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Często powtarzam, że na to, by żyć naprawdę, trzeba najpierw
umrzeć. Najpierw należy wyobrazić sobie siebie w grobie, by
uzyskać przepustkę do życia. [...] A więc wyobraź sobie, że
umarłeś i leżysz martwy. A teraz spójrz na swoje problemy
z tej perspektywy. Czyż wszystko nie ulega zmianie?
Anthony de Mello

Po raz kolejny w naszym
życiu staniemy się świadkami
Zmartwychwstania Pańskiego,
które jest przede wszystkim
dziełem nieskończonej
Bożej Miłości!
Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy wszystkim
Naszym Mieszkańcom,
Miłym Gościom oraz Czytelnikom,
aby ten wyjątkowy czas
był pełen wiary, nadziei i miłości,
a spotkania w gronie najbliższych
upływały w miłym,
wiosennym nastroju.
Przewodniczący
Rady Gminy Zambrów

Wójt
Gminy Zambrów

Jolanta Wielgat

Jarosław Kos
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• Od początku roku trwają prace przygotowawcze do
realizacji inwestycji drogowych na terenie Gminy
Zambrów. Przeprowadzono pierwsze konsultacje
w sprawie przebudowy dróg w miejscowościach:
Nowy Laskowiec, Nowy Laskowiec Kolonia oraz
drogi Wola Zambrowska – Stary Laskowiec. Przygotowano wniosek o dofinansowanie rozbudowy
drogi we wsi Śledzie ze środków Funduszu Dróg
Samorządowych. W przygotowaniu jest też wniosek
o dofinansowanie przebudowy drogi Tabędz – Krajewo-Ćwikły. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie
nawierzchni asfaltowej w miejscowości Grabówka.
Gmina podpisała umowę na żwirowanie dróg gminnych i na wykonanie równania i profilowania dróg
gminnych gruntowych. Już ruszyły prace - rozpoczęto równanie oraz żwirowanie dróg.
• Ogłoszono przetarg na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Czartosy, Długobórz,
Wola Zambrowska, Grabówka, Stare Krajewo i Wiśniewo. Wkrótce ruszą prace. Gmina przeznaczyła na tę inwestycję 300 tys. zł.
Prawdopodobnie cena robót będzie
dużo niższa.
• Podpisano umowę na wykonanie oznakowania stałej organizacji ruchu na drogach
gminnych w miejscowościach Wądołki-Bućki, Stare
Wądołki i Krajewo-Korytki.
Gmina przystąpiła do realizacji tego zadania z myślą
o poprawie bezpieczeństwa
użytkowników tych dróg.
• Trwają prace planistyczne przy
budowie infrastruktury kulturalnej. Podpisano umowę z wykonawcą zadania: „Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę,
nadbudowę i remont Gminnej Świetlicy Wiejskiej
w Krajewie Białym”. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót budowlanych
dla zadania pn.: „Budowa wolnostojącego budynku
świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nagórki-Jabłoń, gmina Zambrów”. Podpisano umowę z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego oraz wykonawcami na realizację
inwestycji pn.: „Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łady-Polne, gm. Zambrów”. Podpisano
też umowę na zadanie „Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku przy budynku świetlicy wiejskiej
w miejscowości Łady-Polne, gm. Zambrów”. Przygotowano do realizacji budowę obiektu rekreacyjnego w miejscowości Zaręby-Kramki i utworzenia
miejsca rekreacji i wypoczynku przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieciorki.
• Minister Polityki Społecznej i Rodziny ogłosił informację o zakwalifikowaniu Gminy Zambrów do
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dofinansowania zadania: „Klub Seniora w Cieciorkach’’.
Gmina Zambrów złożyła wniosek na ogłoszony konkurs dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane
w 2019 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2018–2019, na realizację przedsięwzięcia
pn. „Organizacja V-go Święta Gminy Zambrów”.
Gmina złożyła wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie budowy infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy
Aktywności (OSA) – EDYCJA 2019” na realizację
zadania pn. „Otwarte Strefy Aktywności w gminie
Zambrów”, tj: OSA w miejscowości Poryte-Jabłoń
i OSA w miejscowości Koziki-Jałbrzyków Stok.
O dużej aktywności Gminy Zambrów w pozyskiwaniu środków świadczy złożenie dwóch wniosków
o przyznanie pomocy finansowej z budżetu
Województwa Podlaskiego w ramach
„Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” na realizację
projektów „Młode Laskowianki” i „Sołeckie spotkania”.
•
Dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy
cieszy się udział w kolejnym
projekcie „Budowa instalacji
wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie
gminy Zambrów – II etap”.
Odbyło się kilka spotkań informacyjnych w sprawie tego projektu.
•
Gmina Zambrów złożyła wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu
obiektu sportowego w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Grupa I pn.
„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę
gimnastyczną w miejscowości Poryte-Jabłoń”.
Od 5 lutego do 21 marca 2019 r. trwały wybory organów samorządu wsi w największej gminie w Polsce
pod względem liczby miejscowości i liczby sołectw
– w Gminie Zambrów. Wybrano Sołtysów i członków Rad Sołeckich w 70 sołectwach. Zmiany na stanowiskach sołtysów nastąpiły w 17 sołectwach. Wybrano też 70 nowych Rad Sołeckich. Wśród nowo
wybranych sołtysów w Gminie Zambrów znalazło
się 16 pań. Na stronie 20 przedstawiamy sołectwa
i nazwiska nowych sołtysów na kadencję 2019-2024
Gmina Zambrów złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego.
Pozyskane środki pomogą w zakupie lekkich samochodów bojowych dla jednostek OSP w Porytem-Jabłoni i Przeździecko-Mroczkach.		
(bp)
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Trochę mądrości
„Relatywizm”

(artykuł polemiczny)
Sam tytuł artykułu już intryguje. Nie wszyscy znają nawet takie słowo. Postaram się wyjaśnić. Generalnie, według słownika języka polskiego relatywizm, to względność zjawisk, w filozofii - pogląd, według
którego wartości oraz normy i oceny z nimi związane zależą od okoliczności. Jest też relatywizm moralny,
czyli odwoływanie się do tych zasad, które sprzyjają realizacji chwilowych oczekiwań lub interesów oraz
relatywizm teoriopoznawczy - przeświadczenie o względnym charakterze wiedzy ludzkiej. Słownik tak
wyjaśnia to pojęcie, że nadal nie wiemy, co to jest ten relatywizm.
No dobra, ja też naukowo tego nie rozumiem, ale na przykładach postaram się Państwu przybliżyć
znaczenie tego słowa. Dla mnie to jest fałsz i obłuda, dla polityków programy partyjne, a dla młodych ludzi
zwykła „ściema”. Chodzi o to, że osoby wyrażające swoje poglądy w różnych sprawach, dostosowują je
do oczekiwań i potrzeb swoich „słuchaczy”. Najprostszym przykładem relatywizmu jest tzw. moralność
Kalego, bohatera „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza. Zdaniem Kalego zły uczynek był równoznaczny z tym, że ktoś zabierze mu krowy, a dobry uczynek polegał na tym, że sam komuś te krowy zabierze. Doskonałym zobrazowaniem relatywizmu moralnego jest cytat z Gustawa Herlinga-Grudzińskiego:
„Człowiek jest ludzki w ludzkich warunkach”. Pisarz, który ponad rok przebywał w łagrze, wskazywał, jak
łatwo człowiekowi może przyjść całkowita zmiana obieranej dotychczas postawy moralnej. Nieludzkie warunki łagru – głód, zimno i ciężka praca – spowodowały, że wartości wyznawane dotychczas przez niektórych więźniów przeobrażały się w moralność obozową. Życie i godność człowieka ustąpiły w niej miejsca
zwierzęcej chęci przetrwania.
Pomyślcie Państwo, jak ten relatywizm działa na co dzień. Wiem po sobie – wielu ludziom pomagałem
– zupełnie bezinteresownie. Byłem wspaniałym człowiekiem, kolegą, przyjacielem. Zdarzyło się, że moja
pomoc nie wystarczyła, nie przyszła na czas. Z przyjaciela stałem się wrogiem, wredną świnią. Nieważne,
że w każdej sytuacji byłem pomocny, wstawiałem się za sprawą i osobą, Najważniejsze, że ten jeden raz,
jeden jedyny raz nie pomogłem, „nie załatwiłem”!
Bogdan Pac

Mała Polityka Szwagra

„Szkoda gadać”
Wparował do mnie szwagier z zaopatrzeniem –
za to go lubię! Nie da się z nim rozmawiać o polityce,
chyba że po flaszce. A że o pogodzie
gadać mi się nie chciało, to zeszli my
na politykę. Z tym, że na tej polityce, to on w ogóle się nie zna. Naiwny jak dziecko jest. Co nowa partia
się pojawi, to już on rękoma i nogami będzie na nią głosował. Mnie za
to deklaruje, że stały w poglądach
jest. Nawet się z nim zgadzam, bo
poglądów z programu PZPR trzyma
się jak pijany płota.
Wypili my po pół litra na łeb,
a szwagier mi oświadcza, że on liberalny jest. Według niego, to każdy
wolny jest i niech robi co chce. Ja
tam też liberalny jestem, ale głupot niech mi nie powiada. Żeby tak

można było każdemu robić co się chce, to by było
jak za prezydentury Kononowicza – nic by nie było!
A w ogóle to liberalizm nie dla Polaka, bo Polak
z wolności korzystać nie potrafi. Dla
nas „zamordyzm” to najlepsza odmiana demokracji.
Pod koniec drugiego litra już
nic nie dało mu się przetłumaczyć.
Zaczął bełkotać coś o równości płci,
ras i klas. No i mnie poniosło. Żem
gada chwycił za gardło i wytłumaczyłem mu, żeby mnie nie porównywał z byle babą, „Murzynem” czy
z wieśniakiem. Ja tam wiem kim jestem i mnie politycznie ustawiał nie
będzie. Mordobicie darowałem mu,
bo jednak dwa litry postawił!
Stasiek, znaczy szwagier Władka
/nazwisko i adres znane redakcji/

