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„Jedynym sposobem,
by pomnożyć szczęście
jest dzielić się nim”
Paul Scherer

Wszystkim Czytelnikom, Mieszkańcom
i Gościom Gminy Zambrów
składamy najserdeczniejsze życzenia,
radosnego przeżywania
Świąt Bożego Narodzenia,
ciepła i rodzinnej atmosfery
przy wigilijnym stole, życzliwości oraz
wszelkiej pomyślności i dobra.
Niech każda chwila Świąt Bożego
Narodzenia żyje własnym pięknem,
a Nowy Rok 2019
niech obdaruje Was zdrowiem,
pomyślnością, miłościa i szczęściem.
PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Zambrów

WÓJT
Gminy Zambrów

Jolanta Wielgat

Jarosław Kos
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Ireneusz Krystowski
1932-2018

19 listopada 2018 r. w Poznaniu zmarł Ireneusz Krystowski. Postać znana mieszkańcom Gminy i Miasta
Zambrów. Bliski nam, wieloletni współpracownik redakcji „Wieści Gminnych”.
Ireneusz Krystowski urodził się 21 stycznia 1931 r. w podzambrowskich Wądołkach Bućkach. Jego
ojciec w obawie, że syn zostanie wywieziony na roboty do Niemiec, chciał to opóźnić, więc go nieco odmłodził.
I tak pozostało, bo w oficjalnych dokumentach widnieje rok urodzenia 1932.
Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej Ireneusz ukończył pierwszą klasę szkoły powszechnej
w Korytkach. Potem uczył się w szkole bolszewickiej, zlokalizowanej we dworze w Wądołkach Borowych.
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W czasie wojny pobierał nauki w systemie tajnego nauczania, a po jej zakończeniu na kursie wieczorowym.
Jako ekstern zdał egzamin z zakresu siedmioklasowej szkoły podstawowej w Zambrowie i rozpoczął
naukę w zambrowskim gimnazjum i liceum ogólnokształcącym. W 1951 r. zdał maturę i rozpoczął studia
filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Uczelnię tę opuścił w 1956 r.
(bez święceń), po czym zapisał się na filologię polską Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Po trzecim
roku studiów przeniósł się na polonistykę do Poznania (UAM), gdzie w 1961 r. uzyskał tytuł magistra. Po
ukończeniu studiów rozpoczął pracę w zawodzie. Rok pracował jako nauczyciel szkoły podstawowej, potem
był zatrudniony w administracji szkolnej jako podinspektor, wizytator i metodyk. W czasie pracy zawodowej
ukończył Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej ze specjalizacją z zakresu oligofrenopedagogiki. Zdobył
też III stopień specjalizacji zawodowej z pedagogiki leczniczej. W 1996 roku przeszedł na emeryturę.
Od wczesnej młodości Ireneusz Krystowski pisał. Swoje życie utrwalał w pamiętnikach. Próbował sił
w poezji. Nieliczne teksty opublikował najpierw w biuletynach Koła Polonistów KUL, a potem w periodyku
ZNP Poznań - Jeżyce oraz w biuletynie Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego. Publikował też w ,,Głosie
Nauczycielskim”, w ,,Oświacie i Wychowaniu” oraz w ,,Głosie Wielkopolskim”. Był autorem podręcznika
szkolnego pt. ,,Język polski dla klasy III szkoły zawodowej”. Po latach, wiążąc się ponownie z Zambrowem,
opublikował wiele tekstów w „Wieściach Gminnych”, ,,Wiadomościach Zambrowskich” i w ,,Monitorze
Zambrowskim”. Wreszcie dopiął swego, przy wsparciu władz samorządowych Gminy i Miasta Zambrów
wydał dwa obszerne tomy wspomnień w cyklu „Zambrów kochany... : po części gawęda”. Udało mu się też
wydać osobisty „Mini wybór helskich epigramów i coś jeszcze” . Był autorem niezliczonej ilości wierszy,
fraszek, epigramów, limeryków. Większość z tego, co napisał, drzemie w rękopisach.
Ireneusz Krystowski przez lata zgłębiał temat bitwy o Zambrów 11 września 1939 r. Wtedy w lesie
w Wądołkach Borowych zginął dowódca II batalionu 71. Pułku Piechoty mjr Stanisław Knapik. Ireneusz
Krystowski zabiegał o ustawienie pomnika w miejscu śmierci bohatera. Wyłożył własne pieniądze i …
pomnik został odsłonięty. Gdy zniszczyli go wandale, Krystowski go odnowił. W 2009 roku ustawił na
drodze stalowego żołnierza, który lufą wskazywał drogę do pomnika. Ten został skradziony. Dotąd stoi inna
wskazówka – bloki betonowe z drutem kolczastym. Tego nie ruszono. W 2016 r. został odznaczony Odznaką
„Zasłużony dla Gminy Zambrów”.
Miałem zaszczyt i przyjemność wspierać
większość zambrowskich działań Pana
Ireneusza. Pochlebia mi to, że będąc
sporo starszy ode mnie, zaproponował
mi przejście na „ty”. Pomagałem mu
w realizacji wszystkich jego szalonych
projektów. O dziwo, większość udało
się doprowadzić do szczęśliwego końca.
Będzie mi go brakowało, podobnie jak
wielu mieszkańcom Zambrowa i okolic.
Cześć Jego Pamięci!
Bogdan Pac

4

Wieści

• 21 października odbyły się wybory samorządowe.
W Gminie Zambrów wybrano 15 radnych. Sześcioro
spośród nich było radnymi Rady Gminy Zambrów
poprzedniej kadencji. 214 głosów, najwięcej w wyborach do Rady Gminy, uzyskała Jolanta Wielgat,
startująca w okręgu Nr 5. Ona też na I sesji w dniu
22 listopada została wybrana Przewodniczącą Rady
Gminy Zambrów. Na Wiceprzewodniczących radni
wybrali Waldemara Gromka i Barbarę Ładę. Cała
trójka startowała w wyborach z Komitetu Wyborczego Wyborców JAROSŁAWA KOSA PRZYJAZNA GMINA.
• W tym samym dniu, 21 października przeprowadzono powszechne wybory Wójta. W Gminie Zambrów
startowało 4 kandydatów. W I turze, startując z własnego komitetu, zwyciężył dotychczasowy Wójt
– Jarosław Kos. Zdobył zaufanie 2156 wyborców.
Pozostali kandydaci uzyskali: Jowita Baczewska
(KWW Jowity Baczewskiej Nasza Gmina) – 299
głosów, Piotr Tyszka (KWW Piotr Tyszka) – 1087
głosów, Wojciech Wiśniewski (KW Prawo i Sprawiedliwość) – 391 głosów.
• Zakończono prace związane z realizacją zadania pn.
„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”: Część I: „Budowa stacji uzdatniania
wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łosie-Dołęgi, gm. Zambrów” – 30 listopada
zgłoszono zakończenie robót. Część II: „Budowa
sieci wodociągowej Długobórz Pierwszy, Stary Laskowiec, Rykacze, Łosie-Dołęgi.
• Trwają prace związane z realizacją zadania pn.
„Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości
Cieciorki, gm. Zambrów”. Przygotowano też dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie z RPO Województwa Podlaskiego dla zadania pn. „Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku
przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości
Cieciorki, gm. Zambrów”.
• Zakończono prace związane z realizacją zadania
pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę szkół podstawowych w miejscowościach
Stare Zakrzewo i Wiśniewo oraz budowę sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych w miejscowościach Poryte-Jabłoń i Stary Skarżyn”. Uzyskano pozwolenia na budowę wszystkich obiektów.
Wybrano już wykonawcę zadania pn. „Rozbudowa
budynku szkoły podstawowej wraz z budową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Stare Zakrzewo, gm. Zambrów”.
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• Wybrano wykonawcę i podpisano umowę z wykonawcą zadania pn.: „Dostawa energii elektrycznej
dla potrzeb Gminy Zambrów i jednostek organizacyjnych Gminy Zambrów w okresie 01.01.2019 r.
– 31.12.2020 r.”.
• Zrealizowano zadanie pn. „Poprawa warunków
i walorów estetycznych w świetlicy wiejskiej w m.
Konopki-Jałbrzyków Stok, gm. Zambrów” w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” dofinansowanego w kwocie 5 492,00
zł z budżetu Województwa Podlaskiego. Wartość robót to: 10
699,99 zł. Złożono także
wniosek o refundację.
• Realizowane
są
prace dotyczące
opracowania
wstępnej koncepcji funkcjonalno-przestrzennej
i
zagospodarowania
terenu
działki nr
2929/58,
położonej
w obrębie miasta
Zambrów
(teren przeznaczony
pod budowę
Przedszkola
Samorządowego
Gminy Zambrów
i ewentualnie budynku Urzędu Gminy).
• Zakończono inwentaryzację powierzchni trwale wyłączonych z retencji oraz inwentaryzację
zbiorników bezodpływowych na terenie gminy
Zambrów”.
• Przeprowadzono kolejny przetarg nieograniczony
dla zadania pn.: „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy
Zambrów” dofinansowanego ze środków RPO WP
2014-2020. Zadanie dofinansowane w ramach Działania 5.1: Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Priorytet inwestycyjny 4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej
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ze źródeł odnawialnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 20142020.
• Trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na dz. nr 472, 438/22, 437/16, 477/10,
558/1, 559/5 w miejscowości Wola Zambrowska.
Trwają też prace związane z realizacją dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Zambrzycka”
– prace projektowe i konsultacje z projektantami.
•
Gmina Zambrów przekazuje na własność dotychczasowym użytkownikom, po upływie
okresu trwałości
dla
projektu,
przydomowe
oczy sz c z a l nie ścieków,
zrealizowane przez
nią w projekcie pn.
„Budowa
przydomowych
oczyszczalni
ścieków
na terenie
gminy Zambrów”.
• Podpisano umowy
o dofinansowanie z RPO
Wo j e w ó d z t w a
Podlaskiego dla zadania pn. „Usuwanie
wyrobów zawierających
azbest z terenu gm. Zambrów”. Przygotowano dokumenty
do ogłoszenia zapytania ofertowego na
wykonanie prac.
• Uruchomiono system powiadomienia SMS o zaległościach z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych. Pierwsze wiadomości SMS-owe zostały wysłane w październiku, przed wystawieniem
upomnień.
• Do końca grudnia br. zostanie zawarte Porozumienie Międzygminne z Miastem Wysokie Mazowieckie w sprawie realizacji powierzonego na
jego podstawie zadania publicznego – zbiorowego

