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„Życie ma swój ustalony biologiczny rytm.
Od czasu do czasu burze przerywają jego bieg, ale wiosna,
lato, jesień, zima następują po sobie jak urodzenie, życie,
śmierć. Tyle, że przyroda zmartwychwstaje - my nie.”
Zofia Kucówna

W tym roku środki zebrane
w trakcie balu będą przeznaczone
na pomoc dla Moniki Sawickiej
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• Od stycznia ruszyły prace przygotowawcze dań ze źródeł zewnętrznych. I tak przygotowano
związane z realizacją inwestycji na terenie Gmi- wniosek o dofinansowanie na konkurs nr 3/2019
ny Zambrów w 2019 r. Przygotowano i prze- dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejprowadzono przetarg dotyczący rozbudowy skich na działania związane z promocją zrówdrogi asfaltowej Zbrzeźnica – Pstrągi-Gniewo- noważonego rozwoju obszarów wiejty (z dofinansowaniem Wojewody w kwocie 2 skich
mln 647 tys. 791,04 zł); rozstrzygnięto przetarg • W lutym odbył się
na wykonanie dokumentacji dotyczącej rozbu- przetarg
na
dowy drogi Nowy Laskowiec Kolonia i Nowy s p r z e d a ż
Laskowiec; rozstrzygnięto przetarg na wykona- działek
nie dokumentacji dotyczącej rozbudowy dro- i n gi Wola Zambrowska – Stary Laskowiec; wykonano dokumentację projektową dotyczącą
modernizacji dróg żwirowych w miejscowości
Wiśniewo i Konopki-Jałbrzyków Stok (w celu
złożenia wniosku o dofinansowanie), ogłoszono i przeprowadzono przetarg na wykonanie
nawierzchni asfaltowej w miejscowości Grabówka; otwarto oferty, które wpłynęły na przetarg nieograniczony na realizację projektu „Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne
źródła energii na terenie gminy Zambrów”
(złożono cztery oferty, które podlegają ocenie);
ogłoszono zapytanie ofertowe oraz wyłoniono
wykonawcę zadania pn.: „Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę, nadbudowę i remont Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Krajewie Białym”; ogłoszono
i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na
wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn.: „Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku przy budynku świetlicy wiejskiej
w miejscowości Łady Polne, gm. Zambrów”
(wyłoniono 2 wykonawców); ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania pn.: „Utworzenie
miejsca rekreacji i wypoczynku przy budynku
świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieciorki, wegm. Zambrów” (z powodu wysokich cen w ofer- s t y cyjnych
tach nie wyłoniono wykonawcy).
• Sprzyjająca aura pozwoliła na prowadzenie położonych
niektórych prac przy realizacji inwestycji roz- w Czerwonym
poczętych w roku 2018, a także umożliwiła Borze. Przed jego
wykonanie i postawienie wiat przystankowych ogłoszeniem dokonano reguw miejscowościach Chorzele i Grochy-Pogo- lacji zapisów w księgach wieczystych dotycząrzele oraz przygotowanie nowej organizacji ru- cych służebności na tych działkach i podpisano
chu we wsi Wądołki-Bućki i Stare Wądołki.
akt notarialny w sprawie wykreślenia służeb• Gmina Zambrów od początku roku aktywnie ności drogowych. W wyniku przetargu sprzezabiega o dofinansowanie realizacji swoich za- dano jedną z sześciu działek (w tym jedna po-
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dwójna) przeznaczonych do sprzedaży. Teren
i kanalizacyjnych będących własnością Gminy Zambrów. Podpisano też umowy użyczenia
inwestycyjny w Czerwonym Borze za kwotę
211.215,00 zł nabyła jedna z firm zajmujących
urządzeń wodno-kanalizacyjnych z Zakładem
się produkcją okien aluminiowych. Z uwagi
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wysokiem Mazowieckiem na obsługę sieci. Na mocy
na korzystną lokalizację terenów
tego porozumienia ZWiK Wysokie Mazowiecinwestycyjnych, władze
Gminy Zambrów
kie będzie obsługiwać gminne wodociągi i kamają nadzieję,
nalizację do 31 grudnia 2023 r.
że wkrótce • 5 lutego rozpoczęły się wybory organów samouda się
rządu wsi w 70 sołectwach na terenie Gminy
Zambrów. W tajnym głosowaniu na pięcioletnią
kadencję mieszkańcy sołectw wybierają sołtysów i od 2 do 5 członków Rady Sołeckiej. Zarządzone przez Wójta Gminy wybory potrwają
do 20 marca br. Wybory odbywają się zgodnie
z przepisami Statutów poszczególnych 70 sołectw funkcjonujących na terenie Gminy Zambrów. Rada Gminy uchwaliła te Statuty w formie
odrębnych uchwał.
•
Zakończył się cykl zebrań sprawozdawczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. W niektórych z nich dokonano zmian
w składach Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Gmina Zambrów finansuje działalność operacyjną
11 jednostek w ramach wydatków budżetowych
przeznaczonych na ochronę przeciwpożarową.
•
Rada Gminy uchwaliła zasady, tryb przyznawania, pozbawiania i wysokość stypendiów
sportowych dla osób fizycznych. Według zapisów uchwały stypendium sportowe może
otrzymać osoba fizyczna, która jest mieszkańcem Gminy Zambrów i osiąga wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Decyzję
w sprawie przyznania stypendium podejmuje
Wójt Gminy Zambrów na podstawie opinii Komisji do opiniowania wniosków o przyznanie
stypendium sportowego. Stypendium może być
sprzeprzyznane na okres do 12 miesięcy, a jego wydać pozosokość wynosi od 300 zł do 1500 zł miesięczstałe działki.
nie. Rada Gminy przyjęła też Kalendarz Imprez
•
Podpisano poKulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych orrozumienie międzygminganizowanych przez Gminę Zambrów w 2019
ne w sprawie powierzenia Miastu
r. Gmina Zambrów, która nie posiada swojego
ośrodka kultury, zaplanowała organizację 29
Wysokie Mazowieckie zadania publicznego poimprez (szczegóły wewnątrz numeru).
legającego na zaopatrywaniu w wodę i odpro(bp)
wadzaniu ścieków na terenie Gminy Zambrów
z wykorzystaniem urządzeń wodociągowych
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M a ł g o r z ata S i e r z p u tows ka
1972-2018
28 grudnia 2018 r. w zmarła Małgorzata Sierzputowska. Wieloletnia pracownica Urzędu Gminy Zambrów, odznaczona Srebrnym Medalem „Za Długoletnią Służbę”, nadanym przez Prezydenta
RP.
Małgosia, bo tak nazywaliśmy Ją wszyscy, rozpoczęła pracę w Urzędzie Gminy Zambrów
w 1991 r. w Referacie Finansowym na stanowisku podinspektora ds. księgowości zobowiązań. Była
osobą spokojną, ale tak ujmująco ciepłą, że nie sposób było jej nie lubić. Jej spokój i wytrwałość predestynowały ją do pracy przy gminnych „finansach”. Jednak nie dane Jej było ciągle pracować przy
liczbach i wezwaniach do zapłaty. W 2002 r. kontynuowała pracę w Urzędzie, awansując na stanowisko inspektora ds. kadrowych i obsługi Sekretariatu w Referacie Organizacyjnym.
W roku 2010 Małgosia ukończyła Wyższą Szkołę Administracji Państwowej w Białymstoku,
na kierunku administracji, uzyskując tytuł magistra administracji. Praca w Sekretariacie dała jej możliwość częstszego kontaktu z ludźmi. Pani inspektor stała się bardziej rozpoznawalna. Swoją uprzejmością i życzliwością zyskała sobie sympatię koleżanek i kolegów z pracy oraz osób załatwiających
sprawy w Urzędzie Gminy Zambrów.
Małgosia, od ponad dziesięciu lat, zmagała się ze śmiertelną chorobą. Do ostatnich chwil
dzielnie stawiała jej czoła. Niestety, przegrała tę nierówną walkę. Z niektórymi z nas Małgosia przepracowała w Urzędzie ponad 27 lat. Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o Jej śmierci. Zawsze
jednak będziemy Ją wspominać jako pogodną i uśmiechniętą Koleżankę. Będzie nam Jej brakować.
Bogdan Pac
Sekretarz Gminy Zambrów
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Trochę mądrości
„Konflikt pokoleń”

