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Brakiem odwagi jest wiedzieć,
co prawe, lecz tego nie czynić.
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• Trwają prace nad przygotowaniem dwóch wniosków II i III edycji programu pn. „Budowa instalacji
wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Zambrów”, na który Gmina zamierza
pozyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20142020 w ramach: Osi Priorytetowej V Gospodarka
niskoemisyjna, Działania 5.1. Energetyka oparta na
odnawialnych źródłach energii. Planuje się że ok.
130 osób otrzyma wsparcie na wykonanie instalacji fotowoltaicznych i solarnych w naszej Gminie.
Przewiduje się, że dotacja do obu wniosków wyniesie ok. 4 000 000,00 zł.
• Rozliczono realizację zadania pn. „Klub
Seniora w Cieciorkach”. Na rachunek Gminy wpłynęła dotacja
w wysokości 117 240,92
zł. Złożono też wniosek na utrzymanie
Klubu, tj. dofinansowanie do 40%
kosztów zajęć
w Klubie Seniora, prowadzonych przez
GOPS. Korzystając z okazji
Gmina złożyła
kolejny wniosek - na Klub
Seniora w Nagórkach-Jabłoń.
Zadanie dotyczy
tylko wyposażenia
obiektu na potrzeby zajęć skierowanych do osób starszych.
Koszt tego zadania to 36
000,00 zł.
• Trwają prace przy budowach, rozbudowach, remontach świetlic wiejskich oraz zagospodarowaniu terenów wokół nich. Kontynuowane
są prace budowlane przy budowie świetlicy w miejscowości Nagórki-Jabłoń. Rozpoczęły się działania
związane z opracowaniem dokumentacji realizację
zadania pn. „Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Wola Zambrowska, Zagroby-Łętownica i Wiśniewo”. Trwają prace projektowe i konsultacje z projektantami. Rozliczono
zadanie pn. „Sołeckie Spotkania”, w ramach którego sfinansowano wyposażenie kuchni w świetlicy
wiejskiej w Zbrzeźnicy (dotacja w wysokości 10
752,09 zł). Podpisano umowę z wykonawcą: Przedsiębiorstwo Budowlane - Artur Urbanik, na zadanie
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„Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości
Krajewo Białe, gm. Zambrów”. Wyłoniono też firmę sprawującą na nadzór inwestorski przy realizacji
tego zadania.
Gmina uzyskała pozwolenie na budowę przedszkola gminnego. Ogłoszono przetarg na realizację tej
budowy. W związku z tym w przygotowaniu są dokumenty niezbędne do złożenia wniosku na zadanie pn. „Budowa infrastruktury związanej z opieką
przedszkolną na terenie gminy Zambrów” (więcej
informacji wewnątrz numeru).
Podpisano umowę z wykonawcą: Przedsiębiorstwo
Budowlane - Artur Urbanik na realizację zadania
pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w
Wiśniewie”. Wyłoniono też firmę
sprawującą na nadzór inwestorski przy rozbudowie
szkoły w Wiśniewie.
•
Złożono wniosek o dotację do
Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i
Gospodarki Wodnej w
Białymstoku
z
programu
AZBEST-2020
na realizację
zadania
pn.
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z
terenu gminy Zambrów”.
•
Zamontowano
klimatyzatory
ścienne w budynkach świetlicy
wiejskiej w miejscowościach
Zbrzeźnica, Długobórz i Stary Laskowiec. Klimatyzatory zimą spełniają funkcję grzewczą, a latem chłodzą pomieszczenia świetlic.
Dla wszystkich mieszkańców gminy utworzono subkonta do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wysłano je wraz z wezwaniami
do złożenia deklaracji w ilości 2500 szt. Dotychczas
zebrano 1200 deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Trwają prace projektowe związane z realizacją inwestycji drogowych na terenie Gminy Zambrów w
roku 2020. Wybrano ofertę na wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej na przebudowę
dwunastu odcinków dróg. Trwają prace projektowe
przebudowy dróg asfaltowych w miejscowościach
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Nowy Laskowiec, Nowy Laskowiec Kolonia oraz
drogi Wola Zambrowska – Stary Laskowiec.
Podpisano umowę na dofinansowanie zadania pn.
„Przebudowa drogi gminnej Tabędz – Krajewo-Ćwikły”, realizowanego w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych. Podpisano umowę na konserwację oświetlenia drogowego na terenie gminy
Zambrów w roku 2020.
Ogłoszono zapytanie na wykonanie oświetlenia
przejścia dla pieszych przez drogę krajową w miejscowości Stary Laskowiec.
Zlecono wykonanie wiat przystankowych w miejscowościach: Zaręby-Świeżki, Rykacze i Stare Krajewo.
Zakończono ustawianie znaków z
nazwami ulic w miejscowości Wola Zambrowska.
W grudniu 2019 r.
podpisano umowę
na
powierzenie
realizacji zadań
z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonych oraz
Pomocy Postpenitencjarnej
–
Funduszu
Sprawiedliwości ( kwota
dofinansowania 20 000,00
zł, wkład własny
Gminy - 20,00
zł). Za dotację
zakupiono
sprzęt
na potrzeby OSP w
Zbrzeźnicy.
10 stycznia 2020 r. odbyło
się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego w sprawie organizacji i ustalenia harmonogramu zebrań w OSP w
2020 r. Cykl zebrań sprawozdawczych w jednostkach potrwa od 1 do 25 lutego 2020 r. (więcej informacji wewnątrz numeru).
Ustalono Kalendarz Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych organizowanych przez
Gminę Zambrów w 2020 r. Zawiera on 31 pozycji
(szczegóły wewnątrz numeru).
W roku 2019 do Urzędu Gminy Zambrów wpłynęło
6309 pism. W okresie od 1 do 31 stycznia 2020 r. do
Sekretariatu Urzędu wpłynęło już ponad 500 pism.
21 stycznia 2020 r. w Świetlicy Wiejskiej w Cieciorkach odbyło się otwarcie Klubu Senior+. Otwarciu
towarzyszyła uroczystość obchodów Gminnego
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Dnia Babci i Dziadka. (więcej informacji wewnątrz
numeru).
• 6 lutego odbyły się wybory uzupełniające sołtysa
wsi Chmiele-Pogorzele. Wakat powstał na skutek
śmierci dotychczasowego sołtysa – pana Andrzeja
Brzóska. Nowym sołtysem, kontynuując rodzinną
tradycję, został syn pana Andrzeja – Paweł Brzóska.
Życzymy mu powodzenia w sprawowaniu tej społecznej funkcji.
• Przeprowadzono inwentaryzację składników majątkowych Gminy Zambrów. Spisano majątek Gminy
wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Inwentaryzacją objęto: 1) drogą spisu z natury: materiały odpisane w koszty w momencie ich zakupu
a nie wykorzystane na dzień 31
grudnia 2019 r. (paliwo w samochodach strażackich,
motopompach oraz w
samochodzie służbowym Urzędu), środki trwałe, pozostałe środki trwałe
oraz składniki
majątku objęte
pozabilansową
ewidencją ilościową znajdujące się w budynku Urzędu
Gminy, świetlicach wiejskich
i remizach OSP
i obce środki
trwałe; 2) drogą
uzyskania potwierdzenia salda wg stanu na dzień 31.12.2019
r.: środków pieniężnych
na rachunkach bankowych i
należności z wyjątkiem tytułów publiczno-prawnych, spornych, należności od pracowników, należności i zobowiązań wobec osób
nie prowadzących ksiąg rachunkowych; 3) drogą
porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikację sald, wg stanu na dzień 31.12.2019 r.: wartości niematerialnych
i prawnych, środków trwałych w budowie, należności spornych i wątpliwych, rozrachunków z pracownikami, rozrachunków publicznoprawnych, należności i zobowiązań wobec osób nie prowadzących
ksiąg rachunkowych, gruntów i trudno dostępnych
oglądowi środków trwałych, funduszy własnych i
funduszy specjalnych.
(bp)
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Trochę mądrości
„Każdy głupi ma swój rozum”