Gminne

5

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Zambrów. Zakończą się
też rozmowy z przedstawicielami przedsiębiorstwa
wodno-kanalizacyjnego dotyczące wykonania zawartego porozumienia oraz podpisania umowy użyczenia urządzeń wodno-kanalizacyjnych.
• Rozliczono dofinansowanie uzyskane od Wojewody
Podlaskiego na budowę drogi asfaltowej w miejscowości Szeligi-Leśnica. Przyznana dotacja wyniosła
514.899,12 zł. Do Wojewody Podlaskiego złożono
też wniosek o dofinansowanie w 2019 r. przebudowy drogi gminnej Zbrzeźnica – Pstrągi-Gniewoty.
Wnioskowana wysokość dotacji wynosi 2 mln 647
tys. 791,04 zł. Wniosek znalazł się na liście rankingowej, uzyskując miejsce zapewniające mu dofinansowanie.
• Ogłoszono przetarg na ubezpieczenie interesów
majątkowych Gminy Zambrów. Całość majątku
Gminy, po rozstrzygnięciu tego przetargu, będzie
ubezpieczona na lata 2019-2021.
• Ze środków Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości zrealizowano zadanie
pn. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu Gminy Zambrów w sprzęt ratowniczy”.
Łączna wartość przekazanego sprzętu wyniosła
74.971,72 zł, na zakup którego Gmina Zambrów
otrzymała dofinansowanie w wysokości 99%, czyli
74. 222,00 zł, zapewniając wkład własny w wysokości 1% , tj. 749,72 zł. Dzięki dofinansowaniu zakupiony został sprzęt dla jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych, tj.: OSP w Starym Laskowcu
(torba ratownicza – 1 szt., parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków – 1 szt.,
latarka akumulatorowa – 5 szt., zestaw pokrowców
ochronnych na ostre krawędzie – 1 szt., zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów – 1 szt., sprzęt do oznakowania terenu akcji
– 1 szt.); OSP w Wiśniewie (torba ratownicza – 1
szt., parawan do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków – 1 szt.); OSP w Zbrzeźnicy
- zestaw narzędzi hydraulicznych LUKAS (rozpieracz ramieniowy z akcesoriami – 1 szt., cylindry
rozpierające z zestawem końcówek wymiennych
o różnych długościach – 1 szt., zestaw węży hydraulicznych o różnych długościach – 1 szt., agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych – 1szt.).
Ostatnio ze środków własnych Gmina zakupiła
dziesięć kompletów ubrań koszarowych i dziesięć
par butów z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Porytem-Jabłoni. Wartość przekazanego sprzętu to 4.180,00 zł.
(bp)
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Trochę mądrości
„Wysyp Mikołajów”

(artykuł polemiczny)
Któż z nas nie lubi być obdarowywany? Otóż większość z nas chciałaby coś dostać, a szczególnie wtedy, kiedy jest ku temu okazja. W domu są to: urodziny, imieniny, Dzień Babci, Walentynki, Dzień Kobiet,
Wielkanoc („Zajączek”), Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca, Mikołajki, Wigilia („pod choinkę”),
chrzciny, komunia, wesele, rocznica ślubu i inne święta, które sami sobie wymyślimy. W pracy oczekujemy
darów na co dzień i od święta. Codziennie czekamy na obiecaną podwyżkę, co jakiś czas na nagrodę, co
roku na „trzynastkę”, a co pięć lat na „jubileuszówkę”. W pracy chcemy być obdarowywani z racji Świąt
Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, ale też z okazji tzw. świąt państwowych, a zwłaszcza świąt branżowych – Dzień Nauczyciela, Dzień Górnika, Dzień Samorządowca, itp. Wszyscy bez wyjątku jesteśmy łasi
na prezenty.
Dary czy prezenty powinny być dopasowane do charakteru święta czy okazji, z racji której są wręczane. Niestety dziś nie wystarczą skarpetki pod choinkę, goździk na Dzień Kobiet, czy zegarek na Komunię. W pracy szef z pochwałą, listem gratulacyjnym, albo z wnioskiem o Medal Za Długoletnią Służbę, to
może się schować. Dziś nawet dobre słowo nie jest w cenie, liczą się wyłącznie pieniądze. Tylko za nie,
i to otrzymane w odpowiednio wysokiej kwocie, możemy być wdzięczni. Inne prezenty nie sprawiają już
radości. Chyba że są to dobra znacznej wartości – telewizor, komputer, samochód, dom… Jesteśmy zakładnikami zachłanności, chciwości i próżności. W sumie jednak to staliśmy się niewolnikami pieniądza.
Dziękować Bogu, są jeszcze ludzie, którzy nie muszą dostawać ani brać. Są tacy, którzy dają. Doskonale jest, gdy dzielą się swoim, pół biedy, gdy rozdają to, co inni przekazali. Najgorzej, kiedy ci co rozdają
nie swoje, szastają publicznym groszem na lewo i prawo. Łatwo jest dzielić cudze. Dlatego mamy coraz
więcej fałszywych Mikołajów. Co wybory, to ich przybywa!
Bogdan Pac

Mała Polityka Szwagra

„Tradycja”
– to już zagraniczniak – wydukał. No, ale już każdy
Szwagier chyba przesadził, bo w Adwencie Polak musi być pijakiem! – krzyknął z przekąsem.
„nagrzany” do mnie trafił. Ja tam kontroluję swoją to- Gnida w takim towarzystwie się obraca, że nie zna
lerancję i tylko dlatego w „limo” nie dostał. Kto sły- przyzwoitych ludzi, którzy z zasady w określonym
szał, żeby Polak- katolik w świętym czasie z gorzałą czasie, miejscu i sytuacji alkoholu do ust nie wezmą.
ostentacyjnie się obnosił? Chciałem grzecznie go wy- Są tacy rodacy w naszym kraju! I co – że każdy Polak,
prosić, ale menda stawiać się zaczął. I to jeszcze sło- to katolik? Innowierców nie liczę, ale za to łże-katowa Księdza Proboszcza przytoczył, jakoby Adwent to lików nie mogę się doliczyć. Tylu cwaniaków modli
radosny czas oczekiwania na przyjście Pana. A to ci się pod figurą, a diabła ma pod skórą. Nie zdzierżył
półgłówek zrozumiał – żeby było radośnie, to trzeba moich argumentów, nerwowo z butelki grzdyla pociąsię nachlać! Najwyraźniej zadowolony z siebie tłu- gnął… i na jego szczęście szybko mnie opuścił.
maczy mi, że to przecież tradycja i trzeba z nią żyć
Kiedy już sam zostałem, to taka mi do głow zgodzie. Jaka tradycja? – pytam. A on
wy refleksja przyszła. Może on i trochę
mi na to – polska!!! No to wytłumacz
racji miał w tym swoim stwierdzeniumi – mówię – tylko pić u mnie nie bę-pierdzeniu. Bo niby bycie Polakiem,
dziesz. Zgodził się, po to chyba tylko,
to nie tylko sprawa przynależności naaby wyższość swoich racji nad moją żyrodowej, ale sprawa charakteru. A ten
ciową mądrością postawić.
przyjemny nie jest. Picie to też raczej
Zaczął z grubej rury. „Prawdziwy
sprawa narodowa, bo wszyscy piją. Ja
Polak”, to Polak-pijak-katolik, stwiersam piję, a jak ktoś nie pije, to dziwny
dził z takim zadowoleniem, jakby Amejest – albo innej wiary, albo innej narorykę odkrył. I zaczął mi wykładać swoją
dowości. No i w sumie prawdziwy Podefinicję „Rasowego Rodaka”. Według
lak-pijak-katolik, to w Poście, Adwenniego Polak, to ten, co w Polsce mieszcie i w sierpniu – nie pije!
ka. Głupiś – mówię – bo niby ten, co za
Stasiek, znaczy szwagier Władka
granicę wyjechał i nawet kilka lat tam
/nazwisko i adres znane redakcji/
rys. W. Rusiecki
popracował, to już nie Polak? E tam!
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Rysowana Gmina Wojciecha Rusieckiego
Szanowni Państwo!