(artykuł polemiczny)
Kto ma rację – starzy czy młodzi? Kto lepiej zna życie, a kto w tym życiu nie zginie? Ile w nim konserwatyzmu, a ile postępu? Pytania na dziś dość trudne, a odpowiedzi dość niejednoznaczne. Mogą być jednak
przyczynkiem do wywołania konfliktu pokoleń. Zacznijmy po kolei.
Odpowiedź na pierwsze pytanie oczywista nie jest. Ludzie starsi, wzbogaceni o bagaż doświadczeń,
mogą być pewni swoich racji. Wykorzystując doświadczenie, bezceremonialne okazują swoją wyższość
wobec młodych. Krytycznie podchodzą do racji przedkładanych przez przedstawicieli młodego pokolenia,
często nie próbując ich nawet poznać. Wychodzą z założenia, że starszy człowiek zawsze ma rację, nawet
jeśli jej nie ma. Młodzi zaś w duchu drwią ze „starych pierników”, bo to oni mają rację we wszystkim, co
myślą i co czynią. Nowoczesna odmiana racji – moja racja jest najmojsza!
Odnosząc się do drugiego pytania, należy przyznać, że zdania mogą być podzielone. Wiadomo, starsi
dobrze znają życie, zawsze płynęli z jego prądem i z niejednego pieca chleb jedli. Potrafili się do tego życia
przystosować. Nadeszły jednak czasy, że przestali za nim nadążać. W dobie komputerów, GPS-ów, Internetu
i smartfonów, zaczęli powoli tracić kontakt z otaczającą ich nowoczesną rzeczywistością. Młodzi natomiast
w tych klimatach czują się jak przysłowiowe ryby w wodzie. Co z tego, że nie potrafią nic ugotować, naprawić żadnego sprzętu czy wywiązać krawata? Przecież przepis na każdą potrawę, każdą poradę naprawy
i instrukcje mogą znaleźć w Internecie. Tylko co będzie, gdy zabraknie połączenia do Internetu i zasięgu
telefonu. Starzy by sobie poradzili, młodzi gorzej.
Za to odpowiedź na trzecie pytanie, wydaje się dość oczywista. Starsi murem będą opowiadać się za
utrzymaniem dotychczasowego porządku rzeczy, a młodzi chcieliby zrewolucjonizować świat. Tymczasem
starzy i młodzi powinni spotkać się w pół drogi. Nie wolno iść naprzód, nie oglądając się za siebie. Dlatego
z szacunkiem odnośmy się do zasad i prawd głoszonych przez starszych, ale też z góry nie odrzucajmy nowych, lepszych rozwiązań proponowanych przez młodych. Jeżeli obie strony zachowają umiar, to konfliktu
pokoleń unikniemy. Przecież wiadomo, że nigdy nie będzie tak, jak było ani, jak by się chciało.
Bogdan Pac

Mała Polityka Szwagra

„Równouprawnienie”
żeby swoich chłopów też za fraki wzięły! Wyrzucił
Kończył się karnawał i nic w tym dziwnego, że to z siebie i prędko dwie serie polał, po czym najwyszwagier mnie odwiedził. Od razu mówię, że nie było raźniej ośmielony przeszedł do ataku. Koła gospodyń
to suche widzenie. A przyszedł do mnie z gotowym zakładają, jakieś aerobiki ćwiczą, z kijami po drogach
już tematem rozmowy. Żebyś mnie jednak dobrze chodzą! We łbach im się poprzewracało! Baba chłozrozumiał – mówi – to musimy się napić. Od razu pem będzie rządzić?! Niedoczekanie!
po dwie setki „swojaka” łyknęliśmy i szwagier nieco
Po pół litrze nareszcie zrozumiałem, o co mu
się rozluźnił. Widać jednak, że coś go gryzie. O co chodzi. Biedak wystraszył się żeńskiej dominacji
chodzi? – pytam. Polał jeszcze jedną setkę i wycedził i kobiecych rządów. Ja tam „babski sołtys” nie jeprzez zęby – na bal karnawałowy każe mi ze sobą iść! stem, ale za równouprawnieniem owszem. Co prawKto? – zapytałem ze średnim zainteresowaniem. Jak da wolałbym, żeby było tak jak dawniej, ale tak się
to kto? – twoja siostra, a moja żona! – wrzasnął mi do już nie da – myślałem sobie. I właśnie wtedy to moje
ucha. Ogłuszył mnie krzykiem i kolejną
myślenie przerwał nie kto inny, jak mój
setką. Przez dłuższą chwilę zapanowała
szwagier. Bełkotał coś, że wszystkie
cisza.
baby są głupie i trzeba je krótko trzyPo jakimś czasie, gdym wreszcie
mać. Zadowolony z siebie polał kolejdoszedł do siebie, spytałem go, o co
ną setkę i próbował wznieść toast w tej
chodzi z tym balem. Ano mówi, że
intencji. Myślałem krótko, obraził moją
w Gminie bal organizują, a ona tam być
siostrę, to mu podziękowałem za odmusi i sama pokazać się nie może, dlawiedziny lekkim „muśnięciem” po gętego mnie chce ze sobą ciągnąć. Ja tam
bie. Gdy już mnie opuścił, żal mi się go
na bal do ciebie mogę przyjść – tłumazrobiło. Nikt go nie rozumie. To tak jak
czy – i taką zabawę urządzimy, że przez
mnie. Mnie też nikt nie rozumie. Żona
trzy dni w oborniku będą mnie szukać.
raz zrozumiała. I to źle!
No, nie rozumie mnie baba – ciągnie daStasiek, znaczy szwagier Władka
lej – i jeszcze inne kobiety nabuntowała,
/nazwisko i adres znane redakcji/
rys. W. Rusiecki
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KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH, SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ ZAMBRÓW W 2019 R.
Lp.

Nazwa przedsięwzięcia

II Turniej Piłki Nożnej
1. Halowej o Puchar Wójta
Gminy Zambrów

Termin

Współorganizator

09.02.2019 r. ZKS Olimpia Zambrów

IV Otwarte Mistrzostwa
Zarząd Gminny OSP
2. Gminy Zambrów w Tenisie 16.02.2019 r.
w Zambrowie, SP Osowiec
Stołowym
I Turniej Piłki Nożnej
Halowej Dzieci i Młodzieży
Zarząd Gminny SZS
3. o Puchar Wójta Gminy
19.02.2019 r.
w Zambrowie, SP Osowiec
Zambrów
III Samorządowy Bal
4. Charytatywny Gminy
Zambrów

Rady Sołeckie z terenu Gminy
02.03.2019 r. Zambrów,
Rada Gminy Zambrów

IV Marsz Pamięci Żołnierzy
Stowarzyszenie Historyczne
02.03.2019 r
5. Wyklętych
im. 71 Pułku Piechoty
Gminne Eliminacje XLII
Zarząd Gminny OSP
Ogólnopolskiego
Turnieju
6.
07.03.2019 r w Zambrowie, SP PoryteWiedzy Pożarniczej
Jabłoń, OSP Poryte-Jabłoń

