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Z OBRAD RADY MIASTA ZAMBRÓW
Sprawozdania z sesji Rady Miasta Zambrów VIII kadencji 

28 kwietnia 2020 roku odbyła się XVII sesja Rady Mia-
sta Zambrów, która ze względu na panującą pande-
mię COVID-19 odbyła się w sposób zdalny. Na sesji 
podjęto następujące uchwały: 

• Uchwała nr 86/XVII/2020 w sprawie ustalenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. Wzór deklaracji w wersji do edycji 
znajduje się na stronie http://sgok.zambrow.pl 

• Uchwała nr 87/XVII/2020 w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbiera-
nia odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczo-
ną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi.

• Uchwała nr 88/XVII/2020 o zmianie uchwały w spra-
wie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie gminy.

• Uchwała nr 89/XVII/2020 w sprawie odstąpienia od 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Zambrowa w części obej-
mującej obszar położony w obrębie ulic: rtm. W. Pileckie-
go i Konopnickiej.

• Uchwała nr 90/XVII/2020 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Zambrowa w części obej-
mującej obszar położony w obrębie ulic: rtm. W. Pileckie-
go i Konopnickiej.

 26 maja 2020 roku w hali sportowej Szkoły Podstawo-
wej Nr 5 w Zambrowie odbyła się XVIII sesja rady Miasta 
Zambrów na której podjęto następujące uchwały:

• Uchwała nr 91/XVIII/2020 w sprawie przesłania z oka-
zji Jubileuszu 30 – lecia samorządu gminnego. 

• Uchwała nr 92/XVIII/2020 w sprawie udzielenia wo-
tum zaufania Burmistrzowi Miasta Zambrów. Po za-
kończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Miasto 
Zambrów postanawia udzielić wotum zaufania Burmi-
strzowi Miasta Zambrów.

• Uchwała nr 93/XVIII/2020 w sprawie zatwierdzenia spra-
wozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykona-
nia budżetu Miasta Zambrów za 2019 rok. Postanawia się 
zatwierdzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu Miasta Zambrów za 2019 rok.

• Uchwała nr 94/XVIII/2020 w sprawie udzielenia abso-
lutorium Burmistrzowi Miasta Zambrów. Postanawia się 
udzielić absolutorium Burmistrzowi Miasta Zambrów z ty-
tułu wykonania budżetu Miasta Zambrów za 2019 rok.

• Uchwała nr 95/XVIII/2020 w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej Powiatowi Zambrowskiemu. Postana-
wia się udzielić w 2020 roku z budżetu Miasta Zambrów 
pomocy finansowej Powiatowi Zambrowskiemu z prze-
znaczeniem na remont ul. Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego w Zambrowie. Pomoc finansowa zostanie udzie-
lona w formie dotacji celowej z dochodów własnych 
budżetu Miasta Zambrów na 2020 rok w wysokości 
500.000,00 zł.

• Uchwała nr 96/XVIII/2020 w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działalność Burmistrza Miasta Zambrów. Po 
rozpatrzeniu skargi Pani Barbary Monaghan na działal-
ność Burmistrza Miasta Zambrów, dotyczącej opieki nad 
bezdomnymi psami odłowionymi na terenie Miasta Za-
mbrów, uznaje się skargę za niezasadną.

 30 czerwca 2020 roku w hali sportowej Szkoły Podsta-
wowej Nr 5 odbyła się XIX sesja Rady Miasta Zambrów 
podczas której podjęto następujące uchwały: 

• Uchwała nr 97/XIX/2020 w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Za-
mbrów na lata 2020 – 2025.

• Uchwała nr 98/XIX/2020 w sprawie zmian w budżecie 
Miasta Zambrów na 2020 r. Na mocy podjętej uchwały 
Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje:
Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 
1.429.407,78 zł, w tym:
1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 

1.269.407,78 zł,
2)  plan dochodów majątkowych o kwotę 160.000,00 zł.
 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 

1.429.407,78 zł, w tym:
1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 

1.021.050,80 zł,
2)  plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 

408.356,98 zł.
 Deficyt budżetu w kwocie 6.500.000,00 zł pokrywa 
się kredytem długoterminowym w rachunku bieżącym 
budżetu Miasta w kwocie 4.937.388,28 zł i nadwyżką bu-
dżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.562.611,72 zł.
 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1)  Plan dochodów ogółem – 105.374.528,45zł, w tym:
 a) plan dochodów bieżących – 92.815.312,45zł,
 b) plan dochodów majątkowych – 12.559.216,00 zł;
2)  Plan wydatków ogółem – 111.874.528,45 zł w tym:
 a) plan wydatków bieżących – 89.551.695,47 zł,
 b) plan wydatków majątkowych – 22.322.832,98 zł;

• Uchwała nr 99/XIX/2020 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części Miasta Zambrów w rejonie ronda 
na ulicy Ostrowskiej. 
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• Uchwała nr 100/XIX/2020 w sprawie zwolnień od 
podatku od nieruchomości. Na mocy podjętej uchwały 
Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Przyjmuje się program pomocy publicznej dla przed-
siębiorców polegający na zwolnieniu od podatku od nie-
ruchomości w ramach pomocy de minimis, mający na 
celu wspieranie projektów inwestycyjnych zwany dalej 
"Programem pomocowym".
§ 2. Z Programu pomocowego mogą korzystać przedsię-
biorcy:
1)  spełniający wymogi określone w rozporządzeniu 

Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. 
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 
(Dz. U. UE L 2013.352.1);

2)  spełniający warunki określone w niniejszej uchwale.
§ 3. 1. Z Programu pomocowego stosownie do przepisów 
art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 
mogą korzystać podmioty gospodarcze działające we 
wszystkich sektorach z wyjątkiem:
1) podmiotów działających w sektorach rybołówstwa 

i akwakultury, objętych Rozporządzeniem Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 
grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji ryn-
ków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmienia-
jącego rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) 
nr 1224/2009 oraz uchylającym rozporządzenie Rady 
(WE) nr 104/2000 (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 354, str. 1 
z późn. zm.);

2)  podmiotów działających w dziedzinie produkcji pod-
stawowej produktów rolnych wymienionych w za-
łączniku I do Traktatu;

3)  pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom prowa-
dzącym działalność w sektorze przetwarzania i wpro-
wadzania do obrotu produktów rolnych w następują-
cych przypadkach:

 a) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie 
ceny lub ilości takich produktów nabytych od pro-
ducentów podstawowych lub wprowadzonych na 
rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą;

 b) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekaza-
nia jej w części lub w całości producentom podsta-
wowym.

2.  Niniejszy Program pomocowy ze względu na jego for-
mę i charakter, nie jest kierowany do podmiotów gospo-
darczych w celach określonych w art. 1 ust. 1 lit. d i e Roz-
porządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013, a udzielona pomoc 
spełnia wszystkie warunki powyższego rozporządzenia.
§ 4. Program pomocowy jest pomocą inwestycyjną prze-
znaczoną na rozpoczęcie działalności gospodarczej na 
terenach objętych zwolnieniem.

Rozdział 2.
Zwolnienia od podatku od nieruchomości
§ 5. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości nabyte 
w okresie od 1.01.2020 r. do 30.06.2021 r. w celu prowa-
dzenia działalności gospodarczej położone:
1)  na terenie oznaczonym symbolem 01 P-U w miej-

scowym planie zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Zambrów, uchwalonym uchwałą Nr 224/XL/18 

Rady Miasta Zambrów z dnia 22 maja 2018 r. w spra-
wie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego części miasta Zambrów obejmu-
jącego obszar położony w obrębie ulicy Białostockiej, 
graniczący z ogródkami działkowymi (Dz. Urz. Woj. 
Podl. z 2018 r. poz. 2420);

2)  na terenach oznaczonych symbolami 1 P-U, 2 P-U, 3 
P-U, 4 P-U, 5 P-U, 6 P-U w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego Miasta Zambrów, uchwa-
lonym uchwałą Nr 230/XLI/18 Rady Miasta Zambrów 
z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części miasta Zambrów obejmującego obszar poło-
żony w obrębie zachodniego węzła komunikacyjnego 
na obwodnicy miasta i ul. Ostrowskiej (Dz. Urz. Woj. 
Podl. z 2018 r. poz. 3016).

2.  Zwolnienie, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału 
3, następuje od dnia w którym przedsiębiorca dokonał 
zgłoszenia zamiaru korzystania ze zwolnienia.
3.  Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje, je-
żeli suma kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę 
na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości 
niematerialne i prawne, związane z inwestycją począt-
kową na nieruchomości, której zwolnienie dotyczy, po-
niesionych w okresie od 1.01.2020 r. do dnia, w którym 
upłynie 3 lata od rozpoczęcia zwolnienia, jest większa niż 
trzykrotność wartości zwolnienia udzielonego przedsię-
biorcy w oparciu o przepisy niniejszej uchwały i:
1)  działalność gospodarcza prowadzona przez przedsię-

biorcę będzie utrzymywana na terenie objętym zwol-
nieniem przez okres co najmniej 5-ciu lat od momen-
tu gdy cała inwestycja zostanie ukończona;

2)  wkład własny przedsiębiorcy w finansowanie inwe-
stycji wyniesie co najmniej 25%.

4.  Przez pojęcia „rzeczowe aktywa trwałe” oraz „warto-
ści niematerialne i prawne” rozumie się aktywa i warto-
ści, których definicja zawarta jest w art. 2 pkt 29 i 30 Roz-
porządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 
2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne 
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu (Dz. U. UE L Nr 187 z 26.06.2014 r. str. 1) z wyłą-
czeniem gruntów.
§ 6. Stosownie do przepisów art. 3 ust. 6 Rozporządzenia 
Komisji UE Nr 1407/2013 oraz § 4 pkt 2 lit. a Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w spra-
wie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy 
publicznej udzielonej w różnych formach (Dz. U. z 2018 
r. poz. 461), wysokość kwoty udzielonego zwolnienia od 
podatku od nieruchomości jest równa kwocie wyrażonej 
jako ekwiwalent dotacji brutto EDB.
§ 7. Ogólna wysokość zwolnień od podatku od nierucho-
mości w ramach niniejszego Programu pomocowego nie 
może przekraczać kwot określonych w art. 3 ust. 2 Rozpo-
rządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 przy zachowaniu po-
zostałych warunków określonych w tymże rozporządzeniu.