(artykuł polemiczny)
Utarło się w powszechnej świadomości, ze my, Polacy, najlepiej znamy się na zdrowiu, pogodzie, sporcie i polityce. Jednak czasy się zmieniają i śmiem twierdzić, iż teraz każdy nasz rodak zna się na wszystkim. Nieważne, czy ma on wyższe wykształcenie czy też niepełne podstawowe lub nawet specjalne. Ten
oto światły człowiek wie wszystko. A gdy spytasz go o źródło wiedzy, ma już gotową odpowiedź – słyszał
gdzieś, gdzie indziej czytał, a kiedyś to nawet w telewizji mówili. Jest święcie przekonany, że nabytą przez
siebie wiedzę może traktować jak „świętą prawdę”.
Ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać. Nie ma wymiany poglądów, rzeczowych argumentów, sporów
prowadzących do porozumienia. Jest zaprzaństwo, buta, niczym nieuzasadniona pewność siebie. Nikt nikogo nie przekona, bo każdy ma swój rozum. Tego głupka, co plecie androny, słuchał nie będzie. Nie ma
znaczenia czy ktoś ma wyższe wykształcenie, czy żadnego. Ważne jest to, co ja wiem.
Kiedyś ludzie byli mniej wykształceni, ale mieli świadomość, że mogą polegać na doświadczeniu i wiedzy życiowej osób starszych. Dzisiaj to doświadczenie i wiedza nie są nikomu potrzebne. Po co komu mądrość „starych pierników”? Przecież młodzian i dzierlatka wszystko znajdą w internecie. Wujek „Google”
wie wszystko najlepiej. To nic, że młodzi żadnej szkoły nie skończyli. Żeby wiedzieć wszystko najlepiej,
niepotrzebna jest żadna szkoła. A książki to już jakiś głupek czyta. No cóż, każdy głupi ma swój rozum.

Bogdan Pac

Mała Polityka Szwagra
„Wolne sądy”
Akurat tej wizyty mogłem się spodziewać. Co
prawda po ostatnim spotkaniu ze szwagrem pomyślałem, że prędko mnie nie nawiedzi. Znietrzeźwiony
był, ozorem chłapał, to nie wytrzymałem i mu „lepnąłem” w gębę. Chyba wszystkiego z tej wizyty nie
spamiętał, gdyż w karnawale, jak gdyby nigdy nic,
z „literkiem” do mnie wparował. W porę przyszedł,
bo ze Świąt jeszcze swojskiej wędzonki mi zostało,
to i zagryźć czym było. Z nadzieją
na miłą rozmowę, polałem „po pińdziestce”. Nadzieja trwała krótko,
bo skomplikowany temat rozmowy
Władek narzucił.
O polskich sądach szwagrowi
zachciało się mówić. Skąd on czerpie informacje i durne argumenty,
od razu można było wyczuć. Jakby
miał dwa telewizory, a oglądał tylko jeden. Pomyślałem, nic to, bo
przecież gada bzdury, jak połowa
naszych rodaków, co to systemy
wymiaru sprawiedliwości w całej
Europie znają. Nalałem w kieliszki.
Zapanowała cisza, ale tylko na łyknięcie czystej. Zaraz potem szwagier się rozkręcił. Zaczął cytować z

pamięci artykuły Konstytucji, przepisy ustaw i inne
zasłyszane opinie telewizyjnych mądrali. Polałem
po jeszcze jednym, ale nic nie pomogło. Brnął dalej
i sam zapędził się w kozi róg, bo okazało się, że artykuły i paragrafy, to on zna na pamięć, ale za cholerę
ich nie rozumie. Naoglądał się telewizora i jak papuga powtarza: „Konstytucja, wolne sądy! Konstytucja,
wolne sądy! Konstytucja, wolne sądy…! Nawet nie
próbowałem mu cokolwiek tłumaczyć, tylko polałem
jeszcze.
Pomny ostatniej wizyty, starałem się zachować spokój. Polewałem z taką prędkością, że i zasoby
własne musiałem naruszyć. Uśmiechałem się do Władka, a ten głupek
myślał, że do wszystkiego mnie
przekonał. W jednym mu się udało
– z tymi wolnymi sądami. Rzeczywiście polskie sądy są wolne, bardzo wolno sądzą. Biedak nie wie, że
władza chce dobrze – by sądy były
wolne (niezależne) i szybciej sądziły. Nie ujawniłem mu swoich poglądów, to zadowolony, bez niczyjej
pomocy, wstał i poszedł. Uwierzył,
że obronił wolne sądy.
rys. W. Rusiecki

Stasiek, znaczy szwagier Władka
/nazwisko i adres znane redakcji/
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przetarg na budowę przedszkola gminnego
W dniu 30 stycznia 2020
roku Gmina Zambrów ogłosiła
przetarg na budowę przedszkola
gminnego.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami budynek powstanie przy ulicy Fabrycznej.
Projekt przewiduje usytuowanie budynku przedszkola we
wschodniej części działki, a tuż
obok w części środkowej zaplanowano rezerwę terenu pod
budynek biurowy. Za budynkiem biurowym przewidziano
utwardzenie terenu z miejscami
parkingowymi. W południowo-wschodniej części działki,
za projektowanym budynkiem
przedszkola przewidziano miejsce na plac zabaw dla dzieci.
Projekt przewiduje budowę 2 – kondygnacyjnego budynku Przedszkola Gminnego w Zambrowie z
użytkowym poddaszem. Na parterze zlokalizowano 1 odział żłobkowy, kuchnię z zapleczem kuchennym i
jadalnią, szatnię oraz cześć biurową z gabinetem dyrektora. Na piętrze przewidziano utworzenie 4 oddziałów
przedszkolnych. Poddasze zajmuje jedna przestrzeń z przeznaczeniem na zajęcia dydaktyczne przedszkolaków.
Na parterze budynku centralną część zajmuje holl główny. Z holu głównego można bezpośrednio wejść
do części administracyjnej obiektu, do której zalicza się pomieszczenie biurowe połączone z gabinetem dyrektora. W holu głównym znajduje się również szatnia dla wszystkich przedszkolaków oraz dzieci ze żłobka.
W szatni znajduje się wyjście do ogrodu przedszkolnego z placem zabaw dla dzieci. Bezpośrednio przy szatni
znajduje się również wejście do oddziału żłobka oraz jadalni. Jadalnia skomunikowana jest z kuchnią i całym
zapleczem kuchennym. Do oddziału żłobka przynależy sala do spania oraz węzeł sanitarny. W holu głównym
znajduje się również klatka schodowa komunikująca parter budynku z piętrem oraz poddaszem użytkowym.
Na piętrze znajdują się 4 oddziały przedszkolne tj. 4 sale. Do każdej z sal przynależy magazynek na
leżaki, pościel oraz pomoce dydaktyczne. Przewidziano również węzły sanitarne obsługujące po dwie sąsiadujące ze sobą sale. Na piętrze znajduje się również sala ćwiczeń oddzielona od holu ścianą przesuwna, co
daje możliwość jej powiększenia. W holu wydzielone zostały dodatkowo magazynki do przechowywania
materiałów dydaktycznych. Z holem skomunikowany jest również pokój socjalny pracowników przedszkola.
Zestawienie powierzchni projektowanej:
1. Projektowany budynek przedszkola: 600,00 m2
2. Rezerwa terenu pod budynek biurowy: 430,00 m2
3. Powierzchnia utwardzona: 1000,00 m2
4. Teren zielony: 1 456,00 m2
Razem: 3 486,00 m2

Parametry techniczne budynku projektowanego
Długość budynku – 33,65 m
Szerokość budynku – 24,65 m
Wysokość – 12,07 m
Ilość kondygnacji – 3 w tym poddasze użytkowe
Wysokość użytkowa pomieszczeń kondygnacji: –
3,30 m

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został wyznaczony na
dzień 27 lutego br. na godzinę 10:00.
W kryteriach oceny ofert znalazły się cena oferty – 60% i okres gwarancji 40%. Oferenci zobowiązani
zostali do wpłaty wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 50 000,00 zł.
źródło: www.zambrowiacy.pl
Zakończenie budowy planowane jest na dzień 30 listopada 2021 roku.