Miejsce imprezy
Zambrów
(SP Nr 5)
Osowiec
(SP Osowiec)
Osowiec
(SP Osowiec)
Zambrów
(sala bankietowa
p. Leszczyńskiego)
Czerwony Bór
(strzelnica myśliwska)
Poryte-Jabłoń,
(SP Poryte-Jabłoń)

Gminne obchody Dnia
7. Kobiet

Koła Gospodyń Wiejskich
09.03.2019 r. z terenu Gminy Zambrów,
KGW Wiśniewo

Wiśniewo
(świetlica wiejska)

I Gminny Konkurs Poezji
8. i Piosenki Angielskiej

13.03.2019 r. SP Stary Skarżyn

Stary Skarżyn
(SP Stary Skarżyn)

VII Gminny Konkurs
9. Recytatorski „Przedszkolaki 03.04.2019 r. SP Osowiec
Recytują”
Gminny Konkurs
Koło Gospodyń Wiejskich
10. „Tradycyjny Stół
06.04.2019 r.
„Sąsiadki” w Ładach Polnych
Wielkanocny”
Święto Patrona SP
25.04.2019 r. SP Osowiec
11. w Osowcu
Gminne obchody Dnia
12. Strażaka

Zarząd Gminny OSP
10.05.2019 r. w Zambrowie, SP Stare
Zakrzewo, OSP Zbrzeźnica

VIII Gminny Konkurs
13. Piosenki Dziecięcej „Mały
Solista”

15.05.2019 r. SP Osowiec

Święto Patrona
14. SP w Starym Zakrzewie

23.05.2019 r. SP Stare Zakrzewo

XXI Gminny Festiwal
Profilaktyki – Dzień
15. Rodziny (Dziecka, Matki,
Ojca, Babci i Dziadka)

Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
31.05.2019 r.
Alkoholowych w Zambrowie,
GOPS w Zambrowie

Osowiec
(SP Osowiec)
Łady Polne
(świetlica wiejska)
Osowiec
(SP Osowiec)
Stare Zakrzewo,
(SP Stare Zakrzewo)
Tabędz (remiza OSP)
Osowiec
(SP Osowiec)
Stare Zakrzewo
(SP Stare Zakrzewo)
Zambrów
(stadion miejski)
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Konkurs Plastyczny dla klas
16. 0-III „Mój Komputerowy
06.06.2019 r. SP Stary Laskowiec
Świat”
IV Gminny Konkurs
12.06.2019 r. SP Stary Laskowiec
17. Wiedzy o Krajach
Anglojęzycznych
VI Gminny Turniej Piłki
18. Nożnej o Puchar Prezesa
Zarządu Gminnego OSP

Zarząd Gminny OSP
29.06.2019 r. w Zambrowie, OSP PoryteJabłoń
Rady Sołeckie z terenu Gminy
Parlament
otwarty
dla
ludzi
19.
czerwiec 2019 Zambrów, Rada Gminy
Zambrów
V Turniej Piłkarski Drużyn
Niezrzeszonych (do lat 18)
Zarząd Gminny OSP
20. o Puchar Wójta Gminy
03.08.2019 r.
w Zambrowie, OSP Zbrzeźnica
Zambrów
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Stary Laskowiec
(SP Stary Laskowiec)
Stary Laskowiec
(SP Stary Laskowiec)
Poryte-Jabłoń
(boisko wiejskie)
Warszawa
(Sejm RP)
Zbrzeźnica
(boisko wiejskie)

KGW z terenu Gminy
V Święto Gminy Zambrów
Poryte-Jabłoń,
Zambrów, Zespół
IV Festiwal Młodej Sceny
(boisko wiejskie)
10.08.2019 r. „Laskowianki”, Zarząd Gminny
21. Disco Polo;
Wiśniewo
OSP w Zambrowie, OSP
V Festyn Rodzinny
(boisko szkolne)
11.08.2019 r. Poryte-Jabłoń, OSP Wiśniewo
Zarząd Gminny OSP
Gminne Zawody SportowoNowy Laskowiec
22. Pożarnicze
31.08.2019 r. w Zambrowie,
(boisko wiejskie)
OSP Stary Laskowiec
IV Gminne Wyścigi
Zarząd Gminny OSP
Nowy Laskowiec
Kolarskie
Dzieci
(boisko wiejskie, droga
23.
09.09.2019 r. w Zambrowie, OSP Stary
i Młodzieży
Laskowiec
gminna)
Obchody rocznicowe
Parafia Najświętszej Marii
Tabędz
kampanii wrześniowej
Panny Częstochowskiej
(kościół)
13.09.2019 r. w Tabędzu, Burmistrz Miasta
24. 1939 r., pochówek NN
Zambrów
żołnierza z mogiły
Zambrów, Regionalna Izba
(cmentarz parafialny)
w Śledziach
Historyczna w Zambrowie
I Turniej Brydża
Sportowego
25. o Puchar Wójta Gminy
Zambrów

22.09.2019 r.

Miejski Ośrodek Kultury
w Zambrowie

Cieciorki
(świetlica wiejska)

Gminne obchody Dnia
26. Seniora

11.10.2019 r.

KGW z terenu Gminy
Zambrów, GOPS w Zambrowie

Cieciorki
(świetlica wiejska)

I Otwarte Szachowe
27. Mistrzostwa Gminy
Zambrów

19.10.2019 r. SP Stare Zakrzewo

V Otwarte Mistrzostwa
28. Gminy Zambrów w Piłce
Siatkowej

16.11.2019 r.

Zarząd Gminny OSP
w Zambrowie, SP Osowiec

Podsumowanie Konkursu
Fotograficznego „Piękno
29. Gminy Zambrów
w Obiektywie”

18.12.2019 r.

Rada Gminy Zambrów, Miejski
Ośrodek Kultury w Zambrowie

Stare Zakrzewo
(SP Stare Zakrzewo)
Osowiec
(SP Osowiec)
Zambrów
(MOK)
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Uro czyste ot warcie Stacji Uzdatniania
Wody w Ł osiach-D ołęgach
Obiekt wybudowany został w ramach 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”. Zadanie to podzielono na 3 części, z których główną i najważniejszą
stanowiła „Część I: Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łosie-Dołęgi”.
Całkowity koszt brutto całego zadania to 3 349 526,38 zł.
Koszt brutto Części I związanej z budową Stacji Uzdatniania Wody wyniósł 2 967 501,27 zł, a wysokość kosztów inwestycyjnych (robót budowlanych) to 2 930 724,27 zł.
Na realizację powyższej inwestycji pozyskano dofinansowanie w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W ramach zadania wykonano nowy budynek Stacji Uzdatniania Wody w m. Łosie – Dołęgi na dz.
118/3 i 118/8, wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi
120,65 m2, powierzchnia zabudowy budynku wynosi 142,20m2.

