Zwycięstwo liczby nie chce,
męstwa potrzebuje.
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• 9 lipca OSP w Starym Skarżynie świętowała jubi- bórz. Przy bezimiennych dotąd drogach stanęły esteleusz 90-lecia swojej działalności. Również 90 lat tyczne tabliczki z nazwami ulic. Z wnioskiem o nafunkcjonowania jednostki celebrowali strażacy danie nazw ulicom wystąpili też mieszkańcy Woli
ochotnicy z OSP w Przeździecko-Mroczkach. Ich Zambrowskiej. Trwają konsultacje w tej sprawie.
uroczystości odbyły się 15 września. Obie jednostki • 21 października odbędą się wybory samorządowe.
należą do najstarszych w Gminie Zambrów. Wszyst- Do walki o 15 mandatów do Radcy Gminy Zambrów
kim druhnom i druhom składamy serdeczne gratu- wystartowało 49 kandydatów. O fotel Wójta Gminy
lacje i życzymy powodzenia na dalsze lata działal- Zambrów ubiega się 4 kandydatów. Kadencja obecnie urzędujących władz kończy się 16 listopada br.
ności.
• Za nami IV Święto Gminy Zambrów. W dniach 11- • Rzutem na taśmę udało się Gminie Zambrów otrzy12 sierpnia mieszkańcy Gminy bawili się w Pory- mać kwotę ponad 514 tys. zł na dofinansowanie roztem-Jabłoni i w Starym Skarżynie. W Porytem było budowy i przebudowy drogi gminnej nr 106014B
muzycznie, przy dźwiękach disco polo, a w Skar- w miejscowości Szeligi-Leśnica. Możliwe to było
żynie - rodzinnie (relacja z wydarzeń wewnątrz nu- dzięki wprowadzonym zmianom w dotacjach cemeru).
lowych w ramach Rządowego Programu na rzecz
• Gmina Zambrów przystąpiła do programu Cyfro- Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez
wy Urząd III „Rozwój elektronicznych usług pu- Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Zmian
blicznych województwa podlaskiego. Uczestnictwo tych dokonano w związku z rezygnacją z realizacji
w tym programie daje szansę na uzyskanie
zadania przez Gminę Grabowo, oszczędnowsparcia finansowego i organizacyjściami powstałymi po zakończonych
nego działalności Gminy w zakreprzetargach w Gminie Radziłów
sie cyfryzacji usług świadczoi Gminie Poświętne oraz wprowanych jej mieszkańcom.
dzeniem do realizacji Programu
• Radni przyjęli nowy Statut
zadania w Gminie Zambrów
Gminy. Wejdzie on w życie
– na podstawie wniosku Wyz początkiem nowej kadencji
działu Programów Rządowych
organów samorządu gminy.
i Funduszy Europejskich PodPrzygotowano też projekty
laskiego Urzędu Wojewódzstatutów sołectw. Każde z 70
kiego w Białymstoku.
•
Dużym sukcesem zasołectw otrzyma nowy statut,
kończył się start drużyny żeńktóry zastąpi dotychczasowy,
skiej i męskiej Ochotniczej Straobowiązujący od 1996 r., doży Pożarnej ze Starego Laskowca,
kument. Do połowy październireprezentujących Gminę Zambrów
ka w sołectwach trwały konsultacje
i Powiat Zambrowski w finale wojewódzzwiązane z przyjęciem nowego projektu
kim zawodów sportowo-pożarniczych. Drużyny te
statutu.
• Do Urzędu Gminy Zambrów wpłynęło prawie 550 po raz pierwszy w historii Gminy Zambrów, a takwniosków o dokonanie oszacowania strat w wyniku że Powiatu Zambrowskiego, zajęły wysokie miejsuszy. Komisja powołana przez Wojewodę, pracu- sca w finale Wojewódzkich Zawodów w Sportach
jąc w lipcu i sierpniu, dokonała oszacowania strat Pożarniczych, rozegranych w Grajewie w dniu 9
i przygotowała protokoły, które zostały przesłane do września 2018 r. Drużyna kobieca zajęła II miejsce
Urzędu Wojewódzkiego. Wypłaty odszkodowań bę- (Wicemistrz Województwa), a drużyna męska VIII
dzie dokonywać Agencja Restrukturyzacji i Moder- miejsce. Druhnom i druhom składamy serdeczne
nizacji Rolnictwa.
gratulacje!
• Ponad 113 tys. zł z różnych źródeł zewnętrznych • Trwają prace przy remoncie świetlicy wiejskiej
udało się Gminie i jednostkom OSP pozyskać na w Cieciorkach. Długo wyczekiwany przez mieszkańdziałalność ochotniczych straży pożarnych w roku ców remont doszedł do skutku prawie po 20 latach
2018. Środki pochodziły z Komendy Państwowej od likwidacji szkoły podstawowej w tej miejscowoStraży Pożarnej (Krajowy System Ratowniczo-Ga- ści. Adaptacja budynku szkolnego na świetlicę była
śniczy), Ministerstwa Sprawiedliwości, Urzędu możliwa dzięki determinacji wielu osób. W przyMarszałkowskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu szłym roku planowane jest zagospodarowanie tereOchrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gmina, nu wokół świetlicy (urządzenie boiska, placu zabaw
i nasadzeń zieleni).				
(bp)
jako wkład własny, dołożyła niecałe 9,5 tys. zł.
• Nadano nazwy 18 ulicom w miejscowości Długo-

Wieści

Gminne

3

Trochę mądrości
„Wolne wybory”
(artykuł polemiczny)

Każda kolejna kampania wyborcza jest coraz bardziej agresywna. Wydaje się nam, że nauczyliśmy się
już korzystać z dobrodziejstw demokracji. Jednak im bliżej terminu wyborów, tym większy amok ogarnia
zarówno wyborców, jak i wybieranych.
W tym roku kampania wyborcza w wyborach samorządowych rozpoczęła się dużo wcześniej, jeszcze
zanim Prezes Rady Ministrów ogłosił termin tych wyborów. Na nic zdały się wzajemne partyjne protesty
kierowane do Państwowej Komisji Wyborczej, wskazujące winnych falstartu wyborczego. Szczególnie widoczne było to w Warszawie. Główni kandydaci w wyścigu o fotel prezydenta stolicy za nic mieli apele
PKW, sugerujące zaniechania działań o charakterze kampanijnym. No i za przykładem rozpoczętej „bitwy
warszawskiej” w całym kraju ruszyły „ruchawki” przedwyborcze.
O ile wyborami samorządowymi w województwach (sejmiki województw) i w dużych ośrodkach miejskich zainteresowane są głównie partie polityczne, to w małych powiatach, mniejszych miastach i w gminach do wyborów idą najczęściej komitety wyborcze wyborców. Chociaż nie ma przy tym żadnej reguły,
bo i w dużych miastach urzędujący prezydenci zazwyczaj kamuflują się, zakładając „własne” komitety
wyborcze, by uciec przed partyjnymi naciskami.
Największa presja wyborcza jest w małych miastach i gminach. W wyścigu wyborczym uczestniczą
sami znajomi – członkowie rodzin, sąsiedzi, przyjaciele i oledzy. Najgorzej jest, kiedy wynik wyborów
przekłada się na relacje między tymi znajomymi. Należy pamiętać, że po wyborach nadal będziemy żyć
obok siebie i wynik wyborów tego nie zmieni. Mamy wolne wybory, ale czy po nich będziemy się sobie
kłaniać i spokojnie spoglądać w lustro?
Bogdan Pac

Mała Polityka Szwagra
„Kiełbasa wyborcza”

czątkowo pomysł mi się spodobał, ale przy trzeciej
Oj się narobiło! Jak zwykle szwagier wpadł do butelce przyszła chwila otrzeźwienia. Skąd wywalić?
mnie jak do rodziny, choć tyle razy mu tłumaczyłem, I dlaczego wszystkich? Moich wątpliwości szwagier
że szwagier, to nie rodzina. Myślałem, że przyszedł nie rozwiał, bo zwyczajnie poległ. I to we własnej
kampanii!
z wódką na wódkę, ale okazało się, że
Zabuksował szwagier na samym
nie tylko. Zdziwiło mnie, bo przytapoczątku.
Co ja mogę mu poradzić?
chał ze sobą dwie przepastne torby.
Nie startuj, przynajmniej szwagra nie
Z progu domu mego bezceremonialnie
stracisz! Co tam wódka, co tam kiełoświadczył: „Startuję na radnego!”. No
basa? Ja tam wolę mieć jednego przyi zupa się wylała, a gorzała polała. Od
jaciela, niż wszystkich za wrogów. No
razu wyjawił mi się sekret dwóch toi się rozkleiłem. Żal mi się szwagra zroreb – wódka i kiełbasa. Tylko dlaczego
biło, choć on nie rodzina, no i wycofakampanię wyborczą zaczął od wizyty
łem go z wyborów. Głupek ustanowił
u mnie? Wypić, wypiję i zagryzę, ale
mnie zaocznie swoim pełnomocnikiem
głosu na niego nie oddam! Bo ja zawsze
do wyborów. Pomogłem mu w oszczęgłosuję przeciw komuś, a nie za kimś.
No dobra. Ja tam przekonany jerys. W. Rusiecki dzić … na kiełbasie!
stem, ale skoro szwagier program swój
Stasiek, znaczy szwagier Władka
przy gorzałce i kiełbasie chce wyjawić, to ja mu prze/nazwisko adres znane redakcji/
szkadzał nie będę. Upoważnił mnie do dysponowania
torbami i tak mi zaczął prawić: „Mam taki program,
żeby wszystkich wywalić!”. Muszę przyznać, że po-
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II Gminny Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych
13 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej
w Starym Laskowcu odbył się III Gminny Konkurs
Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Organizatorką
konkursu, tak jak i w roku ubiegłym, była jego pomysłodawczyni Hanna Tomaszkiewicz, nauczycielka
języka angielskiego.
W konkursie uczestniczyło 6 drużyn z sześciu
szkół: SP w Starym Laskowcu, SP w Porytem Jabłoni, SP w Osowcu, SP w Starym Zakrzewie, SP w Wiśniewie oraz SP w Starym Skarżynie. W skład każdej
drużyny weszło 4 uczniów – po jednym z klasy IV, V,
VI i VII. Puchar ufundowany przez Wójta Gminy Zambrów - Jarosława Kosa, zdobyła ponownie drużyna
ze Szkoły Podstawowej w Wiśniewie.
We współzwodnictwie indywidualnym I miejsce
w kategorii klas IV zajął Adrian Ołdakowski ze szkoły w Wiśniewie, II miejsce - Amelia Pruszkowska ze
szkoły w Starym Zakrzewie, zaś III - uczennica ze
szkoły w Starym Laskowcu Julia Walczuk. W kategorii klas V miejsce I zajął Michał Zaniewski ze szkoły
w Wiśniewie, II miejsce zdobyła uczennica Zuzanna
Mieczkowska ze szkoły w Starym Zakrzewie, a miejsce III - Julia Kozikowska ze szkoły w Osowcu. W kategorii klas VI miejsce I zdobył Piotr Zaniewski ze
szkoły w Wiśniewie, II miejsce - Zuzanna Jastrzębska