6

Wieści

Gminne

Podpisanie umowy na dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek
OSP z terenu Gminy Zambrów z „Funduszu Sprawiedliwości”
W dniu 11 grudnia 2019 roku w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości odbyło się spotkanie, na którym
została podpisana umowa na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli:
• Dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości – Urszula Dubejko,
• Wójt Gminy Zambrów – Jarosław Kos,
• Skarbnik Gminy Zambrów – Dorota Waszkiewicz.
Kwota, jaką Gmina otrzymała w ramach powyższego zadania, wynosi 20 000,00 zł, natomiast wkład własny
Gminy wynosi 20,00 zł. Łączna kwota, za jaką będzie zrealizowane zadanie, wynosi: 20 020,00 zł.
Otrzymana dotacja pozwoli na zakup 6 kpl. ubrań specjalnych oraz dysków świetlnych w walizce, które zostaną przekazane jednostce OSP w Zbrzeźnicy.
Zakup i doposażenie wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa i możliwości niesienia profesjonalnej pomocy
pokrzywdzonym przestępstwem.							
(dg)

Po raz pierwszy w Gminie Zambrów odbył się Gminny Dzień Seniora.
Przybyłych gości przywitał i imieniu swoim jak również radnych i pracowników urzędu Wójt Gminy
Zambrów Jarosław Kos. W uroczystości udział wziął m.in. ks. Dariusz Tybura z parafii pw. Ducha Świętego w
Zambrowie, Przewodnicząca Rady Gminy Zambrów Jolanta Wielgat, radni Gminy Zambrów, Sekretarz Gminy Zambrów Bogdan Pac oraz I Zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Zambrowie Mariusz Głębocki
– Władzom gminy zależy, żebyście Państwo nie byli na marginesie. Jesteście bardzo wartościowi, a
niektórzy mówią, że jesteście srebrno-złoci – dlatego że
macie srebrne włosy i złote serca. Chcemy, aby lata, które
są jeszcze przed Wami, były przyjemne, radosne i szczęśliwe. To Wy budowaliście Polskę, to dzięki Wam, żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju. Należy Wami się
za to podziękowanie i szacunek – powiedział Wójt Gminy
Zambrów Jarosław Kos.
W związku z tym, że spotkanie miało miejsce w
okresie zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Wójt
przekazał zebranym życzenia świąteczno-noworoczne.
Przypomniał też zebranym, że w świetlicy wiejskiej w
Cieciorkach zorganizowany zostanie w najbliższym czasie Klub Senior+. Obecnie prowadzony jest nabór dla pań
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w wieku 60+ i panów w wieku 65+. Osoby te będą miały organizowane zajęcia i rehabilitację. Obecnie trwa
wyposażanie klubu.
W dalszej części spotkania zebrani podzielili się opłatkami poświęconymi przez ks. Dariusza Tyburę.
Ważną częścią spotkania była debata przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie z
obecnymi seniorami. Funkcjonariusze poinformowali m.in. o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
ostrzegli przez zagrożeniami ze strony oszustów, a także omówili statystykę zdarzeń na terenie powiatu zambrowskiego. Apelowali do mieszkańców, aby zgłaszać wszelkie przypadki łamania przepisów do swoich
dzielnicowych, a w sytuacjach zagrożenia życia kontaktować się z dyżurnym pod numerem 112. Po spotkaniu
zebrani wypełnili ankiety pt. „Badanie poczucia bezpieczeństwa oraz ocena skuteczności policji i pracy policjantów”.
Wieczór uświetniły występy dwóch zespołów muzycznych – Zespółu „Laskowianki” oraz Zespółu
„Gosia i Romek”.
Organizacja wczorajszego spotkania była możliwa dzięki członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Zambrów. Sponsorami imprezy były dwie firmy z Gminy Szumowo Euromax Krzysztofa Rokickiego i Przedsiębiorstwo Budowlane Artura Urbanika oraz Gaz-System.
Wójt zapowiedział, że Gminny Dzień Seniora na stałe wpisze się do kalendarza imprez gminnych.
źródło: www.zambrowiacy.pl
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Wizyta u najstarszych mieszkańców Gminy Zambrów
15 grudnia po raz pierwszy w Gminie Zambrów obchodzono Gminny Dzień Seniora. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem starszych
mieszkańców Gminy. Niestety w uroczystościach z
różnych przyczyn nie mogli wziąć udziału najstarsi
mieszkańcy. Dlatego też Wójt Gminy Zambrów postanowił odwiedzić ich osobiście.
W poniedziałek 16 grudnia Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos wraz z Sekretarzem Gminy
Bogdanem Pacem złożyli wizytę gminnym nestorom. W mikołajowych strojach, w świątecznym
nastroju odwiedzili 16 najstarszych mieszkańców
Gminy Zambrów. Wśród nich było troje w wieku
ponad 100 lat, pozostali zaś mieli ukończone 95 lat.
Wszyscy zostali obdarowani cennymi prezentami,
których wręczenie opatrzone były ciepłymi słowami życzeń.
Nasi sędziwi mieszkańcy przy okazji wizyty
przedstawicieli Gminy nie kryli wzruszenia. Emocjonalnie podchodzili do spotkania z ludźmi, którzy
chcieli im okazać swój szacunek. Prezenty sprawiły radość, a wizyta ogromną satysfakcję. Wszyscy
podkreślali, że dotychczas nikt z władz Gminy nie
interesował się ich losem. Pamiętajmy o najstarszych! Zasługują na to.
(bp)

Podpisanie umów inwestycyjnych
W dniu 19 grudnia 2019 roku Wójt Gminy Zambrów – Jarosław Kos podpisał umowy na realizację dwóch
inwestycji w Gminie Zambrów. Pierwsza z nich na „Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Wiśniewie”. Rozbudowa
obejmuje utworzenie dwóch pracowni dydaktycznych,
świetlicy, szatni oraz magazynku przy sali gimnastycznej,
utworzenie nawierzchni komunikacyjnych z kostki betonowej oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowę nowej istniejącej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej oraz elektroenergetycznej. Wykonawcą została
firma Przedsiębiorstwo Budowlane Artur Urbanik. Wartość inwestycji to 1 169 489,45 zł.
Druga inwestycja to „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Krajewo Białe, gm. Zambrów”. W
zakres robót wchodzą m.in.: wykonanie nowej konstrukcji i pokrycia dachu, termomodernizacja z wykonaniem
nowych elewacji, zmiana układu pomieszczeń budynku,
wykonanie nowego wejścia głównego do budynku, wy-
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miana posadzek oraz części stolarki, wykonanie nowych instalacji sanitarnych i elektrycznej, wykonanie nowej nawierzchni dojść, dojazdu i parkingu na zewnątrz budynku. Wykonawcą została firma Przedsiębiorstwo
Budowlane Artur Urbanik. Wartość inwestycji to 530 073,81 zł.				
(jp)

Otwarcie klubu Senior+ w Gminie Zambrów
21 stycznia 2020 roku w Świetlicy Wiejskiej w Cieciorkach odbyło się otwarcie klubu Senior+ oraz Dzień
Babci i Dzień Dziadka.
Spotkanie otworzyła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie Joanna Gierałtowska, która przywitała przybyłych gości. Znaleźli się wśród
nich ks. kan. Jarosław Olszewski, Przewodnicząca Rady
Gminy Zambrów Jolanta Wielgat, Wójt Gminy Zambrów
Jarosław Kos, Sekretarz Gminy Zambrów Bogdan Pac,
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Barbara Łada, Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Daniel Brajczewski.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos:
– Spotykamy się, aby zainaugurować działalność
naszego klubu Senior+. Zadaniem tego klubu jest przede
wszystkim integracja osób, które zapisały się do klubu
oraz ich aktywizacja – Chcemy przekonać uczestników,
że dalej są potrzebni w społeczeństwie, żeby czuli się dowartościowani, bo życie nie kończy się po pięćdziesiątce,
tylko zaczyna się na nowo. Myślę, że powstanie klubu
daje szansę, żeby nauczyć się czegoś nowego, bo na naukę nigdy nie jest za późno i człowiek do końca życia się
uczy (…) Będzie szereg ciekawych zajęć, podobno mają
być zajęcia kulinarne, spotkania z ciekawymi ludźmi, np.
z prawnikiem Gminy Zambrów, wycieczki. Cieszę się, że
władzom samorządowym Gminy Zambrów udało się doprowadzić do powstania tego klubu. Dziękuję szczególnie Państwu Radnym, pracownikom Urzędu Gminy Zambrów, którzy zajmowali się pracą przy powstaniu tego
klubu, a muszę powiedzieć, że nie było to takie proste.
Następnie Wójt złożył życzenia wszystkim obecnym Babciom i Dziadkom z okazji ich święta.
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Gmina Zambrów otrzymała środki na założenie Klubu Senior+ od Wojewody Podlaskiego. Wójt podkreślił, że złożony został też wniosek na dofinansowanie dalszej działalności klubu.
Warto dodać, że klub jest pierwsza tego typu placówka w powiecie zambrowskim, a Gmina Zambrów
złożyła kolejny wniosek na założenie klubu seniora w miejscowości Nagórki-Jabłoń w nowej świetlicy wiejskiej, która tam powstaje.
Wspólną modlitwę zakończoną błogosławieństwem na przyszłą pracę klubu Senior+ poprowadził ks.
kan. Jarosław Olszewski.
Spotkanie uświetnił występ zespołu "Zamberwsi", w którego wykonaniu uczestnicy wysłuchali m.in.
kolędy „Wśród nocnej ciszy” i „Hymnu Emerytów”. Na uczestników czekały prezenty z logo Senior+, słodki
poczęstunek i napoje.
Klub Senior+ działa w Świetlicy Wiejskiej w Cieciorkach w godz. 9:00-17:00.
źródło: www.zambrowiacy.pl