Zakres prac obejmował również:
• wykonanie uzbrojenia istniejącego otworu głębinowego wykonanego w 1977r. o gł. 70m,
• wykonanie nowego otworu głębinowego o gł. 65m wraz z uzbrojeniem,
• montaż urządzeń technologicznych stacji, tj. aeratora ciśnieniowego, 2 filtrów ciśnieniowych ze złożami
kwarcowymi , zestawu pompowego II֯, o wyd. Q -135 m3/h, 2 sprężarek śrubowych, agregatu prądotwórczego,
• wykonanie zbiornika wyrównawczego wody uzdatnionej o pojemności 300m3,
• wykonanie osadnika popłuczyn,
• wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy szczytowej 20 kWp,
• wykonanie utwardzenia dojazdów do wykonanego obiektu, ogrodzenia wykonanego z paneli ogrodzeniowych oraz nasadzeń zieleni.
Średnia dobowa wydajność stacji wynosi 920 m3/d.
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Generalnym wykonawcą zadania jest firma Instalcompact Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wierzbowa 23,
62-080 Tarnowo Podgórne.
Nadzór inwestorski sprawowany był przez firmę ENERGOINWEST JK z siedzibą w Białymstoku ul.
Gen. Wł. Andersa 15.
Roboty i usługi wykonywane były w okresie od 22 marca 2018 roku do dnia 30 listopada 2018r.
Pozostałe dwa zadania zrealizowane w ramach inwestycji to:

1. Część II: Budowa sieci wodociągowej Długobórz Pierwszy, Stary Laskowiec, Rykacze, Łosie-Dołęgi,
etap I. Budowa sieci wodociągowej w I Etapie obejmowała swym zasięgiem działki o numerach ewidencyjnych 118/3, 142, 67 i 143, położone w obrębie Łosie-Dołęgi. W ramach prac wykonany został nowy
odcinek sieci wodociągowej w oparciu o rury z PE o długości ponad 840 m w miejscowości Łosie-Dołęgi
wraz z urządzeniami towarzyszącymi tj. zasuwy i hydranty przeciwpożarowe.
Całkowita wartość brutto zadania to 332 683,23 zł, w tym wartość robót budowlanych - 329 383,23 zł.
Roboty wykonywane były w okresie od dnia 17 września 2018 r. do dnia 25 października 2018r.
Wykonawcą inwestycji była firma EKOTECH Paweł Jarząbek z siedzibą w m. Wiśniewo 53B gm. Zambrów,
2. Część III: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Zambrowska – Wola Zambrzycka, gm. Zambrów.
W ramach prac powstała sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na działce o nr ewidencyjnym 404/2,
położonej w obrębie Wola Zambrowska oraz na działkach o numerach ewidencyjnych 209 i 200/3, położonych w obrębie Wola Zambrzycka. Wykonany został odcinek sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości około 108 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi.
Całkowita wartość brutto zadania to 49 341,88 zł.
Roboty wykonywane były w okresie od dnia 19 kwietnia 2018 r. do dnia 15 maja 2018r.
Wykonawcą inwestycji była firma EKOTECH Paweł Jarząbek z siedzibą w m. Wiśniewo 53B gm. Zambrów.
(JB)
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W tym roku w trakcie Balu zbieramy środki na leczenie 12-letniej Moniki Sawickiej, mieszkającej w Starym Krajewie, gm. Zambrów. U dziewczynki stwierdzono guza śródmózgowego. Schorzenie nie jest operacyjne,
guza nie można leczyć inwazyjnie.
Monika wymaga leczenia zachowawczego, potrzebując stałej obserwacji lekarzy onkologów i neurochirurgów. Niezbędna jest ciągła rehabilitacja intelektualna.
Dziewczynka jest pod opieką Fundacji Studenckiej „Młodzi Młodym”
z siedzibą w Częstochowie, Nr: KRS 0000270261. Już teraz można dokonywać wpłat z tytułu 1% lub wpłacając na rachunek bankowy Fundacji Nr:
55 1680 1017 0000 3000 1640, z dopiskiem: „Monika Sawicka 9271”.

Wieści

12

Gminne

GMINA WIEJSKA

ZAMBRÓW
POWIAT ZAMBROWSKI
2017

Liczba

miejscowości

73

sołectw

71

Powierzchnia w km²

LUDNOŚĆ

299

Wybrane dane statystyczne

2015

Ludność

2016

Ludność według płci i wieku w 2017 r.

Powiat
2017

2017

9010

8967

8969

Ludność na 1 km²

30

30

30

60

Kobiety na 100 mężczyzn

97

96

96

102

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób
w wieku produkcyjnym

63,0

63,4

63,3

60,0

Dochody ogółem budżetu gminy na 1 mieszkańca
w zł

2653

3546

3975

3960

Wydatki ogółem budżetu gminy na 1 mieszkańca
w zł

2743

3389

4192

4088

-

-

-

3

31

40

36

16

Pracującyᵇ na 1000 ludności

246

226

219

181

Udział bezrobotnych zarejestrowanych
w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (w %)

6,4

5,4

4,4

5,9

wodociągowej

94,9

94,9

94,9

95,2

kanalizacyjnej

15,7

15,8

15,7

54,0

0,7

0,6

0,7

3,0

1120

1137

1149

1205

Turystyczne obiekty noclegoweᵃ
Mieszkania oddane do użytkowania na 10 tys.
ludności

44027

MĘŻCZYŹNI
4578

KOBIETY
4391

Ludność - w % ogółu ludności - korzystająca
z instalacji:

gazowej
Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze
REGON na 10 tys. ludności w wieku
produkcyjnym

Wybrane dane demograficzne
w 2017 r.
Ludność

Powiat

Gmina

Migracje ludności na pobyt stały

Powiat=100

44027

8969

20,4

22189

4391

19,8

Urodzenia żywe

435

88

20,2

Zgony

412

73

17,7

23

15

x

-123

12

x

w tym kobiety

Przyrost naturalny
Saldo migracji ogółem
Ludność w wieku:
przedprodukcyjnym
produkcyjnym
poprodukcyjnym

7996

1840

23,0

27525

5493

20,0

8506

1636

19,2

ᵃ Dane dotyczą obiektów posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych. ᵇ Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz gospodarstw indywidualnych
w rolnictwie. ᶜ W przypadku migracji zagranicznych dane dotyczą 2014 r.
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Konk

W ramach realizacji zadania
promocyjnego Wójt Gminy Zambrów ogłosił
Konkurs Fotograficzny „Piękno Gminy Zambrów
w Obiektywie”. Celem konkursu jest odkrywanie piękna
Gminy Zambrów, budzenie zainteresowań przyrodą własnego
regionu, rozwijanie wrażliwości artystycznej i ekologicznej, prezentacja
twórczości w dziedzinie fotografii, rozpowszechnianie idei fotografowania
jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz rozwijanie kreatywności
i twórczej wyobraźni mieszkańców. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim
wziąć udział osoby pełnoletnie, które w dniu zgłoszenia udziału ukończyły 18 lat.
Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące
oryginałami. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo), a technika
wykonania fotografii jest dowolna. Każdy z autorów może nadesłać do 4 fotografii.
Prace należy nadsyłać do 30 listopada 2019 r. drogą elektroniczną, zdjęcie
w formacie JPG nie przekraczające 8 MB na adres: promocja@ugzambrow.pl,
w formie załączników do listu elektronicznego; w formie odbitek fotograficznych
w formacie 15x21cm lub 21x30 cm - drogą pocztową na adres: Urząd Gminy
Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów lub osobiście do Urzędu Gminy
Zambrów, Zambrów, ul. Fabryczna 3, pok. nr 19.
Oceny zdjęć dokona specjalnie powołane przez Wójta Gminy
Zambrów jury. Nagrodzone prace będą opublikowane w witrynie
Gminy Zambrów: www.ugzambrow.pl oraz na jej profilu
Facebook. Mogą być też publikowane na innych stronach
internetowych, z podaniem źródła publikacji.
Organizator zastrzegł sobie

kurs Fotograficzny

p r a w o
do wykorzystania zdjęć
nadesłanych
przez
uczestników
Konkursu do umieszczania ich w publikacjach
wydawanych przez Gminę Zambrów, podając imię
i nazwisko autora.
Dla uczestników konkursu przewidziano 3 nagrody
główne: za I miejsce - nagroda rzeczowa o wartości do 800,00
zł, za II miejsce - nagroda rzeczowa o wartości do 500,00
zł, a za III miejsce - nagroda rzeczowa o wartości do 300,00
zł. Nadesłane prace mogą być również docenione poprzez
przyznanie wyróżnienia. Rozdanie nagród i wyróżnień nastąpi
podczas wernisażu wystawy pokonkursowej, planowanej
na grudzień br. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny
na stronie internetowej www.ugzambrow.pl oraz
fanpage`u Gminy na Facebooku. Zapraszamy do
wzięcia udziału w Konkursie.
(bp)
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Ćwiczenia OSP Zbrzeźnica

