegóż księża, pastorzy, popi czy rabini nie mieliby prawa zabierać głosu w sprawach społecznych, gospodarczych lub politycznych? Przecież wszyscy oni mają prawa obywatelskie, ale
też i obowiązki wobec swoich wiernych. Ktoś ludowi musi pomóc zrozumieć, co dla niego będzie najlepsze.
Tylko politycy uważają, że msze są tylko po to, by „klepać paciorki”. A tymczasem wiadomo, że przedstawiciele kościołów katolickich i protestanckich w większości mają poglądy prawicowe, a reprezentanci cerkwi
prawosławnej i wyznawcy judaizmu poglądy lewicowe. I nikomu to nie powinno przeszkadzać!
Bogdan Pac

Mała Polityka Szwagra
Uchodźcy

mi na to, że niby dlaczego on ich sam ma brać? Mamy
brać po równo! Po równo? Po równo to tylko po
pysku możesz dostać. No i dostał na trzeźwo w imię
tej swojej uchodźczej solidarności.
Jak szwagier dostał lepa, to ulżyło mnie, ale
jemu chyba też, bo usiedli my do drugiej flaszki
i to o zwiększonej objętości – butla litr samogony
zawierała. Po połowie większej flaszki i mnie trochę
szarpnęło. I od razu wrócił temat tychże uchodźców.
Ja mu mówię – pamiętasz za „komuny” my wszyscy
byli jak uchodźcy. Wszyscy chcieli
spieprzyć za granicę. A on chyba większej
śmiałości dostał, bo mi pyszczeć zaczął.
On to za żadną granicę się nie wybierał,
bo on tu, tu chciał z „komuną” walczyć!
To chyba tylko ja chciałem do Niemca
na roboty, albo do Ameryki po dolary.
I to z legalną wizą! A co to za uchodźca
z wizą? Prawdziwy uchodźca jest bez
wizy, a ja to jakiś turysta ekonomiczny
byłem! No i tu nie zdzierżyłem i od razu
mu w limo walnąłem. Chciałem poprawić,
ale uszedł, uchodźca szemrany!

No i pokłóciłem się ze szwagrem. I to ze
dwa razy, bo raz na trzeźwo, a drugi raz jak byłem
znietrzeźwiony. A wszystko przez uchodźców. Bo
najpierw na trzeźwo, znaczy zanim usiedliśmy do
pierwszej flaszki, to ja się z nim zgadzałem. Niby
dlaczego on, czy ja mam tych uchodźców przyjmować?
Ani ja ich znam, ani oni mnie. A podobno wszyscy
oni jeszcze innej wiary. I jak się z nimi dogadać?
Toż wiadomo, że takie uchodźcy u nas się nie zdążą
zasymilować, bo im chodzi o to,
żeby do jakichś Niemców czy innych
Szwedów wyjechać. A w międzyczasie
to nas objedzą i opiją. I tu się ze
szwagrem zgadzałem, a on ze mną.
Pod koniec pierwszego pół litra,
ja trzeźwy, on prawie też, szwagier
zaczyna zmieniać front. A to, że mu
szkoda tych wszystkich migrantów,
a to że my przecież katoliki i nie po
chrześcijańsku byłoby ich nie przyjąć.
No jak mówiłem, trzeźwy jeszcze
byłem i myślałem, ze on też. A tu
masz, jemu się zachciało uchodźców
przyjmować. To mu mówię - bierz
ich do własnej stodoły, bo w moim
rys. W. Rusiecki
obejściu miejsca dla nich nie ma. A on

Stasiek, znaczy szwagier Władka
/nazwisko i adres znane redakcji/
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Szkoła Podstawowa w Starym Skarżynie ma 100 lat
Każdy jubileusz skłania do zadumy i stanowi
przyczynę refleksji nad mijającym czasem. 100-lecie
szkoły w Starym Skarżynie stało się okazją do
wspomnień, które na zawsze pozostały w pamięci
wielu pokoleń.
21 maja 2017 roku uroczystości jubileuszowe
zainaugurowała Msza Święta w kościele p/w Św.
Maksymiliana Kolbego, którą celebrował ks. prałat
dr Jarosław Kotowski.
Po mszy świętej zgromadzeni w kościele
uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice
oraz zaproszeni dostojni goście udali się do budynku
szkoły, by uczestniczyć w dalszej części uroczystości.
Obchody jubileuszu, do którego szkoła
przygotowywała się od wielu miesięcy, rozpoczął film
przybliżający historię szkoły. Pokazywał sylwetki
pierwszych kierowników, dyrektorów, nauczycieli,
uczniów i obecną kadrę pedagogiczną szkoły.
Wszystkich przybyłych gości: Wiceministra

fot. Krzysztof Dmochowski – zambrowiacy.pl

Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosława
Zielińskiego, przedstawiciela Kuratorium Oświaty
Danutę Radwańską, księdza prałata dr Jarosława
Kotowskiego i księdza proboszcza Jarosława
Filochowskiego,
Wicestarostę
Stanisława
Rykaczewskiego, Członka Zarządu Powiatu
Zambrowskiego
Kazimierza
Dmochowskiego,
Przewodniczącego Rady Gminy Zambrów Piotra
Tyszka, Wójta Gminy Zambrów Jarosława Kosa,
Sekretarza Gminy Zambrów Bogdana Paca,
radnych Gminy Zambrów, dyrektorów gminnych
placówek oświatowych, absolwentów, nauczycieli,
pracowników szkoły, uczniów, rodziców, sponsorów
i przyjaciół szkoły powitała Dyrektor szkoły Alina
Caputa. Wygłaszając przemówienie, Dyrektor
zwróciła uwagę na niełatwą historię szkoły, która
jednak mimo przeróżnych dziejowych komplikacji,
potrafiła uczyć i wychowywać kolejne pokolenia
młodych ludzi. Podkreśliła, że Szkoła Podstawowa
w Starym Skarżynie nigdy nie była jedynie miejscem
czy instytucją, ale zawsze zwartą społecznością
stworzoną przez pokolenia uczniów i ich rodziców,
nauczycieli, którzy oddali szkole swoje umiejętności,
entuzjazm i serce. Na pamiątkę jubileuszu goście
otrzymali okolicznościowe medale ufundowane przez
Wójta Gminy Zambrów Jarosława Kosa.
Po wystąpieniu Dyrektor nastąpiły przemówienia gości, które pełne były życzliwych słów,
wspomnień, serdecznych życzeń oraz upominków.

fot. Krzysztof Dmochowski – zambrowiacy.pl

fot. Krzysztof Dmochowski – zambrowiacy.pl

fot. Krzysztof Dmochowski – zambrowiacy.pl

Wieści
Uroczystość była również okazją do uhonorowania
odznaką „Zasłużony dla Gminy” byłą dyrektor szkoły Joannę Gniazdowską. Uroczystego wręczenia dokonali Przewodniczący Rady Gminy Zambrów Piotr
Tyszka oraz Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos.
Następnie rozpoczęła się część artystyczna,
w której wiersze i piosenki przeplatały się z historią
szkoły wyłaniającą się z kartek kronik szkolnych.
Liczne fotografie przedstawiały pierwszą lokalizację
placówki, obecny budynek, boisko szkolne, a także
absolwentów kolejnych lat. Jubileusz 100-lecia był
także świetną okazją do zaprezentowania osiągnięć
szkoły, wysokich wyników, co podkreśliła w swojej
wypowiedzi Danuta Radwańska - przedstawiciel
Kuratorium Oświaty.
Część artystyczną zakończył piękny układ
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fot. Krzysztof Dmochowski – zambrowiacy.pl

taneczny z wykorzystaniem barw narodowych.
Wszyscy
byli
pod
wielkim
wrażeniem
zaprezentowanej części artystycznej.
Na zakończenie tej części uroczystości
Dyrektor Szkoły podziękowała za pomoc

fot. Krzysztof Dmochowski – zambrowiacy.pl

fot. Krzysztof Dmochowski – zambrowiacy.pl

fot. Krzysztof Dmochowski – zambrowiacy.pl

fot. Krzysztof Dmochowski – zambrowiacy.pl

fot. Krzysztof Dmochowski – zambrowiacy.pl

fot. Krzysztof Dmochowski – zambrowiacy.pl
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w zorganizowaniu imprezy sponsorom: Wójtowi
Gminy Zambrów Jarosławowi Kosowi, Prezes Banku
Spółdzielczego w Zambrowie Zenonie Zalewskiej,
Parafii pw. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego,
Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita i Spółdzielni
Mleczarskiej Mlekpol oraz lokalnym przedsiębiorcom:
Danielowi Brajczewskiemu, Agnieszce i Romanowi
Gawrychowskim, Barbarze i Grzegorzowi Goskom,
Helenie i Franciszkowi Ilczukom, Benedyktowi
Sasinowskiemu, Magdalenie Gosk, która upiekła
torty na uroczystość oraz rodzicom uczniów.
Ostatnia
część
uroczystości
odbyła
się w plenerze. Wszyscy obecni mieli okazję
do spróbowania tortu i innych smakołyków
przygotowanych na tę okoliczność. Dzieci korzystały
z atrakcji przygotowanych przez animatorów.
W uroczystości wzięło udział wielu
absolwentów tej szkoły, którzy mogli się spotkać
i w miłej, nostalgicznej atmosferze, przy kawie
i herbacie powspominać lata szkolne spędzone
w tej placówce. Wyeksponowane kroniki szkolne
pozwoliły na przypomnienie dawnych lat. Wszyscy
z ogromnym zainteresowaniem oglądali zdjęcia
z dawnych lat. Było wiele śmiechu i żartów. Wyłożona
Księga Pamiątkowa wzbogaciła się o wiele wpisów
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fot. Krzysztof Dmochowski – zambrowiacy.pl

- podziękowań, wyrazów wdzięczności i życzeń.
W miłym towarzystwie i przy pięknej pogodzie czas
szybko mijał.
Za pośrednictwem Wieści Gminnych
chciałabym jeszcze raz podziękować wszystkim
sponsorom obchodów jubileuszu 100lecia istnienia
naszej szkoły, a w szczególności Wojtowi Gminy
Zambrów Jarosławowi Kosowi za pomoc w
organizacji obchodów tego pięknego jubileuszu oraz
portalowi internetowemu www.zambrowiacy.pl za
udostępnienie zdjęć.
Alina Caputa

fot. Krzysztof Dmochowski – zambrowiacy.pl
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fot. Krzysztof Dmochowski – zambrowiacy.pl

fot. Krzysztof Dmochowski – zambrowiacy.pl
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VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
W środę 26 kwietnia 2017 r. w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku odbyło się wojewódzkie podsumowanie VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem
„Bezpiecznie na wsi to podstawa – środki chemiczne
to nie zabawa”.
Organizatorem konkursu była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorem
Państwowa Inspekcja Pracy. Medialny Patronat sprawowały: dwutygodnik AGRO SERWIS, Telewizja
Interaktywna AgroNews.com.pl, tygodnik Poradnik
Rolniczy, magazyn rolniczy Agro Profil, Gospodarz.
pl Twój Portal Rolniczy.
Celem konkursu było promowanie wśród
uczniów z terenów wiejskich pozytywnych zachowań
związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa
rolnego oraz przedstawianie czynności szczególnie
niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa, których nie powinny wykonywać dzieci
poniżej 16 lat.
Podczas uroczystości nagrodzono laureatów
konkursu oraz wyróżnione prace spośród 1,2 tysiąca
zakwalifikowanych do finału. Wśród wyróżnionych
prac znalazły się dwie z terenu gminy Zambrów:

