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„Przypadki nie istnieją.
Wszystkie rzeczy,
które się zdarzają,
zdarzają się w jakimś celu.”
Mark Twain
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• Zakończono realizację następujących inwestycji:
- budowa garażu dla OSP Krajewo Białe - wartość
umowy: 377 681,49 brutto Wykonawca - MIKABO
Sp. z o.o;
- remont i wyposażenie pomieszczenia kuchennego
w świetlicy wiejskiej w Krajewie Ćwikłach – Wykonawca Część I Iltrans Słowikowski Artur, wartość umowy 104 550,00 zł. Część II – Wykonawca H.E.I.U. „MASA” Marcin Śliżewski,– wartość
Umowy 19 570,46 zł
- przebudowa, rozbudowa, termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Zambrowska – wartość umowy: 1 956 165,11 zł brutto,
Wykonawca - Przedsiębiorstwo Budowlane Artur
Urbanik;
- remont nawierzchni drogi gminnej nr
106017B w miejscowości Cieciorki
– Wykonawca Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg „BITUM”
Spółka z o. o., wartość
153 849, 63 zł.
- remont drogi gminnej
nr 106024B w miejscowości Wierzbowo
Wieś - Wykonawca
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „TRAKT”
Spółka z o. o., wartość
1 139 929,88 zł.
• Podpisano umowy:
- na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo –
kosztorysowej dla zadania pn:
”Budowa budynku siedziby gminy
Zambrów”, Wykonawca GURT PROJEKT Karol Grodzki, wartość oferty 138 867,00 zł;
- na remont świetlicy wiejskiej i adaptację na cele
kulturalno-rekreacyjne, budowę zbiornika szczelnego o pojemności do 10 m3 w miejscowości Konopki – Jałbrzyków Stok, gmina Zambrów, Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlane Artur Urbanik
– wartość umowy część I – 70 081,75 zł, część II
– 387 000,00 zł. Inspektor nadzoru inwestorskiego
- P.H.U. Hydrobud Stanisław Kuźmiński. Wartość
umowy – 6 150,00 zł
- na wykonanie dokumentacji projektowych rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowościach Rykacze, Wądołki-Borowe, Poryte-Jabłoń, Zagroby-Łętownica Wykonawca Przedsiębiorstwo Realizacji
Inwestycji Karol Żabiński, na łączną kwotę 24 000
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zł;
- na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę wodociągu w zakresie rozbudowy drogi Wola
Zambrowska – Stary Laskowiec: Wykonawca Karol
Żabiński, 17 660,00 zł brutto;
- na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki
i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag”; Wykonawca Skup Surowców
Wtórnych. Wojciech Roszczewski.
• Zakończono prace projektowe i otrzymano pozwolenie na budowę budynku OSP w m. Chorzele”. Wykonawca: JUMAT Biuro Projektowe Marek Trębarczyk. Wartość umowy: 23 985,00 zł.
• Wybrano wykonawcę zadania pn. „Wykonanie
prac związanych z bieżącym utrzymaniem grobów
i cmentarzy wojennych położonych na terenie gminy Zambrów”, Wykonawca Stowarzyszenie Historyczne,
im. Pułku Piechoty, na łączną
kwotę 4 200 zł.
• Trwają prace projektowe na przebudowy/
rozbudowy dróg w miejscowościach Tarnowo-Goski, Rykacze-Wola
Zambrowska, Goski
Duże-Zaręby Kramki,
Łady Borowe, Nagórki-Jabłoń wraz z budową mostu przez rzekę
Jabłonkę. Odbyły się
spotkania z mieszkańcami odnośnie ww. projektów
(poza Rykaczami).
• Trwa zbieranie deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw na terenie gminy Zambrów. Termin upływa 30 czerwca 2022 r. Trwa wprowadzanie
deklaracji do systemu Centralnej Bazy Emisyjności
Budynków prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
• Trwa wszczynanie postepowań zmierzających do
nałożenia decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami dla osób, które nie złożyły deklaracji. Przystępujemy do kontroli firm w zakresie podpisanych umów na wywóz odpadów komunalnych.
• W związku z wypowiedzeniem umowy firmie Margalo P.H.U. Robert Kurpiewski, Żanecin wstrzymane są prace zadania pn: „Budowa Sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej w miejscowości Poryte-Jabłoń”. Przystąpiono do odebrana i rozliczenia
częściowego robót.
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• Odebrano 16 kompletów dokumentacji technicznej na dobór instalacji fotowoltaicznej i pomp ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie
Gminy Zambrów.
• Trwają prace nad ogłoszeniem przetargu pierwszego wniosku, na który gmina otrzymała wstępną promesę z Polskiego Ładu:
- Wyposażenie obiektów użyteczności publicznej
w bezobsługowe systemy grzewcze i produkujące
energię elektryczną.
- Zakup i montaż urządzeń do CO i CWU: pomp ciepła.
- Instalacji fotowoltaicznych.
- Usunięcie azbestu.
- Oświetlenie uliczne LED, wymian lamp, słupów
oraz nowego oświetlenia na terenach objętych MPZP.
• Podpisano Aneks nr 1 do umowy projektu „Budowa instalacji wykorzystujących
odnawialne źródła energii na terenie gminy
Zambrów – III edycja”, co pozwoliło na
weryfikację wniosku
o płatność.
• Złożono
ponownie
wniosek o płatność
do projektu „Budowa
instalacji
wykorzystujących odnawialne
źródła energii na terenie gminy Zambrów – III
edycja” oczekujemy na jego
akceptację i przekazanie zaliczki w kwocie 798 602,99 zł.
• Trwają prace nad podpisaniem aneksu nr
1 projektu „Budowa instalacji wykorzystujących
odnawialne źródła energii na terenie gminy Zambrów – II edycja”
• Złożono wniosek o płatność z „Budowa instalacji
wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy Zambrów – II edycja”.
• Rozliczono inwestycję „Utworzenie żłobka na terenie Gminy Zambrów” realizowanego z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021.
• Złożono 7 wniosków o płatność w Programie Czyste Powietrze.
• Złożono 2 wnioski o dofinansowanie w Programie
Czyste Powietrze.
• Trwa wypłata odszkodowań za grunty wydzielone
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pod nowe drogi lub pod poszerzenie dróg istniejących dla uczestników scalenia i podziału nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Zambrów dla części
obszaru geodezyjnego: Cieciorki, Klimasze, Nagórki-Jabłoń.
Wstrzymano rozbudowę drogi Wola Zambrowska –
Stary Laskowiec – uchylenie decyzji ZRID.
Trwają prace projektowe na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę
kładki pieszej stanowiącej przejście przez rzekę
Jabłonkę w miejscowości Nagórki Jabłoń, gmina
Zambrów” .
Wykonano równanie i profilowanie części dróg
gminnych.
•
Wykonano żwirowanie części gminnych dróg gruntowych.
• Trwają prace projektowe na
wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Konopki-Jabłoń.
• Wykonano
operaty
szacunkowe gruntów do
sprzedaż, do dzierżawy
oraz gruntów w obszarze scaleniowym.
Wykonawca Weronika
Szybańska, 57 000,00
zł brutto.
•
Złożono wniosek o pozwolenie wodnoprawne na przejście
kanałem deszczowym pod
drogą powiatową w Nowym
Laskowcu Kolonia.
•
Trwają prace nad zmianą nr 3
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zambrów.
Trwają prace nad opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zambrów dla części obrębu ewidencyjnego Wola Zambrowska.
Wyłoniono Wykonawców dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
w Starym Skarżynie.
30 maja 2022 r. Rada Gminy Zambrów podjęła
uchwałę Nr 312/XXXI/22 Rady Gminy Zambrów
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zambrów, dotyczącego części obszaru geodezyj(bp)
nego Czerwony Bór (działka nr 59/4).
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Trochę mądrości
„Empatia – zaleta czy wada”

(artykuł polemiczny)
Empatia to teraz bardzo modne i znane słowo. Dobrze być człowiekiem empatycznym, bo to takie ludzkie. Samo słowo „empatia” pochodzi z języka greckiego i oznacza ni mniej, ni więcej, jak „cierpienie”.
I właśnie to cierpienie nas tak humanizuje, że od razu
czujemy się lepsi. Cierpienie nas uszlachetnia. W psychologii zaś termin empatia odnosi się do zdolności
zauważania i współodczuwania stanów emocjonalnych
innych ludzi. Empatii nie należy mylić ze współczuciem. Współczucie stawia nas niejako wyżej od osoby,
której współczujemy, zaś zdolność empatii, to umiejętność postawienia się w sytuacji innej osoby.
Według definicji wszystko się zgadza. Wszyscy
chętnie przyznajemy się do odruchów empatycznych.
Ba, niektórzy się chwalą tym, jaką wielką wrażliwość
wykazują wobec bólu, słabości czy niedostatku innych osób. Ich postawa ociera się o współczucie, litość
i swoiste miłosierdzie. Często trudno ocenić jak szczere
są intencje tych osób. Moda na bycie empatycznym powoduje, że uczucie empatii podszyte jest fałszywością.
Co tu dużo gadać, znajdźcie Państwo jakiegokolwiek
polityka, któremu bliska byłaby empatia, zgodna z jej definicją. U polityka, chociaż z gruntu fałszywa, może
funkcjonować tylko empatia „użytkowa”.
Okazuje się, że empatię można odczuwać nie tylko w stosunku do ludzi. Bardzo modna, a nawet
pożądana jest empatia w stosunku do zwierząt. To swoista empatia kierunkowa, w której umiejętność postawienia się w sytuacji innej osoby, zamieniamy się rolą z „biednym” zwierzęciem. Zły to człowiek, który
męczy i katuje zwierzęta. Ale jakimż trzeba być człowiekiem, żeby dobro zwierzęcia stawiać nad ludzkim
dobrem? Inne pojmowanie świata przez osoby, które różnie postrzegają relacje międzyludzkie i zachowania w stosunku do zwierząt, prowadzi czasami do wzajemnych zachowań agresywnych. Konkludując,
empatia jest dobra, a jej brak zły.
Bogdan Pac

Mała Polityka Szwagra
„Polak Europejczyk”
Tyle się dzieje w tej polityce, że nie sposób samemu ze sobą o niej gadać. Tak po prawdzie, to i nie
ma z kim pogadać. Z telewizorem nie będę, bo się nie
da. Z żoną też nie będę, bo mnie nie rozumie – raz
zrozumiała – i to źle! Został mi tylko szwagier. Z nim
nie chcę, ale muszę! Jak z nim gadać, to i pić muszę,
bo na trzeźwo, nie zdzierżę. Tak to niestety wyglądają
Polaków alkoholem zamroczone rozmowy.
Właśnie, ale czy Polaków? W czasie ostatniej
wizyty, jak zwykle zakrapianej, szwagier oświadczył
mi, że on nie jest Polakiem, tylko Europejczykiem.