Rozdział 3.
Postępowanie w sprawie udzielenia zwolnienia od podat-
ku od nieruchomości dotyczące nieruchomości wymienio-
nych w § 5 ust. 1 pkt 1 oraz monitorowanie pomocy
§ 8. 1. Przedsiębiorca, który zamierza skorzystać ze zwol-
nień od podatku od nieruchomości na podstawie niniej-
szego Programu pomocowego, zgłasza organowi podat-
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kowemu zamiar korzystania ze zwolnienia ze wskazaniem 
okresu korzystania ze zwolnienia, dołączając do zgłoszenia:
1)  dokumenty o uzyskanej pomocy de minimis:
 a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz 

o pomocy de minimis w rolnictwie lubrybołówstwie, 
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc 
oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo,

 b) oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz 
o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołów-
stwie otrzymanej w tym okresie, albo,

 c) oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy 
w tym okresie;

2)  informacje o planowanych lub poniesionych nakła-
dach, o których mowa w § 5 ust. 2 i 3 na nieruchomo-
ści objętej zwolnieniem;

3)  informacje niezbędne do udzielenia pomocy de mi-
nimis w zakresie określonym w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych przez podmiot ubiega-
jący się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 
z późn. zm.) na formularzu stanowiącym załącznik do 
rozporządzenia.

2.  W celu zbadania, czy wielkość pomocy przyznanej w ra-
mach niniejszego Programu pomocowego wraz z pomocą 
wykazaną w oświadczeniu, nie przekroczy pułapu określo-
nego dla pomocy de minimis, organ podatkowy przyjmuje 
dla całego okresu zwolnienia wysokość aktualnie obowią-
zujących stawek podatku od nieruchomości wynikających 
ze stosownej uchwały Rady Miasta Zambrów.
3.  Postanowienia ust. 2 stosuje się do określenia warto-
ści pomocy brutto przy wydawaniu zaświadczenia, o któ-
rym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 
marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de mini-
mis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 350).
4.  W przypadku zmiany stawek podatku od nierucho-
mości w okresie objętym zwolnieniem, organ podatko-
wy wydaje nowe zaświadczenie o pomocy de minimis, 
w którym wskazuje właściwą wartość pomocy, wynikają-
cą ze zmiany stawek podatku, stwierdzając jednocześnie 
utratę ważności poprzedniego zaświadczenia.
5.  Wysokość pomocy de minimis udzielonej w ramach 
niniejszego Programu pomocowego ustala się na podsta-
wie proponowanego przez przedsiębiorcę okresu zwol-
nienia, podstawy opodatkowania oraz stawek o których 
mowa w ust. 2, przy czym proponowany okres zwolnienia 
nie może przekraczać okresów ustalonych w § 5 ust. 1 pkt 
1.
§ 9. 1. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia od podatku 
od nieruchomości w ramach niniejszego Programu pomoco-
wego, w ciągu 6 miesięcy po upływie 3 lat od daty rozpoczęcia 
zwolnienia, przedkłada organowi podatkowemu właściwemu 
do spraw podatku od nieruchomości, zestawienie poniesio-
nych nakładów o których mowa w § 5 ust. 2 i 3 wraz z:
1)  potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami 

opłaconych faktur i rachunków oraz innych doku-
mentów potwierdzających poniesione nakłady;

2)  oświadczeniem, że co najmniej 25% nakładów zostało 
sfinansowanych ze środków własnych przedsiębiorcy.

2.  Organ podatkowy może uznać, że udzielona pomoc 

została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem 
w przypadkach:
1)  złożenia dokumentów z uchybieniem terminu, o któ-

rym mowa w ust. 1, lub niezłożenia go, albo;
2)  wykazania, w dokumentach o których mowa w ust. 1, 

nakładów w wysokości niższej niż trzykrotna wartość 
uzyskanego zwolnienia, albo;

3)  złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 
niezgodnego z prawdą lub niezłożenia go.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe
§ 10. 1. Podmiot gospodarczy korzystający ze zwolnienia 
podatkowego na mocy niniejszej uchwały, jest zobowią-
zany na żądanie organu podatkowego, do udzielenia 
temu organowi wszelkich informacji związanych ze zwol-
nieniem podatkowym. Obowiązek udzielenia informacji 
dotyczy również okresu po zakończeniu zwolnienia i do-
konaniu rozliczenia o którym mowa w § 9 jeżeli przed-
miot żądania organu dotyczy spełnienia warunku o któ-
rym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1.
2.  Podmiot gospodarczy, który skorzystał ze zwolnienia 
podatkowego na mocy niniejszego Programu pomoco-
wego z naruszeniem przepisów, a w szczególności:
1)  Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 

grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do po-
mocy de minimis (Dz. U. UE L 2013.352.1);

2)  niniejszej uchwały;
 – jest zobowiązany do zwrotu uzyskanej pomocy wraz 

z odsetkami jak od zobowiązań podatkowych.
§ 11. Pomoc de minimis w oparciu o niniejszy Program 
pomocowy może być udzielana do 30.06.2021 r.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mia-
sta Zambrów.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

• Uchwała nr 101/XIX/2020 w sprawie zaliczenia dro-
gi do kategorii dróg gminnych. Rada Miasta Zambrów, 
po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Zambrowskie-
go uchwala, co następuje: zalicza się do kategorii dróg 
gminnych odcinki ulicy Księdza Marcina Krajewskiego 
w miejscowości Zambrów położone na działkach o nr 
ewidencyjnych 2966, 2962, 1432/6.

• Uchwała nr 102/XIX/2020 w sprawie uchylenia uchwały 
w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego prze-
znaczonego na dofinansowanie pobytu dzieci w wieku 
do lat 3 w niepublicznych instytucjach opieki. Traci moc 
uchwała Nr 186/XXXII/17 Rady Miasta Zambrów z dnia 17 
listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia świadczenia 
pieniężnego przeznaczonego na dofinansowanie pobytu 
dzieci w wieku do lat 3 w niepublicznych instytucjach opieki 
(Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 4336).

• Uchwała nr 103/XIX/2020 w sprawie wysokości, zasad 
ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki na terenie miasta Zambrów. 

Karolina Ilczuk 

Pełne treści uchwał i załączników znajdują się na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu miasta Zambrów 
www.um.zambrow.bip-gov.info.pl Zachęcamy także do uczestniczenia w sesjach on line na kanale youtube.
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ZAMBRÓW PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM

Zambrowska Karta Seniora 60+
Komu przysługuje karta? 
 Mieszkańcy Zambrowa, którzy ukończyli 60-ty rok 
życia, mogą ubiegać się o wydanie karty programu „Za-
mbrowska Karta Seniora 60+”. 

Korzyści z posiadania karty: 
 Posiadacz karty otrzymuje rabaty na zakup produk-
tów i usług oferowanych przez partnerów programu 
(m.in. pływalnia miejska, lodowisko, korty tenisowe, me-
cze piłkarskie, płatne imprezy w MOK oraz wiele innych). 
Jak uzyskać kartę programu?
 Wypełniony wniosek o wydanie karty seniora należy 
złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów, ul. Fabrycz-
na 3, II piętro, pok. 228. Przy składaniu wniosku należy 
okazać dowód osobisty. 

Karolina Ilczuk

Zambrów Przyjazny Rodzinie 3+
 Program skierowany jest do 
rodzin wielodzietnych (troje lub 
więcej dzieci w wieku do 18 lub 
do 24 uczące się lub studiujące) 
i rodzin zastępczych zamieszka-
łych na terenie miasta Zambrów. 

Jak uzyskać kartę programu?
1.  Przyjdź do Urzędu Miasta Zambrów, pokój 228
2.  Złóż wniosek z odpowiednimi oświadczeniami (dowód 

osobisty, kopia legitymacji szkolnej lub inny dokument 
potwierdzający kontynuowanie nauki dla dzieci powyżej 
18 roku życia) Z wnioskiem o wydanie karty członkom 
rodziny może wystąpić rodzic lub opiekun prawny.

3.  Odbierz kartę w Urzędzie Miasta Zambrów, pokój 228 
– okres oczekiwania max. 2 tygodnie.

Korzyści z posiadania karty: 
Posiadacz karty otrzymuje rabaty na zakup produktów 
i usług oferowanych przez partnerów programu (m.in. 
pływalnia miejska, lodowisko, korty tenisowe, mecze pił-
karskie, płatne imprezy w MOK oraz wiele innych).

Justyna Włodkowska-Kurpiewska

PRZEDSIĘBIORCO!
Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w programach 

w roli partnera, wypełnij wniosek dostępny na naszej 
stronie internetowej i dostarcz do sekretariatu urzędu 

lub wyślij na e-mail: promocja@zambrow.pl

Aktualne informacje o programach, baza partnerów 
oraz formularze wniosków są dostępne na stronie 

www.zambrow.pl zakładka MIESZKANIEC.

Karta Dużej Rodziny
 Karta Dużej Rodziny skierowana jest do rodzin wielo-
dzietnych (troje lub więcej dzieci w wieku do 18 lub do 24 
uczące się lub studiujące), rodzin zastępczych zamiesz-
kałych na terenie miasta Zambrów oraz dla rodziców, 
którzy kiedykolwiek wychowali i mieli na utrzymaniu mi-
nimum trójkę dzieci. 
 .
Gdzie złożyć wniosek? 
 Osoby zamieszkujące w Zambrowie wniosek powinny 
składać w Urzędzie Miasta Zambrów, pok. 228. Wniosek 
w imieniu rodziny składa rodzic/opiekun prawny.

Jak otrzymać mKDR?
 Aby otrzymać elektroniczną wersję Karty Dużej Ro-
dziny, wystarczy złożyć wniosek o jej wydanie. Można to 
zrobić za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@
tia lub osobiście w Biurze Promocji Miasta Zambrów po-
kój 228 (II piętro). Formularze dostępne są na stronie 
Urzędu Miasta Zambrów www.zambrow.pl (zakładka 
Mieszkaniec/ Karta Dużej Rodziny).

