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Nie pompujmy balonika,
że jesteśmy faworytem mistrzostw.
Wolę podejść do tego chłodną głową, niż popadać
w hurra optymizm, ale oczywiście zrobimy wszystko,
by wypaść w Rosji jak najlepiej

Robert Lewandowski, 08.10.2017

11 sierpnia 2018 r.
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• Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Bu- biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zamdowę stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą browie za kwotę 3 012 629,76 zł brutto (miesięcznie
towarzyszącą w miejscowości Łosie-Dołęgi, budo- około 71 500 zł brutto). Mimo drastycznego wzrostu
wa sieci wodociągowej Długobórz Pierwszy, Stary kosztów zadania, PGK zapewnia, że do końca 2018
Laskowiec, Rykacze, Łosie-Dołęgi etap I oraz bu- r. cena odbioru odpadów z gospodarstw na terenie
dowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gminy Zambrów nie wzrośnie.
Wola Zambrowska – Wola Zambrzycka, gm. Zam- • Trwają prace projektowe i budowlane na drogach: w
brów”.
miejscowości Nagórki-Jabłoń – wykonano kanaliza• Zakończyła się termomodernizacja budynku Szko- cję deszczową, kanalizację sanitarną, wodociąg oraz
ły Podstawowej w miejscowości Poryte-Jabłoń. chodniki, rozpoczęto wykonywanie podbudowy pod
Wartość robót zamknęła się kwotą 475.700,00 zł. jezdnię; w miejscowości Szeligi-Leśnica - przebuGmina pozyskała dofinansowanie na realizację tego dowa drogi; rozpoczęto żwirowanie oraz profilowazadania z Regionalnego Programu Operacyjnego nie za pomocą równiarki dróg gminnych; wykonaWojewództwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w wy- no czyszczenie części dróg z piachu i nieczystości
sokości 65% kosztów kwalifikowanych inwestycji, (przy chodnikach); ogłoszono zapytanie i wyłoniono
tj. 322.500,00 zł.
wykonawcę remontów cząstkowych dróg bitumicz• Rozpoczęła się modernizacja świetlicy wiejskiej nych; ogłoszono przetarg na wyznaczenie dróg w
w miejscowości Cieciorki. Jej koszt wynoszący miejscowościach Tarnowo-Goski, Przeździecko1.185.000,00 zł Gmina pokryje ze środ-Drogoszewo i Wola Zambrzycka, z przeznaczeniem do wykonania remontu.
ków własnych
• Trwają prace związane z realiza• W maju zorganizowano obchocją zadania pn. „Opracowanie
dy Gminnego Dzień Strażaka
dokumentacji technicznej na
połączone z krótkim instruktarozbudowę Szkół Podstawożem dotyczącym nietypowych
wych w miejscowościach
technik wykorzystania podStare Zakrzewo i Wiśniewo
ręcznego sprzętu pożarniczego
•
Wybrano sołtysa w
oraz budowę Sal gimnastycznowo utworzonym sołectwie
nych przy Szkołach Podstawowych w miejscowościach
Długobórz. Wraz z połączePoryte-Jabłoń i Stary Skarniem Długoborza Pierwszego i
żyn”. Opracowano już koncepDługoborza Drugiego zniesiono
cje funkcjonalno-lokalizacyjne
sołectwa w tych miejscowościach.
dla poszczególnych obiektów.
Rada Gminy Zambrów uchwałą powołała do życia nowe sołectwo w Długo• Podpisano umowę na dostawę energii
elektrycznej dla potrzeb Gminy Zambrów i jedno- borzu. W wyniku wyborów do organów samorządu
stek organizacyjnych Gminy Zambrów w okresie wsi sołtysem została Pani Renata Matejkowska, a do
01.06.2018 r.-31.12.2019 r.”. Wykonawcą zadania Rady Sołeckiej wybrano jeszcze trzy Panie. Gratuzostała ENERGIA POLSKA, za cenę brutto 343 lujemy!
(bp)
379,87 zł.
• Ogłoszono przetarg nieograniczony dla zadania pn.:
„Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne
Z głębokim smutkiem i żalem
źródła energii na terenie gminy Zambrów”. Zadanie
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,
w ramach Działania 5.1: Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Priorytet inwestycyjny pierwszego Skarbnika Gminy Zambrów
4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii
Wyrazy głębokiego współczucia
pochodzącej ze źródeł odnawialnych .
Rodzinie i Bliskim
• Dokonano wyboru wykonawcy zadania pn. „Odskłada
biór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Wójt Gminy Zambrów - Jarosław Kos
na terenie Gminy Zambrów w okresie 01.07.2018
wraz z pracownikami UG Zambrów
– 31.12.2021”. Wykonawcą została firma Przedsię-
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Trochę mądrości
„Zabawa w demokrację”
(artykuł polemiczny)

Dzisiaj trudno sobie wyobrazić kogoś, przynajmniej w Europie, kto byłby przeciwnikiem demokracji. Samo słowo „demokracja”, wywodzące się z języka greckiego, oznacza dosłownie „rządy ludu”. No
dobrze, ale jak to cały lud, wszyscy obywatele, mają rządzić? Nie da się Dlatego każdy może zdefiniować
sobie pojęcie demokracji. Generalnie przyjmuje się, że w systemie demokratycznym, rację przyznaje się
większości. Niestety nie zawsze zasada ta jest przestrzegana. W dzisiejszej demokracji większość musi szanować prawa mniejszości, co w praktyce oznacza przyznanie tymże mniejszościom większych uprawnień.
Z historii znamy demokracje przymiotnikowe – starożytną demokrację ateńską i współczesną – demokrację
socjalistyczną. Ta ostatnia różni się tym od zwykłej demokracji, czym zwykłe krzesło od krzesła elektrycznego. Niestety, trzeba stwierdzić, że demokracja w czystej postaci nie istnieje. Zawsze będą grupy ludzi,
pewne środowiska, które będą negować demokratyczne wybory. Najlepiej, żeby była demokracja, ale bardziej kontrolowana. Bo dlaczego wybory wygrali ci, którzy nie powinni. Według nas, to my powinniśmy
wygrać wybory, bo my przestrzegamy standardy demokratyczne, a oni są dyktatorami, swoim zachowaniem
przeczącymi tym standardom. Skoro bawimy się w demokrację, to przestrzegajmy jej zasad. Przypominam,
że przed II wojną światową (w 1933 r.) narodowosocjalistyczna partia Hitlera w Niemczech, doszła do władzy w wyniku demokratycznych wyborów i wcale nie sfałszowanych.
Rodzi się pytanie, kto ma decydować, co jest demokratyczne, a co nie? Jakieś nieokreślone gremia,
przedstawiciele elit intelektualnych, czy nasz Wielki Wódz? Chyba nie! Dla przykładu przytoczę historię
opowiedzianą mi przez jedną z wychowawczyń szkolnych. Na początku roku nauczycielka zarządziła wybory gospodarza klasy. Społeczność uczniowska chciała się zabawić w demokrację i zdecydowaną większością głosów, wybrała na „szefa klasy” chamskiego półgłówka. Młodzi ludzie zrobili to z przekory, myśląc,
że mają święte prawo do swojego wyboru. Niestety ich demokratyczne prawo naruszyła wychowawczyni,
która unieważniła wyniki wyborów i wskazała swojego faworyta. Ten wygrał jednogłośnie – głosem nauczycielki. Nie należy zatem demonizować demokracji, czasami wystarczy zdrowy rozsądek.
Bogdan Pac

Mała Polityka Szwagra

„Konflikt sumienia”

Tym razem, o dziwo, szwagier z pustymi rękoma do mnie się wybrał. To ja go spytałem, czy czasem w niedostatek nie popadł? A on mi,
że nie, na trzeźwo przyszedł pogadać.
Pomyślałem – zdurniał do reszty – bez
kropli alkoholu nijak nie idzie z nim się
porozumieć. Czego chcesz? – spytałem.
A on mówi, że konflikt sumienia ma!
Struchlałem i odruchowo do kredensu
sięgnąłem – akurat pusty nie był. Kurczę, dopiero jak mi powiedział o tym
konflikcie, dotarło do mnie, że on może
mieć sumienie. Ot, nie przypuszczałem!
Po pierwszej szklance zaczął nieśmiało puszczać farbę. Propozycję od
Prezydenta dostałem – mówi – startować w wyborach z jego listy. Nie wiem
czy Prezydent ze strachu, czy z wyrafinowania tak
się zachowuje, trzęsącym głosem szwagier mi tłumaczy. I tu rzadko, bo rzadko, ale z nim się zgadzam, bo
przecież wszystkim wiadomo, że włodarz, za szwa-

