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Polsce trzeba na gwałt wielkiej idei! [...]
(Złą) ideą jest stare hasło niedołęgów, którzy Polskę
przełajdaczyli: „jakoś to będzie!”.
Zarzucał rządzącym brak odwagi do „wielkiego czynu”
Stefan Żeromski - Przedwiośnie
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P I Ę Ć D Z I E S IĄT Y ! ! !
Zaczęło się w lipcu 1992 r. Tryskający pomysłami ówczesny Wójt – Kazimierz Krajewski – rzucił hasło: „Może by tak gazetkę gminną wydać?” Młody byłem, pomysł przyjąłem do realizacji. Możliwości techniczne były niewielkie. W urzędach królowały maszyny do pisania, czyli urządzenia mechaniczne o napędzie
ręcznym, posiadające klawisze, które naciskane powodują wydrukowanie metodą typograficzną określonych
znaków na umieszczonym w maszynie podłożu drukowym (najczęściej papierze). Całe szczęście, że wraz
z postępem tzw. demokracji nastąpił rozwój techniki pracy biurowej, wskutek którego Urząd Gminy Zambrów, mógł zakupić elektroniczną maszynę do pisania oraz kserokopiarkę. Pierwszy numer „Wieści Gminnych”, bo taka przyjęła się nazwa naszego czasopisma, w całości zredagowałem sam, a Joanna Konieczna
wydrukowała go i powieliła na kopiarce w nakładzie 200 egzemplarzy.
Pomysł chwycił. Pismo, początkowo z podtytułem „Pismo nieregularne samorządu Gminy Zambrów”,
szybko przekształciło się w czasopismo – „Miesięcznik Gminy Zambrów”. Udało mi się zarazić redaktorskim bakcylem trochę osób, w większości nie związanych podległością służbową wobec władz gminnych.
Byłem jedynym urzędnikiem – redaktorem. I tak pozostało do dziś, choć nie powiem, że w swej redaktorskiej
pracy nie korzystam z pomocy (informacji, uwag i wiedzy merytorycznej) pracowników Urzędu Gminy, czy
innych jednostek. Zafascynowany możliwością redagowania pisma, ukończyłem szkolenie dla redaktorów
wydawnictw samorządowych. Właśnie – samorządowych! Do dziś są tacy, którzy twierdzą, że owe pisma są
tubą propagandową wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i innych samorządowych włodarzy.
I pewnie mają rację! Jednak na przykładzie „Wieści Gminnych” śmiem twierdzić, że nie do końca. W Gminie
Zambrów „panuje” od początku jej istnienia kolejny, trzeci Wójt. Nigdy nie było tak, że któryś z nich „cenzurował”, czy wpływał na treść artykułów. Wręcz przeciwnie, pomagał w doborze tematów, sugerując coś,
o czym warto napisać. Miałem wolną rękę, a do pomocy w redakcji pisma spore grono przyjaciół. Zresztą
logicznie myśląc, jak wydaje się pismo samorządowe, to o kim należy w nim wspominać i czyje zdjęcia zamieszczać – Wójta Gminy Zambrów czy sołtysa „Kierdziołka”? Na dowód niezależności „Wieści” informuję,
że ani ja, ani nikt spośród osób ze mną współpracujących, nigdy nie otrzymał żadnej gratyfikacji pieniężnej,
nie licząc podziękowań, uścisków dłoni i zdjęć „na tle Urzędu”.
Pięćdziesiąt wydań przez okres ćwierćwiecza – ktoś powie, co to za osiągnięcie? Proszę spróbować!
Mnie się udało dzięki pomocy wielu wspaniałych ludzi. Postaram się wymienić wszystkich, których spamiętałem: Asia Konieczna, Rysiu Zdanowicz, Darek Sijko, Mariusz Kulesza (odpowiedzialni za skład i druk);
Artur Lewczuk, Dzidka Czapska (korekta); Janek Kulesza, Jacek Markowski, Maciek Jurgilewicz, Mariusz
Żebrowski, Mariusz Gorski, „Dzieju” Brzóska, Irek Krystowski, Rysiu Kamiński, „Prezes” Morysewicz,
Wojtek Rusiecki, Paweł Sanewski … i Stasiek - szwagier Władka (redaktorzy). Dziękuję Wam serdecznie!
Choć „Wieści Gminne” ukazują się od 26 lat, to nie znaczy, że co miesiąc można było otrzymać nowy
numer. Były pewne kryzysy wydawnicze. Pierwsze wydanie, którego dziś pewnie powstydziłaby się redakcja
pierwszej lepszej gazetki szkolnej, wyznaczyło trend i przyczyniło się do wydań pism samorządowych w naszym regionie. Na pewno „WG” nie są żadnym profesjonalnym wydawnictwem, ale są oficjalnym pismem
Gminy Zambrów, funkcjonującym w przestrzeni publicznej (z nadanym przynależnym prasie międzynarodowym numerem identyfikacyjnym ISSN 1234-1312). „Wieści” były i są pismem, z którego można było
się czegoś dowiedzieć, o czymś ciekawym poczytać i przy ich lekturze rozerwać i rozbawić (zwłaszcza we
wcześniejszych numerach). Niektóre artkuły były przyczynkiem do dyskusji i refleksji (artykuły polemiczne)
czy też prowokowały („Mała polityka szwagra”). Przez lata spotykałem się z wyrazami sympatii ze strony
czytelników „Wieści Gminnych”, którzy porównywali je do innych lokalnych wydawnictw, oddając hołd
pierwszeństwa naszemu pismu. Mam nadzieję, że były to szczere odczucia. Wszystkich zainteresowanych
odsyłam na stronę internetową Gminy Zambrów www.ugzambrow.pl, na której możecie znaleźć wszystkie
archiwalne wydania „Wieści Gminnych” w formie elektronicznej. Przejrzałem je i jestem pod wrażeniem.
Zachęcam Państwa do lektury, życząc sobie i nam wszystkim byśmy dotrwali do setnego numeru. Potem już
będzie z górki!
Z serdecznymi pozdrowieniami
Bogdan Pac
od 1992 r. redaktor naczelny „Wieści Gminnych”
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Po raz kolejny w naszym życiu staniemy się świadkami
Zmartwychwstania Pańskiego, które jest przede wszystkim
dziełem nieskończonej Bożej Miłości!
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim Naszym
Mieszkańcom, Miłym Gościom oraz Czytelnikom, aby ten
wyjątkowy czas był pełen wiary, nadziei i miłości, a spotkania
w gronie najbliższych upływały w miłym, wiosennym nastroju.
Przewodniczący
Rady Gminy Zambrów