rys. W. Rusiecki
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III Samorządowy Bal Charytatywny
2 marca 2019 roku na sali bankietowej Pana Leszczyńskiego
w Zambrowie odbył się 3. Samorządowy Bal Charytatywny.
W tym roku organizatorzy postanowili zbierać środki na
leczenie 12-letniej Moniki Sawickiej, mieszkającej w Starym
Krajewie w Gminie 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.
W ciągu czterech godzin zbiórki udało się pobić ubiegłoroczną kwotę zbiórki, która wówczas wyniosła 18 tys. zł oraz 25
euro. Podczas licytacji zebranono 25 tys. 290 zł i 100 USD. W balu
wzięło udział 240 osób. Obsługę muzyczną zapewnił – DJ KALUPA.
– Jestem bardzo wzruszona i cieszę się, że znalazło się tyle
ludzi o dobrym sercu, którzy zechcieli pomóc mojej córce. Zebrane środki będą przeznaczone na rehabilitację intelektualną mojej
córki, na leczenie i specjalistyczne konsultacje lekarskie w poradni genetycznej, neurologicznej i onkologicznej. Bardzo dziękuję wszystkim ofiarodawcom oraz Panom Jarosławowi Kosowi
i Bogdanowi Pacowi za zorganizowanie balu. Dziękuję też Szkole
Podstawowej w Starym Zakrzewie za przekazane dary – uczniom
i ich rodzicom, rodzicom z Rady Rodziców, pracownikom szkoły,
gronu pedagogicznemu, Pani Dyrektor oraz Pani Eli Sasinowskiej
za zgłoszenie nas na bal charytatywny. Cieszę się, że wszystkie
rzeczy się zlicytowały, część osób wrzucało też środki do puszek.
Wiele osób zaoferowało mi pomoc prywatnie, aby dzwonić kiedy
Monika będzie potrzebowała pomocy – powiedziała Edyta Sawicka, mama chorej dziewczynki.
W organizację 3. Samorządowego Balu Charytatywnego
włączyli się jako osoby fizyczne – Bogdan Pac i Jarosław Kos.
Należy podkreślić, że impreza nie była realizowana ze środków
finansowych Gminy Zambrów.
Tegoroczna zbiórka była prowadzona pod opieką Fundacji
Studenckiej „Młodzi Młodym” z siedzibą w Częstochowie. Osoby, które chcą wspomóc dziewczynkę mogą też dokonywać wpłat
na 1% – Nr KRS 0000270261 lub wpłat na rachunek bankowy
Fundacji Nr: 55 1680 1017 0000 3000 1614 5263, z dopiskiem:
„Monika Sawicka 9271”.
W trakcie Balu zostało zlicytowanych wiele różnych przedmiotów, m.in.:
• flaga Polski z listem od Premiera,
• książka wydana z okazji 100-lecia Polski z autografem
i dedykacją Premiera,
• prace artystów plastyków, rzeźbiarzy i innych,
• płyty z autografami znanych i jeszcze nieznanych artystów,
• koszulka z autografem Zenka Martyniuka, płyty z autografami Pawła Domagały, Pawła Jasionowskiego
i innych wykonawców,
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mnóstwo przedmiotów od społeczności szkolnej w Starym
Zakrzewie, w tym:
Płyta Pawła Domagały z autografem „ Opowiem Ci o mnie”,
Płyta Pawła Domagały z autografem,
Zdjęcie Pawła Domagały,
Koszulka Pawła Domagały – 2 sztuki,
Płyta zespołu MASTERS z autografem,
Płyta zespołu AKCENT,
Książka z dedykacją Karoliny Szostak – dziennikarki sportowej Telewizji POLSAT
Kominiarz na szczęście (statuetka, rzeźba),
Szkatułka ozdobna,
Obrazy (malarstwo polskie) – 2 sztuki,
Fontanna elektryczna,
Gra edukacyjna – 2 sztuki,
Kieliszki do koniaku,
Kubek wspaniałej kobiety,
Świeca ozdobna – 3 sztuki,
Wazon,
Kamera USB,
Torba listonoszka,
Wiszący talerz ozdobny z widokiem stolicy Gruzji – 3 sztuki,
Album „ Świątynie Polski”,
Obraz o „ Dobrym Diabełku” z autografami aktorów z Teatru Lalki
i Aktora w Łomży,
Komplet pościeli,
Książki „ Na trudne chwile w życiu”,
Obraz malowany na drewnie.
•

Uczniowie:
• Skarbonka „Słoń”,
• Skarbonka „Świnka”,
• Serca z wikliny – 4 sztuki,
• Flakon z wikliny,
• Ryba przestrzenna z krepiny,
• Ryba płaska – 2 sztuki,
• Broszka z modeliny,
• Wielkanocny zajączek – 2 sztuki,
• Wielkanocne drzewko,
• Róża z modeliny - 10 szt.
Rada Rodziców:
• Drzewko szczęścia,
• Kompozycja ozdobna z filiżanką,
• Kompozycja – świeczki ozdobne,
• Kompozycja wielkanocna,
• Bukiet z cukierków – 3 sztuki.
Pracownicy szkoły:
• Kosze słodyczy – 2 sztuki.
• Kubek – „Najlepszy tata”
• Ozdoba – „Kula śniegowa”

źródło: zambrowiacy.pl
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IV Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych
W dniu 2 marca 2019 r. odbył się IV Marsz
Pamięci Żołnierzy Wyklętych zorganizowany
przez Stowarzyszenie Historyczne im. 71. Pułku
Piechoty. Patronat nad imprezą objął Wójt Gminy
Zambrów Jarosław Kos.
W tym roku zbiórka uczestników marszu rozpoczęła się o godzinie 9:30 na strzelnicy myśliwskiej w Czerwonym Borze. Po oficjalnym otwarciu
imprezy przez Pawła Sanewskiego i Wójta Gminy
Zambrów Jarosława Kosa, który przypomniał historię żołnierzy wyklętych, grupa kilkudziesięciu
osób, w tym dzieci, młodzieży i dorosłych, wyruszyła w malowniczą trasę leśnymi ścieżkami
o długości ok. 8 km. Warto podkreślić, że wśród
uczestników znaleźli się m.in. przedstawiciele
Gminy Szumowo – Wójt Jarosław Cukierman oraz
Sekretarz Hanna Szabłowska, Wójt Gminy Kołaki Kościelne - Sylwester Jaworowski, pracownicy
Starostwa Powiatowego, a także strażacy ochotnicy, żołnierze Wojska Polskiego i Wojsk Obrony
Terytorialnej oraz przedstawiciele grup rekonstrukcyjnych z Pisza, Kolna, Grajewa i Grabowa.
W trakcie marszu zorganizowane zostały
postoje, podczas których uczestnicy wysłuchali
prelekcji historycznych dotyczących kompleksu
leśnego Czerwony Bór w czasie wojny obronnej
oraz w czasie okupacji niemieckiej. Po marszu na
wszystkich uczestników czekała ciepła grochówka, ognisko z kiełbaskami i ciepłe napoje przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich „Jabłoneczki” w Porytem-Jabłoni. W imprezie na terenie
strzelnicy myśliwskiej udział wzięło kilkadziesiąt
osób.
Po posiłku uczestnicy marszu oraz inni przybyli goście przeszli na teren strzelnicy, na której
odbyły się zawody strzeleckie. Wzięło w nich
udział piętnaście 3-osobowych drużyn, czyli 45
osób. Wśród startujących znaleźli się reprezentujący: Urząd Gminy Zambrów, Urząd Gminy Kołaki Kościelne, Urząd Gminy Szumowo, Starostwo
Powiatowe w Zambrowie, Wojska Obrony Terytorialnej / Zambrów, OSP Poryte-Jabłoń, OHP Zambrów, KGW „Jabłoneczki”, Nadzór Budowlany
Zambrów, przedstawiciele z Kolna, Pisza, Grabowa i Grajewa, 13. Batalion Lekkiej Piechoty/Łomża i Stowarzyszenie Historyczne im. 71. Pułku
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Piechoty.
Zawodnicy rywalizowali w trzech kategoriach: drużynowo oraz indywidualnie w podziale
na mężczyzn i kobiety.
Wyniki rywalizacji:
Drużyny:
1. Wojska Obrony Terytorialnej / Zambrów
2. OSP Poryte Jabłoń
3. 13. Batalion Lekkiej Piechoty/Łomża
Indywidualnie mężczyźni:
1. Mariusz Kropiewnicki
2. Mariusz Supiński
3. Mateusz Buczyński i Artur Jankowski
Indywidualnie kobiety:
1. Anna Rytelewska
2. Martyna Chomko
Puchary ufundował oraz wręczył najlepszym
drużynom i zawodnikom Wójt Gminy Zambrów
Jarosław Kos.

źródło: zambrowiacy.pl
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Gminne Eliminacje XLII Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”
7 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Porytem-Jabłoni odbyły się Gminne Eliminacje XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Turniej ma na celu popularyzację ochrony przeciwpożarowej, znajomości przepisów wśród młodzieży oraz kształtowanie
umiejętności w zakresie ochrony ludności i ratownictwa. W tegorocznym konkursie OTWP wzięło
udział 12 uczestników ze szkół podstawowych z terenu gm. Zambrów. Uczestnicy podzieleni byli
na dwie grupy, tj.: I grupa - klasy I-VI, II grupa – klasy VII-VIII. Jury w składzie: mł. bryg. Adam
Wysmułek, asp. Mateusz Czarnowski, Bogdan Pac, Daniel Gadomski ocenili wiedzę uczestników.
W imieniu Wójta Gminy Zambrów nagrodzeni zostali wszyscy uczestnicy konkursu. Poniżej kolejność zajętych miejsc w konkursie:
Grupa wiekowa I
1. Amelia Malinowska – Szkoła Podstawowa w Osowcu.
2. Natalia Mocarska – Szkoła Podstawowa w Starym Zakrzewie.
3. Amelia Skarzyńska – Szkoła Podstawowa w Starym Skarżynie.
Grupa wiekowa II
1. Sarah Nowak – Szkoła Podstawowa w Osowcu.
2. Zuzanna Jastrzębska – Szkoła Podstawowa w Starym Zakrzewie.
3. Kacper Modzelewski – Szkoła Podstawowa w Porytem-Jabłoni.
Laureaci gminnych eliminacji zakwalifikowali się do finału powiatowego OTWP.		