Co oferuje Karta Dużej Rodziny?
— zniżki na przejazdy kolejowe — 37% na bilety jednora-

zowe oraz 49% na bilety miesięczne,
— 50% ulgi opłaty za paszport oraz wiele innych zniżek, 

które oferują różne instytucje państwowe oraz firmy 
prywatne. 

Jeśli składasz wniosek przez Emp@tię
 Wejdź do modułu eWnioski na Emp@tii — portalu Mi-
nisterstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 Zaloguj się profilem zaufanym. Jeśli nie masz jeszcze 
profilu zaufanego — załóż go online.
 Wypełnij wniosek — kreator wniosku ułatwia złożenie 
wniosku i pilnuje, aby wszystkie wymagane pola zostały 
wypełnione.
 Czekaj na powiadomienie o gotowych do odbioru 
Kartach — dostaniesz je esemesem.

Justyna Włodkowska-Kurpiewska

WAŻNE
Karta „Zambrów przyjazny Rodzinie 3+” i „Karta 

Dużej Rodziny” funkcjonują niezależnie od siebie.
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ZAMBRÓW PIERWSZY W POLSCE
Zambrów uplasował się na pierwszym miejscu tegorocznego rankingu miast 
o najniższych kosztach usług komunalnych. Mamy powody do dumy. 

Firma Curulis – Doradztwo Samorządowe, opublikowała 
ranking wydatków mieszkańców na usługi komunalne 

w 2020 r.  Zestawienie oparto o oszacowanie rocznych kosz-
tów, jakie obciążają statystyczną rodzinę w pięciu obszarach: 
zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, odbiór odpa-
dów komunalnych, podatek od nieruchomości, komunikacja 
publiczna oraz strefy płatnego parkowania. To trzecia edycja 
rankingu, w której przeanalizowano koszty w 339 miastach.
 Na pierwszym miejscu w tegorocznym rankingu 
uplasowało się nasze miasto z rocznymi wydatkami na 
usługi komunalne w wysokości 1611 zł. Druga pozycję 
zajęły Kozienice (1734 zł). Na miejscu trzecim uplasowała 
się Rawa Mazowiecka. Tegoroczne zestawienie zamyka 

miasto Choszczno, odnotowując wzrost wydatków aż 
o 28,95% (do 4.926 zł).
 Wśród wymienionych kategorii usług komunalnych, 
przeciętna 4-osobowa rodzina mieszkająca w mieście 
powiatowym, w 2020 r. najwięcej wyda na wodę i ścieki 
(43,21%), następnie na odbiór odpadów komunalnych 
(26,87%) oraz komunikację publiczną (26,62%). Opłata 
parkingowa i podatek od nieruchomości stanowią jedy-
nie niewielki odsetek wszystkich kosztów.
 Roczne koszty w związku z dostawą wody i odbiorem 
ścieków wynoszą średnio 1.479 zł, natomiast za odbiór 
odpadów komunalnych rodzina poniesie w 2020 r. wy-
datek rzędu 920 zł.

Opracowano na postawie: samorzad.pap.pl
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W 2020 roku mija 30 lat od pierw-
szych wyborów do rad gmin i ustawy 
o samorządzie terytorialnym. Ustawa 
została uchwalona 8 marca 1990 roku, 
w życie weszła 26 maja 1990 r. 
W 2000 r. Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej uchwalił 27 maja Dniem Samorzą-
du Terytorialnego.

W 2020 roku mija 30 lat od pierw-
szych wyborów do rad gmin i ustawy 

W związku z trwającą w Pol-
sce pandemią koronawi-

rusa tegoroczne obchody Dnia 
Samorządu Terytorialnego miały 
nieco inny charakter. Organi-
zowane są uroczyste sesje rad 
miast i gmin, debaty, koncerty 
czy wystawy. Wszystkie on-line 
Zambrowscy radni postanowili 
uczcić Jubileusz 30-lecia Samo-
rządu Miasta Zambrów podczas sesji w dniu 26 maja 
2020 roku przyjęciem Uchwały w sprawie przesłania z oka-
zji Jubileuszu 30–lecia samorządu gminnego. Jej treść cytu-
jemy poniżej:

§ 1. W jubileuszowym roku obchodów 30–lecia restytucji 
Samorządu Miasta Zambrów, w dowód uznania wszystkim, 
którzy zaangażowali się w budowę podstaw nowego ustroju, 
na posiedzeniu w dniu 26 maja 2020 r. postanawia przyjąć 
treść przesłania w następującym brzmieniu:
 „Trzydzieści lat temu w dniu 27 maja 1990 r. Polacy po 
raz pierwszy w powojennej historii Polski głosowali na przed-
stawicieli lokalnych władz w całkowicie wolnych wyborach. 
Wcześniejsze wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 4 czerwca 1989 r. stworzyły nową sytuację, 
w której możliwe było powołanie samorządu terytorialnego 
w pierwszych, wolnych wyborach. Ustawa o samorządzie te-
rytorialnym uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
w dniu 8 marca 1990 r. przyznając gminom podmiotowość 
prawną przesądziła o nowym ustroju terytorialnym państwa. 
Istotą reformy samorządowej, jaka dokonuje się na przestrze-
ni ostatnich 30 lat, jest oddanie zadań i kompetencji samo-
dzielnej wspólnocie samorządowej na określonym obszarze, 
nad którym najlepiej sprawują kontrolę sami mieszkańcy.
 Dzięki tej ustawie jesteśmy również rzeczywistymi gospo-
darzami Zambrowa i mamy realny wpływ na dzień dzisiej-
szy oraz na przyszłość naszej Małej Ojczyzny. Każda kaden-

cja Rady Miasta Zambrów pozostawiła po sobie dokonania, 
które konsekwentnie zmieniają wizerunek naszego miasta, 
mimo niełatwych uwarunkowań, przeciwności i problemów. 
Po 30 latach Zambrów jest odmieniony. Na pewno nie był to 
czas stracony. Radni wszystkich kadencji w istotny sposób 
wpływali na bieg historii mającej odbicie w dokonujących 
się zmianach naszej miejskiej rzeczywistości.
 Tą drogą pragniemy w tej uroczystej uchwale wyrazić słowa 
szacunku i podziękowania dla wszystkich byłych i obecnych rad-
nych Rady Miasta Zambrów, członków zarządów miasta, burmi-
strzów i ich zastępców, przewodniczących Rady Miasta Zambrów, 
pracowników Urzędu Miasta Zambrów, kierowników i pracowni-
ków miejskich jednostek organizacyjnych, spółek miejskich oraz 
wszystkim mieszkańcom Zambrowa, którzy w okresie ostatnich 
30 lat swoją pracą, radą, a niejednokrotnie konstruktywną kryty-
ką przyczynili się do rozwoju naszego miasta”.

Jacek Olszewski 
Przewodniczący Rady Miasta Zambrów

 Zachęcamy Państwa do przybliżenia dzieciom i młodzie-
ży historii związanej z pierwszymi wolnymi wyborami w Pol-
sce. Mimo trudnych czasów życzę Państwu miłego święto-
wania i poczucia dumy z naszej Małej Ojczyzny – Zambrowa.

Burmistrz Miasta Zambrów
Kazimierz Dąbrowski
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SAMORZĄD ZAMBROWA OTRZYMAŁ 2,4 MLN ZŁ 
DOTACJI NA UTWORZENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH
Miasto Zambrów otrzymało 2,4 miliona na utworzenie terenów inwestycyjnych 
przy ul. Białostockiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego 2014-2020 r. Finansowe wsparcie pozwoli podnieść atrakcyjność 
miasta oraz zaowocuje nowymi miejscami pracy dla mieszkańców. 

sierpnia 2020 roku na posiedzeniu Zarządu Woje-
wództwa przyznano dotację na utworzenie tere-

nów inwestycyjnych. Spośród puli 5,3 mln zł z funduszy 
unijnych nasze miasto otrzymało 2,4 mln zł.
 Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na nastę-
pujące działania: budowa sieci wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, wykonanie dróg wewnętrznych 
oraz wykonanie oświetlenia ulicznego. Tak uzbrojone 
tereny mają za zadanie przyciągnąć innowacyjne firmy, 
które skorzystają z infrastruktury tych terenów i będą 
prowadzić tu działalność.
 Utworzenie nowych terenów inwestycyjnych to duża 
korzyść dla mieszkańców, gdyż pojawią się nowe miej-
sca pracy, a lokalni przedsiębiorcy mogą skorzystać na 
współpracy z nowymi inwestorami. 
 Szczegóły projektu:
 Projekt pn. „Utworzenie terenów inwestycyjnych przy 
ul. Białostockiej w Zambrowie” został złożony w ramach 
Działania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz pod-

11 niesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa reali-
zowanego ze środków Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.
 Całkowita wartość projektu: 6,3 mln zł
 Dofinansowanie projektu: 2,42 mln zł
 Okres realizacji: październik 2020 – wrzesień 2021
 Cel główny projektu: stworzenie korzystnych warun-
ków zakładania i rozwijania działalności gospodarczej.
 W ramach projektu planuje się uzbrojenie terenów 
inwestycyjnych o pow. ok 8 ha, w tym budowę drogi do-
jazdowej oraz dróg wewnętrznych, wykonanie sieci wo-
dociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczo-
wej, oświetlenia i kanału technologicznego.
 Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte rezultaty:
— możliwość lokalizowania przedsiębiorstw z wielu 

branż,
— wzrost liczby miejsc pracy w Zambrowie,
— stworzenie korzystnych warunków zakładania i roz-

wijania działalności produkcyjnej.
źródło: zambrow.pl

PROJEKT „ZDALNA SZKOŁA”
Miasto Zambrów przystąpiło do Projektu realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I
„Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie 
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu 
o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: 
Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 
zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Progra-

mu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnic-
twa. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospo-
litej Polskiej stanu epidemii i czasowym ograniczeniem 
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funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowa-
dzono nowe standardy prowadzenia zajęć lekcyjnych. 
Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed 
monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie po-
siada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może 
realizować podstawy programowe.
 Złożony przez Miasto Zambrów wniosek o przy-
znanie grantu w ramach projektu Zdalna szkoła zo-
stał wybrany do dofinansowania. Miasto Zambrów 
otrzymało grant w wysokości 79 999,20 zł na zakup 
laptopów niezbędnych do prowadzenia zdalnego na-
uczania.
 Wysokość grantów była określana na podstawie po-
działu gmin na poszczególne kategorie w zależności od 

liczby uczniów. Gminy mogły starać się o grant w wy-
sokości od 35 do 100 tysięcy złotych. Kwota przyzna-
na Miastu stanowi 100% wartości zadania. Ze środków 
otrzymanego grantu zakupiono 40 laptopów wraz z ze-
stawami słuchawkowymi przeznaczonym dla nauczy-
cieli i uczniów, którzy nie mają warunków technicznych 
do kształcenia zdalnego. Po zakończeniu zdalnej nauki 
i powrocie szkół do stacjonarnego nauczania, wszystkie 
laptopy będą wykorzystywane przez placówki oświatowe 
w normalnej pracy.