uczennicy Szkoły Podstawowej w Porytem-Jabłoni
Aleksandry Modzelewskiej z kl. III oraz uczennicy
Szkoły Podstawowej w Wiśniewie Julii Wierciszewskiej z kl. III.
W imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego nagrody i wyróżnienia laureatom wręczył Dyrektor Gabinetu Marszałka - Pan Wiesław Żyliński.
Gratulujemy Oli i Julii oraz życzymy dalszych
sukcesów.
(km)
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Zjazd Szkół im. Jana Pawła II
W dniu 11 maja 2017 r. delegacja Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Osowcu w osobach dyrektora szkoły Dariusza Krystosiaka, Pawła
Leśniewskiego - opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz Pocztu Sztandarowego, uczestniczyła w XIII
Zjeździe Podlaskiej Rodziny Szkół im. Świętego Jana
Pawła II.
W spotkaniu uczestniczyły reprezentacje 34 placówek z terenu naszego województwa.
Jak zwykle w uroczystości udział wzięło wielu
zaproszonych gości. Zjazd rozpoczęła Msza Święta
celebrowana przez Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego, Metropolitę Białostockiego.
W budynku szkoły obejrzeliśmy ciekawą i pouczającą część artystyczną.
Na zakończenie, tradycyjnie spotkania plenerowe przy cieście i kawie.
Celem współpracy w ramach Podlaskiej Rodziny Szkół jest wymiana doświadczeń opartych na
dziedzictwie, jakie pozostawił nam Święty Jan Paweł
II. Cechuje ją dobrowolność w działaniu, zaangażowanie, otwartość na potrzeby innych ludzi, a przede
wszystkim poszukiwanie skutecznych metod w pracy
wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. Wychowanie,
jako proces, zachodzi tylko wówczas, gdy przebie-

ga wspólnie, w tym samym kierunku, w oparciu o te
same wartości.
W dzisiejszych czasach jest to działanie bardzo
wymagające, biorąc pod uwagę fakt, iż system wartości (jakikolwiek) niestety nie zawsze jest brany pod
uwagę, a działaniem człowieka kieruje zwykły, prymitywny egoizm.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osowcu dziękuje Panu Jarosławowi Kos, Wójtowi Gminy Zambrów, za pomoc w organizacji wyjazdu.
10 czerwca 2015 r. w Zespole Szkól w Drohiczynie odbyła się konferencja pod nazwą: I Podlaski
Zjazd Szkół imienia Jana Pawła II. Spotkanie dało
początek współpracy pomiędzy szkołami noszącymi
imię Papieża Polaka.
16 lutego 2006 r., po raz pierwszy w Kuratorium
Oświaty w Białymstoku, przedstawiciele szkól noszących imię Jana Pawła II wyrazili chęć organizacji
cyklicznych spotkań w celu wymiany doświadczeń
oraz nawiązania współpracy na płaszczyźnie dydaktyczno-wychowawczej.
17 października 2016 r. w Szkole Podstawowej
Nr 1 im. Jana Pawła II w Łapach odbył się II Podlaski
Zjazd Szkół im. Jana Pawła II.
(dk)
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Święto Patrona Szkoły Podstawowej w Osowcu
Dnia 27 kwietnia 2017 r. Szkoła Podstawowa
w Osowcu obchodziła Święto Patrona, świętego Jana
Pawła II. Jest to uroczystość cykliczna, związana z nadaniem szkole imienia słynnego Polaka. Uroczystość,
w trakcie której przypominamy sobie o wartościach,
które powinny kierować naszym życiem, naszymi relacjami w stosunku do innych.
Wśród zaproszonych gości byli: Marszałek
Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski, Wójt
Gminy Zambrów Jarosław Kos, Proboszcz Parafii
pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie ks. Marian Olszewski, Radni Gminy Zambrów: Sławomir
Michałowski oraz Marek Przeździecki. Posłów na
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowały: Lecha Antoniego Kołakowskiego – dyrektor biura, Urszula Gałczyk, Bernadetę Krynicką – dyrektor biura,
Iwona Łada. Obecni byli również dyrektorzy szkół
gminnych oraz Prezes Banku Spółdzielczego w Zambrowie, Zenona Zalewska, Dyrektor Biblioteki Gminy Zambrów Grażyna Walczuk oraz przedstawiciele
szkół z terenu Gminy i Miasta Zambrów oraz rodzice.
W trakcie uroczystości przedstawiono wyniki
zorganizowanych przez szkołę konkursów dotyczących patrona: XII Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Ojcu Świętym Janie Pawle II oraz konkursu
plastycznego pt: „Ze św. Janem Pawłem II przyjacielem dzieci”.
Wyniki konkursu plastycznego:
Kl. 0-I
I miejsce – Natalia Pisińska kl. 0 SP w Starym Zakrzewie – opiekun Bożena Truchel
II miejsce – Filip Mrozowski kl. I SP w Osowcu –
opiekun Halina Łapińska
III miejsce – Jakub Kos kl. I SP w Osowcu – opiekun
Halina Łapińska
Kl. II-III
I miejsce – Katarzyna Redaj kl. II A SP nr 5 w Zambrowie – opiekun Siostra Justyna Lachowska

II miejsce – Joanna Brutkowska kl. II B SP nr 4 w Zambrowie – opiekun Barbara Tabędzka
III miejsce – Aleksandra Modzelewska kl. III SP
w Porytem–Jabłoni – opiekun Irena Lubiejewska
Kl. IV-VI
I miejsce – Julia Kozikowska kl. IV SP w Osowcu
opiekun Dorota Bielińska
II miejsce – Piotr Paweł Kulesza kl. VI SOSW w Długoborzu – opiekun Artur Nowacki
III miejsce – Anna Godlewska kl. V SP w Osowcu –
opiekun Dorota Bielińska.
Nagrody wręczała fundator, Zenona Zalewska.
Wyniki konkursu wiedzy:
I miejsce: Wiktoria Bańkowska SP w Osowcu - opiekun Teresa Rosa
II miejsce: Szymon Karol Krajewski SP nr 4 w Zambrowie - opiekun Maria Lubowicka
III miejsce: Justyna Lubiejewska SP w Wiśniewie opiekun Zofia Długoborska.
Wyróżnienia otrzymali: Wiktoria Sapińska SP
nr 5 w Zambrowie (opiekun siostra Justyna Lachowska), Jan Kozłowski SP nr 3 w Zambrowie (opiekun
pani Dorota Świerżewska) oraz Kacper Potęga SP nr
3 w Zambrowie (opiekun Dorota Świerżewska).
Nagrody wręczali fundatorzy: Wójt Gminy
Zambrów Jarosław Kos oraz Proboszcz Parafii pw.
św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie ks. Marian
Olszewski.
Po części artystycznej zaproszeni goście udali
się na poczęstunek.
Święto szkoły jest formą podsumowania jej
działalności oraz momentem, w którym społeczność
szkoły dziękuje tym wszystkim, którzy wspierają ją
w trakcie całorocznej, trudnej pracy dydaktycznej.
(dk)
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Festyn „Razem po zdrowie”

W piątek 2 czerwca 2017 r. na posesji szkolnej
odbył się Festyn Zdrowia pn. „Razem po zdrowie”.
Pomysł jego organizacji zrodził się z inicjatywy rodziców, a po przystąpieniu szkoły do Ogólnopolskiego Projektu i Konkursu „Czas na zdrowie” stał się
częścią wspólnych działań mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego odżywiania
i zdrowego stylu życia. Konkurs promował również
wiedzę na temat rolnictwa ekologicznego. W festynie wzięli udział uczniowie wraz z rodzinami, nauczyciele oraz zaproszeni goście: p. Jarosław Kos Wójt Gminy Zambrów, Mariusz Gorski – Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie i Anna Jendras - pracownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zambrowie, Elżbieta Sasinowska - radna Gminy Zambrów, Agnieszka Wołosiewicz
– pracownik Powiatowego Centrum Doradztwa Rolniczego w Zambrowie oraz mieszkańcy Starego Zakrzewa. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwali
policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie, strażacy z Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbrzeźnicy.
Organizacja i przebieg festynu to efekt znakomitego współdziałania dyrekcji, nauczycieli, uczniów
i rodziców naszej szkoły. Podczas imprezy, w rodzinnym turnieju „Mam talent”, występowały dzieci wraz
z rodzicami, prezentując talenty aktorskie, wokalne
i sportowe. Rodzice przygotowali zdrowy posiłek, na
który składały się między innymi: surowe warzywa
w słupkach z jogurtowymi dipami, sery twarogowe
własnej produkcji, ciasteczka owsiane, babeczki mar-

chewkowe, kulki z ciecierzycy, pasztet z ciecierzycy, kiszone ogóreczki, wędliny własnej produkcji,
konfitury i kompoty z domowych spiżarni, koktajle
owocowe, woda z cytryną i miętą. W kąciku ziołowym można było przekonać się jak aromatyczne,
smaczne i zdrowe są zioła. Rodzice również zorganizowali i przeprowadzili konkurs „Żyję zdrowo”, zadbali o nagrody i dyplomy dla zwycięzców konkursu,
konkurencji sportowych i uczestników „Mam talent”.
Dużym powodzeniem wśród dzieci i dorosłych cieszyły się stacje sportowe, gdzie każdy mógł spróbować swoich sił w strzelaniu lotką do tarczy, piłką do
bramki, unihokeju, rzutach ringo, przejściu po równoważni czy żonglerce.
Podczas festynu nie zabrakło również elementów edukacyjnych. Uczniowie kl. VI i Klub
E-wymiataczy zaprezentowali makietę gospodarstwa
ekologicznego, która była efektem ich współdziałania w projekcie edukacyjnym. Przygotowali również
ulotki zawierające przepisy na ekologiczne i zdrowe
potrawy. Strażacy przeprowadzili krótkie szkolenie
z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zarówno
dzieci, jak i wszyscy obecni na festynie dorośli mieli okazję obejrzeć filmy edukacyjne z serii „Śmietnik
w mojej głowie”, których tematyka dotyczyła między
innymi takich problemów jak: otyłość wśród dzieci
i dorosłych, niewłaściwa dieta, stosowanie środków
chemicznych do produkcji żywności czy konsekwencje braku aktywności fizycznej.
Festyn zakończyło współzawodnictwo w przeciąganiu liny i wspólne zabawy przy muzyce.
Marzena Szyszło – koordynator projektu
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Festyn w Wiśniewie
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wiśniewie biorą udział w ogólnopolskim konkursie międzyszkolnym ,,Czas na zdrowie”. Celem konkursu jest edukacja w zakresie zdrowego odżywiania i
zdrowego stylu życia oraz promocja wiedzy na temat
rolnictwa ekologicznego. Naszą szkołę reprezentuje
dziesiecioosobowa drużyna uczniów z klasy V i VI.
Dróżyna nosi nazwę ,,Wiśniewiacy” i posiada swoje
logo oraz okrzyk ,,Wiśniewiacy zdrowi tacy”. Konkurs podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy z nich
polegał na zorganizowaniu drużyny, przydzieleniu
zadań poszczególnym uczestnikom, opracowaniu
logo oraz haseł promujących zdrowy styl życia i żywność ekologiczną, opracowaniu materiałów dotyczących upraw ekologicznych i funkcjonowania gospodarstw ekologicznych. Drużyna odwiedziła pobliskie
gospodarstwo ekologiczne. Następnie z wynikami
pracy zapoznała wszystkich uczniów podczas apelu
szkolnego. Wtedy taż został przedstawiony program
festynu i ogłoszony konkurs na pracę plastyczną pt.,,Jak zachować zdrowie?” W ramacch realizacji przez
uczniów naszej szkoły drugiego etapu ogólnopolskiego konkursu międzyszkolnego ,,Czas na zdrowie” w
dniu 7 czerwca został zorganizowany na terenie szkoły Festyn Zdrowia. Wzięli w nim udział uczniowie,
rodzice i zaproszeni goście. Pierwsza część festynu
miała miejsce na sali gimnastycznej. Na początku
ważne informacje na temat diety dzieci w wieku szkolnym przekazała pani dietetyk Katarzyna Jaźwińska.
Następnie wszyscy obejrzeli filmy ,,Mity o cukrze” i
Sport na zdrowie” z serii ,,Śmietnik w mojej głowie”.
Po filmie cenne informacje na temat skutków picia
alkoholu i palenia papierosów przez dzieci przekazała przedstawicielka sanepidu. W tej części festynu
wystąpili również uczniowie. W części artystycznej
przedstawiły piosenki, wiersze i inscenizację zwiazane ze zdrowiem, dietą i zdrowym stylem życia. Druga część festynu miała miejsce na boisku szkolnym.
Tam uczniowie i rodzice mieli możliwość rywalizowania w konkurencjach sportowych. Pierwszą konkurencją były biegi indywidualne, w których wzięli udział wszyscy uczniowie w swoich kategoriach.
Drugą dyscypliną, w której rywalizowali uczniowie
klas I-VI było pokonanie pięciu stacji sprawnościowych. Pozostałe konkurencje zostały przeprowadzone z udziałem dzieci i rodziców. Tatusiowie rozegrali
zacięty mecz w piłkę nożną z chłopcami, a mamusie
w siatkówkę z dziewczętami. Na zakończenie w konkurencjach rodzinnych zmagały się mamusie wraz