Nie zareagowałem werbalnie, tylko w myślach przeleciało mi coś takiego: „Europejczyk? Więc dlaczego
nie pije jakieś wino tinto, tylko bimber, albo czystą
monopolową?” Szwagier nie odpuścił jednak, bo
coraz bardziej stawiał swoją europejską wyższość
nad moje bogoojczyźniane przywiązanie do Polski.
Znowu musiały się zetrzeć dwa światy – i to u mnie
w warsztacie. Jego myślenie wzięte wprost z telewizora – Europa to wolność gospodarowania, handlu
i podróżowania. Europejskość to wolność myśli, wielokulturowość i niczym nie skrępowana wolność seksualna. Wreszcie, co najważniejsze, to wartości eu-
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ropejskie! Hasła tyleż piękne, co
puste. Sporo musiałem mu podlać,
by z rozdziawioną gębą, mógł wysłuchać w spokoju wykładnię tych
rys. W. Rusiecki
prawd i wolności, którymi był karmiony.
No i zacząłem punktować te
wolności i wartości europejskie.
Jaka to wolność gospodarowania,
gdy bez zgody unijnych urzędników nie możemy połączyć polskich firm – ORLENU i LOTOSU? Jak handlować, gdy Polska
nie może obniżyć podatku VAT
na produkowane w naszym kraju
towary? Dlaczego mieszkańcy innych państw, nie będących w Unii
Europejskiej, mogą podróżować
po niej bez paszportów i bez wiz, a Polacy muszą
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mieć przy sobie dwa paszporty
(w tym Covidowy)? Dalej – wolność myśli nie działa (są rzeczy
nie do pomyślenia), wielokulturowość – owszem wszystkie kultury
napływowe i postępowe (gender),
byle nie kultura chrześcijańska (bo
to wstecznictwo). Wolność seksualna – pełną gębą… i nie tylko! No
i jak szwagrowi wypomniałem, że
nie ma czegoś takiego jak wartości
europejskie, bo Europa powstała
na gruncie wartości chrześcijańskich, to wziął butelkę, polał sobie
w szklankę i wypił. Potem polał
drugą i chyba znów poczuł się Polakiem.
Stasiek, znaczy szwagier Władka
/nazwisko i adres znane redakcji/

Trwają prace nad projektem budynku siedziby
Gminy Zambrów
Miło nam poinformować, że po dwóch postępowaniach przetargowych, w dniu 04.05.2022 roku w Urzędzie Gminy Zambrów Wójt Jarosław Kos podpisał umowę na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na ”Budowę budynku siedziby Gminy Zambrów”. Wykonawcą została
firma GURT PROJEKT Karol Grodzki z siedzibą w Markach, za kwotę 138 867,00 zł brutto. W skład zamówienia wchodzi wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru
autorskiego nad realizacją robót. Celem realizowanego projektu, a następnie inwestycji jest usprawnienie pracy urzędu, a w szczególności poprawa warunków obsługi interesantów. W biurowcu zostaną zlokalizowane
wszystkie referaty gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz sala konferencyjna. Termin wykonania
zadania ustalono do dnia 01.09.2022 r. na kolejnej stronie przedstawiamy wstępną wizualizację budynku.

6

Wieści

Gminne

Wieści

Gminne

7

Budynek Urzędy Gminy Zambrów stanie przy ul. Fabrycznej, będzie trzykondygnacyjny i podpiwniczony.
Władzom Gminy Zambrów udało się uzyskać dofinansowanie z rządowego programu POLSKI ŁAD
w kwocie 9 999 999 zł.
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Remont Świetlicy Wiejskiej w Konopkach-Jałbrzyków stok
W dniu 14.06.2022 r. w Urzędzie Gminy Zambrów Wójt Jarosław Kos podpisał umowę na zadanie pn:
”Remont świetlicy wiejskiej i adaptacja na cele kulturalno – rekreacyjne w miejscowości Konopki - Jałbrzyków Stok. Część I – Wyposażenie kuchni. Część II - Remont świetlicy oraz budowa zbiornika szczelnego
o pojemności do 10 m3 w miejscowości Konopki Jałbrzyków Stok”.
Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlane Artur Urbanik wykona zadanie za kwotę: część I – 70 081,75
zł brutto, część II – 387 000,00 zł. Inspektorem nadzoru inwestorskiego zostało Przedsiębiorstwo Handlowo
- Usługowe „HYDROBUD” Stanisław Kuźmiński za kwotę 6 150,00 zł.
Celem inwestycji jest integracja lokalnej społeczności wiejskiej. Projekt dofinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania – 99 990,93 zł. (ed)

Laureat XLIV OTWP
Uczeń klasy VIIIA Szkoły
Podstawowej Nr 3 im. Janusza
Kusocińskiego w Zambrowie
Ignacy Balkiewicz został laureatem XLIV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Uroczyste podsumowanie
Turnieju na szczeblu wojewódzkim i wręczenie nagród odbyło się we wtorek 26 kwietnia
w Turośni Kościelnej, w trakcie
posiedzenia Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego Związku OSP
RP Województwa Podlaskiego.
Ignacy, reprezentujący Młodzieżową Drużynę Pożarniczą Ochotniczej Straży Pożarnej w Stary Laskowcu,
zajął II miejsce w województwie w kategorii II (klasy VI-VIII). Naszego finalistę do finału wojewódzkiego
przygotowała nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w Zambrowie pani Katarzyna Łubnicka. Osiągnięcie II miejsca w województwie przez Ignacego Balkiewicza jest dużym sukcesem,
gdyż zakres wiedzy, który trzeba opanować w tym Turnieju, jest olbrzymi.
W uroczystym wręczeniu nagród Ignacemu udział wzięli członkowie Zarządu Oddziału Wojewódzkie-
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go Związku OSP RP Województwa Podlaskiego – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
w Zambrowie senator RP Adam Marek Komorowski, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP
w Zambrowie Bogdan Pac i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Szumowie Robert Rosiak. W drodze na uroczystości młodemu znawcy pożarnictwa towarzyszył Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie młodszy brygadier Andrzej Kalinowski. Przedstawiciele struktur straży
pożarnych powiatu zambrowskiego byli dumni z osiągnięcia naszego reprezentanta. Brawo Ignacy!
(bp)