grem nie przepada. Z drugiej strony patrząc, mąż
siostry mojej, chama nie lubi. No, i problem jest, ale
żeby zaraz konflikt sumienia?! Chciałem mu pomóc,
polałem po drugiej szklance.
Zawsze myślałem, że konflikt
sumienia może dotknąć lekarza, prawnika, a może nawet księdza. Ale żeby
szwagra? Toż w jego przypadku, to
zwykła polityka. Prezydent – cwana
bestia – jak kogoś nie zastraszy, to go
kupi. A szwagier, choć to mój rodzinny wróg i przyjaciel, poważanie u ludzi
ma. Co robić? – radzę mu – startuj do
wyborów, wygrasz i przejdziesz do prezydenckiej opozycji. Jak to usłyszał, z
wyraźnym zadowoleniem, chwycił za
rys. W. Rusiecki moją flaszkę i sam po trzeciej szklanicy
polał. Akt desperacji mu wybaczyłem,
bo po półtora litra, konflikt sumienia udało się nam
rozwiązać.
Stasiek, znaczy szwagier Władka
/nazwisko adres znane redakcji/
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Srebrne Podkowy Przedsiębiorczości rozdane
16 marca 2018 r. Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos zaprosił
na spotkanie do sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Zambrowie przedsiębiorców prowadzących
działalność gospodarczą i rolniczą
na terenie naszej Gminy. Celem tego
spotkania było poznanie problemów
przedsiębiorców działających na terenie Gminy Zambrów oraz rozwój
współpracy w zakresie poprawy warunków dla otwierania i prowadzenia
działalności gospodarczej i rolniczej.
W czasie spotkania włodarz Gminy
zaprezentował zadania inwestycyjne
Gminy Zambrów na 2018 r., przedstawił plany inwestycyjne Gminy na
najbliższe lata oraz informacje o planach zagospodarowania terenów inwestycyjnych w Czerwonym Borze. Zachęcił też zebranych do reklamy
swoich firm w czasie obchodów IV Święta Gminy Zambrów w sierpniu br.
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Ukoronowaniem spotkania było wręczenie Nagrody Wójta Gminy Zambrów „Srebrna Podkowa Przedsiębiorczości” dla Przedsiębiorców Gminy Zambrów. Pamiątkowe szkła otrzymały następujące firmy i przedsiębiorcy:
• GOLCHEM - Andrzej Gołaszewski - Cieciorki
• Dobroplast - Fabryka okien PVC Sp. z o.o. - Stary Laskowiec
• Zakład Naprawy Samochodów Ciężarowych i Przyczep, Mateusz Gromek - Wola Zambrzycka
• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe CHOIŃSKI - Wola Zambrowska
• Usługi Handlowo-Transportowe, Grzegorz Gosk - Stary Skarżyn
• SIMON Szymon Modzelewski - Pęsy-Lipno
• Usługi Motoryzacyjne, Marek Rytelewski - Długobórz
• Europol Gaz S.A.Tłocznia Gazu Zambrów - Grzymały
• Zakład Zieleni, Jarosław Dłużniewski - Wola Zambrzycka
• Józef Jałbrzykowski - Gardlin
• Danuta i Wojciech Leśniewscy - Konopki-Jałbrzyków Stok
• Maria Bożena i Krzysztof Leśniewscy - Konopki-Jałbrzyków Stok
• Danuta i Zbigniew Klimaszewscy - Klimasze
• Bożena i Andrzej Mioduszewscy - Poryte-Jabłoń
• Zakład Remontowo-Drogowo-Budowlany Zam-Bruk, Józef Jabłonowski - Wądołki-Bućki
• SARCO, Tadeusz Czartoryski - Nagórki-Jabłoń
• PPHU Euro Handel-Mężyński, Sławomir Mężyński - Koziki-Jałbrzyków Stok
• ISSA Usługi Weterynaryjne, Dagmara Świerżewska - Długobórz
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G m i n a Z a m b r ó w r e a l i z u j e p r o g r a m " U m i e m P ł y wa ć "
Gmina Zambrów po raz kolejny przystąpiła do Programu Powszechnej Nauki Pływania "Umiem Pływać". Głównym celem programu jest upowszechnianie aktywności fizycznej oraz nabycie podstawowych
umiejętności pływania. Uczestnikami zajęć nauki pływania są uczniowie klas I – III szkół podstawowych z
terenu gminy Zambrów. W programie udział bierze 133 uczniów podzielonych na 10 grup pływackich. Zajęcia nauki pływania są nieodpłatne i odbywają się w Pływalni Miejskiej „Delfin” w Zambrowie. Ich realizację
zaplanowano w okresie od marca do czerwca 2018 r. Każdy uczestnik objęty zostanie nauką pływania w wymiarze 20 godzin lekcyjnych.
Dowóz dzieci na basen i obecność opiekunów zapewnia Gmina Zambrów. Na zajęciach nauki pływania
zapewniony został udział instruktora nauki pływania.
Program finansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego oraz Gminę Zambrów.
(jm)

Wójt Gminy Zambrów podpisuje kolejne umowy na inwestycje
Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos w dniu
22 marca 2018 r. podpisał umowy na realizację zadania: „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łosie-Dołęgi, budowa sieci wodociągowej Długobórz Pierwszy,
Stary Laskowiec, Rykacze, Łosie-Dołęgi etap I oraz
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Zambrowska – Wola Zambrzycka, gm.
Zambrów”.

Zadanie zostało podzielone na 3 części:
części I — Budowa stacji uzdatniania wody wraz z
infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łosie-Dołęgi - Wykonawcy Instalcompact Sp. z o.o. ul.
Wierzbowa 23, 62-080 Tamowo Podgórne, za cenę
brutto 2 915 100,00 zł
części II — Budowa sieci wodociągowej Długobórz
Pierwszy, Stary Laskowiec, Rykacze, Łosie-Dołęgi etap I - Wykonawcy EKOTECH Paweł Jarząbek,
Wiśniewo 53B, 18-300 Zambrów, za cenę brutto 299
535,49 zł
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części III — Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach Wola Zambrowska – Wola Zambrzycka - Wykonawcy EKOTECH Paweł Jarząbek,
Wiśniewo 53B, 18-300 Zambrów, za cenę brutto 49
341,88 zł.

Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos w dniu
28 marca 2018 r. podpisał umowy na dofinansowanie
dwóch projektów:
„Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Zambrów”:
Wydatki ogółem: 1 097 863,38 zł, wydatki kwalifikowane: 1 006 083,83 zł, kwota dofinansowania:
653 954,47 zł. Zadanie dofinansowane Działanie 5.1:
Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii
Priorytet inwestycyjny 4.1. Wspieranie wytwarzania i
dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalny Program Operacyjny Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020
„Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łady Polne, gm. Zambrów”. Wydatki ogółem:
561 670,86 zł, Wydatki kwalifikowalne: 552 790,86
zł, kwota dofinansowania: 469 872,20 zł. w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla
obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
"Brama na Podlasie" PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.2.1.
Rewitalizacja obiektów, terenów i przestrzeni uży-

teczności publicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020 OŚ VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz
rozwoju lokalnego Typ projektu nr 9 (Rewitalizacja
małej skali),					
(ab)

Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos w dniu
dowę Szkoły Podstawowej w miejscowości Wi3 kwietnia 2018 r. podpisał umowę z firmą MAATśniewo za kwotę 28 290,00 zł
Project Sp. z o.o. z Poznania na: „Opracowanie doku- 3. Opracowanie dokumentacji technicznej na bumentacji technicznej na rozbudowę Szkół Podstawodowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowych w miejscowościach Stare Zakrzewo i Wiśniewo
wej w miejscowości Poryte-Jabłoń za kwotę 35
oraz budowę Sal gimnastycznych przy Szkołach Pod301,00 zł
stawowych w miejscowościach Poryte-Jabłoń i Stary 4. Opracowanie dokumentacji technicznej na buSkarżyn” Zadanie składa się z cztery części:
dowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawo1. Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbuwej w miejscowości Stary Skarżyn za kwotę 35
dowę Szkoły Podstawowej w miejscowości Stare
301,00 zł
(ab)
Zakrzewo za kwotę 28 290,00 zł
2. Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbu-
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Z m i a n y w p r aw i e ł o w i e c k i m
W związku ze zmianą ustawy Prawo łowieckie(D.U. poz.651), która weszła w życie 1 kwietnia
2018 r., zmieniając min. system szacowania szkód
wyrządzony przez zwierzynę łowną w uprawach i
płodach rolnych a także skład zespołu powołany do
szacowania w/w szkód. Zgodnie z art. 46 ust.2 ustawy Prawo łowieckie szacowania szkód a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:
1. przedstawiciela organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy właściwej ze względu na
miejsce wystąpienia szkody- sołtysa;

2. przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
3. właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na
terenie których wystąpiła szkoda.
Wniosek o szacowanie szkód, właściciel składa
do Gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Oględziny dokonuje się niezwłocznie,
nie później niż 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku. O
terminie dokonania oględzin przedstawiciel gminysołtys zawiadamia skład zespołu, powołanego do szacowania strat, nie później niż przed upływem 3 dni od
dnia otrzymania wniosku.			
(dk)

VI Gminny Konkurs R ecy tatorski „ Przedszkol aki R ecy tują”
W dniu 12 kwietnia 2018r., w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Osowcu, odbył
się VI Gminny Konkurs Recytatorski „Przedszkolaki
Recytują”.
Do konkursu zgłosiło się 21 dzieci z oddziałów przedszkolnych mieszczących się przy szkołach
podstawowych z terenu Gminy Zambrów.
Konkurs rozegrano w trzech kategoriach:
dzieci 4-letnie, dzieci 5-letnie oraz dzieci 6-letnie.
Przedszkolaki wykonywały utwory znanych
autorów poezji dziecięcej, między innymi Stanisława
Jachowicza, Hanny Niewiadomskiej, Jana Brzechwy,
Marii Konopnickiej.

Publiczność miała okazję wysłuchać interpretacji „Stefka Burczymucha”, „Żaby”, „Samochwały”
i wielu innych utworów.
Komisja konkursowa przyznała następujące
nagrody:
• I miejsce w grupie dzieci 4-letnich: Amelia Skarżyńska;
• I miejsce w grupie dzieci 5-letnich: Jessica Mioduszewska;
• I miejsce w grupie dzieci 6-letnich ex aequo – Gabrysia Malinowska i Alicja Milczewska.
Wyróżnienia otrzymali: Julia Rykaczewska, Wiktoria Zalewska, Tomasz Uszyński, Lena

Wieści
Groszfeld, Alicja Ołdakowska, Aleksandra Milewska
i Albert Gardocki.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe.
Komisja konkursowa działała w składzie:
• Chmielewska Małgorzata – przewodnicząca,
przedstawiciel rodziców,
• Rosa Teresa – członek, polonista,
• Walczuk Grażyna – członek, dyrektor Biblioteki
Gminy Zambrów.
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Nagrody wręczał Wójt Gminy Zambrów Jarosław
Kos.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Papieża
Jana Pawła II w Osowcu składa serdeczne podziękowania dla fundatorów nagród, Wójta Gminy Zambrów, oraz Pani Zenony Zalewskiej, Prezes Banku
Spółdzielczego w Zambrowie, oraz dla wszystkich
uczestników oraz ich opiekunów za pracę włożoną w
przygotowanie do konkursu.			
(dk)
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Z ja z d P o d l a s k i e j R o d z i n y S z kó ł i m . Św i ę t e g o J a n a Paw ł a I I
W piątek,18.05.2018r., delegacja Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Osowcu wraz z
pocztem sztandarowym uczestniczyła w kolejnym
zjeździe Podlaskiej Rodziny Szkół im. Świętego Jana
Pawła II.
W tym roku spotkanie odbyło się w Białymstoku.
W pierwszej części uroczystości uczestnicy wzięli
udział w Mszy Świętej w Bazylice Archikatedralnej
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Po mszy nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie
odbył się koncert poświęcony pamięci Świętego Jana

Pawła II oraz 100 rocznicy odzyskania przez Polskę
Niepodległości.
W uroczystościach udział wzięli przedstawicieli
organów administracji szczebla wojewódzkiego, w
tym wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.
Motto tegorocznego spotkania brzmiało: "Jan Paweł II symbolem odzyskanej Wolności".
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana
Pawła II w Osowcu dziękuje Wójtowi Gminy Zambrów - Jarosław Kos za pomoc w organizacji wyjazdu.
(dk)

VII Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej MAŁY SOLISTA
W dniu 23.05.2018r, po raz siódmy, Szkoła
Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Osowcu
zorganizowała Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej
MAŁY SOLISTA.
Do konkursu przystąpiły dzieci z klas I-III oraz oddziałów przedszkolnych ze szkół prowadzonych
przez Gminę Zambrów.
W tegorocznej edycji udział wzięło 16 uczestników.