ze swoimi dziećmi. Najmłodsi uczestnicy festynu z
oddziału przedszkolnego wraz r rodzicami wykonali piękne malowidla owocow i warzyw kreda, puszczaly bańki mydlane i bawiły się w ciekawe zabawy z
husta animacyjną. Podczas wyczerpujących zawodów
wszyscy uczestnicy festynu mogli posilić się pysznymi, zdrowymi i ekologicznymi przysmakami przygotowanymi przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich
,,Sasiadki”. Dzieci i doraśli zajadali się ciasteczkami,
pierogami, kanapkami, owocami i innymi smakołykami. Festyn zakończył się występem uczniów klasy V i VI , którzy zaprezentowali się w układach tanecznych oraz podsumowaniem i rozdaniem nagród
zwycięzcom konkursów sportowych i konkursu plastycznego pt.,, Jak zachować zdrowie?”. Dziękujemy
wszystkim przybyłym gościom za obecność podczas
naszej uroczystości. Szczególne podziękowania składamy paniom z koła gospodyń za pomoc w organizacji i przygotowanie poczęstunku.
Grażyna Trzaska
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Inwestycje - Remont Świetlicy
Dnia 23 lutego 2017 roku rozpoczęły się roboty budowlane związane z inwestycją pn.: Termomodernizacja
i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łady Polne - Etap I. Na podstawie podpisanej w dniu 22 lutego
2017 roku umowy roboty realizuje firma JAN Usługi Remontowo-Budowlane z siedzibą Bryki 28A, 18-200
Wysokie Mazowieckie. Zakres przewidywanych robót obejmuje wykonanie: ocieplenia ścian poniżej i powyżej poziomu gruntu, ocieplenia stropu, odwodnienia budynku, wymiany okien, wymiany drzwi zewnętrznych
i wewnętrznych, malowania ścian, wykonania posadzek, instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej, instalacji i montażu pomp ciepła, instalacji elektrycznej i strukturalnej (system alarmowy) oraz
instalacji fotowoltaicznej. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 30 września 2017 roku. Przewidywany koszt zadania to kwota powyżej 1 100 000 zł.					
(ab)
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Inwestycje - Budowa Dróg
Wkrótce rozpoczyna się rozbudowa drogi gminnej łączącej Wolę Zambrowską i Wolę Zambrzycką. Długość drogi 1732 m.
Szerokość jezdni asfaltowej 5,5 m, grubość asfaltu 9 cm, w terenie
zabudowanym jednostronny chodnik o szerokości 1,5 m, na części drogi wykonana będzie kanalizacja deszczowa, na pozostałej
obustronne rowy odwadniające, zjazdy na działki w terenie zabudowanym utwardzone z kostki, a poza terenem zabudowanym z masy
bitumicznej. Droga jest realizowana na podstawie decyzji ZRID
- niezbędne było wywłaszczenie gruntów pod poszerzenie drogi.
Okres gwarancji 6 lat. Termin wykonania do 17 października 2017 r.
W zakres prac wchodzi przebudowa nawierzchni drogi, wodociągu,
linii telekomunikacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej. Wartość przetargowa inwestycji wynosi 3 200 tys. zł, z czego około 1 400 tys.
zł stanowić będzie dofinansowanie w ramach Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
Rozpoczyna się rozbudowa drogi gminnej w miejscowości
Szeligi-Leśnica. Koszt wykonania 1 362 tys. zł, okres gwarancji 6
lat. Termin wykonania 16 września 2017 r. Długość drogi 1042 m.
Droga jest realizowana na podstawie decyzji ZRID - niezbędne było
wywłaszczenie gruntów pod poszerzenie drogi. Szerokość jezdni
asfaltowej 5 m, grubość asfaltu 9 cm, grubość podbudowy 42 cm,
pobocza utwardzone płytami ażurowymi, zjazdy z kostki betonowej.
Trwa także remont nawierzchni dróg gruntowych w miejscowościach: Stare Zakrzewo, Zagroby Zakrzewo, Osowiec, Tabędz.
Łączna długość dróg wynosi 2350 m. Grubość warstwy żwirowej
15-30 cm, szerokość od 6,5 - 7,0 m. Wartość zadania 194 tys. zł.
Termin realizacji 30 lipca 2017 r.
Trwa remont drogi w miejscowości Krajewo Ćwikły z dofinansowaniem od Marszałka. Długość drogi 1370 m , szerokość 8,0
m, grubość żwiru 30 cm Wartość zadania 175 tys. zł, w tym dofinansowanie do 50 % wartości. Termin realizacji 30 lipca 2017 r.
Dobiega końca realizacji zadanie pn. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 103044B we wsi Przeździecko-Drogoszewo, gmina Zambrów.
Koszt inwestycji – 1 870 000 zł Czas realizacji – ok. 3 miesiące.
Przewidywany termin odbioru końcowego po 15 czerwca 2017r.
Parametry: Długość drogi 1424,40 m; szerokość jezdni 5,0 m;
grubość jezdni 4+5 cm asfaltu; podbudowa z kruszywa łamanego
o grubości 20 cm miejscowo wzmacniana dodatkową podbudową
z dodatkiem cementu. Pobocza: z jednej strony utwardzone pobocze o szerokości 1,25 m za pomocą płyt betonowych ażurowych;
z drugiej strony najazdowy chodnik z kostki brukowej o szerokości
1,5 m; rowy obustronne umocnione płytami betonowymi ażurowymi.; Odprowadzenie wody deszczowej za pomocą kanalizacji rurowej do rzeki.
Na wszystkie nieruchomości zjazdy z kostki brukowej a na tereny
rolne z masy asfaltowej.W zakres inwestycji wchodzi również przebudowa urządzeń podziemnych: wodociągu, linii telekomunikacyjnej. Dotychczasowa nawierzchnia została sfrezowana i wbudowana
w podbudowę poboczy i zjazdów. 				
(sk)
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Tereny Inwestycyjne Gminy Zambrów
Gmina Zambrów do chwili obecnej nie posiada terenów inwestycyjnych, przygotowanych według potrzeb potencjalnych inwestorów, uzbrojonych
w podstawowe media, pozwalających na szybkie zainwestowanie. Co prawda posiadamy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zawierające
tereny zabudowy usługowej bądź przemysłowej, lecz
ich właścicielami są podmioty prywatne, co znacznie
utrudnia dokonanie transakcji handlowych.
Aby Gmina mogła rozwijać się, niezbędne
jest przygotowanie terenów atrakcyjnych dla potencjalnych inwestorów, którzy w przyszłości utworzą
nowe miejsca pracy oraz staną się podatnikami, zasilając między innymi budżet gminy.
Dlatego od początku obecnej kadencji podjęliśmy czynności zmierzające do utworzenia obszaru
umożliwiającego lokalizację inwestycji usługowych
i przemysłowych, nieuciążliwych dla środowiska
i okolicznych mieszkańców.
Od dwóch lat trwały negocjacje z użytkownikiem wieczystym byłej stacji kolejowej w Czerwonym Borze co do warunków pozyskania części nieruchomości i majątku zbędnego dla funkcjonowania
PKP.
Dnia 1.06.2017 r. nasze starania zostały sfinalizowane podpisaniem ostatniego aktu notarialnego,
kończącego proces pozyskiwania nieruchomości.
Gmina Zambrów stała się użytkownikiem

Czerwony Bór

wieczystym ponad 8,30 ha gruntów częściowo zabudowanych i niezabudowanych, w tym dróg obsługujących komunikacyjnie cały obszar. Około 3 ha to
grunty, które pozyskaliśmy nieodpłatnie, natomiast
pozostałe ponad 5 ha zostało zakupionych. Ogólna
wartość pozyskanych nieruchomości przeznaczonych
pod planowane tereny inwestycyjne wg wycen rzeczoznawców wynosi ok. 400 tys. zł. Z budżetu Gminy Zambrów wydatkowanych zostało ok. 150 tys. zł.
Obecnie przygotowujemy wniosek aplikacyjny celem pozyskania środków na przygotowanie
i uzbrojenie terenu dla inwestorów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.
Planowane tereny inwestycyjne to:
• doskonała lokalizacja przy drodze krajowej nr 63
• bliska odległość dwóch dużych ośrodków miejskich Łomży i Zambrowa,
• znakomita dostępność komunikacyjna do szlaków międzynarodowych: drogi S8 jak również
planowanej trasy Via Baltica,
• obszar bezpośrednio przyległy do reaktywowanej
linii kolejowej,
• działki o zróżnicowanej powierzchni, z wygodną
obsługą komunikacyjną oraz możliwością przyłączenia do sieci wodociągowej oraz linii energetycznej SN na warunkach gestorów sieci.
(sk)
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Gazociąg Polska-Litwa będzie przebiegał przez Gminę Zambrów
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. prowadzi prace projektowe dla nowej inwestycji pod nazwą „Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów
przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki
Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego
obsługi - Gazociąg Rembelszczyzna–Granica RP”,
która połączy sieci przesyłowe gazu ziemnego Polski
i Litwy. Stronami projektu są spółki GAZ-SYSTEM
S.A. i Amber Grid AB – operator litewskiego systemu
przesyłowego.
Celem projektu jest budowa nowego transgranicznego gazociągu, który połączy systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Litwy, umożliwiając
zróżnicowanie kierunków dostaw gazu do krajów
bałtyckich. Gazociąg przyczyni się do eliminacji tzw.
„wysp energetycznych”, czyli regionów uzależnionych od dostaw gazu wyłącznie z jednego kierunku,
a także do zintegrowania krajów bałtyckich z rynkiem
gazu Unii Europejskiej, zapewniając również dostęp
do globalnego rynku LNG np. poprzez terminal skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.
Powstanie gazociągu wpłynie na poprawę
stanu środowiska naturalnego i polepszenie jakości
życia mieszkańców dzięki możliwości zastąpienia
paliw stałych o wyższej emisyjności paliwem gazowym, zwłaszcza w układach kogeneracyjnych, przy
jednoczesnej produkcji ciepła i energii. Inwestycja
przyczyni się do wzrostu konkurencyjności północno-wschodnich regionów Polski, dzięki powstaniu
nowej infrastruktury przesyłowej pozwalającej na
odbiór paliwa gazowego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej lub poprzez bezpośrednie przyłączenie
dużych odbiorców przemysłowych do systemu gazociągów wysokiego ciśnienia.
Szczególne korzyści odniosą województwa
podlaskie i warmińsko-mazurskie, które obecnie charakteryzują się bardzo niskim poziomem zużycia gazu
w porównaniu do innych regionów kraju, co wynika
z niedostatecznego dostępu do infrastruktury przesyłowej oraz dystrybucyjnej gazu ziemnego. Istotną
korzyścią dla społeczności lokalnej będzie corocznie
odprowadzany przez Spółkę GAZ-SYSTEM S.A.
podatek od nieruchomości w wysokości 2% wartości
odcinka gazociągu zlokalizowanego na terenie danej
gminy. Będzie to kwota regularnie wpływająca do
budżetu gminy, którą będzie można przeznaczyć na
potrzeby społeczności lokalnych.
Prace związane z budową gazociągu roz-