Walne Zebrania w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych
W sobotę 1 lutego 2020 r. w strażnicy OSP
w Zbrzeźnicy zainaugurowano cykl walnych
zebrań w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Zambrów. W zambrowskiej Gminie funkcjonuje 11 jednostek OSP, w
tym 3 w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (KSRG) - Stary Laskowiec, Wiśniewo
i Zbrzeźnica. Wszystkie są zarejestrowane w
Krajowym Rejestrze Sądowym. Zebrania odbywać się będą terminie od 1 do 25 lutego 2020 r.
Obrady walnego zebrania OSP w Zbrzeźnicy, którym przewodniczył Prezes Zarządu
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Oddziału Gminnego w Zambrowie druh Bogdan Pac,
służyły podsumowaniu działalności jednostki w roku
2019 oraz udzieleniu absolutorium Zarządowi. W Zebraniu udział wzięli: Komendant Powiatowy PSP w
Zambrowie bryg. Maciej Krajewski, Prezes Zarządu
Oddziału Powiatowego w Zambrowie druh Marek
Adam Komorowski, Wójt Gminy Zambrów Jarosław
Kos, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zambrowie
druh Bogdan Pac, Komendant Gminny OSP w Zambrowie druh Krzysztof Koliński i Sekretarz Zarządu
Oddziału Gminnego druh Daniel Gadomski. Sprawozdanie z działalności jednostki w roku 2019 przedstawił druh Jacek Przychodzeń - Prezes Zarządu OSP w
Zbrzeźnicy. Sprawozdanie to znalazło uznanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbrzeźnicy,
którzy jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi.
Wszyscy zaproszeni goście, zwracając się do członków Zarządu OSP w Zbrzeźnicy, gratulowali osiągnięć w działalności w roku 2019, w tym faktu włączenia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na zakończenie zebrania zasiedli do uroczystej strażackiej kolacji.
Harmonogram
walnych zebrań sprawozdawczych w ochotniczych strażach pożarnych
na terenie gminy Zambrów w okresie od 01.02.2020 r. do 25.02.2019 r.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Zbrzeźnica 			
Długobórz 			
Wiśniewo 			
Poryte-Jabłoń 			
Stary Laskowiec		
Krajewo Białe			
Tabędz 			
Stary Skarżyn 			
Przeździecko-Mroczki
Chorzele 			
Łady-Borowe 			

- 01.02.2020
- 06.02.2020
- 06.02.2020
- 07.02.2020
- 08.02.2020
- 12.02.2020
- 14.02.2020
- 14.02.2020
- 21.02.2020
- 25.02.2020
- 25.02.2020

- 18:00
- 16:00
- 18:00
- 18:00
- 19:00
- 11:00
- 14:00
- 16:00
- 17:00
- 11:00
- 13:00

- Remiza OSP
- Remiza OSP
- Remiza OSP
- Remiza OSP
- Remiza OSP
- Remiza OSP
- Remiza OSP
- Remiza OSP
- Remiza OSP
- Remiza OSP
- Świetlica OSP

(bp)
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Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego
„PIĘKNO GMINY ZAMBRÓW W OBIEKTYWIE”
W piątek 17 grudnia 2019 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „PIĘKNO GMINY
ZAMBRÓW W OBIEKTYWIE”. Konkurs ogłoszony na początku 2019 r. cieszył się sporym zainteresowaniem fotografików-amatorów. Autorzy zdjęć to w większości mieszkańcy gminy i miasta Zambrów, ale
byli też mieszkańcy pochodzący z południowej Polski. Na konkurs wpłynęło łącznie 39 prac autorstwa 11
osób (Monika Grzymała, Urszula Krajewska-Szeligowska, Anna Wiśniewska, Agnieszka Wiercińska, Marta
Wilczewska, Barbara Pełka, Małgorzata Korpala, Paweł Lasocki, Janusz Wiśniewski, Zdzisław Owczarek,
Małgorzata Tymińska).
Komisja konkursowa w składzie: Jolanta Wielgat, Marta Konopka, Daniel Brajczewski, Bogdan Pac,
Mariusz Kulesza postanowiła przyznać:

I miejsce -Marta Wilczewska
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II miejsce - Janusz Wiśniewski

III miejsce - Zdzisław Owczarek

Wyróżnienie specjalne otrzymała Anna Wiśniewska, a zwykłe wyróżnienia - Paweł Lasocki, Barbara
Pełka i Małgorzata Tymińska. Pierwsze trzy miejsca zostały nagrodzone bonami towarowymi o znacznej wartości, a wyróżnienia doceniono atrakcyjnymi gadżetami promocyjnymi Gminy Zambrów. Nagrody wręczyli
– Przewodnicząca Rady Gminy Zambrów Jolanta Wielgat i Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos. Wszystkie
prace zostały udostępnione odwiedzającym Galerię MOK w Zambrowie przez okres 3 tygodni.
(bp)

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH, SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ ZAMBRÓW w 2020 r.*

Lp.

Nazwa przedsięwzięcia

Termin

1.

Gminny Dzień Babci i Dziadka

21.01.2020 r.

2.

III Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Wójta Gminy Zambrów

22.02.2020 r.

3.

IV Samorządowy Bal Charytatywny Gminy Zambrów

22.02.2020 r.

4.

Gminne obchody Dnia Kobiet

08.03.2020 r.

5.

V Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych

29.02.2020 r.

6.

Gminne Eliminacje XLIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej

12.03.2020 r.

7.

VI Otwarte Mistrzostwa Gminy Zambrów w Tenisie Stołowym

14.03.2020 r.

8.

Gala wręczenia przedsiębiorcom i rolnikom ,,Srebrnych Podków
Przedsiębiorczości”

19.03.2020 r.

9.

VIII Gminny Konkurs Recytatorski „Przedszkolaki recytują”

25.03.2020 r.

10.

I Gminny Konkurs „Pisanki Wielkanocnej”

28.03.2020 r.

11.

II Gminny Konkurs Poezji i Piosenki Angielskiej

02.04.2020 r.

12.

II Gminny Konkurs „Tradycyjny Stół Wielkanocny”

04.04.2020 r.

13.

Gminne obchody Dnia Strażaka

08.05.2020 r.

14.

IX Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej „Mały Solista”

13.05.2020 r.

15.

I Gminny Konkurs Języka Angielskiego dla klas IV-VIII „English
is fun”

22.05.2020 r.

16.

XXII Gminny Festiwal Profilaktyki – Dzień Rodziny (Dziecka,
Matki, Ojca, Babci i Dziadka)

28.05.2020 r.

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH, SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ ZAMBRÓW w 2020 r.*

Nazwa przedsięwzięcia

Lp.

Termin

17.

II Konkurs Plastyczny dla klas 0-III „Chrońmy naszą Ziemię”

05.06.2020 r.

18.

Traktor SHOW

14.06.2020 r.

19.

Gala dla najlepszych uczniów i sportowców z terenu Gminy
Zambrów

19.06.2020 r.

20.

VII Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa Zarządu
Gminnego OSP

28.06.2020 r.

21.

VI Turniej Piłkarski Drużyn Niezrzeszonych (do lat 18) o Puchar
Wójta Gminy Zambrów

01.08.2020 r.

22.

23.

VI Święto Gminy Zambrów
VI Festyn Rodzinny
VI Święto Gminy Zambrów
V Festiwal Młodej Sceny Disco Polo;

16.08.2020 r.

22.08. 2020 r.

24.

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

31.08.2020 r.

25.

II Turniej Brydża Sportowego o Puchar Wójta Gminy Zambrów

06.09.2020 r.

26.

Obchody rocznicowe kampanii wrześniowej 1939 r.

27.

Parlament otwarty dla ludzi

17.09.2020 r.