ze szkoły w Starym Zakrzewie, a miejsce III przypado Aleksandrze Sawickiej ze szkoły w Osowcu.
W kategorii klas VII miejsce I zdobyła Magdalena
Modzelewska ze szkoły Starym Zakrzewie, miejsce
II - Tomasz Mioduszewski ze szkoły w Starym Laskowcu, a miejsce III - Kacper Modzelewski ze szkoły w Porytem Jabłoni. Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Organizator konkursu za pośrednictwem naszego
Portalu pragnie podziękować wszystkim nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do konkursu, sprawowali nad nimi pieczę oraz wzięli udział w pracach
komisji konkursowej, a także sponsorom, dzięki którym konkurs mógł się odbyć:
• Wójtowi Gminy Zambrów Jarosławowi Kosowi
za ufundowanie pucharu oraz wsparcie finansowe umożliwiające zakup nagród rzeczowych;
• Bankowi Spółdzielczemu w Zambrowie za wsparcie finansowe, dzięki czemu zostały ufundowane nagród rzeczowe dla zwycięzców i zakupione
dyplomy;
• Cukierni „Anna” za słodki poczęstunek w postaci
pysznych pączków i oranżady.
(wj)
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Przebudowa drogi powiatowej nr 2000B Sędziwuje – Krajewo Borowe
Inwestycja ta realizowana jest dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku
w ramach Podlaskiego Instrumentu Wsparcia Dróg
Lokalnych w kwocie 260 tys. zł oraz dzięki podpisanej umowie w dniu 26 czerwca 2018 r. pomiędzy
Wójtem Gminy Zambrów Jarosławem Kosem a Zarządem Powiatu Zambrowskiego reprezentowanym
przez Starostę Roberta Rosiaka i Wicestarostę Stanisława Rykaczewskiego na udzielenie dotacji celowej
na realizacje przebudowy drogi powiatowej Sędziwuje - Krajewo Borowe. Na jej mocy Gmina Zambrów
udzieli dotacji celowej na realizację tej inwestycji,
pokrywając 50% kosztów przygotowania i realizacji
zadania w części poniesionej przez Powiat.
Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Bitum za kwotę 1 486 150, 02 zł.
Przebudowywany odcinek liczy 750 m. W ramach
prac wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni,
obustronne żwirowe pobocza, podbudowa i budowa
zjazdów indywidualnych oraz montaż znaków drogowych.
(wł.)
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Wójt Gminy Zambrów podpisuje kolejne umowy na inwestycje
W środę, 4 lipca 2018 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Wójt Gminy Zambrów Jarosław
Kos, członkowie zarządu województwa podlaskiego Stefan Krajewski oraz Bogdan Dyjuk, podpisali umowę na realizację projektu
„Poprawa warunków i walorów estetycznych
w świetlicy wiejskiej w Konopkach-Jałbrzyków Stok”.
Remonty świetlic, wyposażenie placów
zabaw, zakup komputerów do gminnych
ośrodków kultury czy tworzenie siłowni „pod
chmurką” – to tylko niektóre z inwestycji,
które są realizowane dzięki Programowi Od-

nowy Wsi Województwa Podlaskiego. Samorząd wygospodarował na ten cel ze środków
własnych blisko 650 tys. zł. Pieniądze trafią do 70 podlaskich gmin w formie dotacji
do przedsięwzięć, których głównym celem
jest tworzenie miejsc integracji i aktywizacji lokalnych społeczności. Gmina Zambrów
otrzymała dotację na poprawę warunków
i walorów estetycznych w świetlicy wiejskiej
w Konopkach-Jałbrzyków Stok. Celem remontu będzie wymiana płytek podłogowych
na korytarzu oraz wymiana 6 drzwi.
(wł.)
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Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 2018
16 par małżeńskich z Gminy Zambrów świętowało 19 sierpnia 2018 roku 50-lecie pożycia małżeńskiego.
Uroczystości Złotych Godów rozpoczęły się o godzinie 10:30 mszą świętą w intencji małżonków w kościele
pw. Ducha Świętego w Zambrowie. Dalsze uroczystości przeniosły się do świetlicy wiejskiej w Wiśniewie.
Podczas spotkania z parami małżeńskimi, które przeżyły ze sobą pól wieku, Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos wraz z wicestarostą Powiatu Zambrowskiego Stanisławem Rykaczewskim oraz Przewodniczącym
Rady Gminy Zambrów Piotrem Tyszką dokonali w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dekoracji
medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Wszyscy wraz z księdzem proboszczem Jarosławem Olszewskim złożyli jubilatom życzenia kolejnych lat wspólnego życia w zdrowiu i miłości bliskich. Po wzniesieniu toastu lampką szampana i odśpiewaniu gromkiego „Sto lat” był czas na rozmowę i chwilę wspomnień.
Wszyscy jubilaci otrzymali upominki i kwiaty.
W tym roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego świętowały następujące pary:

Lucyna i Kazimierz Marcinkowscy
Alina i Józef Załuscy
Krystyna i Lech Werpachowscy
Bożena Franciszka i Alfred Rawowie
Barbara i Henryk Marian Bartniccy
Anna i Kazimierz Zalewscy
Jadwiga i Jan Milewscy
Krystyna i Apoloniusz Kijowie
Krystyna i Józef Wołowiczowie
Teresz i Jan Skarzyńscy
Stanisława Elżbieta i Tadeusz Grabowscy
Alina i Marian Ładowie
Henryka i Mirosław Krajewscy
Irena i Jerzy Wojszowie
Teresa Barbara i Mirosław Piszczatowscy
Zofia i Jan Krajewscy
W tym wyjątkowym dniu jubilatom towarzyszyli najbliżsi, a uroczystość uświetnił Zespół Ludowy „Szansa’’.
Zgromadzeni mogli też wysłuchać wiersza przygotowanego specjalnie na okazję 50-lecia pożycia małżeńskiego swoich rodziców. Utwór napisała poetka z Gminy Zambrów – Urszula Krajewska-Szeligowska. (wł.)
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To r b y R at ow n i c t wa M e d yc z n e g o d l a O S P
Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos w dniu 31
sierpnia 2018 r. przekazał 4 torby ratownictwa medycznego dla jednostek OSP. Zakup był możliwy
dzięki dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w wysokości 12 000,00 oraz dzięki środ-

kom Urzędu Gminy Zambrów w kwocie 8 000,00 zł.
Torby otrzymały: OSP Łady-Borowe, OSP Tabędz,
OSP Stary Skarżyn, OSP Przeździecko-Mroczki.
(dg)

Wieści

Gminne

11

R o z p o c z ę c i e r o k u s z ko l n e g o 2 0 1 8 / 2 0 1 9
Dnia 3 września 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Osowcu odbyła się
uroczysta inauguracja roku szkolnego 2018/2019.
Uroczystość rozpoczęła Msza Święta celebrowana przez księdza Adama Tomaszewskiego, nauczyciela i katechetę placówki.
W inauguracji uczestniczył Jarosław Kos Wójt
Gminy Zambrów, który w przemówieniu złożył życzenia całej społeczności szkolnej. W wystąpieniu
nawiązał również do kolejnej rocznicy agresji Niemiec na Polskę.
Pan Jarosław Kos pożegnał również odchodzącą
na emeryturę Panią Halinę Łapińską - długoletniego

nauczyciela szkoły w Osowcu.
Z kolei dyrektor przywitał oraz przedstawił nowych pracowników pedagogicznych, Panie: Zofię
Starzyńską, Marzenę Milczewską oraz Martynę Pęską.
W inauguracyjnym spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji
w Zambrowie.
Na zakończenie uroczystości, na nowy rok szkolny, dyrektor szkoły złożył wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły oraz
samorządowcom życzenia owocnej współpracy
w tworzeniu sukcesu edukacyjnego placówki. (dk)
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100-lecie szkoły p odstawowej w Pory tem-Jabłoni
Szkoła w Porytem Jabłoni powstała zaraz po
odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918
roku. Mieściła się w wynajmowanych budynkach
i obejmowała cztery klasy. W pierwszych latach
istnienia szkoły pracował jeden nauczyciel,
a następnie dwóch. Około roku 1927 szkoła liczyła
pięć klas. Z tego też okresu znane jest nazwisko
kierownika szkoły – Stankiewicza.

Teren pod drewniany budynek szkoły ofiarował
dziedzic majątku Poryte Jabłoń hrabia Aleksander
August Dzieduszycki. Materiał budowlany częściowo
dali mieszkańcy Porytego. Przy budowie bezpłatnie
pracowali miejscowi rolnicy jak i mieszkańcy
okolicznych wsi. Nad całością budowy czuwała rada
Gminy Długobórz. Nowy budynek szkolny został
oddany do użytku koło 1932 r. Mieściły się w nim
dwie klasy i mieszkania dla nauczycieli. Do obwodu
szkolnego należały następujące miejscowości: Poryte
Jabłoń, Konopki Jabłoń, Klimasze Jabłoń i Nagórki
Jabłoń. Po napaści sowieckiej we wrześniu 1939 r.
w szkole uczyło troje nauczycieli: kierownik szkoły
Antonina Pierzniakowa, p. Wiśniewska i Stefan
Jończyk. W czasie okupacji niemieckiej, w ramach
tajnych kompletów p. Pierzniakowa uczyła dzieci
z Porytego Jabłoni. Bohaterska kierowniczka szkoły
wraz z mężem Janem i synem Tadeuszem została
aresztowana przez gestapo. Wszystkich stracono
podczas masowej egzekucji w Sławcu dnia 23 lipca
1943 r. Tego dnia Niemcy rozstrzelali ok. 200 osób
(w tym 34 mieszkańców Zambrowa). W tym mordzie
zginął również Stefan Jończyk.
Budynek szkoły został zniszczony w czasie działań
wojennych w 1944 r. W 1945 r. szkoła z czterema
oddziałami wznowiła działalność w dawnym dworze
właścicieli majątku Poryte Jabłoń. W następnym roku
szkolnym (1946/47) dwie nauczycielki pracowały
w pięciu oddziałach. Dzieci, które ukończyły pięć
klas, kontynuowały naukę w Zambrowie w Szkole
Podstawowej nr 2. W roku szkolnym 1949/50 powstaje
klasa VI. Warunki lokalowe są bardzo ciężkie. W roku

szkolnym 1951/52 uczyło się 91 osób. W tym też czasie
kierownik szkoły Stefan Piechocki zaczął starania
o budowę nowej szkoły. Szkoła organizowała kursy
eksternistyczne w zakresie kl. VI i VII dla dorosłych.
W roku szkolnym 1953/54 kursy takie ukończyło 14
osób. Nowy budynek szkoły zaczęto budować w roku
1953 obok starego, zniszczonego w trakcie działań
wojennych. W 1963 r. szkoła przenosi się z dworu do
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nowego budynku.
Szkoła nie była głucha na potrzeby lokalnej
społeczności. W okresie zajęć gospodarskich w polu
prowadzony był przez nauczycielki miejscowej
szkoły dzieciniec dla 30 dzieci, które przez 6
tygodni znalazły opiekę w murach szkoły. Efektem
tej akcji było podjęcie przez radę pedagogiczną
decyzji o zorganizowaniu ogniska przedszkolnego
dla dzieci w wieku 5-6 lat. Placówka pomagała
również dorosłym. Nauczycielka Julia Grabowska
zorganizowała kurs krawiecki i przetworów mięsnych
dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich.
W ramach obchodów 1000-lecia Państwa
Polskiego szkoła w Porytem postanowiła poznać
zabytki historyczne północnej części Polski.
Aby pozyskać fundusze na wycieczkę młodzież
i nauczyciele po lekcjach pracowali przy wykopkach
i zbieraniu buraków. W akcję pozyskiwania środków
na wyjazd włączył się również Komitet Rodzicielski,
który organizował biletowane zabawy. Za
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wspólnie zebrane pieniądze została zorganizowana
czterodniowa wycieczka obejmująca miejscowości:
Kętrzyn, Malbork, Gdańsk, Gdynia i Sopot. Wzięło
w niej udział 65 uczniów pod kierownictwem
nauczyciela Czesława Banacha. Inną forma
obchodów 1000-lecia było opracowanie programu
występów artystycznych o tematyce historycznej.
Realizował go 45 osobowy chór oraz zespół taneczny
występujący w strojach kurpiowskich (zakupionych
przy wsparciu finansowym dyrekcji PGR i Komitetu
Rodzicielskiego).
Życie szkoły to nie tylko nauka. Szkoła w Porytem