Dzieci rywalizowały w 5 kategoriach.
Komisja w składzie:
• Walczuk Grażyna – przewodnicząca Komisji,
• Wiśniewska Gabriela – członek Komisji,
• Chmielewska Małgorzata – członek Komisji,
przyznała:
• I miejsce w kategorii I - Gabrieli Zarębie,
• I miejsce w kategorii II - Gabrieli Malinowskiej,

Wieści
I miejsce w kategorii III: Nadii Stańczyk,
I miejsce w kategorii IV: Mai Wilińskiej i Julii
Krasowskiej,
• I miejsce w kategorii V:Amelii Malinowskiej.
Wyróżnienia: Maria Kotowska, Jan Kotowski, Patryk Jokst, Anna Krajewska, Kornelia Kamio•
•

Gminne

11

nowska.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osowcu
dziękuje fundatorom nagród: Jarosławowi Kosowi
Wójtowi Gminy Zambrów oraz Bankowi Spółdzielczemu w Zambrowie.
(dk)
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Dzień Dziecka 2018
Prawie 2000 dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Miasta Zambrów oraz Gminy Zambrów uczestniczyło w festynie z okazji Dnia Dziecka, zorganizowanym przez Urząd Miasta Zambrów
oraz Urząd Gminy Zambrów. Impreza odbyła się na
stadionie miejskim w Zambrowie w poniedziałek 28
maj 2018 r.
Przez cztery godziny dzieci mogły skorzystać
z wielu atrakcji przygotowanych przez organizatorów
miedzy innymi: dmuchanych zjeżdżalni, stanowisk
artystycznych oraz konkursów sportowych z nagrodami. Nie zabrakło również słodkości w postaci waty
cukrowej, popcornu czy mleczek smakowych, które
ufundowała Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol.
Ponadto chętni mogli nauczyć się udzielania

pierwszej pomocy pod okiem ratowników medycznych z Grupy Ratowniczej „Nadzieja” oraz zapoznać
się między innymi z zasadami spędzenia bezpiecznych wakacji, których udzielali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie.
Największym jednak zainteresowaniem
wśród dzieci cieszyli się strażacy z OSP z Zbrzeźnicy,
którzy sukcesywnie schładzali uczestników festynu,
polewając ich wodą z węży strażackich.
Festyn mógł się odbyć dzięki współpracy
Wójta Gminy Zambrów Jarosława Kosa oraz Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego.
Justyna Włodkowska – Kurpiewska
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Święto Patrona Szkoły Podstawowej Osowcu
Dnia 25 kwietnia 2018r. w Szkole Podstawowej
im. Papieża Jana Pawła II w Osowcu obchodzono Święto
Patrona Szkoły.
Na uroczystość przybyli:
• Poseł na Sejm: 		
Bernadetta Krynicka
• Wójt Gminy Zambrów:
Jarosław Kos
• Proboszcz, ks. prałat:
Marian Olszewski
• Radni Gminy Zambrów: Sławomir Michałowski,
Marek Przeździecki
• Dyrektorzy Szkół Gminnych: Alina Caputa, Anna
Kalinowska, Dorota Daniłowska, Waldemar Jeziorowski
• Dyrektor Biblioteki Gminy Zambrów: Grażyna Walczuk
• Wiceprezes Banku Spółdzielczego: Jadwiga Milewska
• Reprezentacje szkół terenu Miasta i Gminy Zambrów
• Sołtys wsi Osowiec: Małgorzata Dmochowska
• Przewodnicząca Rady Rodziców: Monika Przeździecka wraz przybyłymi przedstawicielami
rodziców.

20 kwietnia 2006 r. Szkoła Podstawowa w Osowcu
otrzymała imię.
Decyzją uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły Patronem został wybrany Święty Jan Paweł II.
Czy współczesnej szkole potrzebny jest Patron ?
Czy tworzenie tradycji szkoły wokół sylwetki Patrona może przynieść jakieś pozytywne efekty? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Czasach zapominania o
wartościach, niedostrzegania potrzeb drugiego człowieka.
Po pierwsze patron wzmacnia autorytet i pozycję
szkoły w środowisku.
Pomaga opracować i wprowadzać w życie program
profilaktyczno – wychowawczy. Mobilizuje całą społeczność szkoły do skutecznego i planowego działania. Stanowi centrum tworzącej się tradycji szkoły.
Ale najważniejszy w całym działaniu jest sam uczeń,
który nie ma we współczesnym świecie zbyt wielu
mocnych i dojrzałych wzorców do naśladowania.
Jako szkoła, staramy się mu tę pustkę wypełniać.
Zaproponować takie działania, które odwrócą go
od ekranu komputera, portali społecznościowych.
Umożliwią mu optymalny wybór sposobu korzystania ze środków technologii informatycznych, odrzucenia populistycznej „sieczki” na rzecz wartości, wiedzy i umiejętności.
W rocznicę stulecia odzyskania przez Polskę
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niepodległości należy nawiązać do Świętego Jana
Pawła II w kontekście patriotyzmu. Niemożliwe jest
mówienie o umiłowaniu ojczyzny w oderwaniu od
wielkich postaci narodowych. Patron Szkoły Podstawowej w Osowcu jest przykładem do naśladowania,
czyli autorytetem: był wiarygodny, obdarzany zaufaniem, potrafił świetnie nawiązać kontakt z drugim
człowiekiem, jest wzorem wychowawczym.
„Nikt nie jest samotną wyspą” to tytuł książki
autorstwa Thomasa Mertona, jednego z najbardziej
znanych na świecie pisarzy katolickich.
Każdy z nas żyje wśród ludzi, którzy wpływają na jego światopogląd i zachowanie, zwłaszcza
w okresie dzieciństwa, gdy każde dziecko podlega wpływom dorosłych, zwłaszcza tych, którzy go
wychowują. W okresie dorastania, niestety, młody
człowiek zaczyna odrzucać wszelkie uznane wzorce
osobowe. Jednak mimo to, potrzebny mu jest ktoś,
komu może zaufać, kogo może naśladować, o kim
może powiedzieć, że jest autorytetem. I tu ponownie,
wracamy do postaci Świętego Jana Pawła II, w życiu
którego możemy znaleźć wiele wskazówek, niezbędnych w podejmowaniu ważnych, życiowych decyzji.
W trakcie obchodów Święta Patrona Szkoły
podsumowane zostały konkursy towarzyszące przygotowaniu do uroczystości, dotyczące postaci Świętego Jana Pawła II.
W XIII Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy
o Ojcu Świętym Janie Pawle II najlepsi okazali się
następujący uczniowie:
• I miejsce – Julia Kozikowska (SP w Osowcu,
opiekun ks. Adam Tomaszewski),
• II miejsce – Michał Zaniewski (SP w Wiśniewie,
opiekun Zofia Długoborska),
• III miejsce – Piotr Zaniewski (SP w Wiśniewie,
opiekun Zofia Długoborska).
W konkursie plastycznym organizowanym
po raz XIII, w tym roku pod hasłem „Ze św. Janem
Pawłem II przyjacielem dzieci”, najlepsi okazali się
następujący uczniowie:
W kategorii klasy 0 – I:
• I miejsce – Natalia Pisińska (opiekun Bożena Truchel, SP w Starym Zakrzewie)
• II miejsce – Maria Kotowska (opiekun Marta Gołaszewska, SP w Wiśniewie)
• III miejsce – Igor Tyszko (opiekun Izabella Rytelewska, SP nr 3 w Zambrowie)
W kategorii klasy II – III:
• I miejsce – Michał Staniec (opiekun Dorota Mocarska, SP nr 3 w Zambrowie)

16

Wieści

II miejsce – Przemysław Turkowski (opiekun
Agnieszka Chankowska, SP nr 3 w Zambrowie)
• III miejsce – Zuzanna Kombor (opiekun Bożena
Kulesza, SP w Starym Skarzynie)
W kategorii klasy IV-VII:
• I miejsce – Wiktoria Bańkowska (opiekun Dorota
Bielińska, SP w Osowcu)
• I miejsce - Erwin Dobrosielski (opiekun Artur
Nowacki, SOSW w Długoborzu)
• III miejsce – Szymon Kuczewski (opiekun
Agnieszka Ogórkowska, SP nr 3 w Zambrowie.
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Papieża
Jana Pawła II w Osowcu, Dariusz Krystosiak, skła•

Gminne
da serdeczne podziękowania sponsorom nagród:
Proboszczowi Parafii Św. Józefa Rzemieślnika w
Zambrowie ks. Marianowi Olszewskiemu, Wójtowi
Gminy Zambrów, Panu Jarosławowi Kos, Bankowi
Spółdzielczemu w Zambrowie oraz nauczycielom i
uczniom za część artystyczną. Dziękuję również rodzicom za pomoc w przygotowaniu święta.
(dk)
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Terminarz Wywozu Odpadów 2018
3.

