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SPIS TREŚCI

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu, gdzie wystę-
puje KORONAWIRUS i zaobserwowałeś u siebie objawy, 
takie jak:
GORĄCZKA, KASZEL, DUSZNOŚCI I PROBLEMY Z 
ODDYCHANIEM, to: bezzwłocznie powiadom telefonicz-
nie stację sanitarno-epidemiologiczną:
● w dni robocze w godz. 7:25-15:00:
— na nr tel. 86 276 30 70 (zasady zapobiegania zakażeniu 
itp.),
— na nr tel. 86 276 30 73, alarmowy: 509 512 555 (telefon 
alarmowy proszę dzwonić tylko w nagłych wypadkach) – 
zgłoszenie podejrzenia zakażenia koronawirusem/zachoro-
wania,

KORONAWIRUS
WAŻNA INFORMACJA

● po ww. godz. i w dni ustawowo wolne od pracy: 695 791 
331 lub 509 512 555.
NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI POZ (chyba, 
ze zostaniesz o to poproszony w określonym terminie) ani 
nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia 
gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.
MYJ często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym 
na bazie alkoholu
UNIKAJ dotykania rękami oczu, nosa i ust
ZASŁANIAJ usta i nos zagiętym ramieniem lub jednorazo-
wą chusteczka kiedy kaszlesz lub kichasz
NIE ZBLIŻAJ się do osób chorych
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Na czas Świąt Wielkiej Nocy radując się ze Zmartwychwstania Pana
naszego pragniemy złożyć wszystkim Mieszkańcom naszego miasta, 

a także przybyłym Gościom najserdeczniejsze życzenia. 
Życzymy, aby te piękne Święta spędzone w rodzinnym gronie 

dostarczyły nowych sił i energii tak potrzebnej do zmagania
się z otaczającą nas rzeczywistością.

Wesołego
 Alleluja

Przewodniczący Rady Miasta Zambrów
Jacek Olszewski

Burmistrz Miasta Zambrów 
Kazimierz Dąbrowski

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU MIASTA ZAMBRÓW

Z OBRAD RADY MIASTA ZAMBRÓW

Sprawozdania z sesji Rady Miasta Zambrów VIII 
kadencji 

 28 stycznia 2020 roku w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów 
odbyła się XV Sesja Rady Miasta Zambrów VIII kadencji. Pod-
czas obrad zambrowscy radni podjęli następujące uchwały: 

•  Uchwała Nr 79/XV/2020 w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go części miasta Zambrów w rejonie ulic: Ostrowskiej i Polowej. 

• Uchwała Nr 80/XV/2020 w sprawie wskazania wstępne-
go miejsca lokalizacji przystanku komunikacyjnego na tere-
nie Miasta Zambrów. Dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców 
wskazuje się wstępne miejsce lokalizacji przystanku komuni-
kacyjnego na terenie Miasta Zambrów przy drodze powiatowej 
Nr 2676B w okolicach Szkoły Podstawowej Nr 4.

• Uchwała Nr 81/XV/2020 w sprawie zatwierdzenia planów 
pracy komisji Rady Miasta Zambrów na 2020 r.

25 lutego br. odbyła się XVI Sesja Rady Miasta Zambrów, pod-
czas której podjęto następujące uchwały: 

• Uchwała Nr 82/XVI/2020 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Zambrowa w części obejmującej obszar 
położony w obrębie ulic: rtm. W. Pileckiego i Konopnickiej.

• Uchwała Nr 83/XVI/2020 o zmianie uchwały w spra-
wie utworzenia i nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi 

Kultury w Zambrowie. W Statucie Miejskiego Ośrodka Kul-
tury w Zambrowie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 
119/XVIII/2000 Rady Miejskiej w Zambrowie z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie utworzenia i nadania statutu Miejskiemu Ośrod-
kowi Kultury w Zambrowie (Dziennik Urzędowy Wojewódz-
twa Podlaskiego z 2014 r. poz. 1909) § 7 otrzymuje brzmienie: 
„§ 7. W skład Ośrodka wchodzi Miejska Biblioteka Publiczna, 
Regionalna Izba Historyczna oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku”.