Gmina Zambrów pnie się do góry w Rankingu Finansowym
Samorządu Terytorialnego w Polsce
Na koniec kwietnia opublikowano „Ranking finansowy samorządu terytorialnego w Polsce 2021”.
Przygotowała go Katedra Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, co daje gwarancję jego
wysokiego poziomu merytorycznego. Ranking zawiera konkretne instrumenty do oceny funkcjonowania każdej, nawet najmniejszej, lokalnej władzy oraz nakreśla przejrzysty obraz gospodarki naszego kraju wychodząc od jej podstaw. Warto przypomnieć, że idea tego Rankingu wyrasta z dyskusji prowadzonych od lat na
Europejskim Kongresie Samorządów oraz na Forum Ekonomicznym, integralną częścią którego jest Forum
Regionów w całości poświęcone problematyce samorządowej i skupiające zarówno praktyków władzy samorządowej jak i wybitnych naukowców. Kolejna XXXI edycja Forum Ekonomicznego w Karpaczu odbędzie
się w tym roku w dniach 6-8 września, dając możliwość kontynuacji dyskusji o polskiej samorządności.
Jednostki samorządu terytorialnego objęte badaniem – Analiza kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w 2021 roku, będąca przedmiotem tego opracowania, została zaprezentowana w następującym układzie: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu
i powiaty ziemskie. Rodzaje oraz liczba jednostek samorządu terytorialnego objętych badaniem (według stanu
na 31.12.2021): gminy wiejskie 1533, gminy miejsko-wiejskie 642, gminy miejskie 236, miasta na prawach
powiatu 66, powiaty ziemskie 314 – razem 2791 (źródło: dane RIO według stanu na koniec IV kwartału
2021r.) Dla celów porównawczych w tegorocznym badaniu zostały wykorzystane te same kryteria oceny,
które pojawiały się w Rankingach Finansowych Samorządu Terytorialnego w Polsce w latach poprzednich.
Podyktowane to zostało przede wszystkim – po konsultacjach ze środowiskiem samorządowym – potrzebą
stworzenia możliwości porównania uzyskiwanych wyników przez poszczególne jednostki w dłuższym okresie czasu oraz powszechną akceptacją wybranych wskaźników. Według kryteriów merytorycznych i zachowania spójności wykorzystano ten sam zestaw siedmiu wskaźników oceny kondycji finansowej jednostek
samorządu terytorialnego, na bazie których powstał Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce
w latach poprzednich. Należy tutaj wymienić następujące wskaźniki: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
udział środków europejskich w wydatkach ogółem - bez poręczeń, relacja zobowiązań do dochodów ogółem,
udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących stymulanta. Wskaźniki te zostały
wyliczone dla każdej jednostki samorządu terytorialnego objętej badaniem.
Miło nam poinformować, że Gmina Zambrów w kategorii gmin wiejskich zajęła w tegorocznej edycji
tego Rankingu bardzo wysokie 37 miejsce w kraju, spośród 1533 gmin sklasyfikowanych w swojej kategorii
(2 miejsce w województwie podlaskim). Należy przypomnieć, że w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego za 2020 rok, wśród 1533 sklasyfikowanych gmin wiejskich w Polsce, zambrowska gmina zajęła 41
miejsce w Polsce, a 3 miejsce w województwie podlaskim. Jest zatem awans w Rankingu, co świadczy o stałym rozwoju zambrowskiej gminy wiejskiej. Składając gratulacje
władzom samorządowym Gminy
Zambrów, należy mieć nadzieję na wzrost poziomu życia jej
mieszkańców.
Źródło: wydawnictwo Fundacji Instytutu Studiów Wschodnich
(bp)
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Gminne obchody Dnia Strażaka 2022
5 maja odbyły się gminne obchody Dnia
Strażaka, zorganizowane przez Zarząd Gminny
ZOSP RP w Zambrowie pod patronatem Wójta
Gminy Zambrów. Po raz pierwszy, po epidemii
Covid-19, w wydarzeniu wzięło udział jedenaście zastępów ochotniczych straży pożarnych
z Gminy Zambrów oraz licznie zaproszeni goście.
W czasie uroczystości, która odbyła się
na terenie Grom Group w Czerwonym Borze,
głos zabrali zaproszeni goście, m.in. Poseł na
Sejm RP Jarosław Zieliński, Senator RP Marek
Adam Komorowski – Prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku OSP RP w Zambrowie,
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie – mł. bryg. Andrzej Kalinowski, Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz
Dąbrowski, Nadleśniczy Dariusz Godlewski
z Nadleśnictwa Łomża, Dyrektor GDDKiA
Oddział Białystok Wojciech Borzuchowski
oraz kapelan strażaków ks. kan. dr Grzegorz
Śniadach i gospodarz wydarzenia Wójt Gminy
Zambrów – Jarosław Kos. W wydarzeniu udział
wzięli też Andrzej Mioduszewski, przedstawiciel Zakładu Karnego w Czerwonym Borze
i strażacy Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Zambrowie, w tym Zastępca
Komendanta Powiatowego Adam Wysmułek
oraz Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej st. kpt. mgr inż. Paweł Gwardiak.
Wydarzenie było okazją do przeprowadzenia ćwiczeń wszystkich jednostek z terenu
Gminy Zambrów. Scenariusz zakładał gaszenie
pożaru lasu. Pracy strażaków przyglądali się
przedstawiciele władz, a o przebiegu akcji informował Prezes Zarządu Oddziału Gminnego
Związku OSP RP w Zambrowie – druh Bogdan Pac. Do przybycia strażaków z Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie akcją kierował Komendant Gminny
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zambrowie –
druh Krzysztof Koliński.
Z okazji Dnia Strażaka goście podziękowali za trud, za wielki dar serca i poświęcenie
w ochronie życia i mienia ludzkiego. W podziękowaniu za służbę wszystkim jednostkom
przekazane zostały prezenty. Wydarzenie zakończył wspólny obiad.
(bp)
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Zakończono budowę garażu dla OSP Krajewo Białe
Zakończono budowę garażu dla wozu bojowego jednostki OSP Krajewo Białe. W dniu 12 maja 2022 r.
odbył się odbiór inwestycji. Prace odebrała komisja reprezentująca inwestora – Gminę Zambrów, w obecności
przedstawicieli wykonawcy oraz nadzoru inwestorskiego. Roboty budowlane wykonała firma MIKABO Sp.
z o.o. z Łap za łączną kwotę 389 006,27 zł. Budynek ma powierzchnię zabudowy 62,12 m2 i kubaturę 323,02
m3. Garaż jest budynkiem jednokondygnacyjnym, kryty dachem dwuspadowym, na planie prostokąta o wymiarach osiowych 6x10 m. Budynek został wykonany w technologii szkieletu stalowego wykończonego płytą
warstwową. W ścianie północnej zlokalizowano bramę wjazdową (sterowaną pilotem), w ścianie zachodniej
przewidziano dwa okna. Inwestycja w całości zrealizowana z funduszy własnych Gminy Zambrów.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Krajewie Białym realizuje zadania ratownicze zarówno z zakresu ochrony przeciwpożarowej, jak i ratownictwa drogowego oraz technicznego, ratując życie i mienie
mieszkańców naszej Gminy i miejscowości przyległych. Uroczystości związane z oddaniem do użytku nowego garażu oraz wozu bojowego druhowie z OSP Krajewo Białe odbyły się 4 czerwca 2022 r. (bp)
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Spotkanie z sołtysami z Gminy Zambrów
16 maja 2022 r. w świetlicy wiejskiej w miejscowości Nagórki-Jabłoń odbyło się coroczne spotkanie
z sołtysami z terenu Gminy Zambrów. Zaproszenie Wójta Gminy Jarosława Kosa do udziału w tym spotkaniu
przyjeli Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – poseł Adam Andruszkiewicz, Kierownik
Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zambrowie Wojciech Wiśniewski, Przewodniczący Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Zambrowie Zdzisław Jabłoński, Dyrektor Podlaskiego Funduszu Rozwoju
Andrzej Mioduszewski oraz Zastępca Wójta Gminy Zambrów Ewa Denkiewicz, Sekretarz Gminy Zambrów
Bogdan Pac i Skarbnik Gminy Zambrów Dorota Waszkiewicz.
W czasie spotkania sołtysi z terenu Gminy Zambrów mogli przedstawić swoje problemy Sekretarzowi
Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adamowi Andruszkiewiczowi. Wysłuchali informacji Kierownika PZDR w Zambrowie Wojciecha Wiśniewskiego i Przewodniczącego Zarządu GSW w Zambrowie Zdzisława Jabłońskiego. Szczegółowe informacje o działalności Gminy w roku 2022 przedstawił Wójt Gminy
Zambrów Jarosław Kos, a informację o sytuacji finansowej Gminy – Skarbnik Dorota Waszkiewicz. Wójt
Gminy poinformował również o planowanych inwestycjach w roku 2022. Odpowiedzi na pytania zadawane
przez sołtysów udzielili Zastępca Wójta Ewa Denkiewicz i Sekretarz Gminy Bogdan Pac.
Na zakończenie spotkania Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos podziękował wszystkim za dotychczasową pracę na rzecz Gminy Zambrów.							
(bp)
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Świetlica wiejska w Zagrobach-Łętownicy
wyremontowana
Zakończył się remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagroby-Łętownica. Prace remontowe połączono z przebudową tego obiektu. Inwestycja polegała na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, termomodernizacji i remoncie budynku parterowego bez podpiwniczenia z nieużytkowym poddaszem o konstrukcji murowanej. Zakres prac obejmował m.in. rozbiórkę istniejącego stropodachu w konstrukcji żelbetowej,
o niewielkim spadku, z nadbudową dachu stromego dwuspadowego w konstrukcji drewnianej o pokryciu
blachodachówką. Istniejący wiatrołap budynku został rozbudowany, co umożliwiło dostęp do świetlicy osobom niepełnosprawnym. Prace remontowe to wymiana podłóg, posadzek, rozbiórka części ścianek działowych z wymurowaniem nowych, termomodernizacja przegrody zewnętrznej, izolacja termiczna stropu nad
parterem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz roboty wykończeniowe. Po zakończeniu
wszystkich prac kubatura budynku wynosi – 645,33 m3, powierzchnia zabudowy – 123,71 m2, długość całkowita budynku – 11,49 m2, szerokość – 10,00 m2, a wysokość budynku – 7,15 m. Roboty budowlane wykonała
firma Przedsiębiorstwo Budowlane Artur Urbanik, Paproć Mała za łączną kwotę 548 000,00 zł.
21 maja w nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej w Zagrobach-Łętownicy zainaugurowano działalność Koła Gospodyń Wiejskich „Zagrobianki”. Hasłem przewodnim pierwszego oficjalnego spotkania
członków Koła był „Dzień Matki”. Zaproszenie przewodniczącej Koła Doroty Wardaszki i sołtysa Janusza
Krasowskiego przyjęli Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos, Zastępca Wójta Ewa Denkiewicz i Sekretarz
Gminy Bogdan Pac. Goście z uznaniem podziwiali efekty remontu świetlicy. Po części artystycznej była
okazja do degustacji smakowitych wyrobów przygotowanych przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich
„Zagrobianki”. Wszyscy uczestnicy uroczystości spędzili wolny czas w miłej atmosferze.		
(ed)
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Wyremontowano drogę w miejscowości Wierzbowo-Wieś
Zakończono realizację zadania pod nazwą „Przebudowa i remont nawierzchni dróg asfaltowych na terenie gminy Zambrów”- część II tj. Remont drogi gminnej nr 106024B w miejscowości Wierzbowo-Wieś,
gmina Zambrów.”
Gmina Zambrów zakończyła realizację zadania pod nazwą „Remont drogi gminnej nr 106024B w miejscowości Wierzbowo Wieś, gmina Zambrów”.
Głównym celem inwestycji było wykonanie remontu drogi w miejscowości Wierzbowo-Wieś na dwóch
odcinkach o długości 830,66 m oraz 502,34 m mające na celu poprawę jakości użytkowania oraz bezpieczeństwa na istniejącej drodze.
Zadanie obejmowało min.:
• remont nawierzchni jezdni bitumicznej o szerokości od 3,5 m do 4,5 m i gr. 9 cm na podbudowie z kruszywa C50/30 gr. 22 cm i warstwie mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem C 1,5/2 gr. 30 cm;
• remont zjazdów gospodarczych z nawierzchni bitumicznej ;
• remont 3 istniejących przepustów Φ 400 ;
• wykonanie poboczy z kruszyw naturalnych szerokości 75 cm.
Roboty budowlane wykonała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych „Trakt” Sp. z o.o.
z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem.
Całkowita wartość zadania wynosi 1 139 929,88 zł.
Rozbudowa drogi poprawi komfort życia mieszkańców i przyczyni się do rozwoju miejscowości. (ed)
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Kursy i szkolenia strażaków ochotników
z terenu Gminy Zambrów
Dwuletni okres pandemii ograniczył organizację specjalistycznych szkoleń i kursów dla strażaków
ochotników z terenu Gminy Zambrów. Ukończenie takich szkoleń i kursów, zakończonych egzaminami, nadaje im uprawnienia do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. By strażak ochotnik mógł wziąć udział
w działaniach ratowniczych, musi ukończyć 40-godzinny kurs podstawowy i posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych
polegających na walce z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami przy pomocy
specjalistycznego sprzętu, w tym również sprzętu ochrony dróg oddechowych. W przypadku udziału w akcji
załogi wozu strażackiego wymagane jest, by co najmniej jeden z jej członków posiadał ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków OSP.
Gmina Zambrów przeznacza co roku znaczne środki budżetowe na realizację zadań z zakresu ochrony
przeciwpożarowej. By móc realizować te zadania potrzebni są zdrowi i dobrze wyszkoleni strażacy ratownicy.
Na wniosek Wójta Gminy Zambrów Jarosława Kosa Rada Gminy uchwaliła budżet, w którym nie zabrakło
środków na opłaty za organizację kursów i szkoleń oraz badań lekarskich. Środki te w tym roku musiały być
większe niż zwykle. Po okresie pandemii aktualne zaświadczenia lekarskie musiało zdobyć 138 druhen i druhów z OSP. Łączny koszt badań lekarskich wyniósł 20700 zł. Trzeba zaznaczyć, że wszyscy strażacy ratownicy uczestniczący w akcjach są dodatkowo ubezpieczeni na życie. Koszty tego ubezpieczenia ponosi Gmina.
28 maja, po 40-godzinnym kursie podstawowym, do egzaminu końcowego przystąpiło 45 druhen i druhów z OSP z terenu Gminy Zambrów. Nieodpłatny kurs pod nadzorem Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej starszego kapitana Pawła Gwardiaka i Zastępcy Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej kapitana
Damiana Leszczyńskiego zorganizowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie.
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Wszyscy uczestnicy ukończyli ten kurs z pozytywnym wynikiem egzaminu. Również 28 maja odbyły się
egzaminy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Po zakończeniu wielogodzinnego szkolenia, w czasie
którego strażacy ochotnicy zapoznali się i przećwiczyli m.in. postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia,
zasady postępowania przy obrażeniach i podejrzeniu obrażeń głowy, kończyn dolnych i górnych, kręgosłupa,
postępowanie przy ranach różnego rodzaju, przy wstrząsach, przy oparzeniach, przy wychłodzeniu. Szkolenie, którego koszt wyniósł 10150 zł, obejmowało organizację kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 14
druhen i druhów oraz kursu przypominającego (recertyfikację) dla 21 ochotników. W podsumowaniu szkolenia i egzaminów wzięli udział Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zambrowie druh Bogdan Pac
i Komendant Gminny OSP druh Krzysztof Koliński, którzy pogratulowali kursantom zaangażowania i pozytywnie zdanych egzaminów, a władzom Gminy Zambrów podziękowali za życzliwe podejście do potrzeb
strażaków ochotników.									
(bp)