Beata Bernatowicz
Zastępca Naczelnika

Wydział Organizacyjny Urząd Miasta Zambrów

PROJEKT „ZDALNA SZKOŁA +”
Miasto Zambrów po raz kolejny uzyskało dofinansowanie na wsparcie zdalnej 
nauki, tym razem w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła+”. 

To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski sta-
nu zagrożenia epidemicznego, konkurs organizowany 

przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym jed-
nostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać dofinan-
sowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwia-
jącego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym 
cyfrowo. W tej edycji głównymi odbiorcami udzielonego 
wsparcia mają być uczniowie z rodzin wielodzietnych, ale 
nie jest to warunek konieczny do uzyskania wsparcia.
 Złożony przez Miasto Zambrów wniosek o przyznanie 
grantu w ramach projektu „Zdalna szkoła+” został wybra-
ny do dofinansowania. Miasto Zambrów otrzymało grant 
w wysokości 104 964 zł na zakup laptopów niezbędnych 
do prowadzenia zdalnego nauczania.
 Wysokość grantów była określana na podstawie podzia-
łu gmin na poszczególne kategorie a głównym kryterium 
przydziału jednostek samorządu terytorialnego do poszcze-
gólnych kategorii była liczba rodzin wielodzietnych mieszka-
jących na terenie gminy i korzystających z gminnego wspar-
cia. Gminy mogły starać się o grant w wysokości od 35 do 

165 tysięcy złotych. Kwota przyznana Miastu stanowi 100% 
wartości zadania. Ze środków otrzymanego grantu zaplano-
wano zakup 40 laptopów wraz z zestawami słuchawkowymi. 
Po zakończeniu zdalnej nauki i powrocie szkół do stacjonar-
nego nauczania, wszystkie laptopy będą wykorzystywane 
przez placówki oświatowe w normalnej pracy.
 Projekt jest realizowany w ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Prioryte-
towej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” 
działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic 
w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu 
o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji pro-
jektu grantowego pn.: Zdalna szkoła+ w ramach Ogólno-
polskiej Sieci Edukacyjnej .
 Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Beata Bernatowicz
Zastępca Naczelnika

Wydział Organizacyjny Urząd Miasta Zambrów
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AKCJA „BEZPIECZNY SENIOR”
Czas pandemii pokazał, że mieszkańcy miasta potrafią zjednoczyć siły i wyjść 
naprzeciw potrzebom najbardziej potrzebującym. W ramach akcji „Bezpieczny 
Senior” organizowanej przez Urząd Miasta Zambrów ludzie dobrej woli szyli 
maseczki, które stały się wymogiem aby móc bezpiecznie przemieszczać się 
w przestrzeni publicznej. Burmistrz podziękował im za trud włożony w pracę 
na rzecz seniorom. 

marca 2020 roku wprowadzono w naszym kraju 
stanu epidemii. Burmistrz Miasta Zambrów pod-

jął decyzję o przystąpieniu do szycia maseczek ochron-
nych wielokrotnego użytku dla mieszkańców Zambrowa 
pow. 60 rż oraz osób z grupy podwyższonego ryzyka 
zakażenia koronawirusem (osoby chore, po przeszcze-
pach, z cukrzycą). Wstępnie oszacowano, iż takich osób 
w Zambrowie jest 5300 (dane dostępne na stronie www.
stat.gov.pl). Koordynacją akcji z ramienia Urzędu Miasta 
Zambrów zajmowały się pracownice biura promocji – Ju-
styna Włodkowska – Kurpiewska i Karolina Ilczuk. Bezin-
teresownie w pracę zaangażowała się grupa harcerzy z 8 
Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej „Siedem Ogni” oraz 
Mieszkańcy Miasta Zambrów i panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich „Sreberka” ze Srebrnej.
 21 lipca 2020 roku odbyło się pierwsze spotkanie 
wolontariuszy zaangażowanych w akcję „Bezpieczny Se-
nior”. Podczas spotkania Burmistrz Miasta Zambrów po-
dziękował za pomoc osobom: ks. Łukaszowi Rybińskie-
mu przewodnikowi 8 Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej 
„Siedem Ogni”; harcerzom z 8 Zambrowskiej Drużyny 
Harcerskiej „Siedem Ogni”: Dawidowi Trzeciakowi, Ar-
turowi Kossykowskiemu, Michałowi Sierzputowskiemu, 
Dawidowi Baczewskiemu; Alicji Ferks, Teresie i Andrzejo-
wi Dębowskim, Halinie Chmielewskiej, Reginie Samujło, 
paniom z Koła Gospodyń Wiejskich „Sreberka” ze Srebr-
nej: Anecie Wszołkowskiej, Bożenie Polak, Barbarze Ja-
rząbek, Agnieszce Dębek; Małgorzacie Przybysławskiej, 
Bożenie Ignaczuk, Ewie Bujko – Zielińskiej, Barbarze Re-
inke, Paulinie Reinke, Teresie Krajewskiej, Beacie Smo-
lińskiej, Beacie Krystowskiej, Ewie Kur, Hannie Brzóskiej, 
Beacie Pisińskiej, Emilii Sienickiej Zięba, właścicielce PPH 
Wida Mariannie Kamienowskiej, pracownikom Urzędu 

Miasta Zambrów: Annie Bączyk, Monice Bieniek, Jerzemu 
Kossakowskiemu, Karolinie Ilczuk, Justynie Włodkowskiej 
– Kurpiewskiej.
 28 sierpnia 2020 roku odbyło się kolejne spotkanie 
w ramach którego Burmistrz podziękował tym razem 
pracownikom zambrowskich placówek oświatowych 
oraz pracownikom instytucji miejskich za pomoc na rzecz 
akcji „Bezpieczny Senior”. Podziękowania otrzymali: 
• Pan Waldemar Malinowski;
• Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie 

Marta Konopka oraz pracownicy: Sylwia Korpalska, 
Paweł Bąkowski, Małgorzata Arent, Mariola Lasota, 
Sylwia Różycka, Anna Bondziul;

Fot. S. Młyński
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• Dyrektor Żłobka Miejskiego w Zambrowie Elż-
bieta Perkowska oraz pracownicy: Krystyna 
Sadowska, Katarzyna Truchel, Genowefa Prze-
ździecka, Monika Zagroba, Beata Ogrodnik, 
Marianna Modzelewska, Monika Malinowska;

• Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 1 w Za-
mbrowie Elżbieta Jakubiak oraz pracownicy: 
Anna Hankowska, Marzenna Choińska, Krzysz-
tof Brajczewski, Patrycja Dobaj, Maria Fran-
kowska, Wioletta Sawicka, Aneta Tyszka, Anna 
Zalewska, Katarzyna Godlewska, Katarzyna 
Zaremba, Joanna Gosk, Małgorzata Orłowska, 
Marta Alejnikow;

• Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3 w Za-
mbrowie Kazimiera Kropiewnicka oraz pra-
cownicy: Jadwiga Lutostańska, Katarzyna 
Owczarczuk, Wioletta Wyszomirska, Ewa 
Nadana, Barbara Nowacka;

• Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4 w Za-
mbrowie Jolanta Laskowska oraz pracownicy: 
Monika Grabowska, Barbara Gumkowska, Da-
nuta Gawkowska, Paulina Puchalska, Monika 
Zawistowska, Marlena Zalewska, Dorota Wa-
pińska, Urszula Zimnoch, Agnieszka Nowacka, 
Aneta Rybak, Dorota Kowalczyk, Alicja Sele-
rowka, Marta Bakun, Elżbieta Zalewska 

• Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 5 Anna Bia-
ła oraz pracownicy: Elżbieta Czyszpak, Agniesz-
ka Dąbrowska, Izabela Dębowska, Ewelina 
Gałecka, Sylwia Gołaszewska, Eliza Gołaszew-
ska, Marta Gwardiak, Katarzyna Hankowska, 
Dorota Kaczyńska, Maria Kołomyjska, Monika 
Kos, Dorota Mioduszewska, Beata Mstowska, 
Renata Orłowska, Grażyna Olechwierowicz, 
Agnieszka Witkowska, Agata Stańczyk, Monika 
Stańczyk, Jolanta Sutkowska, Edyta Zakrzew-
ska, Anna Zawadzka; 

• Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 6 w Za-
mbrowie Elżbieta Bieńkowska oraz pracow-
nicy: Ewa Grabowska, Zofia Szyszko, Izabella 
Godlewska, Elżbieta Wojciechowska, Halina 
Koch, Halina Groman, Małgorzata Baczewska, 
Krystyna Konopko, Beata Krajewska, Jolanta 
Liżewska, Jadwiga Skowrońska, Bożena Klisiak, 
Danuta Rusiecka, Bożena Bielicka; 

• Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Zambro-
wie Bożena Przeździecka oraz Panie Zofia Per-
kowska i Maria Sieńko;

• Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambro-
wie Ryszard Świderski oraz pracownicy: Dmo-
chowska Aneta, Gosk Edyta, Grudzińska Aneta, 
Kotomska Anna, Krzyworzeka Krystyna, Ma-
leszewska Barbara, Pieczyska Marta, Podleś 
Wioletta, Szydlik Ewelina, Śliwowska Grażyna, 
Wądołowska Agnieszka, Zgiet Teresa, Złotkow-
ska Alicja, Żebrowska Alina, Żyłowska Bożena;

• Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Zambro-
wie Andrzej Szeligowski oraz nauczyciel Jadwi-
ga Liżewska i Pani Regina Ceckowska;
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AKCJA „BEZPIECZNY SENIOR”
Statystyki

 Materiały do produkcji maseczek (tkanina, flizelina, 
gumeczki, nici, opakowania foliowe, igły do maszyn) zo-
stały zakupione z budżetu Miasta Zambrów z działu Za-
rządzanie Kryzysowe. Na ten cel wydatkowano łącznie 7 
165,08 zł.
 W dniach od 6 kwietnia do 5 maja 2020 roku do Biura 
promocji trafiło łącznie 5322 maseczek ochronnych.
 W celu dystrybucji maseczek ochronnych urucho-
miono specjalny e-mail maseczki@zambrow.pl , na który 
można było wysłać zgłoszenie z prośbą o dostarczenie 
maseczki ochronnej. W dniach od 7 kwietnia do 1 maja 
2020 roku pracownice Biura promocji otrzymały 1293 
maile z prośbą o dostarczenie maseczek ochronnych dla 
1566 mieszkańców Zambrowa. Maseczki były sukcesyw-
nie roznoszone do skrzynek pocztowych przez harcerzy 
z 8 Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej „7 Ogni”. Grupą 
kierował ks. Łukasz Rybiński z parafii pw. Ducha Świętego 
w Zambrowie. W czasie roznoszenia maseczek harcerze 
otrzymywali indywidualne prośby od seniorów, którzy 
nie słyszeli o akcji, o dostarczenie maseczek ochronnych. 
W ten sposób do mieszkańców Zambrowa trafiło jeszcze 
869 maseczek ochronnych.

 Pozostałe maseczki zostały przekazane do:
183 szt. – Przedszkola Miejskie
100 szt. – Żłobek Miejski
80 szt. – Powiatowy Urząd Pracy
40 szt. – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 Akcja „Bezpieczny Senior” w liczbach:
5322 – wyprodukowanych maseczek ochronnych
2435 – maseczki, które trafiły do mieszkańców
1293 – otrzymane maile

 Urząd Miasta Zambrów zabezpieczył rezerwę mase-
czek ochronnych na zapowiadaną drugą falę epidemii 
w okresie jesiennym.

Justyna Włodkowska-Kurpiewska 
Karolina Ilczuk

SPOŁECZEŃSTWO

Fot. Ł. Milczewski

Fot. Ł. Milczewski

Fot. Ł. Milczewski

Fot. Ł. Milczewski

Fot. Ł. MilczewskiFot. Ł. Milczewski
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80. ROCZNICA ZBRODNI W KATYNIU. 
BURMISTRZ MIASTA UPAMIĘTNIŁ OFIARY
Minęła 80. rocznica Zbrodni Katyńskiej. Co roku w Zambrowie odbywały się 
uroczyste obchody – wspólna modlitwa, odśpiewanie hymnu państwowego, 
apel poległych, salwa honorowa, składanie wieńców i kwiatów. Wspominaliśmy 
i oddawaliśmy hołd ofiarom zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Twerze-
Miednoje oficerom i żołnierzom Wojska Polskiego.

W tym roku w cieniu pandemii i panu-
jących obostrzeń nie mogły odbyć 

się oficjalne uroczystości. Ale mimo to na-
dal pamiętamy. Symbolem pamięci stały 
się kwiaty i znicze, które pod pomnikiem 
w dniu 14 kwietnia br. złożył Burmistrz Mia-
sta Zambrów Kazimierz Dąbrowski.
 Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyń-
skiej jest świętem obchodzonym co roku 
13 kwietnia. Mord dokonany na ponad 21 
tys. Polaków przez lata był trzymany w ta-
jemnicy przez władze radzieckie. Zbrodnia 
Katyńska jest dziś jawnie uznawana za lu-
dobójstwo, zbrodnię wojenną i zbrodnię 
przeciwko ludzkości. Egzekucje były prowa-
dzone w ścisłej tajemnicy – ofiary pochowa-
no w masowych grobach m.in. w Katyniu 
i Miednoje. Dopiero w 1990 r. Związek Ra-
dziecki oficjalnie potwierdził prawdziwość 
oskarżeń o popełnienie zbrodni.

Justyna Włodkowska-Kurpiewska

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska
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MIEJSKIE OBCHODY 229. ROCZNICY UCHWALENIA 
KONSTYTUCJI 3 MAJA
To już 229 lat od uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Rokrocznie obchodziliśmy to ważne dla nas 
Polaków święto w sposób uroczysty. Z uwagi na 
panujący reżim sanitarny przyjęty w czasie pandemii 
w naszym mieście uroczystość miała skromny 
charakter. 

O godzinie 12.00 z udziałem nie-
wielkiej liczby mieszkańców od-

była się msza święta celebrowana 
przez proboszcza parafii p.w. Trójcy 
Przenajświętszej ks. Zbigniewa Cho-
romańskiego. Następnie pod pomni-
kiem Powstania Styczniowego na 
Placu Sikorskiego wiązanki kwiatów 
złożyli: Senator RP Marek Adam Ko-

morowski, Poseł na Sejm RP Stefan 
Krajewski, Starosta Powiatu Zambrow-
skiego Stanisław Władysław Ożlański, 
Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz 
Dąbrowski wraz z Przewodniczącym 
Rady Miasta Zambrów Jackiem Ol-
szewskim oraz Wójt Gminy Zambrów 
Jarosław Kos wraz z Przewodniczącą 
Rady Gminy Zambrów Jolantą Wielgat.

 Święto Narodowe 3 Maja jest 
obchodzone w rocznicę uchwale-
nia w 1791 roku Konstytucji 3 maja. 
Dokument był pierwszą konstytu-
cją w nowożytnej Europie, a dru-
gą na świecie po amerykańskiej. 
Rocznica przyjęcia Konstytucji 
3 maja jest świętem ustanowionym 
w 1919 roku. Przez okres PRL jego 
publiczne obchodzenie było zabro-
nione, ponownie stało się państwo-
wym świętem w 1990 roku.

Justyna Włodkowska-Kurpiewska
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KLAUNI ZE SŁODKOŚCIAMI PRZESZLI ULICAMI MIASTA

Fot. K. Ilczuk
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Dzień Dziecka w tym roku skromniej, ale i tak uśmiechy pojawiały się na twarzach 
najmniejszych mieszkańców miasta. 1-ego czerwca w godzinach popołudniowych 
ulicami miasta przeszli klauni, którzy rozdawali słodkości i balony.

W postaci klaunów wcielili się: pracownica Urzędu 
Miasta Zambrów oraz pracownik Miejskiego Ośrod-

ka Kultury w Zambrowie. Klauni wyruszyli sprzed budyn-
ku Centrum Kultury, następnie przez tereny zielone nad 
zalewem miejskim, księży lasek, aleję Wojska Polskiego 
i skwer przy Szkole Podstawowej nr 3. Dzieci chętnie się-
gały po słodkości i pozowały do zdjęć.

 W obliczu pandemii koronawirusa i wprowadzonych 
obostrzeń nie mogła odbyć się zaplanowana na ten dzień 
impreza plenerowa. Dlatego też organizatorzy: Urząd Mia-
sta Zambrów i Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie zor-
ganizowali spotkanie z klaunami, które wywołało uśmiech 
na twarzach najmłodszych, a o to właśnie chodziło.

Justyna Włodkowska-Kurpiewska



MONITOR ZAMBROWSKI18

SPOŁECZEŃSTWO www.zambrow.pl

MŁODZI ZDOLNI. NAJLEPSI WYRÓŻNIENI 
PRZEZ BURMISTRZA
9 czerwca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów odbyło się spotkanie z lau-
reatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2019/2020. 
Burmistrz Miasta Zambrów nagrodził najlepszych uczniów z zambrowskich placó-
wek oświatowych.

Bezapelacyjne na wyróżnienie zasłużył uczeń 
Szkoły Podstawowej nr 4 Jan Błażuk, który jest 

7-krotnym laureatem konkurów przedmiotowych 
z: matematyki, biologii, geografii, chemii, fizyki, in-
formatyki i języka angielskiego.
 Ze Szkoły Podstawowej nr 3 wyróżnienie otrzy-
mały finalistki III Ogólnopolskiego Konkursu Języka 
Niemieckiego „Lust auf Lesen” Patrycja i Paulina 
Nagalskie.
 Ze Szkoły Podstawowej nr 5 wyróżnienie otrzy-
mali:
— Igor Klocek – Wojewódzki Konkurs Historyczny
— Adam Bućko – Wojewódzki Konkurs Chemiczny
— Klaudia Borzymowska – III Ogólnopolski Kon-

kurs Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen”
— Paulina Markowska – III Ogólnopolski Kon-

kurs Języka Niemieckiego „Lust auf Lesen”
 Burmistrz przekazał również gratulacje za 
wkład pracy jaką włożyli opiekunowie naukowi 
i dyrektorzy szkół. Podziękowanie otrzymali: Mał-
gorzata Pawelec – Kacprzak, Dorota Kozioł, Anna 
Ogonowska, Dorota Zimacka, Lidia Grad, Aldo-
na Mioduszewska, Elżbieta Kowalczyk, Barbara 
Gluszcz, Mariusz Gontarski, Bożena Przeździecka, 
Ryszard Świderski, Andrzej Szeligowski.
 Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

Justyna Włodkowska-Kurpiewska

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska
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Fot. J. Włodkowska-KurpiewskaFot. J. Włodkowska-Kurpiewska

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska
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PRACOWNICY URZĘDU MIASTA WSPARLI KUBUSIA 
W WALCE Z CHOROBĄ
Pracownicy „pompowali” dla Kubusia walczącego z rdzeniowym zanikiem mięśni. 
Warto pomagać, bo tak niewiele może dać komuś radość życia. 