na przestrzeni swych dziejów organizowała wiele
wyjazdów i wycieczek: Białystok, Warszawa,
Ostrołęka i Kurpie (1965), Białystok, Warszawa,
Trójmiasto (1966), Kraków, Zakopane, Wieliczka
i Nowa Huta (1967), Malbork, Trójmiasto (1971),
Zakopane (1974), 20 uczniów uczestniczyło w obozie
wędrownym „Szlakiem Zielonej Puszczy” (1976),
Kraków, Wieliczka, Zakopane, Oświęcim (1978).
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Gminne
oprócz przedstawicieli tutejszego Państwowego
Gospodarstwa Rolnego i grona nauczycielskiego
wzięli również uczniowie klas VII – VIII.
Kalendarz szkolny przez lata w PRL wypełniały
obchody świąt i uroczystości państwowych jak
wybuch Rewolucji Październikowej, rocznicy
powstania Polskiej Partii Robotniczej, Ludowego
Wojska Polskiego i Polski Ludowej, wyzwolenia
Warszawy, uroczyste obchody Barbórki, urodzin W.I.
Lenina, 1 maja, Dnia Zwycięstwa - 9 maja, spotkania
z kombatantami II wojny światowej. Z drugiej zaś
strony organizowane były noworoczne choinki, bale
kostiumowe, obchody Dnia Dziecka i Dnia Sportu.
Po przemianach ustrojowych w Polsce w roku 1989
zmienił się również szkolny kalendarz. Powróciła
religia do szkół. Współcześnie kalendarz szkolny
wypełniony jest obchodami Dnia Edukacji Narodowej,
Święta Niepodległości, Święta 3 Maja oraz udziałem
w Jasełkach, Mikołajkach, Walentynkach, szkolnej
choince, pożegnaniu karnawału, Dniu Babci i Dziadka
czy Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej.
W szkole zawsze znajdzie się czas, aby zorganizować
wyprawę na pobliski stok narciarski w Rybnie,
lodowisko w Zambrowie, do Teatru Lalek w Łomży,
opery w Białymstoku czy muzeum w Drozdowie.
Szkoła współpracuje z wieloma organizacjami
i
stowarzyszeniami,
m.in.
Stowarzyszeniem
Historycznym im. 71 Pułku Piechoty. Przedstawiciele
tego stowarzyszenia często goszczą w naszej szkole
z lekcjami „żywej historii”, podczas których prezentują
broń i wyposażenie wojska II Rzeczpospolitej. Nasi
uczniowie uczestniczą również w Marszach Pamięci
18 Dywizji Piechoty (w skład której wchodził

W roku szkolnym 1965/66 w szkole powstało
Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody. Największą
działalność przejawiało w zimie, kiedy dokarmiano
zwierzęta i ptaki. LOP nie był jedyną organizacją
działającą na terenie szkoły. Prężnie działało
harcerstwo,
samorząd
szkolny,
spółdzielnia
uczniowska (w ramach której prowadzono nawet
hodowlę królików!), Szkolny Klub Sportowy,
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Szkolne
Koło Polskiego Czerwonego Krzyża czy Szkolne
Koło Krajoznawczo-Turystyczne.
Szkoła była również miejscem kontaktu
z przedstawicielami władzy. 3 maja 1973 r. miało
miejsce spotkanie z Józefem Rodzikiem, posłem
na sejm VI kadencji z okręgu Łomża. W spotkaniu
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zambrowski 71 Pułk Piechoty) organizowanych przez
to stowarzyszenie.
Uczniowie szkoły w Porytem z powodzeniem
uczestniczą w konkursach przedmiotowych różnych
szczebli. W maju 2018 uczennica klasy VII Kameta
otrzymała tytuł laureatki Wojewódzkiego Konkursu
Języka Rosyjskiego.
Obecnie Szkoła Podstawowa w Porytem
Jabłoni jest szkołą międzykulturową. To określenie
w polskim krajobrazie edukacyjnym pojawiło się
stosunkowo niedawno. Do szkoły w Porytem dzieci
cudzoziemskie po raz pierwszy trafiły już w 2003 roku.
Były to dzieci uchodźców: dwie dziewczynki – jedna
z Czeczenii, druga z Inguszetii i chłopiec z Ukrainy.
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W kolejnych latach liczba cudzoziemców zwiększyła
się kilkakrotnie. (w latach 2003-2012 w szkole naukę
pobierało 286 dzieci uchodźców) Aktualnie na 107
uczniów szkoły, 49 to dzieci cudzoziemców. Kwestia
integracji kulturowej w szkole jest traktowana
bardzo poważnie. Świadczą o tym liczne warsztaty
i pokazy, których celem jest przybliżanie kultury,
zwyczajów i historii krajów pochodzenia naszych
uczniów. W szkole w Porytem cyklicznie obchodzony
jest również Międzynarodowy Dzień Uchodźcy.
Jest to zazwyczaj okazja obejrzenia Ośrodka dla
Cudzoziemców w Czerwonym Borze. Inicjatywa
ta ma na celu przybliżenie lokalnej społeczności
warunków pobytu cudzoziemców wnioskujących
o przyznanie statusu uchodźcy, pracy wykonywanej
przez personel ośrodków oraz podnoszenie wiedzy
na temat funkcjonowania tego typu placówek.
W szkole kierowanej przez dyrektor Annę
Kalinowską pracuje aktualnie 17 nauczycieli.
Andrzej Brzóska
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Akt ywna Gmina Z ambrów
Każdemu komu zależy na dobru Gminy Zambrów – wójtowi, radnemu, czy szeregowemu mieszkańcowi,
zależy też na jej bogactwie. Bogactwo buduje się pracą, ale w przypadku samorządu, praca ta polega na
ściąganiu inwestycji na swój teren i pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację inwestycji własnych.
Trzeba być aktywnym w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, na chwilę obecną w większości
pochodzących z Unii Europejskiej. Chociaż sama aktywność nie zawsze przyniesie pożądane efekty. Składane
przez samorząd Gminy Zambrów wnioski do instytucji i agend, zarówno rządowych, jak i samorządowych,
musiały być profesjonalnie przygotowane. W tym przypadku Gmina nie ma sobie nic do zarzucenia.
Korpus gminnych urzędników sprostał wyzwaniom stawianym podmiotom ubiegającym się o wsparcie
realizowanych zadań. Innym problemem przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych były kryteria stawiane
przed beneficjentami pomocy. Dla Gminy Zambrów barierą nie było wniesienie wkładu własnego, za to już
kryterium dochodowe często było przeszkodą w uzyskaniu dofinansowania.
Najważniejsze jednak przy składaniu wniosków o dofinansowanie gminnych działań, jest to znaleźć się
w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu. Ważne też jest lobbowanie na rzecz Gminy Zambrów.
Okazuje się, że Gmina Zambrów może liczyć na niezwodnych przyjaciół.
Poniżej przedstawiamy Państwu zestawienie pozyskanych środków na realizację zadań, w większości
inwestycyjnych, w latach 2014-2018. Gmina pozyskiwała też dofinansowanie działań w sferze kultury,
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, promocji Gminy. Były to środki otrzymywane od instytucji publicznych,
ale też darowizny od firm i osób fizycznych. Ich skalę co roku obrazowało sprawozdanie z wykonania budżetu.
Nie ulega wątpliwości, że o takie środki trzeba było też zabiegać.
Tabela: Zadania realizowane przez Gminę Zambrów z dofinansowaniem środkami zewnętrznymi
w latach 2014-2018
Dokumenty
Drogi gminne
Inwestycje inne
Koszt zadań
i opracowania
koszt w zł

dofinansowanie
w zł

Koszt w zł

8.067.286

3.272.064

7.920.638*

dofinansowanie koszt w zł dofinansowanie
w zł
w zł

4.558.399*

81.666

63.480

ogółem zł

dofinansowanie
w zł

16069590

7893943

*kwoty zawierają koszt i dofinansowanie budowy targowiska-inwestycja wycofana z realizacji
Drogi gminne
W analizowanym okresie zrealizowano 8 zadań drogowych za kwotę 8.067.286 zł, na które pozyskano
dofinansowanie w kwocie 3.272.064 zł, co stanowi 40,56% kosztów wykonania.
Inne inwestycje gminne
Uzyskano dofinansowanie na 8 zadań w kwocie 4.558.399 zł, przy kosztach ich realizacji za sumę
7.920.638 zł, co stanowi 57,55 %. Pozycja ta zawiera niezrealizowaną budowę targowiska gminnego
w Wądołkach-Bućkach, na które pozyskano
dofinansowanie w kwocie 997.669 zł, zaś
planowany koszt inwestycji wynosił 2.229.170 zł.
Dokumenty i opracowania
Z
dofinansowaniem
zewnętrznym
wykonano 4 opracowania o wartości 81.666 zł,
przy kwocie dofinansowania 63.480 zł, co stanowi
niemal 78 %.
Sumując powyższe :
- koszt realizowanych zadań - 16.069.590 zł
- wartość dofinansowania - 7.893.943 zł
Koszty realizowanych zadań nie zawierają
kosztów przygotowania projektów do realizacji,
jak np. dokumentacja projektowa, nabycie
gruntów, nadzory inwestorskie.
(sk)
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Inwest ycje 2014-2018
Inwestycje Gminy Zambrów w kadencji 2014 -2018