W dniu 16 grudnia 2018 r. OSP Zbrzeźnica pod czujnym okiem kolegów z JRG Zambrów szkoliła się w zakresie ratownictwa technicznego na nowo pozyskanym sprzęcie. Warto przypomnieć, że
w ostatnim czasie OSP Zbrzeźnica wzbogaciła się o sprzęt ratownictwa technicznego z 2 programów
ministerialnych.
• Ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w tym roku zakupiliśmy system
selektywnego wywoływania DSP 50 oraz nożyce hydrauliczne Lukas. Koszt ok. 20 tysięcy złotych
• Ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Gminy Zambrów zakupiliśmy rozpieracz ramieniowy Lukas, agregat zasilający narzędzie hydrauliczne Lukas, rozpieracz kolumnowy Lukas, 2
pary przewodów zasilających, łańcuchy oraz zestaw końcówek do rozpieracza kolumnowego.
Koszt ok. 50 tyś.złotych.								
(sm)

Wieści

Gminne

19

Skrzynka pocztowa na każdej posesji w naszej gminie
Skrzynka pocztowa powinna znajdować się na każdej posesji. To dziś
w Polsce prawny obowiązek, ale skrzynka to też, po prostu, element
krajobrazu naszych wsi, miasteczek i miast, który powinien być standardem
– jak numer domu czy dzwonek do drzwi.
Każdy z nas - mieszkańców gminy - otrzymuje przecież na adres domowy
listy, gazety lub zawiadomienia o możliwości odbioru przesyłek. Oczywiście
z różną częstotliwością – jedni niemal codziennie, inni rzadziej, np. kilka
razy w roku. Wszystkim nam jednak zdarza nam się narzekać, że listy lub
gazety są zamoczone, zniszczone albo że nie otrzymaliśmy oczekiwanego
listu, awiza czy choćby różnych informatorów dotyczących Naszej Gminy.
DLACZEGO WARTO?
Po pierwsze - sami niewielkim kosztem możemy skutecznie zapobiec
zaginięciem korespodencji. Po drugie - uchroni to przesyłki nie tylko
przed działaniem warunków atmosferycznych, ale także, co ważne, przed
dostępem do nich innych osób. Zadbamy przy tym o to, aby korespondencja
docierała do nas niezniszczona.
Jednocześnie warto dodać, że posiadacze skrzynek oddawczych mogą
skorzystać z usługi Poczty Polskiej S.A. - wrzutu do skrzynki oddawczej listu poleconego bez potwierdzenia
odbioru ,,Polecony do skrzynki”. Usługa ta powiązana jest z otrzymywaniem bezpłatnych SMS-ów albo e-maili
z informacją o doręczeniu przesyłki poleconej do skrzynki. Formularz można złożyć w formie elektronicznej
https://www.poczta-polska.pl/paczki-i-listy/odbior/r-skrzynki/ albo w formie papierowej
(formularze
dostępne w placówkach pocztowych i u listonosza). Usługa jest bezpłatna.
W ZGODZIE Z PRZEPISAMI
Nie bez znaczenia jest również to, że umieszczając oddawczą skrzynkę pocztową w miejscu dostępnym dla
operatorów pocztowych dowodzimy, że jesteśmy społecznością odpowiedzialną - respektującą obowiązujące
przepisy prawa. O obowiązku (od 1 stycznia 2013r) umieszczenia skrzynki pocztowej mówią przepisy
Ustawy Prawo Pocztowe oraz Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie oddawczych
skrzynek pocztowych. Postarajmy się być Gminą, w której na każdej posesji będzie skrzynka pocztowa na
korespondencję.
Należy dodać, iż właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami
władają, mają również obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki
z numerem porządkowym. Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz .U. 2017.0.2101 t. j.). Niedopełnienie obowiązku wynikającego
z powyższego przepisu skutkuje popełnieniem wykroczenia określonego w art. 64 Kodeksu Wykroczeń (Dz.
U. 2018.0.618 t. j.).
Powyższe aspekty mają zarówno znaczenie dla
poprawy jakości i skuteczności dostarczanej
do adresatów korespondencji ale także istotnie
usprawniają działania wszystkich podmiotów, dla
których łatwość identyfikacji domów jest niezwykle
ważna, czasami nawet dla ratowania życia i zdrowia.
GDZIE KUPIĆ?
W tym pomocny może być Urząd Pocztowy, gdzie
można zakupić skrzynki w różnych kolorach,
odpowiedniej wielkości, w których zmieści się oprócz
listów również prasa. Zaopatrzenie się w taką skrzynkę
może być jeszcze prostsze.
Uwaga – wystarczy zapytać swojego listonosza, a on dostarczy ją bezpośrednio do Państwa domu.

(PP)
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Inwestycje wykonane w 2018 roku w Gminie Zambrów
1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Woli Zambrowskiej357000,00 zł.
2. Budowa Stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łosiach
Dołęgach – 3 354523,00 zł.
3. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Zaniach - 100000,00 zł.
4. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Cieciorkach- 173222,00 zł.
5. Przebudowa drogi powiatowej Sędziwuje – Krajewo Borowe - 631245,00 zł.
6. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Szeligach –Leśnicy - 2 043000,00 zł.
7. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w Nagórkach –Jabłoni- 1 526000,00 zł.
8. Budowa chodnika w Porytem Jabłoni - 130000,00 zł.
9. Utwardzenie pobocza drogi gminnej Wądołki Bućki – Stare Wądołki 400000,00 zł.
10. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę drogi w Grabówce15621,00 zł.
11. Modernizacja żwirowej drogi dojazdowej do pól w obrębie Groch Łętownica139095,00 zł.
12. Zakup działek w Starych Wądołkach i Cieciorkach – 26657,00 zł.
13. Wykonanie dokumentacji technicznej na rozbudowę szkół w Starym Zarzewie
i Wiśniewie - 58671,00 zł.
14. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę sal gimnastycznych:
w Porytem Jabłoni i Starym Skarżynie - 70602,00 zł.
15. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Porytem Jabłoni448491,00 zł.
16. Opracowanie koncepcji architektonicznej zagospodarowania działki przy
ulicy Fabrycznej w Zambrowie na potrzeby budowy przedszkola - 11000,00zł.
17. Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Spokojnej w Długoborzu - 40000,00 zł.
18. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zambrów - 109777,50 zł.
19. Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego na
terenie Gminy Zambrów – 34440,00 zł.
20. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cieciorkach – 1 200000,00 zł.

Planowane inwestycje w Gminie Zambrów w 2019 roku
1.
2.
3.
4.