(dg)
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Gminny Dzień Kobiet 2019
9 marca 2019 roku, w świetlicy wiejskiej w Wiśniewie
odbył się Gminny Dzień Kobiet.
Na zaproszenie organizatorów – Wójta Gminy
Zambrów oraz Koła Gospodyń Wiejskich „Wisienka”
– przybyli licznie zaproszeni goście, których powitała Radna Powiatu Zambrowskiego Agnieszka Gawkowska. Wśród gości znaleźli się m.in. poseł na Sejm
Rzeczpospolitej Polskiej Bernadeta Krynicka oraz poseł Mieczysław Baszko, Przewodnicząca Rady Gminy
Zambrów Jolanta Wielgat wraz z radnymi Gminy Zambrów, Sekretarz Gminy Zambrów Bogdan Pac oraz
pracownicy Gminy Zambrów. Licznie obecne były
przedstawicielki zaprzyjaźnionych Kół Gospodyń
Wiejskich z Cieciork, Zbrzeźnicy, Ład Polnych, Woli
Zambrowskiej, Laskowca, Wądołk-Bućk oraz Porytego-Jabłoń.
– Jesteśmy tą piękniejszą warstwą społeczeństwa - niestety Panowie - mądrzejszą, zgrabniejszą, ładniejszą
i na dodatek potrafimy się w jednym czasie skupić na
trzech rzeczach i robić to perfekcyjnie, ale bez Was życie byłoby smutne, to też musicie być tym kwiatkiem
przy kożuchu – powiedziała poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Bernadeta Krynicka.
Następnie głos zabrał poseł na Sejm Rzeczpospolitej
Polskiej Mieczysław Baszko:
– Chciałbym życzyć naszym paniom ciepła, zdrowia,
zrozumienia i miłości na co dzień. Kobiety są bardzo
ważne w życiu społeczności. W imieniu mężczyzn
dziękuję Wam za wyrozumiałość, często o Was myślimy i pamiętamy, ale może mniej o tym mówimy.
Głos zabrał też Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos:
– Spotykamy się po raz pierwszy w takiej formule –
czyli, na Gminnym Święcie Kobiet. Serdecznie dziękuję za przygotowanie spotkania Paniom i Panom
z Koła Gospodyń Wiejskich „Wisienka” z Wiśniewa.
Jestem pod wrażeniem, że udało się wszystko przygotować. Takie spotkania mają nas przede wszystkim
integrować, mamy spotykać się, bawić się, cieszyć
i rozmawiać, bo życie jest krótkie. Wierzę, że to święto
będzie kontynuowane w takiej formie i może za rok
zorganizujemy je w Ładach Polnych.
Po części oficjalnej wystąpił Teatr Form Różnych z programem przygotowanym specjalnie na
Dzień Kobiet.
źródło: zambrowiacy.pl
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EuroWeek - Szkoła Liderów
Między 16 a 20 marca 21 uczniów Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Osowcu wzięło udział
w specjalistycznym obozie językowym "EuroWeek Szkoła Liderów" w miejscowości Międzygórze, położonej
w Kotlinie Kłodzkiej. Podczas zajęć wszyscy uczestnicy
brali udział w wykładach, projektach i prezentacjach prowadzonych tylko w języku angielskim przez wolontariuszy m.in. z Argentyny, Kolumbii, Peru, Meksyku, Urugwaju, Malezji i Filipin.
Uczniowie zostali przeszkoleni w następujących obszarach:
1. Rozwijające kreatywności.
2. Przemówienie publiczne.
3. Prezentacja kraju.
4. Praca w grupie.
5. Wieczór kulturowy.
6. Budowanie zespołu.
7. Debata.
8. Rozwijanie talentów.
9. Komunikacja w języku angielskim.
10. Kultura zachowania i postępowania.
Każdy dzień rozpoczynała rozgrzewka taneczna
(tzw. Energizer), zamykała zaś prezentacja prac uczestników, a całość projektu, prezentacja kultury określonego
kraju. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Osowcu zaprezentowali Meksyk.
Nasi podopieczni, jako reprezentanci jedynej szkoły podstawowej, byli najmłodszymi uczestnikami obozu.
Oprócz nas, w tamtym okresie obecne były też grupy z 4
szkół ponadgimnazjalnych. Według organizatora projektu
byliśmy bardzo kreatywni i mieliśmy najwięcej pozytywnej energii. Naszych uczniów uznano za bardzo zaangażowanych w pracach projektowych, a umiejętności posługiwania się językiem angielskim - za lepsze niż u niejednego
licealisty.
Trzeciego dnia pobytu na obozie szkoleniowym
grupa odwiedziła Kopalnię Złota w Złotym Stoku, gdzie
dzieci dowiedziały się, w jaki sposób w przeszłości wydobywano, przetapiano i przetwarzano złoto. Uczniowie
dowiedzieli się też, jak wyglądała pracownia, w której wytwarzano arszenik. Zwiedziliśmy szyb, w którym znajduje
się podziemny wodospad, a na powierzchnię wyjechaliśmy podziemną kolejką. Odwiedziliśmy też wystawę minerałów. Wrażenia z wyjazdu są niezapomniane.
Każdy uczestnik EuroWeek otrzymał certyfikat szkolenia z wymienionymi obszarami, które rozwijał.
Jesteśmy niezmiernie dumni z naszych uczniów i życzymy im dalszych sukcesów. Organizatorami wyjazdy
był Pan Paweł Leśniewski, nauczyciel j. angielskiego, oraz
Pani Dorota Konieczna.				
(dk)
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Program „Umiem Pływać’’ w Gminie Zambrów
Od marca do czerwca 2019 r. uczniowie klas I – III szkół podstawowych z terenu Gminy Zambrów
uczestniczą w Programie Powszechnej Nauki Pływania "Umiem Pływać". Głównym celem programu jest
upowszechnianie aktywności fizycznej oraz nabycie podstawowych umiejętności pływania. W przedsięwzięciu udział bierze łącznie 96 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Osowcu, Szkoły
Podstawowej w Starym Skarżynie, Szkoły Podstawowej w Starym Laskowcu, Szkoły Podstawowej im. Marii
Konopnickiej w Starym Zakrzewie oraz Szkoły Podstawowej w Wiśniewie. Zajęcia nauki pływania są nieodpłatne i odbywają się w Pływalni Miejskiej „Delfin” w Zambrowie. Każdy uczestnik objęty zostanie nauką
pływania w wymiarze 20 godzin lekcyjnych. Dowóz uczniów na basen i obecność opiekunów zapewnia Gmina Zambrów. Zajęcia z nauki pływania prowadzi instruktor nauki pływania.
Program finansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Gminę Zambrów.
Na realizację programu Gmina Zambrów uzyskała dofinansowanie w kwocie 17 280 zł.
(jm)
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Program Senior+ w Gminie Zambrów
Gmina Zambrów pozyskała środki z Programu Senior+ na lata 2015-2020, realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na utworzonie Klubu Seniora.
Celem przedsięwzięcia jest utworzenie placówki dziennego pobytu w formie Klubu Seniora w Cieciorkach, ukierunkowanej na świadczenie różnorodnych środowiskowych form opieki dziennej dla osób starszych
w Gminie Zambrów. Placówka ma umożliwić wsparcie 13 podopiecznych: kobietom w wieku 60 lat i mężczyzn w wieku 65, w tym 5 niepełnosprawnych.
Realizacji zadania w formie utworzenia Klubu Seniora przyniesie Gminie korzyści społeczne, wprowadzi działania polityki senioralnej, odciąży rodziny pod względem organizowania zajęć ruchowych, sportowych dla osób w podeszłym wieku. Otrzymana dotacja pozwoli na remont obiektu i jego dostosowanie do
przebywania w nim osób starszych oraz przedstawienie podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie nowej oferty opieki nad osobami samotnymi i starszymi, podwyższenie standardu realizacji
zadania pomocy społecznej w Gminie. Obiekt zyska meble i sprzęt pozwalający na rozwijanie zainteresowań
seniorów, kultywowane tradycji i przekazywanie jej młodszym pokoleniom.
Klub Seniora to pomieszczenia przyjazne dla osób z problemami ruchowymi, doświetlone i wyposażone w meble dostosowane do trudności, jakich doświadczają podopieczni GOPS, pomieszczenia z dostępem
do ciepłej wody, ocieplone i ogrzewane podłogowo.
Po wykonaniu prac remontowych, pomieszczenia zostaną wyposażone zgodnie z wytycznymi Programu „Senior+”. Pomieszczenie ogólnodostępne, czyli pokój dzienny, zostanie wyposażony w stoły i krzesła,
biblioteczkę, sprzęt RTV, kanapę i fotele, fotele z funkcją masażu, okna zyskają zasłony.
Wyposażenie kuchni to urządzenia niezbędne do przygotowywania i spożywania posiłków: okap nad
kuchenki, mikrofalówka, stół, krzesła, serwis obiadowy (12 osób), dzbanki oraz dekoracja okien.
Organizacją placówki od 2020r. będzie zajmował się animator zatrudniony na pełen etat oraz specjalista
w pożądanym zakresie, np. terapeuta, rehabilitant, w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki.
Starość jest stanem wieku i wcale nie musi być samotna, a osoba starsza zniedołężniała. Przynależność
seniora do Klubu Seniora daje przede wszystkim możliwość spędzania czasu w towarzystwie osób o zbliżonych doświadczeniach życiowych, przedstawiania swoich zainteresowań i zdolności, dzielenia się własnymi
pasjami oraz zaszczepiania tychże w młodych pokoleniach. Klub ma pomóc rodzinom, w których znajdują się
osoby starsze. Seniorom zaoferuje aktywizację społeczną, ruchową oraz psychologiczną, a osoby te na nowo
poczują się potrzebne w społeczności lokalnej i rodzinie.						
(mg)
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Sukces KGW „Wisienki” z Wiśniewa
31 marca w Korycinach odbył się Wojewódzki Konkurs Kulinarny ,,Tradycyjny Stół Wielkanocny’’.
To druga edycja konkursu na tradycyjne świąteczne wielkanocne potrawy, organizowanego przez Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Naszą Gminę
w konkursie reprezentowały 3 koła: KGW ,,Wisienki” z Wiśniewa , KGW „Sąsiadki” z Ład Polnych i KGW
,,Kumoszki” z Wądołk-Bućk.
Miło nam poinformować, że KGW ,,Wisienki” z Wiśniewa zajęło I miejsce w konkursie i otrzymało
szereg nagród z rąk Marszałka Województwa Podlaskiego Stanisława Derehajły.
Warto dodać, że w tegorocznej edycji wzięła udział rekordowa liczba uczestników, bo 70 Kół Gospodyń
Wiejskich, które zaprezentowały swoje potrawy, wypieki i dekoracje wielkanocne.
Jesteśmy pełni podziwu dla kunsztu kulinarnego, strojów i przepięknych dekoracji naszych Pań. Gratulujemy i dziękujemy pięknie za wspaniałe reprezentowanie Gminy Zambrów. Pragniemy podkreślić, że
Gmina wraz z KGW ,,Sąsiadki ‘’ z Ład Polnych organizują 6 kwietnia 2019 roku Gminny Przegląd Stołów
Wielkanocnych w Świetlicy Wiejskiej w Ładach Polnych. 						
(bp)
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INFORMACJA WÓJTA GMINY ZAMBRÓW

Wójt Gminy Zambrów podaje do publicznej wiadomości informację
o podjęciu uchwały Nr 121/V/19 Rady Gminy Zambrów
z dnia 9 kwietnia 2019 r.
w sprawie scalenia i podziału nieruchomości.
Uchwałą dokonano scalenia i podziału nieruchomości objętych
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Gminy Zambrów dla części obszaru geodezyjnego:
Nagórki-Jabłoń, Cieciorki, Klimasze.

Wójt
Jarosław Kos

WYKAZ
lokali przeznaczonych do wynajmu
w budynku przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Zarząd Powiatu Zambrowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali
przeznaczonych do wynajmu w budynku przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie.
1. Oznaczenie lokalu: lokal położony na parterze budynku administracyjnego przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie, stanowiącego współwłasność Powiatu Zambrowskiego (55 %) i Miasta Zambrów (45 %); zarządcą nieruchomości oraz wynajmującym jest Powiat Zambrowski.
2. Powierzchnia lokalu: 23 m2.
3. Przeznaczenie nieruchomości: lokal jest przeznaczony na prowadzenie sklepu spożywczo-przemysłowego.
4. Wysokość czynszu najmu lokalu: 792,12 zł + podatek VAT miesięcznie (28 zł za m2 + VAT).
5. Zasady aktualizacji czynszu: wysokość czynszu może ulec zmianie w przypadku zmiany cen mediów.
Czynsz podlega corocznej waloryzacji w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedniego, ogłaszany przez Prezesa GUS.
6. Kwota czynszu zawiera koszty energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, dostawy wody
i odprowadzania ścieków oraz dozoru budynku.
7. Podatek od nieruchomości opłaca Najemca.
8. Okres najmu lokalu: od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 2022 r., na podstawie pisemnej umowy.
Po tym okresie najemcy będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa zawarcia umowy na kolejny dalszy
okres pod warunkiem, że wywiązał się z postanowień umowy o ile jej przedłużenie nie będzie kolidowało
z interesami współwłaścicieli.
9. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie oraz
na stronie internetowej www.powiatzambrowski.com .
10. Oferty na najem lokalu można składań w formie pisemnej w terminie do 25 kwietnia 2019 r.
Oferta powinna zawierać: dane oferenta i jego podpis, cel najmu oraz proponowaną miesięczną kwotę
czynszu.
11. W przypadku gdy na najem lokalu zostanie złożona więcej niż jedna oferta oddanie w najem nastąpi
w drodze przetargu.
12. Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pokój
nr 125, telefon 86 271 24 18.
Starosta Zambrowski
Stanisław Władysław Ożlański
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Udział Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Zakrzewie
w projekcie „Kierunek kompetencje – program rozwijania kompetencji
kluczowych uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego”
Od 1 kwietnia 2017 roku w Szkole Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Starym Zakrzewie realizowany
jest projekt „Kierunek kompetencje – program rozwijania
kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych
województwa podlaskiego”, współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020.
W ramach ww. projektu zostały zrealizowane m.in. następujące
działania:
1. Warsztaty efektywnej nauki dla uczniów klas IV-VIII
prowadzone przez ekspertów WEN. W zajęciach wzięło
udział 69 wychowanków. Warsztaty realizowane były
w formie zajęć pozalekcyjnych. W każdej klasie odbyło
się 40 godzin. Po zajęciach uczniowie dojeżdżający
mieli zapewniony bezpłatny powrót do domu.
2. Trzydniowe wyjazdowe warsztaty edukacyjne dla klas
czwartych (w dwóch kolejnych latach szkolnych), w
trakcie których uczniowie mogli poznać techniki i
narzędzia efektywnego uczenia się.
3. Szkolenia przygotowujące nauczycieli do prowadzenia
warsztatów efektywnej nauki.
4. Warsztaty dla nauczycieli z zakresu doskonalenia
umiejętności pracy metodą eksperymentu w oparciu o
narzędzia TOC.
5. Doradztwo edukacyjno-zawodowe adresowane do
uczniów najstarszych klas w szkole.
6. Doposażenie placówki w pomoce do pracowni
matematyczno-przyrodniczej zgodnie z katalogiem
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szkoła otrzymała:
teleskop, mikroskopy, laptop, preparaty mikroskopowe
i szereg innych atrakcyjnych środków dydaktycznych.
Wartość projektu realizowanego w szkole wynosi
204 774,00 zł. Projekt „Kierunek kompetencje – program
rozwijania kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego” będzie trwał
do 31.03.2019 r.
Dorota Daniłowska
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Zakrzewie
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Zabiegi sterylizacji suczek i kotek
Informujemy, że zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy Zambrów Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zambrów na rok 2019