poczną się po wydaniu przez wojewodę pozwolenia
na budowę i będą wykonywane przez wyłonioną
w przetargu publicznym firmę, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Gazociąg wysokiego
ciśnienia o średnicy 700 mm zostanie ułożony w wykopie na głębokości ok. 2 m, pozwalającym na zasypanie go ok. 1,2 metrową warstwą ziemi licząc od
górnej płaszczyzny rury do poziomu gruntu. Niektóre
przeszkody terenowe uniemożliwiające bezkolizyjne
ułożenie gazociągu (w tym: rzeki, drogi, linie kolejowe) będą pokonywane z wykorzystaniem metod
bezwykopowych (tzw. przecisków lub przewiertów
sterowanych). W przypadku mniejszych (węższych)
cieków wodnych lub lokalnych dróg dojazdowych,
przekroczenia mogą być wykonywane technologią
wykopu otwartego, przy zapewnieniu tymczasowego
dojazdu do nieruchomości.
Szerokość pasa, w ramach którego prowadzone będą prace budowlane, czyli tzw. pas montażowy budowy gazociągu, wyniesie 28 metrów, a na
terenach leśnych szerokość ta będzie ograniczona do
18 metrów. Przed rozpoczęciem prac budowalnych
nastąpi zabezpieczenie wierzchniej (organicznej)
warstwy terenu w tzw. pasie montażowym. Zdjęta
warstwa ziemi będzie odkładana w osobne miejsce,
a następnie wykorzystywana do rekultywacji po zakończeniu prac.
Wykonawca robót budowlanych będzie miał
obowiązek przywrócenia każdej nieruchomości do
stanu pierwotnego tzn. zgodnego ze stanem sprzed
wejścia w teren. Grunty uszkodzone i naruszone podczas budowy w toku realizacji prac budowlanych
zostaną po zakończeniu prac przywrócone do stanu
pierwotnego. Ewentualne uszkodzenia elementów
zagospodarowania terenu, których nie będzie można przywrócić do stanu sprzed rozpoczęcia budowy,
zostaną odpowiednio zrekompensowane w ramach
odszkodowań przysługujących właścicielom. Należy
również podkreślić, że każdy przypadek uporządkowania terenu po budowie będzie z pełną starannością
indywidualnie uzgadniany z właścicielem nieruchomości.
Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości na czas budowy polega na zapewnieniu inwestorowi prawa do wejścia na teren nieruchomości dla
prowadzenia na nich budowy. Po zakończeniu budowy wzdłuż gazociągu zostanie ustanowiona tzw. strefa kontrolowana, w której obowiązuje ograniczenie
sposobu korzystania z nieruchomości, zapewniając
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późniejszy dostęp do nieruchomości celem prowadzenia prac związanych z konserwacją i eksploatacją.
Należy podkreślić, że za ewentualne, każdorazowe
wejście na teren nieruchomości w celu wykonania
prac (remontowych, eksploatacyjnych, awaryjnych),
powodujących zniszczenie upraw, zmianę struktury
gleby, właścicielom lub użytkownikom przysługuje
odrębne odszkodowanie. Wysokość odszkodowania
zostanie ustalona na podstawie operatów szacunkowych sporządzonych przez powołanych przez wojewodę rzeczoznawców majątkowych po zakończeniu
inwestycji. GAZ-SYSTEM S.A. przekaże wojewodzie niezbędny materiał do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie ustalenia odszkodowań. Dokumentacja będzie powstawała przy
udziale właścicieli nieruchomości, a także wykonawcy robót budowlanych w czasie realizacji inwestycji
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dla poszczególnych działek, objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji. Inwestor zapewnia o małej uciążliwości w trakcie budowy gazociągu.
Projektowana trasa przebiegu gazociągu przez
teren Gminy Zambrów liczy ok. 22 km. Biegnie z północy na południe, wzdłuż zachodniej granicy Gminy.
W większości jej przebieg zaplanowano przez tereny
leśne, bądź pola i łąki, by uniknąć wejścia na tereny
zamieszkałe.
Przez teren Gminy Zambrów w tej chwili
przebiega trasa gazociągu Półwysep Jamał – Europa Zachodnia, zaś w Grzymałach zlokalizowana jest
tłocznia do obsługi tego gazociągu. Budowa gazociągu Polska – Litwa będzie kolejnym dowodem, że
Gmina Zambrów gazem stoi!
Opracowanie na podstawie inf. GAZ-SYSTEM S.A (bp)
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W Festiwalu wezmą również udział młode zespoły. Wkrótre więcej szczegółów na naszej stronie internetowej oraz na naszym profilu społecznościowym.
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*

* W związku z trawjącymi rozmowami odnośnie III Święta Gminy Zambrów plakaty mają charakter poglądowy. Oragnizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian.
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Dzieci bezpieczne w Internecie
Coraz więcej dzieci korzysta z Internetu. Prawie każde dziecko już w szkole podstawowej posiada własny telefon z dostępnemu do Internetu. Wraz
ze wzrostem dostępności nowoczes¬nych technologii zwiększa się także skala zagrożeń wynikających
z niewłaściwego ich wykorzystywania, co ma negatywny wpływ na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie każdego dziecka.
W
związku
z
powyższym,
w rach współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie oraz Komendy Powiatowej
Policji w Zambrowie przeprowadzono akcję edukacyjną dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Starym
Laskowcu oraz dzieci ze Szkoły Podstawowej w Starym Skarżynie na temat bezpiecznego Internetu oraz
cyberprzemocy. Podczas spotkania pracownik socjalny Anna Jendras oraz Dzielnicowy Gminy Zambrów
asp. szt. Adam Piwowarski omówili zagadnienia
związane z cyberprzemocą, przemocą rówieśniczą,
uzależnieniem od Internetu oraz zagrożeniami wy-

społecznościowych. Dzieci zawierają w ten sposób
nowe znajomości, co naraża je na możliwość kontaktów z osobami niebezpiecznymi. Przez swoją
niewiedzę i łatwowierność młodzi internauci niejednokrotnie stają się ofiarami przestępstw z użyciem
sieci: oszustw, wyłudzeń, włamań komputerowych
i innych. Dzieci często podają w sieci prywatne informacje obcym, tj. dane osobowe oraz umawiają
się z osobami poznanymi w Internecie na spotkania
w rzeczywistym świecie. O internetowych znajomościach dzieci zazwyczaj nie informują nikogo, udając
się na nie w pojedynkę lub z inną osobą nieletnią.
Jest to szczególnie niebezpieczne ze względu na liczne przypadki uwodzenia dzieci w sieci.

Uzależnienie od Internetu

Różnorodność form aktywności w Internecie
oraz ich atrakcyjność sprawiają, że istotnym problemem staje się ryzyko uzależnienia od sieci. Problem
ten dotyczy szczególnie dzieci, gdyż z racji swojej
niedojrzałości uzależniają się dużo szybciej niż dorośli. Spędzanie przez młode osoby wielu godzin dziennie przed komputerem zaburza ich rozwój, zwłaszcza
w aspekcie kontaktów społecznych i może prowadzić
do uzależnienia – zarówno od Internetu, jak i od komputera.

Kontakt z niebezpiecznymi treściami

nikającymi z niewłaściwego użytkowania Internetu.
Przedstawili główne zagrożenia w podziale na kategorie:

Cyberprzemoc:

Cyberprzemoc to nowe oblicze przemocy rówieśniczej z wykorzystaniem różnych technologii
informacyjnych i komunikacyjnych, jak np.: poczta
elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy społecznościowe itd. Akty cyberprzemocy przyjmują różne formy: nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem sieci, publikowanie
i rozsyłanie ośmieszających lub kompromitujących
zdjęć i filmów oraz podszywanie się pod cudzą tożsamość.

Niebezpieczne kontakty

Zdecydowana większość młodych internautów korzysta z komunikatorów, czatów i portali

Dzieci korzystające z Internetu narażone są na
kontakt z materiałami, które mogą mieć szkodliwy
wpływ na ich psychikę. Do niebezpiecznych treści
zalicza się filmy, zdjęcia lub teksty o charakterze pornograficznym, prezentujące przemoc, promujące postawy i zachowania zagrażające zdrowiu, tj.: hazard,
używki, anoreksję, zaangażowanie w działalność
sekt itp. Niebezpieczne treści występują w Internecie
w ogromnej liczbie. Młodzi internauci trafiają zazwyczaj przypadkowo, dlatego tak ważna jest kontrola
rodzicielska - sprawdzanie, co robi nasze dziecko
w sieci.
W dyskusji czynnie uczestniczyli uczniowie
szkoły. Powyższa akcja została zrealizowana w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Gminie Zambrów na lata 2016- 2025 (działanie:
Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie
przemocy), który jest integralna częścią Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zambrów na lata 2016- 2025.
(aj)
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25 lat - Historia Gminy Zambrów
Kontynuujemy prezentację jubileuszowej książki "25 lat Historia Gminy Zambrów" autorstwa Bogdana Paca. Przedstawiamy Państwu V rozdział.