Cała Polska Czyta Dzieciom
Gminne Centrum Biblioteki Kultury i Sportu w Osowcu włączyło się w akcję „Cała
Polska Czyta Dzieciom”. Z tej okazji naszą siedzibę odwiedziły przedszkolaki oraz
dzieci ze szkoły podstawowej.
W promocji czytelnictwa aktywny udział
wzięli Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos
oraz dyrektor GCBKiS w Osowcu Karolina
Ilczuk, którzy czytali dzieciom ich ulubione
lektury.
Dzieci rozwiązywały też zagadki i łamigłówki, a wiele radości sprawiła im wspólna zabawa w „książkowe kalambury”.
Na zakończenie na wszystkich młodych
czytelników czekały słodkie niespodzianki.
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Jubileusz 40-lecia Ludowego Zespołu Śpiewaczego
„Laskowianki”
Ludowy Zespół Śpiewaczy „Laskowianki” ma już 40 lat. Z tej okazji 21 maja
2022 r. na sali widowisko-kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie odbył się
uroczysty jubileusz. Jego organizatorami
była Gmina Zambrów oraz Gminne Centrum Biblioteki, Kultury i Sportu w Osowcu.
W uroczystości udział wzięli: posłowie na sejm RP Jarosław Zieliński oraz
Stefan Krajewski, senator RP Marek Adam
Komorowski, Wojewoda Podlaski Bohdan
Paszkowski, Radny Sejmiku Województwa
Podlaskiego Piotr Modzelewski, Dziekan
Dekanatu Zambrowskiego ks. prał. Wojciech
Nowacki, Wicestarosta Zambrowski Jacek
Murawski, Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, Wójt Gminy Zambrów
Jarosław Kos, Przewodnicząca Rady Gminy
Zambrów Jolanta Wielgat wraz z radnymi,
Zastępca Wójta Gminy Zambrów Ewa Denkiewicz, Sekretarz Gminy Zambrów Bogdan Pac, Wójt Gminy Szumowo Jarosław
Cukierman, Dyrektor Gminnego Centrum
Biblioteki, Kultury i Sportu Karolina Ilczuk, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
w Zambrowie Marta Konopka, zaproszone
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zespoły ludowe - „Marezianki” i „Powiślanki” z Kwidzyna, „Żurawiacy” z Bogut, „Sami
Swoi” z Tylic, Kapela Kurpiowska z Łomży,
Integracyjny Zespół Folklorystyczny „Szansa” z Zambrowa, „Zambwersi” z gminy Zambrów, przedsiębiorcy, mieszkańcy gminy
i sympatycy zespołu.
Uroczystość rozpoczęła się od wyświetlenia filmu prezentującego historię oraz
dokonania zespołu, który opracowali jego
członkowie - Maria i Adam Barańscy. Po wyświetleniu filmu glos zabrała Dyrektor Gminnego Centrum Biblioteki, Kultury i Sportu
Karolina Ilczuk, która powitała wszystkich
gości zebranych na uroczystości.
Następnie kierownik zespołu Elżbieta
Bagińska podziękowała osobom, które przez
lata wspierały działalność „Laskowianek”.
Pamiątkowe statuetki od zespołu otrzymali:
Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos, Wójt
Gminy Zambrów w latach 1994-2014 Kazimierz Dmochowski, Sekretarz Gminy Zambrów Bogdan Pac, Prezes Stowarzyszenia
„Szansa” Teresa Szumowska, Prezes Banku
Spółdzielczego w Zambrowie Zenona Zalewska. Za wieloletnią działalność w zespole statuetki otrzymały Helena Okulewicz oraz Janina Mioduszewska.
W dalszej części uroczystości przybyli
goście mogli wysłuchać krótkiego koncertu
„Laskowianek”. Kolejnym punktem programu były życzenia zaproszonych gości. Wszyscy gratulowali obecnym i byłym członkom
zespołu dokonań i wytrwałości, dziękowali
za kultywowanie tradycji i uświetnianie lokalnych imprez oraz życzyli kolejnych wspaniałych lat działalności.
Bardzo ważnym momentem jubileuszu
było wręczenie zespołowi medalu nadanego
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
W imieniu ministra medal wręczył Poseł na
sejm RP Jarosław Zieliński.
Drugą część uroczystości stanowiły życzenia oraz występy zespołów ludowych z całej Polski, zaprzyjaźnionych z „Laskowiankami”.
Po części oficjalnej i artystycznej
w świetlicy wiejskiej w Ładach Polnych odbył
się uroczysty obiad.
Ludowy Zespół Śpiewaczy „Laskowianki” składa podziękowania na pomoc w organi-
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Władzom Gminy Zambrów z Wójtem
Jarosławem Kosem na czele,
Marcie Konopka – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie oraz pracownikom,
Barbarze Ładzie – Radnej Rady Gminy Zambrów,
Karolinie Ilczuk - Dyrektor Gminnego Centrum Biblioteki, Kultury i Sportu
w Osowcu wraz z pracownikam.
Uroczystość odbyła się dzięki wsparciu sponsorów. Organizatorzy składają serdecznie podziękowania:
Grzegorzowi Kowalskiemu - Prezesowi Zarządu Firmy "Dobroplast" Fabryka
Okien Sp. z o. o.,
Rafałowi Pietruszyńskiemu - Prezesowi Zarządu Firmy „Greenvit”,
Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym
Laskowcu z prezesem zarządu Zbigniewem
Mioduszewskim na czele,
Zenonie Zalewskiej – Prezes Zarządu
Banku Spółdzielczego w Zambrowie,
Henrykowi Żebrowskiemu – właścicielowi Firmy Usługowej Żebrowski,
Jolancie Wielgat – właścicielce Gospodarstwa Ogrodniczego Wielgat
Andrzejowi Gołaszewskiemu – właścicielowi firmy Golchem Market Budowalny,
Krystynie i Wojciechowi Jastrzębskim
– właścicielom Przedsiębiorstwa Handlowo
Usługowego „ZORZA”,
Pawłowi Michalskiemu - właścicielowi Firmy Centrum Ogrodzeń Michalski,
który nie mógł przybyć na dzisiejszą uroczystość.

Krótko o historii zespołu:

Ludowy Zespół Śpiewaczy „Laskowianki” powstał w maju 1982 roku. W tym
okresie zebrał i opracował wiele starych i zapomnianych pieśni ludowych, kolęd, obrzędów i zwyczajów ze swojego regionu, które prezentuje na scenie podczas rozmaitych
wydarzeń lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Wszystko to,
aby ocalić tradycję od zapomnienia i przekazać młodemu pokoleniu.
Zespół w czasie kilku dekad działalności zdobył wiele nagród i wyróżnień.
Regularnie bierze udział w Regionalnym

Wieści
Przeglądzie Kapel, Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych w Zbójnej, zdobywając przy
tym czołowe miejsca, oraz w Ogólnopolskich
Dniach Kultury Kurpiowskiej w Nowogrodzie,
również zdobywając wiele wyróżnień. Uczestniczy w konkursach i przeglądach kolęd i pastorałek. Z sukcesem realizuje także widowiska obrzędowe takie jak: „Święte wieczory”,
„Wigilia”, „Kiszenie kapusty”.
Zespół reprezentuje województwo podlaskie podczas wielu imprez o zasięgu ogólnopolskim, niektóre z nich to: Ogólnopolska
Konferencja Organizacji Rolniczych i Spółdzielczych w Warszawie – 2003 rok, Ogólnopolskie Dożynki Rolników w Częstochowie
– 2005 rok, Międzynarodowe Targi „EuroGastro” – Pałac Kultury w Warszawie – 2007 rok,
Finałowa Gala Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne pod honorowym patronatem
Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu – 2008 rok, Centralne Targi Rolnicze Ptak
Warsaw Expo – Nadarzyn – 2016 rok. W roku
2019 zespół reprezentował województwo podlaskie na Dożynkach Prezydenckich w Spale
(wykonany przez zespół wieniec zajął piąte
miejsce i zdobił hol Ministerstwa Rolnictwa).
Ponadto zespół wielokrotnie reprezentował Polskę i województwo podlaskie poza
granicami kraju, m.in. na Spotkaniu Rolników
z Podlasia i Czech w Pradze, podczas „Dni
Księcia Giedymina” w Wilnie, II Festiwalu
Kultury Polskiej w Poniewieżu (Litwa), XIII
Festiwalu Kultury Polskiej „Znad Issy” w Kiejdanach (Litwa). 			
(gcbkis)
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Festyn z okazji Gminnego Dnia Dziecka
Ponad 400 dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Gminy Zambrów uczestniczyło w festynie z okazji Dnia Dziecka.
Impreza wspólna dla dzieci z miasta i gminy początkowo miała odbyć się na stadionie miejskim w Zambrowie. Ze względu na opady deszczu, dzieci z gminy bawiły się na sali sportowej Szkoły Podstawowej
w Osowcu, zaś dzieci z miasta na hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zambrowie.
Dzieci korzystały z różnorodnych atrakcji przygotowanych przez organizatorów, między innymi: z dmuchanych zjeżdżalni, stanowisk artystycznych oraz konkursów. Nie zabrakło również przekąsek w postaci bułeczek, popcornu, lodów czy mleczek smakowych, które ufundowała Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol. Na
spragnione dzieci czekała też woda. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwali ratownicy z Grupa Ratowniczej
Nadzieja Zambrów.
Organizatorami festynu z okazji Dnia Dziecka byli Gmina Zambrów i Miasto Zambrów, a sponsorem
imprezy Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol
Wójt Gminy Zambrów dziękuje wszystkim zaangażowanym za organizację festynu z ramienia gminy:
- dyrektorowi i pracownikom Szkoły Podstawowej w Osowcu,
- dyrektorom, nauczycielom i opiekunom z gminnych placówek oświatowych,
- pracownikom Urzędu Gminy Zambrów,
- strażakom OSP z terenu gminy Zambrów: OSP Stary Laskowiec i OSP Poryte Jabłoń,
- dyrektorce i pracownikom Gminnego Centrum Biblioteki Kultury i Sportu w Osowcu.
													