Miło nam przedstawić Państwu kolejny rysunek Wojciecha Rusieckiego - Siedziba władz Gminy Zambrów.
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Środki z funduszu sprawiedliwości dla strażaków z Gminy Zambrów

(dg)
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D z i e ń E d u k ac j i Na r o d ow e j 2 0 1 8
W dniu 16 października 2018 r. Wójt Gminy Zambrów - Jarosław Kos złożył na ręce Dyrektorów
Szkół z terenu Gminy najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich Nauczycieli oraz Pracowników Oświaty.
Wręczone zostały również nagrody Dyrektorom.
„Młodzi Was potrzebują. Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują
odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od
Was przykładu życia. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami
w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie.” (Jan Paweł II)
(mk)
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D o f i n a n s owa n i e d r o g i w m i e j s c owo ś c i S z e l i g i - L e ś n i c a
Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos podpisał umowę o dofinansowanie inwestycji zrealizowanej pod
nazwą „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 106014B w miejscowości Szeligi-Leśnica, gmina Zambrów”.
Dotacja pochodzi z budżetu państwa w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”.
Inwestycja była realizowana w terminie od 26 marca 2018 r. do 17 sierpnia 2018 r. przez PBD Bitum
sp. z o.o. w Zambrowie. W ramach tego zadania zostało wykonane 1,4 km drogi asfaltowej o szerokości jezdni
5,0 m wraz z odwodnieniem za pomocą rowów przydrożnych. Konstrukcja drogi jest następująca: grubość
jezdni asfaltowej 9 cm, podbudowa o grubości 42 cm, pobocza o szerokości 1,0 m, zjazdy gospodarcze z kostki brukowej. Pobocza i rowy przydrożne zostały w większości umocnione płytami ażurowymi betonowymi.
Konieczne było też przebudowanie linii telefonicznej oraz niewielki remont istniejącego mostu. Wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome drogi.
Inwestycja była realizowana na podstawie decyzji ZRID, gdyż niezbędne było dokonanie wywłaszczenia gruntów pod poszerzenie drogi.
Wartość całej inwestycji: 2 033 868,06 zł brutto. Wysokość dofinansowania z budżetu państwa wynosi
522 524,14 zł.
Wójt Gminy Zambrów dziękuje Panu Bohdanowi Paszkowskiemu - Wojewodzie Podlaskiemu i Pani
Poseł Bernadecie Krynickiej za okazaną pomoc.							
(tż)
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G odność, Wolność, Niep odległość
Projekt „Godność, Wolność, Niepodległość”
w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Zakrzewie
Wiosną bieżącego roku szkoła złożyła wniosek i otrzymała dofinansowanie Ministra Edukacji Narodowej
w ramach Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017 – 2021. Placówka znalazła się w gronie czterech
szkół w województwie, które uzyskały dotację. Wysokość otrzymanej dotacji wynosi 10 000 złotych. Zaplanowane w projekcie działania są adresowane do uczniów, ich rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego.
Celem realizacji zadań jest m.in. uczczenie 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, zainteresowanie historią państwa polskiego, integracja rodziców i szkoły wokół wychowania przez wartości i ku wartościom, rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, promocja placówki.