Gmina będzie dofinansowywać zabiegi sterylizacji suczek i kotek.
Dofinansowanie w wysokości 50% kosztów zabiegu przysługuje mieszkańcom Gminy Zambrów - właścicielom suczek i kotek. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie w Urzędzie Gminy Zambrów
wniosku o dofinansowanie a w przypadku psów również przedłożenie kserokopii dowodu zaszczepienia psa.
Właściciel może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż jednego zabiegu rocznie.
Po potwierdzeniu uzyskania dofinansowania właściciel zwierzęcia powinien zgłosić się do lekarza
weterynarii, który podpisał z Gminą umowę na przeprowadzanie zabiegów i umówić się na przeprowadzenie zabiegu, w terminie miesiąca od złożenia wniosku.
Zabiegi sterylizacji/kastracji przeprowadzał będzie lek. wet. Sławomir Piotrowski
Zambrowskie Centrum Weterynaryjne w Zambrowie, ul. Bema 2c.
Koszt przeprowadzenia zabiegu wynosi:
a)
Sterylizacja kotki		
100 zł netto/ szt. + 8% VAT
b)
Sterylizacja suczki		
do 10 kg-150 zł netto + 8% VAT
					
od 10-15 kg-165zł netto/szt. +8% VAT
					
od 15-20 kg-185 zł netto/szt. +8% VAT
					
od 20-25 kg- 200 zł netto/szt. +8% VAT
					
od 25-30 kg - 225 zł netto/szt. +8% VAT
					
powyżej 30 kg - 250 zł netto/szt. +8% VAT
Właściciel psa zobowiązany jest do zapłacenia 50% w/w kosztu lekarzowi weterynarii po przeprowadzonym
zabiegu, pozostałe 50% pokryje Gmina.
Uwaga:
Gmina będzie ponosić wyłącznie koszty sterylizacji suczki lub kotki. W przypadku wystąpienia podczas
zabiegu lub bezpośrednio po nim konieczności przeprowadzenia innych zabiegów leczniczych lub podania leków, ich koszty ponosił będzie właściciel zwierzęcia.
Ilość zabiegów sterylizacji
lub kastracji z dofinansowaniem jest ograniczona
wielkością środków zapewnionych na ten cel w budżecie gminy.
Informacje oraz wniosek
można uzyskać w Urzędzie
Gminy Zambrów, pok. 10,
tel. 862714616 wew. 25.
(dk)

Wykaz Sołectw i Sołtysów na ter
Lp. Nazwa sołectwa

Nazwisko i imię sołtysa

1.

Bacze Mokre

Modzelewska Joanna

2.

Brajczewo-Sierzputy

Narożny Adam

3.

Chmiele Pogorzele

Brzóska Andrzej

4.

Chorzele

Nowicki Mirosław

5.

Cieciorki

Kotowski Jan

6.

Czartosy

Michałowski Sławomir

7.

Czerwony Bór

Różański Mariusz

8.

Dąbki-Łętownica

Chmielewski Stanisław

9.

Długobórz

Matejkowska Renata

10.

Gardlin

Kulesza Ryszard

11.

Goski Duże

Szulborski Sławomir

12.

Goski-Pełki

Kraszewski Kamil

13.

Grabówka

Paszkiewicz Marek

14.

Grochy-Łętownica

Zalewski Zbigniew

15.

Grochy-Pogorzele

Falkowski Mirosław

16.

Grzymały

Uszyński Mariusz

17.

Klimasze

Klimaszewski Zbigniew

18.

Konopki-Jabłoń

Sakowicz Władysław

19.

Konopki-Jałbrzyków Stok

Leśniewski Jarosław

20.

Koziki-Jałbrzyków Stok

Konopka Dariusz

21.

Krajewo Białe

Krajewski Tadeusz

22.

Krajewo-Borowe

Jabłoński Zdzisław

23.

Krajewo-Ćwikły

Dąbrowski Paweł

24.

Krajewo-Korytki

Sutkowski Mirosław

25.

Krajewo-Łętowo

Krajewska Urszula

26.

Łady-Borowe

Wiśniewska Barbara

27.

Łady Polne

Tyszka Jan

28.

Łosie-Dołęgi

Sulkowski Stanisław

29.

Nowe Wierzbowo

Kotowski Ryszard

30.

Nowe Zakrzewo

Kamianowski Dariusz

31.

Nowy Borek

Przychodzeń Beata

32.

Nowy Laskowiec

Powojska Wioletta

33.

Nowy Laskowiec-Kolonia

Zalewski Mirosław

34.

Nowy Skarżyn

Wiśniewski Jarosław

35.

Nagórki-Jabłoń

Saniewska Elżbieta

erenie Gminy Zambrów 2019-2024
Lp. Nazwa sołectwa

Nazwisko i imię sołtysa

36.

Osowiec

Dmochowska Małgorzata

37.

Pęsy-Lipno

Milewski Stanisław

38.

Poryte-Jabłoń

Szyszka Agata

39.

Przeździecko-Drogoszewo

Kaczyńska Regina

40.

Przeździecko-Mroczki

Perkowski Julian

41.

Pstrągi-Gniewoty

Zalewski Marek

42.

Rykacze

Zaremba Bogumiła

43.

Sasiny

Przeździecki Marcin

44.

Sędziwuje

Chrzanowski Marek

45.

Stare Krajewo

Pruszkowski Marek

46.

Stare Wądołki

Krajewski Paweł

47.

Stare Zakrzewo

Wiśniewski Janusz

48.

Stary Laskowiec

Mioduszewska Anna

49.

Stary Skarżyn

Kombor Piotr

50.

Śledzie

Milewski Mieczysław

51.

Szeligi-Kolonia

Olszewski Kamil

52.

Szeligi-Leśnica

Mioduszewski Ryszard

53.

Tabędz

Rakowski Władysław

54.

Tarnowo-Goski (i Boruty-Goski)

Gosk Janusz

55.

Wądołki-Bućki

Wyszyński Piotr

56.

Wądołki-Borowe

Kalinowski Sławomir

57.

Wdziękoń Drugi

Kulesza Waldemar

58.

Wdziękoń Pierwszy

Saniewska Luiza

59.

Wierzbowo Wieś

Kafel Michał

60.

Wiśniewo

Zawistowska Wanda

61.

Wola Zambrowska

Wielgat Jolanta

62.

Wola Zambrzycka

Pisański Jarosław

63.

Zagroby-Łętownica

Krasowski Janusz

64.

Zagroby-Zakrzewo

Strzeszewska Wioletta

65.

Zaręby-Grzymały

Łada Mariusz

66.

Zaręby-Kramki

Zaręba Ireneusz

67.

Zaręby-Kromki

Zawistowski Mariusz

68.

Zaręby-Krztęki

Sasinowski Jerzy

69.

Zaręby-Świeżki

Dzieniszewski Paweł

70.

Zbrzeźnica

Rogowska Katarzyna
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Wykonanie budżetu Gminy Zambrów w 2018 r.
Budżet gminy na rok 2018 uchwalono
w dniu 19 grudnia 2017 r. uchwałą Nr 137/
XXXIV/17 Rady Gminy Zambrów, gdzie przyjęto
plan dochodów w kwocie 34.240.000,00 zł i plan
wydatków 39.120.000,00 zł oraz plan przychodów
w kwocie 4.880.000,00 zł. Po dokonanych zmianach
w efekcie podjęcia 8 uchwał i 15 zarządzeń plan
dochodów wyniósł 37.294.074,91 zł, (wykonanie
– 36.619.342,76 zł), a plan wydatków wyniósł
40.083.414,91 zł, (wykonanie – 37.887.662,63 zł).
Realizacja dochodów według działów przedstawia
się następująco:
1) Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zrealizowano w kwocie 894.976,65 zł,
co stanowi 100 % planu. Dochody pochodziły
z następujących źródeł: dotacji na zwrot producentom
rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie
paliwa 864.797,07 zł, zwrotu z ZWKiEC z Wysokiego
Mazowieckiego za zużytą w roku ubiegłym na
przepompowni energię elektryczną 353,38 zł .
Otrzymano również częściowe dofinansowanie
z tytułu realizacji projektu pn. „Budowa stacji
uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w miejscowości Łosie-Dołęgi” w ramach PROW
2014-2020 w kwocie 29.826,20 zł.
2) Leśnictwo

wieczyste 7,1597 ha gruntów gminnych – 12.871,02
zł, dochody z najmu nieruchomości – 61.015,79 zł,
dochody z tytułu zwrotu kosztów rozgraniczenia
prywatnych działek – 19.265,00 zł,` oraz odsetki od
nieterminowych wpłat należności – 139,62 zł.
6)

Działalność usługowa

Otrzymano dotację
wojennych.

na

utrzymanie

cmentarzy

7) Administracja publiczna

Plan zrealizowano w 99 %. Otrzymano dotację
na realizację zadań zleconych z zakresu spraw
obywatelskich oraz pozostałych zadań – 39.646,99
zł, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku
jednostki – 2.312,54 zł, dochody za udostępnianie
danych osobowych – 63,55 zł, prowizja za terminowe
regulowanie zobowiązań podatkowych – 678,00 zł,
naliczone kary za nieterminowe wykonanie umów
– 27.098,11 zł, wpłacone odszkodowania za szkody
wyrządzone w majątku – 5.385,36 zł, wpłacona
grzywna za niedopełnienie obowiązku szkolnego –
1.179,60 zł, za udostępnienie dokumentacji – 201,00
zł, zwrot za zużytą przez wykonawców energię
elektryczną na inwestycjach – 777,39 zł, zatrzymano
wadium na przetarg – 6.005,87 zł, za sprzedany złom
– 1.164,00 zł. Otrzymano dofinansowanie w kwocie
18.239,79 zł w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2014-2020 do zrealizowanego
w 2017 r. projektu pn. „Opracowanie Lokalnego
Programu Rewitalizacji dla Gminy Zambrów”.

Dochody działu zrealizowano w 100%, a pochodziły
one z tytułu czynszu dzierżawnego opłacanego przez
koła łowieckie posiadające tereny łowieckie na
8) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
terenie gminy – 3.510,40 zł.
3) Górnictwo i kopalnictwo
Otrzymano dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na
Dochody zrealizowano w 100 % - 27.258,74 zł aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.790,00zł
z tytułu opłaty eksploatacyjnej od zadeklarowanej oraz na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad
ilości wydobytej kopaliny ze złóż zlokalizowanych powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
na terenie gminy.
burmistrzów i prezydentów miast - 113.223,02 zł.
4) Transport i łączność

Dochody zrealizowano w 100 %, z tytułu otrzymanej
dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego
na modernizację drogi dojazdowej do gruntów
rolnych o długości 885 m położonej w obrębie wsi
Grochy-Łętownica – 65.000,00 zł, oraz dotacji ze
środków budżetu państwa w ramach „Rządowego
Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności
Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury
Drogowej” na rozbudowę i przebudowę drogi
gminnej w miejscowości Szeligi-Leśnica w kwocie
522.524,14 zł.

9) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody zrealizowano w 100 % z tytułu
otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego
na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczogaśniczego i umundurowania dla OSP – 10.000,00
zł, dotacji z WFOŚiGW w kwocie 12.000,00 zł
na dofinansowanie zakupu zestawów ratownictwa
medycznego dla OSP Łady Borowe, Przeździecko
Mroczki, Stary Skarżyn i Tabędz oraz dofinansowanie
ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu
5) Gospodarka mieszkaniowa
Sprawiedliwości w kwocie 74.222,00 zł na zakup
Dochody zrealizowano w 95 % w stosunku do planu. wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do
Otrzymano opłatę roczną za oddane w użytkowanie udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na

Wieści
miejscu popełnienia przestępstwa.
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niepodległości, zwrotu kosztów utrzymania dzieci
z terenu innych gmin w oddziale przedszkolnym SP
w Wiśniewie – 14.246,61 zł. na kwotę 291.358,31zł
Otrzymano refundację wydatków poniesionych
w 2017 r. na termomodernizację budynku szkoły
w Porytem-Jabłoni. Z tytułu organizacji gminnego
przedszkola uzyskano dochód z tytułu wpływów
z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
i wyżywienia – 26.908,00 zł.
13) Opieka społeczna

Dochody działu zrealizowano w 95% z tytułu
otrzymanych dotacji na opłacenie składki zdrowotnej
za podopiecznych – 23.761,05 zł, na wypłatę
zasiłków okresowych i stałych – 396.091,08 zł, na
dofinansowanie kosztów funkcjonowania GOPS –
103.658,34 zł, na realizację programu Pomoc Państwa
w zakresie dożywiania – 80.000,00 zł, zwrot przez
podopiecznego nienależnie opłaconych kosztów
pobytu w DPS – 823,96 zł, odsetki od środków
zgromadzonych na rachunku 1.135,96 zł. Zwrócono
nienależnie pobrany zasiłek stały z lat ubiegłych –
4.228,00 zł.
14) Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dotacje na wypłatę stypendiów socjalnych
oraz dofinansowanie zakupu podręczników.
10) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody zrealizowano w 99 % z tytułu podatków
i opłat lokalnych wraz z odsetkami i kosztami
upomnień – 8.990.097,56 zł, dochody przekazywane
przez urzędy skarbowe- 515.370,79 zł, oraz udziały
w podatku dochodowym od osób fizycznych
i prawnych – 5.292.526,81 zł.
11) Różne rozliczenia

Dochody zrealizowano w 100 %. Część oświatowa
subwencji ogólnej – 4.687.868,00 zł, część
wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.923.937,00zł,
odsetki od lokowania wolnych środków budżetu
– 20.519,57 zł oraz wpływy z opłaty produktowej
39,52 zł.
12) Oświata i wychowanie

Dochody zrealizowano w 96 % z tytułu najmu lokali
mieszkalnych – 28.254,06 zł, odsetek od środków
zgromadzonych na rachunkach jednostek – 583,18 zł,
dotacji na zakup podręczników – 56.944,09 zł, dotacji
przedszkolnej – 137.000,00 zł, dotacji na zakup
nowości do bibliotek – 4.000,00 zł, na aktywną tablicę –
13.600,00 zł ,dotacji w kwocie 10.000,00 zł w ramach
programu wieloletniego pod nazwą „Niepodległa” na
przygotowanie i przeprowadzenie działań związanych
z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę

15) Rodzina

Otrzymano dotację na wypłatę świadczenia
wychowawczego +- 6.942.108,55 zł, na wypłatę
świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego –
3.359.868,60 zł, oraz na realizację zadań w zakresie
Karty Dużej Rodziny – 235,75 zł. Zwrócono
nienależnie pobrane świadczenia wraz z odsetkami
na łączną kwotę 30.258,96 zł. Otrzymano również
dotację na realizację zadań z zakresu wspierania
rodziny i koszty obsługi – 362.080,00 zł.
16) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody zrealizowano w 97 %. Z tytułu opłaty
śmieciowej, kosztów upomnień i odsetek –
838.534,97zł, oraz z tytułu opłaty za korzystanie ze
środowiska – 320.274,28 zł.
17) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody zrealizowano w 100%. Na organizację
święta Gminy Zambrów otrzymano darowizny–
58.905,00 zł, oraz dofinansowanie w kwocie 6.000,00
zł w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. Na remont świetlicy
wiejskiej w miejscowości Konopki Jałbrzyków-Stok
pozyskano dotację ze środków budżetu województwa
podlaskiego – 5.349,99 zł, oraz sołectwo wpłaciło
kwotę 1.000,00 zł. Z tytułu realizacji w 2017 r. projektu
„Wyposażenie placów zabaw w miejscowościach
Grochy-Pogorzele, Krajewo-Ćwikły i Bacze Mokre”
otrzymano dofinansowanie w kwocie 68.353,00 zł.
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Największy udział w strukturze dochodów
wg działów miały podatki i opłaty lokalne, dochody
realizowane przez urzędy skarbowe oraz udziały
w podatku dochodowym od osób fizycznych
i prawnych (40%). W następnej kolejności (31
%) dochody z działu Rodzina i Pomoc społeczna.
Trzecie miejsce (18 %) miały subwencje oświatowa
i wyrównawcza. Pozostałe działy stanowiły wielkości
rzędu 1-2%. Realizacja dochodów przebiegła zgodnie
z uchwalonym planem na co wskazuje wysoki procent
wykonania (98%). Dochody w stosunku do roku
ubiegłego wzrosły o 2% przy zwiększeniu dochodów
bieżących głównie z tytułu wzrostu udziałów
w podatku dochodowym od osób fizycznych,
subwencji, podatków lokalnych oraz znacznym
spadku dochodów majątkowych.
Realizacja wydatków bieżących według
działów przedstawia się następująco:
1) Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące działu zrealizowano w 97 %
w stosunku do planu. W tym przekazano dotację
dla Gminnej Spółki Wodnej – 60.000,00 zł, bieżące
koszty funkcjonowania przepompowni ścieków
w Cieciorkach i Woli Zambrowskiej (energia,
monitoring) – 1.367,49 zł, opłacono za odłów
i umieszczenie bezdomnych psów w schronisku
– 89.648,28 zł, uiszczono składkę na rzecz Izb
Rolniczych – 16.095,99 zł, wypłacono akcyzę –
864.797,07 zł. Przekazano Gminie Kołaki Kościelne
środki stanowiące połowę wartości remontu
hydroforni w miejscowości Zanie-Leśnica, której
Gmina Zambrów jest współwłaścicielem – 99.033,45
zł.
2) Transport i łączność

Wydatki zrealizowane zostały w 92 %. Kwotę
20.461,45 zł przeznaczono na zakup znaków
drogowych, luster, rur i cementu do montowania
znaków oraz tabliczek z nazwami ulic w Długoborzu,
progów zwalniających i materiałów do remontu
przystanków. Kwotę 393.466,87 zł przeznaczono na
bieżące remonty na drogach, głównie żwirowanie
i profilowanie. Wykonano również remonty przy
zastosowaniu emulsji asfaltowej i masy mineralnej.
Za odśnieżanie dróg gminnych zapłacono
65.242,50 zł. za koszenie poboczy – 10.800,00
zł. Opłacono również za montaż barier w Nowym
Skarżynie – 31.611,00 zł, przeglądy roczne dróg
i mostów – 9.471,00 zł, mechaniczne zamiatanie
dróg – 8.748,00 zł, podziały działek i geodezyjne
wyznaczanie pasa drogi – 11.400,00 zł Opłacono za
umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie dróg
krajowych i powiatowych – 8.674,60 zł. Wypłacono
odszkodowania za grunty przejęte pod drogi
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w miejscowościach Nagórki-Jabłoń, Zbrzeźnica,
Pstrągi-Gniewoty, Poryte-Jabłoń – 175.316,10.
3) Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków zrealizowano w 70 %. Opłacono
za energię elektryczną zużytą w lokalu socjalnym
w Czerwonym Borze 399,86 zł, za rozgraniczenia
i wyceny działek, opłaty sądowe, założenie ksiąg
wieczystych nieruchomości – 53.430,80 zł, za
scalenie gruntów na terenie miejscowości NagórkiJabłoń, Cieciorki i Klimasze – 67.900,00 zł, za
przeprowadzoną inwentaryzację nieruchomości
oraz zbiorników bezodpływowych – 54.274,00
zł, przygotowanie pomieszczenia socjalnego
5.550,00 zł. Opłacono czynsze za trzy mieszkania
- 12.111,06 zł. Wniesiono opłaty za użytkowanie
gruntów pokrytych wodami oraz za użytkowanie
gruntów Skarbu Państwa – 9.769,37 zł. Wypłacono
odszkodowanie oraz koszty sądowe za przebywanie
mieszkańca w lokalu po dokonaniu prawnej eksmisji
– 9.268,68 zł.
4) Działalność usługowa

Plan wydatków zrealizowano w 78 %. Opłacono za
opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
w
miejscowościach
PstrągiGniewoty, Długobórz i Czerwony Bór. Wykonano
prace porządkowe na cmentarzach wojennych co
w całości sfinansowano z dotacji – 2.500,00 zł
5) Administracja publiczna

Wydatki na administrację zrealizowano w 96 %
i związane one były:
- z utrzymaniem stanowiska pracy realizującego
zadania z zakresu administracji rządowej – 151.844,41
zł,
- diety radnych i koszty obsługi Rady Gminy –
190.612,61 zł,
- funkcjonowanie administracji – 2.795.515,65 zł,
w tym wynagrodzenia i pochodne (2.172.989,81 zł),
- promocję gminy – 55.548,81 zł,
- prowizję i diety sołtysów – 178.094,35 zł,
- publikację „Wieści Gminnych” – 13.705,20 zł,
- nagrody i organizację imprez okolicznościowych –
25.015,87 zł.
6) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
Środki wydatkowano na aktualizację stałego rejestru
wyborców – 1.790,00 zł, oraz na organizację wyborów
samorządowych – 113.223,02 zł.
7) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zrealizowano w 92 % i przekazano
kwotę 12.175,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji
z przeznaczeniem na dodatkowe patrole na terenie
gminy. Dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej przekazano dofinansowanie w kwocie

Wieści

20.000,00 zł na remont podnośnika. Na bieżące koszty
funkcjonowania 11 jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych wydatkowano kwotę 486.172,24 zł, w tym
wypłacono ekwiwalenty strażakom za udział w akcjach
ratowniczo-gaśniczych – 55.564,74 zł, wypłacono
wynagrodzenie kierowcom wozów strażackich –
107.574,87 zł, badania lekarskie i psychologiczne –
11.897,00 zł, naprawy sprzętu, okresowe przeglądy
– 28.267,43 zł, zakup paliwa, energii elektrycznej,
części zamiennych oraz niezbędnego wyposażenia
OSP wraz z umundurowaniem – 228.259,46 zł,
ubezpieczenie samochodów i strażaków – 54.608,74
zł.
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szkołach 555.599,39 zł. Największym wydatkiem
były wynagrodzenia nauczycieli i obsługi wraz
z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 5.048.590,16
zł. Pozostałe bieżące koszty to głównie zakup oleju
opałowego, materiałów remontowych, art. biurowych
i pomocy dydaktycznych, energii elektrycznej,
opłacenie rozmów telefonicznych czy usług
remontowych. W 2018 r. Gmina Zambrów otworzyła
w wynajmowanym lokalu własne przedszkole,
którego koszty przygotowania i funkcjonowania przez
cztery miesiące wyniosły 263.844,10 zł. Opłacono
koszty pobytu dzieci, zamieszkałych na terenie gminy
Zambrów, w przedszkolach prowadzonych przez inne
8) Obsługa długu publicznego
jednostki samorządu terytorialnego – 288.837,86
Zapłacono odsetki w kwocie 1.543,03 zł od pożyczki zł. Udzielono dotacji dla punktu przedszkolnego
zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie kosztów prowadzonego w Czerwonym Borze przez Fundację
kwalifikowalnych zadania pn. „Budowa stacji Dialog – 65.078,21 zł. Dowożenie uczniów do szkół
uzdatniania wody w miejscowości Łosie-Dołęgi”.
– 560.370,90 zł. Zakup podręczników dla uczniów
w całości sfinansowany z dotacji to kwota 56.746,09
zł. Ze środków programu wieloletniego pod nazwą
„Niepodległa” przygotowano w SP w Starym
Zakrzewie uroczystości związane z obchodami setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości –
12.500,00 zł
11) Ochrona zdrowia

Wydatki działu zrealizowano w 88 %. Na realizację
Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych wydatkowano 93.877,49 zł, przy
wpływach z koncesji 87.839,75 zł.
12) Edukacyjna opieka wychowawcza

Wypłacono stypendia socjalne dla uczniów –
69.482,80 zł oraz dofinansowano zakup podręczników
– 12.065,00 zł.
13) Rodzina

9) Różne rozliczenia

W planie pozostała kwota 186.100,00
niewykorzystanych środków na rezerwę
zarządzanie kryzysowe i rezerwę ogólną.
10) Oświata i wychowanie

Wydatki działu zrealizowano w 96 %. Wypłacono
świadczenia wychowawcze na łączną kwotę
6.836.691,55 zł oraz koszty obsługi 105.417,00
zł. Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia
wychowawcze z odsetkami – 17.916,37 zł. Wypłacono
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny –
3.148.712,61 zł oraz koszty obsługi 211.155,99 zł.
Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia rodzinne
- 5.820,23 zł. W ramach realizacji Karty Dużej Rodziny
zakupiono bilety wstępu dla dzieci - 7.267,90 zł.
Wypłacono świadczenia „dobry start” – 350.400,00 zł
zł oraz pokryto koszty obsługi – 11.680,00 zł. Opłacono
na pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 33.882,26 zł.