1.
BACZE MOKRE, GRABÓWKA, KRAJEWO-BOROWE,
KRAJEWO-ĆWIKŁY, NOWE ZAKRZEWO,
POLKI-TEKLIN, PSTRĄGI-GNIEWOTY,
STARE ZAKRZEWO, ŚLEDZIE, TABĘDZ,
WIŚNIEWO, ZAGROBY-ZAKRZEWO,
ZBRZEŹNICA, CZERWONY BÓR,
BIO
SELEKTYWNA
POPIÓŁ

SZKŁO

WIELKOGABARYTOWE

LIPIEC

5

-

-

SIERPIEŃ

3

-

-

WRZESIEŃ

4

4

14

PAŹDZIERNIK

3

-

-

LISTOPAD

6

-

-

GRUDZIEŃ

6

6

-

MIESIĄC

2.
CIECIORKI KOLONIA(1-27), GARDLIN,
KONOPKI-JABŁOŃ, KONOPKI-JAŁBRZYKÓW STOK,
KOZIKI-JAŁBRZYKÓW STOK, ŁADY-BOROWE,
ŁADY-POLNE, NAGÓRKI-JABŁOŃ (NR 91-130),
PĘSY-LIPNO, SZELIGI-KOLONIA, SZELIGI-LEŚNICA,
BIO
SELEKTYWNA
POPIÓŁ

SZKŁO

WIELKOGABARYTOWE

LIPIEC

5

-

-

SIERPIEŃ

3

-

-

WRZESIEŃ

4

4

14

PAŹDZIERNIK

3

-

-

LISTOPAD

7

-

-

GRUDZIEŃ

6

6

-

MIESIĄC

CIECIORKI(28-125), KLIMASZE,
NAGÓRKI JABŁOŃ (1-90), PORYTE-JABŁOŃ
BIO
SELEKTYWNA
POPIÓŁ

SZKŁO

WIELKOGABARYTOWE

LIPIEC

6

-

-

SIERPIEŃ

6

-

-

WRZESIEŃ

5

5

14

PAŹDZIERNIK

3

-

-

LISTOPAD

8

-

-

GRUDZIEŃ

6

6

-

MIESIĄC

4.
KRAJEWO-ŁĘTOWO, WOLA ZAMBROWSKA
BIO
SELEKTYWNA
POPIÓŁ

SZKŁO

WIELKOGABARYTOWE

LIPIEC

6

-

-

SIERPIEŃ

6

-

-

WRZESIEŃ

5

5

14

PAŹDZIERNIK

8

-

-

LISTOPAD

8

-

-

GRUDZIEŃ

7

7

-

MIESIĄC

5.
DŁUGOBÓRZ DRUGI, DŁUGOBÓRZ PIERWSZY,
KRAJEWO-KORYTKI, STARE WĄDOŁKI,
WĄDOŁKI-BOROWE, WĄDOŁKI-BUĆKI,
BIO
SELEKTYWNA
POPIÓŁ

SZKŁO

WIELKOGABARYTOWE

LIPIEC

6

-

-

SIERPIEŃ

6

-

-

WRZESIEŃ

5

5

28

PAŹDZIERNIK

8

-

-

LISTOPAD

8

-

-

GRUDZIEŃ

7

7

-

MIESIĄC
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Terminarz Wywozu Odpadów 2018
8.

6.
CHMIELE-POGORZELE, CHORZELE, CZARTOSY,
DĄBKI-ŁĘTOWNICA, GROCHY-ŁĘTOWNICA,
GROCHY-POGORZELE, GRZYMAŁY, NOWY BOREK,
OSOWIEC, PRZEŹDZIECKO-DROGOSZEWO,
PRZEŹDZIECKO-MROCZKI, SASINY,
ZAGROBY-ŁĘTOWNICA,

KRAJEWO BIAŁE, NOWE WIERZBOWO,
SĘDZIWUJE, STARE KRAJEWO,
STARY LASKOWIEC, WDZIĘKOŃ DRUGI,
WDZIĘKOŃ PIERWSZY, WIERZBOWO-WIEŚ,
WOLA ZAMBRZYCKA
BIO
SELEKTYWNA
POPIÓŁ

SZKŁO

WIELKOGABARYTOWE

LIPIEC

9

-

-

SIERPIEŃ

7

-

-

MIESIĄC

BIO
SELEKTYWNA
POPIÓŁ

SZKŁO

WIELKOGABARYTOWE

LIPIEC

9

-

-

WRZESIEŃ

6

6

28

SIERPIEŃ

7

-

-

PAŹDZIERNIK

10

-

-

WRZESIEŃ

6

6

28

LISTOPAD

9

-

-

PAŹDZIERNIK

8

-

-

GRUDZIEŃ

10

10

-

LISTOPAD

9

-

-

GRUDZIEŃ

10

10

-

Jest to harmonogram wywozu odpadów na
drugie półrocze 2018 r.

MIESIĄC

Terminy opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi 2018 przedstawiaja się następująco:
do dnia 14 września - opłata za lipiec, sierpień
wrzesień,
• do dnia 14 grudnia - opłata za październik,
listopad, grudzień
W pierwszym półroczu odbędzie się zbiórka
odpadów wielkogabaryowych RTV/AGD w dniach
14 - 28 września 2018 r. Podczas zbiórki odpadów
wielkogabarytowych mieszkańcy będą mogli
wystawiać wszelkiego rodzaju odpady, które ze
względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się
do pojemników na odpady np. stoły, szafy, krzesła,
sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny,
rowery, zabawki dużych rozmiarów itp.
•

7.
BORUTY- GOSKI, BRAJCZEWO-SIERZPUTY,
GOSKI DUŻE, GOSKI-PEŁKI, ŁOSIE-DOŁĘGI,
NOWY LASKOWIEC, NOWY LASKOWIEC-KOLONIA,
NOWY SKARŻYN,RYKACZE, STARY SKARŻYN, TARNOWO-GOSKI, ZARĘBY-KRAMKI,
ZARĘBY-KROMKI, ZARĘBY-KRZTĘKI,
ZARĘBY-GRZYMAŁY, ZARĘBY-ŚWIEŻKI
BIO
SELEKTYWNA
POPIÓŁ

SZKŁO

WIELKOGABARYTOWE

LIPIEC

9

-

-

SIERPIEŃ

7

-

-

WRZESIEŃ

6

6

28

PAŹDZIERNIK

9

-

-

LISTOPAD

9

-

-

GRUDZIEŃ

10

10

-

MIESIĄC

Niezależnie od terminu zbioru odpadów
wielkogabarytowych, wszystkie tego typu odpady
można oddawać codziennie do PGK w Zambrowie
przy ulicy Polowej.
W przypadku braku worków na odpady,
można je uzyskać w Urzędzie Gminy Zambrów, nr p.
5 lub PGK w Zambrowie.
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Realizacja inwestycji Gminie Zambrów
stan na 15 czerwca 2018 r.

Trwa realizacja zadania : „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w
miejscowości Łosie-Dołęgi, budowa sieci wodociągowej Długobórz Pierwszy, Stary Laskowiec, Rykacze,
Łosie-Dołęgi etap I oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Zambrowska –
Wola Zambrzycka, gm. Zambrów”
Celem projektu jest poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zambrów poprzez budowę stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach projektu zostanie
wybudowane: 842 m sieci wodociągowej, 108 metrów sieci kanalizacji oraz stacja uzdatniania wody.
Zadanie zostało podzielone na 3 części:
• części — Budowa stacji uzdatniania wody wraz infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Łosie-Dołęgi Wykonawca Instalcompact Sp. z o.o. Tamowo Podgórne, za cenę brutto 2 915 100,00 zł,
• części II — Budowa sieci wodociągowej Długobórz Pierwszy, Stary Laskowiec, Rykacze, Łosie-Dołęgi
etap I - Wykonawca EKOTECH Wiśniewo, za cenę brutto 299 535,49 zł,
• części III — Budowa sieci kanalizacji sanitarnej miejscowościach Wola Zambrowska – Wola Zambrzycka
- Wykonawcy EKOTECH , Wiśniewo, za cenę brutto 49 341,88 zł,
Została wykonana część trzecia zadania, obecnie realizowana jest część pierwsza zadania, został
wzniesiony budynek stacji uzdatniania wody i trwają prace instalacyjne i wykończeniowe wewnątrz budynku.
Na to zadanie Wójt pozyskał dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
w kwocie : 1 995 769 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Zbliża się ku końcowi realizacja zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Poryte-Jabłoń” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Celem ogólnym projektu była poprawa czystości powietrza w Gminie Zambrów poprzez redukcję
zanieczyszczeń do atmosfery zwiększenie efektywności energetycznej budynków.
W zakres prac objętych wnioskiem weszło ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, prace termo-modernizacyjne ścian i piwnic wraz z wymianą stolarki okiennej, prace termo-modernizacyjne ścian oraz
prace wykończeniowe i brukarskie na zewnątrz budynku. Dodatkowo została wykonana modernizacja instalacji elektrycznych, instalacji c.w.u. oraz usprawnienie instalacji centralnego ogrzewania
W wyniku realizacji projektu zostaną obniżone koszty ogrzewania, wykorzystana zostanie energia
pochodząca ze źródeł odnawialnych oraz nastąpi poprawa warunków użytkowania budynku.
Wartość inwestycji to 475700 zł. Dofinansowanie RPO wyniosło 322,5 tys. zł.
Inwestycja wykonywana jest przez firmę Balik z Zambrowa.
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Trwają prace przy wykonaniu zadania: Wykonanie rozbudowy przebudowy drogi gminnej nr
106014B w miejscowości Szeligi-Leśnica, gmina Zambrów długości 1042 m.
W ramach inwestycji planuje się wykonanie robót polegających na:
•
przebudowie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
•
przebudowie nawierzchni poboczy żwirowych,
•
przebudowie zjazdów gospodarczych,
•
budowie i przebudowie rowów odwadniających i przepustów,
•
przebudowie kolizji z istniejącymi sieciami telekomunikacyjnymi,
•
uzupełnienie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
Inwestycja prowadzona jest ze środków własnych . Koszt inwestycji to: 1 992 920,75 zł.

Trwają prace przy wykonaniu zadania: Rozbudowa przebudowa drogi gminnej nr 106068B miejscowości w Nagórki¬ Jabłoń, gmina Zambrów długości 403 m.
W ramach inwestycji planuje się wykonanie następujących robót:
•
budowę i przebudowę jezdni bitumicznej,
•
przebudowę oraz budowę zjazdów indywidualnych,
•
budowę chodników oraz poboczy umocnionych i żwirowych,
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•
budowę kanalizacji deszczowej – (wg. odrębnego opracowania),
•
budowę kanalizacji sanitarnej – (wg. odrębnego opracowania),
•
przebudowę wodociągu – (wg. odrębnego opracowania),
•
budowę rowów przydrożnych trawiastych,
•
budowę i przebudowę przepustów rurowych pod koroną drogi i zjazdami,
•
wykonanie opraw oświetleniowych na istniejących słupach sieci NN.
•
wykonaniu oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
Inwestycja prowadzona jest ze środków własnych. Koszt inwestycji: 1 519 883,66 zł.
Wykonawcą tych inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg BITUM sp. z o.o. Zambrów. Firma na realizację zadania ma czas do 16 lipca 2018 r.