28.

Jubileusz „Złotych Godów”

04.10.2020 r.

29.

VI Otwarte Mistrzostwa Gminy Zambrów w Piłce Siatkowej

24.10.2020 r.

30.

Podsumowanie II Konkursu Fotograficznego „Piękno Gminy
Zambrów w Obiektywie”

06.11.2020 r.

31.

Gminne obchody Dnia Seniora

22.11.2020 r.

*Kalendarz może ulegać zmianom.

11-13.09. 2020 r.

22

Wieści

Gminne

POZYTYWNE ZMIANY W GMINNEJ SPÓŁCE WODNEJ W ZAMBROWIE

Gminna Spółka Wodna w Zambrowie
ul. Fabryczna 3a, 18-300 Zambrów
pokój nr 111
tel. 692 562 709, e-mail: gswzambrow@wp.pl
Gminna Spółka Wodna w Zambrowie prowadzi działalność na podstawie Statutu zatwierdzonego decyzją Starosty Zambrowskiego Nr RI.6212-1/05 z dnia 14.07.2005 r.
oraz w oparciu o przepisy ustawy Prawo wodne Dz.U. 2017 poz. 1566 z późn. zmianami tj. Dz.U. 2018 poz.
2268 z dn. 19 listopada 2018 r.
Spółka została wpisana do Katastru Wodnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Warszawie pod poz. 378 w dniu 13 września 2005 r.
Obszar działania Gminnej Spółki Wodnej wynosi 13 845,87 ha, powierzchnia zmeliorowana
to 10 239,46 ha. Łączna długość rowów spółki to 287,78 km, liczba rowów -771 szt. Liczba studzienek drenarskich wynosi 1200 szt.
Obszar spółki podzielony jest na 19 obiektów: KRUSZE ŁADY, KRUSZE ŁUBNICE, CIECIORKI, WIŚNIEWO, WIERZBOWO II, BROK MAŁY SKARŻYN, BROK MAŁY PRZEŹDZIECKO,
GAĆ JABŁOŃ SZLASY, PGR PORYTE JABŁOŃ, WIERZBOWO ZAMBRÓW, JABŁONKA ŚRODKOWA I, DŁUGOBÓRZ POLIGON, JABŁONKA GÓRNA, JABŁONKA TYBORY KAMIANKA,
BACZE MOKRE, ZAKRZEWO, SREBRNA ŻABIKOWO, JABŁONKA ŚRODKOWA II, NOWY
BOREK CZARTOSY.
Gminna Spółka Wodna w Zambrowie skupia 2 435 członków, tj. osób, które są właścicielami
lub posiadaczami gruntów rolnych objętych działalnością spółki – 9 701 działek.
Od miesiąca listopada 2018 r. Kierownikiem Biura GSW w Zambrowie został Mirosław Falkowski.
W marcu 2019 r. na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Zambrowie
wybrany został nowy Zarząd:
- Gawrychowski Bogusław – Przewodniczący Zarządu
- Mioduszewski Sławomir – Z-ca Przewodniczącego Zarządu
- Sasinowska Wioletta – Sekretarz
- Brajczewski Daniel – Członek Zarządu
- Gumkowski Krzysztof – Członek Zarządu
- Łada Andrzej – Członek Zarządu
- Pisański Jarosław – Członek Zarządu
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
- Brzóska Paweł – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- Sasinowski Jerzy – Członek Komisji Rewizyjnej
- Żelaźnicki Piotr – Członek Komisji Rewizyjnej
Do końca marca 2019 r. w poszczególnych sołectwach naszej Gminy przeprowadzone zostały wybory
Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Zambrowie na kadencję 2019-2023. W sposób prawidłowy spośród 70
sołectw wybranych zostało 46 Delegatów, w 9 sołectwach w sposób nieprawidłowy wybrano na Delegata osoby
nie będące członkami spółki, w 15 sołectwach nie przeprowadzono wyboru Delegatów.
Delegat jest uprawniony do:
• udziału w Walnym Zgromadzeniu Delegatów spółki (przysługuje mu 1 głos), zgłaszania uwag
i wniosków oraz udziału w posiedzeniu organów spółki,
• wybierania i bycia wybieranym do organów spółki,
• żądania od organów spółki informacji i porad w zakresie statutowej działalności spółki
W sierpniu 2018 r. Gminna Spółka Wodna w Zambrowie za kwotę 448 950,00 zł zakupiła nową koparkoładowarkę JCB 4CX AEC. Zakup ładowarko-koparki w 80% kwoty netto dofinansowany został przez Agencję
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Restrukturyzacji
i
Modernizacji Rolnictwa.
Do obsługi koparki
zatrudniony
został
dotychczasowy Członek
Zarządu
–
Zaręba
Ireneusz. Wykorzystanie
do robót własnej koparki
pozwala
spółce
na
terminowe,
szybkie
wykonywanie
awarii
drenarskich, konserwacji
gruntownej i bieżącej
rowów melioracyjnych,
remontów
studzienek
drenarskich, remontów
przepustów, itp.
W 2019 roku nowy Kierownik GSW w Zambrowie przy współpracy specjalisty grafika opracował
logo – znak graficzny spółki, którym spółka zaczęła się posługiwać, nanosząc na papier firmowy i dokumenty,
oznakowana została również koparko-ładowarka.
Spółka stała się bardziej zauważalna nie tylko dzięki logo, ale przede wszystkim dzięki dużemu
zakresowi robót wykonanych w minionym 2019 roku. Przełożyło się to również na większe wpłaty
składek członkowskich. W 2018 roku wpłaconych zostało 53% bieżących zobowiązań członków
spółki, zaś w roku 2019 – 61%. Niestety nadal jest to niski poziom wpłat i bez dotacji Starosty
Zambrowskiego, Wójta Gminy Zambrów oraz Wojewody Podlaskiego, o które spółka wnioskuje
w każdym roku, rozmiar robót byłby dużo mniejszy. Pozytywnym przykładem dla członków naszej spółki
mogą być Gminne Spółki Wodne w Szumowie czy Wysokiem Mazowieckiem, gdzie poziom wpłat składek
sięga 95%. Wielkie podziękowania kieruję do 47 Sołtysów naszej Gminy, którzy angażują się w działalność
spółki, zbierając składki od członków spółki w swoich miejscowościach. Łączna kwota wpłat Sołtysów
w 2019 roku to ok. 120 000,00 zł. Jest to kwota wyższa niż w 2018 roku. Bardzo zachęcam pozostałych
Sołtysów do pomocy spółce w powyższym zakresie.
W roku 2019 Gminna Spółka Wodna w Zambrowie otrzymała następujące dotacje:
Starosta Zambrowski
– 27 000,00 zł
Wójt Gminy Zambrów
– 60 000,00 zł
Wojewoda Podlaski		
–74 613,00 zł
Razem: 161 613,00 zł
296 637,94 zł - łączna wartość robót konserwacyjnych wykonanych przez spółkę w 2019 roku

135 024,94 zł – wartość robót wykonanych z własnych składek członkowskich
Rozmiar rzeczowy i finansowy robót wykonanych przez Gminną Spółkę w Zambrowie w 2019 roku.
1. ODKRZACZANIE rowów melioracyjnych – 20,184 km x 1512 zł/km = 30 518,21 zł
2. ODMULANIE MECHANICZNE rowów – 4,748 km x 1537,50 zł/km = 7 300,05 zł
3. ODMULANIE RĘCZNE rowów – 0,189 km x 1859,76 zł/km = 351,49 zł
4. KOSZENIE rowów melioracyjnych – 124,903 km x 864 zł/km = 107 916,19 zł
5. USUWANIE AWARII DRENARSKICH – 255 szt. x 590,40 zł/szt. = 150 552,00 zł
								