Rok 2015
1. Budowa sieci wodociągowej Osowiec , Cieciorki, Cieciorki kolonia – 64.171,80
2. Budowa sieci wodociągowej Wola Zambrowska, Długobórz, Wądołki Bućki-129.568,86
3. Rozbudowa drogi powiatowej Boruty Goski – Goski Duże
-1.600.000,00
4. Przebudowa drogi gminnej we wsi Nowy Borek- 898.947,37
5. Przebudowa drogi gminnej we wsi Długobórz- 931.320,03
6. Rozbudowa drogi gminnej we wsi Wola Zambrowska –
1.484.869,84
7. Przebudowa skrzyżowania we wsi Zaręby Grzymały- 89.502,70
8. Przebudowa drogi we wsi Wdziękoń Pierwszy- 49.052,17
9. Przebudowa drogi we wsi Klimasze- 150.237,17
10. Montaż 4 wiat przystankowych- 15.805,50
11. Zakup mieszkania w Czerwonym Borze- 3.320,55
12. Zakup samochodu dla urzędu- 107.990
13. Zakup sprzętu komputerowego i serwera- 52.695,53
14. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zbrzeźnica – 449.000,00
15. Wykonanie oświetlenia ulicznego – 115.242,39
16. Modernizacja świetlicy w Zbrzeźnicy- 67.314,00
17. Place zabaw: Krajewo Łętowo, Zagroby Zakrzewo, Zaręby
Grzymały- 167.400,41
18. Wykonanie altany w Zarębach Grzymałach: 9.963,00
Rok 2016
1. Modernizacja wodociągu w Porytem Jabłoni- 26.457,30
2. Remont drogi powiatowej Długobórz – Czartosy- Nowy
Borek- 648.520,88
3. Odszkodowania za grunty przejęte pod drogi- 179.663,57
4. Rozbudowa drogi we wsi Długobórz- 394.902,83
5. Przebudowa mostu oraz odwodnienie odcinka drogi
w Gardlinie- 737.145,70
6. Odwodnienie odcinka drogi w Wdziękoniu Pierwszym10.708,52
7. Modernizacja drogi dojazdowej do pól w Nowym Zakrzewie- 125.578,85
8. Przebudowa drogi w Konopkach Jałbrzyków Stok- 566.396,32
9. Przebudowa odcinka drogi w Nagórkach Jabłoni- 30.786,42
10. Przebudowa drogi na osiedlu domków jednorodzinnych w Długoborzu- 427.160,45
11. Rozbudowa drogi Krajewo Łętowo- Krajewo Korytki- 1.430.282,13
12. Przebudowa skrzyżowania na drodze powiatowej i budowa parkingu w Starym Skarżynie- 311.567,25
13. Zakup mieszkania w Czerwonym Borze- 3.373,95
14. Zakup sprzętu komputerowego- 105.244,73
15. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Długobórz- 95.000,00
16. Budowa oświetlenia ulicznego – 225.212,39
17. Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Starym Zakrzewie- 34.440.00
18. Zakup siłowni do świetlicy w Zbrzeźnicy- 20.806,00
19. Wykonanie placów zabaw w Krajewie Białym, Przeździecko- Mroczkach , Starym Laskowcu- 116.995,90
20. Wykonanie altan w : Starym Zakrzewie, Zagrobach Zakrzewie,, Grzymałach, Krajewie Białym- 116.995,90
21. Oświetlenie boiska w Nowym Laskowcu 14.000,00
Rok 2017
1. Budowa sieci wodociągowej Wola Zambrowska- Wola Zambrzycka- 22.888,01
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2. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Przeździecko Drogoszewie- 1.839.346,07
3. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w : Krajewo Ćwikły, Stare Zakrzewo, Zagroby Zakrzewo, Tabędz, Osowiec- 367.222,95
4. Rozbudowa drogi Wola Zambrowska – Wola Zambrzycka – 3.130.826,78 w tym otrzymana dotacja od Wojewody ( 1.428.651,96)
5. Budowa chodnika w Woli Zambrowskiej- 25.000,00
6. Utwardzenie dojazdu do świetlicy w Konopkach Jałbrzyków Stok- 74.093,44
7. Wykonanie rowu krytego w Woli Zambrzycka – 22.226,00
8. Przebudowa nawierzchni dróg w:
• - Dąbki Łętownica- 130.456,49
• - Nowy Laskowiec- 72.782,13
• - Rykacze- 37.744,89
• - Osowiec- 453.652,98
• - Nagórki Jabłoń- 50.339,41
• - Grabówka- 268.003,05
• - Wdziękoń Pierwszy- 64.302,00
• - Wdziękoń Pierwszy- 176.480,79
• - Nowy Skarżyn- 89.311,12
• -Krajewo Białe- 226.022,30
• - Chorzele- 213.286,89
• - Pstrągi Gniewoty- 41.983,00
9. Wykup mieszkania w Czerwonym Borze- 2.721,19
10. Zakup działki przy ulicy Fabrycznej910.000,00
11. Zakup gruntów pod tereny inwestycyjne w Czerwonym Borze- 158.188,68
12. Zakup wozu strażackiego dla OSP Stary Laskowiec- 120.000,00
13. Zakup sprzętu strażackiego- 22.770,00
14. Zakup i montaż oświetlenia ulicznego -88.186,95
15. Remont świetlicy w Ładach Polnych- 1.121.348,46
16. Place zabaw w : Nowym Wierzbowie, Konopkach Jałbrzyków Stok- 88.186,95
17. Altany w: Długoborzu, Przeździecko- Mroczkach, Nowym Zakrzewie- 68.910,75
18. Zakup kontenera dla bezdomnego- 15.375,00
19. Place zabaw: Grochy Pogorzele, Krajewo Ćwikły, Bacze Mokre- 120.830,28
20. Remont drogi powiatowej Sędziwuje- 61.872,89
21. Przebudowa drogi powiatowej Długobórz – Czartosy – Nowy Borek(zjazdy)- 14.314,89
22. Przebudowa drogi powiatowej Rykacze- Stary Laskowiec- 130.573,00
Rok 2018
1. Budowa stacji uzdatniania wody w Łosiach Dołęgach- 3.304.523,00 w tym dofinansowanie z UM w kwocie
1.995.769,00
2. Modernizacja stacji w Zaniach Leśnicy- 100.000,00
3. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Cieciorkach- 173.222,00
4. Przebudowa drogi powiatowej Sedziwuje – Stare Krajewo – 631.245,00
5. Rozbudowa drogi gminnej w Szeligach Leśnicy- 2.043.000,00
6. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Nagórkach Jabłoni- 1.526.000,00
7. Budowa chodnika w Porytem Jabłoni- 130.000,00
8. Utwardzenie pobocza drogi gminnej Wądołki Bućki – Stare Wądołki- 400.000,00
9. Modernizacja drogi dojazdowej do pól Sasiny – Grochy Pogorzele-139.095,00
10. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Porytem Jabłoni- 496.900,00 w tym dofinansowanie
z UM w kwocie 291.358,31
11. Modernizacja świetlicy w Cieciorkach- 1.200.000,00
12. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy- 24.490,00
13. Budowa placów zabaw w Porytem Jabłoni , Zarębach Kramkach- 130.000,00
(JK)
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Informacja d ot ycząca IV Święta Gminy Z ambrów
Informacja dotycząca rozliczenia finansowego Święta Gminy Zambrów
Wójt Gminy Zambrów podaje do publicznej wiadomości informację o kosztach (dochodach i wydatkach) organizacji IV Święta Gminy Zambrów (11.08.2018 r. - III Festiwal Młodej Sceny Disco Polo w Porytem-Jabłoni; 12.08.2018 r. - IV Festyn Rodzinny w Starym Skarżynie).

•
•
•
•
•

Dochody:
Wpłaty od sponsorów, darczyńców i wystawców na konto Gminy: 50.530,00 zł.
Wpłaty z tytułu umów sponsorskich: 6.000,00 zł.
Nagrody finansowe dla laureatów Festiwalu Młodej Sceny Disco Polo - gotówka wypłacana bezpośrednio przez sponsorów: 3.000,00 zł.
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego: 6.000,00 zł.
Wpływy bezgotówkowe: nagrody od sponsorów, produkty firmowe, fanty, darmowy transport , dostarczenie pojemników i darmowy wywóz śmieci: 6.500,00 zł.
Razem dochody: 72.030,00 zł

Wydatki:
• Umowa z gwiazdą III Festiwalu Młodej Sceny Disco Polo: 30.000,00 zł.
• Usługa hotelowa dla gwiazdy i konferansjera: 360,00 zł.
• Nagrody finansowe dla laureatów III Festiwalu Młodej Sceny Disco Polo: 3.000,00 zł.
• Wynajem sceny, nagłośnienie i oświetlenie (dwa dni): 14.000,00 zł.
• Zakup statuetek dla laureatów Festiwalu: 207,01 zł.
• Opłata za wesołe miasteczko (prowadzący, animatorzy, magik, dmuchańce): 12.000,00 zł.
• Konferansjer w Porytem-Jabłoni: 1.500,00 zł.
• Usługa gastronomiczna (dwa dni) dla zespołów występujących na scenie, gości i strażaków: 675,00 zł.
• Koszt ochrony: 2.790,87 zł.
• Wynajem Toi-Toi: 2.509,00 zł.
• Wynajem barierek i płotków zabezpieczających: 1.871,00 zł.
• Opłata na ZAIKS: 3.100,00 zł.
Razem wydatki: 72.012,88 zł
Podsumowując koszty organizacji IV Święta Gminy Zambrów, należy stwierdzić, że impreza zbilansowała się po stronie dochodów i wydatków. Trzeba zaznaczyć, że koszty organizacji IV Festynu Rodzinnego,
jako imprezy o charakterze profilaktycznym, miały być pokryte ze środków budżetowych na zwalczanie
alkoholizmu. W związku z nadwyżką dochodów na organizację IV Święta Gminy Zambrów, środki te nie
zostały uruchomione – pozostały w budżecie Gminy na rok 2018.

(bp)
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IV Święto Gminy Z ambrów za nami
11 sierpnia 2018 r. w godzinach od 17 do 24 odbył
się III Festiwal Młodej Sceny Disco Polo w PorytemJabłoni.
Festiwal otworzył Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos w towarzystwie radnego powiatu zambrowskiego Andrzeja Mioduszewskiego, członka Zarządu
Województwa Podlaskiego Stefana Krajewskiego
oraz wójta Gminy Kołaki Kościelne Sylwestra Jaworowskiego.
Przez kilka godzin na scenie prezentowały się
zespoły i soliści: Grand, Crowd, Skay`s, Mateusz M,
Nexus, Czyles, Styczu i Roxter. Po występach młodych zespołów i tuż przed gwiazdą wieczoru odbył
się konkurs z atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi
dla osób, które przybyły na koncerty. Do wygrania
były 3 blendery, kuchenka mikrofalowa i pralka. Konkurs sponsorowała firma MAX ELEKTRO.
Równo o godzinie 21 na scenie
pojawił się niekwestionowany król
Disco Polo Zenon Martyniuk z Zespołem Akcent. Zaśpiewał szereg
hitów, którymi porwał do zabawy
zgromadzoną publiczność. Wieczór
zakończyły występy zespołu Mega
Stars oraz trzech najlepszych zespołów Młodej Sceny Disco Polo
– I miejsce zdobył Mateusz M, II
miejsce Crowd, a III przypadło Styczu.
Obchody IV Święta Gminy Zambrów w dniu 12 sierpnia 2018 r.
rozpoczęły się Mszą Świętą w Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej
w Zambrowie w intencji mieszkańców i pracowników Gminy Zambrów. Od godziny 14 mieliśmy
okazję bawić się na IV Festynie Rodzinnym zorganizowanym z okazji IV Święta Gminy Zambrów. Piknik dla dzieci, młodzieży i ich rodziców odbył się na
boisku przy Szkole Podstawowej w Starym Skarżynie.
Wójt Gminy Zambrów o godzinie 14 oficjalnie
otworzył Festyn, po czym na scenie wystąpił integracyjny Zespołu Folklorystyczny „Szansa” z Zambrowa.Później wystąpiły „Laskowianki” ze Starego Laskowca, orkiestra dęta i grupy mażoretek z Szumowa.
Około godziny 16 na scenie zaprezentowali się laureaci VII Gminnego Konkursu Piosenki Dziecięcej

„Mały Solista”, następnie swoją obecnością zaszczyciła nas „Kapela Kurpiowska Gminy Łomża”.
Około godziny 17, Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos ,ogłosił wyniki i wręczył wspólnie z Wicestarostą Stanisławem Rykaczewskim nagrody w konkursie ,,Moja posesja - wizytówką Gminy Zambrów”:
I miejsce – Grażyna Jałbrzykowska,
II miejsce – Marzena Tabędzka,
III miejsce – Agnieszka i Krzysztof Nowowiejscy,
Wyróżnienie – Wiesława Dardzińska,
O godzinie 18 na scenie wystąpili „Zamberwsi”
z Gminy Zambrów. Natomiast gwiazdą wieczoru był
Zespół MEGA STARS.
Festyn zakończył się po godzinie 20. Obfitował
w dużą ilość gier,konkursów rodzinnych o charakterze profilaktycznym, z mega
ilością nagród dla dzieci.
Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos dziękuje wszystkim:
sponsorom IV Święta Gminy
Zambrów, osobom, które wzięły
udział w naszym dwudniowym
święcie. firmom i instytucjom
a w szczególności mieszkańcom wsi Poryte- Jabłoń, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Skarżynie Alinie Caputa,
Robertowi Zalewskiemu, strażakom z OSP Poryte -Jabłoń,
OSP Stary Skarżyn, OSP Stary
Laskowiec, OSP Zbrzeźnica,
wszystkim młodym zespołom
występującym na obu scenach,
animatorce Annie Zatorskiej,
prowadzącemu IV Święto
Gminy Zambrów Jarosławowi
Jatelowi, Podlaskiej Izbie Rolniczej, Kołom Gospodyń Wiejskich: ,,Sąsiadki’’ i ,,Jabłoneczki’’, policji, Grupie Ratowniczej ,,Nadzieja’’,
Komendantowi Krzysztofowi Kolińskiemu, mediom,
wójtom z gmin: Kołaki Kościelne, Szumowo , Łomża, radnym oraz Sekretarzowi Gminy Zambrów Bogdanowi Pacowi wraz z pracownikami Urzędu Gminy
Zambrów za przygotowanie tak wspaniałego święta. Dziękuję też wszystkim za głosy krytyczne , co
jeszcze bardziej zmobilizuje nas do pracy , pozwoli
usunąć popełnione błędy i sprawi ,że kolejne święta
będą doskonalsze.
(wł.)
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25 lat - Historia Gminy Zambrów
Kontynuujemy prezentację jubileuszowej książki "25 lat Historia Gminy Zambrów" autorstwa Bogdana
Paca. Przedstawiamy Państwu V rozdział. Jest to już ostatni podrozdział tej książki przedstawiający kadencję
2014-2018.