Wójt
Gminy Zambrów
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• 1 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządze- sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola
nie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra- Zambrowska – Wola Zambrzycka, gm. Zambrów”.
cji z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia, W postępowaniu wpłynęło 6 ofert na wszystkie 3
zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych części zamówienia. Obecnie postępowanie jest na
miejscowości oraz obiektów fizjograficznych. Na etapie oceny ofert, a wybór oferty najkorzystniejszej
mocy tego rozporządzenia połączono Długobórz i podpisanie umowy (przy braku zastosowania środDrugi i Długobórz Pierwszy i utworzono jedną miej- ków ochrony, tj. odwołanie do KIO) nastąpi w terscowość pod nazwą Długobórz. 18 lutego 2018 r. minie do 30 marca 2018 r.
przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami miej- • Złożono wniosek do Ministra Sportu i Turystyki
scowości Długobórz dotyczące ustalenia zasad nu- o dofinansowanie budowy infrastruktury sportomeracji posesji oraz zniesienia sołectw Długobórz wo-rekreacyjnej wraz z załącznikami w ramach
Drugi i Długobórz Pierwszy i utworzenia jednego
„Programu rozwoju małej infrastruktury sportosołectwa o nazwie Długobórz. Po ich
wo-rekreacyjnej o charakterze wielopozytywnym wyniku Rada Gminy
pokoleniowym – Otwarte Strefy
Zambrów na sesji w dniu 14
Aktywności (OSA) – EDYCJA
marca 2018 r. nadała 17-tu
2018” na realizację zadania
dotychczas nienazwanym
pn. „Budowa Otwartej Strefy
drogom, nazwy ulic. JedAktywności w miejscowonocześnie Rada swości Poryte-Jabłoń, gm. Zaimi uchwałami zniosła
mbrów”. Wartość zadania
sołectwa Długobórz
100 000,00 zł, w tym
Drugi i Długobórz
wnioskowana kwota doPierwszy oraz utwofinansowania w wysorzyła jedno sołectwo
kości 50 000,00 zł.
pod nazwą Długo•
D o p i e r o
bórz. W związku z tym
w czwartym przetargu
wprowadzono też stowybrano najkorzystniejsowne zmiany w Staszą ofertę na „Modernitucie Gminy Zambrów.
zację świetlicy wiejskiej
W tej chwili w Gminie
w miejscowości Cieciorki,
Zambrów funkcjonuje 70
gm. Zambrów”. Wykonawsołectw (71 miejscowości),
cą robót budowlanych została
co nadal jest liczbą rekordofirma Balik Budownictwo Dawą w skali kraju. Cała procedura
riusz Balik z Zambrowa za kwotę 1
zmian zajęła ponad dwa lata.
185 000,00 zł brutto.
• Zorganizowano II Samorządowy Bal Charyta• W dniach 28 lutego – 1 marca br. przeprowatywny Gminy Zambrów. W czasie zabawy przepro- dzono kwalifikację wojskową mężczyzn z terenu
wadzono zbiórkę na pomoc w leczeniu i rehabilitacji Gminy Zambrów z rocznika 1999. Kwalifikacją obmałego mieszkańca Gminy Zambrów – Jasia Cho- jęto 58 mężczyzn z rocznika 1999 i 8 ze starszych
ińskiego. Zebrano rekordową kwotę 18.011,00 zł roczników. W dniu 8 marca do kwalifikacji zgłosiła
i 25,00 euro!
się 1 Pani!!
• 16 lutego 2018 r., jak co roku, Wójt Gminy Zambrów • 152 wyjazdy do pożarów i miejscowych zagrożeń
– Jarosław Kos, spotkał się z sołtysami wsi z terenu w 2017 r. zanotowali strażacy ochotnicy z terenu
Gminy Zambrów. W czasie spotkania przedstawił Gminy Zambrów. Najczęściej wyjeżdżali druhowie
on wykonanie zadań Gminy w roku 2017 i zapre- z OSP Stary Laskowiec – 90 razy (w tym 17 na zazentował plany inwestycyjne na rok 2018. Podczas bezpieczenie operacyjne w siedzibie KPP w Zamzebrania omawiano też sprawy bieżące, w tym dzia- browie), OSP Długobórz i OSP Zbrzeźnica – po 16
łalność Gminnej Spółki Wodnej w Zambrowie.
razy oraz OSP Wiśniewo – 13 razy.
• Dzięki sprzyjającej pogodzie w zasadzie z począt- • Na wniosek Wójta Gminy Zambrów Rada Gminy
kiem roku, ruszyły prace inwestycyjne na terenie przedłużyła okres dopłaty do ceny za odprowadzeGminy. Trwają prace budowlane na drodze w miej- nie ścieków, zawartej w obowiązującej taryfie, dla
scowości Nagórki-Jabłoń. Wykonano już wodociąg dostawców (gospodarstw domowych) z terenu Gmii kanalizację sanitarną. Przeprowadzono kolejny ny Zambrów w wysokości 4,43 zł brutto za każdy
przetarg dotyczący wykonania utwardzenia pobo- 1 m3 ścieków do 10 czerwca 2018 r. Kolejny wniocza z kostki w miejscowości Wądołki-Bućki i Sta- sek o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie
re Wądołki oraz budowy chodnika w miejscowości w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terePoryte-Jabłoń. Podpisano umowę z wykonawcą. nie Gminy Zambrów przedsiębiorstwo wodociągoDokonano otwarcia ofert w przetargu na „Budowę wo-kanalizacyjne (Zakład Wodociągów, Kanalizacji
stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą to- i Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Wysokiem Mawarzyszącą w miejscowości Łosie-Dołęgi, budowa zowieckiem) będzie składać już nie do Rady Gmisieci wodociągowej Długobórz Pierwszy, Stary La- ny, tylko do Oddziału Państwowego Gospodarstwa
skowiec, Rykacze, Łosie-Dołęgi etap I oraz budowa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku. (bp)
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Trochę mądrości
„Dezinformacja”
(artykuł polemiczny)

Lepiej wiedzieć, niż nie wiedzieć. Im mniej wiesz, tym dłużej żyjesz. Im więcej wiesz, tym więcej
pozostaje do poznania i wciąż tego przybywa. Ale dość mądrości, choć są ponadczasowe, pora przełożyć
je na dzisiejsze czasy. Wychodzę z założenia, że wszyscy jesteśmy wścibscy, chętni do plotek i pomówień.
Wszakże to informacja w dzisiejszych czasach, oprócz wszystkich konwencjonalnych i niekonwencjonalnych broni, jest największym orężem współczesnego świata. Tak, tak – i my też dysponujemy tą bronią!
Trzy przykłady posiadania informacji, przytoczone na wstępie, są raczej zrozumiałe, ale pozwolę do
każdej z nich dodać swój komentarz. Po pierwsze, wiedza jest cenniejsza od niewiedzy. Chociaż zdarzają się
sytuacje, w których swojej wiedzy nie chcemy ujawniać, np. zeznając w sądzie przeciwko swoim bliskim
albo zdradzając tajemnicę służbową, bądź państwową. Z innej strony – dla pieniędzy, sławy czy z zawiści
– wygadamy wszystko. Po drugie, posiadanie pewnej wiedzy nie zawsze jest bezpieczne. Ile razy zdarza
nam się zaobserwować sytuacje, w których ludzie, choć wiedzą, a nawet widzieli, nie pisną słowa. Za to za
odpowiednią opłatą, nawet ryzykując życie, skłonni są zdradzić najskrytsze tajemnice i wypaplać wszystko.
Po trzecie, ciekawość ludzka nie zna granic. Wydaje się nam, że wszystko już wiemy, ale okazuje się, że
nasz sąsiad czy sąsiadka wie więcej. Rozpacz – przecież oni wiedzą wszystko!
Tytułowa dezinformacja to tylko kamuflaż dla bliskiego nam sformułowania „plotka”. Bo czymże
jest informacja, zazwyczaj z tzw. „drugiej ręki”, przekształcona przez szereg „powielaczy”, jak nie zwykłą
plotką? Siła takiej dezinformacji jest piorunująca. Nie bez kozery mówi się, że w każdej plotce jest ziarno
prawdy. O ile zwykłą plotkę jesteśmy w stanie strawić (to takie ludzkie), to przeciwko dezinformacji medialnej – prasowej, telewizyjnej, internetowej – jesteśmy bezsilni. Niestety ludzie bardziej wierzą w to co
napisali w prasie i w internecie czy pokazali w telewizji, niż w to, co mówi nauczyciel i ksiądz.
Dezinformacji udzielił
Bogdan Pac

Mała Polityka Szwagra

Darcie kotów

wszystkiego już zakazali albo chcą zakazać – a to
Pod koniec karnawału odwiedził mnie mój ubojów rytualnych, a to hodowli zwierzaków na fuszwagier. Nie było tak, że przyszedł z niczym, miał ze terka czy strzelania myśliwym do bezpańskich psów
sobą półtora litra „monopolowej”. No i zaczęli my te w pobliżu ludzkich zabudowań.
Nie mogłem tego słuchać. A to menda! W mło„ostatki” obchodzić. Żeby nie było tak, że my nie kadości
pewnie sam ślepe kociaczki topił albo żaby
toliki – chcielim zdążyć przed Popielcem. W pewnym
„pompował”, barbarzyńca jeden! Mysensie się udało – razem z karnawałem
ślałem, że mu lutnę, ale wyszło by na
skończyła się nam gorzała. Może to i doto, że sam haniebnie bym się zachował.
brze, bo po większej dawce, to my się
No to po ludzku do niego przemówiłem.
by pozabijali. A tak, było tylko zwykłe
Słuchaj, mówię mu, ty tępaku, zwierzę„darcie kotów”. Bo niestety o zwierzaki
ta to też stworzenia boże i należy im się
tym razem poszło.
szacunek, bo jak w piśmie napisano, to
W te „ostatki” rozmowa jak zwyprzecież nasi bracia mniejsi. A gdybyś
kle zeszła nam na politykę. Może nie
miał inne zdanie, to cię jakimś „animalprzez duże „P”, bo o prawach zwierząt
som” na żer podrzucę. Mam nadzieję,
zaczęli my rozprawiać. Ten głupek, znaże mnie dobrze zrozumiał i w Wielkim
czy mój szwagier, zaczął ujadać na tych,
Poście żadnego mięska w gębie u niego
co w Sejmie siedzą, że dla nich zwierzę
nie zobaczę. Po tym „darciu kotów” zaważniejsze od człowieka stało się. Webrał się czegoś zniesmaczony i poszedł
dle niego łatwiej do więzienia ludziom
rys. W. Rusiecki
sobie. Chyba „na szczaw”!
trafić za katowanie „pieska” czy duszeStasiek, znaczy szwagier Władka
nie „karpika” w torbie foliowej, niż za skrzywdzenie
/nazwisko i adres znane redakcji/
człowieka, dajmy na to za gwałt na bliźnim. Do tego
strasznie go wkurza, że te „oszołomy” z Wiejskiej
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b e z d o m n e z w i e r z ę ta
Urząd Gminy Zambrów informuje, że od dnia 01.01.2018 r. odławianiem i opieką nad bezdomnymi
zwierzętami z terenu Gminy Zambrów zajmuje się:
Schronisko dla zwierząt „BAROS” z siedzibą: 26-130 Suchedniów, ul. Berezów 76D, Psy Do Adopcji
Suchedniów.
Opiekę weterynaryjną sprawuje:
Lecznica Zwierząt Sławomir Piotrowski Zambrowskie Centrum Weterynaryjne 18-300 Zambrów, ul.
Bema 2c, Zambrowskie Centrum Weterynaryjne
Konieczność wyłapania bezdomnego psa lub podjęcia interwencji weterynaryjnej należy zgłaszać do
pracownika Urzędu Gminy Zambrów, pokój nr 10, bądź telefonicznie: 86 271 46 16.			
(dk)

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Zambrów
Rada Gminy Zambrów w dniu 29 grudnia 2017r.,
uhwałą nr 244/XXXV/17 w sprawie przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy
Zambrów, przyjęła „Lokalny Program Rewitalizacji dla
Gminy Zambrów”.
Przedsięwzięcia wynikające z „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zambrów” będą realizowane w latach 2017-2023, a monitorowanie i ewaluacja
„Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zambrów”, prowadzone będą do dnia 31 grudnia 2023 r.
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Zambrów jest dostępny do pobrania na naszej stronie internetowej.						
(ab)

Elimincje gminne XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
W piątek 9 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Starym Skarżynie odbyły się gminne eliminacje XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.
W eliminacjach udział wzięli uczniowie wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Zambrów,
łącznie 18 osób. Wiedza uczestników stała na bardzo
wysokim poziomie. Test składał się z 40 pytań testowych o tematyce dotyczącej m.in. przepisów z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa, organizacji i zadań ochrony przeciwpożarowej, organizacji
i zadań OSP, przyczyn powstawania i rozpowszechniania się pożarów, organizowania i przeprowadzania
akcji ratowniczych, zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków, lasów, substancji niebezpiecznych
oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Komisja
w składzie: Bogdan Pac, mł. bryg. Adam Wysmułek,
Daniel Gadomski, przeprowadziła dogrywkę ustną
w I grupie wiekowej.