RAZEM:
296 637,94 zł
Roboty konserwacyjne dla Gminnej Spółki Wodnej w Zambrowie wykonują również firmy zewnętrzne.
Wybór firm wykonujących roboty usługowo nastąpił w wyniku przeprowadzonego na początku 2019 roku
postępowania ofertowego.
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Najkorzystniejsze oferty przedstawiły firmy:
• ROZBIÓRKI I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ROBOTY ZIEMNE Agnieszka
Gawrychowska
• ROL-KOP Usługi Koparkami Gumiężna Aneta
• ŚWIERDZEWSKI WIESŁAW
Wyżej wymienione firmy posiadają bardzo duże doświadczenie w wykonywaniu zleconych
im robót.
Jak
widać
przedstawiony powyżej
rozmiar robót pokazuje
potrzebę funkcjonowania
spółki na terenie Gminy
Zambrów.
Niestety
oprócz członków spółki,
którzy są tego świadomi
i
rzetelnie
wnoszą
składki
członkowskie,
są też dłużnicy, których
postępowanie nie jest
uczciwe
wobec
tych
wszystkich,
którzy
terminowo
wpłacają
składki.
Wysokość
składki od roku 2014 jest
niezmienna i wynosi 30
zł/ha. Składka jest bardzo
niska w porównaniu np. do dopłat bezpośrednich ARiMR - ok. 1 000,00 zł do 1 ha.
Na
dzień
31.12.2019
roku
kwota
zaległych
składek
członkowskich
wynosiła
405 819,71 zł.
Różne są przyczyny braku opłacania składek, wiele spraw dotyczy sporów z przeszłości, jednak jest
wiele osób, które po prostu unikają opłacania składek. Spółka zmuszona jest sprawy dłużników kierować do
sądu i postępowań komorniczych oraz firm windykacyjnych.
W 2020 r. planowany jest zakres robót nie mniejszy niż w roku ubiegłym. Dodatkowo planowane jest
odmulenie ok. 600 szt. studzienek drenarskich. Jeśli okazałoby się, że środków finansowych wystarczy na
wykonanie odmulenia wszystkich studzienek, zostaną one odmulone.
W roku 2019 została wykonana konserwacja (tj. w zależności od potrzeby koszenie, odkrzaczanie,
odmulanie) połowy rowów ok. 140 km położonych na obszarze Gminy Zambrów.
W roku 2020 będziemy wykonywać roboty konserwacji bieżącej i gruntownej pozostałej części
tj. rowów położonych na obiektach: GAĆ JABŁOŃ SZLASY, PGR PORYTE JABŁOŃ, CIECIORKI,
WIŚNIEWO, WIERZBOWO ZAMBRÓW, WIERZBOWO II, JABŁONKA GÓRNA, JABŁONKA TYBORY
KAMIANKA.
Awarie drenarskie będą usuwane na bieżąco, zgodnie z kolejnością ich zgłoszeń.
Obecne kierownictwo i Zarząd GSW dokładają wszelkich starań, aby poprawić funkcjonowanie spółki,
jak również jej wizerunek, poprzez to Spółka zaczęła być postrzegana w pozytywnym świetle.
Chciałbym podziękować Redaktorowi Naczelnemu „Wieści Gminnych” Panu Bogdanowi Pacowi
za możliwość przedstawienia w tym czasopiśmie bieżących informacji dotyczących Gminnej
Spółki Wodnej w Zambrowie oraz korzystając z okazji wszystkim Mieszkańcom Gminy Zambrów,
a w szczególności członkom Gminnej Spółki Wodnej w Zambrowie w imieniu własnym oraz Zarządu składam
serdeczne życzenia Wszelkiej Pomyślności w Nowym Roku 2020.
Mirosław Falkowski
Kierownik Biura GSW w Zambrowie
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Nagórkowie z Nagórek - Jabłoni
Nazwa Nagórki pojawiła się już w XIV wieku, w tym m.in. w odniesieniu do zespołu wsi niedaleko
Płońska we władaniu Nagórków - Boleściców. Podzambrowskie Nagórki - Jabłoń są jednak młodsze, a ich
historia najpewniej nie jest związana z wcześniej istniejącymi rodzinami używającymi nazwiska lub przydomku Nagórka.
Najstarszym odnalezionym dorys. Tadeusz Gajl
kumentem podającym nazwę Nagórki - Jabłoń jest „Spis podatkowy powiatu zambrowskiego z 1578 roku”.
W kolejnych dokumentach wieś
wymieniana jest już regularnie, jak
chociażby w akcie z roku 1694, gdy
Dorota Ciechanowiecka, córka Pawła Prątnickiego, oddała Mateuszowi
Krajewskiemu swoje posiadłości w
tychże Nagórkach, a także w Krajewie - Paduchach i Sędziwujach - Prątniku, w związku z wcześniejszym zastawieniem tych ziem przez jej ojca u
Walentego Krajewskiego.
Sama rodzina Nagórków z Nagórek - Jabłoni notowana jest nieco
wcześniej - już w roku 1557, gdy Marcin Nagórka, syn Michała, był studentem Akademii Krakowskiej. Kolejnymi Nagórkami z ziemi łomżyńskiej
byli Rafał i Franciszek notowani w
latach 1560 i 1561 na komorze celnej
we Włocławku. Dalej, Paweł Nagórka brał udział w sejmikach ziemskich
łomżyńskich w latach 1584 i 1592.
Jednak pierwszym Nagórką w Zambrowie był już w 1441 r. Mikołaj
Dzierzgowski herbu Bolesta, sędzia
ziemski ciechanowski i starosta brański. Nosił on przydomek Nagórka, ale
najpewniej nie był spokrewniony z tutejszymi Nagórkami i była to jednorazowa wizyta przedstawiciela tych
Boleściców na rokach sądowych.
Nie wiadomo, kiedy dokładnie powstała wieś - nie ma lub nie zachował się żaden dokument związany
z jej założeniem. Poszlaki wiodą do sąsiedniej wsi Sędziwuje - Prątnik, której założyciel, Sędziwój z Nasierowa w ziemi ciechanowskiej, miał w 1440 roku wykupić od właścicieli pobliskich Pruszek część ich dóbr nad
Jabłonią. Ta transakcja mogła dotyczyć ziem, na których znajdują się Nagórki - wieś mogła powstać przez
wyodrębnienie z posiadłości późniejszych Prątnickich, bocznej gałęzi Nasierowskich, potomków Sędziwoja.
Jak wskazuje herbarz autorstwa Seweryna Uruskiego, Nasierowscy mieli używać przydomku Nagórka, co
mogło dać początek nazwisku tutejszej rodziny. Warto nadmienić, że Nasierowscy, Prątniccy oraz Nagórkowie pieczętowali się tym samym herbem - Ślepowron.
Wykonane badania DNA wykazały pokrewieństwo w linii męskiej między Nagórkami a rodziną Olszewskich herbu Kościesza z Olszewa - Przyborowa w parafii Rutki. Rodzina Olszewskich jest boczną gałęzią Mężeńskich, którzy przybyli na te tereny z Mężenina w ziemi ciechanowskiej. Byli tam bezpośrednimi
sąsiadami Nasierowskich, z których wywodził się Sędziwój - założyciel wsi Sędziwuje - Prątnik. Możliwe, że
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wszystkie te rody pochodzą od wspólnego przodka żyjącego w średniowieczu. Należy dodać, że Prątniccy nie
pozostawili potomków w linii męskiej,
więc to nazwisko już nie występuje w
okolicy.
Wielu Nagórków z Nagórek Jabłoni jest wartych przywołania. Od
najwcześniejszych lat rozsiani są w
różnorodnych źródłach mówiących
o wielu stanowiskach zajmowanych
w całej Polsce. Wspomniany Marcin
Nagórka był kanonikiem poznańskim
(1580 - 1598) i przemyskim (1601).
Później zrobił karierę w Ordynacji Zamojskiej będąc prawdopodobnie pisarzem i osobistym bibliotekarzem Jana
Zamoyskiego (opiekował się biblioteką
kanclerską jeszcze wiele lat po śmierci
hetmana). Ostatnim znanym jego stanowiskiem było probostwo w Łukowej
koło Biłgoraja - imię i nazwisko ks. Nagórki widnieje na kamiennej tablicy w
dzwonnicy łukowskiego kościoła pod
rokiem 1612.
Innymi prominentnymi postaciami byli m.in. żyjący w XVII wieku Jan,
który w ziemi warszawskiej doszedł do
stanowisk podwojewodziego, sędziego
ziemskiego i elektora, czy Łukasz, który w XVIII wieku był, kolejno, cześnikiem, podstolim i podczaszym łomżyńskim.
Jedną z ciekawszych osobistości był również ksiądz Tomasz Ignacy
Nagórka, brat wspomnianego Łukasza,
który piastował stanowiska proboszcza
czerskiego i dziekana piaseczyńskiego. W 1724 roku ufundował program sztuki teatralnej Svenotto Haraldi
Danorum Regis Filius etc. wystawionej w teatrze studenckim kolegium pijarskiego (Collegium Wierzbovianum) w Górze Kalwarii. Program ten przetrwał w Bibliotece Jagiellońskiej i obecnie jest dostępny w portalu
Polona.pl. Dzięki mecenatowi ks. Tomasza zachował się wizerunek herbu rodziny Nagórków z Nagórek - Jabłoni. Wówczas Nagórkowie pieczętowali się herbem Ślepowron, co potwierdzają również zapisy dotyczące
wspomnianego księdza Marcina Nagórki - z 1580 roku. Od około 1850 roku Nagórkowie używali herbu
Nabram - nie wiadomo w jakich okolicznościach doszło do zmiany. Oprócz samych Nagórek, członkowie rodziny dziedziczyli również w innych okolicznych wsiach - w Sędziwujach, Krajewie - Korytkach i Krajewie
- Gąsiorach i in. Wielu z nich było notowanych jako elektorzy z ziemi łomżyńskiej w latach 1697 czy 1733.
W dziejach najnowszych Nagórkowie czynnie angażowali się w działania wojenne i konspiracyjne
- Mieczysław Nagórka był żołnierzem września 1939 rannym w bitwie pod Andrzejewem, członkiem AK
(“Belzacki”) oraz więźniem KL Stutthof i KL Buchenwald. Jego siostra Wanda również brała udział w akcjach podziemia patriotycznego. Nagórkowie nadal żyją w Nagórkach, a ich potomkowie rozsiani są po całym
świecie - nie tylko w Polsce.
Grzegorz Nagórka
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Twórczość Janusza Kuleszy
Rozwód
Jej małżeństwo się rozpadło
Religijny powód był
Jej mąż myślał że jest bogiem
Ona nie była aniołem.