RRozdzia V Czas dominacji i czas rozwoju
(lata 2002-2014)
Kadencja 2014-2018

W zbliżających się wyborach samorządowych
w listopadzie 2014 r. zamierzała wystartować
większość radnych obecnych w Radzie Gminy Zambrów w kadencji 2010-2014. W podjęciu decyzji o ponownym kandydowaniu pomogło zdobyte doświadczenie. Wśród tych, którzy
w Radzie byli po raz pierwszy, wyróżniali się
szczególnie: Krzysztof Koliński – zaangażowany w sprawy ochrony przeciwpożarowej, kultury i sportu, Elżbieta Sasinowska, której bliskie
były sprawy oświaty oraz Jolanta Wielgat, zainteresowana sprawami społecznymi i pomocą tzw.
„zwykłym ludziom”. Ci bardziej doświadczeni
nie angażowali się może w sposób widoczny,
ale znając specyfikę samorządu, wspierali Wójta
w jego działaniach na rzecz rozwoju Gminy Zambrów. Wszyscy mieli teraz zadecydować o starcie
w wyborach i określeniu się, co do „barw” komitetu wyborczego. Inne dylematy były udziałem
Wójta Dmochowskiego. Wahał się z podjęciem
decyzji o ponownym kandydowania na stanowisko szefa Gminy. Byłaby to jego szósta kadencja
w tej roli. Z drugiej strony wiele osób z różnych
środowisk – społecznych, politycznych i towarzyskich – namawiało go do startu. Ostatecznie
postanowił przystąpić do wyborów.
Sytuacja przed wyborami wydawała się być
klarowna. W wyborach Wójta mógł wystartować kandydat z listy komitetu wyborczego, który
zarejestrował kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów wyborczych (w przypadku Gminy Zambrów – 8). Taki warunek spełniło dwa komitety – Komitet Wyborczy Polskie
Stronnictwo Ludowe i Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Kosa Przyjazna Gmina. Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Zambrów
zaskoczyły wszystkich. 10 mandatów uzyskali

kandydaci Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe, 5 pozostałych „wzięli” kandydaci startujący z list Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Kosa Przyjazna Gmina. Mimo
że w wyborach startowali kandydaci zgłoszeni
przez kilka innych komitetów wyborczych, mandaty obsadzili tylko ci, którzy wystąpili w barwach komitetów zgłaszających kandydatury na
stanowisko wójta. Jednak największym zaskoczeniem był wynik wyborów Wójta Gminy. Liczba głosów stanowiąca więcej niż połowę głosów
ważnych wymaganych dla jego wyboru wynosiła
1684. I tę liczbę głosów uzyskał i został wybrany
na Wójta Gminy Zambrów Jarosław Kos. Pokonał on swojego rywala stosunkiem głosów 1720
do 1647. O ostatecznym wyborze zadecydowało 73 wyborów. Z racji tego, iż startowało tylko
dwóch kandydatów, wybory rozstrzygnęły się już
w I turze. Nowo wybrany Wójt zaprosił na pierwszą sesję Kazimierza Dmochowskiego i wobec
całej Rady i zaproszonych gości podziękował za
wieloletni wkład w rozwój Gminy.
Pierwsza sesja nowo wybranej Rady VII kadencji miała dać odpowiedź na to, jakie stosunki mogą zaistnieć pomiędzy radnymi a Wójtem.
Jarosław Kos został też wybrany radnym, a więc
żeby sprawować stanowisko Wójta Gminy Zambrów, musiał zrzec się mandatu radnego. Uczynił
to na pierwszej sesji. Gminę czekały zatem wybory uzupełniające w okręgu Nr 12, w którym
uzyskał ten mandat. Odbyły się one 22 lutego
2015 r. Radnym z okręgu Nr 12 został wybrany
Marek Przeździecki z Przeździecka-Drogoszewa
startujący z własnego komitetu wyborczego.
Rada Gminy na początku swojej kadencji liczyła 14 osób. Już wybory prezydium Rady Gminy nie pozostawiły wątpliwości co do układu sił.

Wieści

W czasie pierwszej sesji zwołanej przez Komisarza Wyborczego w Łomży w głosowaniu tajnym
Przewodniczącym Rady został jednogłośnie wybrany Piotr Tyszka (po raz trzeci z rzędu) a wiceprzewodniczącymi Jan Leśniewski i Katarzyna
Ziemianowicz – cała trójka z Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe. Rozszerzono
porządek obrad o powołanie składów osobowych
stałych komisji Rady Gminy. W ich skład weszły w większości osoby związane z Komitetem
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Wyborczym Polskie Stronnictwo Ludowe, a na
pierwszych posiedzeniach komisji ich przewodniczącymi zostali radni tego komitetu. Na dodatek Rada ustaliła wysokość wynagrodzenia dla
Wójta Gminy na poziomie znacznie niższym niż
przysługujące poprzednikowi. Mimo to Jarosław
Kos wyraził zadowolenie z przyznanego mu uposażenia. Obiecał swoją działalnością udowodnić,
że zasłuży na podwyżkę.

Wybory przeprowadzone w dniu 17 listopada 2014 r. spowodowały, ze w skład Rady Gminy Zambrów weszli:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jowita Baczewska z Grabówki (po raz pierwszy w Radzie),
Krzysztof Koliński z Nowego Laskowca (po raz drugi),
Jarosław Kos z Przeździecka-Mroczk (po raz czwarty),
Tadeusz Krajewski z Krajewa Białego (po raz piąty),
Jan Leśniewski z Cieciork (po raz piąty),
Barbara Łada z Ład-Borowych (po raz pierwszy),
Sławomir Michałowski z Czartos (po raz czwarty),
Władysław Rakowski z Tabędza (po raz czwarty),
Elżbieta Saniewska z Nagórk-Jabłoni (po raz drugi),
Elżbieta Sasinowska ze Starego Krajewa (po raz drugi),
Benedykt Sasinowski z Nowego Skarżyna (po raz czwarty),
Jolanta Wielgat z Woli Zambrowskiej (po raz drugi),
Kwiryn Włoczewski z Porytego-Jabłoni (po raz pierwszy),
Katarzyna Ziemianowicz z Długoborza Pierwszego (po raz drugi).

Przed nowym Wójtem stanęły poważne wyzwania. Kandydując na stanowisko, miał swój
program, ale w nowych realiach, nie mając przychylnej większości w Radzie, mógł mieć problemy z jego realizacją. Podstawową sprawą był
dobór współpracowników. Postanowił przede
wszystkim zaufać doświadczonemu już pracownikowi samorządowemu – Sekretarzowi Gminy – Bogdanowi Pacowi, który wprowadzał go
w pierwsze tajniki kierowania Gminą. Nie chciał
straszyć „rewolucyjnymi” zmianami w kierownictwie Urzędu ani zwalnianiem szeregowych
pracowników. Wobec pogarszającego się stanu
zdrowia Jerzego Baczewskiego, dotychczasowego Zastępcy Wójta i kierownika Referatu Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, postanowił o jego
odwołaniu, i umożliwieniu mu przejścia na ren-

tę. Przeprowadzał konsultacje w poszukiwaniu kandydata na stanowiska swojego zastępcy.
Miał wiele ofert od osób spoza Gminy Zambrów,
w żaden sposób z nią niezwiązanych. Ostatecznie
zdecydował się postawić na Stanisława Krajewskiego, mieszkańca Gminy z miejscowości Konopki-Jałbrzyków Stok, dotychczas sprawującego funkcję Starosty Zambrowskiego.
Ważną sprawą była stabilizacja na stanowisku
związanym z zarządzaniem finansami Gminy.
Niefortunny zbieg okoliczności spowodowany
nieudaną operacją i nieobecnością w dniu rozpoczęcia kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową dotychczasowej Skarbnik Gminy Anny
Sadowskiej, przekonał go do potrzeby zmiany na
tym bardzo ważnym dla Gminy stanowisku. Sytuacja w zarządzaniu Gminą była trudna. Alicja
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Saniewska, której powierzono stanowisko
Zastępcy Skarbnika, z trudem, choć z wielkim zaangażowaniem, radziła sobie z realizacją zwiększonego zakresu obowiązków.
Wójt Kos podjął decyzję, że przedstawi
Radzie Gminy wniosek o odwołanie Skarbnika Gminy Zambrów – Anny Sadowskiej.
Argumentując ten wniosek podkreślał, że
Sadowska ma prawo do uzyskania świadczeń emerytalnych, a posiadając specjalne uprawnienia, może uzyskać dodatkowe
dochody. Jednak Rada Gminy pierwszy
wniosek o jej odwołanie odrzuciła. Wójt
zapowiedział zgłaszanie kolejnych wniosków. Zamieszanie z odwołaniem Skarbnika i powołaniem na to stanowisko innej
osoby było niepotrzebne. Wójt miał prawo zgłosić wniosek, a Rada miała prawo
go odrzucić. Ucierpiał tylko wizerunek
obydwu organów Gminy. Po zamieszaniu związanym z obsadzeniem stanowiska
Skarbnika Gminy Zambrów, Rada dopiero
w maju 2015 r. powołała Ewę Kuklińską do
pełnienia funkcji szefowej gminnych finansów. Nowa „skarbniczka” mimo młodego
wieku, miała już doświadczenie w pracy na
tym stanowisku. Wcześniej przez 7 lat była
Skarbnikiem Gminy Mały Płock.
Początki rządów Wójta Kosa nie były
łatwe. Nieufność „opozycyjnych” radnych
i niepewność co do swojej przyszłości wyrażana przez pracowników Urzędu Gminy,
nie zrażały go. Z entuzjazmem zabrał się do
tworzenia swojej wizji Gminy. Nie było to
łatwe, bo w swoim działaniu musiał brać
pod uwagę trudne do powtórzenia osiągnięcia swojego poprzednika. Miał się zatem
z czym zmierzyć. Na początku kadencji, po
rozeznaniu się w sytuacji finansowej, roz- Wójt Gminy Zambrów - Jarosław Kos
począł realizację budżetu na rok 2015, który
brów, a zwłaszcza ich organizacyjno-techniczna
był przyjęty jeszcze przez poprzedniego Wójta. obsługa, nie były łatwe. Akcja wyborcza w gmiZ czasem zajął się jego rekonstrukcją. Służyły nie największej pod względem ilości miejscowotemu zarządzone na początku roku wybory orga- ści i sołectw w Polsce, była rozciągnięta w czasie
nów samorządu wsi. W czasie zebrań wiejskich i trwała przez okres od jednego do dwóch miemieszkańcy zgłaszali swoje wnioski do budżetu, sięcy. W historii każdego sołectwa była wydado planu inwestycji i inne postulaty, dotyczące rzeniem szczególnym. Przeważnie stawała się
zaspokajania ich potrzeb. Przeprowadzanie wy- świętem na najniższym szczeblu samorządu –
borów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Zam- jednostek pomocniczych Gminy.