Od początku roku szkolnego podjęto szereg działań zaplanowanych w projekcie. Już 11 września w naszej placówce odbyły się Gminne Obchody 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W trakcie uroczystości wychowankowie naszej szkoły zobrazowali sytuację polityczną narodu polskiego, zaśpiewali pieśni patriotyczne, wyrecytowali wiersze patronki placówki Marii Konopnickiej, zaprezentowali się
w mazurze – polskim tańcu narodowym. Kilka dni później wszyscy uczniowie klas I – VIII wzięli udział
w wycieczce do Białegostoku pod hasłem „Śladami Marszałka”. Przewodnicy oprowadzili uczniów po najciekawszych miejscach związanych z pobytem Józefa Piłsudskiego w mieście, w którym był ponad 20 razy.
Drugim punktem wycieczki była wizyta w Muzeum Wojska. Uczniowie mogli je zwiedzać w tradycyjnym
stylu, a także przy wykorzystaniu kiosków multimedialnych, stacji odsłuchowych, materiałów wideo, systemu zdjęć 3D, audioprzewodników. Dnia 4 października 2018 r. wszyscy uczniowie naszej szkoły od klasy
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pierwszej do ósmej w obecności jury lokalnego wykonali „a cappella”: Hymn Państwowy, „Rotę”, „Boże,
coś Polskę”. Powyższe przedsięwzięcie odbyło się w ramach Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych „Do Hymnu”. Jesteśmy w gronie 300 placówek
w kraju i 8 w województwie podlaskim, które zostały
zakwalifikowane do ww. konkursu. Dwa dni później
- 6 października 2018 r. chętni uczniowie, nauczyciele, rodzice, mieszkańcy wsi Stare Zakrzewo i Nowe
Zakrzewo wspólnie spędzili czas podczas terenowych
zabaw sportowych pod hasłem „Wojskowe przysmaki”.
Najpierw zgromadzili się przed tablicą upamiętniającą
mieszkańców Nowego Zakrzewa i okolic, rozstrzelanych we wrześniu 1939 r. Delegacja uczniów wraz z opiekunem Samorządu Uczniowskiego zapaliła znicze, a następnie zebrani minutą ciszy uczcili pamięć zmarłych. Później uczestnicy podzieleni na cztery grupy ruszyli w kierunku szkoły. Po drodze na przygotowanych
stacjach trzeba było rozwiązać zadanie. Poprawna odpowiedź umożliwiała uczestnikom bieg lub marsz do
następnej. Kiedy dotarli do szkoły, czekała na wszystkich wojskowa grochówka z czarnym chlebem, kawa
zbożowa, baba ziemniaczana, suchary. Kolejnym punktem programu był krótki koncert pieśni patriotycznych
w wykonaniu uczniów. Ważnym przedsięwzięciem dla placówki w bieżącym roku szkolnym było urządzenie
na nowo kącika historycznego. Wspólnie z rodzicami i mieszkańcami środowiska lokalnego kącik jest systematyczne wzbogacany o kolejne eksponaty. Znajdują się w nim m.in. dawne urządzenia wykorzystywane
w życiu codziennym naszych przodków, dokumenty, odznaczenia i medale za udział w walkach w czasie II
wojny światowej, mundury i akcesoria wojskowe.
Realizacja projektu potrwa do 30 listopada. W najbliższym czasie odbędą się m.in. konkursy o tematyce
historycznej, spotkanie z kombatantem ph. „Wojenne opowieści”.
Szkołę w realizacji powyższych działań wspiera: Gmina Zambrów, Stowarzyszenie Historyczne im. 71.
Pułku Piechoty w Zambrowie, Regionalna Izba Historyczna w Zambrowie, Komenda Powiatowa Policji
w Zambrowie.
Dorota Daniłowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Starym Zakrzewie
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Z pieśnią przez dzieje Polski
„ Z pieśnią przez dzieje Polski” - pod takim tytułem w Szkole Podstawowej w Starym Skarżynie odbył się
koncert pieśni patriotycznej przygotowany przez uczniów naszej szkoły pod okiem Magdaleny Wiśniewskiej.
Spotkanie było okazją do uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 11 Listopada
to symbol miłości do ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa.
Dyrektor Alina Caputa serdecznie powitała przybyłych gości: st. wizytator delegatury w Łomży KO
w Białymstoku - Danutę Radwańską, Wójta Gminy Zambrów - Jarosława Kosa, proboszcza parafii ks. Adama
Leniewskiego, ks. Jarosława Filochowskiego, radnego Gminy Zambrów Benedykta Sasinowskiego oraz liczną społeczność lokalną (rodziców, babcie, dziadków).
Koncert w wykonaniu uczniów naszej szkoły rozpoczął się częścią artystyczną poświęconą 100 rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości. Główną myślą przewodnią akademii było uświadomienie młodemu
pokoleniu jak ważną rzeczą w dzisiejszych czasach są patriotyzm i pamięć o ważnych świętach narodowych.
Uczniowie poprzez pantomimę przedstawili upadek państwa polskiego oraz odzyskanie Niepodległości.
Część artystyczna zakończyła się tańcem z flagą narodową.
Po zakończeniu części artystycznej rozpoczął się koncert pieśni patriotycznych, którego celem było zachęcenie społeczności lokalnej do wskrzeszenia i kontynuowania tradycji wspólnego śpiewania w gronie rodzinnym i towarzyskim. Wspólny śpiew rozwija poczucie więzi rodzinnej i narodowej. Była to także świetna
okazja, aby przybliżyć naszą historię i ułatwić jej zrozumienie. Przy wyborze pieśni kierowano się chronologiczną historią pieśni i piosenek z biegiem lat nobilitowanych do rangi pieśni narodowych i ojczystych.
Wykonanie każdej piosenki zostało poprzedzone krótkim komentarzem dotyczącym autorstwa i okoliczności
jej powstania. Zaprezentowaliśmy też utwory lżejsze i popularne , których zadaniem było malować dawny
obyczaj, folklor i historię. Wielkim, chóralnym śpiewem wybrzmiało 21 piosenek od: Mazurka Dąbrowskiego przez „Rotę, Pierwszą Kadrową”, „Przybyli ułani”, „Szarą Piechotę”, „Pierwszą Brygadę”, „Niepodległa
niepokorna”, „Listopadzie”, „O mój rozmarynie”, „Białe róże”, „Żeby Polska była Polską”. Na zakończenie
wszyscy wspólnie odśpiewali wesołą piosenkę „Kocham Cię Polsko”.
Na tę okoliczność zostały przygotowane śpiewniki oraz podkłady do wykonywanych pieśni. Dyrektor
Alina Caputa serdecznie podziękowała rodzicom za przygotowanie słodkiego stołu i wszystkim za bardzo
liczne przybycie.											
(ac)
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Pamięć o bohaterach Niep odległej
Obchodząc 100-rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, przedstawiciele Gminy Zambrów
uczcili pamięć tych, którzy na przestrzeni minionych lat oddali życie za wolność Ojczyzny. Wójt Gminy
Zambrów – Jarosław Kos wraz z Sekretarzem Gminy – Bogdanem Pacem zapalili symboliczne znicze przy
pomnikach i w miejscach pochówku poległych żołnierzy oraz ludności cywilnej.
Przedstawiciele Gminy Zambrów stawili się w Wądołkach-Borowych przy pomniku majora Stanisława
Knapika oraz 38 oficerów, podoficerów i żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. w bitwie
o Zambrów. Zapalili też znicze w Nowym Zakrzewie przy pomniku 18 mieszkańców Nowego Zakrzewa
i okolic, zamordowanych we wrześniu 1939 roku. Delegacja uczciła pamięć poległych żołnierzy i cywilów,
których groby znajdują się w obrębie kompleksu leśnego Czerwony Bór.
Dzięki informacji uzyskanej od starszego mieszkańca miejscowości Śledzie, Wójt z Sekretarzem dotarli
do bezimiennego grobu żołnierza pochowanego w lesie we wsi Śledzie. Starszy pan, który wskazał miejsce
pochówku poległego szeregowca, był świadkiem walk prowadzonych we wrześniu 1939 r. nieopodal Śledzi.
W krótkiej rozmowie z Wójtem poinformował on, że w walkach tych zginęło wielu żołnierzy, a ciała oficerów
po bitwie zostały zabrane przez członków rodzin. Nie zabrano tylko ciała szeregowego (prawdopodobnie
pochodzącego z Warszawy). Żołnierza pochowano w lesie w miejscu, w którym zginął. Po rozmowie z mieszkańcem Śledzi Wójt zapowiedział przeprowadzenie ekshumacji i przeniesienie we wrześniu przyszłego roku
szczątków poległego żołnierza do zbiorowej mogiły w Zambrowie.				
(bp)
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Bieg G odność, wolność, niep odległość
Dnia 16 listopada 2018r., w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Osowcu zrealizowano kolejny etap
programu „Godność, wolność, niepodległość” – bieg upamiętniający 100 – tną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Pierwszym zrealizowanym etapem programu była wycieczka autokarowa do Ossowa.
Ossów to niewielka miejscowość położona w województwie mazowieckim.
Bój pod Ossowem był najkrwawszy spośród walk stoczonych na przedpolach Warszawy. W Ossowie corocznie
odbywają się uroczystości obchodów kolejnych rocznic
zwycięstwa z 1920r. w wojnie polsko – bolszewickiej.
Kolejnym elementem realizowanego programu było posadzenie pamiątkowego dębu na placu szkolnym. W uroczystym akcie udział wzięły delegacje całej społeczności szkolnej.
Wieczorem 8 listopada, po uroczystym apelu, cała społeczność szkolna spotkała się na wspólnym śpiewaniu pieśni
patriotycznych.
Bieg z okazji 100 – tnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości poprzedziło spotkanie z Panią Anną Jędras, pracownikiem GOPS – u w Zambrowie oraz Adamem
Piwowarskim, dzielnicowym Komendy Powiatowej Policji
w Zambrowie na temat bezpieczeństwa w sieci oraz bezpieczeństwa w życiu codziennym. Właśnie codzienną postawą,
stosunkiem do drugiego człowieka, podejściem do obowiązków na nas spoczywających możemy dziś, w czasach pokoju, wyrażać swój patriotyzm, swój osobisty stosunek do własnej Ojczyzny, Polski.
Po prezentacji w szkole cała społeczność wyszła na ulice
Osowca, dopingując uczestnikom biegu.
Należy nadmienić, iż wszyscy zawodnicy biegli w koszulkach z okolicznościowym nadrukiem, zasponsorowanych przez Wójta Gminy Zambrów.
Na koniec odbyło się uroczyste wręczenie medali.
Dyrektor szkoły, Dariusz Krystosiak, składa serdeczne
podziękowania:
- Panu Jarosławowi Kosowi, Wójtowi Gminy Zambrów,
za ufundowanie koszulek dla uczestników biegu,
- Panu Adamowi Piwowarskiemu, dzielnicowemu Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie, za pomoc przy organizacji biegu,
- Panom strażakom – ochotnikom z miejscowości Chorzele, za zapewnienie bezpieczeństwa w czasie biegu,
- Pani Martynie Pęskiej, nauczycielowi naszej szkoły, za
pomysł.
(dk)
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Obchody 100-Lecia Odzyskania Niepodległości W Szkole Podstawowej W Starym Laskowcu
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Starym Laskowcu na czele z Dyrektorem Waldemarem Jeziorowskim
oraz całą Radą Pedagogiczną 31 października rozpoczęli dwiema akcjami obchody, które stały się dopełnieniem świętowania przez społeczność szkolną 100-ej Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
Pierwsza z nich polegała na posadzeniu przy szkole 100 cebulek tulipanów-50 w kolorze białym i 50
w kolorze czerwonym jako symbol 100. lat wolnej Polski. Kilka dni wcześniej został przygotowany grunt do
sadzenia. Każdy uczeń, razem z całą klasą i wychowawcą, posadził swoją cebulkę. Wszyscy zdecydowali, by
tulipany, które wyrosną na wiosnę, nosiły imiona osób, które je sadziły. Wcześniej oczywiście każdy wychowawca wytłumaczył swoim podopiecznym, jak należy prawidłowo posadzić cebulkę tulipana.
Na przełomie kwietnia i maja przyszłego roku, gdy cebulki poczują ciepło i podleje je wiosenny deszcz,
grządka przy głównym wejściu do szkoły zamieni się w biało-czerwony dywan, który ułoży się w kształt flagi
Polski.
Drugą inicjatywą, która została zorganizowana w tym dniu, przed budynkiem szkoły było wykonanie
przez uczniów i nauczycieli flagi Polski z białych i czerwonych kartek papieru i uwiecznienie tego na zdjęciu,
które wykonane zostało z balkonu.
Kulminacyjnym momentem celebrowania 100-ej Rocznicy Odzyskania Niepodległości było aktywne uczestnictwo
całej społeczności szkolnej
w uroczystej akademii, która
odbyła się 9 listopada, a rozpoczęło ją wspólne odśpiewanie
hymnu narodowego o godzinie 11.11. Śpiewała dyrekcja,
grono pedagogiczne, rodzice
i uczniowie. Po uroczystym
odśpiewaniu czterech zwrotek hymnu, głos zabrał Dyrektor Waldemar Jeziorowski.
Powitał wszystkich przybyłych gości i kilkoma zdaniami
wprowadził słuchaczy w temat
uroczystości. Następnie rozpoczęła się część artystyczna,
która została przygotowana
pod okiem nauczycielek Eweliny Kierznowskiej i Hanny
Tomaszkiewicz. Przypomniała ona wszystkim zebranym
o historii utraty i odzyskaniu
Niepodległości przez Polskę.
Dopełnieniem obchodów była
przygotowania przez uczniw
dekoracja upamiętniająca trzy
powstania narodowe, będące
zrywem walki o wolność Ojczyzny. Ważnym elementem
dekoracji była tablica, na której zaprezentowane zostały
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kartki z życzeniami dla NIEPODLEGŁEJ POLSKI, wcześniej napisane przez wszystkie dzieci uczące się
w szkole. Po uroczystości każdy mógł podejść i zapoznać się z wystawą prac.
Dodać należy, iż, obchody 100-ej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę Szkoła Podstawowa
w Starym Laskowcu rozpoczęła już w maju 2018 roku, poprzez zorganizowanie przez nauczycielki Małgorzatę Jeziorowską i Elżbietę Malinowską Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Polska, moja Ojczyzna”.
Celem konkursu było m.in. propagowanie wśród dzieci zainteresowania historią Polski, a także kształtowanie
postaw patriotycznych. Pisano o tym także na łamach portalu zambrow.org.
Sto lat WOLNEJ POLSKI to najważniejsze święto tego roku, nie tylko dla całej Polski, ale także i dla
społeczności Szkoły Podstawowej w Starym Laskowcu.
(wj)
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Remont korytarza w świetlicy wiejskiej w miejscowości Konopki-Jałbrzyków Stok
Informujemy, iż w okresie od dnia 19.09.2018 r. do dnia 05.10.2018 r. trwały prace związane z remontem
korytarza w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Konopki-Jałbrzyków Stok realizowane w ramach
zadania pn. „Poprawa warunków i walorów estetycznych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Konopki-Jałbrzyków Stok, gm. Zambrów” współfinansowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego”. W ramach zadania dokonano wymiany
płytek podłogowych oraz wykonano nowe drzwi w ilości 6 szt.
Realizacja operacji wpłynie na całą społeczność korzystającą z przedmiotowego obiektu, a w głównej
mierze dwóch sołectw: Konopki-Jałbrzyków Stok oraz Koziki-Jałbrzyków Stok bezpośrednio ze sobą sąsiadujących. Mieszkańcy często użytkują w/w obiekt jako miejsce organizacji uroczystości rodzinnych, tj.
komunie, chrzciny, wesela, urodziny itp. oraz jako miejsce spotkań młodzieży. Poprawa estetyki oraz funkcjonalności budynku niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia zainteresowania i chęci korzystania z obiektu
zarówno przez dzieci i młodzież, jak również osoby dorosłe.				
(ab)
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Dofinasowanie utylizacji pokryć dachowych zawierających Azbest
W dniu 07.12.2018r. Wójt Gminy Zambrów podpisał umowę z Zarządem Województwa Podlaskiego
o dofinansowanie Projektu pn. „Poprawa jakości środowiska w Gminie Zambrów poprzez zagospodarowanie
pokryć dachowych zawierających azbest” - nr Projektu WND-RPPD.06.01.00-20-0011/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VI Ochrona
Środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami Działania 6.1 Efektywny system gospodarowania
odpadami.
IZ RPOWP przyznaje dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 74.732,00PLN stanowiącej nie
więcej niż 85% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu. Beneficjent wnosi wkład własny w wysokości
13.188,00 PLN.
Realizację zakresu rzeczowego planuje się w okresie od 1 lutego 2019r. do 27 maja 2019 r.
Planowany termin finansowego zakończenia realizacji projektu do dnia 20.06.2019 r.
(kb)