RRozdzia V Czas dominacji i czas rozwoju
(lata 2002-2014)
Kadencja 2006-2010

Ordynacja wyborcza w przypadku wyborów do rad gmin i wyborów wójta nie uległa zasadniczym zmianom. O zasadach wyboru stanowiły dwie odrębne ustawy, ale obie miały na celu dokonanie wyboru organów
gminy – rady i wójta gminy. Po wyborach samorządowych z 12 listopada 2006 r. w skład Rady Gminy Zambrów weszli:

Radni Gminy Zambrów - V kadencja

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tadeusz Borecki z Woli Zambrzyckiej (po raz pierwszy w Radzie),
Janina Jarnutowska z Gardlina (po raz pierwszy),
Jarosław Kos z Przeździecka-Mroczk (po raz trzeci),
Tadeusz Krajewski z Krajewa Białego (po raz trzeci),
Dariusz Malinowski z Woli Zambrowskiej (po raz pierwszy),
Janusz Matczuk ze Starego Laskowca (po raz drugi),
Sławomir Michałowski z Czartos (po raz drugi),
Sławomir Mioduszewski z Chorzel (po raz trzeci),
Władysław Rakowski z Tabędza (po raz drugi),
Elżbieta Saniewska z Nagórk-Jabłoni (po raz pierwszy),
Benedykt Sasinowski z Nowego Skarżyna (po raz drugi),
Piotr Tyszka z Krajewa-Korytk (po raz drugi),
Tadeusz Wdziękoński (†) z Porytego-Jabłoni (po raz trzeci),
Stanisław Wiśniewski z Pęs-Lipno (po raz czwarty),
Zenon Zdrodowski z Sędziwuj (po raz trzeci).
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Znów dało znać o sobie upolitycznienie wyborów
samorządowych. Bardzo trudno było pojedynczemu
kandydatowi aspirującemu do składu Rady Gminy,
zwłaszcza ze względów organizacyjnych, założyć
tzw. „własny” komitet wyborczy. Dlatego też kandydaci na radnych, często o radykalnie odmiennych
poglądach politycznych, startowali z list komitetów
partyjnych. Przynależność do partii miała mniejsze
znaczenie, liczył się wynik wyborczy. Trzeba przyznać, że tak jak dziś, rzeczywistość polityczną kształtowały i kształtują media, w tym zwłaszcza telewizja.
Również w przypadku wyniku wyborów samorządowych w Gminie Zambrów fakty te miały wielkie
znaczenie. W ogóle trudno nazwać je demokratycznymi wyborami, bowiem w ponad połowie okręgów
wyborczych (8), głosowanie nie odbyło się, a wybranymi radnymi ogłoszono pojedynczych kandydatów
startujących w tych okręgach. Wynik też był interesujący. Mandaty radnego w 14 okręgach obsadzili kandydaci startujący z listy Komitetu Wyborczego PSL,
a w 1 okręgu mandat radnego „wzięła” kandydatka
z listy Komitetu Wyborczego LPR. Jeżeli do tego dołoży się informację, że w powszechnych wyborach
zwyciężył jedyny startujący w wyborach kandydat
zgłoszony przez Komitet Wyborczy PSL – Kazimierz
Dmochowski, obraz kulejącej demokracji stawał się
pełniejszy. Trudno za to winić kogokolwiek z uczestników życia społeczno-politycznego w Gminie Zambrów. Trend upolityczniania samorządów został narzucony „odgórnie”. A polaryzacja sceny politycznej
w kraju stawała się coraz bardziej widoczna. W Gminie Zambrów było jednak inaczej. W skład Rady
Gminy weszły osoby o różnych poglądach i różnych
temperamentach, choć zgłoszone przez ten sam komitet wyborczy. Do tego doszły sprawy ambicjonalne.
Zapewne fakt ten miał znaczenie przy wyborze Przewodniczącego Rady. Jej poprzedni Przewodniczący,
nie mając poparcia wśród radnych, nie przybył na obrady I sesji w nowej kadencji. W tajnym głosowaniu
jednogłośnie Przewodniczącym Rady Gminy Zambrów wybrany został Piotr Tyszka (14 głosów „za”).
Wiceprzewodniczącymi zostali Benedykt Sasinowski
i Zenon Zdrodowski, wybrani spośród 4 kandydatur.
Rada, mając w swoim składzie doświadczonych
radnych, sprawnie obradowała i bez większych zmian
przyjmowała projekty uchwał przedkładane przez
Wójta Gminy. Zatwierdzono, uzyskując konsensus, wysokość stawek podatków i opłat na rok 2007.
Uchwalono też budżet gminy na ten rok. Wójt Dmochowski w spokoju mógł zarządzać i administrować
Gminą. Poziom wydatków na inwestycje i zakres ich
realizacji uległ zmniejszeniu. Nie co roku można było
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bić rekordy. Ostatecznie w 2007 roku zrealizowano
17 zadań inwestycyjnych za łączną kwotę 4,1 mln zł.
Najwięcej w kolejności: na budowę dróg, budowę boisk sportowych (nowy rodzaj inwestycji w Gminie),
budowę przyłączy wodociągowych do istniejącej sieci wodociągowej i modernizację stacji uzdatniania
wody oraz na budowę oświetlenia ulicznego. Tradycyjnie pojawiły się wydatki na zadania inwestycyjne
innych podmiotów (dla Powiatu Zambrowskiego na
budowę drogi powiatowej od Zambrowa do Tabędza
i hali sportowej przy gminnym gimnazjum). Rozpoczęto realizację ważnych dla Gminy Zambrów inwestycji – opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji w Woli Zambrowskiej, największej gminnej
miejscowości oraz budowanego na terenie Gminy
(w ramach projektu Zambrowskiego Związku Gmin)
wysypiska śmieci w kompleksie leśnym Czerwony Bór (przy granicy z gminą Szumowo, w pobliżu
miejscowości Krajewo-Budziły). Zdecydowano też,

Wysypisko śmieci Czerwony Bór

przyjmując uchwałę w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obszaru
Gminy Zambrów na terenie wsi Stary Laskowiec,
o przyszłym kształcie Fabryki Okien i Drzwi „Dobroplast”. Poza tym Rada uchwalała różnorakie strategie,
plany i programy. Większość tych dokumentów miała w przyszłości zagwarantować Gminie Zambrów
możliwość zdobywania środków unijnych na realizację różnych zadań. Warto wspomnieć jeszcze o kilku
ważnych wydarzeniach w życiu gminnej wspólnoty.
Pierwszym z nich było przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zambrów.
Dokument ten okaże się w przyszłości decydującym
o zachowaniu ładu przestrzennego gminy. Drugim zaś
wydarzeniem było przystąpienie Gminy Zambrów do
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na
Bagna”. W ramach współpracy z LGD-em można
było pozyskać środki unijne na działalność organizacji
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Fabryka okien „Dobroplast” - lipiec 2016 r.

pozarządowych działających na terenie Gminy. Obecnie po połączeniu Lokalną Grupą Działania „Kraina
Bobra”, oba LGD-y utworzyły wspólne Stowarzyszenie pod nazwą „Brama na Podlasie”. Połączenie tych
podmiotów pozwoliło na zwiększenie efektywności
ich działania. Wreszcie trzeba zaznaczyć pojawienie
się w 2007 r. pierwszego wydawnictwa traktującego
o historii Gminy Zambrów. Zawierało ono krótkie
opisy historyczne poszczególnych miejscowości położonych na terenie Zambrowskiej Gminy oraz garść
informacji o najnowszej historii samorządu. Autorem
publikacji był Leszek Zugaj. Wsparł go w pozyskaniu wiedzy o najnowszej historii Gminy Sekretarz
Bogdan Pac. Ukazały się później jeszcze dwa opracowania historyczne o Gminie Zambrów. W 2011 r.
– „Historia Gminy Zambrów – Samorząd i admini-

Wyremontowany zabytkowy kościół w Tabędzu

stracja 1864-2011” oraz w 2012 r.-„Historia Gminy
Zambrów” (wydanie uzupełnione i poprawione). Na
25-lecie odrodzonej samorządowej wiejskiej Gminy
Zambrów ukazała się czwarta historyczna publikacja
(właśnie trzymacie ją Państwo w ręku).
Można śmiało powiedzieć, że rok 2007 upłynął
Radzie Gminy na planowaniu, a Wójtowi na administrowaniu majątkiem Gminy i jego powiększaniem.
Każdy, kto cokolwiek wie o zarządzaniu gminą, może
potwierdzić, że spokój i stabilizacja przyczyniają się
do zwiększenia jego efektywności. Tymczasem rok
2008 przyniósł kolejne wyzwania.
Gmina Zambrów była postrzegana jako gmina
bogata. Z tej racji przybywało podmiotów wnioskujących do Rady i Wójta o pomoc, w tym zwłaszcza
o wsparcie finansowe. Jeżeli chodzi o dotowanie
innych jednostek samorządu terytorialnego,
należy przyznać, że środki przekazywane Powiatowi Zambrowskiemu i innym gminom
przeznaczone były na realizację wspólnych
zadań, bądź zabezpieczały interesy mieszkańców Gminy Zambrów. W kolejce po wsparcie
ustawiało się jednak wiele podmiotów, w tym
instytucji publicznych, kościołów, organizacji
i stowarzyszeń, a nawet osób fizycznych. I tak
jak co roku również dotację na działalność
statutową w 2008 r. otrzymała Gminna Spółka Wodna w Zambrowie. Zresztą GSW była
cały czas wspierana organizacyjnie i administracyjnie. Po przyjęciu przez Radę w lipcu
2008 r. uchwały w sprawie określenia zasad
i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, usytuowanych w granicach administra-
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cyjnych Gminy Zambrów i nie stanowiących własności Gminy z pomocy samorządu skorzystała Parafia
Rzymskokatolicka p.w. NMP Częstochowskiej w Tabędzu (w 2008 r. i w latach późniejszych), otrzymując
środki na remont zabytkowego kościoła. Z podobnej
formy wsparcia skorzystała właścicielka zabytkowego dworku w Łosiach-Dołęgach, przeznaczając je na
odrestaurowanie dworku (w 2009 r. i w latach późniejszych). Specjalną uchwałą Rady z marca 2008
r. w sprawie udzielenia dotacji na pomoc finansową
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na
zakup osobowego pojazdu służbowego rozwiązano
problem nabycia nowego radiowozu na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie. Na mocy
przyjętej w sierpniu 2007r. uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu budowy i finansowania
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roku nie mogły być już racjonalne wydane. Prawie
1,3 mln zostało w budżecie jako nadwyżka, a 2 mln zł
odłożono na korzystnych lokatach bankowych, z myślą o ich wykorzystaniu w roku następnym. Jednakże
zadania inwestycyjne zrealizowano na przyzwoitym
poziomie. Ponad 4,2 mln zł wydano na budowę i remonty dróg, mostów i chodników. Znaczną kwotę
przeznaczono na zakupy inwestycyjne dotowanych
podmiotów samorządowych oraz własnych jednostek
organizacyjnych oraz ochotniczych straży pożarnych.
Koszty utrzymania działalności tych ostatnich ponosi
z mocy prawa każda gmina.
W grudniu 2008 r. Rada Gminy uchwaliła budżet
na rok 2009. Uchwały budżetowe przyjmowane przez
organ stanowiący w terminie do końca roku kalendarzowego poprzedzającego rok budżetowy nigdy