Wydatki działu zrealizowano w 92 %. Na bieżące
funkcjonowanie sześciu szkół podstawowych
wydatkowano łącznie 5.330.755,57 zł a na
oddziały przedszkolne funkcjonujące w tych

14) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki działu zrealizowano w 93 %. Wykonano
konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków –
30.180,14 zł, przekazano dla ZWKiEC w Wysokiem
Mazowiecku dopłatę do 1 m3 odprowadzanych
ścieków – 112.618,38 zł, koszty funkcjonowania
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systemu gospodarki odpadami – 960.643,03 zł, za
oświetlenie uliczne- 396.436,24 zł, za konserwację
oświetlenia i usuwanie awarii – 54.489,00 zł. Koszty
funkcjonowania brygady remontowej – 95.425,97 zł.

opracowanie
dokumentacji
projektowowykonawczej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Cieciorki – 4.210,00 zł,
opracowanie
dokumentacji
projektowo15) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
wykonawczej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej
Wydatki zrealizowano w 87 %. Przekazano dotację i wodociągowej w miejscowości Wola Zambrowska
podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 7.280,00 zł,
w Osowcu – 127.000,00 zł. Przekazano również - budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą
dotację w kwocie 8.000,00 zł dla Lokalnej Grupy
Działania „Brama na Bagna” jako dofinansowanie
realizacji trzech projektów w ramach programu
Działaj lokalnie finansowanego ze środków PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności. Pokryto też
w ramach działu bieżące koszty funkcjonowania
gminnego zespołu Laskowianki oraz gminnych
świetlic jak energia elektryczna, woda, zakup
niezbędnego wyposażenia, remonty i ubezpieczenie
majątku – 144.292,60 zł. Zorganizowano III święto
Gminy Zambrów – 57.704,72 zł. Przygotowano
teren pod plac zabaw w miejscowości Grabówka –

118.080,00 zł.

16) Kultura fizyczna

Wydatki działu zrealizowano w 69 %. Zakupiono
nagrody na organizowane zawody sportowe –
12.177,77 zł oraz opłacono przewóz uczniów na
zawody – 29.885,25 zł. Zrealizowano projekt „Umiem
pływać” we współpracy z Podlaskim Wojewódzkim
Szkolnym Związkiem Sportowym – 15.510,00 zł
Wydatki majątkowe zrealizowano na łączną
kwotę 9.830.745,45 zł, na co złożyły się:

towarzyszącą w miejscowości Łosie-Dołęgi –
2.973.651,27 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola
Zambrowska-Wola Zambrzycka – 49.341,88 zł,
- budowa sieci wodociągowej Długobórz, Stary
Laskowiec, Rykacze, Łosie-Dołęgi – 332.683,23 zł,
- dotacja dla Powiatu Zambrowskiego na: budowę
chodnika w miejscowości Cieciorki (173.222,00 zł)
oraz na przebudowę drogi powiatowej Sędziwuje –
Krajewo-Borowe (631.245,00 zł),
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- opracowanie dokumentacji technicznej na
rozbudowę SP w Wiśniewie – 30.381,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę
Sali gimnastycznej przy SP w Porytem-Jabłoni –
35.301,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę
Sali gimnastycznej przy SP w Starym Skarżynie –
35.301,00 zł,

- rozbudowa i przebudowa drogi w miejscowości
Nagórki-Jabłoń – 1.521.028,38 zł,

- rozbudowa i przebudowa drogi w miejscowości
Szeligi-Leśnica – 2.033.745,06 zł,
- budowa chodnika w Porytem-Jabłoni – 110.106,73
zł,
- wykonanie utwardzenia pobocza drogi WądołkiBućki – Stare Wądołki – 383.300,89 zł,
- modernizacja drogi żwirowej w GrochachŁętownicy – 139.094,55 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę
przedłużenia przepustu na cieku wodnym w Starych
Wądołkach – 9.225,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej na
przebudowę drogi w miejscowości Grabówka 15.006,00 zł,
- zakup działek o pow. 0,0051 ha i 0,0054 ha w Starych
Wądołkach – 6.429,36 zł.
- zakup działki w Cieciorkach o pow. 0,1244ha –
20.227,20 zł,
- dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy
Powiatowej Policji w Zambrowie – 10.000,00 zł,
- zakup wyposażenia dla OSP – 55.775,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej na
rozbudowę SP w Starym Zakrzewie – 28.290,00 zł,

- termomodernizacja budynku SP w Porytem-Jabłoni
– 485.389,59 zł,
- opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej
pod budowę przedszkola gminnego – 10.455,00 zł,
- zakup kserokopiarki dla GOPS-u – 14.673,90 zł,
- budowa kanalizacji deszczowej na ul. Spokojnej
w Długoborzu – 86.100,00 zł,
- montaż pojedynczych lamp na terenie gminy –
109.777,50 zł,
- wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy
wiejskiej w miejscowości Nagórki-Jabłoń (II część)
– 7.195,50 zł,
- modernizacja świetlicy w Cieciorkach – 512.223,81
zł (inwestycja nie zakończona w 2018 r.).
Największy udział w strukturze wydatków ma
wypłata świadczeń wychowawczych, rodzinnych,
funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi
(32 %). Następnie bieżące utrzymanie sześciu
szkół i nowo powstałego przedszkola (20 %),
bieżące utrzymanie dróg wraz z ich przebudową
(15 %). Wydatki majątkowe stanowią 26 % całości
wykonanych w 2018 r. wydatków.
Rok budżetowy zamknął się deficytem w kwocie
1.268.319,87 zł, który w całości został pokryty
zaciągniętą pożyczką na wyprzedzające finansowanie
kosztów kwalifikowalnych operacji pn. „Budowa
stacji uzdatniania wody w miejscowości ŁosieDołęgi wraz z infrastruktura towarzyszącą”. Z kolei
niewykorzystana skumulowana nadwyżka budżetu
z lat ubiegłych w wysokości 2.303.013,22 zł przeszła
na rok 2019.					
(ek)
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Gminny Przegląd Stołów Wielkanocnych

6 kwietnia 2019 roku, w Świetlicy Wiejskiej
w Ładach Polnych odbył się Gminny Przegląd Stołów Wielkanocnych.
W konkursie, zorganizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich „Sąsiadki” z Ład Polnych, udział
wzięło siedemnaście kół gospodyń wiejskich z trzech
gmin Zambrów, Szumowo i Kołaki Kościelne.
Członkowie kół, w tym panie i panowie, przygotowali suto zastawione stoły, pełne niezwykłych
wielkanocnych potraw, napojów i ozdób. Prezentowane były ciasta, sery, mięsa, pasztety, wędliny,
pieczywo i wiele innych wyrobów, które mogą być
ozdobą wielkanocnego stołu. Spotkanie było z pewnością okazją do wymiany doświadczeń, nawiązania
nowych kontaktów, a także podejrzenia pomysłów
innych gospodyń.
Należy podkreślić, że impreza wymagała od
przedstawicieli kół ponadprzeciętnego wysiłku i wielogodzinnych przygotowań. Z pewnością niebagatelny był też koszt przygotowania każdego stołu, na
których nie dało się wcisnąć nic więcej.
Uroczystość uświetniły występy Teatru Form
Różnych, Laskowianek, wokalistki Kingi Leśniewskiej i poetki Urszuli Krajewskiej-Szeligowskiej.
Spotkanie zostało zakończone wręczeniem nagród rzeczowych ufundowanych przez Wójtów Jarosława Kosa oraz Sylwestra Jaworowskiego, a także
pracownika Urzędu Gminy Szumowo, który zastępo-

wał nieobecnego Wójta Jarosława Cukiermana. Nagrody wręczyła także posłanka Bernadetta Krynicka,
która miała okazję skosztować najlepszych wyrobów
proponowanych przez przedstawicielki poszczególnych kół.

Wieści

W ocenie jurorów, najlepszy stół wielkanocny przygotowały przedstawicielki Koła Gospodyń
Wiejskich „Boróweczki” ze Srebrnego Borku, drugie miejsce zdobyły przedstawicielki Gminy Kołaki
Kościelne z Koła Gospodyń Wiejskich „Złote rączki”
z Zań-Leśnicy, a trzecie miejsce „Sąsiadki” z Ład Polnych.
Ponadto wszystkie pozostałe koła również otrzymały nagrody. Poza wyżej wymienionymi kołami na
organizowanym po raz pierwszy Gminnym Przeglądzie Stołów Wielkanocnych, obecne były: KGW
„Zbrzeźniczanki” ze Zbrzeźnicy, KGW „Jabłoneczki” z Porytego-Jabłoni, KGW „Kumoszki” z Wądąłk-Bućk, KGW „Wolibabki” z Woli Zambrowskiej,
KGW „Dębóweczka” z Cieciork, Grupa Nieformalna
Laskowiec, KGW „Kołakowianki”, KGW „Wisien-
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ki”, KGW Łętownica, KGW Szumowo, KGW „Sreberka”, KGW Zaręby Jartuzy, KGW „Kwiatki” Pęchratki”, KGW Szczodruchy i KGW „Boróweczki ze
Srebrnego Borku.

źródło: zambrowiacy.pl
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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.
32. Szczęście w Nowym Borku
Piec mu kupioNO, WYrobiono się w ostatniej
chwili,
BO REKord zimna padł w ostatni wtorek.
Ale już na szczęście nie zmarznie tej zimy
Dziadek w małym domku we wsi NOWY BOREK.
33. Laskowiecka nudystka
Na wiecach nudystów krzyczaNO: WYnocha!
Nie gorsz nas, goLASKO, WIECe odpuść sobie!
Ale nie słuchała: Ona wiece kocha.
I tym chce rozsławić swój NOWY LASKOWIEC.
34. Auta Laskowianki
Jej ford fieSTA RYczy, silnik ma zepsuty
LASKO, WIECznie będziesz jeździć fiestą starą?
Ona na to: Nie ma sprawy, nową kupię!
Przez STARY LASKOWIEC nią pojadę - za rok.
35. Skarży(n)pyta
Mamy kolegę nowego
W klasie. Ale NOWY SKARŻY
Na kolegów. Lecz dlaczego?
Pyta cały NOWY SKARŻYN.
36. Wycieczka na górki
To zjeżdża z górek, to wjeżdża NA GÓRKI
MiJA BŁOŃ całą w kwiatach, taką ładną
Przez Polskę mknie turystka w towarzystwie córki.
A z nią razem mieszkanki wsi NAGÓRKI
JABŁOŃ.