Rozbudowa Budynku SP w Starym Zakrzewie
W dniu 6 grudnia 2018 r. Wójt Gminy
Zambrów - Jarosław Kos podpisał umowę
na „Rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej’’ wraz z budową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Stare Zakrzewo, gm. Zambrów". Rozbudowa swoim
zakresem obejmuje utworzenie 3 sal dydaktycznych (m.in. pracownię fizyko-chemiczną, plastyczną) dla max. 24 uczniów każda
z zapleczami na pomoce naukowe, świetlicy,
sanitariatów dla uczniów oraz pomieszczeń
służących do komunikacji (korytarzy).
Wykonawcą została firma Balik Budownictwo Dariusz Balik. Wartość inwestycji to
1 579 498,00 zł.
(mk)

Terminarz Wywozu Odpadów 2019
1.

BACZE MOKRE, GRABÓWKA, KRAJEWO-BOROWE,
KRAJEWO-ĆWIKŁY, NOWE ZAKRZEWO,POLKI-TEKLIN,
PSTRĄGI-GNIEWOTY, STARE ZAKRZEWO, ŚLEDZIE,
TABĘDZ, WIŚNIEWO, ZAGROBY-ZAKRZEWO,
ZBRZEŹNICA, CZERWONY BÓR,
MIESIĄC

BIO
SELEKTYWNA
POPIÓŁ

SZKŁO

WIELKOGABARYTOWE

3.
CIECIORKI(28-125), KLIMASZE,
NAGÓRKI JABŁOŃ (1-90), PORYTE-JABŁOŃ
MIESIĄC

BIO
SELEKTYWNA
POPIÓŁ

STYCZEŃ

8

STYCZEŃ

7

LUTY

5

LUTY

5

MARZEC

5

MARZEC

4

KWIECIEŃ

4

KWIECIEŃ

4

MAJ

9

CZERWIEC

5

LIPIEC

4
2

6

LIPIEC

4

4

SIERPIEŃ

5

SIERPIEŃ

2

WRZESIEŃ

4

WRZESIEŃ

3

PAŹDZIERNIK

3

PAŹDZIERNIK

2

LISTOPAD

7

LISTOPAD

5

GRUDZIEŃ

5

GRUDZIEŃ

5

3
15
5

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,
MIESIĄC

SZKŁO

WIELKOGABARYTOWE

MIESIĄC

6

4
15
5

BIO
SELEKTYWNA
POPIÓŁ

STYCZEŃ

9

LUTY

6

7

MARZEC

5

LUTY

5

KWIECIEŃ

5

MARZEC

5

KWIECIEŃ

4

5

MAJ

2

10
6

CZERWIEC

6

LIPIEC

5

SIERPIEŃ

5

6

LIPIEC

4

WRZESIEŃ

4

SIERPIEŃ

2

PAŹDZIERNIK

7

WRZESIEŃ

3

LISTOPAD

7

PAŹDZIERNIK

3

GRUDZIEŃ

6

LISTOPAD

6

GRUDZIEŃ

5

3
15

SZKŁO

WIELKOGABARYTOWE

5
2

10

CZERWIEC

5

2

KRAJEWO-ŁĘTOWO, WOLA ZAMBROWSKA

STYCZEŃ

MAJ

5

4.

2.

BIO
SELEKTYWNA
POPIÓŁ

WIELKOGABARYTOWE

10

MAJ
CZERWIEC

5

SZKŁO

6

4
15
6

Terminarz Wywozu Odpadów 2019
5.

7.

DŁUGOBÓRZ, KRAJEWO-KORYTKI, STARE
WĄDOŁKI, WĄDOŁKI-BOROWE, WĄDOŁKI-BUĆKI,

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

MIESIĄC

BIO
SELEKTYWNA
POPIÓŁ

STYCZEŃ

9

LUTY

6

MARZEC

6

KWIECIEŃ

5

MAJ

SZKŁO

WIELKOGABARYTOWE

MIESIĄC

STYCZEŃ

6
16

14
7

BIO
SELEKTYWNA
POPIÓŁ

LUTY

7

MARZEC

6

KWIECIEŃ

8

7

LIPIEC

5

MAJ

14

SIERPIEŃ

5

CZERWIEC

10

WRZESIEŃ

4

PAŹDZIERNIK

8

LISTOPAD

8

GRUDZIEŃ

6

16
6

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

BIO
SELEKTYWNA
POPIÓŁ

STYCZEŃ

9

LUTY

6

MARZEC

6

KWIECIEŃ

5

MAJ

14

CZERWIEC

10

LIPIEC

5

SIERPIEŃ

6

WRZESIEŃ

5

PAŹDZIERNIK

9

LISTOPAD

8

GRUDZIEŃ

6

SZKŁO

WIELKOGABARYTOWE

LIPIEC

8

SIERPIEŃ

6

WRZESIEŃ

5

PAŹDZIERNIK

10

LISTOPAD

13

GRUDZIEŃ

9

10

5
16
6

16
10

5
16
9

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

STYCZEŃ

16

6

8.

MIESIĄC

6

WIELKOGABARYTOWE

10

CZERWIEC

4

SZKŁO

BIO
SELEKTYWNA
POPIÓŁ

SZKŁO

WIELKOGABARYTOWE

10

LUTY

7

MARZEC

7

KWIECIEŃ

8

MAJ

15

CZERWIEC

10

LIPIEC

8

SIERPIEŃ

6

WRZESIEŃ

5

PAŹDZIERNIK

10

LISTOPAD

13

GRUDZIEŃ

9

7
16
10

5
16
9
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I Sesja Rady Gminy Zambrów kadencja 2018-2023
I Sesja nowo wybranej Rady Gminy Zambrów VIII kadencji, zwołana została przez Komisarza Wyborczego w Łomży. Odbyła się w dniu 22 listopada 2018 roku w Urzędzie Gminy Zambrów (sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Zambrowie).
Przewodniczącym obrad został Kwiryn Włoczewski – radny senior, który otworzył obrady I sesji
nowo wybranej Rady Gminy Zambrów. Następnie przystąpiono do ceremonii złożenia ślubowania przez
nowo wybranych radnych. Najmłodszy wiekiem radny, Sebastiana Mrówka o odczytywał z listy kolejno
imiona i nazwiska radnych Rady Gminy, a następnie każdego wyczytanego radnego poprosił o powstanie i
potwierdzenie woli złożenia ślubowania słowem: „Ślubuję". Poinformował, że po słowie „Ślubuję" każdy z
radnych może dodatkowo wypowiedzieć formułę: „Tak mi dopomóż Bóg". Poprosił wszystkich o powstanie. Odczytał rotę ślubowania:

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki
radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy
i jej mieszkańców".