Świętej pamięci Barbarze Szybowskiej
17 mgnień wiosny
Ani jednej dłużej
Przerwał jej życie wypadek
Tak to rzec można najkrócej.

….
Lejdi głupota ma wielu kochanków
Kiedy już kogoś głupotą omota
To nie jest ważne uczony czy głupi
Wszystko jej odda co ma do grosza.

O pewnym wieprzu
Pewien wieprz spasiony był
Wierzył tylko w swe koryto
Jadł codziennie do oporu
Za nic miał on towarzystwo
Z jakim dzielił wieprz ten chlew
Myślał że jest najmądrzejszy
Za plecami budził śmiech
Każdy wiedział czas nadejdzie
Przyjdzie pora i na wieprza
Bo nadejdzie taka chwila
I nie będzie w chlewie wieprza.

….
Uroda świat jest taka nie inna
Ciągle się zmienia
Wszyscy żegnają to co odchodzi
Witają przyszłość której nikt nie zna.
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Walentynki
Głos bębnów obwieścił
Dziś są walentynki
I to od rana samego
Pan wróbel uderza w zaloty ćwierkając
Wróbliczka bo kocha takiego
Drzewa wzdychają i koty się mizdrzą
I ludzie dziś tracą swe głowy
Ja także straciłem efektem tego
Jest wiersz ten walentynkowy.

Czy wiesz że….

Najsłynniejszym polskim rycerzem był Zawisza Czarny z Grabowa. Starosta spiski, uczestnik wielu
bitew (1410 bitwa pod Grunwaldem) i turniejów Był w związku małżeńskim z niewiastą o imieniu Wisza,
nikt nigdy nie wiązał jego nazwiska z inną kobietą, był nie tylko wiernym mężem, ale i oddanym i lojalnym
poddanym swojego króla, którym był Władysław Jagiełło . Król wysyłał go jako posła z różnymi ważnymi
dla kraju sprawami. Jak już wspomniałem, był zwycięzcą wielu turniejów rycerskich. Pewien rycerz zwany
Janem z Aragonii, zresztą wielki pyszałek i arogant, przechwalał się, że pokona Zawiszę Czarnego, wysłał z
rękawicą swojego giermka, który go szukał po całej Europie. Kiedy wreszcie go znalazł, rzucił mu rękawicą.
Zawisza ją podniósł i doszło do pojedynku. Jan z Aragonii legł przy pierwszym skrzyżowaniu kopii. Tak została pokonana duma i arogancja. Zawisza Czarny z Grabowa zginął w tragicznych okolicznościach podczas
wojny z Turkami. Mógł uciec, ale nie pozwalała mu na to jego duma i honor. Dostał się do niewoli, bowiem
taka formacja, jaką reprezentował odchodziła do przeszłości i na pola bitewne wchodziła całkiem inna jazda
operatywniejsza i zwrotniejsza. Dwóch Turków rościło sobie do niego pretensje. Nie mogąc się między sobą
dogadać przecięli Zawiszę Czarnego na pół. Tak zginął Zawisza Czarny. Miało to miejsce w 1428 roku. Król
Władysław Jagiełło nie mógł pogodzić się ze śmiercią swojego przyjaciela. Zmarł kilka lat później.
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URSZULA KRAJEWSKA-SZELIGOWSKA
W zimowej pościeli długo łąka spała,
aż skowronek wreszcie ze snu ją obudził,
a ona w zieloną szatę się ubrała,
gości zapraszała. Ludzi? Nie, nie ludzi!
Pierwszą jej wizytę złożyły stokrotki,
wyglądały z trawy różowo i biało,
nad nimi rozbrzmiewał skowronka śpiew słodki,
owadów nad łąką wkrótce sto latało,
bo na łące żółty kobierzec zagościł,
kwitły mlecze, barwą pszczoły zapraszały,
lecz szybko minęły dni żółtej radości,
nad łąką wnet uniósł się tylko pył szary.
Posmutniała łąka. Odarta z godowych
szat dobrze wiedziała, co teraz ją czeka,
wnet rozległ się warkot kosiarki złowrogi
pora na wizytę ostatnią – człowieka.
On złoży ją łące nie sam, uzbrojony
w sprzęt, co ją jak fryzjer ostrzyże, oszpeci,
i zajączek przed nim pierzchnie wypłoszony,
nad ogołoconą łąką kruk przeleci.
Po kilku tygodniach znów w kolor zielony
łąka się ustroi, radość oczom sprawi,
będzie fruwał nad nią owad ucieszony,
póki znów się na niej człowiek nie pojawi.
(Wiersz wyróżniony w XII Ogólnopolskim
Konkursie Poetyckim im. Feliksa Raka w
Krasocinie )
Pocek		
nocą przez wieś kto
idzie bez światła
gdy pachną pola
i kwiaty?
z rodzinnej ziemi
wydziedziczony,
muszę być w walce
skrzydlaty.
ciskam swe serce,
ciągnę mój wóz,
a jednak będę
malował
kwiaty z rodzinnej
ziemi po grób,
stóg siana z pola
przywołam.

z księgi prawd młodość
pamiętasz, krzyż
i gwiazdy, miłość
do brata?
gradowa burza,
myśl: muszę być,
lipiec i wieczór
przed chatą.
nic mi nie dało
życie, niech znajdę
za pszenicami
kwiatogwiazd,
dziurawiec, czaple,
akacje, noc,
tak wiele złota
w ten odjazd
lata... matczyna
mowa, noc, pieśń
dla młodych, łąka,
karmienie,
ściga cię moje
serce i ja,
z moich dumań
odrodzenie.
kopała matka
kartofle, kiedy
na świecie jesień.
śmierć. trzeba
czynu i słońca.
wiem, włóż mi w serce
myśl: muszę być,
jestem. nie gardź
wielkim pochodem
nocą przez wieś.
świat ten oszalał.
modlitwa:
daleko jesteś,
a jednak wiem:
wieczność nad moją
kołyską.