Pracownicy Urzędu Miasta Zambrów, a także Radni 
Rady Miasta Zambrów wzięli udział w charytatywnej 

akcji #Gaszynchallange. Ogólnopolska akcja polegała na 
wykonaniu 10 pompek lub 10 przysiadów, wpłacie mini-
mum 5 zł w ramach zbiórki na rzecz chorego, prowadzo-
nej przez platformę siepomaga.pl. Osoby nominowane 
miały 48 godzin na wykonanie ćwiczenia, po czym mogły 
nominować kolejne 3 osoby/instytucje. 
 Pracownicy urzędu otrzymali nominację od Zarządu 
Powiatowego PSL w Zambrowie. 22 czerwca 2020r. na 
terenach zielonych przy zalewie miejskim liczna grupa 
urzędników miejskich na czele z Burmistrzem Miasta 

ZŁOTE GODY
 29 sierpnia 2020 roku w Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Zambrowie odby-
ło się uroczyste odznaczenie Medalem 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Do-
stojni Jubilaci Państwo Jadwiga i Witold 
Zawistowscy za 50 lat w związku mał-
żeńskim otrzymali medale przyznawane 
przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. 
 Dostojnym Jubilatom życzymy dalszej 
tak pięknej wspólnej wędrówki przez ży-
cie w otoczeniu życzliwości ludzkiej i ko-
chającej rodziny.

Anna Bączyk
Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego w Zambrowie

Jadwiga i Witold Zawistowscy, fot. A. Bączyk

Zambrów „pompowała” na rzecz chorego Kubusia z Haj-
nówki, który cierpi na rdzeniowy zanik mięśni. Po wyko-
naniu zadania burmistrz nominował kolejne instytucje, 
a były nimi: Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, Szko-
ła Podstawowa nr 4 w Zambrowie, Pływalnia Miejska 
„Delfin” w Zambrowie. 
 Relacja z akcji #Gaszynchallange wykonana przez 
pracowników Urzędu Miasta w Zambrowie jest dostępna 
na stronie: zambrow.pl/aktualnosci/pracownicy-urzedu-
miasta-wspieraja-kubusia-w-walce-z-choroba/

Justyna Włodkowska-Kurpiewska

Fot. P. Bąkowski
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ZAMBRÓW UPAMIĘTNIŁ 100. ROCZNICĘ BITWY 
WARSZAWSKIEJ 1920 R.
100 lat minęło od pamiętnej Bitwy Warszawskiej mającej miejsce w 1920 
roku. Zambrów również wpisał się w karty historii pamiętnych wydarzeń 
sierpniowych. Aby godnie uczcić pamięć wszystkich poległych żołnierzy 
i ludności cywilnej w naszym mieście odbyły się uroczystości o charakterze 
patriotycznym.

7-ego sierpnia w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Zambrowie odbył się koncert pt. „Mój Dom Polska”. 

Na scenie wystąpili soliści: Krzysztof Gwiazd i Danuta 
Błażejczyk, którzy wykonali wiązankę pieśni żołnierskich.
 14-ego sierpnia miał miejsce wykład dr. hab. Krzysz-
tofa Sychowicza pt. „Wojna polsko – bolszewicka 1920 
na ziemi łomżyńskiej”. Prelegent omówił szczegółowo 
przebieg walk zarówno w czasie odwrotu wojsk polskich 
w lipcu i sierpniu, jak również kontrofensywy w sierpniu 
1920 roku na terenach ziemi łomżyńskiej.
 15-ego sierpnia Przewodniczący Rady Miasta Za-
mbrów Jacek Olszewski przekazał tablicę pamiątkową 
ufundowaną przez Prezydenta RP na ręce Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Kultury Marty Konopka z przezna-

czeniem do siedziby Regionalnej Izby Historycznej w Za-
mbrowie. W czasie uroczystości odegrany został hymn 
państwowy przez kwartet dęty z Miejskiej Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej w Zambrowie. Głos zabrał także Poseł na 

Sejm RP Lech Antoni Kołakowski. Tego dnia miał miej-
sce również wykład dr. hab. Macieja Karczewskiego pt. 
„Miejsce pamięci wojny polsko – bolszewickiej na ziemi 
łomżyńskiej”. W czasie wykładu wymienione zostały mo-
giły i cmentarze wojenne, pomniki ku czci poległych oraz 
inne formy, które na terenie powiatu zambrowskiego 
związane są z I wojną światową, wojną polsko-bolszewic-
ką, a także z II wojną światową.
 16-ego sierpnia odbyła się msza święta w kościele 
p.w. Ducha Świętego w Zambrowie, której przewodni-
czył proboszcz parafii ks. kan. Jarosław Olszewski. Tuż po 
mszy zebrani mieli okazję wysłuchać koncertu w wyko-
naniu Grzegorza Witkowskiego i Cezarego Karwowskie-
go. W programie znalazły się utwory G. F. Haendla, J. S. 
Bacha, F. Schuberta, E. Morricone, G. Caccini, F. Chopina, 
T. Albinoniego oraz M. K. Ogińskiego. Uroczystości za-
kończyły się złożeniem kwiatów pod pomnikiem Oficera 
II Rzeczypospolitej w Zambrowie przez przedstawicieli 
władz samorządowych, instytucji kulturowych z Miasta 
Zambrów i Gminy Zambrów.

Justyna Włodkowska-Kurpiewska
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PARAFIA PW. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ 
W ZAMBROWIE PRZYWITAŁA NOWEGO PROBOSZCZA
Ks. prał. dr Wojciech Nowacki został mianowany nowym probosz czem pa-
rafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie i dziekanem dekanatu 
zambrowskiego. 

SPOŁECZEŃSTWO www.zambrow.pl

sierpnia br. o godz. 18.00 w kościele pw. Trójcy 
Przenajświętszej odbyła się uroczysta msza święta 

podczas, której wierni poznali nowego proboszcza tejże 
parafii. Mszę świętą celebrował ks. biskup Tadeusz Bro-
nakowski, który to dokonał uroczystego wprowadzenia 
ks. prał. dr Wojciecha Nowackiego na stanowisko pro-
boszcza najstarszej parafii w Zambrowie oraz dziekana 
dekanatu zambrowskiego.
 Ceremonia rozpoczęła się przywitaniem proboszcza 
przez przedstawicieli władz państwowych i samorządo-
wych. Życzenia złożyli: Przewodniczący Rady Powiatu 
Zambrowskiego Zbigniew Jach, Senator RP Marek Adam 
Komorowski, Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dą-
browski wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Zambrów 
Jackiem Olszewskim, Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos 
wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Zambrów Jolantą 
Wielgat, harcerze III Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej 
„Grota” a także przedstawiciele wspólnot działających 
w zambrowskiej farze.
 Ks. prał. dr Wojciech Nowacki od 2012 pełnił posługę 
jako proboszcz w parafii pw. Bożego Ciała w Łomży. Jest 
wykładowcą teologii dogmatycznej w Wyższym Semina-
rium Duchownym w Łomży oraz Koordynatorem Odno-
wy w Duchu Świętym diecezji łomżyńskiej. Ponadto jest 
członkiem Rady Krajowego Zespołu Koordynatorów Od-
nowy w Duchu Świętym, przez 12 lat pełnił funkcję prze-
wodniczącego tejże Rady.
 Od listopada 2011r. jest członkiem podkomitetu 
ICCRS (International Charismatic Catholic Renewal Servi-
ces) – czyli międzynarodowego serwisu informacyjnego 
katolickiej odnowy charyzmatycznej ds. Europy wschod-
niej. Z Odnową Charyzmatyczną związany od 1984 roku.

Justyna Włodkowska-Kurpiewska

30
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81. ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWE
1 września 1939 r. niemiecki atak na Polskę rozpoczął najbardziej niszczycielską 
i krwawą wojnę w dziejach ludzkości. Rokrocznie oddajemy hołd bohaterskim 
żołnierzom, którzy walczyli o wolność naszego kraju. 

Burmistrz Miasta Zambrów wraz 
z władzami samorządowymi Po-

wiatu Zambrowskiego oddali cześć 
bohaterom składając wiązanki oko-
licznościowe przy pomniku pole-
głych w obronie ojczyzny  żołnierzy 
Wojska Polskiego.

Z kart historii …
 Hitler domagał się ze strony Pol-
ski zgody na aneksję Wolnego Miasta 
Gdańsk i budowę eksterytorialnego 
połączenia pomiędzy zwartym tery-
torium Niemiec a Prusami Wschod-
nimi przez polskie Pomorze czyli tzw. 
„korytarz”.
 Nieustępliwa postawa Polski 
wobec żądań Hitlera spowodowała 
agresję niemiecką. III Rzesza zaata-
kowała bez wypowiedzenia wojny 
1 września 1939 roku.
 Polska była sprzymierzona 
z Francją, a w marcu 1939 r. otrzy-
mała również gwarancje brytyjskie. 
Tymczasem 23 sierpnia 1939 r. 
Niemcy doprowadziły do podpisa-
nia z ZSRR paktu o nieagresji, (pakt 
Ribbentropp-Mołotow), którego taj-
ny protokół przewidywał sowiecko-
-niemiecką współpracę na wypadek 
wojny i podział terytorium polskiego 
pomiędzy oba państwa.

 Francja i Wielka Brytania, wypeł-
niając swoje zobowiązania sojuszni-
cze, wypowiedziały Niemcom wojnę 
3 września. Wraz ze Zjednoczonym 
Królestwem, wojnę Niemcom wypo-
wiedziały również inne kraje Com-
monwealthu – Kanada, Australia, 
Nowa Zelandia i RPA. Tym samym 
wojna nabrała formalnie charakte-
ru konfliktu światowego. Faktycznie 

jednak nie została podjęta ofensy-
wa przeciwko Niemcom na Zacho-
dzie i działania wojenne zachod-
nich sojuszników ograniczyły się do 
przejściowego zajęcia okręgu Saary 
i wojny morskiej toczonej przez 
Royal Navy na Morzu Północnym 
i Atlantyku.
 17 września na terytorium Polski 
weszły wojska sowieckie. Polskie wła-
dze nie widząc możliwości dalszego 
oporu w kraju przekroczyły grani-
cę z Rumunią i nakazały ewakuację 
wojsk oraz nienawiązywanie walki 
z Sowietami. 28 września skapitulo-
wała Warszawa. Mimo to polski opór 
trwał aż do 6 października, kiedy to 
ostatnie jednostki regularnej armii 
poddały się Niemcom pod Kockiem.
 Podczas działań wojennych 
straciło życie ok. 67 tys. polskich 
żołnierzy, a 133 tys. zostało ran-
nych; zginęło blisko 6 mln obywa-
teli Polski, w tym 3 mln Żydów.