(at)
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Remont świetlicy w Woli Zambrowskiej zakończony!
W dniu 1 czerwca odbył się odbiór wyremontowanej świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Zambrowska. Roboty budowlane wykonała firma Przedsiębiorstwo Budowlane Artur Urbanik za łączną kwotę 1
956 165,11 zł. Budynek istniejący utrzymano jako piętrowy z przebudową wewnętrzną, w technologii murowanej, tradycyjnej z pokryciem z blachy dachówkowej. Powierzchnia całkowita budynku to 434,40 m2,
a powierzchnia zabudowy wynosi 335,53 m2. Na dachu zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy ok.
6 KW. Budynek został docieplony, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Świetlica będzie ogrzewana
wodną pompą ciepła, a w sali głównej wykonano ogrzewanie podłogowe. W budynku zostały zamontowane
klimatyzatory. Świetlica została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Gmina Zambrów otrzymała na remont świetlicy dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych w wysokości jednego miliona złotych.
Obiekt będzie ogólnodostępny i ma służyć społeczności lokalnej.				
(ed)
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Szkolenie dla wnioskodawców inicjatyw lokalnych
w ramach projektu „Kultura na nowo w gminie Zambrów”
14 czerwca Gminne Centrum Biblioteki,
Kultury i Sportu w Osowcu zorganizowało spotkanie dla potencjalnych wnioskodawców projektu
pt. „Kultura na nowo w gminie Zambrów” realizowanego w ramach programu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022”.
Spotkanie odbyło się w świetlicy wiejskiej
w Nagórkach-Jabłoni i miało charakter warsztatowy. Otworzyła je Dyrektor GCBKiS w Osowcu
Karolina Ilczuk, która streściła główne założenia
programu. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos, który przedstawił ogólną
sytuację związaną z kulturą na terenie gminy oraz
plany kulturalne na przyszłość.
W kolejnej części spotkania Norbert Brzostowski z firmy Idenea Consulting, która przygotowała lokalną diagnozę społeczną, dokonał prezentacji wyników ze zrealizowanych na terenie gminy
badań ankietowych i spotkań z mieszkańcami oraz
wskazał główne kierunku potencjału kulturotwórczego gminy Zambrów.
Przybyli na spotkanie lokalni liderzy mogli dowiedzieć się także praktycznych informacji
związanych ze składaniem wniosków w ramach
inicjatyw lokalnych. Na ich pytania odpowiadał
ekspert z Narodowego Centrum Kultury Tomasz
Kasprzak.
W dalszej części spotkania odbył się panel
z pytaniami i dyskusja.
Przypomnijmy, że wnioski na inicjatywy
kulturalne w wersji papierowej należy składać
do 23 czerwca w Gminnym Centrum Biblioteki,
Kultury i Sportu w Osowcu, Osowiec 22, 18-300
Zambrów od poniedziałku do piątku w godz. 8:00
–16:00 z dopiskiem: nazwa projektu DK+ Inicjatywy lokalne 2022 „Kultura na nowo w Gminie
Zambrów”.
Więcej informacji w poniższym linku:
http://ugzambrow.pl/aktualnosc-873-gminne_centrum_biblioteki_kultury_i.html
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Spotkania autorskie z Jackiem Łapińskim
W dniu 21 czerwca Gminne Centrum Biblioteki,
Kultury i Sportu w Osowcu zorganizowało cykl spotkań autorskich z Jackiem Łapińskim, które zatatuowane były „Z uśmiechem Ci do twarzy. Dobry humor to
lepsze życie”. Dotyczyły one pozytywnych inspiracji
oraz rozwoju osobistego. Pisarz odwiedził szkoły podstawowe z terenu gminy Zambrów.
Jacek Łapiński jest pisarzem, prawnikiem,
przedsiębiorcą, pasjonatem psychologii pozytywnej,
autorem książek: „Z uśmiechem Ci do twarzy. Dobry humor to lepsze życie”, „Dlaczego warto czytać?!
Pasja zamiast nałogów – chyba że nałóg namiętnego
czytania” oraz „Jak być lepszym w życiu prywatnym
i zawodowym”.
Spotkania skierowane były do uczniów klas VII
i VIII szkoły podstawowej i miały charakter warsztatowy, podczas których młodzież mogła porozmawiać
z pisarzem na różne tematy oraz zmierzyć się z pytaniami dotyczącymi ich codziennego życia, takimi jak:
„w jaki sposób zmotywować się do działania, kiedy
brakuje motywacji”, „jak wygospodarować 1 lub 2 godziny na własną pasję” czy „dlaczego warto rozwijać
własną pasję”.
(pz)
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Do 30 czerwca obowiązek złożenia deklaracji
dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania!
Przypominamy, 1 lipca 2021 wszedł w życie obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw
w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania
paliw do 1 MW, należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Obowiązek składania deklaracji wynika
z zapisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej
ewidencji emisyjności budynków.
Ile jest czasu na złożenie deklaracji?
Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy (czyli najpóźniej do 30.06.2022 r.).
Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.
Czy złożenie deklaracji jest obowiązkowe?
Tak, każdy właściciel/zarządca budynku lub lokalu ma obowiązek złożyć deklarację.
Kto składa deklarację?
Właściciel/zarządca budynku lub lokalu, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW,
np. piec, pompa ciepła itd.
Jak można złożyć deklarację?
Deklarację można złożyć przez Internet lub w wersji papierowej. Wersję papierową można złożyć osobiście
w urzędzie gminy właściwym dla umiejscowienia budynku lub wysłać listem.
Wzory deklaracji dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w formie papierowej dostępne są poniżej.
Dla osób nie mających możliwości wydrukowania deklaracji Urząd Gminy Zambrów przygotował wydrukowane kopie deklaracji dostępne w pokoju nr 5 w budynku Urzędu Gminy Zambrów ul. Fabryczna 3.
Jak złożyć deklarację przez Internet?
Wejdź na stronę https://ceeb.gov.pl/, naciśnij na stronie głównej ->złóż deklarację
Czego potrzebuję, żeby
złożyć deklarację przez
Internet?
Profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego.
Przykładowo wypełnione Deklaracje A i B oraz
odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania można
znaleźć na stronie: https://
www.gunb.gov.pl/strona/
centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq .
Pytania
dotyczące
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można
też przesyłać bezpośrednio na adres: info-CEEB@
gunb.gov.pl .
			
(ed)
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Koło Gospodyń Wiejskich „Zbrzeźniczanki"
Koło Gospodyń Wiejskich „Zbrzeźniczanki” od początku istnienia (od grudnia 2018 roku) aktywnie uczestniczy
w działaniach na rzecz lokalnej społeczności. Tradycją stała się organizacja corocznego Dnia Kobiet dla Pań ze Zbrzeźnicy. Ponadto zajmują się organizacją
szeregu imprez cyklicznych, m.in. Choinka dla dzieci ze Zbrzeźnicy. Koło również współpracuje z miejscową jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej poprzez
wspólną organizację imprez dla mieszkańców. W 2019 roku wspólnie zorganizowany festyn „W Zbrzeźnicy stawiamy
na bezpieczeństwo, tradycję i rodzinę”,
przyciągnął na boisko w Zbrzeźnicy setki osób z terenu całej Gminy Zambrów.
W roku ubiegłym gospodynie wraz z OSP
zorganizowały zakończenie wakacji dla dzieciaków. Wydarzenie to ponownie sprowadziło do Zbrzeźnicy bardzo dużo dzieci na które czekały gry i zabawy przygotowane przez animatorów oraz dmuchane zjeżdżalnie.
Zbrzeźniczanki podczas swojej krótkiej działalności, wspomagały mieszkańców Zbrzeźnicy i okolicznych miejscowości w walce z COVID-19, gdzie
własnoręcznie szyły maseczki ochronne oraz
przekazywały je nieodpłatnie dla mieszkańców Zbrzeźnicy i okolicznych wsi. Aktywnie
uczestniczą również w akcjach charytatywnych.
Niedawno można było spotkać młode „Zbrzeźniczanki” podczas Dni Zambrowa, gdzie pomagały przy stoisku dla Filipka.
Gospodynie wiejskie ze Zbrzeźnicy biorą
również aktywny udział w konkursach i przeglądach organizowanych dla Kół Gospodyń Wiejskich. Warto nadmienić, że w 2019 roku, Zarząd
Koła pozyskał grant w wysokości 40000 zł ze
środków Lokalnej Grupy Działania „Brama na
Podlasie”. Większość tych środków w realizowanym projekcie pod nazwą „Kulinarne Podróże w Czasie”, przeznaczono na remont kuchni
w świetlicy oraz zakup niezbędnego wyposażenia.
Warto nadmienić że w chwili obecnej
KGW „Zbrzeźniczanki” liczą 31 osób, w tym 11
panów. Obecnie Zarząd Koła tworzą:
Prezes: Katarzyna Rogowska
V-ce Prezes: Agnieszka Kossakowska
Skarbnik: Ewa Chomentowska
Zbrzeźniczanki będą prowadziły zbiórkę pieniędzy do puszek na rzecz Filipka Nawackiego
podczas VII Święta Gminy Zambrów.
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Śledziewscy herbu Zagroba
W 1393 roku w Ciechanowie ksiąrys. Tadeusz Gajl
żę Janusz I za wierną służbę nadał 50 włók
boru nad rzeczką Śledziową w dystrykcie
nowogrodzkim Wojsławowi, Jakubowi, Tomaszowi i jego synom Adamowi, Gniewomirowi, Przybkowi, Wojmirowi, Dryczołdowi, Stanisławowi, Tesalonowi, Perzonowi
i Wawrzyńcowi. Wyżej wymienieni założyli
wieś Śledzie, nazywając ją od nazwy rzeczki
Śledziowej. W ten sposób powstało gniazdo
rodu Śledziewskich herbu Zagroba. W 1450
r. książę Bolesław potwierdził wcześniejsze
nadanie księcia Janusza I, a także sprzedał 2
włóki Tomaszowi ze Śledzi. Ród Śledziewskich jest najstarszy w gronie szlachty zambrowskiej, bo właśnie od tego nadania
rozpoczął się proces osadniczy w powiecie
zambrowskim. Nie był to też mało znaczący ród, skoro jego przedstawiciel w osobie Świętosława ze Śledzi, piastował urząd
sędziego zambrowskiego ( poświadczony w aktach ziemskich zambrowskich 29
kwietnia 1455 r.).
Akta ziemskie łomżyńskie wymieniają:
• 1423 r., 1425 r. - Przybislaus de Sledzewo,
• 1425 r. – Gnewomir, Alberty et Woymir
de Sledzowo,
• 1489 r. – Joannes Losch de Sledzie,
• 1457 r. – Swanthoslaus, Slawotha et Jacobus haeres de Sledzowa,
• 1462 r. – Petrus filius Thoma de Sledzewo.
Przynależność herbowa Śledziewskich jest bardzo dobrze poświadczona. Akta ziemskie zambrowskie
pod datą 2 sierpnia 1446 r. wymieniają vadium nałożone na 2 rody: Zagrobów reprezentowany przez Piotra
ze Śledzi i Bujnów (Ślepowronów) reprezentowany przez Sędziwoja z Prątnika (założyciela wsi Sędziwuje
Prątniki i rodu Prątnickich herbu Ślepowron). W aktach ziemskich łomżyńskich pod datą 15 lutego 1462 r.
wymieniony był Marcin Śledziewski herbu Zagroba, a pod datą 21 czerwca 1473 r. wzmiankowani byli Bartosz i Jan ze Śledzi herbu Zagroba.
Regestr podatku pogłównego z 1676 r. wymienia następujących mieszkańców w Śledziach Nowych:
- Szlachetny Kazimierz Śledziewski,
- Szlachetny Adam Wądołkowski,
- Szlachetny Jakub Śledziewski,
- Szlachetny Andrzej Śledziewski,
- Szlachetni Szymon i Maciej Śledziewscy,
- Szlachetny Franciszek Jaźwiński,
- Szlachetny Wojciech Jeziorkowski.
Współcześnie najwięcej Śledziewskich mieszka w Zambrowie (58 osób), Łomży (44), Nagórkach Jabłoni (43), zaś w samych Śledziach mieszka 25 osób noszących nazwisko założycieli wsi.
Andrzej Brzóska
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Rysowana Gmina Wojciecha Rusieckiego
Szanowni Państwo!

Miło nam przedstawić Państwu kolejny rysunek Wojciecha Rusieckiego - Świetlica Wiejska
w Woli Zambrowskiej.

Twórczość Janusza Kuleszy
Ukraińska Wielkanoc
Na śmierć skazano Jezusa Chrystusa
Ten raz kolejny na Ukrainie.
Zbrojna kohorta żołnierzy rosyjskich
Ból mu zadała wiedząc, że zginie.
Naród z map świata dziś obolały
Wygra, zwycięży, da lepszą przyszłość
Sobie i światu, krzyż da mu siłę,
Będzie jak Chrystus zmartwychpowstały.
Ukraińska miłość, czyli opowieść kolegi
Ma smutne oczy, nie ma w nich blasku.
Ja ją rozumiem, ma obraz wojny
Wciąż przed oczami, męża, co zginął
W swoim ogrodzie,
Mieszkania w bloku, którego nie ma
Psa, który merdał przyjaźnie ogonem
I głód i batalię o kromkę chleba.
Mówi „pożegnam się z czasem z Zambrowem”,
Bo tam w Charkowie jest moja przyszłość.
Wiem, że wyjedzie, nie zatrzymam jej.
Lena ta moja ukraińska miłość.