Trwa wykonanie zadania : Modernizacja świetlicy w miejscowości Cieciorki. Obecnie trwają prace
wyburzeniowe wewnątrz budynku i dobudowa zaplecza kuchennego. Inwestycja prowadzona jest ze środków własnych. Koszt inwestycji to 1mln 200 tyś. zł.
Inwestycja wykonywana jest przez firmę Balik z Zambrowa.

Wieści

Gminne

23

Zostało zakończone zadanie : Budowa rowu otwartego oraz zabudowa rowu o nazwie „RC1”
na działkach nr 71 80 obrębie Grabówka, gmina Zambrów. Przedmiot inwestycji było: wykonanie rowu
krytego o średnicy fi 1000 mm i długości L=48,20 mb, rowu otwartego o długości 62,40 mb o parametrach:
nachylenie skarp 1:1,5, szerokość w dnie 0,8 m i głębokości H=1,8 m w ciągu rowu „RC” oraz zabudowie
rowu o nazwie „RC1” o długości 6 mb z wlotem fi 600 mm na działkach nr 71 i 80, położonych w obrębie
Grabówki, gm. Zambrów.
W wyniku tej operacji powstało też miejsce pod przyszły plac zabaw .
Inwestycja prowadzona była ze środków własnych . Wartość zadania to: 118100,00.
Wykonawcą inwestycji była firma Żebrowski z Zambrowa.
Rozpoczęło się zadanie: Wykonanie utwardzenia pobocza drogi gminnej Wądołki Bućki – Stare
Wądołki. Inwestycja prowadzona jest ze środków własnych. Koszt inwestycji to 383303,55.
Zadanie realizuje firma RAV – Bud z Piątnicy.
Firma ta po zakończeniu tej inwestycji wykona dokończenie budowy chodnika w miejscowości Poryte – Jabłoń. Wartość tej inwestycji to 123637,55 .
Termin wykonania obu inwestycji to 30 lipca 2018 r.

Rozpoczęte zostało zadanie : Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie rozbudowy
szkół miejscowościach : Stare Zakrzewo , Wiśniewo, Poryte Jabłoń, Stary Skarżyn. Wartość zadania to
: 127182,00 zł. Dokumentację sporządza firma Maatproject z Poznania.
Ogłoszono przetarg na budowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Gminy. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz montażem 57 sztuk instalacji fotowoltaicznych
o mocy znamionowej od 2,08 KWp do 4,9 KWp dla budynków mieszkalnych Termin składania ofert to 27
czerwca 2018 roku.
Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na wykonanie 3 placów zabaw w: Porytem
Jabłoni, Zarębach Kramkach Śędziwujach (jeśli nastąpi podpisanie aktu notarialnego i formalne przekazanie działki przez powiat zambrowski)
(JK)
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Jałbrzykowscy herbu Grabie Kozik Jałbrzykowego Stoku
Początki rodziny Jałbrzykowskich herbu Grabie
są związane z kolonizacją Mazowsza wschodniego przez szlachtę z Mazowsza zachodniego (ziemie
ciechanowska, zakroczymska). Książę mazowiecki
Janusz I Starszy w 1415 r. wystawił w Łomży przywilej, w którym potwierdził zamianę podkomorzemu zakroczymskiemu Ściborowi z Sąchocina 30
włók w Drążewie w Ciechanowskiem na 20 włók
nad Jałbrzykowstokiem i 10 włók koło Maleszewa,
które zasiedlili następujący dziedzice z Drążewa:
Michał, Albert (Wojciech), Gosław, Andrzej, Stanisław i Chlewiotka. Nad rzeczką Jałbrzykowstok
osiedli Albert (Wojciech) i Gosław, i ich potomkowi
w kolejnym stuleciu zaczęli nosić nazwisko Jałbrzykowski. W zachowanych źródłach pojawia się ono w
drugiej połowie XVI wieku i dotyczy tych członków
rodziny, którzy wyjechali na studia do Krakowa. W
1515 r. wśród studentów Uniwersytetu Krakowskiego był wymieniony Stefan, syn Jakuba z Jałbrzykowa (de Jalbrzykowo dioc. Plocensis). Stefan pisał się
w roku 1531 „Grabia de Jalbrzikowstok”, a w 1565
„Stephanus Grabia Jałbrzykowski”. Kariera naukowa
Stefana została zwieńczona doktoratem z filozofii w
roku 1524. W roku 1529 Stefan Grabia Jałbrzykowski zostaje pierwszym prepozytem infułatem w Geranonach – rodowej siebie Gasztołdów. W tym samym
roku występuje również z tytułem plebana kobylińskiego. W roku 1540 Stefan zostaje kanonikiem i prałatem scholastykiem katedry wileńskiej, zatrzymując
również beneficjum w Kobylinie oraz dożywotni tytuł infułata prepozyta geranońskiego. Innym znanym
duchownym z rodu Jałbrzykowskich w XVI wieku
był Paweł, proboszcz w Jabłonce i komendarz zambrowski. Jałbrzykowscy sprawowali również urzędy
ziemskie. W 1598 r. wzmiankowany jest podstarości
łomżyński Hieronim Jałbrzykowski. Sędzią ziemskim zambrowskim w roku 1669 był Marcin Jałbrzykowski (podpisał również elekcję Michała Korybuta
Wiśniowieckiego). Elektorami królewskimi byli również: Adam i Stanisław (synowie sędziego Marcina)
oraz inny Stanisław – podpisali z ziemia łomżyńska
elekcję Augusta II. Tomasz Jałbrzykowski z województwem poznańskim podpisał obiór Stanisława
Augusta.
Współcześnie żyjący Jałbrzykowscy pochodzą
w większości z dwóch gałęzi rodu, które rozdzieliły się w II połowie XVII wieku. Protoplastą gałęzi
łętowskiej był Serafin syn Bartłomieja występujący
w dokumencie z 1535 r. Gałąź ta dzieli się na dwie
linie: łętowską i małopolską. Linię łętowską repre-

rys. Tadeusz Gajl

zentują potomkowie Walentego, syna Hilarego i Marianny Krajewskiej, urodzonego we wsi Łętowo Dąb
w roku 1791. Zmarł w 1872 r. Potomkiem tej linii jest
najbardziej znany przedstawiciel rodu Jałbrzykowskich – arcybiskup wileński Romuald Jałbrzykowski
(1876-1955). Protoplastą linii małopolskiej jest Wojciech, młodszy syn Hilarego i Marianny Krajewskiej,
urodzony 9 kwietnia 1792 r. w Łętowie. W 1825 r.
przeniósł się w Krakowskie i kupił majątek Korabniki
Dolne koło Skawiny. Potomkiem tej linii jest m. in.
Andrzej Grabia Jałbrzykowski (1921 – 2005) dyplomata, genealog i heraldyk. Autor monografii rodziny
pt. „RODZINA JAŁBRZYKOWSKICH HERBU
GRABIE” wydanej w Buenos Aires w roku 1974,
w liczbie 150 numerowanych egzemplarzy. Dzieło
to w postaci kopii xero jest do dziś przechowywane
w domach Jałbrzykowskich. W tym miejscu trzeba
stwierdzić, że jest to jak na razie jedna z dwóch prac
traktująca o rodach szlacheckich dawnego powiatu zambrowskiego (druga praca dotyczy Konopków
herbu Nowina) i jedyna monografia rodziny szlacheckiej powiatu zambrowskiego.
Drugą gałęzią rodu są Jałbrzykowscy piszący się
z Krusz Łubnicy w parafii Kołaki Kościelne. Protoplastą tej gałęzi był Walenty urodzony ok. 1700 r.
Był dwukrotnie żonaty: 1. z Franciszką Rakowską,
2. Z Ewą Modzelewską. Jego potomkowie do dziś
mieszkają w Kruszach Łubnicy, Kozikach Jałbrzyków Stok i Szeligach Kolonii. Współcześnie w Polsce mieszkają 230 osoby noszące nazwisko Jałbrzykowski (najwięcej w: Zambrów – 31, Warszawa – 29,
Białystok – 18, Krusze-Łubnice – 18).
Andzej Brzóska
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Rysowana Gmina Wojciecha Rusieckiego
Szanowni Państwo!

Miło nam przedstawić Państwu kolejny rysunek Wojciecha Rusieckiego - nieistniejący już budynek stacji PKP Czerwonym Borze.