 Opracowano na podstawie:  Woj-
tach Ł. , „Polska w II wojnie światowej”, 
Muzem Historii Polski, https://muzhp.
pl; dostęp: 01.09.2020.

K.Ilczuk
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100. URODZINY PANI JÓZEFY SAWICKIEJ
Pięknego wieku dożyła mieszkania Miasta Zambrów. Przedstawiciele miejskie-
go magistratu złożyli 100. latce gratulacje i życzenia. 

Dnia 5 września 2020 r. Pani Józefa Sawicka, miesz-
kanka Zambrowa ukończyła 100 lat. Sto lat to piękny 

wiek, który osiągają nieliczni. Z tej okazji gratulacje i ży-
czenia zdrowia, pomyślności oraz nieustającej pogody 
ducha Dostojnej Jubilatce przed dzień urodzin przeka-
zali podczas odwiedzin w domu rodzinnym Burmistrz 
Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski oraz Zastępca 
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Miasta Zambrów 
Anna Stefańska. Listy gratulacyjne i życzenia za pośred-
nictwem włodarza miasta przesłali również Prezes Rady 
Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Wojewody Podlaski 
Bohdan Paszkowski.
 Z okazji setnych urodzin Pani Józefy życzymy 200 lat 
w szczęściu, zdrowiu i w otoczeniu najbliższej rodziny!

Justyna Włodkowska-Kurpiewska
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DOCEŃ ZAMBRÓW. BUDUJMY POZYTYWNY 
WIZERUNEK NASZEGO MIASTA
Zambrów zyskał nowe grafiki. Zmiany wzbudziły zainteresowanie i uznanie 
ze strony mieszkańców. 

W ramach kontynuacji wieloletniej kampanii pro-
mocyjnej „Doceń Zambrów” opracowano banery 

z najbardziej rozpoznawalnymi symbolami i miejscami 
Zambrowa. 
 Tym razem wykorzystano nieszablonowe spojrzenie 
na Zambrów – grafiki opracowano w oparciu technikę 
projektowania graficznego, tzw. Clip Arty. Autorskie pro-
jekty w wykonaniu zambrowianina – pana Michała Go-
ska, zostały zawieszone przy terenach rekreacyjnych nad 
zalewem (ul. Piłsudskiego).
 Odbiorcami kampanii są mieszkańcy naszego miasta, 
a także goście/turyści.
 Kampania społeczna realizowana przez Biuro promo-
cji miasta Zambrów ma na celu budowanie pozytywnego 
wizerunku Zambrowa, a także wzmocnienie tożsamości 
lokalnej.

Karolina Ilczuk



MONITOR ZAMBROWSKI26

INFORMACJE www.zambrow.pl

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW ODEBRAŁ 
OD PREZYDENTA RP TABLICĘ UPAMIĘTNIAJĄCĄ 
STULECIE BITWY WARSZAWSKIEJ
Okolicznościowa tablica upamiętniająca 
Bitwę Warszawską 1920 trafiła do 
Zambrowa. 

W Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku odbyła 
się uroczystość wręczenia przez Prezydenta RP An-

drzeja Dudę okolicznościowych tablic upamiętniających 
stulecie Bitwy Warszawskiej. W wydarzeniu wzięli udział 
Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski wraz 
z Przewodniczącym Rady Miasta Jackiem Olszewskim.
 Prezydent Andrzej Duda w dniu 10 czerwca 2020 roku 
wręczył okolicznościowe tablice Miejsce Pamięci Bitwy 
Warszawskiej 1920 roku przedstawicielom samorządów 
i instytucji z wszystkich województw, na których terenie 
znajdują się miejsca związane z Bitwą Warszawską 1920 
roku.
 21 sierpnia 1920 roku Zambrów został oswobodzony 
z rąk Sowietów przez wykonujące zadania pościgowe od-
działy generała Edwarda Rydza-Śmigłego.

Karolina Ilczuk

Opracowano na podstawie Prezydent.pl
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2,8 MLN ZŁOTYCH TRAFIŁO DO BUDŻETU MIASTA 
ZAMBRÓW
Do budżetu Miasta Zambrów trafi blisko 2,8 mln złotych.

INFORMACJE www.zambrow.pl

2 lipca na terenach rekreacyj-
nych nad zalewem miejskim 

w Zambrowie odbyło się spo-
tkanie Premiera Morawieckie-
go z samorządowcami z terenu 
powiatu zambrowskiego, w tym 
także z Burmistrzem Miasta Za-
mbrów.
 Samorządowcy otrzymali 
czeki z dofinansowaniem z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Środki będzie moż-
na wykorzystać na inwestycje 
bliskie ludziom, takie jak re-
monty szkół i przedszkoli, inwe-
stycje w wodociągi i kanalizację.
 Premier Morawiecki w czerw-
cu br. odwiedził zambrowską 
firmę MONOLIT, która otrzy-
mała wsparcie finansowe w ra-
mach Tarczy Finansowej.

Karolina Ilczuk

Fot.K. Ilczuk

Fot.K. Ilczuk
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KRZYSZTOF RADUCHA – NAJLEPSZYM ZAMBROWIANIN 
W IV WYSOKOMAZOWIECKIM 24 GODZINNYM 
MARATONIE ROWEROWYM
Rowerowy maraton mu nie straszny. Krzysztof Raducha najlepszy z Zambrowa.

W dniach 20 – 21 czerwca 2020 roku po dro-
gach wokół Wysokomazowieckiego na tra-

sie Wysokie Mazowieckie – Gołasze Mościckie 
– Kulesze Kościelne – Czarnowo Biki – Wysokie 
Mazowieckie przejechał IV Wysokomazowiecki 24 
godzinny Maraton Rowerowy. Do udziału w im-
prezie zgłosiło się ponad 76 osób, a udział w niej 
wzięło 68 uczestników. W ciągu 24 godzin łącznie 
przejechano 20 979.2 kilometrów. Najlepszy za-
wodnik Michał Ciecierski przejechał 733 km. Na-
wet niesprzyjające warunki atmosferyczne (opa-
dy deszczu i silny wiatr) nie zniechęciły jadących, 
którzy w komplecie zaliczyli trasę, która była bar-
dzo dobrze ciekawa i urozmaicona. Poza jednym 
groźnie wyglądającym incydencie i interwencji 
ratowników medycznych obyło się bez przykrych 
zdarzeń i kolizji drogowych. Wśród startujących 
byli mieszkańcy Zambrowa, którzy uczestniczą 
w Maratonie od czterech lat. Wśród mieszkań-
ców naszego miasta najlepszy wynik uzyskał Pan 
Krzysztof Raducha 478.8 km – otrzymując nagro-
dę ufundowaną przez zambrowskiego przedsię-
biorcę Pana Zygmunta Wszeborowskiego. Wśród 
weteranów zwyciężył Pan Eugeniusz Borowski 
–342 km.
  Organizatorzy imprezy pragną serdecznie po-
dziękować sponsorom oraz osobom aktywnie 
wspierającym Maraton. Panu Burmistrzowi Mia-
sta – Kazimierzowi Dąbrowskiemu, Zbigniewowi Jachowi 
– Przewodniczącemu Rady Powiatu, Łukaszowi Bogdań-
skiemu z PHU „ANNA”, Krystynie Pietruszyńskiej z PH 
„AGRA”, a przede wszystkim Irenie Rupińskiej z PPHU 
„TRANS – KRUSZ” z Szumowa za ufundowanie nagrody 

głównej – roweru szosowego firmy Romet – Huragan. 
Serdecznie dziękujemy także członkiniom Oddziału Rejo-
nowego PCK w Zambrowie za aktywny udział w pracach 
biura Maratonu.

Tadeusz Jan Wróblewski
Organizator
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I RAJD ONKOROWEROWY
Rowerzyści pierwszego rajdu Onkorowerowego zmierzyli się z kilkunastokilome-
trową trasą, by pokazać że jazda na rowerze jest podobna do procesu leczenia 
chorób onkologicznych – musisz się z tym zmierzyć i nie poddawać.

NEXXTEAM ZAMBRÓW ZWYCIĘZCĄ PIERWSZEJ EDYCJI 
POLSKIEJ LIGI PAINTBALLOWEJ W SEZONIE 2020
Rozpoczęli sezon i to z przytupem. NexXTeaM zgarnia pierwsze zwycięstwo. 
Oby tak dalej. 

czerwca 2020 roku w na terenie Term Uniejów od-
była się pierwsza edycja Polskiej Ligi Paintballowej 

w sezonie 2020.
 Trzecioligowa drużyna NexXTeaM rozegrała w czasie 
turnieju pięć spotkań, z czego odniosła cztery zwycię-
stwa i odnotował jeden remis.
NXTM – Energy Team Jelenia Góra White 4:0
NXTM – eXile Trójmiasto 6:2
NXTM – Repomen Otwock 4:0
NXTM – Harnasie Podhale Paintball Team 2:2
NXTM – Old Stars 6:2
 Zanotowane wyniki pozwoliły drużynie NexXTeaM Za-
mbrów uplasować się na I miejscu i awansować do dru-
giej ligi Polskiej Ligi Paintballowej.
 Członkowie NexXTeaM Zambrów szczególne po-
dziękowania składają sponsorom: Clovin S.A. – Główny 

W sobotę, 4 lipca, wyruszył I Rajd Onkorowerowy. 
Wzięło w nim udział 15 osób, w tym cztery za-

mbrowskie amazonki, a także osoby wspierające stowa-
rzyszenie, przedstawiciele: władz Miasta Zambrów – za-
stępca Burmistrza Adam Libuda i Przewodniczący Rady 
Miasta Jacek Olszewski oraz Wójt Gminy Zambrów – Ja-
rosław Kos.
 Trasę przejazdu przygotował i poprowadził rowe-
rzystów Andrzej Trochimowicz – Prezes Stowarzyszenia 
Sportowo-Rekreacyjnego „Sporteam”. Trasa prowadziła 

SPONSOR, Kazimierz Dąbrowski – Burmistrz Miasta Za-
mbrów, VARTA AG, Manta – Diving, Paintball & Mine Re-
scue Equipment, Skill Paintball, ZPK Szumowo, Planetec-
lipse.

zambrowiacy.pl

Fot. NexXTeaM
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SIATKARKI REKORDU ZAMBRÓW MISTRZYNIAMI 
PODLASIA
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Młode zambrowianki wywalczyły naj-
cenniejsze zwycięstwo w wojewódz-
twie. Idą jak burza. Teraz zmierzą się 
z najlepszymi w Polsce. 