Po wyczytaniu wszystkich radny - senior Kwiryn Włoczewski podziękował i pogratulował wszystkim
radnym. Stwierdził, że wszyscy radni złożyli ślubowanie i objęli mandat radnego Rady Gminy Zambrów.
Po złożeniu ślubowania przez radnych, swoje ślubowanie złożył Jarosław Kos:

"Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a
powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy." Wypowiedział słowa: „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg".

W obradach Sesji wziął również udział Szymon Sobociński, który w imieniu Poseł Bernadety Krynickiej podziękował za zaproszenie. Przekazał gratulacje, podziękował za dotychczasową współpracę, licząc że
nadal będzie ona owocna dla dalszego rozwoju Gminy Zambrów. Pan Szymon Sobociński pogratulował nowo
wybranym radnym życząc wielu sukcesów w wykonywanej pracy. Przekazał na ręce Wójta list gratulacyjny od
pani Poseł.
W kolejnej części sesji przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zambrów, został zgłoszony tylko jeden kandydat: Jolanta Wielgat. W tajnym głosowaniu kandydaturę Jolanty Wielgat poparło 15
radnych.
Po przekazaniu prowadzenia sesji przez Radnego Seniora, Przewodniczącemu Rady Gminy Zambrów,
przystąpiono do wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Zambrów, wybrani zostali na te stanowiska:
Barbra Łada i Waldemar Józef Gromek.
Wszystkie Sesje Rady Gminy Zambrów są transmitowane na żywo na naszym kanale Youtube Gmina
Zambrów.
Szczegółowe informacje na temat Rady Gminy Zambrów, podejmowanych przez nich uchwał, kart
imiennego głosowania itd. można znaleźć na stornie BIP Urzędu Gminy Zambrów www.bip.ugzambrow.pl w
zakładce Rada Gminy -> Kandencja 2018-2023 (http://www.bip.ugzambrow.pl/2018-2023)
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Skład Rady Gminy Zambrów kadencja 2018-2023
Numer
okręgu

Imię

Nazwisko

Komitet Wyborczy

Elżbieta

SASINOWSKA

1

KWW PIOTR TYSZKA

Sebastian

MRÓWKA

2

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Jarosław

SKARZYŃSKI

3

KWW JOWITY BACZEWSKIEJ NASZA GMINA

Mirosław

ZALEWSKI

4

KWW MIROSŁAWA ZALEWSKIEGO

Jolanta

WIELGAT

5

KWW JAROSŁAWA KOSA PRZYJAZNA GMINA

Katarzyna

ZIEMIANOWICZ

6

KWW PIOTR TYSZKA

Mariusz

USZYŃSKI

7

KWW JAROSŁAWA KOSA PRZYJAZNA GMINA

Mariusz

SUPIŃSKI

8

KWW JAROSŁAWA KOSA PRZYJAZNA GMINA

Kwiryn

WŁOCZEWSKI

9

KWW JAROSŁAWA KOSA PRZYJAZNA GMINA

Elżbieta

SANIEWSKA

10

KWW JAROSŁAWA KOSA PRZYJAZNA GMINA

Daniel Stanisław

BRAJCZEWSKI

11

KWW JAROSŁAWA KOSA PRZYJAZNA GMINA

Marek

PRZEŹDZIECKI

12

KWW JAROSŁAWA KOSA PRZYJAZNA GMINA

Barbara

ŁADA

13

KWW JAROSŁAWA KOSA PRZYJAZNA GMINA

Beata

LEŚNIEWSKA

14

KWW JAROSŁAWA KOSA PRZYJAZNA GMINA

Waldemar Józef

GROMEK

15

KWW JAROSŁAWA KOSA PRZYJAZNA GMINA

R a dni R a dy G m in y Z a m b r

Jolanta Wielgat
Przewodniczący Rady

Barbara Łada

Waldemar Józef Gromek

Okręg Wyborczy nr 5
Miejscowości:Wola Zambrowska

Wiceprzewodniczący Rady

Wiceprzewodniczący Rady

Okręg Wyborczy nr 15
Miejscowości: Grabówka, Nowe Wierzbowo,
Wierzbowo-Wieś, Wiśniewo, Wola Zambrzycka

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

Kwiryn Włoczewski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Okręg Wyborczy nr 9
Miejscowości: Poryte-Jabłoń

Marek Przeździecki

Przewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji

Daniel Stanisław Brajczewski

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

Przewodniczący Komisji Spraw
Społecznych i Oświaty

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

Elżbieta Saniewska

Przewodniczący Komisji Finansów
i Rozwoju Gospodarczegoj

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

rów K a denc ji 2 0 1 8 - 2 0 2 3

Beata Leśniewska

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Okręg Wyborczy nr 14
Miejscowości: Cieciorki, Gardlin,
Konopki-Jabłoń

Mariusz Supiński

Wicerzewodniczący Komisji Finansów
i Rozwoju Gospodarczegoj

Okręg Wyborczy nr 8
Miejscowości: Krajewo-Korytki, Krajewo-Łętowo, Stare Wądołki, Wądołki-Borowe,
Wądołki-Bućki

SEbastian Mrówka
Wiceprzewodniczący Komisji Spraw
Społecznych i Oświaty

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

Elżbieta Sasinowska

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

Mariusz Uszyński

Wiceprzewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji

Okręg Wyborczy nr 7
Miejscowości: Czartosy, Dąbki-Łętownica,
Grzymały, Nowy Borek, Sasiny,
Zagroby-Łętownica

Jarosław skarzyński

Okręg Wyborczy nr 3
Miejscowości: Krajewo Białe,
Wdziękoń Drugi, Wdziękoń Pierwszy

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

Mirosław Zalewski
Okręg Wyborczy nr 4
Miejscowości: Łosie-Dołęgi,
Nowy Laskowiec, Rykacze,
Stary Laskowiec
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100 lat Heleny Gawrychowskiej z Woli Zabrowskiej
23 listopada 1918 roku w Woli Starej (obecnie Wola Zambrowska), równo 100 lat temu, urodziła się Helena Bączyk - po mężu Gawrychowska - mama, babcia i prababcia. W listopadowy piątek obchodziła swój
piękny jubileusz. Pani Helena jest w tej chwili drugą według kolejności najstarszą mieszkanką Gminy Zambrów. Starszy od niej jest pan Ludwik Wiśniewski z Wiśniewa, który ma 101 lat.
W dniu setnych urodzin pani Heleny przedstawiciele władz Gminy Zambrów – Przewodnicząca Rady
Gminy Jolanta Wielgat i Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos złożyli życzenia dalszych, długich lat życia,
spędzonych w zdrowiu i szczęściu rodzinnym. Z życzeniami pospieszyli również Sekretarz Gminy Bogdan
Pac oraz inspektor Mirosława Bączyk. Były kwiaty, upominki i listy gratulacyjne. Kwiaty oraz decyzję o znaczącej podwyżce świadczenia emerytalnego przekazali pani Helenie przedstawiciele Placówki Terenowej
KRUS w Zambrowie. Listy gratulacyjne z okazji setnych urodzin przesłali Jubilatce także Premier Mateusz
Morawiecki oraz Wojewoda Podlaski Bohdan Józef Paszkowski.