List z Mariupola
Szczerzą swe zęby ruiny gniazd ludzkich,
Okna jak oczy wypalone zgrozą
Patrzą przed siebie z niemą rozpaczą,
Na placach zabaw nowe krzyże stoją,
O zdrowaś Mario prosi kolejny.
W podziemiach ludzie jak krety drążą
Swoim pytaniem jeden drugiego,
Kiedy nacieszą swe oczy wiosną
W nich nie wygasła jeszcze nadzieja
Która z dymiących rumowisk ku niebu
Ciągle się snuje, pytając Boga,
Czemu zadałeś ból miastu mojemu.
Głos Ukrainy
Wolność nie może być uzbrojona
Gorzej niż tyrania,
Jeśli jest gorzej, wolności powiedz
до свидания.

Wieści

32

Gminne

URSZULA KRAJEWSKA-SZELIGOWSKA
Na poświęcenie nowego garażu
i wozu strażackiego w Krajewie Białym
W Krajewie Białym pół wieku ponad
Jest ochotnicza pożarna straż,
Wielce potrzebna wszystkim jest ona,
O bezpieczeństwo mieszkańców dba.
W starym garażu, w remizy skrzydle
Stał kiedyś pierwszy strażacki wóz,
Gdy wybuchł pożar, strażaków dzielnych
Zaraz na akcję gaśniczą wiózł.
Teraz remiza wygląd ma piękny,
Świetlicą stała się bowiem, a
I wóz jest inny, nowocześniejszy,
On nowy garaż od dzisiaj ma!
W sobotę, w Świątek Zielonych przeddzień
Cała wieś tłumnie przybyła, bo
To dzisiaj jego jest poświęcenie.
Każdy na garaż kieruje wzrok.
Niech dobrze swoją rolę wypełni,
Niech wóz strażacki stoi tam wciąż.
Niech jak najrzadziej wyją syreny,
Mało ma pracy strażacki wąż.
Święty Florianie, Patronie Straży,
Nad strażakami Twą trzymaj straż.
Niechaj bezpiecznie gaszą pożary,
Niechaj w opiece Bóg wszystkich ma.
Dziś dziękujemy zambrowskiej gminie
Za garaż i wóz. Świętujmy wraz!
Niechaj radosny gwar rozmów płynie
W sobotni, piękny, czerwcowy czas.
4.06.2022
Urszula Krajewska-Szeligowska
Konwalia majowa
Któż nie zna pełnej woni majowej konwalii?
Ona to las napełnia aromatem miłym.
Niby śniegowe kulki w zieleni się skryły
Wiosenne dzwonki, każdy dźwięczy jak najładniej
A dzwoni nastrojową, majową piosenkę,
Leci dźwięk przez wiosenne, zielone. polany
I gąszcz krzewów. Ptak każdy milknie zasłuchany,
Aż dziwią się gałązki seledynu pełne.

Minie wiosna i zwinie się dywan pachnący,
Ale zanim zastąpi biel zieleń głęboka,
Jeszcze czas masz posłuchać dzwoneczków
dźwięczących,
One pieśń ci śpiewają, a ty pod urokiem
Wielkim będąc, od woni masz aż zawrót głowy,
A dookoła wiosna i raj konwaliowy…
Ta majowa miłość…
Tylko w maju oblicze ma takie przepiękne,
A wtedy świat się w miłość niby w suknię stroi,
Majowy deszczyk z nieba ją ożywczo poi,
A słowik wplata ją w wieczorne trele tęskne.
Jest jak przy leśnej ścieżce biały kwiat kaliny
Owionięty wiosennym zefirem, jak dzwonki
Wonnej konwalii i jak nad polem skowronki
Albo bzu kiść. Czarują majowe godziny!
Majowa miłość każde ogarnia stworzenie
I szepcze mu najczulsze słowa wprost do ucha,
Łączy serca i frunie przez wiosny przestrzenie,
Otula ciepłem, wyznań zakochanych słucha,
Ściele przed nimi kwiaty, z trawy dywan mości.
Ćwierkaniem ptaków śpiewa o czasie miłości.
Trudno ale do przodu
Trudne to życie, ale do przodU
Ruszać musimy. Nie w tył, lecz w przóD
Umiejmy czuć sie bez końca młodO,
Dzielnie sie trzymać bez zbędnych póZ
Nie można, chociaż w krąg tyle barieR
Opuścić rąk. Łza kapie: kap, kaP,
Ale po ziemi stąpajmy twardO.
Lubmy ludzi, choć nie są bez waD
Energia dobra niech wśród nas jeszczeE
Długo chce gościć, choć dręczy bóL.
On nie pokona nas! Niech zwyciężA
Piękno, niech schowa się wszelkie złO
Róbmy wciąż swoje, choć dziki tabuN
Zdeptać by chciał nas, poniżyć wprzóD
On nie ma taktu ani umiarU
Drżą niech zbir i łotrR
U naszych wróT!
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Wiosenna zima – zimowa wiosna – ależ aura
osobliwa!
W zimie śnieg padał tylko w grudniu
I w styczniu – kiedy przyszedł luty,
O śniegu zapomniano – za to
Przyniósł słoty, wichury, pluchy.
Eh, gdzie ten luty mroźny, śnieżny!
Na sankach dzieci nie jeździły,
Nie mogły się pobawić w śnieżki
Ani bałwana nie lepiły.
Zbliżał się karnawału koniec
I ostatkowych pora balów.
Mało radości było, bowiem
Ach, wojna przyszła do sąsiadów!
Zjawiła się wraz z żurawiami.
Ich klangor brzmiał jakoś inaczej.
Miały radośnie wiosnę sławić
One, lecz płakać chciały raczej…
W marcu nadciągnął antycyklon,
A on pogodę niósł na przekór
Wojennym mrokom jasną, śliczną
I słońcem kazał nam się cieszyć.
Od rana już świeciło jasne
Słońce, bezchmurne było niebo.
Nietypowym był marzec marcem.
A śnieg? On spadł kwietnia pierwszego!
Ależ żart na Prima Aprilis,
Lepszego nie można wymyśleć!
Eh, auta tak nam w zaspach brnęły,
Że się niby w lutym czuliśmy.
Aż do świąt chłodem, zimnym wiatrem,
Uraczyć chciał nas chłodny kwiecień,
Rozwiał o wiośnie ciepłej plany.
Ach, może maj ją nam przyniesie?
On jednak naszych oczekiwań
Spełnić nie chciał, głuchy na prośby.
Od rana ludzi chłód przeszywał,
Bzy białe w zimnym deszczu mokły,
Letnia pogoda przyszła z czerwcem
I już w Zielone Świątki było
Wszędzie ciepło, miło i pięknie.
Ale jak długo się utrzyma?
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Uciekamy (pantum)
uciekamy byle dalej
od choroby od starości
i dolegliwości każdej
nikt ich nie chce w życiu gościć
od choroby od starości
łez cierpienia smutku bólu
nikt ich nie chce w życiu gościć
każdy chce być życia królem
łez cierpienia smutku bólu
nazbyt wiele jest wokoło
każdy chce być życia królem
a tu wokół niewesoło
nazbyt wiele jest wokoło
chorób co zabrały tylu
a tu wokół niewesoło
boimy się – krąży wirus
chorób co zabrały tylu
i dolegliwości każdej
boimy – krąży wirus
uciekamy byle dalej
21 lutego – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
I mówić po polsku….
Ileż dziś języków dokoła rozbrzmiewa!
Mówić po angielsku potrafi z nas wielu.
Ów język pomaga w dążeniu do celu,
W karierze – bez niego przecież żyć się nie da!
I słychać angielskie piosenki z głośnika,
Ćwierkać po angielsku ptak chyba zaczyna,
Polski zaś się miesza z kuchenną łaciną.
Ojczysty gdzie język? Czyżby już zanikał?
Polacy, pamiętać zawsze powinniśmy
O tym, że po polsku mówić zabraniano,
Ludzi za mówienie w języku ojczystym
Straszono, karano i szykanowano.
Kochajcie polszczyznę! A języków obcych
Uczcie się, lecz mówcie poprawnie po polsku!
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IX Turniej Piłki Nożnej Chłopców
o Puchar Wójta Gminy Zambrów Jarosława Kosa
W piątek 10-go czerwca, na terenie Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Osowcu już po raz
IX odbył się Turniej Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Wójta Gminy Zambrów Jarosława Kosa.
W rozgrywkach wzięło udział 6 szkół z terenu Gminy Zambrów: SP w Wiśniewie, SP w Starym Zakrzewie, SP w Porytem Jabłoni, SP w Starym Laskowcu, SP w Starym Skarzynie i SP w Osowcu.
Turniej rozpoczął się od przemówienia Dyrektora Szkoły Pana Dariusza Krystostiaka, który przywitał
wszystkich gości, a następnie oddał głos sędziemu Panu Zdzisławowi Mościckiemu, który przypomniał regulamin i zasady gry. Podczas turnieju rozegrano 15 spotkań systemem „każdy z każdym”.
Poniżej przedstawiamy klasyfikację końcową:
I miejsce Szkoła Podstawowa w Porytem Jabłoni
II miejsce Szkoła Podstawowa w Osowcu
III miejsce Szkoła Podstawowa w Starym Zakrzewie
IV miejsce Szkoła Podstawowa w Wiśniewie
V miejsce Szkoła Podstawowa w Starym Laskowcu
VI miejsce Szkoła Podstawowa w Starym Skarzynie.
Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos wręczył
pamiątkowe puchary i piłki dla pierwszych trzech
drużyn. Dodatkowo za pierwsze miejsce medale i statuetkę dla najlepszego zawodnika turnieju, którym
okazał się Jakub Duchnowski ze Szkoły w Porytem
Jabłoni.
Organizatorzy kierują ogromne podziękowania
do Pana Zdzisława Mościckiego za Jego pracę w roli sędziego, który dzielnie w tak upalny dzień sędziował
wszystkie mecze, a także organizatorom, Dyrektorowi Szkoły w Osowcu Panu Dariuszowi Krystiosiak oraz
nauczycielowi wychowania fizycznego Pani Karolinie Maliszewskiej.
Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za ogromne zaangażowanie, a nauczycielom wychowania fizycznego za przygotowanie drużyn oraz gratulują zdobytych miejsc i liczą że za rok zobaczą uczestników na kolejnym Turnieju!
źródło: www.zambrowiacy.pl