Odrestaurowany dworek w Łosiach-Dołęgach

przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy
Zambrów” od 2008 r. mieszkańcy Gminy otrzymali
wsparcie na instalację „przydomówek”. Mniejsze lub
większe środki zasilały konta związków emerytów
i rencistów, diabetyków, niewidomych, organizacji
żołnierskich i kombatanckich, klubów sportowych
i wielu innych stowarzyszeń. Wójt Dmochowski,
choć nie był rozrzutny, nie pozostawiał nikogo bez
choćby symbolicznego wsparcia. Trzeba pamiętać, że
przez Radę Gminy i przez wyborców miał być rozliczany głównie za realizację inwestycji i poprawę
infrastruktury. Mógł to robić, bo w 2008 r. dochody
budżetowe Gminy wzrosły o 28,9%, a ogólnie wysokość budżetu po raz pierwszy przekroczyła kwotę
20 mln zł, zarówno po stronie dochodowej, jak i tej
wydatkowej. Znaczne, wcześniej nieplanowane środki, które wpłynęły na konto Gminy w końcówce tego

nie odzwierciedlają prawdziwego obrazu dochodów,
wydatków i zakresu zadań inwestycyjnych. Dlatego
budżet w trakcie jego wykonywania jest wielokrotnie
zmieniany, zarówno w drodze uchwał Rady Gminy,
jak też zarządzeń Wójta. Rok przed kolejnymi wyborami samorządowymi Wójt w swojej pracy skupił
się głównie na realizacji inwestycji, pilnując jednocześnie dochodów i wydatków budżetu. I rzeczywiście, udało się pobić rekord inwestycyjny z roku
2006. Z całego budżetu przeznaczonego na wydatki
w roku 2009 tylko na inwestycje drogowe „poszło”
ponad 9,1 mln zł (z tego 2 mln zł na dotację dla Powiatu Zambrowskiego) . Dość powiedzieć, że na
realizację wszystkich zadań inwestycyjnych wydatkowano ponad 50% całości budżetu gminy. Takiego
wyniku w historii Gminy Zambrów dotychczas nie
udało się ani poprawić, ani wyrównać. Mimo rekordowego wyniku wysokość nadwyżki budżetowej
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wzrosła, osiągając poziom prawie 4 mln. W Banku
Spółdzielczym w Zambrowie na lokacie ulokowano
wolne środki pieniężne na kwotę 3,5 mln zł. Występowanie tak dużej nadwyżki rodziło niezadowolenie
wśród niektórych radnych, którzy domagali się realizacji inwestycji w swoich okręgach wyborczych.
Trzeba stwierdzić, że często mieli rację, choć część
zgłaszanych przez nich pomysłów była abstrakcyjna,
bądź wręcz absurdalna. Dlatego też Wójt Dmochowski wolał zabezpieczyć się lokatą bankową niż „pakować” pieniądze w niepewne i niczym nieuzasadnione
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inwestycje sugerowane przez radnych.
Działaniem konsolidującym lokalną społeczność
było ustanowienie w 2009 r. herbu, flagi, banneru
i pieczęci Gminy Zambrów. Autorem projektu insygniów Gminy był znany artysta grafik Tadeusz Gajl,
twórca wielu historycznych herbów szlachty polskiej.
Herby jego autorstwa zyskały powszechną akceptację heraldyków. Także herb Gminy Zambrów przez
niego opracowany został zatwierdzony przez Komisję Heraldyczną działającą przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Herb Gminy Zambrów

Ciekawa jest symbolika herbu. Tarcza zielona reprezentuje wyłącznie rolniczy charakter
gminy. Podkowa jest elementem 40% herbów założycieli wsi gminy z XV-XVII w. Otacza ona
głowę żubra z herbu Zambrowa (siedziby organów Gminy), niczym wsie Gminy. Biel podkowy
pochodzi z herbu Mazowsza, podkreślając północno-wschodnie położenie Gminy na ziemiach
tej krainy. Barwy herbowe znalazły swoje odzwierciedlenie na fladze i bannerze Gminy Zambrów, zaś grafika na pieczęciach urzędowych.
Kolejny rok – 2010, tak jak w samorządach w całej
Polsce, tak i w Gminie Zambrów, był rokiem wyborczym. W Gminie dokonano pewnych korekt granic
okręgów wyborczych i zmian w podziale na stałe obwody głosowania. Wybory miały odbyć się dopiero
w listopadzie, zatem trzeba było zaplanować i praktycznie realizować budżet w ciągu całego roku przez
władze kadencji 2006-2010. W roku 2010 nie udało
się zwiększyć dochodów Gminy. Dzięki nadwyżce
budżetowej można było zwiększyć poziom wydatków. Wzrosły one o 1,6% w stosunku do wydatków
z 2009 r. Należało więcej przeznaczyć na inwestycje,
bowiem poziom ich realizacji mógłby mieć wpływ
na nastroje wśród wyborców w roku wyborczym.
W efekcie zrealizowano (bądź rozpoczęto realizację,

ponosząc nakłady) 25 zadań inwestycyjnych. Najwięcej pochłonęła budowa dróg (ponad 6 mln zł).
Z kolei na budowę kanalizacji w Woli Zambrowskiej
wydano ponad 1,3 mln zł. Inwestycja ta, planowana
do wykonania w latach 2010-2011, zyskała znaczące
dofinasowanie w postaci dotacji ze środków funduszy
strukturalnych (ogólna wartość inwestycji to ponad
2,3 mln zł.). Wydatkowano też pieniądze na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy. Przekazano
dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki oszczędnemu
gospodarowaniu środkami publicznymi w budżecie została nadwyżka w wysokości prawie 4 mln zł.
W Banku Spółdzielczym w Zambrowie ulokowano
na lokacie 1 mln zł.
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Nasi Strażacy - OSP STARY LASKOWIEC
Kontynuujemy prezentację Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) z terenu Gminy Zambrów opisywanych w publikacji Tomasza Piórkowskiego i Marka Adama Komorowskiego. W tym nuemrze kontynuacja
informacji o OSP w Starym Laskowcu.

Poświęcenie samochodu Mercedes – Benz 1222 AF. Od lewej w pierwszym rzędzie na dole: Mariusz Samson, Jacek Traczyk, Kamil
Zalewski, Urszula Piotrowska, Anetta Kossakowska, Krzysztof Koliński, Marek Ratajczyk, Jan Gosk, Karol Krystosiak, Grzegorz
Leszczyński, Waldemar Matczuk, Tomasz Skarzyński; w drugim rzędzie stoją: Mieczysław Mioduszewski, Piotr Milczewski, Dariusz Malinowski, Janusz Matczuk, Katarzyna Kolińska, Martyna Mioduszewska, Emilia Perkowska, Agnieszka Kotowska, Emilia
Milczewska, Stanisław Choiński, Anna Zalewska, Izabela Skarzyńska, Joanna Krajewska, Kazimierz Milczewski, ks. prał. Jerzy
Samsel, Stanisław Rykaczewski, Kazimierz Dmochowski, Marian Matys, ks. Dawid Rosiński, ks. Robert Szulencki, ks. Andrzej
Filipkowski; w trzecim rzędzie stoją: Marek Bączyk, Tomasz Koliński, Grzegorz Malinowski, Franciszek Ilczuk, Henryk Tarnowski, Zbigniew Mioduszewski, Sylwester Malinowski, Artur Leszczyński, Kazimierz Podbielski, Józef Dąbrowski, Bogdan Pac,
nierozpoznany, Kazimierz Krajewski, Tadeusz Ogórkowski, Wojciech Furmanek; od góry: Jacek Skarzyński, Damian Leszczyński

Stan obecnego wyposażenia uzupełniają jeszcze: 1 turbopompa, 1 motopompa szlamowa, 1
motopompa pływająca, 1 zestaw ratownictwa drogowego lukas, 1 piła do betonu i stali, 2 pilarki do
drewna, 4 aparaty ODO, zestaw PSP R1, 2 walizki
przedmedyczne, 1 agregat prądotwórczy, oraz węże
strażackie, prądownice. Oprócz wykonywania licznych statutowych zadań laskowiecka jednostka bardzo duży nacisk kładzie na rozwój kultury fizycznej
i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz na działalność
kulturalną. Wizytówką tej ostatniej jest zespół ludowy „Laskowianki”, który funkcjonuje w strukturach
OSP. Uświetnia on swoimi występami szereg imprez,
bierze udział w konkursach i uroczystościach lokalnych, regionalnych, a nawet krajowych.
W 2012 r. w struktury OSP włączono Koło Gospodyń Wiejskich. Deklaracje członkowskie podpisało ponad 40 kobiet. Ambicją obecnego zarządu jest
utworzenie, przy wsparciu władz gminnych, Gminnego Centrum Ochotniczej Straży Pożarnej, jako
ośrodka sportowo – rekreacyjno – kulturalnego wraz
z gminną bazą sprzętową. Fundusze na ten cel jednostka chce pozyskać m.in. z wpłat na swoje konto,
gdyż od 18 sierpnia 2008 r. zyskała status organizacji
pożytku publicznego. Warto też dodać, że jednostka z Laskowca jest najliczniejszą wśród wszystkich

funkcjonujących w powiecie zambrowskim i jako
jedyna osiągnęła stan osobowy przekraczający 100
członków.

Zespół folklorystyczny OSP Laskowianki
W 2009 r. w plebiscycie Gazety Współczesnej
„Strażak Roku 2009” w kategorii ochotnik druh
Krzysztof Koliński, reprezentując OSP Stary Laskowiec zajął doskonałe drugie miejsce w województwie
podlaskim. Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Starym Laskowcu są bardzo dobrze wyszkoleni,
co znajduje odzwierciedlenie w zawodach sportowo
– pożarniczych. Na szczeblu gminnym jednostka zajmuje od szeregu lat czołowe lokaty i to we wszystkich
kategoriach wiekowych. Na szczeblu powiatowym
OSP w Starym Laskowcu w Grupie „A” mężczyzn
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jest niepokonana od 2004 r. wygrywając kolejno III,
IV, V i VI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
OSP. Natomiast na ostatnich zawodach wojewódzkich
sekcje z OSP w Starym Laskowcu zajęły następujące
miejsca: w Grupie „A” mężczyzn 6 miejsce tracąc do
zwycięzcy tylko 6,95 pkt., zajmując jednocześnie 3
miejsce w sztafecie pożarniczej 7x50 m, w Grupie „C”
kobiet 3 miejsce, wygrywając jednocześnie ćwiczenie
bojowe.
23 września 2012 r. jednostka uroczyście obchodziła 85-lecie swojej działalności.
Z tej okazji w kościele parafialnym pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej odprawiona została
pod przewodnictwem dziekana zambrowskiego ks.
prałata Jerzego Samsela Msza św. w intencji wszystkich strażaków oraz ich rodzin ze Starego Laskowca.
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rów Kazimierz Dmochowski, samorządowcy, kierownicy jednostek i instytucji z terenu gminy Zambrów.
W części oficjalnej prezes Janusz Matczuk przedstawił
historię jednostki. Wręczono odznaczenia i wyróżnienia. Jednostkę w Starym Laskowcu odznaczono
brązową odznaką honorową „Podlaski Krzyż Floriański”. Zaproszeni goście składając życzenia podkreślili
rolę i znaczenie OSP w Starym Laskowcu dla lokalnej
społeczności. Uroczystości zakończyły się wspólnym
zdjęciem i obiadem.
Spośród kilku tysięcy akcji, w których udział brali druhowie OSP w Starym Laskowcu, jako najbardziej
znaczące wymieniane są pożary wsi z 1936 r. i 1948 r.,
pożar w Wojnach Szubach w 1978 r. oraz cyklicznie
płonące kompleksy leśne Czerwonego Boru i torfowisk PGR Grądy Woniecko.