Moja posesja – wizytówką Gminy Zambrów

Wójt Gminy Zambrów
ogłasza III Edycję Konkrsu
Moja posesja – wizytówką Gminy Zambrów
Regulamin Konkursu i Karta zgłoszeniowa
znajdują się na stronie www.ugzambrow.pl
na zgłoszenia czekamy do

30 czerwca 2018 r.
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Współpraca GOPS z KPP Zambrów
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie
Komendą Powiatową Policji w Zambrowie - Dzielnicowym Gminy Zambrów realizują cykl Spotkań
Profilaktyczno- Edukacyjnych dot. bezpieczeństwa
mieszkańców Gminy Zambrów oraz promują zawód
Policjanta ,,Zostań jednym z nas” oraz ,,Krajową
Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa ”
Dom rodzinny, spostrzegamy jako środowisko
miłości i opieki, bezpieczne i ciepłe miejsce domowego ogniska, schronienie przed całym złem zewnętrznego świata. Jednak dla wielu ludzi dom rodzinny jest
miejscem terroru i cierpienia, zagrożenia i poniżenia,
lęku i rozpaczy. Do niedawna niewiele o tym mówiono i pisano, traktowano jako temat tabu, który dotyczy jedynie „rodzin z marginesu", czyli znikomego
ułamka populacji. Jednak aktualne statystyki pokazują, że przemoc domowa jest realnym zagrożeniem dla
wielu rodzin- nie tylko tych dysfunkcyjnych.
Realizując założenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zambrów oraz
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w
Gminie Zambrów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie wspólnie z Dzielnicowym Gminy
Zambrów, Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie asp. sztab. Adamem Piwowarskim w kwietniu
2018 r. rozpoczęli cykl Spotkań Profilaktyczno- Edukacyjnych dot. szeroko rozumianego bezpieczeństwa
mieszkańców Gminy Zambrów. Spotkania zostały
podzielone tematycznie ze względu na grupy docelowe. Obecnie realizowany jest cykl szkoleń dla
pracowników oświaty, jednego z pięciu podmiotów
uprawnionych do wszczęcia procedury tzw. „Niebieska Karta” - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Mini-

strów z dnia 13 września 2011 w sprawie procedury
"Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta".
Podczas w/w spotkań nauczyciele, wychowawcy,
pedagodzy mają możliwość zapoznania się z głównymi założeniami procedury „Niebieska Karta” tj.,
szeroko rozumiana definicja przemocy w rodzinie

pozwalająca odróżnić przemoc od konfliktu, rodzaje i cykle przemocy w rodzinie, realizacja procedury
„Niebieska Karta” - obowiązki pracowników oświaty
wynikające z w/w Rozporządzenia Rady Ministrów.
Dodatkowo pracownicy oświaty zostali zapoznani z
praktycznymi narzędziami pomagającymi zweryfikować podejrzenie występowania przemocy w rodzinie
wobec dzieci, czyli z kwestionariuszem oceny ryzyka
występowania przemocy w rodzinie wobec dziecka
oraz algorytmem postępowania w przypadku podejrzenia przemocy wobec dziecka. Na każdym spotkaniu Dzielnicowy mówił o swojej pasjonującej służbie
i promował zawód policjanta ,,Zostań jednym z Nas.
Wstąp do Policji”, mówił o możliwości podjęcia pracy w Policji, podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych, przedstawił bogatą ofertę szkoleniową oraz
informował słuchaczy o możliwości podjęcia nauki
na studiach w systemie zaocznym lub kontynuacji
studiów. Zachęcał także do korzystania z aplikacji
,,Moja komenda” i ,,Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, która poprzez zgłoszenie- zaznaczenie
na mobilnej mapie realnie pomoże w rozwiązaniu
uciążliwego lokalnego problemu.
W maju 2018 r. odbyło się również pierwsze z
cyklu przeznaczonego dla seniorów, spotkanie z osobami starszymi zaproszonymi przez Radną Gminy
Zambrów Panią Jolantę Wielgat. Podczas prelekcji
pracownik socjalny GOPS Zambrów Anna Jendras
oraz Dzielnicowy Gminy Zambrów asp. sztab. Adam
Piwowarski zwrócili uwagę na zjawisko przemocy w
szczególności w stosunku do osób starszych. W trak-

Wieści
cie spotkania m.in. pokazano jak odróżnić przemoc
od konfliktu, wskazano instytucje pomocowe uprawnione do wszczęcia procedury „Niebieska Karta”
oraz instytucje, które udzielają osobom , co do których istnieje podejrzenie, że są ofiarami przemocy
niezbędnej, fachowej pomocy.. Spotkanie zakończyło
się dyskusją, w trakcie której przedstawiono metody
skutecznego reagowania na przemoc w rodzinie oraz
wymieniono się doświadczeniami i spostrzeżeniami z

obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Kolejne cykle spotkań skierowane będą do:
uczniów gminnych szkół, ich rodziców oraz seniorów. Planowany termin rozpoczęcia w/w spotkań to
wrzesień 2018 r.
Warto przypomnieć, że Dzielnicowy – to policjant, który wykonuje pracę mającą na celu wzrost
poczucia bezpieczeństwa mieszkańców danego rejonu. Dzielnicowi znają swoje rejony, w których pełnia służbę jak również mieszkańców i ich problemy.
Podstawowym zadaniem w działaniu dzielnicowego,
zwanego również policjantem pierwszego kontaktu,
jest obchód. Funkcjonariusz kontroluje podległy mu
rejon, obserwuje zjawiska i zdarzenia mające wpływ
na porządek i bezpieczeństwo publiczne. Realizuje
też zadania z zakresu profilaktyki społecznej, na przykład spotyka się z dziećmi i młodzieżą w szkołach,
realizuje pogramy edukacyjno – informacyjne, ucząc
i ostrzegając o występujących zagrożeniach. Pomaga
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w zatrzymywaniu sprawców przestępstw i wykroczeń
poprzez ustalanie rysopisów, świadków zdarzeń, osoby pokrzywdzone. Jego zadaniem jest również nadzorowanie przestrzegania prawa, np. ciszy nocnej.
Dzielnicowy gromadzi informacje o konfliktach społecznych, zjawiskach kryminogennych, planowanych
imprezach - sportowych, kulturowych czy handlowych. Zdobywa też wiadomości o osobach, które ze

względu na swoją przeszłość lub aktualny styl życia
stwarzają zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa
publicznego. Dotyczy to na przykład ludzi karanych,
przebywających na przepustkach, uzależnionych od
alkoholu, narkotyków, nieletnich zagrażających demoralizacji, z którymi prowadzi rozmowy profilaktyczne, pomaga w umieszczeniu potrzebujących w
placówkach odwykowych, leczniczych albo opiekuńczych. Dzielnicowy realizuje zadania profilaktyki
społecznej poprzez inspirowanie i współuczestniczenie w przedsięwzięciach podjętych we współpracy z
innymi policjantami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami pozapolicyjnymi.
Dzielnicowy na podstawie zdiagnozowanych oczekiwań społecznych oraz analizy zagrożenia w rejonie,
w cyklach półrocznych, przygotowuje plan działania
priorytetowego. Zgodnie z opracowanym ,,Planem
działania priorytetowego dla rejonu V - Gminy Zambrów, jako priorytet realizuje likwidację zagrożeń
zlokalizowanych w miejscowości Stary Skarżyn, w
rejonie głównego skrzyżowania oraz przystanku autobusowego, polegającym na: zaśmiecaniu, niszczeniu mienia podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym ,,Planie" będą miały
na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń
(aj, ap)
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Twórczość Janusza Kuleszy
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O Tadeuszu Horochu

Był synem Janiny i Wacława Horochów. Wysoki, przystojny, podobał się kobietom. Szczególnie został zapamiętany przez
zambrowiaków po tym, jak we wrześniu 1939 roku rekwirował
ludności cywilnej rowery na potrzeby armii niemieckiej. Podczas
okupacji sowieckiej piastował funkcję pracownika gospodarczego.
Pracował w nieistniejącym już dzisiaj budynku na rogu ulicy Mazowieckiej i Alei Wojska Polskiego (,,Modna pani"). Z racji tego,
że miał konia i furmankę, trudnił się przemytem przez granicę zarówno ludzi 3ak i towarów. Podczas jednej z wypraw wpadł w ręce
NKWD. Za to, że podjął się współpracy, darowano mu życie, na
co się zgodził. Już wtedy w Zambrowie wiązano zniknięcie tej i
owej osoby z Tadeuszem Horochem. Traf chciał, że zdarzyło mu
się przemycić przez granicę żonę niemieckiego oficera. Postąpił w
podobny sposób, oddając ją w ręce NKWD. Kiedy Niemcy napadli na Związek Radziecki, ów oficer znalazł się w Zambrowie. Zaczął dociekać losów swojej żony. Szybkie śledztwo naprowadziło
go na osobę Tadeusza Horocha. Znaleziono go w Tykocinie, skąd
przywieziono go do Zambrowa. Świadkowie mówią, że miął ręce i
nogi związane drutem kolczastym. Pewnego lipcowego ranka roku
1941, kiedy jeszcze Zambrów spał, załadowano na furmankę Tadeusza Horocha, niejakiego Gołaszewskiego,
podejrzanego o współpracę z komunistami i Rosjanina, członka NKWD. Tuż za nimi na bryczce usadowili
się uzbrojeni Niemcy, po czym wszyscy ruszyli w stronę żydowskiego cmentarza. Tam hitlerowcy dokonali
egzekucji, pozostawiając ciała. Dosyć długo leżały, stąd mieszkańcy Zambrowa chodzili je oglądać. Tadeusza
Horocha kula trafiła prosto w głowę. Miał wykręcone, opuchnięte ręce i głowę, co świadczyło, że przed śmiercią był bity i torturowany. Jego ciało zostało pochowane na zambrowskim cmentarzu katolickim w rodzinnym
grobowcu. Co niektórzy długo się zastanawiali, dlaczego Niemcy zabili swojego. Cała prawda z czasem wyszła na jaw.
Janusz Kulesza

Czy wiesz że..

największe spustoszenie w dziejach ludzkości czyniły nie wojny ani kataklizmy ale epidemie. Największa
z nich miała miejsce w 1349 roku w Anglii za panowania Edwarda III. Na 10 osób, 8 umierało. Do dzisiaj
zachowały się testamenty spisane ich własną ręką. Podczas budowy metra londyńskiego odnaleziono masowe groby ofiar tej epidemii. Były to pochówki chrześcijańskie. Po przepadaniu szczątek ofiar, okazało się że
była to „czarna śmierć” inaczej mówiąc Dżuma. Powodowe tego faktu było iż ziemia była wyjałowiona, nie
wydawała plonów, ludzie byli wygłodzeni, a więc osłabieni. Roznosicielami zarazków Dżumy były szczury, a
konkretnie wszy których szczury były nosicielami. Epidemie nie ominęły też naszego miasta Zambrowa. Miały one miejsce w XVI i XVII wieku, co zresztą opisuje Mroczek w dziejach Zambrowa. Bardzo wielu zambrowian zmarło. Chowano ich na rogatkach miasta. Tak to opisał Mroczek. Kiedy na początku lat 90 budowano
ulicę willową natrafiono na owy cmentarz epidemiologiczny. Byłem naocznym świadkiem tego wydarzenia,
więc mogę to opisać. Pochówki były płytkie, dosłownie na głębokości kolan, ludzie byli chowali w sposób
chrześcijański, szkielety były kompletne nawet przez jeden z nich przechodził fundament starego domu. Kości
były koloru ceglastego. Ludzie który mieszkali po sąsiedzku z dziada pradziada nic o owym fakcie nie wiedzieli. Jedynie świętej pamięci leśniczy Tadeusz Gorski coś o tym wiedział, mówił że „tutaj leżą zambrowskie
dzieci”, nawet im postawił prowizoryczny pomnik z polnych kamieni. Dla kogoś przechodzącego wydawało
się, iż jest to jakaś dekoracja lub coś w tym rodzaju. Prawda wyszła podczas budowy ulicy willowej. Pamiętam ponad 100 letni dom, który stał przy chodniku, podczas jego rozbiórki w jego podpiwniczeniu znaleziono
masę kości. Wszystkie zebrane kości zostały pochowane na zambrowskim cmentarzu. Boleję nad tym, że nie
upamiętniono tych mieszkańców Zambrowa tablicą nagrobną. Mówią, że pokolenia uczą się historii z kamienia, cmentarze są tego najlepszym przykładem.						
Janusz Kulesza
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Wiersze Janusza Kuleszy
O starości

Starość jest płaszczem,
Pod którym bije
To serce ludzkie
Spragnione ciepła,
Gotowe służyć bliźniemu swemu.
Bo chociaż młodość z niego uciekła
To napełniony jest czymś nieśmiertelnym
Czymś co się nigdy w życiu się nie zmienia,
I pozostaje do końca samego.
Tym czymś jest zwykła ludzka nadzieja.