KOMUNIKAT KOŃCOWY POWIATOWYCH IGRZYSK
DZIECI W LEKKIEJ ATLETYCE
14.05.2022 r. na Stadionie Miejskim w Zambrowie zostały rozegrane Powiatowe Igrzyska Dzieci w lekkiej atletyce. W zawodach wzięło udział 81 uczniów (47 dziewcząt, 34 chłopców). Sędzią głównym zawodów
był Zenon Mościcki.
DZIEWCZĘTA
60 m
1. Pogroszewska Zuzanna
2010		
SP5 Zambrów
9,02
2. Berba Valeria
2010		
SP5 Zambrów		
9,56
3. Śledziewska Oliwia
2010		
SP3 Zambrów		
9,57
200 m
1. Ciborowska Aleksandra 2010		
SP Kołaki Kościelne 33,96
2. Kijek Nikola
2010		
SP Stare Zakrzewo 34,20
3. Mioduszewska Wiktoria 2009		
SP4 Zambrów		
34,61
600 m
1. Ciemieniewska Roksana 2010		
SP3 Zambrów
2:06,00
2. Brulińska Anna 		
2009		
SP5 Zambrów		
2:11,21
3. Ostrowska Julia 		
2010		
SP4 Zambrów
2:12,50
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chód 2 km
1. Zanio Natalia
2009		
SP3 Zambrów
2. Depczyńska Wiktoria
2009		
SP3 Zambrów		
3. Kossakowska Wiktoria
2009		
SP3 Zambrów
80 m pł.
1. Adamska Karolina
2009		
SP3 Zambrów
2. Chorodyńska Kinga
2009		
SP3 Zambrów
200 m pł.
1. Adamska Karolina		
2009		
SP3 Zambrów		
2. Chorodyńska Kinga
2009		
SP3 Zambrów
skok w dal
1. Zaręba Kinga		
2009		
SP3 Zambrów		
2. Mioduszewska Wiktoria 2009		
SP4 Zambrów		
3. Mioduszewska Dominika 2009		
SP Stare Zakrzewo
kula 2 kg
1. Kaczyńska Julia		
2010		
SP3 Zambrów
2. Okurowska Katarzyna
2009		
SP Stare Zakrzewo
3. Zaręba Kinga 		
2009		
SP3 Zambrów
dysk 0,6 kg
1. Kaczyńska Julia 		
2010		
SP3 Zambrów		
2. Zienkiewicz Wiktoria
2009		
SP Kołaki Kościelne
3. Wiercioch Nikola 		
2010		
SP Kołaki Kościelne
CHŁOPCY
60 m
1. Gromek Aleksander
2011		
SP5 Zambrów
2. Grądzki Jakub 		
2011		
SP4 Zambrów
3. Sadowski Jakub 		
2010		
SP3 Zambrów
200 m
1. Zienkiewicz Wiktor
2009		
SP Kołaki Kościelne
2. Łapiński Gracjan 		
2010		
SP4 Zambrów
3. Krajewski Hubert 		
2011		
SP4 Zambrów
600 m
1. Romanowski Mateusz
2009		
SP4 Zambrów
2. Kaczyński Aleksander
2011		
SP5 Zambrów
3. Tymiński Błażej 		
2009		
SP Kołaki Kościelne
1000 m
1. Kijek Alan 			
2009		
SP3 Zambrów
2. Wiśniewski Dominik
2010		
SP3 Zambrów
chód 2 km
1. Wnorowski Bartosz 		
2009 SP3 Zambrów
2. Werpachowski Oliwier		
2010 SP Poryte-Jabłoń
3. Czarnowski-Mentecki Rafał
2011 SP3 Zambrów
100 m pł.
1. Dryżba Bartosz		
2009		
SP3 Zambrów
200 m pł.
1. Dryżba Bartosz		
2009		
SP3 Zambrów		
skok w dal
1. Zienkiewicz Wiktor
2009		
SP Kołaki Kościelne
2. Pietrzak Patryk 		
2011		
SP5 Zambrów		
3. Kołomyjski Mikołaj
2010		
SP5 Zambrów		

14:10
14:13
14:15
15,98
18,37
45,70
47,78
3.96
3,68
3,53
9,76
8,92
7,40
15,41
13,74
12,90

9.22
9,47
9,52
30.76
31.79
33,18
2:05,54
2:14,45
2:18,03
4:08,72
4:13,18
14:10
15:21
15:55
16,50
39,20
3.83
3,46
3,42
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kula 4 kg
1. Didenko Danił 		
2009		
SP5 Zambrów
8,35
2. Gołaszewski Maksymilian 2009		
SP Kołaki Kościelne 7,99
3. Kobaszko Jegor 		
2010		
SP Stary Skarżyn
5,52
dysk 0,75 kg
1. Gołaszewski Bartłomiej 2009		
SP3 Zambrów
22,85
2. Gołaszewski Maksymilian 2009		
SP Kołaki Kościelne 20,08
3. Konopko Wiktor 		
2009		
SP3 Zambrów
14,00
oszczep 500 g
1. Gołaszewski Bartłomiej 2009		
SP3 Zambrów
23,61
2. Dobkowski Kacper
2010		
SP Stare Zakrzewo 23,09
3. Łapiński Gracjan 		
2010		
SP4 Zambrów
22,66
Organizatorem zawodów było Starostwo Powiatowe w Zambrowie, współorganizatorem Powiatowy
Szkolny Związek Sportowy w Zambrowie.
Zawodniczki i zawodnicy za zajęcie 1-3 miejsca w konkurencjach lekkoatletycznych otrzymali medale.
Lekkoatleci, którzy zajęli 1-5 miejsce w konkurencjach indywidualnych wywalczyli awans do Finału Grupy
Zachodniej. Zawody odbędą się 02.06.2022r. na Stadionie Miejskim w Łomży.
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Zambrowie składa podziękowanie Dyrektorowi Klubu Sportowego „Olimpia” Zambrów Zbigniewowi Stańczykowi za udostępnienie stadionu do rozegrania zawodów,
nauczycielom wychowania fizycznego za sprawne przeprowadzenie zawodów oraz Starostwu Powiatowemu
w Zambrowie za ufundowanie medali.
Pełnomocnik PSZS w Zambrowie Zenon Mościcki

KOMUNIKAT KOŃCOWY POWIATOWYCH IGRZYSK MŁODZIEŻY
SZKOLNEJ W LEKKIEJ ATLETYCE
03.06.2022 r. na Stadionie Miejskim w Zambrowie zostały rozegrane Powiatowe Igrzyska Młodzieży
Szkolnej w lekkiej atletyce. W zawodach wzięło udział 112 uczniów (53 dziewcząt, 59 chłopców). Sędzią
głównym zawodów był Zenon Mościcki.
DZIEWCZĘTA 100 m
1. Wieczorek Julia		
2007		
SP4 Zambrów		
14.94
2. Skarżyńska Alicja		
2008		
SP Stary Skarżyn
15.20
3. Zimnoch Julia		
2008		
SP4 Zambrów		
15.25
DZIEWCZĘTA 300 m
1. Kozłowska Amelia		
2008		
SP3 Zambrów		
50.95
2. Kamińska Dominika
2008		
SP5 Zambrów		
52.32
3. Grodzka Julia		
2007		
SP4 Zambrów		
52.34
DZIEWCZĘTA 600 m
1. Choińska Maja 		
2008		
SP Kołaki Kościelne 2:10.0
2. Ostrowska Aleksandra
2007		
SP3 Zambrów		
2:11.9
3. Paluch Aleksandra		
2008		
SP5 Zambrów		
2:14.2
DZIEWCZĘTA 1000 m
1. Łuniewska Wiktoria
2008		
SP3 Zambrów
4:08.7
2. Zielińska Joanna
2007		
SP3 Zambrów		
4:42.5
3. Kijek Kamila 		
2008		
SP3 Zambrów		
4:57.3
DZIEWCZĘTA chód 3 km
1. Wdziękońska Kinga
2008		
SP3 Zambrów		
17:50
DZIEWCZĘTA 80 m pł.
1. Kulesza Patrycja 		
2008		
SP3 Zambrów		
15.82
2. Gaworska Nikola 		
2007		
SP3 Zambrów		
16.39
3. Malinowska Amelia
2008		
SP Osowiec		
19.11

Wieści
1. Kulesza Patrycja 		
2. Gaworska Nikola 		
1. Sienicka Aleksandra
2. Zimnoch Julia 		
3. Kijek Wiktoria		
1. Malinowska Amelia
1. Reczko Roksana 		
2. Kurpiewska Maja		
3. Kulawczyk Oliwia		
1. Koszycka Anna 		
2. Wolna Klaudia 		
3. Lubak Kinga 		
1. Husijnova Sitora		
2. Modzelewska Dominika
3. Gosk Karolina 		

Gminne

300 m
2008		
SP3 Zambrów		
2007		
SP3 Zambrów
skok w dal
2007		
SP Osowiec		
2008		
SP4 Zambrów
2007		
SP Stare Zakrzewo
skok wzwyż
2008		
SP Osowiec		
kula 3 kg
2008		
SP4 Zambrów		
2008		
SP3 Zambrów		
2007		
SP3 Zambrów		
dysk 0,75 kg
2007		
SP4 Zambrów		
2007		
SP Kołaki Kościelne
2008		
SP Kołaki Kościelne
oszczep 500 g
2007		
SP Poryte-Jabłoń
2008		
SP4 Zambrów
2008		
SP Stary Skarżyn

CHŁOPCY
100 m
1. Brzóska Krzysztof 		
2008		
SP4 Zambrów		
2. Radwański Hubert		
2007		
SP4 Zambrów		
3. Ogonowski Dominik
2007		
SP4 Zambrów		
300 m
1. Dębek Michał 		
2007		
SP4 Zambrów		
2. Zawistowski Jakub 		
2007		
SP Stary Skarżyn
3. Zawadzki Sebastian
2007		
SP5 Zambrów		
600 m
1. Modzelewski Przemysław 2008		
SP4 Zambrów		
2. Zagroba Emil		
2009		
SP4 Zambrów		
3. Baczewski Patryk 		
2008		
SP Szczodruchy
1000 m
1. Brandt Iwo			
2007		
SP3 Zambrów		
2. Kotowski Karol		
2008		
SP3 Zambrów		
3. Gardocki Hubert		
2007		
SP Osowiec		
2000 m
1. Balkiewicz Ignacy 		
2007		
SP3 Zambrów		
chód 3 km
1. Kozłowski Piotr		
2008		
SP3 Zambrów		
110 m pł.
1. Nowacki Dawid		
2007		
SP3 Zambrów		
2. Sadowski Kacper		
2008		
SP3 Zambrów		
p.k. Kozłowski Piotr		
2008		
SP3 Zambrów		
3. Saniewski Eryk		
2008		
SP Stary Laskowiec
300 m pł.
1. Sadowski Kacper 		
2008		
SP3 Zambrów		
2. Saniewski Eryk		
2008		
SP Stary Laskowiec
3. Jastrzębski Mateusz
2008		
SP3 Zambrów		

57.75
58.04
4.38
4.12
3.53
1.15
8.68
7.83
6.92
19.61
18.46
17.41
22.15
20.58
14.85

12.82
13.16
13.32
39.67
40.05
41.66
1:45.2
1:54.8
2:01.6
3:27.2
3:32.8
3:42.6
7:28.1
16:54.8
21.03
21.04
21.62
21.81
52.80
54.30
59.94
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1. Zawistowski Jakub 		
2. Dębek Michał 		
3. Brzóska Krzysztof 		
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skok w dal
SP Stary Laskowiec 5.51
SP4 Zambrów
5.45
SP4 Zambrów		
5.45