Wieści
Po uchwaleniu przez Radę Gminy w grudniu
2014 r. budżetu na rok 2015, szybko okazało
się, że wymaga on korekt. Wójt po serii zebrań
wiejskich w sołectwach i spotkań w jednostkach
ochotniczych straży pożarnych już w marcu zaproponował Radzie dokonanie zmian budżetowych. Były one pokłosiem m. in. wcześniejszych
konsultacji z mieszkańcami. Przedstawił też radnym wstępny harmonogram realizacji inwestycji
w najbliższych latach. Harmonogram ten stał się
podstawą do opracowania przyjętej uchwałą Nr
105/XV/16 Rady Gminy Zambrów z dnia 7 marca 2016 r. Strategii Rozwoju Gminy Zambrów na
lata 2016-2020. Jest to najważniejszy dokument
gospodarczy samorządu Gminy Zambrów.
Wójt musiał szybko reagować, rozwiązując
bieżące problemy. A te pojawiały się w związku
z obsługą gminnych urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych, czy też z zagospodarowaniem
odpadów. Największe sprawiały te wynikające
z trudnej współpracy z Zakładem Wodociągów,
Kanalizacji i Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
w Wysokiem Mazowieckiem. Przedsiębiorstwo
to na mocy porozumienia międzygminnego i zawartej umowy będzie obsługiwać gminne urządzenia wodno-kanalizacyjne do końca 2018 r. Jarosław Kos zapowiedział, iż nie przedłuży okresu
obowiązywania obydwu dokumentów, a obsługę
tych urządzeń będzie prowadzić sama Gmina.
Lepiej układała się współpraca z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie, które w drodze przetargu wyłoniono do
obsługi gospodarki odpadami na terenie Gminy
Zambrów.
Wójt Jarosław Kos przywiązuje dużą wagę do
spraw informatyzacji Urzędu i promocji Gminy
Zambrów. W tym celu na pełnym etacie zatrudnił
w Urzędzie Gminy młodego i wykształconego informatyka, który zastąpił Dariusza Sijko, wykonującego przez ponad 20 lat na podstawie umowy
zlecenia zadania na rzecz Gminy związane z komputeryzacją. Mlody, choć już z dziesięcioletnim
stażem, Mariusz Kulesza zajął się sprawnie tymi
nieco zaniedbanymi dotąd tematami – informatyzacją i promocją Gminy. W wydzielonym pomieszczeniu zlokalizowano serwerownię, którą
wyposażono w nowy sprzęt. Rozbudowano sieć
informatyczną, doprowadzając ją do wszystkich
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gminnych jednostek organizacyjnych, mających
swoją siedzibę w budynku przy ul. Fabrycznej
3. Już w grudniu 2015 r. wznowiono wydawanie
„Wieści Gminnych”, które nieodpłatnie tworzyli Bogdan Pac i Mariusz Kulesza, korzystając ze
współpracy z innymi zapaleńcami – przyjaciółmi
Gminy Zambrów. Informatyk zajął się też stworzeniem funkcjonalnej, a przy tym atrakcyjnej
strony internetowej. Dzięki tej stronie na terenie
Gminy działa system powiadamiania SMS-owego. Jest to doskonałe narzędzie do przekazywania mieszkańcom wszystkich ważnych informacji. Samorząd ma również swój profil na portalu
społecznościowym. Służy on głównie do komunikacji z młodszymi mieszkańcami Gminy. Wójt
wykorzystuje osobiście to narzędzie, co zapewne
przysparza mu sympatyków. W ogóle Gmina Zambrów zaczęła być widoczna w wirtualnej przestrzeni.
W budżecie na rok 2015 dochody wyniosły
24.095.426,70 zł, a wydatki 26.845.472,63 zł.
Niedobór został pokryty nadwyżką budżetową
z lat poprzednich. Oczywiście Wójt zdawał sobie
sprawę, że w pierwszym roku swoich rządów będzie rozliczany za dotrzymanie obietnic wyborczych, w tym zwłaszcza za realizację inwestycji.
Po załatwieniu pilnych spraw organizacyjnych
wraz z podległymi mu pracownikami przystąpił
do ich realizacji. Z racji zakończenia okresu finansowania do pozyskania było mniej środków
unijnych. Znów najwięcej wydano na zadania
związane z budową i remontami dróg, mostów,
placów i chodników. W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację dla Powiatu Zambrowskiego na rozbudowę drogi powiatowej
Boruty-Goski – Goski Duże” - 1.600.000,00zł,
przebudowano drogi gminne w czterech miejscowościach:
• Nowy Borek – 898.947,37 zł,
• Długobórz Pierwszy – 930.220,03 zł,
• Klimasze – 150.237,17 zł,
• Wdziękoń Pierwszy – 49.052,17 zł
• rozbudowano drogi gminne Woli Zambrowskiej – 1.484.869,84 zł
• i przebudowano skrzyżowanie we wsi Zaręby-Grzymały – 89.502,70 zł.
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Wyremontowany most w Gardlinie

Wykonano też dokumentację na przebudowę
mostu w Gardlinie – 28.782,00 zł i na rozbudowę
dróg w miejscowości Konopki-Jałbrzyków Stok,
Krajewo-Łętowo, Krajewo-Korytki – 77.137,30
zł. Kwotę 785.621,27 zł przeznaczono na bieżące prace na drogach gminnych, czyli na żwirowanie, utwardzanie poboczy, odkrzaczanie,
remonty chodników i poboczy, uzupełnianie brakującego oznakowania pionowego i poziomego
dróg oraz odśnieżanie. Zadbano o rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. I tu w zakresie
zadań inwestycyjnych wykonano dokumentację
techniczną na modernizację stacji uzdatniania
wody w Przeździecko-Mroczkach – 50.430,00 zł
i wybudowano sieć wodociągową w Wiśniewie,
Sędziwujach, Starych Wądołkach – za 87.111,84
zł, w Osowcu, Cieciorkach i Cieciorkach Kolonii – za 64.171,80 zł oraz w Woli Zambrowskiej,
Długoborzu Drugim i Wądołkach-Bućkach – za
129.568,86 zł.
Większy wydatek stanowił zakup wozu
strażackiego dla OSP w Zbrzeźnicy za kwotę
449.000,00 zł. Uroczyste przekazanie tego samochodu odbyło się podczas uroczystości w dniu 25
maja 2015 r.
Gmina nadal przekazywała dotacje, w tym
innym samorządom, Policji, Państwowej Straży
Pożarnej i innym podmiotom.
Bieżące zarządzanie Gminą nie stwarzało Wój-

Nowy wóz bojowy OSP Zbrzeźnica

towi Kosowi większych problemów. Widać było,
że woli on działać według przyjętych przez siebie
założeń. Dlatego przedkładał Radzie do uchwalenia różne programy, zarówno gospodarcze, jak
i społeczne. Sam też starał się planować swoje
zadania i określać termin ich realizacji. Przykładem może być opracowany przy jego osobistym
udziale harmonogram imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez
Gminę Zambrów w 2016 r. W dokumencie tym
zaplanowano m. in. takie wydarzenia, jak obchody II Święta Gminy Zambrów – Festyn Rodzinny
w Porytem-Jabłoni (I Święto obchodzono w sierpniu 2015 r. w Konopkach-Jałbrzyków Stok), czy
uroczystości 25-lecia Gminy Zambrów, połączone z przekazaniem Gminie sztandaru.
W grudniu 2015 r. Rada Gminy uchwaliła

Wieści
przedłożony przez Wójta autorski projekt budżetu
na rok 2016. Jego wysokość po stronie dochodów
wynosiła 22.700.000,00 zł, a po stronie wydatków 23.600.000,00 zł. Gminny budżet w trakcie
roku 2016 znacznie się powiększył, a to z racji
przekazania Gminie dotacji na obsługę rządowego Programu Rodzina 500 plus. Na koniec sierpnia 2016 wyniósł już prawie 30 mln zł po stronie
dochodów i prawie 32 mln po stronie wydatków.
Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie
6.720. 000,00 zł, z czego najwięcej na zadania
inwestycyjne w drogownictwie, gospodarce komunalnej i ochronie środowiska – budowa oświetlenia ulicznego w tym solarno-hybrydowego,
czy też gospodarce wodno-ściekowej. Trwa realizacja tych inwestycji, a dzięki pozyskanym dodatkowym środkom, m. in. z Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej
na lata 2016-2019 oraz z Programu Rekultywacji
Gruntów Rolnych, będzie można zwiększyć ich
zakres.
Gmina Zambrów w 2016 r. obchodzi jubileusz
25-lecia swojego istnienia. Skłoniło to Wójta do
podjęcia działań mających na celu uświetnienie
tej rocznicy. Miało temu służyć nadanie Gminie
sztandaru oraz ustanowienie Odznaki Honorowej
Gminy Zambrów. Rada Gminy w formie uchwał
nadała Gminie sztandar i ustanowiła Odznakę Honorową Gminy Zambrów „Zasłużony dla
Gminy Zambrów” oraz określiła zasady i tryb jej
nadawania i noszenia.
Sztandar Gminy Zambrów ma kształt prostokątnego płata o wymiarach 100 cm x 100 cm,
przymocowanego do drzewca zwieńczonego głowicą w formie srebrnej kuli. Płaty tkaniny z trzech
boków nieprzylegających do drzewca obszyte są
złotą frędzlą. Awers sztandaru ma w polu zielonym centralnie umieszczone godło herbu Gminy Zambrów, które stanowi 3/5 wysokości płata.
Poniżej godła wykonany napis GMINA ZAMBRÓW białą majuskułą (litery z czarną linią konturową). Na lewo od godła, pionowo w górę widnieje napis 1239 (data wzmiankowania najstarszych
miejscowości z terenu gminy), powyżej poziomo
1991 (data utworzenia obecnej gminy), na prawo
od godła, pionowo w dół – 2016 (data fundacji
sztandaru).
Odznaka natomiast ma kształt owalnego, meta-
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lowego medalu w kolorze patynowanego srebra,
o wysokości 34 mm i szerokości 36 mm, obrzeżonego wieńcem z liści wawrzynu z przewiązką
u dołu, z obustronnie nałożoną trójkątną tarczą,
u góry z uszkiem i kółkiem do zawieszenia na
wstążce. Na stronie licowej tarcza przedstawia
barwny wizerunek herbu Gminy ustalonego wzoru, a na stronie odwrotnej, na tarczy gładkiej widnieje czterowierszowy napis wypukłą majuskułą: ZASŁUŻONY DLA GMINY ZAMBRÓW.
Wstążka z rypsu jedwabnego, ciemnozielona,
szerokości 36 mm z prążkiem czarnym szerokości 2 mm przez środek, mającym po bokach paski
białe szerokości 5 mm.
W fundację sztandaru i organizację uroczystości rocznicowych włączyła się lokalna społeczność. Obchody 25-lecia Gminy Zambrów będą
powodem do dumy dla wszystkich, zarówno
mieszkańców, jak i przyjaciół zambrowskiego
samorządu. A historia Gminy Zambrów pisać się
będzie dalej.