Poniżej przedstawiamy notkę biograficzną pani Heleny Gawrychowskiej, życząc Szanownej Jubilatce
200 lat!
23 listopada 1918 roku w Woli Starej (obecnie Wola Zambrowska), z którą związana jest prawie przez
całe życie, urodziła się Helena Bączyk, po mężu Gawrychowska.
Pani Helena Gawrychowska do szkoły powszechnej chodziła do Laskowca (1 i 2 klasa) i Zambrowa (3-7
klasa). Po ukończeniu szkoły powszechnej chciała uczyć się dalej w gimnazjum. Niestety rodziców nie było
stać na opłacenie czesnego. Pomagała im przy pracach w gospodarstwie, w wolnym czasie czynnie udzielając
się w Stowarzyszeniu Katolickiej Młodzieży Żeńskiej. Przed wojną pracowała jako ekspedientka w sklepie
Spółdzielni Spożywców przy placu Kościuszki w Zambrowie. W 1939 r. na Boże Narodzenie miała wyjść
za mąż i wyjechać do Warszawy. Jej przyszły mąż pracował wtedy w fabryce broni w Warszawie. Niestety
wybuch wojny ułożył inny scenariusz...
Wczesnym rankiem 20 czerwca 1941 roku, spakowawszy w ciągu kilku godzin cała rodzina Bączyków,
oprócz ojca, została wywieziona na daleką Syberię. Po sześciu tygodniach podróży w nieludzkich warunkach
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wszyscy dotarli do Łoginowa. Spędzili tam długie pięć lat. Pracowali w kołchozie, w szwalni, w lesie. To
był najtrudniejszy okres w życiu pani Heleny. Prawdziwa szkoła życia. Głód, chłód..., to długa historia - jak
sama mówi - nie sposób tego wyrazić w kilku słowach. W 1946 roku nadeszła oczekiwana zgoda na powrót
do kraju. W czerwcu cała rodzina wróciła szczęśliwie do domu. Do Polski! Pani Helena tego samego roku
w sierpniu wyszła za mąż za Stanisława Gawrychowskiego. Zamieszkali w Woli Zambrowskiej. Objęli gospodarstwo po dziadku Aleksandrze. Całe życie pracowali na roli. Pani Helena zajmowała się prowadzeniem
domu, pracą w gospodarstwie i wychowaniem dzieci. Z małżeńskiego związku narodziło się pięcioro dzieci.
Cztery córki i syn.
Od najmłodszych lat pani Helena śpiewała w chórze, jeszcze w szkole powszechnej. A od roku 1934
śpiewała w chórze parafialnym przy Kościele pw. Trójcy Świętej (do późnych lat 80-tych, z przerwą na czas
wojny). W chórze śpiewał również jej mąż Stanisław. Oboje w chórze śpiewali ponad 50 lat, za co otrzymali
podziękowania i gratulacje od ówczesnego proboszcza.
Pani Gawrychowska bardzo lubiła historię, która była jej pasją. Szczególnie bliskie jej sercu były i są
sprawy Polski. Zawsze przy każdej okazji podkreśla to, że urodziła się w wolnej Polsce. Znana jest z gościnności, poczucia humoru, silnego i stanowczego charakteru. Dzięki temu przetrwała trudny czas na Syberii.
Bardzo lubi rozmawiać i opowiadać. Szczególnie o zdarzeniach, które przeżyła. Na każdą okazję ma jakiś
wierszyk lub powiedzonko (mniej lub bardziej cenzuralne), np.: „W świecie są trzy biedy, a najgorsza nędza.
Kochać sztubaka, wojskowego lub księdza. Ksiądz się nie ożeni, wojskowy uleci, sztubak zda maturę i za inną
poleci.", czy też: „Na kapuście drobne liście, nie daj buzi organiście. Organista zapisuje, ile razy pocałuje."
Bardzo lubiła rozwiązywać krzyżówki. Obecnie słaby wzrok nie pozwala na ten rodzaj rozrywki. Pasjami
ogląda program „Jeden z dziesięciu", nie opuściła ani jednego odcinka.
Kiedy pani Helena ukończyła 90 lat, jej dzieci zaczęły uroczyście, rodzinnie celebrować każde jej urodziny. Zawsze przygotowywały jakieś niespodzianki, spotykały się i wspólnie wspominały dawne czasy. Cała rodzina śpiewała piosenki przy akompaniamencie syna pani Heleny, który pięknie gra na akordeonie, podobnie
jak pan Stanisław, mąż pani Heleny. Jubilatka może poszczycić się pięciorgiem dzieci, dwunastoma wnukami
(trzy wnuczki, dziewięciu wnuków) oraz trzynastoma prawnukami (cztery prawnuczki, dziewięciu prawnuków). Obecnie ma się całkiem nieźle jak na 100 lat!						
(bp)

30

Wieści

Gminne

Fotorelacja z obchodów 100 lecia istnienia SP w Porytem-Jabłoni
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Konopka herbu Nowina z Konopek Jałbrzykowego Stoku
rys. Tadeusz Gajl

Początki obecności rodu Konopków w parafii Puchały datują się na 14 września 1462 r., kiedy Konrad, Kazimierz, Bolesław i Jan książęta mazowieccy wystawili dokument mówiący o sprzedaży części wsi Jałbrzykowo Raciborowi z Konopek dokonanej przez Jakuba i Piotra z Wądołowa oraz Chlewiotki z Jałbrzykowa. Jałbrzyków Stok od 1415 r. był własnością rodu Grabiów, z którego wywodzą się Jałbrzykowscy herbu Grabie.
Z części zakupionej przez Racibora Konopkę powstały Konopki Jałbrzyków Stok, zaś część Jałbrzykowskich
to Koziki Jałbrzyków Stok. W 1474 r. został ustanowiony zakład pomiędzy Raciborem Konopką herbu Bielizny, który już się pisał z Jałbrzykówstoku, a Janem Wkleją starostą łomżyńskim. Synowie Racibora Konopki
z Jałbrzykowegostoku: Jan, Stefan, Jakub i Mikołaj zostali wymienieni w dokumencie z roku 1489. Kolejnym
dokumentem potwierdzającym przynależność herbową Konopków jest vadium z 10 IV 1486 r., ustanowione
„między szlachetnymi Janem synem Falisława, Maciejem, Borutą, Windyką, Mikołajem, Pawłem, Stefanem,
Bernardem, Stanisławem synem Pawła z Płoskich herbu Jasiona, a szlachetnym Marcinem synem Macieja
z Konopek herbu Bielizny.” Jak widać historia zatargów między rodami Krajewskich i Konopków sięga co
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najmniej XV wieku. Od XVI wieku Konopkowie zaczęli używać herbu Nowina.
Regestr podatku pogłównego z 1676 r. wśród mieszkańców Konopek Jałbrzykowego Stoku wymienia:
• szlachetnego Mateusza Konopkę z żoną, synem i córką,
• szlachetnego Mikołaja Konopkę z żoną i dwiema córkami,
• szlachetnego Walentego Konopkę z żoną i służącą,
• szlachetnego Macieja Konopkę z żoną i dzieckiem,
• szlachetnego Piotra Konopkę z żoną i synami,
• szlachetnego Pawła Konopkę z żoną,
• szlachetnego Kacpra Konopkę z żoną i dwiema siostrami,
• szlachetnego Andrzej Konopkę z żoną i Marcinem Konopką,
• szlachetnego Wojciecha Konopkę z żoną, bratem i siostrą,
• szlachetnego Pawła Konopkę z żoną i dwiema córkami,
• szlachetnego Marcina i drugiego Marcina Konopków z żonami.
Około 1726 r. rodzinne strony opuszcza Adam Konopka - skarbnik łomżyński i udaje się do ziemi przemyskiej. Adam był dziedzicem części w Konopkach Jałbrzykówstoku, także Ciecierszczyzny, Kozik, Szelig oraz
Cieciorek i pochodził z Konopków używających przydomka Filocha. To właśnie on dał początek najbardziej
znanej linii rodu osiadłej w Galicji, posiadającej swoje siedziby w podkrakowskich Mogilanach, Głogoczowie
i Modlnicy. Obecni współcześnie w świecie polityki i mediów Nowina – Konopkowie
rys. Tadeusz Gajl
to właśnie potomkowie galicyjskich Konopków rodem
z Konopek Jałbrzykowego
Stoku. Przedstawiciele Domu
Konopków z Brnia i Mikuliniec to wybitne postaci jak
Jan Konopka generał i lansjer, baron cesarstwa (tytuł
nie dziedziczny). Jan i Piotr
Konopkowie, synowie Józefa - skarbnika łomżyńskiego,
i Anny Moszczeńskiej, dzierżawili żupy solne w Wieliczce. Bracia wybudowali
w Wieliczce w II połowie
XVIII w. pałac istniejący do
dzisiaj. Rząd austriacki przejął saliny i obaj otrzymali
w 1791 r. godność barona dyplomem cesarza Leopolda II.
Dyplom ten zmienił ich herb
dodając do Nowiny cztery
pola przedstawiające statki
na rzece i ręce siejące zboże.
W 1897 r. prawnuk Jan Franciszek Konopka uzyskał formalne przyzwolenie na przywrócenie herbu w dawnym
kształcie.
Andrzej Brzóska
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Twórczość Janusza Kuleszy
„Wigilia 1943 roku”

Na zdjęciu: Anioł - Dąbrowski Zygmunt, Śmierć - Kossakowski Stefan, Ułan – Tadeusz Strękowski, Marszałek – Stanisław Konopka, Król – Korytkowski Tomasz, Żyd – Mężyński Henryk, Kozak – Aleksander Ratyński, Ułan – Bolesław Baczewski.