Wieści
Wyniki:
I Grupa wiekowa - szkoły podstawowe:
I miejsce
Adam Murawski
SP Stare Zakrzewo, 36 punktów (29+7),
II miejsce
Zuzanna Jastrzębska
SP Stare Zakrzewo, 34,5 punktu (29+5,5),
III miejsce
Dawid Skarzyński
SP Stary Laskowiec, 34 punkty (29+5).
II Grupa wiekowa

I miejsce
Kacper Modzelewski
SP Poryte-Jabłoń, 29 punktów,
II miejsce
Wiktoria Baczewska
SP Stare Zakrzewo, 23 punkty,
III miejsce
Paweł Mioduszewski
SP Stary Skarżyn, 22 punkty.

W trakcie sprawdzania prac przez komisję konkursową dzieci miały okazję obejrzeć wozy strażackie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej ze Starego
Skarżyna.
Wójt Gminy Zambrów wraz z Prezesem Zarządu
Gminnego OSP RP w Zambrowie wręczyli dyplomy, nagrody rzeczowe oraz podziękowali za udział w Turnieju.
(dg)
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Jeszcze
nie
przyjęto
sprawozdania
cza drogi Wądołki-Bućki – Stare Wądołki - koszt
z wykonania budżetu Gminy Zambrów za rok 2017,
8.800,00 zł;
ale już można pokusić się o pewne podsumowania. 4) rozbudowa i przebudowa drogi gminnej we wsi
Plan dochodów zakładał wpływy w wysokości
Przeździecko-Drogoszewo - koszt 1.839.346,07
zł;
36.430.584,43 zł, zaś wykonanie wyniosło
35.759.589,58 zł (98% planu), natomiast wydatki
budżetowe zaplanowano w wysokości 39.885.141,43
zł, a wykonano w wysokości 37.707.027,71 zł (95%
planu). Z tych wyliczeń wynika, że w budżecie Gminy
wystąpiła zarówno nadwyżka budżetowa, jak i deficyt
budżetowy, pokryty zresztą nadwyżką bieżącą, jak
i z lat poprzednich.
Największy udział w strukturze dochodów
wg działów mają podatki i opłaty lokalne, dochody
realizowane przez urzędy skarbowe oraz udziały
w podatku dochodowym od osób fizycznych
i prawnych (38 %). W następnej kolejności (30%)
jest dział Rodzina, gdzie znajdują się głównie dotacje
na realizację zadań zleconych jak dotacja na wypłatę
świadczenia wychowawczego 7.317.000,00 zł
(przede wszystkim 500+) oraz na wypłatę świadczeń
rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 3.396.545,42
zł, jak też dochody z tytułu zwrotów nienależnie
pobranych świadczeń. Trzecie miejsce (16%) mają
subwencje - oświatowa i wyrównawcza.
Największy udział w wydatkach ma wypłata
świadczeń wychowawczych, rodzinnych, funduszu
alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi (29 %).
Następnie bieżące utrzymanie dróg wraz z ich
przebudową (23 %) oraz bieżące utrzymanie sześciu
szkół (19 %). Co może cieszyć, to to, że wydatki na
cele socjalne były tylko o 1% wyższe niż wydatki na 5) modernizacja żwirowych dróg dojazdowych do
gruntów rolnych w miejscowości Krajewo-Ćwicele inwestycyjne.
kły, Stare Zakrzewo, Zagroby-Zakrzewo, TaMieszkańców Gminy Zambrów interesuje
będz, Osowiec - 367.222,95 zł, w tym otrzymanajbardziej realizacja inwestycji: Prezentację
ne dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego
wykonanych inwestycji proponujemy Państwu
60.000,00 zł;
w bardziej przystępnej formie – opisowej, a nie
6) rozbudowa drogi Wola Zambrowska – Wola Zatabelarycznej, dokumentując ją fotografią.
mbrzycka - koszt 3.130.826,78 zł, w tym otrzyInwestycje zrealizowano łącznie na kwotę
mana dotacja z Narodowego Programu Przebu10.578.576,77 zł, co stanowi 28 % zrealizowanych
dowy Dróg Lokalnych (1.428.651,96 zł);
wydatków. W sumie w załączniku inwestycyjnym
znalazło się 31 zadań. Wśród nich:
1) budowa sieci wodociągowej w miejscowości
Wola Zambrowska oraz Wola Zambrzycka koszt 22.888,01 zł;
2) aktualizacja kosztorysów na budowę Stacji
Uzdatniania Wody w miejscowości Łosie- Dołęgi
- koszt 2.214,00 zł;
3) opracowanie dokumentacji na utwardzenie pobo-
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7) budowa chodnika w Woli Zambrowskiej - koszt
25.000,00 zł;
8) opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi
w miejscowości Nagórki-Jabłoń - koszt 35.900,00
zł;
9) opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi
Zbrzeźnica – Pstrągi-Gniewoty - koszt 51.660,00
zł;
10) opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi
wewnętrznej Krajewo-Ćwikły – Tabędz - koszt
12.999,99 zł;
11) opracowanie dokumentacji na poszerzenie drogi
pod budowę chodnika na odcinku Nagórki-Jabłoń – Poryte-Jabłoń - koszt 23.999,99 zł;
12) utwardzenie dojazdu do świetlicy w miejscowości Konopki-Jałbrzyków Stok - koszt 74.093,44
zł;
13) wykonanie rowu krytego przy drodze w miejscowości Wola Zambrzycka - koszt 22.226,00 zł;
14) przebudowa nawierzchni dróg:
• Dąbki-Łętownica (268 m) - koszt 130.456,49 zł,
• Nowy Laskowiec (115 m) - koszt 72.782,13 zł,
• Rykacze (63 m) - koszt 37.744,89 zł,
• Osowiec (410 m) - koszt 453.652,98 zł,
• Nagórki-Jabłoń (95 m) - koszt 50.339,41 zł,
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Grabówka (394 m) - koszt 268.003,05 zł,
Wdziękoń Pierwszy (63,5 m) - koszt 176.480,79
zł,
Wdziękoń Pierwszy (97,53 m) - koszt 64.302,00
zł,
Nowy Skarżyn (80 m) - koszt 89.311,12 zł,
Krajewo Białe (270 m) - koszt 226.022,30 zł,
Chorzele (354 m) - koszt 213.286,89 zł,
Pstrągi-Gniewoty - koszt 41.983,00 zł;
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19) zakup aparatów powietrznych i zestawu ratunkowego na potrzeby jednostek OSP - koszt
22.770,00 zł;
20) wykonanie projektu budowlanego na termomodernizację budynku SP w Porytem-Jabłoni - koszt
15.471,00 zł;
21) zakup i montaż oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy - koszt 88.375,50 zł;

15) wykup od Skarbu Państwa mieszkania w Czerwonym Borze - koszt 2.721,19 zł;
16) zakup działki przy ul. Fabrycznej - koszt
910.000,00 zł;
17) wykup gruntów pod tereny inwestycyjne w Czerwonym Borze - koszt 158.188,68 zł;
18) zakup urządzenia wielofunkcyjnego Xerox
WorkCenter 7970i z modłułem broszurującym
i modułem Z-Fold i C-fold na potrzeby Urzędu koszt 34.500,00 zł;

Wieści

22) zakup przyczepki samochodowej - koszt 5.900,00
zł;
23) opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie działki w Zbrzeźnicy - koszt
11.000,00 zł;
24) wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy w Ładach Polnych - koszt 1.121.348,46 zł;

Gminne
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25) urządzenie placów zabaw w Nowym Wierzbowie
i Konopkach-Jałbrzyków Stok - koszt 88.186,95
zł;

26) budowa altan w miejscowościach Długobórz
Pierwszy, Przeździecko-Mroczki i Nowe Zakrzewo - koszt 68.910,75 zł;
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27) zmiana i aktualizacja dokumentacji budowlano-wykonawczej na modernizację świetlicy w Cieciorkach - koszt 5.145,00 zł;
28) opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej na budowę świetlicy w Nagórkach-Jabłoni - koszt 11.992,50 zł (opłata częściowa);
29) zakup kontenera dla osoby bezdomnej - koszt
15.375,00 zł;
30) wyposażenie placów zabaw: Grochy-Pogorzele, Krajewo-Ćwikły i Bacze Mokre - koszt
120.830,28 zł.