KoTEK, LINy z grilla dobre są! I piekli
Je, a on je jeszcze na patelni smażył.
Taki to był chłopak ze wsi POLKI-TEKLIN.
40. Poryte jesienią
Zbierz ty PORY TE – JABŁka ja zbiorę,
Bo kOŃ je zeżre. Wypadło
Nam to zbieranie na piękny wtorek.
Dziś w słońcu PORYTE-JABŁOŃ.
41. Z miasta do Drogoszewa
Ewa Sz. mieszka w bloku. Chciałaby nad rzeczką.
SPRZEda mieszkanie. Źle jej. Wciąż tu płacze
DZIECKO.
Jeśli byś za nie wzięła dość DROGO, SZ. EWO
Możesz dom kupić we wsi PRZEŹDZIECKO
DROGOSZEWO.
42. Mroczki kawalera
Choć chcesz mu pomóc, lecz on się uPRZE. Choć
Źle mu,
Choć jest jak DZIECKO bezradny, wciąż żyje
saM. ROCZKI
Mu płyną smętnie. Lecz jest okazja ku temu,
Aby to zmienić. Dba o to PRZEŹDZIECKO
MROCZKI.
43. Pstrągowski gniew
Karmi ryby, chleb im daje.
Uciekł PSTRĄG. I GNIEW - O, TY
Rybo, czemu się nie najesz?
Nie lubią cię PSTRĄGI-GNIEWOTY
44. Rykaczewski szantaż
AmeRYKA CZEka nań
A tu żona głośno płacze,
Znów chce mnie opuścić drań,
Jego miejsce to RYKACZE!

37. Osowiecka sowa
O SOWIE Ci opowiem,
O płomykówce - sowie,
Kiedy zahuczy wieczorem
Słyszy ją cały OSOWIEC

45. Sasinowska akcja
Ona boSA, SINY
On z zimna - nie szkodzi.
Tło akcji: SASINY,
A aktorzy – młodzi.

38. Pęskie koryta
OsPĘ SYpie krowom
Do koryt z wierzb, z LIP. NO,
To jest dla nich zdrowe,
Wiedzą PĘSY-LIPNO!
39. Polkowski grill
Co za tęPOL! KIedy mówili sto razy:

46. Problem w Sędziwujach
Pani SĘDZI WUJEK
Wciąż deliberuje,
Po co porzuciła
Piękne SĘDZIWUJE?
47. Przejażdżka przez Stare Krajewo
Choć bułki STARE - KRAJ, EWO
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Ochoty nie mam na świeże.
Spiesz się ! Przez STARE KRAJEWO
Pora już gnać na rowerze.

Lądy wołają już GO SKInieniem.
TARNOWO GOSKI rzuca. Wyryte
Ma je w pamięci. Będą wspomnieniem.

48. Wądołkowska wodzirejka
Choć pochodzi z miaSTA – REj tu teraz wodzi
I rywalizacją zdroWĄ DOŁKI niweluje.
Wsi STARE WĄDOŁKI ona chyba nie
zaszkodzi?
Dzięki niej tylko oddech miasta wieś poczuje.

56. Wądołkowska nawigacja
W stronę leWĄ DOŁKI są. Idź więc w prawo.
OBUĆ
KIepsko się nie możesz, bo szkoda zachodu.
Gdy już dobre buty masz, problem jest maluśki.
Dotrzeć do wsi radę dasz. Masz WĄDOŁKIBUĆKI!

49. Zakrzewskie poglądy
Gdy mijają się stare poglądy z nowymi
STARE ZA KRZEW Odchodzą w prawo, nowe
w lewo
Idą, aby się schować w gałęziach brzeziny
Od wieków na to patrzy wieś STARE
ZAKRZEWO
50. Ze Skarżyna w Tatry
TurySTA RYsy wprawdzie zdobył
Lecz na pogodę się SKARŻY
Nie lepiej było mu pozostać
Tu, we wsi STARY SKARŻYN?
51. Śledziewskie poranki
Mama ŚLE DZIEci już na przystanek:
Spieszcie się, właśnie autobus jedzie!
I tak wygląda codziennie ranek
W tysiącach wiosek – są wśród nich ŚLEDZIE
52. Szeligowski sen sylwestrowy
UsłySZELI GItarę, i zagrała harmonia,
Młodzież piła piKOLO! NI Alaszu, ni piwa!
Fajerwerki strzelały, bo SZELIGI-KOLONIA
Świętowała Sylwestra. We śnie babci tak bywa!
53. Szeligowskie marzenia
NaSZE LIGI są najlepsze – mówi selekcjonerWnet się ucieLEŚNI CAły sen nasz o pucharze!
Małe SZELIGI LEŚNICA są tym poruszone,
I ja też o niczym innym od dawna nie marzę.
54. Tabędzki prezent
Kupić chciał żonie mąż modną suknię,
Niech wiedzą, że ma szykowna babę!
TA BĘDZie dobra! Tę chyba kupię,
Zazdrościć będzie jej cały TABĘDZ.
55. Tarnowski podróżnik
Brzmią dźwięki giTAR. NOWO odkryte

57. Wądołkowski pieniacz
Kop łopatą krzyWĄ DOŁKI, BO ROWEm ma
płynąć
Woda. Jeśli nie, znów będziesz miał kłopoty
nowe.
Do sąsiada sąsiad rzekł tak, co z pieniactwa
słynął.
Wszystko działo się zaś we wsi WĄDOŁKI
BOROWE.
58. Wdziękońska miss?
Ma WDZIĘK jak słOŃ. Skórę jak paPIER.
WSZYstko nie tak. Wciąż coś węszy.
Fałda na fałdzie, tłuszcz z niej aż kapie.
Chce taką miss WDZIĘKOŃ PIERWSZY?
59. Wdziękoński koń
WDZIĘK ma ten kOŃ ! Ku wiaDRU
GIbko się gnie, mknąc znad strugi,
Szybko ucieka mi z kadru.
I biegnie przez WDZIĘKOŃ DRUGI.
60. Wierzbowska katecheza
WIERZ, BO WOkoło wiary brakuje
Bo nie WIE Świat, że gdzieś
Jest lepiej. Tam się dobrze poczujesz,
Choć kochasz WIERZBOWO-WIEŚ.
61. Wiśniewski sen
Bardzo by chciała jechać do kraju
Kwitnącej WIŚNI. EWO,
Japonia w nocy niech ci się przyśni.
Na razie masz WIŚNIEWO.
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Twórczość Janusza Kuleszy
Moja ulica
Moja ulica jest podzielona
Po obu stronach tej barykady
Podobni ludzi mowa ich inna
Każdy inaczej na świat ten patrzy
Moja ulica cieszy się wolnością
Każdy inaczej ją jednak widzi
Może nadejdą dla niej dni lepsze
I zaśpiewają wszyscy jednym chórem
Dla niepodległej wolnej ojczyzny.
….
Przepraszam cię Panie za przewinienia
Małe i dusze ja grzeszny człowiek
Czasem łapię diabła za ogon
On mnie przeciąga na swoja stronę.
....
Zawieszeni w próżni
Do ołtarza im niespieszno
Korzystają z uciech życia
Uciech ciała każda chwila
Zbliża ich do kresów życia.
…
Porwany porywem serca za młodu
Kiedy poczuje jak rosną mu skrzydła
Ta chwila jedna zostanie w pamięci
Czasem do końca ziemskiego życia.
…
Otwórz mi serce na oścież Panie
Tak bym pokochał bliźniego swego
I wybaczył mu jego przewinienia
Niech Twoja miłość dokona tego.
…
Współczesny święty zapewne nie wie
Że będzie kiedyś miał aureolę
Palmę męczeństwa i prestiż w niebie
Bóg mu namaści olejkiem głowę.
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Rysowana Gmina Wojciecha Rusieckiego
Szanowni Państwo!

Miło nam przedstawić Państwu kolejny rysunek Wojciecha Rusieckiego - Kapliczka Świętej
Barbary w Zbrzeźnicy.
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Laskowscy herbu Dąbrowa
Początki tego najbardziej zaszczyconego
godnościami rodu parafii zambrowskiej sięgają
roku 1422, kiedy książę Janusz I nadał Świętosławowi z Sierzput 10 włók zwanych Laskowo
nad strugą Jabłoń. W 1334 roku Świętosław
z Laskowa sprzedał 5 włók w Laskowie Piotrowi z Sierzput. W 1434 roku książę Bolesław I nadał 10 włók lasu Łętowo w Laskowie
Świętosławowi i Piotrowi w górze ich dóbr
z jednym brzegiem Jabłoni i Sulkowstoku.
Przynależność herbową do rodu Dąbrowów
potwierdza wiele wzmianek w księgach sądowych łomżyńskich, które wymieniają Macieja
herbu Dąbrowa (1490), Piotra herbu Dąbrowa
(1469), Stanisława syna Grzegorza herbu Dabrowa (1490). Dodatkowo herb Dąbrowa potwierdza epitafium Bartłomieja Laskowskiego
(zm. 1652), znajdujące się w zambrowskim
kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej.
Najwybitniejszą postacią tego rodu był
urodzony ok. 1590 roku senator Stanisław
Laskowski, właściciel dóbr Laskowo (dziś
Laskowiec Stary), Wierzbowo – Zambrzyca, Paczoski Faski, Rykacze w powiecie zambrowskim oraz wsi Tybory – Kamianka
w ziemi drohickiej. Przed 1631 rokiem został
sekretarzem króla Zygmunta III Wazy oraz
viceinstygatorem koronnym. W latach 1631 –
1647 cześnik łomżyński. W 1632 roku został
posłem na sejm konwokacyjny, a w 1634 r.
po raz pierwszy posłem z ziemi łomżyńskiej, której
przedstawicielem był w latach późniejszych. W 1638
roku jako poseł był członkiem „komisji do rozgraniczenia woj. mazowieckiego s księstwem pruskim”.
Instygatorem koronnym został w roku 1639. W latach 1646 – 1652 kasztelan warszawski. W 1648 roku
podpisał uniwersał wzywający do przyspieszenia
elekcji. Rezydent u boku prymasa. W czerwcu 1648
roku uczestniczył (wraz z 14 senatorami m.in. marszałkiem koronnym Łukaszem Opalińskim, kanclerzem koronnym Jerzym Ossolińskim, Albrechtem
Radziwiłłem) w naradzie, na której zapadła decyzja
o wojnie z Chmielnickim. W 1649 roku podpisuje
z ziemią warszawską elekcję Jana Kazimierza i odbywa popis pospolitego ruszenia ziemi warszawskiej, na
sejmie elekcyjnym nie godzi się na ustępstwa wobec
Kozaków. Zostaje jednym z dwu sędziów senatu do
rozsądzenia sporu granicznego między Mazowszem
i Prusami. W 1651 roku król Jan Kazimierz wyznacza

rys. Tadeusz Gajl

go jako rezydenta „do boku królowej”. W latach 1651
– 1661 Referendarz Wielki Koronny. 1652 – 1658
kasztelan podlaski. 1652 – 1654 uczestniczył w trybunale skarbowym. W czasie potopu szwedzkiego
pozostał przy Janie Kazimierzu. Karierę Stanisława
zakończyła godność wojewody płockiego, którym
był w latach 1658 – 1661. Wojewoda Stanisław Laskowski w rodzinnej parafii ufundował w 1655 r.
epitafium z brunatnego marmuru z rytym herbem Dąbrowa, poświęcone jego ojcu Bartłomiejowi Laskowskiemu zmarłemu 9 lutego 1652 r. Żoną wojewody
Stanisława była Zofia Popowska, z którą miał syna
Zygmunta oraz córki: Jadwigę i Konstancję. Zmarł
w początkach 1662 roku. Niestety, nie wiemy gdzie
został pochowany. Autor tegoż tekstu w poszukiwaniu epitafium Stanisława odwiedził Płock i obejrzał
miejscową katedrę (Stanisław był wojewodą płockim). Niestety, bez powodzenia.
Druga połowa XVII wieku obfituje w wielu przedstawicieli rodziny Laskowskich sprawujących urzędy
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ziemskie. I tak regestry podatku pogłównego z roku
1663 (i późniejszych) wymieniają:
- w Krajewie Białym – urodzonego Nikodema Laskowskiego Komornika Zambrowskiego,
- w Faszkach – urodzonego Andrzeja Laskowskiego
Cześnika Ziemi Łomżyńskiej,
- w Borutach Goskach – urodzonego Jakuba Laskowskiego Sędziego Ziemskiego Zambrowskiego
(w 1673 r. urodzony Mikołaj Laskowski),
- w Skarzynie Abrahamach – szlachetnego Macieja
Laskowskiego,
- w Laskowie Jabłoni – urodzonego Zygmunt Laskowski Wojewodzica Płockiego – syna wojewody
Stanisława Laskowskiego (1673 r., 1674 r. i 1676 r.).
Nie można wykluczyć, że wszyscy wyżej wymienieni (z wyjątkiem Macieja Laskowskiego ze Skarzyna
Abrahamów), byli bliskimi krewnymi (rodzeństwem
lub dziećmi) wojewody Stanisława.