O ziemi zambrowskiej

Tu szepty słychać po zmierzchu,
Licho się budzi, i robi swoje.
Ziemia, co skrywa tajemne skarby
Snuje o dawnych czasach opowieść.
Czasem się słyszy pacierze sowy
Księżyc wytropi gdzieś w leśnej głuszy
Łanie co na świat wydała młode.
I kwiat paproci, co zachwyt budzi,
Czasem rozkwita tej jednej nocy.
Ruń leśna na świat grzyb wszelki wydaje,
Kuszą zapachem zioła i kwiaty.
I każde drzewo strachem się staje.

O pewnym człowieku

Nie chciał być świętym!
Po co, na co
Jemu na ziemi szata świętości,
Żyć bez tego można na co dzień.
Więc żył bez cienia przyzwoitości.

Do człowieka

Masz czyste sumienie,
Nic do zarzucenia,
To oczywiste!
Tak myślisz sobie,
Więc pogrzeb głębiej w głowie, człowieku,
Przypomnij sobie.

O człowieku

Zezwierzęcenie w nas siedzi.
Rozumne istoty inteligentne
A jednak w genach mają te cechy,
Które to budzą agresję, chęci,
Które niegodne są bożych dzieci.

Bal weteranów

Bal weteranów w niebie się zaczął.
Kolejny taki odszedł do nieba,
Co nie wylewał wódki za kołnierz,
Widocznie takich też tam potrzeba.

A jednak

Do nieba miał blisko,
Chwila i koniec,
Nie ma
Problemów i codzienności.
Nie ma kolejnej walki o byt,
A jednak chwila zdecydowała
To nic nie zmienia.
Znów zaczął żyć

Do Grześka

sex na ustach miał od zawsze,
twarz anioła, diabła duszę
co on robił, wam nie powiem
opisywać też nie muszę

O Stachu Konwie

Nie zapomniała Łomża Stacha Konwy
Dała mu godne miejsce na cokole
On nadal żyje w pamięci ludzkiej
Kurp co za wolność oddał życie swoje.

Prośba Damiana

Masz oczy koloru jutra
Takiego jutra jakiego nie miałem
Takiego jutra jakie mieć chciałem
Takiego jutra o jakim marzę
Do takiego jutra zostań tym razem
Zostaniesz?
TAK!

Do Wisienki

Nie będziesz moją Julią na balkonie
Nie będziesz moją Julią w snach
Los nas połączył
Los nas rozdzielił
Gdyby nas złączył
Był by wielki krach.

Wieści

Gminne

31

Twórczość Ireneusza Krystowskiego
Nikotynizm
Nigdy nie tolerowałem palenia papierosów. Zawsze uważałem ten nałóg za coś nie tylko nagannego,
ale wręcz za nierozsądek, zasługujący jedynie na potępienie. Jako wyrostek spaliłem skręta zawiniętego w
gazetę i wtedy zatrułem poważnie swój organizm.
Zrozumiałem wówczas, że tego się imać nie należy.
A teraz głoszę na prawo i lewo: z tego jest tylko
To już jest
rak, smród i wydatek, nic więcej! Ci, którzy stali
się ofiarą tego diabelstwa, dziwne, mają odmienne
poglądy. Zaczepiałem palaczy i co zanotowałem:
Jest, już się stało,
• Pani około pięćdziesiątki: bo na coś trzeba
rozpocząłem 87 rok życia
umrzeć.
- uzbierało się latek niemało.

•

Mam taką potrzebę.

•

Studentka (b.ładna) – trudno to wytłumaczyć. 		

Boże, Ty dopuściłeś,

•

Student: lubię to.

I jeszcze dopuszczasz,

•

Chudy, blady mężczyzna : to przyjemność.

nic bez Twojej woli stać się nie może,

•

Murarz mieszka w Zambrowie, pracuje w
Warszawie. Codziennie wydaje 20 zł na papierosy. Palenia nie rzuci, bo pali 40 lat.

nie może, tak, Wszechmogący Boże!
Mogłem zostać mordercą,

•

Pan przeprowadza dzieci przez ulicę z papierosem w zębach. Zaczepiony, odpowiada: to
moja sprawa.

Nie poszedłem tym szlakiem,

•

Kobieta około 30 lat: przyzwyczajenie.

•

Studentka: lubię to.

•

Moje zdanie: bóg dał po to rozum, żeby go
używać.

złodziejem, bandytą.
I już tyle lat żyję dzięki Twojej, Boże, łaskawości.
Zanim w 87 rok życia wkroczyłem ,
setnie się namozoliłem. Mam dzieci i wnuki,
zdobyłem niemało nauki. To już się stało,
niemało tego, niemało.
Każdy nowy dzień witam z radością
I serdeczną wdzięcznością.
Ireneusz Krystowski
Poznań, dn. 27 I 2018 r.

------„Słownik języka polskiego” 1995
Nikotynizm „nałóg palenia lub żucia tytoniu albo
zażywania tabaki, powodujący przewlekłe, a nawet
ostre zatrucie nikotyną”.
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Twórczość Urszuli Krajewskiej-Szeligowskiej
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.
Grabówka
W ciemnym lesie pod Grabówką
Raz flirtował komar z mrówką.
Chciał, by była jego żoną.
Z miną niezadowoloną
Pyta mrówka: coś nie tak masz z główką?

Konopki-Jałbrzyków Stok
We wsi Konopki-Jałbrzyków Stok
Sąsiadów dwóch przez cały rok
Uparcie w gniewie
Wciąż trwało. Nie wiem,
Czy już jest ok., czy nie ok.

Grochy-Łętownica
Córka gospodarzy (Grochy-Łętownica)
Zawsze powiadała, że grunt to stolica,
Ale gdy tam pojechała
Pogląd zweryfikowała
I mieszka znów przy rodzicach.

Koziki-Jałbrzyków Stok
We wsi Koziki-Jałbrzyków
Stok chował rolnik pięć byków.
Gdy wszystkie sprzedam,
Skończy się bieda!
Tak marzył po wódki łyku.

Grochy-Pogorzele
Mieszkały w Grochach-Pogorzelach,
Lecz się znalazły na Seszelach
Dwie nastolatki.
Przez to ich matki
Nie mogą się do dziś pozbierać.

Krajewo Białe
Pewna synowa w Krajewie Białym
Sportem zajmuje się niebywałym.
W rzucaniu mięsem
Pierwsze ma miejsce
Wśród pań w powiecie całym.

Grzymały
Był sobie rolnik we wsi Grzymały,
Który w oborze siedział dzień cały.
Żona prosiła:
Wyłaź już, wyłaź
I dzieci też go wołały.

Krajewo-Borowe
W wiosce Krajewo-Borowe
Synowa doiła krowę.
Ta do niej mówi:
Szybko się uwiń
I idź pomagać teściowej!

Klimasze
Raz sąsiad ze wsi Klimasze
Sąsiada spytał: Czy wasze
Dzieci już śpią?
Jeśli tak, to
Wypić możemy po flasze!

Krajewo-Ćwikły
We wsi Krajewo-Ćwikły
Miał rolnik talent niezwykły:
Śpiewał sopranem
Często nad ranem
Zwłaszcza, gdy najadł się ćwikły.

Konopki-Jabłoń
Dziadek w Konopkach-Jabłoni
Był przywiązany do koni.
Nie chciał traktora,
Tego potwora,
Co truje i pieniądz trwoni.

Krajewo-Korytki
W wiosce Krajewo-Korytki
Mieszkańców trzymają się zbytki,
Igraszki i żarty
I co dzień rżną w karty,
A zwyczaj to przecież jest brzydki.