W sobotę, 4 lipca, „czwórki” Rekordu Zambrów sta-
wiły się w Szepietowie na turnieju Kinder+ Sport. 

Był to jedyny turniej, który został rozegrany w kategorii 
czwórek dziewcząt na Podlasiu i decydował o awansie na 
finał Mistrzostw Polski w minisiatkówce.
 Do rywalizacji przystąpiło 11 zespołów. Drużyny zo-
stały podzielone na 2 grupy. Rekord Zambrów reprezen-
towały dwa zespoły w składzie:
 Rekord 1 – Julia Wieczorek, Hanna Choromańska, Ni-
kola Jara, Julia Przeździecka, Kamila Leśniewska
 Rekord 2 – Patrycja Rogulska, Amelia Małkowska, Na-
talia Wojsz, Julia Grodzka.
 Rekord 1 wygrał pewnie wszystkie mecze w swojej 
grupie i zajmując pierwsze miejsce awansował do półfi-
nału. 
 W półfinale Rekordzianki trafiły na zespół z Sejn. 
Mecz wygrały zawodniczy z Zambrowa. Od upragnio-
nego tytułu dzielił je jeden mecz, który stoczyły z dziew-
czętami z Set Wasilków. Wynik 2 – 0 dla zambrowskich 
zawodniczek oznaczał jedno: tytuł Mistrzyń Wojewódz-
twa Podlaskiego. Zespół do zwycięstwa poprowadzili tre-
nerzy: Łukasz Kujawa i Zbigniew Niewiński Drugi zespół 
ostatecznie uplasował się na 6 miejscu.

Rekord Zambrów

SPORT

z Zambrowa przez Nowogród do małej miejsco-
wości Ptaki gdzie znajduje się Ośrodek Wypo-
czynkowy „Caritas” dla dzieci. Tam uczestnicy 
mogli odpocząć do następnego dnia. W Ptakach 
uczestnicy Onkorowerowego rajdu zjedli obiad 
i wzięli udział w wieczornym grillu, a następnego 
dnia w niedzielę po śniadaniu, wyruszyli w drogę 
powrotną do domu.
 Uczestnicy dziękują ks. Andrzejowi Mikuc-
kiemu za udzielenie bezpłatnego noclegu w tak 
uroczym miejscu. Dziękują też władzom Miasta 
Zambrów i Powiatu Zambrowskiego za wsparcie 
finansowe, dzięki któremu projekt mógł być zre-
alizowany.
 Jazda na rowerze jest bardzo podobna do procesu 
leczenia chorób onkologicznych. Tak samo w sytuacji, 
gdy chory dowiaduje się, ze ma nowotwór, jak i w sytu-
acji gdy pierwszy raz wsiada na rower lub robi pierwszy 
krok, by pokonać dłuższą trasę. Nikt nie wie jak zachowa 
się jego organizm – nie wie, czy strach go nie sparaliżuje. 
Jedyne co jest wiadome to fakt, że nie może się poddać. 

Nawet w burzy, deszczu, w upale czy chłodzie lub zmę-
czeniu. Tak samo jak w czasie najgorszej chemioterapii 
nie można odpuścić trzeba walczyć dalej. Takie poczucie 
niezłomności jest bardzo potrzebne osobom potrzebują-
cym wsparcia w walce z chorobą.
 Wszyscy uczestnicy wrócili zadowoleni, opaleni i go-
towi do kolejnej wyprawy za rok.
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  Kiedy sztab zakończył posiedzenie, była już noc. Po-
grążone w ciemnościach koszary rozświetlał jedynie księ-
życ w pełni, a w oknach, tylko gdzie, niegdzie połyskiwały 
zapalone świece. W mieszkaniu pułkownika Gorczakowa 
i Niny Andriejewny już panowała cisza, jednak w całym 
otoczeniu czuć było olbrzymi niepokój.
 Dzieci pani Marii zeszły spać do swojego domu, 
a dzieci Niny do swoich pokojów. Aleksander, zmęczony 
wydarzeniami dnia, zasnął natychmiast, za to mała Ania 
przeczuwała, że dzieje się coś dziwnego. Podczas gdy 
żegnała wszystkich gości na dobranoc, wzięła ze stolika 
srebrną łyżeczkę do herbaty z pięknie wygrawerowanym 
dwugłowym orłem. Zaniosła ją do swojego pokoju i po-
łożyła się do łóżka. Długo nie mogła zasnąć, kręciła się 
i przewracała z boku na bok. Księżyc rozświetlał pokój 
na tyle, by można było się w nim swobodnie poruszać. 
Wzięła więc łyżeczkę i położyła się z powrotem. Zaczęła 
nią skrobać ścianę, w końcu zdecydowała się wyskrobać 
słowo „mama”. Jedyne słowo, które umiała napisać. Zmę-
czona tym wysiłkiem usnęła natychmiast, a łyżeczka wy-
padła jej z ręki i potoczyła się pod łóżko. Nadieżda zosta-
ła odprowadzona do siebie, zaś do oczekujących dolączył 
baciuszka.
 Konstanty podjechał pod swój dom. Spojżał na bryłę 
budynku, który w świetle księżyca stawał się jeszcze więk-
szy, niż jest. W całym bloku tylko w ich salonie paliły się 
świece, a cienie ludzi w nim przebywających, wydawały 
się, że stale migają. Pułkownik długo patrzył na ten wi-
dok, jakby chciał go sfotografować i zachować w pamięci.
Wreszcie wszedł do budynku. Dyżurni spali na siedząco, 
z głowami na stolikach. Oficer nawet ich nie budził.
 Cicho wszedł na piętro i otworzył drzwi do mieszka-
nia. Wszyscy w milczeniu spojrzeli na niego, oczekując 
wyjaśnień.
 — Generał Sołonin zarządzil ewakuację. Mamy bar-
dzo mało czasu. Front jest coraz bliżej.
 Nikt nic nie powiedział, wszyscy patrzyli na Konstan-
tego z niedowierzaniem w oczach. Pułkownik odchrząk-
nął i zaczął mówić dalej:
 — Cywile mają na to tylko trzy dni. Na stacji w Czy-
żewie będą dostawione dodatkowe pociągi. Wojsko na 
ewakuacje ma cały tydzień, ale będziemy musieli zabrać 
wszstko, i to dosłownie. Będziemy opuszczać miasto 
wszystkimi mozłiwymi drogami.
 Pierwsza poruszyła się Maria Gregoriewna. Podeszła do 
swojego męża, baciuszki, i zniżonym głosem powiedziała:

— Mikołaju, to znaczy że będziemy musieli też opuścić 
naszego Aloszkę na naszym cmentarzu.
— No tak — odpowiedział baciuszka — Wielu ludzi ja tu 
pochowałem. Oni zostaną tu na zawsze. Widocznie Bóg 
tak chciał.
 — Pójdźmy jutro się z nim porzegnać...
 — Dobrze, Marysiu.
 Baciuszka chwycił żonę za dłonie, zbliżył do siebi i uca-
łował w czoło. Konstanty zaś podszedł do Niny. 
 — Kochanie, już jutro zaczniesz pakować rzeczy, ale 
wybieraj same najważniejsze: Pociągiem pojedziesz do 
Grodna i tam na jakiś czas zatrzymasz się u ciotki ,Galiny 
Kuźniecowej i stamtąd pojedziesz do naszej posiadłości 
na Krym. 
 — Dlaczego ? — Spytała nieco zaniepokojona i zdzi-
wiona Nina. — Dlaczego nie do Petersburga?
 — Tam może być bardzo niebezpiecznie. Narazie naj-
lepiej jest unikać dużych miast w Rosji.
 — Ale co tam się dzieje ? Dlaczego nic mi o tym wsyst-
kim nie mówiłeś ?
 — Nie chciałem cię niepokoić Nineczko.
 — To co z nami będzie ? Co się stanie z naszym mająt-
kiem?
 — Na pewno wszystko się jakoś ułoży — odpowiedziął 
Konstanty — a teraz róbmy to, co do nas należy.
 Podpułkownik Zakarow stał przy stole nieco osłupia-
ły. Różne myśli krążyły mu po głowie. Zastanawiał się, co 
stanie się z jego majątkiem podczas rewolucji ? Gdzie po-
winna wyjechać na ten czas jego żona ? Lecz jedna myśl 
dręczyła go najbardziej i tę bezwładnie wypowiedział na 
głos:
 — Jak Nadieżda, w tym stanie poradzi sobie z tak da-
leką podróżą?
 Wtedy kobiety jakby przebudziły się z dziwnego letar-
gu i podeszły do podpułkownika.
 — Walenty Iwanowiczu — powiedziała matuszka — 
proszę się o to nie martwić. Już my, tu z Niną wszystkie-
go dopilnujemy. A podróż zorganizujemy tak, byśmy ją 
wszystkie trzy w tym samym pociągu spędziły, by Nadież-
dę mieć zawsze pod okiem i zapewnić jej najlepszą opiekę. 
 — Balszoje spasiba — odpowiedział podoficer — Je-
stem już spokojniejszy, kiedy wiem, że zostawię moją 
żonę w tak dobrych rękach.
 Po czym zaczęli rozchodzoć się do swoich domów, 
wiedząc już, że wszstkich czeka bardzo ciężki okres.

Paweł Szepietowski 
– zambrowianin mieszkający we Francji
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