Pamiątkowe zdjęcie OSP Stary Laskowiec z okazji 85-lecia jednostki
W uroczystościach min. udział wzięli: wicewojewoda
podlaski Wojciech Dzierzgowski, wicemarszałek województwa podlaskiego Mieczysław Baszko, prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Zambrowie Marek Adam Komorowski, komendant powiatowy PSP w Zambrowie st. bryg. Marek Bączyk,
komendant powiatowy Policji w Zambrowie insp. Dariusz Wiaksa, starosta zambrowski Stanisław Krajewski, burmistrz Zambrowa Kazimierz Dąbrowski, wójt
gminy Rutki Tadeusz Zelerowicz, wójt gminy ZambOSP Stary Laskowiec/1927/

Wśród zasłużonych osób ze składu OSP oprócz
wymienionych wyżej Józefa Truchla, czy rodziny Rutkowskich, podawani są: Franciszek Pastorczyk, dyrektor miejscowej szkoły w latach 60-tych oraz Zygmunt
Ratajczyk, weteran II wojny światowej, który przeszedł szlak bojowy spod Lenino do Berlina. Wymienić
również trzeba Kazimierza Podbielskiego, Mieczysława Mioduszewskiego i Waldemara Matczuka – odznaczonych w trakcie ostatniego jubileuszu Medalem
Honorowym im. Bolesława Chomicza

adres: Stary Laskowiec 6, 18-300 Zambrów.

Zarząd:
Prezes
- Zbigniew
Mioduszewski
Wiceprezes-naczelnik
- Karol
Krystosiak
Z-ca naczelnika
- Jacek
Traczyk
Sekretarz
- Izabela
Gaworska
Skarbnik
- Urszula
Piotrowska
Gospodarz
- Jacek
Skarzyński
Kronikarz
- Łukasz
Milczewski
Członek Zarządu
- Mariusz
Samson
Członek Zarządu
- Przemysław Zalewski
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący
- Waldemar Jeziorowski
Sekretarz
- Bogdan
Pac
Członek
- Krzysztof Koliński

członkowie ogółem - 141
w tym:
- czynni
43
- honorowi
62
- MDP
36
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Goskowie herbu Prawdzic
Okolica szlachecka Goski powstała na styku
dwóch mazowieckich ziem: łomżyńskiej i nurskiej.
W całości położona w parafii Rosochate Kościelne,
w części należała do powiatu zambrowskiego (Boruty
Goski i Tarnowo Goski) i do powiatu nurskiego (Goski Duże i Goski Pełki). Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z Metryki Koronnej, gdzie w której podano, że w roku 1437 Michał Gosk sprzedał 20
włók swojej ziemi Grzegorzowi z Gosk. W 1450 r.
wzmiankowani są Ścibor i Piotr dziedzice w Goskach
Małym Broku. Zapis Metryki Koronnej z 1456 r. wymienia braci Stanisława i Michała z Gosk. W spisie
studentów Uniwersytetu Krakowskiego w roku 1488
odnotowano Stanisław Gosk „de Gosky”. W 1502
r. w Łomży książę Konrad rozsądził spór pomiędzy
Janem-synem Jakuba z Gosk i Jakubem seniorem
z Długoborza.

rys. Tomasz Steifer

Goskowie wybierali królów i tak elektorami Augusta
II byli:
- z ziemi łomżyńskiej podpisał Kazimierz Gosk;
- z ziemi nurskiej podpisał Adam Gosk, Franciszek
Gosk, Jan Gosk, Kazimierz Gosk, Szymon Gosk,
Adam i Aleksander Goskowie, Adam i Wawrzyniec
Goskowie, Jan i Andrzej Goskowie.
Elekcję Michała Korybuta Wiśniowieckiego podpisali: z ziemi nurskiej Andrzej Gosk, z ziemi łomżyńskiej Jakub Gosk regent kancelarii zambrowskiej.
Regestr pogłównego z 1676 r. wymienia następujących mieszkańców wsi Goski Parva Brok (dziś: Boruty Goski):
- Jan i Adam Goskowie,
- Aleksander Gosk,
- Franciszek Gosk „Głąb” (to najprawdopodobniej
przydomek),
- Ignacy i Antoni Goskowie,
- Zagroba,
- Hiacynt Gosk,
- Franciszek Gosk drugi,
- Jakub Gosk,
- Adam Gosk,
- Stanisław i Andrzej Goskowie,
- wdowa po Adamie Gosku.
Do najwyższej godności w rodzie dotarł Jakub Gosk, który był regentem ziemskim zambrowskim
i elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1669 r.). Za udział
w Powstaniu Styczniowym na Syberię
pojechali: Melchior Gosk z Kossak
Nadbielnych, Jan Gosk ze Szczodruch
i Józef Gosk z Chlebiotk.
Goskowie pieczętowali się herbem
Prawdzic i w powiecie zambrowskim
byli jedynym rodem używającym tego
herbu. Według Długosza herb przybył
z Nadrenii. Był to jeden z większych
rodów herbowych – Prawdzicem pieczętowało się około 200 rodzin (w tym
Goskowie). Długosz scharakteryzował
ród Prawdziców jako skłonnych do zuchwalstwa.
Obecnie w Polsce żyje 1650
osób noszących nazwisko Gosk. Najwięcej Gosków mieszka w powiecie
zambrowskim (485), następnie w Warszawie (200) i w Łomży (114).
Andrzej Brzóska
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Rysowana Gmina Wojciecha Rusieckiego

Szanowni Państwo!

Miło nam przedstawić Państwu kolejny rysunek Wojciecha Rusieckiego - Dworek w Łosiach-Dołęgach.

Twórczość Janusza Kuleszy
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Twórczość Janusza Kuleszy
Dobra rada
Nie kuś diabła zachciankami
O sumienie czyste dbaj
O świętych
A po śmierci zyskasz niebo
Niebu potrzeba kolejnych świętych
Z widokiem na raj.
Tam bez ustanku o nich pytają
***
Wszyscy dla których niebo jest domem
Na siwe skronie przyjdzie pora
Kiedy przybędą? Czy się spóźniają?
Spacer o lasce, starcze marzenia
Kto nim zostanie po ziemskim życiu?
Dolegliwości, które dołują
Kim są na ziemi współcześni święci?
I czas, gdy rzekną ci do widzenia
Odpowiedź prosta. Każdy żyjący!
Czas stawiać żagle, snuć takie marzenia
Tutaj potrzebne są tylko chęci.
Które jutrzejszy lepszy dzień dadzą
Wyrzucić z serca to co dołuje
Bo tego w niebie Ci nie wybaczą.

O tym, jak zginęła trybuna w Zambrowie

Nazywał się Lubomir Rogowski. Pochodził ze wsi Jawory Klepacze koło Rutek. We wrześniu 1939 roku
wraz z sześcioma innymi został wywieziony w głąb Rosji i siłą wcielony do Armii Czerwonej, co odcisnęło
piętno na całym jego życiu. Zawsze powtarzał, że to Matka Najświętsza ocaliła mu życie, bo tylko on jeden
ocalał i wrócił do rodzinnej wsi. Po wojnie, za czasów Bolesława Bieruta, zatrudnił się przy budowie osiedla
mieszkaniowego w Zambrowie. Mając. swojego konia i furę, przewoził cegły, zaprawę i inne materiały budowlane.
Pewnej soboty, pod wieczór, przed pierwszym maja, kiedy odjeżdżał furą do domu, wypiwszy sobie na odwagę, załadował sam i wywiózł trybunę honorową z zambrowskiego rynku, przez nikogo nie zauważony i nie
zatrzymywany. Jakież było rano zdziwienie władz i milicji, kiedy stwierdzili brak trybuny. Szukano jej wszędzie, po stodołach, chlewach, oborach. Zapadła się pod ziemię. Nie wiedziano, że znajduje się w jednej ze
stodół w Jaworach Klepaczach, gdzie została porąbana i spalona. Po latach Lubomir Rogowski przyznał się
swojemu przyjacielowi do tego, co zrobił. Kiedy ten go zapytał: ,,Lubek, a ty się nie bałeś?" odrzekł: ,,Wiesz,
wziąłem z sobą w kieszeń trochę pieniędzy. Jakby mnie ktoś zaczepił i zapytał, to bym odpowiedział, że taki
jeden mi zapłacił, abym ją zawiózł do Rutek” Od tej pory narodziła się w Zambrowie całkiem nowa tradycja.
Otóż trybuny przed 1 maja pilnowała zambrowska milicja, ale nikt nigdy podobnego wyczynu nie dokonał.
Minęły lata, a z nimi czasy Polski Ludowej. Odszedł do Pana Lubomir Rogowski, ale o wyczynie człowieka,
który w ten sposób wyrównał swoje rachunki z systemem totalitarnym, można czasem jeszcze usłyszeć w domowym zaciszu. 							
Na podstawie opowieści Leopolda Rudnickiego.
Do ukochanej
Bo w tobie drzemie dzika bestia
Bywa rozerwać chcesz na strzępy
Mnie, który czasem mimo woli
Popełnia jakieś małe błędy
Ty jesteś bestia, wampirzyca
Dla ciebie nie ma miejsca w niebie
Czasem mam ciebie dość i kropka.
I taką właśnie kocham Ciebie.
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Twórczość Ireneusza Krystowskiego
Trochę mądrości, osobliwości i zawiłości
• Nie każdy zdobi tytuły, które nosi. Jacek Wejroch
• Przejrzałem go na wskroś, wiem kto za nim stoi. Stanisław Jerzy Lec
• Sumienie jest to ten cichy głosik, który szepce, że ktoś patrzy.
Julian Tuwim

• Próżniacy nie mają potrzeby wiedzieć, która jest godzina.
Ignacy Piotr Legatowicz

• Bywają śmieszności godne szacunku. Aleksander Fredro
• Wiersz jest arystokracją mowy. Kazimierz Przerwa Tetmajer
• Wymagania nasze są bardzo skromne … gdy chodzi o cudze szczęście. Feliks Chwalibóg
• Wielokropek zastępuje czasami brak myśli. Horacy Safrin
• Kobietę i politykę trudno zrozumieć. Zuzanna Rabska
• Brzydota kobiety – to połowa drogi do cnoty. Autor nieznany
• Ile razy mężczyzna patrzy na kobietę, szatan zakłada mu różowe
okulary. Bolesław Prus
• Kobieta to przysmak bogów, byleby go diabeł nie przyprawił.
William Szekspir

• Kobietą prawdomówną bywa najczęściej kobieta małomówna.
Autor nieznany

• Mąż jest panem u siebie … kiedy żony nie ma w domu. Pierre Benoit
• Stare drzewo nie ma gładkiej kory. Ireneusz Krystowski
• Szanuj drobnostki, bo z nich całość się składa. Ireneusz Krystowski
Zebrał – Ireneusz Krystowski
Poznań, 6 V 2017 r.
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Twórczość Ireneusza Krystowskiego
Nie szanują…
Nie szanują polskiej mowy
niektórzy mężczyźni i niektóre białogłowy.
Jak piszą? Mętnie.
Zrozumieć ich nie można,
stylistyka absolutnie zdrożna.
		

Rym w pogardzie mają,

		

białe wiersze uwielbiają,

		

a on treść podkreśla i eksponuje …

		

No cóż? Poezja dołuje.

Brak interpunkcji woła o pomstę do nieba –
kropki, przecinki, myślniki i średniki
wiersz rozjaśniają,
treść zdecydowanie uwypuklają.
		

Prostota, klarowność, jasność bezwzględna

		

na każdym kroku niezbędna!