14

Wieści

31) zakup wozu strażackiego dla OSP Stary Laskowiec - koszt 120.000,00 zł;
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Poza własnymi wydatkami inwestycyjnymi przekazano dotacje dla Powiatu Zambrowskiego na:
• remont drogi powiatowej w miejscowości
Sędziwuje w wysokości 61.872,89 zł,
• przebudowę drogi Długobórz – Czartosy – Nowy
Borek (remont zjazdów) w wysokości 14.314,89
zł,
• opracowanie dokumentacji na budowę chodnika
w Cieciorkach w wysokości 6.519,00 zł,
• przebudowę drogi Stary Laskowiec – Rykacze
w wysokości 130.573,00 zł,
• rozbudowę budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szumowie – 50.000,00 zł.
Oprócz tego Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie otrzymała dotację na zakup urządzenia wielofunkcyjnego w wysokości 8.339,40 zł, OSP Stary
Laskowiec na dofinansowanie zakupu rozpieracza
kolumnowego w wysokości 4.700,00 zł i Szpital Powiatowy w Zambrowie na dofinansowanie zakupu samochodu w wysokości 60.000,00 zł.
Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Zambrów za 2017 rok w układzie działów,
rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej będzie przyjęte zarządzeniem Wójta Gminy Zambrów
jeszcze w marcu br. Sprawozdanie to po zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną Rady Gminy i Regionalną Izbę Obrachunkową będzie stanowić jedną z podstaw wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi
Gminy Zambrów z tytułu wykonania budżetu Gminy
Zambrów za 2017 rok.
(ekbp)
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Dzień Kobiet w Ładach Polnych
W środę 8 marca w świetlicy
wiejskiej w Ładach Polnych odbyło się
spotkanie z okazji Dnia Kobiet zorganizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich „KGW Sąsiadki”. W uroczystości wzięły udział członkinie Koła,
Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos
oraz zaproszeni goście. Spotkanie
miało charakter integracyjny. Nie zabrakło życzeń, kwiatów, ciast i sałatek.
Zarówno goście, jak i członkinie
„KGW Sąsiadki” wyszli ze spotkania
bardzo zadowoleni. Organizacja obchodów Dnia Kobiet to kolejna inicjatywa tego Koła. Wójt Jarosław Kos
w słowach skierowanych dla Pań życzył im ,,Zdrowia, pomyślności i samych pięknych dni w życiu oraz by swoje dobre serca i piękne uśmiechy
niosły codziennie do ludzi …”.
„KGW Sąsiadki” prężnie działają. Jest stosunkowo młodym Kołem, ale udało się mu wziąć udział
w wielu imprezach gminnych, powiatowych, jak również różnego rodzaju Targach i Wystawach o charakterze
ogólnopolskim. Panie zrzeszone w Kole podkreślają, że taka działalność na wsi jest potrzebna, bo integruje
społeczność, pozwala na realizację zainteresowań, aktywne spędzanie czasu , a także na pracę na rzecz drugiego człowieka.											
(jk)
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II Samorządowy Bal Charytatywny Gminy Zambrów za nami
W sobotę 10 lutego 2018 r., pod honorowym patronatem Wójta Jarosław Kos, odbył się II Samorządowy Bal Charytatywny Gminy Zambrów. W trakcie
balu były zbierane środki w celu udzielenia wsparcia i pomocy Jasiowi Choińskiemu – mieszkańcowi
Gminy Zambrów. W czasie aukcji i licytacji różnych
fantów (przedmiotów, usług, zaproszeń), przekazanych przez różne osoby i instytucje, sprzedano m.in.
„Atlas kotów” z okolicznościową dedykacją prezesa
PIS – Jarosława Kaczyńskiego, koszulkę z autografami członków zespołu „Skaldowie” i … skrzynkę
„granatów”. W ciągu sześciu godzin udało się zebrać
rekordową kwotę 18 011.00 zł oraz 25 euro. W balu
wzięło udział 280 osób, które oprócz zadowolenia
z dobrej zabawy, miały satysfakcję z tego, ze mogły
pomóc małemu Jasiowi.
Wójt Gminy Zambrów składa serdeczne podzię- zacji II Samorządowego Balu Charytatywnego Gmikowania wszystkim, którzy przyczynili się do organi- ny Zambrów. Słowa uznania kieruje do ofiarodawców
(w większości anonimowych) fantów
przeznaczonych do aukcji i licytacji,.
Szczególne podziękowania należą się
p. Andrzejowi Leszczyńskiemu oraz
wspaniałej obsłudze balu na sali bankietowej. Dziękuje też Bogdanowi
Pacowi – Sekretarzowi Gminy Zambrów, który od początku osobiście
koordynował organizację balu. Dzięki zaangażowaniu i bezinteresownej
pracy wielu ludzi udało się osiągnąć
piękny cel – pomoc Jasiowi Choińskiemu. Do zobaczenia zatem za rok,
na III Samorządowym Balu Charytatywnym Gminy Zambrów.
(bp)
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I I I M A R S Z PA M I Ę C I Ż O Ł N I E R Z Y W Y K L Ę T Y C H
Narodowy Dzień Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych” obchodzony jest 1 marca. Został on ustanowiony
na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. Dzień ten jest
poświęcony pamięci żołnierzy antykomunistycznego
i niepodległościowego podziemia.
W dniu 3 marca 2018 r. odbył się III Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych zorganizowany przez Stowarzyszenie Historyczne im. 71 Pułku Piechoty. Patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Zambrów Jarosław
Kos. Patronat medialny portal internetowy - zambrowiacy.pl
Pierwsi uczestnicy marszu pojawili się na strzelnicy myśliwskiej w Czerwonym Borze już o godzinie
8:30, co pomimo sporego mrozu zapowiadało dużą
frekwencję. O godzinie 9:30 grupa ponad 60 osób,
w tym dzieci, młodzieży i dorosłych wyruszyła w malowniczą trasę leśnymi drogami o długości ok. 6 km.
Wśród uczestników znaleźli się m.in. Starosta Zambrowski Robert Rosiak, wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Zambrowskiego Sławomir Baran, przedstawiciele Gminy Szumowo - wójt Jarosław Cukierman
oraz sekretarz Hanna Szabłowska, przedstawiciele
Gminy Kołaki Kościelne - wójt Sylwester Jaworowski
oraz sekretarz Gminy Zambrów Bogdan Pac, a także
strażacy OSP Łady-Borowe i Krusze-Łubnice. Nie zabrakło żołnierzy obrony terytorialnej 13 BLP w Łomży. Udział wzięli także członkowie Stowarzyszenia
Sportowo-Jeździeckiego im.10 Pułku Ułanów Litewskich z Grabowa i Pisza. Stowarzyszenia Kawalerii
im. Podlaskiej Brygady Kawalerii w Kolnie, Grupy
Ratowniczej Nadzieja – Oddział w Zambrowie oraz
wielu innych.
W trakcie marszu zorganizowane zostały dwa postoje, podczas których uczestnicy wysłuchali prelekcji
ściśle związanych historycznie z kompleksem leśnym
Czerwony Bór oraz zapalili znicze na mogile zbiorowej żołnierzy 18. Dywizji Piechoty, którzy zginęli we
wrześniu 1939 r. Na zakończenie marszu na wszystkich uczestników czekała ciepła grochówka oraz ognisko przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich
„Jabłoneczki” w Porytem-Jabłoni. Nagłośnienie przy
ognisku zapewnił zespół muzyczny „Delta”. W imprezie na terenie strzelnicy myśliwskiej udział wzięło ponad 100 osób.
Następnym punktem imprezy były oczywiście
zawody strzeleckie. Zawodnicy rywalizowali drużynowo oraz indywidualnie, w podziale na mężczyzn i kobiety.
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Wyniki rywalizacji:
Drużyny:

1 miejsce
I Klub Sportowy Iskra w Porytem-Jabłoni
2 miejsce
Koło Gospodyń Wiejskich „Jabłoneczki”
w Porytem-Jabłoni

3 miejsce
Stowarzyszenie Sportowo–Jeździeckie
im.10 Pułku Ułanów Litewskich w Grabowie
Indywidualnie mężczyźni:
1 miejsce - Jacek Szyszka (KGW „Jabłoneczki”)
2 miejsce - Paweł Fabisiak (13 BLP w Łomży)
3 miejsce - Tadeusz Strzelecki (OSP Łady-Borowe)
Indywidualnie kobiety:

1 miejsce
Anna Rytelewska
(Stowarzysznie Historyczne im. 71 PP )

2 miejsce
Wioletta Dulkowska
(Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Zambrów)
3 miejsce
Ewa Jaroś
(Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Zambrów)
Puchary ufundował oraz wręczył najlepszym drużynom
i zawodnikom Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos. Pomimo
mroźnego dnia uczestnicy marszu byli zadowoleni i wielu
zadeklarowało swą obecność w przyszłym roku.
(ps)
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Harmonogram imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Gminę Zambrów w 2018 r.
13.01.2018 r.
10.02.2018 r.
25.02.2018 r.
03.03.2018 r.
11.03.2018 r.

I Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy
Zambrów
II Samorządowy Bal Charytatywny Gminy Zambrów
III Otwarte Mistrzostwa Gminy Zambrów Strażaków OSP
w Tenisie Stołowym
III Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Turniej Strażaków Powiatu Zambrowskiego w Piłce
Siatkowej „Ku Niepodległej”

21.03.2018 r. Parlament otwarty dla ludzi
25.04.2018 r. Święto Patrona SP w Osowcu
11.05.2018 r. Gminne obchody Dnia Strażaka
23.05.2018 r. Święto Patrona SP Stare Zakrzewo
04.06.2018 r.

XX Gminny Festiwal Profilaktyki – Dzień Rodziny
(Dziecka, Matki, Ojca, Babci i Dziadka)

01.07.2018 r.

V Gminny Turniej Piłki Nożnej Strażaków o Puchar Prezesa
Zarządu Gminnego OSP

07.07.2018 r. Obchody 90-lecia OSP Stary Skarżyn
IV Turniej Piłkarski Drużyn Niezrzeszonych (do lat 18)
o Puchar Wójta Gminy Zambrów
11.08.2018 r. III Festiwal Młodej Sceny Disco Polo;

04.08.2018 r.

12.08.2018 r. IV Święto Gminy Zambrów - Festyn Rodzinny
25.08.2018 r. Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
09.09.2018 r. III Gminne Wyścigi Kolarskie
11.09.2018 r.–IX-XI 2018 r.

Obchody 100. rocznicy odzyskania Niepodległości „Droga
do Niepodległej”

15.09.2018 r. Uroczystości 90-lecia OSP Przeździecko-Mroczki
20.10.2018 r.

Uroczystości 100-lecia Szkoły Podstawowej w PorytemJabłoni

19.11.2018 r.

IV Mistrzostwa Gminy Zambrów Strażaków OSP w Piłce
Siatkowej

*Harmonogram może ulegać zmianom.
Wójt Gminy Zambrów zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Zambrów oraz gości Gminy Zambrów do
udziału w imprezach plenerowych.
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Czy targowisko gminne powstanie w Wądołkach-Bućkach?
Szczególnie rolnicy pamiętają datę 20 czerwca 2016 r., kiedy to po raz ostatni mogli sprzedać swoje produkty rolne, jak również nabyć to, co niezbędne dla funkcjonowania gospodarstwa na targowisku
przy ul. Handlowej w Zambrowie. Powodem jego zamknięcia było niespełnienie szeregu wymogów, które
są niezbędne dla funkcjonowania tego typu obiektów.
Miasto Zambrów nie zdecydowało się na wyłożenie
sporych środków finansowych na dostosowanie jego
do obowiązujących norm, przez co decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii była tylko formalnością.
Najbardziej dotkliwym stał się brak możliwości handlu zwierzętami gospodarskimi i niektórymi
towarami z produkcji rolnej, głównie zbożem. Inne
produkty można nabyć bądź sprzedać na bazarze przy
ul. Wyszyńskiego w Zambrowie. Spowodowało to
wiele interwencji i skarg, a także wniosków pod adresem samorządów gminnych powiatu zambrowskiego,
aby jak najszybciej doprowadzić do reaktywacji targowiska na obszarze powiatu. Wielokrotne spotkania
wójtów, starosty, przedstawicieli Zarządu Województwa Podlaskiego oraz innych zainteresowanych doprowadziły do wskazania i deklaracji Wójta Gminy
Szumowo do budowy targowiska w miejscowości
Ostrożne. Warunkiem było zaangażowanie finansowe
samorządów – powiatowego, wojewódzkiego oraz
gmin powiatu zambrowskiego. Lokalizacja, forma
(targowisko czy Dom Składowy), jak również warunki finansowania inwestycji spowodowały szereg
kontrowersji wśród samorządowców. W powyższej
sytuacji Wójt Gminy Zambrów, po wcześniejszych
konsultacjach, podjął decyzję o budowie targowiska
na obszarze naszej Gminy w miejscowości Wądołki-Bućki.
W lipcu ubiegłego roku został złożony stosowny wniosek do konkursu ogłoszonego przez Urząd
Marszałkowski Województwa
Podlaskiego, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja Inwestycje w targowiska lub
obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych
produktów. Maksymalna kwota
dofinansowania w tym działaniu ograniczona została do 1
mln zł. Wniosek Gminy Zambrów uzyskał wsparcie w kwocie
997.669,00 zł.

Przy szacowanej kwocie zadania ok. 3,5 mln zł, samorząd Gminy Zambrów musi zapewnić brakujące
ok. 2,5 mln zł. Liczymy na wsparcie finansowe pozostałych samorządów powiatu zambrowskiego, których przedstawiciele na wielu wcześniejszych spotkaniach deklarowali taką pomoc.
Przedsięwzięcie realizowane będzie w systemie ,,zaprojektuj i zbuduj” przez firmę wyłonioną
w postępowaniu przetargowym. Według wstępnego
harmonogramu inwestycję planuje się zakończyć
w lipcu 2019 r. Targowisko zlokalizowane będzie
na działce gminnej w miejscowości Wądołki-Bućki o powierzchni ponad 1 ha. Obiekt tego typu musi
spełniać szereg restrykcyjnych norm i warunków sanitarnych, aby zapewnić bezpieczny obrót produktami spożywczymi, rolnymi i zwierzętami.
W ramach inwestycji cała powierzchnia targowiska zostanie utwardzona, zwodociągowana
i skanalizowana. Wybudowane zostaną wiaty ze stanowiskami do handlu różnorakimi artykułami, sektor
handlu zwierzętami żywymi, miejsca postojowo-parkingowe, budynek administracyjny z gabinetem lekarza weterynarii, a całość zostanie ogrodzona i oświetlona.
Inwestycja ta będzie spełnieniem postulatów
i oczekiwań wielu rolników i handlowców, a jednocześnie kontynuacją wieloletniej tradycji zambrowskich jarmarków. Jest jednak również spora grupa
przeciwników lokalizacji tej inwestycji, głównie
mieszkańców miejscowości Wądołki-Bućki, którzy
przewidują wiele utrudnień i zagrożeń wynikających
z funkcjonowania targowiska. O dalszych losach tej
inwestycji zdecydują przeprowadzone dodatkowe
konsultacje z mieszkańcami Wądołk-Bućk, a także
Starych Wądołk i Wądołk-Borowych
(sk)
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OFERTA INWESTYCYJNA
Dlaczego warto inwestować na terenie Gminy Zambrów?
Gmina Zambrów to atrakcyjny obszar dla lokalizacji nowych inwestycji z uwagi na doskonałe położenie
i dostępność komunikacyjną. Doceniają to przedsiębiorcy, którzy od wielu lat funkcjonują na naszym
terenie a swoje produkty dostarczają na rynki zewnętrzne. Zrealizowane w ostatnim czasie oraz planowane
w najbliższej przyszłości inwestycje na drogach krajowych zdecydowanie zwiększają tę atrakcyjność.
Posiadamy podstawowe dokumenty planistyczne, pozwalające na inwestowanie w każdej dziedzinie
aktywności gospodarczej. Aktualnie trwają prace nad kolejnymi miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego.
Inwestorzy zewnętrzni oraz nasi mieszkańcy, zamierzający podjąć działalność gospodarczą i inwestycyjną,
zawsze mogą liczyć na przychylność, kompetentną obsługę, życzliwość władz i urzędników Gminy.
(sk)
Położenie, lokalizacja

miejscowość Czerwony Bór-Stacja, Gmina Zambrów

Właściciel, użytkownik
wieczysty terenu

Gmina Zambrów

Wielkość terenu

ponad 6 ha do zainwestowania + tereny komunikacyjne

Istniejąca zabudowa

teren niezabudowany

Uzbrojenie terenu

linia wodociągowa, linie energetyczne SN. W roku 2018 planowane jest
rozpoczęcie budowy gazociągu DN 700 realizowanego przez Gaz-System
S.A. z możliwością doprowadzenia sieci gazowniczej do tego obszaru

Dostępność komunikacyjna

z DK nr 63 poprzez drogę wewnętrzną, sąsiedztwo linii kolejowej

Sposób zagospodarowania

zabudowa produkcyjno-usługowa

Sytuacja prawna

w trakcie opracowania MPZP, planowane uchwalenie w 2018 r.