Gminne

Laskowscy opuścili swe rodzinne gniazdo Laskowiec pod koniec XVII wieku. Do dziś przetrwała i ma
się świetnie linia tej rodziny dziedzicząca w XVII
i XVIII wieku w Skarzynie Abrahamach i Zarębach
Krztękach w parafii Rosochate (obecnie Skarzyn Stary). Potomkowie tej gałęzi rodu do dziś mieszkają
w m.in. Brajczewie, Rykaczach, Miodusach, Zambrowie, Gdańsku i Krakowie. Właśnie z Krakowem
byli i są związani przedstawiciele linii małopolskiej
Laskowskich (która opuściła rodzinne strony na początku XIX wieku) – ś.p. prof. Roman Hieronim Laskowski (polski językoznawca, polonista, slawista
i bohemista) i jego syn prof. Ryszard Mirosław Laskowski (biolog i ekolog), obaj związani zawodowo
z Uniwersytetem Jagiellońskim.
Andrzej Brzóska

KOMUNIKAT KOŃCOWY
POWIATOWYCH MISTRZOSTW LZS W KOSZYKÓWCE
30.03.2019 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Osowcu zostały rozegrane
Powiatowe Mistrzostwa Ludowych Zespołów Sportowych w Koszykówce. W zawodach
wzięło udział 40 uczniów (16 dziewcząt i 24 chłopców) rocznik 2006 i młodsi. Czas gry: 20
minut. Mecze sędziował Michał Piotrowski.
WYNIKI ZAWODÓW
Dziewczęta
SP Stare Zakrzewo - SP Osowiec			
34:2 (12:0, 6:0, 10:0, 6:2)
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
1.
2.

SP Stare Zakrzewo		
SP Osowiec			

2
1

34:2		
2:34		

opiekun – Ryszard Kamiński
opiekun – Martyna Pęska

Chłopcy
SP Grądy – Woniecko - SP Stare Zakrzewo 11:0 (1:0, 4:0, 2:0, 4:0)
SP Stare Zakrzewo - SP Osowiec			
15:8 (4:2, 5:2, 4:2, 2:2)
SP Grądy – Woniecko - SP Osowiec		
24:4 (6:0, 6:2, 5:0, 7:2)
1.
2.
3.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
SP Grądy – Woniecko		
4
35:4		
opiekun – Michał Piotrowski
SP Stare Zakrzewo		
3
15:19		
opiekun – Ryszard Kamiński
SP Osowiec			
2
12:39		
opiekun – Martyna Pęska		

Organizatorem zawodów było
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Zambrowie,
współorganizatorem Szkoła Podstawowa w Osowcu.
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Drużyny biorące udział w zawodach otrzymały puchary.

Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Zambrowie składa podziękowanie
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Osowcu Panu Dariuszowi Krystosiakowi za udostępnienie
hali sportowej do rozegrania zawodów, Martynie Pęskiej za organizację turnieju, Michałowi
Piotrowskiemu za społeczne prowadzenie spotkań koszykarskich oraz Urzędowi Gminy
w Zambrowie za ufundowanie pucharów.
31.03.2019 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Starym Zakrzewie odbyły
się Powiatowe Mistrzostwa Ludowych Zespołów Sportowych w koszykówce. W zawodach
wzięło udział 35 uczniów (17 dziewcząt i 18 chłopców) rocznik 2004 - 2005. Czas gry: 30
minut. Mecze sędziowali Ryszard Kamiński i Michał Piotrowski.
WYNIKI ZAWODÓW
Dziewczęta
SP Stare Zakrzewo - SP Osowiec			
19:12		

(6:4, 4:4, 5:2, 4:2)

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
1.
2.

SP Stare Zakrzewo		
SP Osowiec			

2
1

19:12		
12:19		

opiekun – Ryszard Kamiński
opiekun – Martyna Pęska

Chłopcy
SP Stare Zakrzewo - SP Grądy – Woniecko 12:14		
1.
2.

(2:4, 4:4, 4:2, 2:4)

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
SP Grądy – Woniecko 2
14:12		
opiekun – Michał Piotrowski
SP Stare Zakrzewo		
1
12:14		
opiekun – Ryszard Kamiński		

Organizatorem zawodów było
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Zambrowie,
współorganizatorem Szkoła Podstawowa w SP Starym Zakrzewie.
Drużyny biorące udział w zawodach otrzymały puchary.
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Zambrowie składa podziękowanie
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Starym Zakrzewie Pani Dorocie Daniłowskiej za
udostępnienie hali sportowej do rozegrania zawodów, Ryszardowi Kamińskiemu za organizację
turnieju, sędziom za społeczne prowadzenie spotkań koszykarskich oraz Urzędowi Gminy
w Zambrowie za ufundowanie pucharów.
Zenon Mościcki

DBAJ O CZYSTOŚĆ
- NIE ZAŚMIECAJ GMINY ZAMBRÓW
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Gminne

KOMUNIKAT KOŃCOWY
POWIATOWYCH MISTRZOSTW LZS W TENISIE STOŁOWYM
17.03.2019 roku w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Osowcu zostały rozegrane Powiatowe
Mistrzostwa Ludowych Zespołów Sportowych w Tenisie Stołowym. W zawodach startowało 63 uczniów (20
dziewcząt i 43 chłopców). Sędziowie zawodów: Martyna Pęska i Marek Pietranik.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
Dziewczęta 2008 i młodsze
SP Szumowo
SP Kołaki Kościelne
SP Osowiec
SP Osowiec

1.
2.
3.
4.

Kos Emilia				
Choińska Maja			
Kobrzeniecka Wiktoria		
Wyszyńska Aleksandra		

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Choiński Wojciech			
Saniewski Eryk			
Łuniewski Nikodem			
Koda Antoni				
Tymiński Błażej			
Gołaszewski Mateusz			
Gołaszewski Maksymilian		

Chłopcy 2008 i młodsi
SP Kołaki Kościelne
SP Stary Laskowiec
SP Szumowo
SP Szumowo
SP Kołaki Kościelne
SP Kołaki Kościelne
SP Kołaki Kościelne

1.
2.
3.
4.
5.

Wolna Klaudia			
Konarzewska Weronika		
Wojno Julia				
Kaliszczyk Gabriela			
Grzymała Joanna			

Dziewczęta 2006 – 2007
SP Kołaki Kościelne
SP Kołaki Kościelne
SP Szczodruchy
SP Szczodruchy
SP Stary Skarżyn

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ostrowski Dominik			
Zaręba Piotr				
Żelaźnicki Mateusz			
Olszewski Oliwier			
Konarzewski Mateusz			
Słaby Oliwier				
Gawkowski Tomasz			
Zawistowski Marcin			

9 – 13. Gosk Kamil				
Gosk Mikołaj			
Gosk Paweł				
Kobrzeniecki Klaudiusz		
Pyżewski Wiktor			
1.
2.
3.
4.
5.

Bagińska Patrycja			
Wiśniewska Natalia			
Rudnicka Aleksandra			
Jałbrzykowska Julia			
Leśniewska Kinga			

Chłopcy 2006 – 2007
SP Kołaki Kościelne
SP Stary Laskowiec
SP Stary Laskowiec
UKS „Enyo” Paproć Duża
SP Kołaki Kościelne
UKS „Enyo” Paproć Duża
SP Stary Laskowiec
SP Kołaki Kościelne
SP Stary Skarżyn
SP Stary Skarżyn
SP Kołaki Kościelne
SP Osowiec
SP Osowiec
Dziewczęta 2003 – 2005
SP Szumowo
SP Kołaki Kościelne
SP Szczodruchy
SP Kołaki Kościelne
SP Wiśniewo

Wieści
6.
Piłkowska Anna			
7.
Kulesza Magdalena			
8.
Kozicka Kamila			
9 – 11. Łubnicka Katarzyna			
Świderska Julia			
Walczuk Zuzanna			
1.
Buczyński Dawid			
2.
Lutostański Karol			
3.
Ogrodnik Dominik			
4.
Gosk Mateusz				
5.
Kulesza Kacper			
6.
Ziemak Kacper			
7.
Sakowicz Gabriel			
8.
Krzewski Jakub			
9 – 12. Biały Paweł				
Jarocki Mikołaj			
Konarzewski Jakub			
Sadowski Hubert			
13 – 16. Gawrychowski Ernest		
Kafel Krystian			
Leśniewski Bartosz			
Mioduszewski Paweł		
17 – 23. Godlewski Dariusz			
Łapiński Kamil			
Mioduszewski Karol			
Rostkowski Kacper			
Sternik Maciej			
Wiśniewski Paweł			
Zambrzycki Mateusz			
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SP Szczodruchy
SP Wiśniewo
G Rutki
SP Szczodruchy
SP Wiśniewo
SP Osowiec
Chłopcy 2003 – 2005
SP Kołaki Kościelne
SP Kołaki Kościelne
UKS „Enyo” Paproć Duża
SP Kołaki Kościelne
UKS „Enyo” Paproć Duża
SP Szumowo
SP Kołaki Kościelne
G Rutki
SP Wiśniewo
SP Wiśniewo
SP Kołaki Kościelne
SP Szumowo
SP Stary Skarżyn
SP Szumowo
SP Wiśniewo
SP Stary Skarżyn
G Rutki
G Rutki
G Rutki
SP Szumowo
SP Stary Skarżyn
SP Stary Skarżyn
9G Rutki

Organizatorem zawodów było Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Zambrowie,
współorganizatorem Szkoła Podstawowa w Osowcu.
Zawodnicy za zajęcie 1 – 3 miejsca w kategoriach wiekowych otrzymali medale. Tenisiści, którzy
w kategorii dziewcząt i chłopców rocznik 2006 – 2007 i 2003 – 2005 zajęli 1 – 2 miejsce wywalczyli awans
do Finału Mistrzostw LZS Województwa Podlaskiego. Zawody odbędą się 20.05.2019 roku w Suchowoli.
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Zambrowie składa podziękowanie Dyrektorowi
Szkoły Podstawowej w Osowcu Panu Dariuszowi Krystosiakowi za udostępnienie hali sportowej do rozegrania
zawodów, Martynie Pęskiej za organizację turnieju, sędziom za społeczne przeprowadzenie zawodów oraz
Urzędowi Gminy w Zambrowie za ufundowanie medali.
Pełnomocnik PSZS Zenon Mościcki
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W dniu 24 marca 2019 r. w Nowogrodzie odbył się finał Grupy Zachodniej w drużynowych biegach przełajowych. W zawodach startowały 3 najlepsze zespoły z 6 powiatów oraz biegacze, którzy uplasowali się na
miejscach 1 – 6, jeśli ich drużyna nie awansowała. Stawką zawodów był awans do finału województwa podlaskiego, w którym prawo startu uzyskiwały 3 najlepsze drużyny w poszczególnych kategoriach.
Do zawodów wyższego szczebla awansowały 4 zespoły z powiatu zambrowskiego w tym dwie ze Szkoły Podstawowej w Wiśniewie: dziewczęta SP rocznik 2005 (II miejsce) oraz dziewczęta rocznik 2004 (II miejsce)
(km)