Sztandar Gminy Zambrów - awers

Sztandar Gminy Zambrów - rewers

Odznaka Honorowa Gminy Zambrów
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Rada Gminy Zambrów - VII kadencja

Piotr Tyszka
Przewodniczący Rady

Katarzyna
Ziemianowicz

Wiceprzewodniczący Rady

Krzysztof Koliński

Elżbieta Sasinowska

Jan Leśniewski

Wicerzewodnicząca Rady

Przewodnicząca Komisji Spraw
Społecznych i Oświaty

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Sławomir Michałowski

Przewodniczący Komisji Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
Członek Komisji Spraw Społecznych i Oświaty
* Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe (Elżbieta Saniewska, Elżbieta Sasinowska, Katarzyna Ziemianowicz, Krzysztof Koliński, Tadeusz Krajewski,
Jan Leśniewski, Sławomir Michałowski, Piotr Tyszka, Władysław Rakowski, Benedykt Sasinowski)
Komitet Wyborczy Wyborców Jarosława Kosa Przyjazna Gmina (Jowita Baczewska, Barbara Łada, Kwiryn Włoczewski, Jolanta Wielgat)
Komitet Wyborczy Wyborców Marka Przeździecko (Marek Przeździecki)
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Barbara Łada
Jolanta Wielgat
Jowita Baczewska
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Wiceprzewodnicząca Komisji Finansów
i Rozwoju Gospodarczego
Społecznych i Oświaty
Członek Komisji Finansów i Rozwoju
Gospodarczego

Marek Przeździecki
Tadeusz Krajewski
Władysław Rakowski
Członek Komisji Spraw Społecznych Członek Komisji Spraw Społecznych i Oświaty Członek Komisji Rewizyjnej
i Oświaty

Elżbieta Saniewska
Czlonek Komisji Rewizyjnej

Benedykt Sasinowski

Członek Komisji Rewizyjnej
Członek Komisji Finansów i Rozwoju
Gospodarczego

Kwiryn Włoczewski
Członek Rady
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Gmina Zambrów uczciła pamięć poległych i zamordowanych we wrześniu 1939 roku
Gmina Zambrów co roku czci uroczyście pamięć
żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku. W tym
roku w związku z 100. rocznicą odzyskania Niepodległości uroczystości obchodzone były w sposób
szczególny.
Podobnie jak w latach ubiegłych, rozpoczęły się
one w Wądołkach przed pomnikiem ustawionym
w miejscu śmierci majora Stanisława Knapika. Kwiaty złożyli Przewodniczący Rady Gminy Piotr Tyszka
oraz Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos. Oprócz samorządowców kwiaty złożyli przedstawiciele Szkoły
Podstawowej w Osowcu – dyrektor placówki Dariusz
Krystosiak wraz z uczennicą. Przy pomniku wartę
wystawiło Stowarzyszenie Historyczne im. 71. Pułku
Piechoty w Zambrowie wraz z pocztem sztandaro-

wym ze Szkoły Podstawowej w Osowcu.
Kolejna część uroczystości miała miejsce pod tablicą poświęconą mieszkańcom Nowego Zakrzewa
i okolic, rozstrzelanych we wrześniu 1939 r. Zebrali
się tam przedstawiciele uczniów ze szkół podstawowych z Gminy Zambrów wraz z dyrektorami, a także
poczty sztandarowe.
Uroczystości zakończyły się w Szkole Podstawowej w Starym Zakrzewie. Na zakończenie prelekcję
z prezentacją historycznego sprzętu wojskowego wygłosił do dzieci i młodzieży przedstawiciel Stowarzyszenia Historycznego im. 71. Pułku Piechoty w Zambrowie Paweł Sanewski.
zambrowiacy.pl
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Klimaszewscy herbu Kownaty z Klimasz Jabłoni
Pierwsza wzmianka o Klimaszach
Jabłoni pochodzi z Metryki Koronnej
z roku 1526, która wymienia Matusza
i Jana „de Clymasche Jablon”. Najprawdopodobniej Klimaszewscy pod Zambrów sprowadzili się z Ziemi Wiskiej,
gdzie z nadania księcia Janusza I z roku
1422 dla Dobiesława z Kownat (zwanego również ze Święcienicy), po obu
stronach rzeczki Klimaszewnicy, w parafii Białaszewo powstała na 30 włókach
duża wieś Klimaszewnica. Potomkowie
Dobiesława pieczętowali się herbem
Kownaty.
Regestr podatku pogłównego z 1676r.
wśród mieszkańców Klimasz Jabłoni
wymienia:
• szlachetną Klimaszewską z 3 synami, 2 córkami, ogrodnikiem,
• szlachetnego Łukasza Klimaszewskiego z żoną,
• szlachetnego Andrzeja Klimaszewskiego z żoną,
• szlachetnego Walentego Klimaszewskiego z żoną.
W sąsiednich Nagórkach Jabłoni
mieszkał wówczas szlachetny Marcin
Klimaszewski z żoną i córką.
Klimaszewscy byli elektorami królewskimi - Jakub i Mateusz Klimaszewscy z ziemią łomżyńską podpisali elekcję
Augusta II.
Obecnie żyjący w Klimaszach Klimaszewscy są
potomkami Hilarego Klimaszewskiego (ok. 1690 –
1762) Komornika Ziemskiego Zambrowskiego. Jego
synem był wielebny Walenty Klimaszewski, komendarz kościoła w Rutkach, wzmiankowany w 1762 r.
Potomkowie Hilarego wywiedli się ze szlachectwa
przed Heroldią Królestwa Polskiego w 1847 r. Co
ciekawe wywiedli się z herbem Ślepowron odmienny.
Nie znamy czasu i okoliczności, kiedy doszło w tej linii rodziny do zmiany herbu. Przedstawiciele tej linii
rodu byli bardzo aktywni w lokalnej społeczności. Józef Klimaszewski (1901-1980) z Klimasz był wnioskodawcą założenia Spółdzielni Mleczarskiej w Zambrowie na spotkaniu Kół Rolniczych w lutym 1927
r. Następnie został wybrany na prezesa Spółdzielni
Mleczarskiej „Zambrowianka”. Pierwsza produkcja
ruszyła w czerwcu 1927 r. Jego rodzony brat porucznik Jerzy Klimaszewski ps. „Ikar” był ważną postacią

rys. Tadeusz Gajl

lokalnych struktur Narodowej Organizacji Wojskowej. Już w 1941 r. wraz z Zygmuntem Przeździeckim,
Tadeuszem Bonarowskim i Zygmuntem Krajewskim
rozpoczął budowę struktur NOW. Tak powstała Komenda Powiatowa NOW Zambrów, kryptonim „Łukasz”. Na jej czele stanął Zygmunt Przeździecki
„Dąb”. Jego zastępcą i jednocześnie szefem operacyjnym został Jerzy Klimaszewski „Ikar”. „Ikar” był
jednym z trzech zastępców dowódcy zgrupowania
partyzanckiego AK, NOW i NSZ w dniu 22 czerwca
1944 r. w Czerwonym Borze. W przeciwieństwie do
swego dowódcy „Dęba” przeżył te walki.
Współcześnie w Polsce mieszka 4590 osób noszących to nazwisko. 986 Klimaszewskich mieszka
w województwie podlaskim.
Andrzej Brzóska
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Twórczość Janusza Kuleszy
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Wiersze Janusza Kuleszy
…
Wynajmę serce na bardzo długo.
Zapłacę cenę godziwą od zaraz.
Jeden warunek, by mnie pokochało
I było wierne, w tym cały ambaras
….
Ubierz mnie w światło tamtej jesieni.
Chciałbym zanurzyć oczy w błękicie
Nieba, którego nie ma już dzisiaj.
Nacieszyć oczy lasu poszyciem,
Odnaleźć w polu kamyk zielony,
Schować głęboko, by dawał szczęście.
I z ust wydobyć tylko dwa słowa:
Jest pięknie, jest pięknie.

…
Nic nie zatrzyma tej armii świata.
Nie policzone są jej szeregi,
Gotowych na śmierć iść za swego Pana.
Gdzie krzyż widnieje, tam jej są brzegi,
Aby zwisnąć na nim, gdy trzeba
Jeden po drugim kładą swą głowę
Niczym ten kamień rzucony na szaniec.
Na szaniec wiary, nie skarżąc się słowem.

….
To tylko tanga rytm
Nic więcej, nas ku sobie
Zbliżył, splecione nasze dłonie
I w oczach pożądania ogień.
To tylko tanga rytm,
Czuć zapach Argentyny
Drapieżny krok i dziki wzrok
To tylko gra, którą skończymy.
TAM
Tam nie ma złych dni
Deszczowych, bez słońca,
Przyjaźni, co kończą się
Tak bez słowa.
Złych spojrzeń i myśli,
Co w sercu się rodzą.
I dzieci skrzywdzonych,
Biegnących za modą.
Tam nie ma….
...
Dopóki teraz jeszcze istnieje,
Gdy przyjdzie jutro, będzie po czasie,
Zrób zwrot ku Bogu, pora jedyna,
Byś to uczynił, mały głuptasie.

...
Na co ci hołdy, tytuły,
Kiedy wywloką z ciebie twą duszę.
Zupełnie nagi staniesz przed Bogiem,
On nie uznaje tytułów, wyróżnień.

...
Odpocząć od Boga na jedną chwilę.
Na chwilę, która jest taka mała,
Mało znacząca i nieistotna.
Chwilę, co wiedzie w ramiona szatana.

…
Miłość to dwie samotności.
Gdy się spotkają,
Czasem się łączą, czasem rozstają.

...
Akademii poetów nie zaliczyłem.
Co za poeta ze mnie jest.
Jakiś tam rymy częstochowskie,
Zwyczajne śmieci, sam o tym wiesz.

….
Los mnie przybił do krzyża
Mojej samotności.
Wiszę od rana do nocy.
Nie konam
I patrzę na świat z krzyża wysokości.

...
Jest taka dolina ludzkiego nieszczęścia,
W niej się odbija twarz pana Boga.
W każdym człowieku, który tam cierpi,
Widać jak w lustrze cierpienie Boga.
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Twórczość Ireneusza Krystowskiego
Niby
Słowo niedobre, wstrętne, robaczywe, złe.
Niby tak, a niby nie,
niby dobry, a przecież zły.
On niby chciał…
Słowo bez rąk i nóg,
bez głowy, do kitu.
Wszystko ma być serio, serio, serio,
nie niby, precz niby!
Sic, sic, sic,
tak, tak, tak –
Beato i Pulcherio!
Ireneusz Krystowski
Poznań, dn. 28 VI 2018r.
Są
w Polsce Ryszardy, niedowiarki Remigiusze, którzy nie widzą polskiego sukcesu.
Politycznej ślepocie ulegli,
raczej nie chcą widzieć i tyle,
przedziwni Dżordżowie i Bille.
Sprawić im mam ro nie okulary,
na inne nie zasługują dary.
O, panowie i panie!
Na polityczne, nie fizyczne zasługują lanie.
Ryszardy i Remigiusze,
przejrzyjcie na jedno i drugie oko,
jak Polska rośnie w ambicję,
jak chcę żeglować wysoko.
Popatrzcie bez mitręgi,
by zbędne były cięgi.
		

Ireneusz Krystowski

Poznań, dn. 16 VII 2018 r.
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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.
Przeździecko-Drogoszewo
Raz w Przeździecku-Drogoszewie,
Gdy pracował rolnik w chlewie,
Woła go żona
Zniecierpliwiona:
Kąpiel już czeka na ciebie!

Stare Krajewo
Gdzieś we wsi Stare Krajewo
Panna wjechała na drzewo.
Prosta przyczynaOtóż dziewczyna
Miast w prawo, skręciła w lewo.

Przeździecko-Mroczki
Jest we wsi Przeździecko-Mroczki
Kawaler, co lubi soczki,
Zwłaszcza siarkowe,
Lecz nie są zdrowe,
Więc przed oczyma ma mroczki.

Stare Wądołki
Raz w maju w Starych Wądołkach
Siedziały babcie na stołkach.
Jedna narzekała:
Gdzie jest ta wspaniała
Dawna wieś w bzach i fiołkach?

Pstrągi-Gniewoty
Tam, gdzie wieś Pstrągi-Gniewoty,
Mają mieszkańcy kłopoty,
Bo myszy i szczury
W workach robią dziury,
A wszystkie uciekły stąd koty.

Stare Zakrzewo
Pewnego razu w Starym Zakrzewie
Zobaczył rolnik UFO na drzewie.
Lecz zapytany,
Czy był pijany,
On odrzekł tylko: No, nie wiem.

Rykacze
Na targu kobieta (Rykacze)
Kupiła raz jajka kacze
Mieć chciała kaczątka
Lecz co to? Gąsiątka
Wykluły się z nich chyba raczej?

Stary Skarżyn
Chłop ze Starego Skarżyna
Bez przerwy się skarży na
Swą własną matkę,
Że na sąsiadkę
Narzeka i kłótnie wszczyna.

Sasiny
Obchodził młodzian (Sasiny)
Osiemnaste urodziny.
Gdy dostał prezenty,
Był wprost wniebowzięty!
Ostatnio je dostał na chrzciny!