Forma zbycia

prawo użytkowania wieczystego lub własności.
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W Długob orzu jak w mieście
Zmiany administracyjne, zainicjowane przez mieszkańców miejscowości Długobórz Drugi i Długobórz
Pierwszy, przyniosły efekty. Zarówno mieszkańcy, jak i władze Gminy Zambrów – realizatorzy ich postulatów, mają nadzieję, że zmiany te pozwolą na uporządkowanie wielu spraw. Najważniejszą jest połączenie
administracyjne dwóch miejscowości i utworzenia jednej, i tak dotychczas funkcjonującej pod nazwą – Długobórz. Istotnym elementem „porządkowania” Długoborzy jest inicjatywa nadania drogom, dotąd nienazwanym, nazw ulic.
Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Rada Gminy Zambrów swoją uchwałą nadała nazwy
17 ulicom w tej miejscowości. I tak w Długoborzu mamy ulice: Wądołkowską, Sportową, Wesołą, Strażacką,
Zambrowską, Szkolną, Sosnową, Krótką, Podleśną, Długą, Słoneczną, Pogodną, Spacerową, Kolonijną, Zieloną, Brzozową i Spokojną. Na uwagę zasługuje fakt, że zgodnie z wolą mieszkańców, ulice nie noszą nazw
związanych z żadnymi postaciami, ani historycznymi, ani współczesnymi.
Długobórz w wyniku połączenia dwóch miejscowości stał się jedną z największych w Gminie Zambrów. Eksperyment w postaci nadania nazw ulicom na pewno przyniesie korzyści jego mieszkańcom, jak też
podniesie prestiż tej, było nie było, wsi. W kolejce o nadanie nazw ulicom czeka teraz Wola Zambrowska –
największa miejscowość w wiejskiej Gminie Zambrów.
(bp)
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Cztery Łyki Statystyki z 2017 r.
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Cztery Łyki Statystyki z 2017 r.
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Cztery Łyki Statystyki z 2017 r.

źródło: GUS Białystok
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Twórczość Janusza Kuleszy
Andrzejowi Cyganowi
Byliśmy młodzi, nieopierzeni,
Każdy miał swojego własnego idola.
Dziś nasze skronie pokryła siwizna,
i na spacery z wnukiem przyszła pora.
Gorączka sobotniej nocy
Wzięła nas nagle, tuż po dwudziestej,
Grzech nas oboje zbliżył do siebie.
To był jej debiut, ja recydywa,
Przez jedną chwilę byliśmy w niebie.
Ojciec Chrzestny
Był ojcem chrzestnym gangu nieletnich,
Nos zawsze wsadzał tam, gdzie nie trzeba.
Trafił na swego, w ruch poszła kosa,
I ojciec chrzestny poszedł do nieba.
Chłopak do wzięcia
Siedzą w pociągu chłopaki do wzięcia,
Mam z chłopakami wiele wspólnego.
Stacyjki „Baba” jeszcze nie widać,
Nikt nie wie, kiedy wysiądę z niego.
Chłopaki z mojej ulicy
Chłopaki z mojej ulicy,
Odchodzą w przeszłość niespodziewanie.
Jeden po drugim,
Bóg tak chciał czy oni?
Kto mi odpowie na to pytanie?
Dedykuję świętej pamięci Markowi Konertowi
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Na Jubileusz

50-dziesiątka nam stuknęła!
Wieści Gminne każdy zna.
Kto je czyta ten rozumie,
Ich treść w sobie dużo ma.
Daje radość, informacje,
Czasem też zastanowienie.
Wiem ja o tym, ja - poeta
I poglądów swych nie zmienię.
Życzę sobie by numery były dalsze
I treść taka, co zadziwi
W mig każdego.
Wieści Gminne, duma nasza.

Święta Barbara
Dla wielu podróżnych, udających się w kierunku Łomży, wieś Zbrzeźnica jest jeszcze jednym przystankiem, jakich wiele na tej trasie. Figurę wkomponowaną w krajobraz wsi, pod rozłożystą, sędziwą
sosn traktują oni jak coś oczywistego. Przecież każda
wieś posiada krzyż przydrożny czy chociażby kapliczkę. Jednak historia i związane z tym miejscem
opowieści są różne.
Wspomnianą figurką jest wizerunek św. Barbary. Nikt nie wie tak naprawdę, na jaką pamiątkę ją
ufundowano. Historia milczy, ludzie snują opowieści.
Czyżby to była pamiątka po epidemiach, jakie pustoszyły nasze tereny w czasach odległych? Sądzę, że
jest to właściwa wskazówka, bowiem wśród mieszkańców do dziś dnia panuje przekonanie, że figura
stoi w miejscu zbiorowej mogiły.
Ciekawostką dla czytelnika będzie pewnie
rozłożysta, karłowata sosna, która towarzyszy figurce niemal od zarania. Jest ona niemym świadkiem
wydarzeń, jakie się tu rozegrały 7 lipca 1863 roku.
Niezorientowanym przypomnę, że doszło wtedy do
potyczki między oddziałami naszych powstańców,
a zorganizowanym wojskiem rosyjskim. Wracając
jednak do św. Barbary - to druga wojna światowa
obeszła się z nią okrutnie. Po 17 września 1939 roku,
kiedy to armia sowiecka wkroczyła na nasze tereny,
jej żołnierze zerżnęli na opał drewniany krzyż, który był przy niej. Sama figurka świętej stała się celem

ćwiczebnego strzelania. Odstrzelono jej głowę, zaś
całość pokiereszowano kulami.
Jak dowiedziałem się od mieszkańców wsi, po
tym przykrym incydencie zakopano ją, aby uchronić
przed dalszą dewastacją. Po wojnie wróciła na dawne miejsce. Była bardzo zniszczona i praktycznie nie
nadawała się do renowacji. Postawiono więc nowy
wizerunek świętej.
Myślę, że przytoczony kawałek historii będzie
dla czytelnika ciekawostką, ale i skłoni do zadumy,
gdy przypadkiem zetknie się kiedyś z tym miejscem.
Janusz Kulesza
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Twórczość Ireneusza Krystowskiego
Muzyka

Muzyka! Muzyka! Muzyka!
Jakże ona mną włada,
jakże ona mnie przenika!
Porywa, niesie w niebiosa,
uskrzydla, rozaniela, uspokaja,
pobudza, rozpala, ostudza.
O, rozkosze muzyki niezapomniane, błogosławione,
do czerwoności rozpalane!
Groźne i łagodnie tonowane,
brzmiące też jak kołysanki,
jak czarujące usypiani.
Muzyko! Kto cię wysłowi,
kto odpowiednio zinterpretuje,
kto zdefiniuje?!
Jesteś rozkoszną błogością,
łąką kwitnącą,
tysiąckrotnie pachnącą.
Ale nie zawsze,
bo jest muzyka kłująca, sycząca, drażniąca
i metalowa, nie tylko mnie odstraszająca.
Bywa zbyt głośna,
zgrzytliwa, obrzydliwa.
Polecam klasyczną!
Wagnera, Gounoda, Rossiniego,
Verdiego, Szopena naszego,
do tego Mozarta
i każdą inna, jeśli polecenia warta.

Ireneusz Krystowski
Poznań, dn. 30 XI 2017r.

Nomina sunt odiosa*

Nomina sunt odiosa –
dobrze, bo za tym kryje się zgroza.
Są Polacy niegodni swego pochodzenia,
więc się ich ,,godności” wcale nie wymienia.
Polak, który Polsce szkodzi,
lepiej by było, żeby w ogóle się nie narodził.
Są tacy ,,junacy”, którzy myślą, że są cacy, cacy.
Polska historia ich zapamięta,
to litania przeklęta.
Nie będę ich wspominał
skoro to kryminał, kryminał, kryminał.
Nomina sunt odiosa,
dobrze, bo za tym kryje się zgroza.
Ireneusz Krystowski
Poznań, dn. 24 XII 2017r.
*Nazwiska są niepożądane.
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Rysowana Gmina Wojciecha Rusieckiego
Szanowni Państwo!

Miło nam przedstawić Państwu kolejny rysunek Wojciecha Rusieckiego - Wola Zambrowska
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Twórczość Urszuli Krajewskiej-Szeligowskiej
Miło nam poinformować, że współpracę z naszą Redakcją zadeklarowała pani Urszula Krajewska-Szeligowska. Pochodzi z miejscowości Krajewo Białe. Ukończyła zambrowskie Liceum Ogólnokształcące, następnie studia na wydziałach pedagogicznym oraz lingwistyki stosowanej. Przez kilkanaście lat związana była
z Łomżą, gdzie pracowała jako nauczycielka języka niemieckiego w szkołach średnich. Obecnie zajmuje się
tłumaczeniami z języka niemieckiego. Od kilku lat pisze wiersze. Wiele z nich opiewa piękno najbliższej okolicy, „małej ojczyzny“. Jest również autorką wierszy i bajek dla dzieci, krótkich form poetyckich (limeryków,
fraszek) oraz palindromów. Zdobyła kilka wyróżnień i nagród w ogólnopolskich konkursach poetyckich.
Niezmiernie miło jest nam przedstawić jej twórczość:
LIMERYKI Z GMINY ZAMBRÓW
Przed Państwem cykl limeryków. Każdy z nich zawiera nazwę jednej miejscowości w Gminie Zambrów
Limeryk to „ krótki, żartobliwy wiersz oparty na groteskowym dowcipie, mający charakter igraszki
słownej, zwykle związany z jakimś nazwiskiem lub nazwą miejscowości.” (Słownik Języka Polskiego)
Celem limeryków jest rozbawienie czytelnika, więc zapraszam do zabawy! Pośmiejmy się z uniwersalnych przywar i nie bierzmy krytyki na poważnie, bo każdy limeryk to taki rymowany żarcik!
Wszelkie podobieństwo do osób i zdarzeń jest niezamierzone i przypadkowe.
ZAMBRÓW
Wyskoczył żubr z herbu Zambrowa,
Czas jakiś po mieście szarżował.
Przed żubra pomnikiem
Pozdrowił go rykiem
I znowu do herbu się schował.