2007		
2007		
2008		
skok wzwyż
1. Konopka Maciej 		
2008		
SP3 Zambrów		
1.40
kula 5 kg
1. Wardziński Adrian 		
2008		
SP3 Zambrów		
9.22
2. Zanio Adrian 		
2007		
SP5 Zambrów		
8.77
3. Iwanowski Alan		
2007		
SP5 Zambrów		
8.16
dysk 1 kg
1. Zieliński Kacper 		
2008		
SP3 Zambrów		
27.61
2. Lutostański Gabriel
2008		
SP4 Zambrów		
25.44
3. Mieczkowski Bartosz
2007		
SP3 Zambrów		
24.96
oszczep 600 g
1. Zieliński Kacper 		
2008		
SP3 Zambrów		
32.21
2. Mieczkowski Bartosz
2007		
SP3 Zambrów
29.02
3. Dobkowski Adrian		
2007		
SP Stare Zakrzewo 20.49
Organizatorem zawodów było Starostwo Powiatowe w Zambrowie, współorganizatorem Powiatowy
Szkolny Związek Sportowy w Zambrowie.
Zawodniczkom i zawodnikom za zajęcie 1-3 miejsca w konkurencjach lekkoatletycznych zostały wręczone medale. Lekkoatleci, którzy w poszczególnych konkurencjach zajęli 1-5 miejsce wywalczyli awans do
Finału Grupy Zachodniej. Zawody odbyły się 08.06.2022 r. na Stadionie Miejskim w Łomży.
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Zambrowie składa podziękowanie Dyrektorowi Klubu Sportowego „Olimpia” Zambrów Zbigniewowi Stańczykowi za udostępnienie stadionu i sprzętu sportowego do
rozegrania zawodów lekkoatletycznych, nauczycielom wychowania fizycznego za sprawne przeprowadzenie
zawodów oraz Starostwu Powiatowemu w Zambrowie za ufundowanie medali.
Pełnomocnik PSZS w Zambrowie
Zenon Mościcki

KOMUNIKAT KOŃCOWY POWIATOWYCH IGRZYSK DZIECI
W TRÓJBOJU LEKKOATLETYCZNYM
23.04.2022r. na boisku Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 3 w Zambrowie zostały rozegrane Powiatowe Igrzyska Dzieci w trójboju lekkoatletycznym. W zawodach wzięło udział 50 uczniów, rocznik 2011
i młodsi (25 dziewcząt,25 chłopców) reprezentujących 5 szkół podstawowych. Sędzią głównym zawodów był
Zenon Mościcki.
KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
Dziewczęta
1.SP 5 Zambrów
586 pkt.
opiekun – Milena Ostrowska
2.SP4 Zambrów
481 pkt.
opiekun – Grażyna Łamarz
3.SP Stare Zakrzewo 410 pkt.
opiekun – Ryszard Kamiński
4.SP Rutki – Kossaki 348 pkt.
opiekun – Grażyna Kruszewska
5.SP3 Zambrów
330 pkt.
opiekun – Elżbieta Adamska
Chłopcy
1.SP4 Zambrów
492 pkt.
opiekun – Krzysztof Kumór
2.SP5 Zambrów
395 pkt.
opiekun – Zbigniew Zalewski
3.SP3 Zambrów
356 pkt.
opiekun – Grzegorz Banach
4.SP Rutki – Kossaki 332 pkt.
opiekun – Grażyna Kruszewska
5.SP Stare Zakrzewo 330 pkt.
opiekun – Ryszard Kamiński
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KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
Dziewczęta
SP5 Zambrów			
169 pkt.
SP5 Zambrów 		
157 pkt.
SP5 Zambrów
		
148 pkt.
SP Rutki – Kossaki 		
145 pkt.
SP4 Zambrów 		
130 pkt.
SP4 Zambrów 		
130 pkt.

1.Sochacka Lena		
2.Markowska Maja		
3.Andrzejczyk Anna 		
4.Łojewska Oliwia		
5.Lutostańska Nikola		
6.Arcichowska Alicja		
Chłopcy
1.Krajewski Hubert			
SP4 Zambrów
127 pkt.
2.Kowalczyk Marcin			
SP4 Zambrów
127 pkt.
3.Brzóska Piotr			
SP4 Zambrów
125 pkt.
4.Kaczyński Tomasz			
SP5 Zambrów
120 pkt.
5.Czarnowski - Mentecki Rafał
SP3 Zambrów
115 pkt.
6.Dmochowski Michał		
SP4 Zambrów
113 pkt.
Organizatorem zawodów było Starostwo Powiatowe w Zambrowie, współorganizatorem Powiatowy
Szkolny Związek Sportowy w Zambrowie.
Drużyny dziewcząt i chłopców za zajęcie 1-3 miejsca otrzymają puchary, za 4-5 miejsca otrzymały
dyplomy. W klasyfikacji indywidualnej dziewcząt i chłopców za zajęcie 1-3 miejsca zostaną wręczone dyplomy. Nagrody zostaną wręczone podczas zawodów sportowych 7.05.2022r.Drużyny dziewcząt SP5 Zambrów
i SP4 Zambrów oraz drużyny chłopców SP4 Zambrów i SP5 Zambrów wywalczyły awans do Półfinału Grupy
Zachodniej. Zawody odbędą się 12.05.2022r. na Stadionie Miejskim w Łomży.
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Zambrowie składa podziękowanie Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 w Zambrowie Bożenie Przeździeckiej za udostępnienie boiska Orlik 2012 do rozegrania zawodów, nauczycielom wychowania fizycznego Elżbiecie Adamskiej i Grzegorzowi Banachowi za organizację
i sprawne przeprowadzenie zawodów oraz Starostwu Powiatowemu za ufundowanie pucharów i dyplomów.
Pełnomocnik PSZS w Zambrowie Zenon Mościcki

KOMUNIKAT KOŃCOWY POWIATOWYCH IGRZYSK
MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W PIŁCE NOŻNEJ
11-12.04.2022r. na boisku Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej nr 3 w Zambrowie zostały rozegrane
Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej. W zawodach wzięło udział 140 uczniów rocznik
2007-2008 (50 dziewcząt, 90 chłopców). Turniej dziewcząt został rozegrany systemem „każdy z każdym”,
chłopców został rozegrany w trzech grupach systemem „każdy z każdym”. Zwycięzcy w grupach rozegrali
mecze finałowe o miejsca 1-3, drużyny z drugich miejsc rozegrały mecze o 4-6 miejsce. Kolejność drużyn
na miejscach 7-9 ustalono na podstawie wyników z meczów eliminacyjnych. Czas gry w meczach dziewcząt
i chłopców 15 minut, w meczach finałowych o 1-3 miejsce 20 minut. Sędziowie zawodów: mecze dziewczątLeszek Chodkiewicz i Zenon Mościcki, mecze chłopców- Robert Karwowski i Zenon Mościcki.
11.04.2022r. DZIEWCZĘTA
SP3 Zambrów – SP Stare Zakrzewo 1:0 (0:0)
SP3 Zambrów – SP4 Zambrów
0:2 (0:1)
SP Rutki- Kossaki - SP Szumowo 0:0 		
SP Stare Zakrzewo - SP4 Zambrów 		
1:4 (1:1)
SP3 Zambrów – SP Rutki- Kossaki 0:2 (0:2)
SP Stare Zakrzewo - SP Rutki- Kossaki
0:2 (0:1)
SP3 Zambrów - SP Szumowo
0:0		
SP4 Zambrów – SP Rutki- Kossaki		
1:1 (1:0)
SP Szumowo – SP Stare Zakrzewo 0:0		
SP Szumowo - SP4 Zambrów		
0:1 (0:1)
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
1.
SP4 Zambrów
10
8:2
opiekun – Rafał Dmochowski
2.
SP Rutki – Kossaki
8
5:1
opiekun - Wojciech Krasucki
3.
SP3 Zambrów
4
1:4
opiekun – Leszek Chodkiewicz
4.
SP Szumowo
3
0:1
opiekun - Dorota Kurpiewska
5.
SP Stare Zakrzewo
1
1:7
opiekun - Ryszard Kamiński

12.04.2022 r. CHŁOPCY
Grupa A
SP4 Zambrów – SP Osowiec
3:0
(1:0)
SP Osowiec – SP Kołaki Kościelne
0:1
(0:0)
SP 4 Zambrów – SP Kołaki Kościelne 6:1
(3:1)
1.SP4 Zambrów
6
9:1
2.SP Kołaki Kościelne
3
2:6
3.SP Osowiec
0
0:4
Grupa C
SP3 Zambrów – SP Szumowo
2:0 (1:0)
SP Szumowo - SP Rutki – Kossaki 2:1 (0:0)
SP3 Zambrów - SP Rutki – Kossaki 6:0 (4:0)
1. SP 3 Zambrów
6
8:0
2. SP Szumowo
3
2:3
3. SP Rutki – Kossaki 0
1:8
FINAŁY 1-3 MIEJSCE
SP4 Zambrów – SP5 Zambrów
1:1 (0:1)
SP5 Zambrów – SP3 Zambrów
3:2 (0:2)
SP4 Zambrów – SP3 Zambrów
7:1 (2:1)
1. SP4 Zambrów
4
8:2
2. SP5 Zambrów
4
4:3
3. SP3 Zambrów
0
3:1

Grupa B
SP5 Zambrów – SP Srebrna
1:0 (0:0)
SP Srebrna – SP Stare Zakrzewo
4:0 (0:0)
SP5 Zambrów – SP Stare Zakrzewo 5:0 (1:0)
1. SP5 Zambrów
6
6:0
2. SP Srebrna
3
4:1
3. SP Stare Zakrzewo
0
0:9

FINAŁY 4-6 MIEJSCE
SP Kołaki Kościelne - SP Srebrna 0:5 (0:3)
SP Srebrna - SP Szumowo		
0:2 (0:2)
SP Kołaki Kościelne - SP Szumowo 2:2 (1:0)
1.SP Szumowo
4
4:2
2.SP Srebrna
3
5:2
3.SP Kołaki Kościelne
1
2:7

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
1.SP 4 Zambrów
opiekun – Grzegorz Piórkowski
2.SP 5 Zambrów
opiekun – Piotr Klocek
3.SP 3 Zambrów
opiekun – Robert Karwowski
4.SP Szumowo
opiekun – Zbigniew Komor
5.SP Srebrna
opiekun – Marek Tymiński
6.SP Kołaki Kościelne
opiekun – Wojciech Nowowiejski
7.SP Osowiec
opiekun – Karolina Maliszewska
8.SP Rutki – Kossaki
opiekun - Małgorzata Strękowska
9.SP Stare Zakrzewo
opiekun - Ryszard Kamiński
Organizatorem zawodów było Starostwo Powiatowe w Zambrowie,
współorganizatorem Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Zambrowie.
W uroczystych zakończeniach zawodów wziął udział Przewodniczący Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Zambrowie Bogdan Pac, który wręczył drużynom dziewcząt i chłopców puchary za zajęcie
1-3 miejsca i dyplomy za zajęcie 4-6 miejsca. Awans do Półfinału Grupy Zachodniej wywalczyły dziewczęta ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie i Szkoły Podstawowej w Rutkach – Kossakach oraz drużyna
chłopców ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie.
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Zambrowie składa podziękowanie Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 w Zambrowie Bożenie Przeździeckiej za udostępnienie boiska Orlik 2012 do rozegrania zawodów oraz nauczycielom wychowania fizycznego Leszkowi Chodkiewiczowi i Robertowi Karwowskiemu za
organizację i sprawne przeprowadzenie zawodów.
Pełnomocnik PSZS w Zambrowie
Zenon Mościcki