(Wiersz wyróżniony w XII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim
im. Feliksa Raka w Krasocinie – napisany z wykorzystaniem
tytułów utworów poety ludowego Jana Pocka)

Nowa piosnka (za Norwidem)
Do kraju tego, gdzie chleb się wyrzuca,
A za nim gna się na karku złamanie,
Bliskich porzuca…
Nie tęsknię, Panie…

Wieści
Do kraju tego, gdzie w pełnych schroniskach
Błagają nędzne psy o zmiłowanie
Z bólem na pyskach…
Nie tęsknię, Panie…
Do kraju tego, gdzie prawie już nie ma
Tych pięknych, dawnych słów na powitanie,
Dziś hej i siema…
Nie tęsknię, Panie…
Do tej, do której serce me pałało
Kiedyś w przeszłości, bo dziś jej kochanie
Hen odleciało…
Nie tęsknię, Panie…
Do tych, poglądy swoje zmieniających
Kiedy usłyszą srebrników brzękanie,
Wciąż się chwiejących….
Nie tęsknię, Panie…
I do przyjaciół nie tęsknię fałszywych,
Niegodnych, by ich zdobyć zaufanie,
Niby życzliwych…
Nie tęsknię, Panie…

(Wiersz wyróżniony drukiem w XV edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Poetyckiego im. C. K. Norwida w Pruszkowie)

Koniak
Coś mówisz. W lewej ręce kielich, w prawej koniak.
Twój głos mi się wydaje dziwny, histeryczny.
Chowasz w pancernej szafie o barwie mahoniu
Stare szpargały czasu, życia manuskrypty.
Z pękatej butli lejesz koniak do kielicha.
Przelewa się. Nie widzisz. Myślą nie tu jesteś.
Pamiętasz? Pamięć miałeś zawsze dobrą.
Wzdychasz.
Milczysz. Bez słów jest lepiej. Wszystko powiesz
gestem.
Wulkan już wygasł. Kiedyś wciąż z krateru dymił.
W nim się jak w czarcim kotle gotowała lawa.
Pamiętasz wspólne plany? Co się stało z nimi?
Mówiłeś, że to dla mnie i dla ciebie. Dla nas.
W krainie złudzeń gorycz w czarze się przelewa.
Koniak wypity. Głowa pusta. Żadnych planów.
Wciąż nic nie mówisz. Patrzysz w czarne okno.
Ziewasz.
Chcesz zamknąć starą szafę? Dobrze się zastanów!
Prośba
Otul mnie ciszą. Niechaj odpocznę
od życia w zgiełku i krzyku,
potem o sobie
szeptem opowiedz
wolno, spokojnie, po cichu.
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Kołysz mnie pieśnią nastroju pełną,
tą z łagodności krainy,
niech jej melodia
brzmi przez noc do dnia,
przy niej o szczęściu niech śnimy.
A duszę namaść słowa balsamem,
wonnym jak fiołki w ogrodzie.
Niech się bezpiecznie
poczuje wreszcie
i niech tych słów słucha co dzień.
Miłością otocz mnie poprzez ciszę,
słowo i pieśń melodyjną,
bo one razem
jej są wyrazem,
z tobą wraz do mnie niech przyjdą.

(wiersze wyróżnione w VI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim
im. Michała Witolda Gajdy )

Deszcz
Deszcz jesienny. Szaruga.
Mokre astry w ogrodach.
Deszczu łkanie i lament,
Mokry liść, mokra twarz.
Noc jesienna. Noc długa.
Szkoda łez. Życia szkoda.
Północ. Twarz zapłakana.
Wino zerka ze szkła.
Deszcz zacina. Ziąb. Nokturn.
Przeszłość w kroplach rozmyta.
Cztery ściany, pianino
Dziesięć palców, a- moll.
Noc za oknem, noc w środku.
Szary mrok, czarna płyta.
Widać dno. Gdzie to wino?
Stuka ktoś. Kto tam? Kto?
Nikt. Deszcz. W okno dżdżu kropla
dudni głośno, miarowo,
jak w klawisze uderza,
trzyma rytm, dzwoni w takt.
Mokra twarz, mokre okna,
było wino i słowo.
W słowo już nie uwierzy.
Wina brak. Wiary brak.

(wyróżnienie za
najlepszy wiersz rymowany im. Jana
Stanisława Kiczora w VI Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim
im. Michała Witolda Gajdy)
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Rysowana Gmina Wojciecha Rusieckiego
Szanowni Państwo!

Miło nam przedstawić Państwu kolejny rysunek Wojciecha Rusieckiego - zabytkowy młyn w
Śledziach

Wieści

Gminne
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KOMUNIKAT KOŃCOWY POWIATOWYCH MISTRZOSTW
LZS W BADMINTONIE
07.12.2019r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Osowcu zostały rozegrane Powiatowe
Mistrzostwa Ludowych Zespołów Sportowych w badmintonie. W zawodach uczestniczyło 63 zawodników
(33 dziewczęta i 30 chłopców). Turniej został rozegrany systemem pucharowym do dwóch przegranych
pojedynków. Sędzią głównym zawodów był Łukasz Stanulewicz.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
Dziewczęta rocznik 2007 i młodsze

Milczewska Aleksandra – SP Osowiec
Sienicka Aleksandra – SP Osowiec
Wieczorek Julia – SP4 Zambrów
Kulesza Gabriela – SP4 Zambrów
Kobrzeniecka Wiktoria - SP Osowiec
Godlewska Katarzyna – SP Rutki-Kossaki
Gosk Karolina – SP Stary Skarżyn
Jarząbek Anna – SP Stary Laskowiec
Ciborowska Izabella – SP Stary Skarżyn
Godlewska Julia – SP Rutki-Kossaki
Olszewska Karolina – SP4 Zambrów
Piszczatowska Julia – SP Rutki-Kossaki
13-17. Groszfeld Maja – SP Stary Laskowiec
Groszfeld Patrycja – SP Stary Laskowiec
Groszfeld Wiktoria – SP Stary Laskowiec
Kruszewska Agata – SP Stary Laskowiec
Łuba Anna – SP Stary Laskowiec
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9-12.

		
		
		
		
		

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9-12.

13-15.

Chłopcy rocznik 2007 i młodsi
Gawkowski Tomasz – SP Stary Laskowiec
Modrzejewski Mikołaj – SP4 Zambrów
Saniewski Eryk – SP Stary Laskowiec
Gołaszewski Michał – SP Stary Laskowiec
Gardocki Hubert – SP Osowiec
Gosk Hubert – SP Stary Laskowiec
Radwański Hubert – SP 4 Zambrów
Saniewski Jakub – SP Stary Laskowiec
Dryl Szymon – SP Rutki-Kossaki
Jasionek Kacper – SP4 Zambrów
Łuniewski Tomasz – SP Szczodruchy
Przychodzeń Daniel – SP Osowiec
Ciecierski Dominik – SP Rutki-Kossaki
Uszyński Cezary – SP Osowiec
Zambrzycki Szymon – SP Rutki-Kossaki
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Wieści

Gminne

Dziewczęta roczniki 2005 – 2006

1. Gosiewska Anna – SP Osowiec
2. Gołaszewska Magdalena – SP Rutki-Kossaki
3. Duchnowska Martyna – SP Osowiec
4. Wojno Julia – SP Szczodruchy
5. Bańkowska Wiktoria – SP Osowiec
6. Bączek Lena – SP Rutki-Kossaki
7. Kaliszczyk Gabriela – SP Szczodruchy
8. Pęska Julia – SP Wiśniewo
9-12 Buczkowska Julia – SP Stary Laskowiec
Kołomyjska Wiktoria – SP Rutki-Kossaki
Kulesza Magdalena – SP Wiśniewo
Łada Natalia – SP Wiśniewo
13-16. Ciborowska Julia – SP Stary Skarżyn
Grzymała Joanna – SP Stary Skarżyn
Kołomyjska Angelika – SP Rutki-Kossaki
Olszewska Weronika – SP Wiśniewo

Chłopcy roczniki 2005 – 2006
1. Leśniewski Bartosz – SP Wiśniewo
2. Jaworowski Piotr – SP Osowiec
3. Łuniewski Paweł – SP Szczodruchy
4. Zaremba Przemysław – SP Wiśniewo
5. Jarocki Mikołaj – SP Wiśniewo
6. Siedlecki Adam – SP Szczodruchy
7. Koliński Kacper – SP Szczodruchy
8. Kobrzeniecki Klaudiusz – SP Osowiec
9–12. Dmochowski Paweł – SP Osowiec
Grodzki Hubert – SP rutki-Kossaki
Leśniewski Karol – SP Wiśniewo
Zaniewski Piotr – SP Wiśniewo
13–15. Piszczatowski Kacper – SP Rutki-Kossaki
Zaręba Piotr – SP Stary Laskowiec
Żukowski Sebastian – SP Rutki-Kossaki
Organizatorem zawodów było Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Zambrowie.
Uczniowie, którzy w kategoriach wiekowych zajęli
1 – 6 miejsca otrzymali medale.
Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Zambrowie składa podziękowania Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Osowcu Panu Dariuszowi
Krystosiakowi za nieodpłatne udostępnienie hali sportowej do rozegrania zawodów, Łukaszowi Stanulewiczowi za organizację i przeprowadzenie turnieju oraz Urzędowi Gminy w Zambrowie za ufundowanie
medali.