Chmiele-Pogorzele

Bacze Mokre

Chorzele

Pewien rolnik z Baczy
Mokrych raz zobaczył
Przed domem dzika.
Krzyknął, lecz zmykać
Dzik stąd zupełnie nie raczył.

Młodej synowej ze wsi Chorzele
Teściowa przywar wytyka wiele,
Że jest leniwa,
Garnków nie zmywa
I nawet grządek nie piele!

Brajczewo-Sierzputy

Cieciorki

Mąż pewien (Brajczewo-Sierzputy)
Swej żonie w prezencie dał buty.
Ale zamiast szpilek
Kupił espadryle.
Słyszy: Czyś ty z rozumu wyzuty?
Boruty-Goski

Kawaler ze wsi Boruty-Goski
Zawsze na żel swe układał włoski,
Lecz pośmiewiskiem
Był. Panny wszystkie
Wołały: Idzie nasz boski!

Żyła sobie żwawa babcia (Chmiele-Pogorzele),
Która zawsze do kościoła pieszo szła w niedzielę.
Gdy chciał ją ktoś podwieźć,
Nie życzyła sobie
I mówiła: Mam grzechów zbyt wiele!

Oszczędna mama (wioska Cieciorki),
Najbardziej z wszystkich dni lubi wtorki,
Bo w lumpeksie
We wtorek się
Tanio kupi aż dwa ciuchów worki!
Czartosy

W pewnym domu (wieś Czartosy)
Wciąż wrzaskliwe słychać głosy.
Czy w tym domu mieszka czart?
Nie, tylko mąż diabła wart.
Żona drze się nań wniebogłosy.
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Czerwony Bór

Dawny poligon w Czerwonym Borze:
Padają strzały i nikt nie może
Nawet iść na grzyby.
Co byłoby, gdyby
Ktoś postrzelił kogoś nie daj Boże?
Dąbki-Łętownica

Pochodził z Dąbek-Łętownicy
Chłop, co był mężem sekutnicy.
Z USA przywiózł dolary
I dał jej. Już babsztyl stary
Więcej na niego nie krzyczy.
Długobórz

Raz kobieta w Długoborzu,
Tak się zakochała w morzu,
I w mewach, i w plaży,
Że o morzu marzy,
Pracując w żniwa przy zbożu.
Gardlin
Nastolatka w wiosce Gardlinie
Z niezwykłej urody słynie.
Nie myśli o tym,
Co będzie potem
Kiedy uroda przeminie.
Goski Duże
Mieszkał raz chłop w Goskach Dużych,
Który nie lubił podróży.
Gdy pojechał do Zambrowa,
Myślał wciąż o swoich krowach
I czas mu bez nich się dłużył.

Takie podwórko pamiętam
Z zakamarków duszy wyciągam wspomnienia
Niektóre aż na dnie głęboko schowane,
Z nich strofy układam, wydobywam z cienia
To, co mi zobaczyć kiedyś było dane.
Widzę dom niewielki, szary, parterowy,
A przed nim ogródek, ze cztery jabłonki,
Grusza pełna żółtych gruszek cytrynowych
Stojąca tuż obok małej z drewna sionki.
Widać na podwórku na północ leżącym
Stodołę drewnianą, piwnicę i stajnię.
Przed domem olbrzymi wiąz - wciąż tu stojący,
A po prawej stronie

lipy miododajne.

Pod lipami szopy dwie chyba, drewniane,
W nich różne drobiazgi, drewno do piecyka.
Na całym podwórku były

zaś rozsiane

Kasztan, wiązy, śliwki, smukła grusza dzika.
Za domem na smugu była brzoza biała,
Lecz legła jak długa zwalona przez burzę.

Goski-Pełki
Gospodyni w Goskach-Pełkach
Słynna ze swego sadełka
Chciała schudnąć – nie umiała,
Aż sąsiadka radę dała:
Nie dla ciebie już masło osełka!

Antonówki rosły dwie i wiśnie stała,
A przy drodze brzoza i trzy wierzby duże.
Ze wszystkich drzew dzisiaj trzy tylko zostały,
A za to urosło kilka nowych, innych,
Chociaż one teraz będą tu szumiały.
W moich strofach szumią i te z lat dziecinnych.
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Nasi Strażacy - OSP WIŚNIEWO
Kontynuujemy prezentację Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) z terenu Gminy Zambrów opisywanych w publikacji Tomasza Piórkowskiego i Marka Adama Komorowskiego. W tym numerze prezentujemy
OSP w Wiśniewie

Od lewej w pierwszym rzędzie stoją: Władysław Pisiński, Wiesław Maleszewski, Jarosław Gumowski, Tadeusz Żebrowski, Radosław Jałbrzykowski, Eugeniusz Jałbrzykowski, Sebastian Wyrzykowski, Kazimierz Dzieniszewski; drugi rząd: Łukasz Maleszewski, Damian Milewski, Paweł Leśniewski, Waldemar Wyrzykowski, Jacek Zawistowski, Szymon Jankowski

12 marca 1955 r. odbyło się zebranie mieszkańców Wiśniewa, na którym zadecydowali o powołaniu OSP. Wśród inicjatorów - założycieli byli m.in.
następujący gospodarze: Stanisław Rawa, Franciszek Grosfeld, Stefan Gołaszewski, Czesław Milewski, Władysław Mianowski i Eugeniusz Mianowski. Pierwszym prezesem został Wacław Kotowski,
następnie zastąpił go Tadeusz Kulesza, a dalszymi
w kolejności byli: Wacław Wyrzykowski, Franciszek
Kossakowski, Andrzej Wyrzykowski i Władysław Pisiński. Naczelnikami OSP w Wiśniewie w kolejności
chronologicznej byli: Stanisław Rawa, Stefan Maleszewski, Alfred Rawa i Witold Wyrzykowski.

tłok, pompa ręczna, węże ssawne i tłoczne, hełmy,
konny wóz strażacki i beczkowóz służyły ochotnikom z Wiśniewa przez kilkadziesiąt lat. Wkrótce, bo
już po dwóch latach, jednostka otrzymała pierwszą
motopompę M-200, a po kolejnych dwu uniwersalną
prądownicę, mundury drelichowe i ubrania ochronne, pasy i czapki rogatywki. W 1963 r. doszła kolejna
pompa typu PO-3. W 1992 r. strażacy dysponowali:
samochodem pożarniczym GBA 2,5/16 (Star 244),
dwiema motopompami PO-3, czterema wężami ssawnymi Ws-110, sześcioma wężami tłocznymi W-75,
dwunastoma wężami gaśniczymi W-52, prądownicą.
Niewątpliwym wyróżnieniem było włączenie OSP
Wiśniewo do KSRG w 1995 r., co związane jest z systematycznym doposażaniem i unowocześnianiem
jednostki. Dzisiaj oprócz standardowego wyposażenia posiada ona także, zakupiony przez gminę w 2011
r. średni samochód pożarniczy marki Mercedes 1224
GBA 2,5/16, który zastąpił wysłużonego Stara 244
GBA 2,5/16. Jednostka posiada także motopompę
pływającą, zestaw ratownictwa drogowego Lukas,
piłę do betonu i stali, dwie pilarki do drewna, dwa
aparaty ODO, zestaw PSP R1, walizkę przedmedyczStrażacy z OSP Wiśniewo podczas defilady w Zamrowie
ną, agregat prądotwórczy.
Sprzęt, jakim dysponowali strażacy, nie był
Na przestrzeni ponad pięćdziesięciu lat funkpoczątkowo może zbyt nowoczesny, ale wystarcza- cjonowania jednostki poprawiła się oczywiście rówjący do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych nież i baza lokalowa. W początkowym okresie istniew zespole. Bosaki, wiadra, siekiery, łopaty, syrena na nia strażacy wybudowali drewnianą szopę z blaszaną
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Prezes Ireneusz Podedworny wręcza Złoty Znak Związku
naczelnikowi OSP w Wiśniewie Stanisławowi Rawie

wiatą, ale w 1963 roku powstała już strażnica murowana. Tę z kolei zastąpiono nową, a uroczyste otwarcie odbyło się na 30-lecie OSP w Wiśniewie w 1985 r.
Podobnie jak w większości przypadków w powiecie zambrowskim, także i tutaj większość prac
wykonali druhowie społecznie. Niedawno gmina
przeprowadziła kapitalny remont remizy.
Jednostka startuje w zawodach sportowo – pożarniczych, zarówno w kategorii dorosłych, zajmując m.in. w zawodach gminnych w 2001 r. 3 miejsce,
jak i młodzieżowych drużyn pożarniczych chłopców,
którzy w 2001 r. i 2006 r. zajęli 3 miejsce, a w 2007
roku 2 miejsce w zawodach gminnych.
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zdarzeń na drodze krajowej Nr 8 biegnącej koło Wiśniewa, jak również w usuwaniu skutków nawałnic
i huraganów, jakie w ostatnim czasie nawiedzają powiat zambrowski.
Bez wątpienia spośród kilku zasłużonych i znanych członków OSP Wiśniewo wymienić trzeba Stanisława Rawę. Żołnierz zambrowskiego 71 PP, brał
udział w wojnie obronnej 1939 r., walcząc z Niemcami pod Myszyńcem i Łętownicą. Po tej ostatniej
bitwie 18 DP udało mu się powrócić do domu. Po
wojnie pełnił funkcję prezesa Gromadzkiej Rady Narodowej w Wiśniewie i od początku zaangażował się
w działalność miejscowej OSP. Nie tylko za swoją
wieloletnią pracę, ale za postawę w trakcie całego
życia udekorowany został wieloma medalami i odznaczeniami: Medalem „Za zasługi dla Pożarnictwa“
(brązowym, srebrnym, złotym), Odznaką „Za zasługi
we współzawodnictwie przeciwpożarowym“, Odznaką Honorową Zasłużony Białostocczyźnie, Odznaką
„Za zasługi dla województwa łomżyńskiego“, Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem „Za udział w wojnie obronnej 1939“ i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 1984 r. Złotym Znakiem
Związku.
Innymi zasłużonymi strażakami z Wiśniewa są:
Tadeusz Kulesza, były prezes i przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej w Zambrowie, Eugeniusz
i Władysław Mianowscy - uczestnicy bitwy pod Łętownicą, po której dostali się do niemieckiej niewoli,
Franciszek Grosfeld - były więzień obozu koncentracyjnego i w okresie powojennym dyrektor miejscowej szkoły.