Dokumentacja projektowo–wykonawcza na budowę kanalizacji sanitarnej
w Woli Zambrzyckiej - 48585,00 zł.
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 500000,00 zł.
Budowa wodociągu Klimasze – Poryte Jabłoń – 150000,00 zł.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2000B Sędziwuje-Krajewo Borowe –
372500,00 zł.
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Rozbudowa drogi gminnej Zbrzeźnica - Pstrągi Gniewoty - 3 200000,00 zł.
Utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Grabówka 430000,00 zł.
Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Wądołki Bućki - 85000,00 zł.
Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi Wola Zambrowska –Stary Laskowiec - 82000,00 zł.
Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi gminnej w Nowym Laskowcu- Kolonia – 90000,00 zł.
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę nawierzchni drogi
w Nowym Laskowcu – 40000,00 zł.
Zakup wozu strażackiego dla OSP Przeździecko- Mroczki – 100000,00 zł.
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Zakrzewie - 1 650000,00 zł.
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wiśniewie - 200000,00 zł.
Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę gminnego przedszkola
samorządowego - 100000,00 zł.
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Czartosy (kolonia), Długobórz (kolonia), Wola Zambrowska, Grabówka, Stare Krajewo, Wiśniewo
– 634000,00 zł.
Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przez drogę krajową w Starym Laskowcu – 50000,00 zł.
Wykonanie uzupełnienia oświetlenia ulicznego – 100000,00 zł.
Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródla energii - 1100000,00 zł.
Budowa świetlicy wiejskiej w Nagórkach-Jabłoni(etap I) – 800000,00 zł.
Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku przy świetlicy w Cieciorkach137000,00 zł.
Przebudowa świetlicy w Krajewie Białym - 525000,00 zł.
Budowa obiektów rekreacji w Zarębach Kramkach i Porytem Jabłoni 200000,00 zł.
Modernizacja świetlicy w Cieciorkach - 688373,00 zł.
Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku wokół świetlicy w Ładach Polnych- 553000,00 zł.

Należy podkreślić, że na część inwestycji uzyskaliśmy dofinansowanie od
Wojewody Podlaskiego i Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Dotyczy to
budowy drogi Zbrzeźnica - Pstrągi Gniewoty, zagospodarowania terenu wokół
świetlic w Ładach Polnych i Cieciorkach, przebudowy świetlicy w Krajewie Białym, a także na budowę instalacji fotowoltaicznych .
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URSZULA KRAJEWSKA-SZELIGOWSKA
Fraszki etymologiczno - homonimiczne o wsiach
z gminy Zambrów, którym nadałam nazwę
„etymohomki”. Etymohomki charakteryzują
się tym, że zawierają dwukrotnie nazwę danej
miejscowości, pierwsza jest ukryta w treści
fraszki i w żartobliwy sposób sugeruje, skąd
może pochodzić nazwa miejscowości.
1. Baczewskie lamentacje
Wrócili z lasu ręBACZE.
Deszcz pada. Ubrania MOKRE.
Nad ściętym dębem deszcz płacze.
I płaczą z nim BACZE MOKRE.
2. Brajczewskie napomnienia
Odejdź stamtąd! To jest zguBny RAJ, CZ.
EWO,
On nieSIE RZadko radość, PUstkę raczej. PóTY
Jeszcze cię tamto życie na dno ściągnęło,
Wróć! Tu jest raj prawdziwy. BRAJCZEWOSIERZPUTY.

8. Czerwonoborska terapia
Do dziecka felCZER W ONYm dniu przyjechał,
I zdrowego życia pokazał mu wzór.
NiedoBÓR tlenu! Lepiej, by wyjechał
I tam się dotlenił, gdzie CZERWONY BÓR.
9. Dąbkowskie lamentacje
Rósł DĄB. KIedyś wiatr posiał maleńkie nasionko.
Przeżył niejedną nawaŁĘ. TO W NIC A nic nie
odziany
Stał zimą, to strojny w liście, gdy z nieba grzało
słonko.
Gdzie? DĄBKI ŁĘTOWNICA. Tam ścięty
i porąbany.
10. Długoborskie długi
Chłop ma DŁUG. OBÓR Zbudował pięć,
Ale szans nie ma go spłacić.
DŁUGOBÓRZ chciałby na własność mieć,
Lecz wkrótce wszystko już straci.

3. Duch wioski Boruty- Goski
Gdy wyjdzie z BORU, TY GO SKInieniem
Przywołaj do swojej wioski,
Niechaj mieszkańców spełni życzenie
Duch wsi BORUTY-GOSKI.

11. Gardliński wędkarz
EdGAR D. LINa złowił
On ze sprytu słynie
Brawa Egdarowi
Dziś biją w GARDLINie

4. Chmielewska rozpacz elegantki
ObciaCH MI, ELEeganckiej damie,
Oj, paPO, GORZE, LEpiej
Opuścić CHMIELE-POGORZELE,
Niźli pracować w sklepie!

12. Narciarz w Goskach Dużych
Skacze jak Stoch. Już nabrał rozpęDU,
ŻE jeGO SKI mkną niby ptak w górze
Wokół brzmią brawa! Takiego pędu
Nie ujrzą długo już GOSKI DUŻE!

5. Chorzelskie wychowanie
BaCHORZE, LEpiej mnie słuchaj,
Rzekł ojciec – bo stracisz wiele,
Ale w las poszła nauka
I wstyd na całe CHORZELE.

13. Narciarz w Goskach-Pełkach
Wypożyczył narty w GO-SKI
Już wiąże na nich suPEŁKI
Po sezonie narciarz boski
Wraca do wsi GOSKI –PEŁKI.

6. Ciecierskie żale
Najlepsze jest życie CIECI. ORKI
Wcale nie znają ni żniwa.
Tak się do żony we wsi CIECIORKI
Zmęczony rolnik odzywa.

14. Karciarz z Grabówki
GRA B., ÓW KArciarz słynny
W karty, i wpada stówka
Za stówką. Lecz los zmienny.
Znów śmieje się GRABÓWKA.

7. Pytanie z Czartos
Zapytał raz CZART OSY:
Ty się nie boisz mnie?
Od lat w nazwie CZARTOSY
Czart z osą droczy się.

15. Grochowska przegrana
Jaka jesteś przewrotna, GRO, CHYba przegrałam.
Próżno wypuszczam strzaŁĘ, TO W NIC A nic nie
trafia.
Kończę strzelecki turniej. Pewnie się śmieje cała
Wieś GROCHY ŁĘTOWNICA, i gmina, i parafia.
16. Grochowski pożar

Wieści
ZGROza! CHYba pożar! Łoś mówi do żony:
KlęPO, GORZE! LEćże w las, nie zwlekaj wiele!
I ucieka stado zwierząt przestraszonych.
Widzi, w dali płoną GROCHY-POGORZELE.
17. Pochwała Węgrów w Grzymałach
WęGRZY - MAŁY naród,
Co z tego, że mały?
Ale duchem wielki,
Jak nasze GRZYMAŁY.
18. Od szklarza do Klimasz
Szklarski zakład. Tam szklarz szKLI
– MA SZEść okien, dwa są nasze.
Jeszcze niech nam oszkli drzwi
I ruszamy na KLIMASZE.
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Proszę, KRAJ, EWO, ĆWIKŁY!
Tak żonie proponuje
Mąż (wieś KRAJEWO ĆWIKŁY).
25. Ogrzewanie w Krajewie-Korytkach
Nie ma czym palić, a wokół chłód,
I dzień za oknem dziś brzydki.
KRAJ, EWO, KORYT KIlka na pół!
Ogrzej KRAJEWO KORYTKI!
26. Marzenia z Krajewa-Łętowa
Co to za KRAJ, EWO, co za edukacja!
Kiedy widzę szkoŁĘ TO W Oczach mi ciemno.
W roku szkolnym zawsze marzę o wakacjach:
KRAJEWO-ŁĘTOWO w tyle, świat przede mną!

19. Konopkowskie smaki
Bardzo lubi beKON O.
P. KIsiel jada z jagłą.
A JABŁko chętnie jada kOŃ
We wsi KONOPKI-JABŁOŃ.

27. Wygrana z Ład Borowych
Wygrała zakŁADY, BO ROWEr na auto
Piękne przed tygodniem przecież zamieniła.
Przez ŁADY BOROWE gna autem. A tamto
Życie nieciekawe z tyłu zostawiła.