Śledzie
Do Warszawy z wioski Śledzie
Za robotą młodzian jedzie.
Nic nie znajduje,
Więc konstatuje:
I w Śledziach nie żyje się w biedzie!

Sędziwuje
Rolnik ze wsi Sędziwuje
Tak sobie deliberuje:
Żona mnie nie ceni.
Po com się z nią żenił?
Ja jej podziękuję!

Szeligi-Kolonia
Rolnik w Szeligach –Kolonii
Miał dużą plantację aronii,
Lecz krzaczki mu wyschły,
O kasie sny prysły.
Ma dość już sąsiadów ironii.
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Szeligi-Leśnica
Kobieta w wiosce SzeligiLeśnica potrafi na migi
Rozmawiać. Do córki
Tak mówi: ogórki
Mi kup i banany, i figi!

Wierzbowo-Wieś
Małe Wierzbowo-Wieś
Leży za lasem gdzieś.
Ja tam na grzyby
Ruszyłbym, gdybym
Chciał w ogóle grzyby jeść.

Tabędz
Raz na plebanii w Tabędzu
Sen taki raz przyśnił się księdzu:
Nikt nie dał na tacę.
Ja to wytłumacę!
Rzekł dziadek. Zabrakło piniędzów!

Wiśniewo
Wszystkie panny w Wiśniewie
Znam. Czy znają mnie - nie wiem.
Mówi pewien kawaler,
Który nie zna ich wcale.
Zakochany jest przecież w swej Ewie.

Tarnowo-Goski
Był sobie raz mąż w Tarnowie-Goskach,
Który codziennie jechał na proszkach.
Żona mówiła: ty lekomanie,
Ty zamiast proszków zjadłbyś śniadanie,
A on tabletkę połknął, choć gorzka.

Wola Zambrowska
Raz w Woli Zambrowskiej
Jechał gość przez wioskę.
Myślał, że jest w mieście
I krzyknął: Nareszcie
Mamy tutaj nie B, lecz A Polskę!

Wądołki-Bućki
Na wiejskiej drodze w Wądołkach-Bućkach
Szukała byka raz krowa Mućka,
Bo byk we wtorek
Rzucił oborę
I gdzieś się zakałapućkał.

Wola Zambrzycka
Jechał drwal pewien przez Wolę
Zambrzycką. Miał ściąć topolę,
Która sięgała
Nieba bez mała.
Stwierdził: Ja wierzbę ściąć wolę!

Wądołki-Borowe
Chłop jeden w Wądołkach Borowych
Na schwał, jak to mówią, morowy.
Mógł wypić sam tyle
Co trzech. I za chwilę
Był trzeźwy. Z mocnej słynął głowy!

Zagroby-Łętownica
Pewien rolnik w ZagrobachŁętownicy hodował
Oryginalny niezwykle drób:
Gąskę, co miała zielony dziób
I kaczkę o dwóch dziobach!

Wdziękoń Pierwszy
Chłop ze Wdziękonia Pierwszego
Ciut nadszarpnięte miał ego.
Chciał je naprawić.
Lecz jak to sprawić,
By już nie śmiali się z niego?

Zagroby-Zakrzewo
Chłopaki ze wsi Zagroby Zakrzewo
Pieniędzmi szastali na prawo i lewo,
Gdy wszystko wydali,
Bez grosza zostali,
Ostatnie już w lesie tną drzewo.

Wdziękoń Drugi
Rolnik (wieś Wdziękoń Drugi)
Zakupił nowe pługi.
Gdy zaczął orać,
Wnet wrócił z pola.
Żałował zakupu czas długi.

Zaręby-Grzymały
Kobiety dwie ze wsi Zaręby Grzymały
Kiedy się spotkały, cały czas gadały,
Gdy jedna przestała
to druga gadała,
I tak im przeleciał dzień cały.
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Zaręby-Kramki
Bogata pani (Zaręby-Kramki)
Miała złocone w swoich drzwiach klamki.
Gdy zubożała,
Drzwi wymieniała
Płacząc: Znów będę drzwi mieć jak chamki!
Zaręby-Kromki
Mieszkają w Zarębach Kromkach
Krasnale w maleńkich domkach.
Widział je przedszkolak,
Gdy chodził po polach.
Kto go tak obłąkał?
Zaręby-Krztęki
Co wieczór we wsi Zaręby-Krztęki
Słychać huk jakiś, trzaski i brzęki.
To u sąsiadów lecą talerze,
Tak rozmawiają ze sobą szczerze
Mąż z żoną. Lubią te dźwięki!

Gminne
Zaręby-Świeżki
Wieczorem we wsi Zaręby – Świeżki
Ciemno, że nawet nie widać ścieżki.
Lecz się kawaler
Nie boi wcale
Gdy idzie pić do koleżki.
Zbrzeźnica
Kiedyś mieszkańcy Zbrzeźnicy
Wciąż bali się południcy,
Tej, która w żniwa
Ludzi porywa.
Dziś już nikt z nią się nie liczy!

Nasza kolarska nadzieja
W numerze 5/2017(49) „Wieści Gminnych”
zamieściliśmy rozmowę z młodym adeptem kolarstwa
- Szymonem Białym z Ład Borowych. Od ponad roku
uczęszcza on do Szkoły Mistrzostwa Sportowego
w Świdnicy. W tym numerze podajemy kilka informacji
o przebiegu jego kariery.
Szymon przygotowywania do sezonu
rozpoczął w trakcie ferii zimowych. Będąc w domu
trenował na siłowni, biegał oraz wykonywał dużo
ćwiczeń służących stabilizacji ogólnej. Po powrocie
do szkoły w Świdnicy trenował na siłowni, sali
gimnastycznej, a także jeżdżąc na nartach i rowerze.
W marcu ze swoim klubem wyjechał na zgrupowanie
do Chorwacji, trenując głównie na rowerach
szosowych. Do pokonania było nawet do 140 km
dziennie. Były też treningi siłowe i wytrzymałościowe.
Sezon wyścigowy nasz młody mistrz
rozpoczął startem w dniu 25 marca w Wasilkowie,
gdzie wziął udział w Maratonie Kresowym (wyścig
MTB). W czasie kolejnych startów w wyścigach
zbierał doświadczenie. W maju zdobył trzecie
i jednocześnie drugie miejsce w województwie
podlaskim w swojej kategorii wiekowej (juniorach),
startując w Otwartych Szosowych Mistrzostwach
Województwa Podlaskiego w Mońkach (na dystansie
65 km).
Po zakończeniu roku szkolnego nie wrócił do
domu, kontynuując sezon rowerowy. Na początku
wakacji wyjechał na zgrupowanie w góry, gdzie
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wspólnie z kolegami przygotowywał się do udziału
w XXXI Międzynarodowym Wyścigu Kolarskim
Juniorów „Niemen”. Wyścig ten odbył się pod
koniec lipca br. w Grodnie na Białorusi. W wyścigu
Szymon reprezentował kadrę juniorów województwa
podlaskiego, która składała się z pięciu zawodników.
Start okazał się bardzo trudny, razem z nim wyścig
ukończyło tylko dwóch jego kolegów, a dwóch
zrezygnowało na trasie. W wyścigu tym wystartowało
25 zawodników z Polski i ponad 70 z innych krajów.
Wyścig „Niemen” trwał cztery dni, w czasie których
odbył się prolog i pięć wyścigów, z czego trzy etapy są
ze startu wspólnego, liczące maksymalnie do 100
km długości, a reszta startów, to jazda indywidualna
na czas o długości 18 km oraz kryterium uliczne na
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dystansie 55 km.
W lipcu Szymon uczestniczył w pielgrzymce
rowerowej z Wrocławia do Częstochowy na Jasną
Górę. Nazywa się ona pielgrzymką, choć po prawdzie
jest swoistym wyścigiem. Organizuje ją wujek
Szymona – znany kolarz, reprezentant Polski – Henryk
Charucki. Dystans do pokonania wynosił 180 km
w jedną stronę. Był to rekord życiowy Szymona, bo
nigdy w życiu nie przejechał takiego dystansu, w tak
mocnym tempie (w czasie pięciu godzin i dwunastu
minut, a w drodze powrotnej - pięć i pół godziny).
Średnia prędkość na trasie wyniosła ok. 37 km/h.
W sierpniu Szymek Biały wziął udział
w IV Mistrzostwach Powiatu Zambrowskiego
w kolarstwie szosowym, który został rozegrany
w Paproci Dużej. Wystartował w kategorii wiekowej
mężczyzn w wieku od 18 do 50 lat, mimo że ma dopiero
17 lat. Wyścig składał się z trzech okrążeń po 8 km,
czyli około 25 km. W tym dorosłym towarzystwie
zajął drugie miejsce, choć do pierwszego zabrakło
mu niewiele, bo zaledwie pół koła.
Szymon na rowerze przejeżdża od 40 do 100
km dziennie. W tym sezonie przejechał już ponad 7
tysięcy kilometrów. Kręci te kilometry z nadzieją, że
kiedyś zostanie Mistrzem Polski. Obiecał to swojemu
dziadkowi. Powodzenia!
(bp)
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V Gminny Turniej Piłki Nożnej Strażaków OSP
W niedzielę 1 lipca, na boisku w Długoborzu,
odbył się V Gminny Turniej Piłki Nożnej Strażaków
OSP z terenu Gminy Zambrów o Puchar Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Zambrowie.
9 drużyn walczyło o okazałe puchary ufundowane
przez Bogdana Paca - Prezesa Zarządu Gminnego
OSP w Zambrowie. Honorowym patronem i współorganizatorem Turnieju był Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos.
W Turnieju udział wzięło 9 drużyn (ponad 100
zawodników): OSP Stary Laskowiec, OSP Wiśniewo, OSP Poryte-Jabłoń, OSP Zbrzeźnica, OSP Przeździecko-Mroczki, OSP Długobórz , OSP Stary Skarżyn, OSP Łady-Borowe oraz OSP Tabędz. Zostały
one podzielone na dwie grupy (grupa „A” – 4 drużyny i grupa „B” – 5 drużyn). W ramach grup mecze
odbyły się wg zasady każdy z każdym po 15 minut
(bez zmian stron). Zawody sprawnie poprowadził,
sędziując wszystkie spotkania, Jarosław Pogorzelski.
Po rozegraniu spotkań w grupach kolejność na
miejscach V-IX została ustalona w konkursie rzutów
karnych, natomiast zwycięzcy grup zagrali o I miejsce, a drużyny z drugich miejsc o III miejsce w Turnieju.
Ostatecznie zwycięzcą V Gminnego Turnieju Piłki Nożnej Strażaków OSP z terenu Gminy Zambrów

o Puchar Prezesa Zarządu Gminnego OSP została
drużyna OSP Długobórz, która w finale pokonała drużynę OSP Wiśniewo 4:1. W meczu o III miejsce lepsza okazała się drużyna OSP Łady-Borowe, wygrywając po bezbramkowym remisie w karnych (3:2,)
z drużyną OSP Poryte-Jabłoń.
Klasyfikacja końcowa:
I. OSP Długobórz
II. OSP Wiśniewo
III. OSP Łady-Borowe
IV. OSP Poryte-Jabłoń
V. OSP Stary Skarżyn
VI. OSP Stary Laskowiec
VII. Osp Zbrzeźnica
VIII. OSP Tabędz
IX. OSP Przeździecko-Mroczki
Na zakończenie wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary z rąk Prezesa Zarządu Oddziału
Gminnego OSP w Zambrowie - Bogdana Paca i Wójta Gminy Zambrów - Jarosława Kosa. V Gminny
Turniej Piłki Nożnej Strażaków OSP z terenu Gminy
Zambrów o Puchar Prezesa Zarządu Gminnego OSP
był kolejnym wydarzeniem sportowym współorganizowanym przez ZOG OSP RP w Zambrowie i Gminę
Zambrów.
(bp)