Pamiątkowe zdjęcie z okazji 30-lecia jednostki

Druhowie wśród wielu akcji wspominają te
z lat 70-tych ubiegłego wieku, bo były to trudne do
ugaszenia pożary prawie całych miejscowości, jak
Ćwikły-Krajewo, Grabówka, Nagórki-Jabłoń, Tabędz, czy pożar na ulicy Łomżyńskiej w Zambrowie,
do których jeździli wozem konnym. Obecnie druhowie bardzo często uczestniczą w usuwaniu skutków
OSP Wiśniewo
Zarząd:
Prezes
- Władysław Pisiński
Naczelnik
- Witold
Wyrzykowski
Sekretarz
- Daniel
Trzaska
Skarbnik
- Jan
Milewski
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący
- Alfred
Rawa
Członek
- Andrzej
Wyrzykowski
Członek
- Wiesław
Maleszewski

członkowie ogółem - 45
w tym:
- czynni
27
- honorowi
3
- wspierający 6
- MDP
9
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Grzymałowie herbu Grzymała
W 1436 roku książę Bolesław
IV w Zambrowie nadał 10 włók
koło granicy dóbr biskupów płockich i dóbr Krajewskich nad strugą Bełczącystok Piotrowi i Janowi
synom Tomasza ze Śledzi. W roku
1478 w Łomży książę Janusz II
potwierdził wszystkie poprzednie
dokumenty przedstawione przez
Jana i Pawła synów Marcina Grzymalskiego na ziemię w Bełczącymstoku zwanym Grzymały w granicach Zagroby, Długoborskich, koło
Wądołków i Płosek. W 1502 roku
na rokach zwykłych w Łomży woźny łomżyński Marcin Kozybełk
ogłosił oprawę dla Jakuba, Jana
i Stanisława synów Pawła z Grzymał Bełczącystok w 10 włókach
w Łątczynie. W księdze ziemskiej
zambrowskiej pod datą 28 marca
1506 r. odnotowane jest vadium
między rodami Płoskich (Krajewskich) i Grzymałów, których reprezentował szlachetny Jan Grzymała
z Bełczącegostoku wraz z synami
Wawrzyńcem, Jakubem, Józefem,
Wojciechem i Maciejem.
Regestr podatku pogłówne
z 1676 r wśród mieszkańców Grzymał Bełczącegostoku wymienia:
• Urodzonego Walentego Jemielitego z żoną, służącą, parobekiem i 8 poddanych,
• Szlachetnego Mikołaja Grzymałę z żoną, synami
i służącą,
• Szlachetnego Jana Grzymałę z żoną, synami i parobek z żoną.
„Regestr diecezjów” z 1781 r. wzmiankuje
w Grzymałach Bełczącym Stoku Grzymałów i Gackich.
W czasie powstania listopadowego komendantem Zambrowa był Jakub Grzymała (dziedzic Woli
Zambrowskiej).
W powstaniu styczniowym uczestniczyli Aleksander (dziedzic Długoborza, był naczelnikiem powiatowym żandarmerii), Konstanty i Teofil Grzymałowie z Długoborza Chłopskiego.
Józef GRZYMAŁA

rys. Tadeusz Gajl

b. kpt. b. Wojsk Polskich, a następnie radca
Tow. Kredytowego Ziemskiego; zm. 2 V 1861 we wsi
dziedzicznej Długoborzu w pow. łomżyńskim, pozostawił żonę i synów
Robert Bielecki, Słownik biograficzny oficerów powstania listopadowego: GRZYMAŁA Józef
- przed powstaniem obywatel zamieszkały w woj. august. W powstaniu ppor. 2 p. mazurów, 15.6.31 por.,
4.10.31 kpt., 9.6.31 otrzymał krzyż złoty nr 1625,
przeszedł 5.10.31 z Rybińskim do Prus. Internowany
w Tczewie, przybył stamtąd do wsi Grzymały w obw.
łomżyńskim. Wrócił 4.2.32 do Warszawy, stawił się
przed KRW, złożył przysięgę wierności carowi, wyjechał do wsi Grzymały.
Uruski str. 1672
Andrzej Brzóska
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Patriotycznie i sportowo „Ku Niepodległej”
Wójt Gminy Zambrów oraz Zarząd Oddziału
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP w Zambrowie byli gospodarzami rozegranego
w niedzielę 11 marca 2018 r. turnieju w piłkę siatkową, zorganizowanego z okazji 20-lecia Oddziału
Powiatowego Związku OSP RP w Zambrowie w ramach powiatowego cyklu patriotycznego „Ku Niepodległej”.
Przed turniejem strażacy i zaproszeni goście
spotkali się przy pomniku zamordowanych mieszkańców Nowego Zakrzewa i okolic we wrześniu 1939
roku, oddając im cześć. Wśród zaproszonych gości
byli Wójt Gminy Zambrów - Jarosław Kos, Starosta
Zambrowski - Robert Rosiak, Wójt Gminy Kołaki
Kościelne - Sylwester Jaworowski, Prezes Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Zambrowie - druh Marek Adam Komorowski, Prezes
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zambrowie druh
Bogdan Pac oraz strażacy, biorący udział w turnieju.
W symbolicznej uroczystości pod pomnikiem wzięło
również udział liczne grono mieszkańców Nowego
Zakrzewa, na czele z sołtysem – Dariuszem Kamianowskim.
W III Turnieju z cyklu „Ku Niepodległej” do
rozgrywek siatkarskich stanęły cztery drużyny z Oddziałów Gminnych OSP z terenu Gminy Kołaki Kościelne, Gminy Rutki, Gminy Szumowo oraz Gminy
Zambrów. Po bardzo zaciętych i emocjonujących
pojedynkach najlepsza okazała się drużyna z Gminy
Szumowo. Na drugim miejscu uplasowała się reprezentacja naszej Gminy Zambrów, a trzecie miejsce
zajęła reprezentacja Gminy Rutki. Natomiast strażakom z Gminy Kołaki Kościelne przypadło czwarte
miejsce.
Klasyfikacja Turnieju:

I miejsce
Gmina Szumowo
II miejsce
Gmina Zambrów
III miejsce
Gmina Rutki
IV miejsce
Gmina Kołaki Kościelne

Przed nami jeszcze jeden turniej, tym razem
piłki nożnej, który odbędzie się 29 kwietnia na boisku
„Orlik” w Rutkach.

(bp)
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IV Otwarte Mistrzostwa w tenisie stołowym Strażaków OSP
W niedzielę 25 lutego 2018 r. rozegrane
zostały IV Otwarte Mistrzostwa w tenisie stołowym Strażaków OSP Gminy Zambrów. Zawody
odbyły się na hali sportowej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Osowcu.
Wyniki zawodów:
Dziewczęta 16-20 lat
Dominika Jankowska – OSP Poryte-Jabłoń
Oliwia Wiercińska – OSP Przeździecko-Mroczki
Chłopcy 16-20 lat
Michał Zaniewski – OSP Stary Laskowiec
Marcin Perkowski – OSP Stary Laskowiec
Mariusz Łada – OSP Łady-Borowe
Kobiety 21-30 lat
Martyna Milewska – OSP Wiśniewo
Joanna Saniewska – OSP Stary Laskowiec
Mężczyźni 21-30 lat
Bartosz Wyrzykowski – OSP Wiśniewo
Jacek Zawistowski – OSP Stary Laskowiec
Waldemar Rykaczewski – Rykacze
Mężczyźni 31-40 lat
Michał Markowski – OSP Długobórz
Marcin Dąbrowski – OSP Długobórz
Wojciech Gosiewski – OSP Stary Skarżyn
Mężczyźni 41-50 lat
Andrzej Jankowski – OSP Poryte-Jabłoń
Sławomir Grodecki – Długobórz
Jacek Zaniewski – Wdziękoń Drugi
Mężczyźni 50 lat +
Krzysztof Sadowski – gość
Jan Wasilewski – OSP Poryte-Jabłoń
Krzysztof Sienkiewicz – OSP Poryte-Jabłoń
(bp)