20. Konopkowskie rozmowy
Wyszedł wieczorem na balKON O.
P. KIwa na niego: JAŁówki nieBRZYdkie
masz – mówi- a byKÓW to chyba ze STO,
Kolego, KONOPKI JAŁBRZYKÓW STOK
kwitnie!

28. Kakofonia w Ładach Polnych
Nie miał ogŁADY. W nocy grywał na saksofonie.
Przesadził. Przyszedł sąsiad. Miał minę dosyć
srogą.
Nie rzęPOL. NErwy szarpiesz! Skończże tę
kakofonię!
Przez ciebie całe ŁADY POLNE znów spać nie
mogą!

21. Kozikowski konflikt
Raz spotkał KOZI samiec- cap, KIziaka
nadętego.
JA jestem Ładny – kiziak rzekł, tyś BRZYydki jest,
kolego.
Ja beKÓW nie chcę słyszeć już. Mnie mierzi kóz
twych STO.
Kiziak tak rżał, że zbudził wieś KOZIKI
JAŁBRZYKÓW STOK.
22. Kolacja w Krajewie Białym
Na kolację chleb KRAJ, EWO,
BIAŁE serki kładź na tacę,
W piękny wieczór przez KRAJEWO
BIAŁE pójdziemy na spacer.
23. Śniadanie w Krajewie Borowym
Mówi Adam: Szynkę na śniadanie
KRAJ, EWO, BO ROWEr na nas czeka.
Na to Ewa: Gotowe, kochanie!
Przez KRAJEWO BOROWE czas jechać!
24. Obiad w Krajewie -Ćwikłach
Co dzisiaj ugotujesz?

29. Zwolniony w Łosiach-Dołęgach
Czasu mam maŁO. SIE jutro zrobi!
Rzekł. Ale majster zwolnił pierDOŁĘ.
GIeroj leniwy podpadł majstrowi.
ŁOSIE-DOŁĘGI dały mu szkołę!
30. Wierzbowska filozofia
W NOWE WIERZ, BO W Oddali już stare
Nowe idzie, więc uwierz na nowo,
Że się świat zmienia na lepsze stale,
Idzie nowe. Jak NOWE WIERZBOWO.
31. Zakrzewski protest
BruNO WE wtorek posadził krzak agrestu.
KoZA KRZEW Obgryzła. Spojrzał wściekły w
lewo.
Tak się zdenerwował, że w ramach protestu
Opuścił od razu wieś NOWE ZAKRZEWO.
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Twórczość Janusza Kuleszy
…
Śmierć nie zna postoju
Co dzień jest w drodze
Ten sam karawan woźnica i konie
Wolniej czy szybciej w każde miejsce dotrze.
Dedykuje świętej pamięci Kazikowi Bagińskiemu.
…
Życie to opera
Aktorzy na scenie
Śpiewają arię
Kiedy coś zgrzyta
Opera kończy się niepowodzeniem.
Świętej pamięci Andrzejowi Wyszyńskiemu.
…
Wyrwałeś ze mnie duszę Panie Boże
Cóż uczyniłem że mi ją zabrałeś
Przecież służyłem Tobie z pokorą
I wypełniałem co mi przykazałeś
Myślałem sobie dusza jest moja
Tak jak i ciało w które obleczony
Służyłem Tobie codziennie jak mogłem
O innym Bogu nie było mowy
Ja wiem że z tobą sprzeczać się nie można
Dzisiaj tę prośbę kieruję ku tobie
Miej miłosierdzie nade mną Panie
I nie pozostawiaj na wieki w grobie.
Dedykuję świętej pamięci Piotrkowi Skawskiemu.
…
Nie jestem władcą wiatru
Czasem wiatr sieję
A potem zbieram burzę
Burza przemija czy ja coś zmienię

…
Jak mam domyśleć się końca historii
Której ja jestem głównym bohaterem
Ona trwa jeszcze akcja się toczy
Raz jest mi smutno raz jest weselej

….
Podaruj mi księżyc on czasami zerka
Gdy dwoje kochanków zbliża się do siebie
A jeśli księżyc to razem z gwiazdami
Rzecz najważniejsza podaruj mi siebie.
….
Świątynią Pana nie jest mór z cegieł
Posadzka okna schody i drzwi
Świątynią Pana są zwykli ludzie
Tacy normalni jak ja i Ty.
…
Kończy się lato mojego życia
Chociaż trwa jeszcze
Ja w dal spoglądam
Myślę o jesieni
Chociaż daleko mi do niej jeszcze.
…
W moim sercu jest bezkrólewie
Co to oznacza? Brakuje mi Ciebie.
...
Ja obywatel RP
Poeta mówię wam prosto w oczy bez ściemy
Nie róbta co chceta
….
Od menela do modela droga krótka
Ubiór gadka i prezencja
I jesteś obrazem jutra.
….
Jednemu sława i chwała pisana
Stawiają go na piedestały
Drugi skazany na zapomnienie
I nie dla niego są laury chwały.
….
Niby wierzący a zawarł pakt z diabłem
Raz bogu świeczkę raz diabłu ogarek
Życie przeciekło mu między palcami
Marny po sobie zostawił spadek.

Wieści
….
Mam swoje miejsce w świecie sztuki
Małe lecz własne,
Ktoś mi powiedział „mało znaczący poeta”
Odrzekłem mu, masz gościu rację.
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Rysowana Gmina Wojciecha Rusieckiego
Szanowni Państwo!

Miło nam przedstawić Państwu kolejny rysunek Wojciecha Rusieckiego - Jeden z budynków
Gorzelni w Porytem-Jabłoni

Krajewscy herbu Jasieńczyk
Okolica szlachecka Krajewo została założona przed 1416 r. przez
Płoskich z Płoskiego koło Ciechanowa. Powstały tutaj wsie Krajewo
Stare (Krajewo Płoskie), Krajewo Borowe, Krajewo Brzozowo (obecnie Krajewo Łętowo), Krajewo Korytki oraz Krajewo Białe (dawniej
Krajewo Jabłoń). Metryka Koronna pod datą 6 lipca 1416 r. wzmiankuje Michała z Krajewa, który otrzymał od księcia 20 włók w Dobrochowicach nad rzeką Leśnicą koło Łomży (na tym obszarze powstały później Łady Polne i Borowe). W 1428 r. w Metryce są wymieni
Wawrzyniec, Falisław i Marcin „de Crayewicze”. W aktach sądowych
ziemi łomżyńskiej znajdujemy Krajewskich od lat 20-tych XV wieku.
Akta ziemskie łomżyńskie:
1422 – Piotr „de Ploskie”
1425 – Wawrzyniec „de Kraiewicze”
1430 – Piotr „de Ploskie”
1462 – Bartłomiej syn Wielkonia(?) „de Kraiewo alias Ploskie”
1489 – Stanisław, Mateusz i Jakub synowie niegdy Andrzeja „de Kraiewo alias Bijale”