• Uchwała Nr 84/XVI/2020 o zmianie uchwały w sprawie 
utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Miejski w Zambro-
wie. W uchwale Nr 137/XXV/17 Rady Miasta Zambrów z dnia 
21 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej 
Żłobek Miejski w Zambrowie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. 
poz. 859, z 2018 r. poz. 2061, z 2019 r. poz. 4623) w Statucie 
Żłobka Miejskiego stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały 
§ 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Do Żłobka przyjmowane 
są dzieci, które: 1) mają miejsce zamieszkania w gminie Mia-
sto Zambrów, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3, 2) posiadają 
obowiązkowe szczepienia ochronne, zgodnie z aktualnym Pro-
gramem Szczepień Ochronnych, potwierdzone przez okazanie 
do wglądu książeczki zdrowia dziecka z wpisem wykonanych 
szczepień, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3, 3) posiadają 
przeciwskazania do szczepień, potwierdzone zaświadczeniem 
od lekarza rodzinnego lub lekarza pediatry.”.

• Uchwała Nr 85/XVI/2020 w sprawie przyjęcia Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bez-
domności zwierząt na terenie Miasta Zambrów na rok 2020. 

Karolina Ilczuk

Pełne treści uchwał wraz załącznikami dostępne są stronie internetowej www.zambrow.esesja.pl. Ponadto informujemy
o możliwości obejrzenia sesji Rady Miasta Zambrów na żywo na kanale youtube, wystarczy w wyszukiwarce 
strony youtube.pl wpisać Urząd Miasta Zambrów. O terminach sesji informujemy na stronie www.zambrow.pl
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DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU MIASTA ZAMBRÓW

Zambrowska Karta Seniora 60+

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

Korzyści z posiadania karty: 
 Posiadacz karty otrzymuje rabaty na zakup produktów 
i usług oferowanych przez partnerów programu (m.in. pływal-

ZAMBRÓW PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM

nia miejska, lodowisko, korty tenisowe, mecze piłkarskie, płat-
ne imprezy w MOK oraz wiele innych). 

Jak uzyskać kartę programu?
 Wypełniony wniosek o wydanie karty seniora należy złożyć 
w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 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 stu-
diujące) i rodzin zastępczych zamieszkałych 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 ro-
dziny 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. pływal-
nia miejska, lodowisko, korty tenisowe, mecze piłkarskie, płat-
ne 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 in-
ternetowej i dostarcz do sekretariatu urzędu lub wyślij na 
e-mail: promocja@zambrow.pl

Aktualne informacje o programach, baza partne-
rów oraz formularze wniosków są dostępne na stronie 
www.zambrow.pl zakładka MIESZKANIEC.
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DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU MIASTA ZAMBRÓW

Karta Dużej Rodziny
 Program Karta Dużej Rodziny skierowana jest do rodzin 
wielodzietnych (troje lub więcej dzieci w wieku do 18 lub do 24 
uczące się lub studiujące), rodzin zastępczych zamieszkałych na 
terenie miasta Zambrów oraz dla rodziców, którzy kiedykolwiek 
wychowali i mieli na utrzymaniu minimum trójkę dzieci. 
 
Gdzie złożyć wniosek? 

 Osoby zamieszkujące w Zambrowie wniosek powinny skła-
dać w Urzędzie Miasta Zambrów, pok. 228. Wniosek w imie-
niu rodziny składa rodzic/opiekun prawny.

Jak otrzymać mKDR?

 Aby otrzymać elektroniczną wersję Karty Dużej Rodziny, 
wystarczy złożyć wniosek o jej wydanie. Można to zrobić za 
pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@tia lub osobi-
ście w Biurze Promocji Miasta Zambrów pokój 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 jednorazo-
we 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 Mini-
sterstwa 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 wy-
pełnione.
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.