Krajewo-Łętowo
Teściowa (Krajewo-Łętowo)
Na pieńku ma ze swą synową,
Do syna powiada:
Tu jedna jest rada
Masz żonę wymienić na nową!
Łady-Borowe
We wsi Łady-Borowe
Kobiety są zawsze gotowe
Do tańca i śpiewu,
I mają KGW.
I chłopom nie włażą na głowę!
Łady Polne
Pewien rolnik z Ład
Polnych dużo jadł.
Na to żona
Ucieszona:
On z mych dań jest rad!
Łosie-Dołęgi
Pod lasem, gdzieś w Łosiach-Dołęgach
Po flaszkę dość często chłop sięgał.
I poszło na przelew
Dóbr wszelkich zbyt wiele
I nie ma już nic, niedołęga.
Nowe Wierzbowo
Murarz w Nowym Wierzbowie
Pracował na budowie.
Spadł z wysokości,
Połamał kości.
A może nie spadł. Kto to wie?
Nowe Zakrzewo
Dzieciaki w Nowym Zakrzewie
Zrobiły domek na drzewie.
Szuka ich matka,
Sąsiad, sąsiadka,
Lecz o tym, gdzie są, nikt nie wie.
Nowy Borek
Na drodze w Nowym Borku
Szukają już od wtorku
Mężów dwie kobiety,
Lecz oni niestety
Od wtorku są już Nowym Jorku!
Nowy Laskowiec
Gdzieś w lesie przy Nowym Laskowcu
Chciał dziadek nazrywać jałowców,
By wędzić szynkę.
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Zdrzemnął się krzynkę
Znalazło go w nocy dwóch chłopców.
Stary Laskowiec
W fabryce (Stary Laskowiec)
Rozpoczął pracę kaowiec.
Odtąd znają kulturę
Pracownice niektóre.
Ale które? Nie powiem. No, powiedz!
Nowy Skarżyn
W niewielkim Nowym Skarżynie
Zbyt nudno było dziewczynie.
I w wielkim mieście
Mieszka nareszcie,
A nie tu, gdzie krowy i świnie!
Nagórki-Jabłoń
W całych Nagórkach-Jabłoni
Nie ujrzysz dzisiaj już koni.
Jedzie ciągnikiem
Chłop, co konikiem
Na pole już z rana gonił.
Osowiec
Pewna dziewczyna z Osowca
Poznała obcokrajowca,
Lecz on odjechał
Tam, skąd przyjechał.
Więc potem wyszła za wdowca.
Pęsy-Lipno
Pewien gospodarz z Pęs
Lipna od wszystkich mięs
Warzywa raczej wolał,
Lecz kiedy wracał z pola,
To mięsa też zjadał kęs.
Polki-Teklin
W miejscowości Polki-Teklin
Przy ognisku sobie piekli
Sąsiedzi kiełbaski,
Usłyszeli wrzaski:
To sąsiad znów z żoną się pieklił!
Poryte-Jabłoń
Tam, gdzie jest wioska Poryte
Jabłoń, tam młodzian z zachwytem
Rzekł raz do panny:
Właź już do wanny,
A plecy mieć będziesz umyte.
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Nasi Strażacy - OSP ZBRZEŹNICA
Kontynuujemy prezentację Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP) z terenu Gminy Zambrów opisywanych publikacji Tomasza Piórkowskiego i Marka Adama Komorowskiego. tym numerze prezentujemy OSP
Zbrzeźnicy. Jest to ostatnia jednostka z terenu naszej Gminy Zambrów.

Od lewej klęczą: Marcin Chomontowski, Waldemar Chomontowski, Tadeusz Przychodzeń, Paweł Mocarski, Bartosz Ogonowski;
stoją: Jakub Chomontowski, Sebastian Mrówka, Paweł Kulawczyk, Zbigniew Chomontowski, Patryk Iglicki, Jerzy Ogonowski

25 czerwca 1947 r. powstała w Zbrzeźnicy
Ochotnicza Straż Pożarna, a inicjatorami jej założenia
byli m.in. Mieczysław Archacki, Władysław Rogowski i Stanisław Kossakowski. Jej celem była przede
wszystkim ochrona wsi oraz pobliskiego poligonu w
kompleksie leśnym Czerwonego Boru przed pożarami. Pierwszym prezesem wybrany został Mieczysław
Archacki, a później Aleksander Jabłecki, Zygmunt
Meyer, Roman Archacki, Zygmunt Gniazdowski,
Tadeusz Korzeb i Jerzy Ogonowski. Pierwszym naczelnikiem był Władysław Rogowski, następnie:
Marian Zalewski, Bolesław Sepczyński i Waldemar
Chomontowski.
Pierwszy sprzęt, który posiadała jednostka nie
był imponujący: ręczna pompa, węże strażackie, wóz
konny i syrena ręczna. Wyposażenie było uzupełniane
i unowocześniane (m.in. mundury, węże, motopompy, łopaty itp.). Wóz konny zastąpił ciągnik z motopompą. Pierwszy wóz bojowy marki Żuk strażacy ze
Zbrzeźnicy otrzymali w 1990 r., a stan posiadania w
1992 r. był następujący: dwie motopompy PO-3, trzy
węże ssawne Ws-110, pięć węży tłocznych W-75,
dwanaście węży gaśniczych W-52, prądownica. Po
likwidacji jednostki wojskowej w Czerwonym Borze
w 2001 r. do OSP Zbrzeźnica trafił średni wóz bojowy

GBA 2,5/16 (Star 244) z wyposażeniem (autopompa,
węże, armatka wodna). Dodatkowo w ostatniej dekadzie doszła pilarka do drewna, a w październiku 2010
r. druhowie otrzymali motopompę pływającą.
Za pierwszą strażnicę służyła zbrzeźnickim
strażakom stodoła ówczesnego naczelnika Mariana
Zalewskiego. W 1960 r. staraniem zarządu OSP przejęto budynek dawnego dworu, w którym po adaptacji
ulokowano pierwszą remizę. Pięć lat później dobudowano jeszcze garaż. Budowę w czynie społecznym
nowoczesnej remizy rozpoczęto w 1988 r., a oddano
ją do użytku po sześciu latach. W 2008 r. wykonano
nową elewację budynku oraz wymieniono stolarkę
okienną i drzwiową. Swoją obecność w życiu lokal-

Drużyna strażaków OSP Zbrzeźnica na zawodach w Długoborzu

Wieści
nej społeczności zbrzeźniccy ochotnicy podkreślają
w trakcie Świąt Wielkanocnych pełniąc warty przy
Grobie Pańskim, uczestniczą też w innych uroczystościach parafialnych w Tabędzu.
Wyjazdów do akcji ratowniczo – gaśniczych w
dziejach straży ze Zbrzeźnicy było kilkaset, szczególnie ze względu na bliskość czerwonoborskich lasów. Druhowie wspominają jednak tragiczne pożary
Modzeli Starych w latach 50-tych, Baczy Mokrych i
własnej miejscowości. W czasie akcji w drugiej z wymienionych wsi ranny w rękę został druh Waldemar
Tadeusz Przychodzeń, ale na szczęście po rehabilitacji wróciła stuprocentowa sprawność.
OSP uczestniczy w zawodach sportowo – pożarniczych oraz innych organizowanych przez oddziały związku na szczeblu gminnym, powiatowym,
czasami wojewódzkim. Sekcje ze Zbrzeźnicy osiągały wysokie lokaty, a trzeba dodać, że w rywalizacji
uczestniczyły także drużyny młodzieżowe i to zarówno dziewcząt, jak i chłopców w kategoriach wiekowych do lat 15 i 18. Młodzieżowe drużyny pożarnicze działają przy jednostce również obecnie. W 1965
r. za zajęcie I miejsca w gminie strażacy otrzymali
motopompę M-800. Z powodzeniem rywalizowali
na różnych szczeblach zawodów sportowo-pożarniczych w Długoborzu, Kolnie, Piątnicy czy Zambrowie. Drużyna chłopców do lat 15 reprezentowała
dawne województwo łomżyńskie w finale krajowym
w Częstochowie w 1998 r.

Gminne

W zawodach powiatowych w 2000 roku mężczyźni zajęli trzecie miejsce, a dwa lata później drugie. Sukces odniosła też drużyna żeńska wygrywając
zawody szczebla powiatowego w 2004 roku. Równie udany był rok 2010, kiedy na zawodach szczebla
gminnego w Długoborzu OSP Zbrzeźnica na pięć wystawionych drużyn zwyciężyła w czterech kategoriach
(drużyny dziewcząt i chłopców do lat 15, dziewczęta i
chłopcy do lat 18 oraz drużyna mężczyzn).
Wśród najstarszych i zasłużonych członków wymienić warto Władysława Rogowskiego, uczestnika
walk w czasie II wojny światowej i pierwszego prezesa
– Jerzego Ogonowskiego.

Remiza strażacka w Zbrzeźnicy

Na krajowych zawodach sportowo-pożarniczych w Częstochowie

OSP Zbrzeźnica
1947
adres: Zbrzeźnica72, 18-300 Zambrów.

Zarząd:
Prezes
- Jacek
Przychodzeń
Wiceprezes-naczelnik - Sebastian
Mrówka
Z-ca naczelnika
- Jakub
Chomontowski
Sekretarz
- Szczepan Chomontowski
Skarbnik
- Adam
Okurowski
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący
Członek
Członek

- Tomasz
- Piotr
- Marcin
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Wnorowski
Rogowski
Rogowski

członkowie ogółem - 25
w tym:
- czynni
16
- MDP
9
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Powiatowy turniej LZS „Mała Piłkarska Kadra Czeka”
W dniu 26 maja 2018 r. na boisku przy Szkole
Podstawowej w Wiśniewie odbyły się powiatowe eliminacje 7 Ogólnopolskiego Turnieju LZS Dziewcząt
i Chłopców „ Mała Piłkarska Kadra Czeka” imienia
Marka Procoszyna. Wzięło w nich udział 5 drużyn
chłopców i 3 drużyny dziewcząt. Sędzia głównym
turnieju był pan Jarosław Pogorzelski. Zarówno zawody dziewcząt jak i chłopców rozegrano systemem
„każdy z każdym”.
W grupie dziewcząt wszystkie pojedynki zakończyły się wynikami 2:0. Również dogrywki nie
przyniosły rozstrzygnięcia, ponieważ padły bezbramkowe remisy. O ostatecznej klasyfikacji zadecydowały rzuty karne.
Końcowa klasyfikacji turnieju dziewcząt:
1. SP Osowiec
2. SP Wiśniewo
3. SP Stare Zakrzewo
Wyniki turnieju chłopców:
1. SP Wiśniewo – SP Stare Zakrzewo
3:2
2. SP Osowiec – SP Stary Skarżyn 		
0:4
3. SP Grądy Woniecko – SP Wiśniewo
2:0
4. SP Stare Zakrzewo – SP Osowiec
0:0
5. SP Stary Skarżyn – Grądy Woniecko
0:0
6. SP Osowiec – SP Wiśniewo		
0:1
7. SP Stare Zakrzewo – SP Stary Skarżyn 3:1
8. SP Osowiec – SP Grądy Woniecko
0:1
9. SP Wiśniewo – SP Stary Skarżyn		
1:1
10. SP Stare Zakrzewo – SP Grądy Woniecko 2:0
W zawodach 3 drużyny uzyskały 7 pkt. O ostatecznej klasyfikacji zadecydowała korzystniejsza różnica
bramek.
Końcowa klasyfikacja turnieju chłopców:
1. SP Stare Zakrzewo
2. SP Grądy Woniecko
3. SP Wiśniewo
4. SP Stary Skarżyn
5. SP Osowiec
Drużyny, które zajęły pierwsze 3 miejsca
otrzymały puchary ufundowane przez Urząd Gminy
w Zambrowie.					
(km)