Przepiękna jest polska mowa, przebogata,
wydoskonalona przez wieki, przez lata.
Kto ją psuje, kto ją bruka,
znajdzie siniaka…
Niech go nie szuka!
Ireneusz Krystowski
Poznań, dn. 19 V 2017r.
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Krzyż Zachodni - nowe odznaczenie państwowe
Krzyż Zachodni stanie się narzędziem polityki historycznej niosącym przesłanie zarówno do współczesnych obywateli RP jak i całego świata. W obliczu wojny,
a później braku suwerenności PRL, wielu
naszych rodaków otrzymywało pomoc wolnego świata. Mowa tu o ratowaniu życia,
ale nie tylko, bo Krzyżem Zachodnim można będzie honorować tych, którzy udzielali
schronienia polskim emigrantom wojennym i powojennym, a nawet organizowali
wysyłkę paczek do Polski w stanie wojennym.
Symbolika krzyża, nie tylko religijna, ale także kulturowa, jest w Polsce
i Europie bardzo czytelna i mocno zakorzeniona. Sam krzyż jest tu srebrny z karmazynowymi uskokami. Takie zestawienie ma
korespondować z barwami narodowymi,
które tradycyjnie biało-czerwone, kiedyś
były w zasadzie biało-karmazynowe. Biel
w heraldyce i weksylologii to barwa tożsama ze srebrem, stosowana zamiennie
Sięgnęliśmy po wersję herbu RP,
której Polski Rząd na uchodźstwie używał od 1956 r. Orzeł ma koronę zamkniętą
zwieńczoną krzyżem. Mieliśmy z Senatorem Żarynem nadzieję, że Orzeł Biały w tej wersji wywoła dyskusję na temat wizerunku symboliki państwowej, która według licznych zapowiedzi ma być nieznacznie modyfikowana na 100-lecie odrodzenia
Autor krzyża Robert Szydlik rodzinnie związany jest z naszą Gminą, projektował również Sztandar Gminy Zambrów i Odznakę
Honorową „Zasłużony dla Gminy Zambrów”.

SPORT
Finał Igrzysk Województwa Podlaskiego w lekkiej atletyce
W dniu 8 czerwca 2017 r. na Stadionie Lekkoatletycznym BOSiR w Białymstoku odbył Finał XVII
Podlaskich Igrzysk w Lekkiej Atletyce im. Zbigniewa Orzeszko. W zawodach prawo startu miały
najlepsze szesnastki zawodników i zawodniczek
wyłonione podczas wcześniejszych czterech półfinałów wojewódzkich, w tym 3 z gminy Zambrów.
i Osowcu. Uczennice ze Szkoły Podstawowej w
Wiśniewie startowały w biegu na 600 m i zajęły:
Gabriela Łada – 6 miejsce, Weronika Kotowska –
7 miejsce. Zuzanna Walczuk reprezentująca Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Osowcu startowała w biegu 200 przez płotki i zajęła 8 miejsce.
(km)
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22 kwietnia 2017 r. w Białymstoku na Pietraszach odbyły się Mistrzostwa Województwa Podlaskiego LZS
w biegach przełajowych. W zawodach wzięło udział 14 uczniów Szkoły Podstawowej w Wiśniewie. Najlepsze wyniki indywidualne osiągnęli:
Bartłomiej Ołdakowski - 4 miejsce,
Patryk Ołdakowski - 5,
Gabriela Łada - 5,
Weronika Kotowska - 6.
Dobry bieg wszystkich zawodników zaowocował wysokim miejscem w klasyfikacji zespołowej
szkół podstawowych: dziewczęta zajęły III miejsce, chłopcy VI.

(km)

Wieści
IGRZYSKA POWIATOWE
W CZWÓRBOJU
LEKKOATLETYCZNYM

6 maja 2017 roku na stadionie w Zambrowie
odbyły się Igrzyska Powiatowe w czwórboju
lekkoatletycznym. W zawodach uczestniczyło
84 uczniów (42 dziewczęta i 42 chłopców)
reprezentujących 8 szkół podstawowych. Sędzią
głównym zawodów był Robert Karwowski
z Zambrowa.
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
Dziewczęta
1.SP Wiśniewo 1088 pkt. opiekun Krzysztof Morysewicz (45)
2.SP 4 Zambrów 1020 pkt. opiekun Grażyna Łamarz (39)
3.SP 5 Zambrów 871 pkt. opiekun Milena Ostrowska
(34)
4.SP Stare Zakrzewo 694 pkt. opiekun Ryszard Kamiński (30)
5.SP Rutki – Kossaki 685 pkt. opiekun Grażyna Kruszewska (27)
6.SP 3 Zambrów 620 pkt. opiekun Elżbieta Adamska (25)
7.SP Srebrna 540 pkt. opiekun Zbigniew Komor (24)

Chłopcy

1.SP 4 Zambrów 962 pkt. opiekun Krzysztof Kumór (45)
2.SP 5 Zambrów 783 pkt. opiekun Piotr Klocek (39)
3.SP 3 Zambrów 625 pkt. opiekun Robert Karwowski (34)
4.SP Stare Zakrzewo 539 pkt. opiekun Ryszard Kamiński (30)
5.SP Wiśniewo 516 pkt. opiekun Krzysztof Morysewicz
(27)
6.SP Rutki – Kossaki 481 pkt. opiekun Grażyna Kruszewska (25)
7.SP Osowiec 374 pkt. opiekun Karolina Maliszewska
(24)

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
Dziewczęta

1.Krajewska Gabriela (2004) SP 4 Zambrów 280 pkt.
2.Łada Gabriela (2004) SP Wiśniewo 234 pkt.
3.Bodzianowska Natalia (2005) SP 4 Zambrów 228 pkt.
4.Lubiejewska Justyna (2004) SP Wiśniewo 223 pkt.
5.Kotowska Weronika (2004) SP Wiśniewo 215 pkt.
6.Łada Natalia (2005) SP Wiśniewo 213 pkt.

Chłopcy

1.Plona Marcel (2004) SP 4 Zambrów 285 pkt.
2.Czartoszewski Patryk (2004) SP 4 Zambrów 238 pkt.
3.Pisański Marcin (2004) SP 5 Zambrów 203 pkt.
4.Pisański Mateusz (2004) SP 5 Zambrów 98 pkt.
5.Rogaczewski Jakub (2004) SP 4 Zambrów 169 pkt.
6.Wnorowski Karol (2004) SP 3 Zambrów 163 pkt.

Organizatorem zawodów było Starostwo
Powiatowe w Zambrowie, współorganizatorem
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Zambrowie.
Drużyny, które w kategorii dziewcząt
i chłopców zajęły 1-3 miejsce, wywalczyły puchary,
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pozostałe dyplomy. W klasyfikacji indywidualnej
zawodnicy, którzy zajęli 1-3 miejsce, otrzymali
medale, za 4-6 miejsce dyplomy. Nagrody zostały
wręczone podczas Igrzysk Powiatowych w lekkiej
atletyce 13 maja 2017 roku. Drużyny dziewcząt
SP Wiśniewo i SP 4 Zambrów oraz chłopców SP 4
Zambrów i SP 5 Zambrów wywalczyły awans do
Finału Grupy Zachodniej. Zawody odbyły się 10
maja 2017 roku na stadionie w Łomży.
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
w Zambrowie składa podziękowanie Dyrektorowi
Klubu Sportowego „Olimpia” Zambrów Zbigniewowi
Stańczykowi za udostępnienie i przygotowanie
stadionu do rozegrania zawodów lekkoatletycznych
oraz nauczycielom wychowania fizycznego za
przeprowadzenie zawodów.
Wiceprzewodniczący Szkolnego Powiatowego Związku
Sportowego w Zambrowie
Zenon Mościcki
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„Czwartki lekkoatletyczne” Łomża 2017
Finał Miejski Grand Prix „Czwartków
lekkoatletycznych” w Łomży rozegrany 30 maja
2017 r. zakończył walkę młodych lekkoatletek
i lekkoatletów ze szkół podstawowych o prawo startu
w Finale Krajowym w Łodzi.
We wrześniu i październiku 2016 r. oraz
w kwietniu i maju 2017 r. kilkuset uczniów ze szkół
podstawowych byłego województwa łomżyńskiego
rywalizowało w konkurencjach lekkoatletycznych
o awans do Finału Krajowego „Czwartków
lekkoatletycznych”, który odbędzie się w dniach 1618 czerwca 2017 r. w Łodzi.
Dziewczęta i chłopcy startowali w trzech
kategoriach wiekowych: rocznik 2004, rocznik
2005 oraz rocznik 2006 i młodsi. Po eliminacjach
jesienno - wiosennych 12 najlepszych zawodniczek
i zawodników wystartowało w Finale Miejskim Grand
Prix. Troje z największą ilością punktów z eliminacji
i finału uzyskało możliwość walki o tytuł mistrza
Polski w Łodzi.
Dzięki wsparciu władz Gminy Zambrów, które
dużą uwagę poświęcają propagowaniu zdrowego
stylu życia i rozwojowi sportu szkolnego, uczniowie
ze szkół podstawowych naszej gminy wzięli udział
w eliminacjach łomżyńskich. Najwytrwalsi z nich
dotarli do Finału Miejskiego Grand Prix w Łomży
(46) a 26 awansowało do Finału Krajowego w Łodzi.
Oto lista uczniów, którzy reprezentować będą Gminę
Zambrów w Łodzi:
Dziewczęta z rocznika 2004:
1. Zuzanna Walczuk – 300 m - SP Osowiec
2. Justyna Lubiejewska – 300 m – SP Wiśniewo
3. Gabriela Łada – 600 m - SP Wiśniewo
4. Weronika Kotowska – 600 m - SP Wiśniewo
5. Kamila Ogonowska – rzut piłką palantową – SP
Stare Zakrzewo
6. Wiktoria Baczewska – skok wzwyż – SP Stare
Zakrzewo
Dziewczęta z rocznika 2005:
1. Marta Grzymała – 300 m - SP Stare Zakrzewo
2. Natalia Łada – 600 m - SP Wiśniewo
3. Anna Lubiejewska – 600 m - SP Wiśniewo

4. Oliwia Wiercińska – rzut piłką palantową – SP
Osowiec
5. Karolina Strzeszewska - rzut piłką palantową - SP
Stare Zakrzewo
6. Martyna Modzelewska – skok wzwyż - SP Stare
Zakrzewo
7. Julia Pęska – skok wzwyż - SP Wiśniewo
Dziewczęta z rocznika 2006:
1. Maja Grzymała - rzut piłką palantową - SP Stare
Zakrzewo
2. Aleksandra Baczewska - skok wzwyż - SP Stare
Zakrzewo
Chłopcy z rocznika 2004:
1. Paweł Mioduszewski – 300 m - SP Stary Skarżyn
2. Marcin Wiśniewski – 1000 m - SP Wiśniewo.
3. Piotr Świderski – skok wzwyż - SP Wiśniewo.
4. Bartłomiej Ołdakowski – skok wzwyż - SP
Wiśniewo.
5. Mateusz Jastrzębski – skok wzwyż – SP Osowiec
Chłopcy z rocznika 2005:
1. Marcin Szeligowski – 1000 m - SP Wiśniewo.
2. Adrian Łuba - rzut piłką palantową – SP Osowiec
3. Bartosz Leśniewski – skok wzwyż – SP Wiśniewo
Chłopcy z rocznika 2006:
1. Patryk Ołdakowski – 1000 m - SP Wiśniewo.
2. Kamil Gosk - rzut piłką palantową – SP Stary
Skarżyn
3. Klaudiusz Kobrzeniecki - rzut piłką palantową –
SP Osowiec.					
(rk)

Uczestnicy Finału Miejskiego Grand Prix w Łomży ze szkół podstawowych w Osowcu, Starym Skarżynie, Starym Zakrzewie i Wiśniewie. Łomża, 30.05.2017r.
fot. R.Kamiński