Aktualne informacje o programie oraz formularze wniosków są dostępne na stronie www.zambrow.pl w zakładce MIESZKANIEC

Samorząd Zambrowa otrzymał ok. 3,9 mln zł na projekty 
poprawiające jakość życia oraz bezpieczeństwo 
mieszkańców „Koszar” w Zambrowie

 W dniu 20.12.2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskie-
go w Białymstoku została podpisana umowa o dofinansowa-
nie projektu pn. Podniesienie jakości życia oraz bezpieczeń-
stwa mieszkańców „Koszar” w Zambrowie poprzez integrację 
społeczną oraz kształtowanie przestrzeni publicznej, w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podla-
skiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktu-
ra dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.5 Rewitali-
zacja. Zgodnie z umową całkowita wartość projektu wynosi: 
5 251 326,64 zł, wysokość dofinansowania: 3 879 409,74 zł. 
 Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia miesz-
kańców Koszar, poprzez zwiększenie efektywności i jakości 

infrastruktury przyczyniającej się do osiągnięcia korzyści spo-
łeczno – gospodarczych. Projekt przyczyni się do poprawy 
jakości życia mieszkańców, powstrzyma degradację obszaru 
znajdującego się w gorszym położeniu oraz przywróci i nada 
nowe funkcje – ważne z punktu widzenia lokalnego rozwoju.
W ramach projektu w roku 2020 planuje się wykonanie zadań:
 – remont budynków gospodarczych wraz z zagospodarowa-
niem terenu przy Alei Wojska Polskiego 54 i 58 w Zambrowie, 
 – monitoring terenu Koszar wraz z utworzeniem i wyposaże-
niem Centrum Monitoringu.

Weronika Zaniewska
Wydział Rozwoju Gospodarczego

Urząd Miasta Zambrów
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Konferencja prasowa Burmistrza Miasta Zambrów 
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 17 stycznia br. w siedzibie zambrowskiego magistratu od-
była się konferencja prasowa Burmistrza Miasta Zambrów.
 Na konferencję przybyli przedstawiciele mediów lokalnych 
i regionalnych, m.in. Radia Białystok, Tygodnika Kontak-
ty, portali internetowych zambrow.org oraz zambrowiacy.pl, 
a także Monitora Zambrowskiego.
 Podczas konferencji Burmistrz Kazimierz Dąbrowski omó-
wił następujące tematy: budżet miasta na 2020 rok, inwestycje 
i remonty, uroczystości miejskie, kalendarz imprez kultural-
nych, kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych, programy 
dla mieszkańców (fotowoltaika, usuwanie azbestu) oraz spra-
wy różne.

Karolina Ilczuk 

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU MIASTA ZAMBRÓW

Zambrowskie Żubry 2019 
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 29.02.2020 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie 
podczas uroczystej gali rozdano doroczne nagrody Burmistrza 
Miasta Zambrów „Zambrowskie Żubry 2019”.
 Zambrowskie Żubry to nagroda Burmistrza Miasta Za-
mbrów przyznawana za szczególne osiągnięcia na różnych 
płaszczyznach życia. „To wyróżnienie tych, którzy poprzez swoje 
działania, pasje i chęci promują Zambrów” – Burmistrz Kazi-
mierz Dąbrowski.
 Pierwsza edycja tego wyjątkowego wydarzenia miała miej-
sce w roku 2001. Była to już 20 gala rozdania nagród Burmi-
strza Miasta „Zambrowskie Żubry”.
 W tym roku zgodnie z nowo podjętym Zarządzeniem, no-
minacje do nagrody można było składać w 4 kategoriach:
1)  Przedsiębiorca roku;
2)  Wydarzenie roku;
3)  Osobowość roku;
4)  Najlepszy nauczyciel.
 Wyboru laureatów dokonał Burmistrz Miasta Zambrów 
Kazimierz Dąbrowski.