rys. Tadeusz Gajl
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1489 – Michał „de Brzosowo de armis Jasyona” (z Brzozowa herbu Jasieńczyk)
Akta ziemskie zambrowskie:
1460 – Falisław, Maciej i Paweł bracia rodzeni „de Kraijewo”
Jan „Kraijewski” syn Falisława
Krajewscy posługiwali się herbem Jasieńczyk ( w polu błękitnym klucz złoty w słup; w klejnocie pięć
piór strusich). Herb występował głównie w ziemi sandomierskiej i pieczętowało się nim około 100 rodzin.
Krajewscy są z tym herbem poświadczeni już w XV wieku. Z tymże herbem przeprowadzili w XIX w. bardzo liczne legitymacje przed Heroldią Królestwa Polskiego, powołując się przy tym na dokumenty z XVII
i XVIII wieku. Wywody przedłożone Heroldii są często jedynymi źródłami informacji, które obok zachowanych metryk zambrowskich (zaczynających się od roku 1808), mogą być pomocne przy ustalaniu genealogii
poszczególnych linii rodu Krajewskich (tak właśnie było w przypadku linii Krajewskich z Dąbek Łętownicy
i Krajewa Brzozowa).
Krajewscy od zawsze byli obecni i aktywni w życiu publicznym. W I Rzeczpospolitej byli urzędnikami
ziemskimi różnych rang, duchownymi i zakonnikami. Profesorem Akademii Krakowskiej był Paweł Krajewski herbu Jasieńczyk, zmarły w 1578 r. i pochowany w kościele Św. Katarzyny. Szczególną postacią wśród
proboszczów zambrowskiej parafii był ks. Marcin Ignacy Krajewski – kawaler orderu Św. Stanisława, kanonik
katedralny płocki, prepozyt nowogrodzki, oficjał łomżyński i wreszcie proboszcz rodzinnej parafii. Odnowiciel parafii i autor m. in. „Zbioru napisów zambrowskiego kościoła” urodził się w 1737 r. w Sędziwujach Prątniku jako syn komornika zambrowskiego Mateusza Stanisława Krajewskiego i Bogumiły z Pruszkowskich.
Współcześnie Krajewscy godnie kontynuują tradycje przodków i są obecni w życiu lokalnych społeczności,
jak i kraju (należy tu wspomnieć pierwszego Wójta Gminy Zambrów – Kazimierza Marcela Krajewskiego czy
posła obecnej kadencji Jarosława Krajewskiego – wiceprzewodniczącego komisji śledczej d.s. Amber Gold).
Krajewscy są najbardziej liczną rodziną szlachecką powiatu zambrowskiego. W Zambrowie i pobliskich
gminach mieszka ok. 700 osób noszących to nazwisko.
Przedstawiciele rodziny Krajewskich w poszukiwaniu informacji o swoim pochodzeniu, zdecydowali się
wziąć udział w projekcie genetycznym Szlachty Mazowsza - https://www.familytreedna.com/groups/masovian-nob/about Projekt jest przeznaczony dla potomków w prostej linii męskiej szlachty Księstwa Mazowieckiego i ziem należących do tychże Książąt w okresie średniowiecza.
Andrzej Brzóska
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Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Starym Zakrzewie
wicemistrzyniami województwa podlaskiego w unihokeju
Dnia 13 grudnia 2018 r. cztery najlepsze drużyny województwa podlaskiego w unihokeju dziewcząt
rozegrały w Grajewie decydujące o tytule mistrzowskim mecze.
W turnieju finałowym udział wzięły:
SP Stare Zakrzewo (gmina Zambrów), SP Goniądz (powiat moniecki), SP Domanowo (powiat bielski)
i SP Nowinka (powiat augustowski).
Dziewczęta ze Starego Zakrzewa pierwszy mecz półfinałowy rozegrały z drużyną z Nowinek. Zwyciężyły 3:2 i stanęły przed szansą wywalczenia złotego medalu.
Mecz o pierwsze miejsce z drużyną z Domanowa był bardzo zacięty i wyrównany. Niestety końcowy
rezultat spotkania to 1:0 dla Domanowa.
Dziewczęta otrzymały dyplom i puchar za II miejsce w województwie oraz zostały udekorowane, razem z trenerem Ryszardem Kamińskim, srebrnymi medalami.
Dwie nasze zawodniczki zostały wyróżnione indywidualnie. Aleksandra Baczewska otrzymała statuetkę dla najlepszej bramkarki turnieju finałowego, a Aleksandra Sasinowska została uznana najlepszą zawodniczką zespołu ze Starego Zakrzewa.
Skład „srebrnej” 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.
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16 lutego br., w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Osowcu odbyły się V Otwarte
Mistrzostwa Gminy Zambrów w tenisie stołowym. Otwarcia dokonał Wójt Gminy Zambrów – Jarosław Kos.
W tym roku, po raz pierwszy, zniesiono ograniczenie dla uczestników zawodów w zakresie członkostwa w Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Zambrów i konieczności bycia mieszkańcem gminy
Zambrów. Dzięki temu na zawodach pojawili się nowi utalentowani zawodnicy.
Rozgrywki rozegrane zostały w trzech kategoriach wiekowych mężczyźni 16 – 35 lat, mężczyźni 36
– 50 lat oraz mężczyźni 50+. Dla najlepszych przewidziane zostały medale i nagrody rzeczowe za miejsca I,
II, III w każdej kategorii.
W zawodach wzięło udział niemal 40 zawodników. W najliczniej obsadzonej kategorii wiekowej mężczyzn 16 – 35 lat rozgrywki przeprowadzono systemem
pucharowym, zaś w kategorii wiekowej 36-50 zawodnicy rozegrali spotkania w systemie „każdy z każdym”.
Niestety w tym roku do zawodów nie zgłosiły się panie.
W turnieju wzięli udział zawodnicy spoza gminy Zambrów – warto dodać, że w mistrzostwach wziął udział ks.
proboszcz z Parafii Klukowo.
Na zakończenie imprezy medale i nagrody rzeczowe wręczył druh Bogdan Pac.
Wyniki V Otwartych Mistrzostw Gminy Zambrów w tenisie stołowym
– mężczyźni 16-35
I m. Łukasz Piszczatowski
II. m. Artur Przeździecki
III. m. Adam Kos
– mężczyźni 36-50
I m. Zbigniew Głębocki
II. m. Lech Szymczyński
III. m. Andrzej Jankowski
– mężczyźni 50+
I m.Krzysztof Sienkiewicz
II. m. Tomasz Smokowski			

(bp)
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Sport
Dnia 19.02.2019r., Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Osowcu zorganizowała gminne zawody
w halową piłkę nożną pod patronatem Wójta Gminy Zambrów.
W zawodach udział wzięło osiem drużyn – pięć drużyn chłopców oraz trzy drużyny dziewcząt.
Wyniki w kategorii chłopców:
Osowiec – Stary Skarżyn - 5 : 1
Stary Laskowiec – Wiśniewo - 0 : 3
Stare Zakrzewo – Osowiec - 5 : 6
Stary Skarżyn – Stary Laskowiec - 2 : 1
Wiśniewo – Osowiec - 4 : 3
Stare Zakrzewo – Stary Skarżyn – 0 : 0
Stary Laskowiec – Osowiec – 0 : 5
Wiśniewo – Stary Skarżyn - 3 : 0
Stare Zakrzewo – Stary Laskowiec - 4 : 2
Wiśniewo – Stare Zakrzewo – 6 : 0
Wyniki końcowe w kategorii chłopców:
Szkoła Podstawowa Wiśniewo - I miejsce
Szkoła Podstawowa Osowiec - II miejsce
Szkoła Podstawowa Stare Zakrzewo - III miejsce
Szkoła Podstawowa Stary Skarżyn - IV miejsce
Szkoła Podstawowa Stary Laskowiec - V miejsce
Wyniki w kategorii dziewcząt:
Osowiec – Wiśniewo – 2 : 1
Osowiec – Stare Zakrzewo – 1 : 1
Stare Zakrzewo – Wiśniewo – 3 : 0
Wyniki końcowe w kategorii dziewczęta:
Szkoła Podstawowa Stare Zakrzewo - I miejsce
Szkoła Podstawowa Osowiec - II miejsce
Szkoła Podstawowa Wiśniewo - III miejsce
Sędzią zawodów był Pan Marek Pietranik.
Na zakończenie rozgrywek medale wręczy zwycięzcom fundator, Pan Jarosław Kos, Wójt Gminy Zambrów.