Kolędowanie w naszym regionie ma długoletnią tradycję. Zdjęcie obok zostało zrobione w roku 1950,
przedstawia zespół kolędników z miejscowości Konopki i Koziki. Grupa liczyła 16 osób. Odwiedzali okoliczne wioski, domu, a w nich mieszkańców. Nie było to takie proste, bo czasy były nie ciekawe, taka grupa wzbudzała ogólne podejrzenie. Potrzebne było zezwolenie z milicji i powiatu. Członek Grupy „Kozak” Aleksander
Ratyński jeszcze dziś dobrze pamięta teksty jakimi się posługiwali, oraz wizytę w Kołakach na plebani u księdza proboszcza Pianko, oraz jak „śmierć” Stefan Kossakowski po występie znalazł się w wiejskim stawie.
Tradycję kolędowania w naszym regionie kontynuuję zespół Laskowianki z Laskowca Starego, którego
szefową jest Pani Elżbieta Bagińska. Mają oni na swoim koncie wiele sukcesów i dyplomów uznania, które
świadczą o ich bezinteresownej społecznej pracy.
W domu Państwa Janiny i Stanisława Przerwów wszyscy szykowali się do uroczystej wigilijnej kolacji.
Na środku pokoju stał przykryty białym obrusem stół, na którym Pani Janina wraz ze swoją matką Heleną
Kołakowską stawiały talerze i wigilijne potrawy. Ojciec Stanisław trzymał na kolanach czteromiesięczną
wnuczkę Zosię. Z pieca dobiegał trzask palącego się drewna. Naraz otworzyły się drzwi, w których Pani Janina zauważyła głowę swojego męża Stanisława. W tej samej chwili dobiegły do niej słowa:
- Jasia, idę po papierosy. Jutro święto, będzie pozamykane.
Za chwilę drzwi zamknęły się.
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Mroźne grudniowe powietrze dało o sobie znać. Pan Stanisław zaraz postawił kołnierz i usłyszał chrzęst
śniegu pod nogami, kiedy skierował swoje kroki pustą o tej porze ulicą Legionową ku rynkowi. Gdy już poczuł w kieszeni paczkę świeżo kupionych papierosów, poczuł się lepiej. Miał wracać do domu, jednak przy
ulicy Ostrowskiej dojrzał dwie ludzkie sylwetki. Ruszył w ich kierunku. Z bliska rozpoznał dwóch żołnierzy
włoskich będących w niemieckiej niewoli. Poznał język wroga, kiedy sam przebywał w niemieckiej niewoli,
dzięki czemu dobrze nim władał. Zapytał ich po niemiecku:
- Co tu robicie?
Jeden z nich odrzekł:
- Wiemy, że jest Wigilia. Zastanawiamy się, co my tu robimy. z dala od domu. Nasze rodziny są tak daleko, pewno zasiadają już do Wigilii.
Stanisław Przerwa dobrze wiedział, czym jest niewola. Bez wahania zaprosił ich do siebie. Kiedy odmówili, ponowił zaproszenie. Tym razem je przyjęli. Kiedy otworzyły się ponownie drzwi pokoju, pani Janina
zobaczyła swojego męża w towarzystwie dwóch włoskich żołnierzy. Byli czyści, wygoleni, obaj w stopniu
szeregowca. Zasiedli razem do stołu, pan Stanisław służył za tłumacza. Wspólny opłatek i posiłek zbliżył
wszystkich do siebie. Po nich zaczęły się kolędy. Polskie i włoskie mieszały się ze sobą. Jeden z żołnierzy
zaczął nucić po łacinie mszę świętą zwaną „Gregoriańską”. Pani Janina zawtórowała. Było to wielkim zdziwieniem dla gości. Nie wiedzieli, że ich gospodyni śpiewa w chórze kościelnym. Łzy zakręciły się w oczach
jednego z żołnierzy, kiedy przytulił do siebie czteromiesięczną Zosię. Wszyscy wiedzieli, że w tej chwili jest
myślami przy swojej rodzinie. Zaraz też pożegnali się. Pomimo zaproszenia, więcej nie przyszli. Pani Janina
nie pamięta ani nazwisk ani imion dwóch włoskich żołnierzy. Pamięta dzień, kiedy Niemcy wywozili jeńców
włoskich. Zambrowiacy krzyczeli za nimi na pożegnanie:
- Makaroniarze! Makaroniarze!
Ci nie pozostawali dłużni i odkrzykiwali:
- Kartoflarze! Kartoflarze!
Janusz Kulesza
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Twórczość Ireneusza Krystowskiego
Snob

(Satyra)

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

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

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

Konkrety

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

miejsca nie zagrzali,
och, żal mi tych głupoli!
Cenię dusze prawe, tylko dusze prawe
kładę kawę na ławę.
Niezwietrzałe ideały
są szczeblem do chwały.
Bezideowy pachołek dba tylko o stołek!
Nie wymieniam nazwisk
bo nomina sunt odiosa*,
to wiem i basta –
ja nazwiskami nie szastam.
Zatem – konkrety, konkrety,
a miraże żadne –
mogą sobie grzmieć, że są ładne!
*Nazwiska są niepożądane
Ireneusz Krystowski
Kuźnica (Hel), dn. 7 IX 2015 r.
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Sport Badminton
01.12.2018 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Osowcu
odbyły się Powiatowe Mistrzostwa Ludowych Zespołów Sportowych
w badmintonie. W zawodach wzięło udział 33 zawodników (17 dziewcząt
i 16 chłopców). Turniej został rozegrany systemem pucharowym
do dwóch przegranych pojedynków. Sędzią głównym zawodów był
Krzysztof Morysewicz.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
Dziewczęta 2004 – 2006
1.
2.
3.
4.
5.

Kaliszczyk Gabriela		
Ciborowska Julia		
Skarżyńska Amelia		
Baczewska Aleksandra
Grzymała Joanna		

- SP Szczodruchy
- SP Stary Skarżyn
- SP Stary Skarżyn
- SP Stare Zakrzewo
- SP Stary Skarżyn

1.
2.
3.
4.

Chłopcy 2004 – 2006
Słaby Oliwier			
- UKS „Enyo” Paproć Duża
Siedlecki Adam		
- SP Szczodruchy
Olszewski Oliwier		
- UKS „Enyo” Paproć Duża
Grabowski Krystian		
- UKS „Enyo” Paproć Duża

Dziewczęta 2003 – 2005
Nowak Sarah			
- SP Osowiec
Lemańska Patrycja		
- UKS „Enyo” Paproć Duża
Piłkowska Anna		
- SP Szczodruchy
Wardaszka Weronika		
- SP Osowiec
Pęska Julia			
- SP Wiśniewo
Rudnicka Aleksandra		
- SP Szczodruchy
7-8. Mieczkowska Natalia		
- SP Stare Zakrzewo
Modzelewska Magdalena
- SP Stare Zakrzewo
9-12. Baczewska Wiktoria		
- SP Stare Zakrzewo
Kulesza Magdalena		
- SP Wiśniewo
Łubnicka Katarzyna		
- SP Szczodruchy
Strzeszewska Karolina
- SP Stare Zakrzewo
1.
2.
3.
4.
5-6.

Chłopcy 2003 – 2005
1.
Kulesza Kacper		
- UKS „Enyo” Paproć Duża
2.
Ogrodnik Dominik		
- UKS „Enyo” Paproć Duża
3.
Ołdakowski Bartłomiej
- SP Wiśniewo
4.
Leśniewski Bartosz		
- SP Wiśniewo
5-6. Wiśniewski Marcin		
- SP Wiśniewo
Zaremba Przemysław		
- SP Wiśniewo
7-8. Murawski Adam		
- SP Stare Zakrzewo
Tyszko Krystian		
- SP Stare Zakrzewo
9-12. Gawrychowski Ernest		
- SP Stary Skarżyn
Jarocki Mikołaj		
- SP Wiśniewo
Krajewski Maciej		
- SP Stare Zakrzewo
Mioduszewski Paweł		
- SP Stary Skarżyn
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W zakończeniu zawodów uczestniczył Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos, który wręczył medale
zawodnikom za zajęcie pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Zambrowie składa podziękowanie Dyrektorowi
Szkoły Podstawowej w Osowcu Panu Dariuszowi Krystosiakowi za nieodpłatne udostępnienie hali sportowej
do rozegrania zawodów, nauczycielce wychowania fizycznego Martynie Pęskiej za organizację zawodów oraz
Urzędowi Gminy w Zambrowie za ufundowanie medali.
(km)
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Sport Unihokej
Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Zakrzewie nadal
niepokonane w rywalizacji o mistrzostwo województwa podlaskiego w unihokeju.

Dnia 6 grudnia 2018 r. w Grajewie odbyła się pierwsza runda finałów wojewódzkich
w unihokeju dziewcząt rocznika 2006 i młodsze. Reprezentujący powiat zambrowski zespół dziewcząt ze
Szkoły Podstawowej w Starym Zakrzewie rozegrał w Grajewie mecze
z drużynami z Suwałk, Goniądza i Białegostoku. Oto wyniki spotkań:
SP Stare Zakrzewo – SP4 Suwałki 1:0,
SP Stare Zakrzewo – SP Goniądz 2:1,
SP Stare Zakrzewo – SP19 Białystok 1:0.
Trzy zwycięstwa zapewniły drużynie ze Starego Zakrzewa pierwsze miejsce i awans do najlepszej czwórki województwa podlaskiego. Dwa decydujące o medalach spotkania dziewczęta rozegrają 14 grudnia 2018r.
w Białymstoku (wyniki będą znane po zamknięciu tego nr „WG”).
Skład zwycięskiej drużyny dziewcząt: Aleksandra Baczewska, Maja Grzymała, Kamila Jastrzębska,
Amelia Kamola – kapitan drużyny, Zuzanna Mieczkowska, Julia Krajewska, Wiktoria Dąbrowska, Aleksandra Jastrzębska, Natalia Kossykowska, Carolin Motylińska, Julita Pietrzak, Aleksandra Sasinowska. Opiekun:
Ryszard Kamiński.
(rk)