 Również tego wieczoru Burmistrz Miasta Zambrów przy-
znał wyróżnienie specjalne za zaangażowanie i pracę osób, 
które obradowały 10 razy lub więcej w kapitule. Wyróżnienie 
odebrali: Anna Wiśniewska – emerytowana Sekretarz Miasta 
Zambrów, Zyta Brysacz – emerytowana nauczycielka, Zbigniew 
Korzeniowski – Prezes Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej, radny Rady Miasta Zambrów, Sławomir Skrzypkowski 
– emerytowany Komendant Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Zambrowie.
 Kolejne wyróżnienie za zaangażowanie w organizację 
Pierwszej Parady Dyrygentów i Zambrowskiego Kociołka oraz 
znaczące wsparcie finansowe tych wydarzeń otrzymali Starosta 
Powiatu Zambrowskiego i Rada Powiatu Zambrowskiego.
 Oto lista laureatów nagrody „Zambrowskie Żubry 2019”:
 Kategoria Przedsiębiorca roku
„ZŁOTY ŻUBR” Fitness Trading Robert Szulborski
WYRÓŻNIENIE SPECJALNE w kategorii Przedsiębiorca 
Roku otrzymał Bank Spółdzielczy w Zambrowie
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 Kategoria Wydarzenie roku
„ZŁOTY ŻUBR” Zambrowski Klub Karate Kyokushin za 
V Międzynarodowy Turniej Karate Kyokushin o Puchar Bur-
mistrza Miasta Zambrów
„SREBRNY ŻUBR” Miejski Ośrodek Kultury oraz Krzysztof 
Witkowski za I Międzynarodową Paradę Dyrygentów Orkiestr 
Dętych 2019
„BRĄZOWY ŻUBR” Mazowiecko-Podlaski Klub Karate za 
IX Międzynarodowe Mistrzostwa Polski International Budokai
 Kategoria Osobowość roku
„ZŁOTY ŻUBR” Małgorzata Trocha
 Kategoria Najlepszy Nauczyciel
„ZŁOTY ŻUBR” Leszek Chodkiewicz
 Tradycyjnie tuż po nagrodzeniu laureatów wolontariuszki 
Sztabu WOŚP przy Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie 
podsumowały 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
dziękując sponsorom i mieszkańcom za udział w tegorocznej 
zbiórce.
 Na zakończenie tegorocznej gali „Zambrowskie Żubry 
2019” odbył się koncert tenorów nowej generacji TRE VOCI.

Marzena Gołębiewska
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SPOŁECZEŃSTWO

Przedszkole na Medal 2019 

Koncerty kolęd „Wśród nocnej ciszy” 
oraz „Mędrcy Świata Monarchowie”

Fot. 10-12 M. Gołębiewska

 Miejskie Przedszkole Nr 5 w Zambrowie zostało zgłoszone 
do udziału w plebiscycie „Przedszkole na Medal” organizowa-
nym przez Gazetę Współczesną i Kurier Poranny.
 Jest nam miło poinformować, że dzięki wszystkim odda-
nym głosom 10 grudnia placówka otrzymała nagrodę – robota 
edukacyjnego Photon, a także za zajęcie I miejsca w kategorii 
Nauczyciela Wychowania Przedszkolnego Roku dyplom otrzy-
mała Monika Mościcka.

 Warto dodać, iż jest to już czwarta edycja „Przedszkole na 
Medal”, a 12 grudnia odbyła się uroczysta gala w Białymstoku, 
na której zwycięzcy w kategoriach Nauczyciel Wychowania 
Przedszkolnego Roku oraz Przedszkole Roku odebrali swoje 
nagrody i tytuły.
 Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Marzena Gołębiewska
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 15.12.2019 oraz 6.01.2020 r. na sali widowiskowo-kinowej 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie odbyły się koncer-
ty kolęd w wykonaniu Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
pod batutą Krzysztofa Witkowskiego. W grudniowym koncer-
cie pn. „Wśród Nocnej Ciszy” orkiestra wraz z solistami wyko-
nała utwory: „Last Christmas”, „Wśród nocnej ciszy”, „Lulaj-

że Jezuniu”, „Cicha noc”, „Bóg się rodzi”, „Gdy śliczna Panna”, 
„Dzisiaj w Betlejem”, „Gdy się Chrystus rodzi” i „Jingle Bells”. 
W styczniowym zaś koncercie zatytułowanym „Mędrcy Świata 
Monarchowie” muzycy zaprezentowali między innymi kolędy: 
„Mędrcy Świata” , „Bracia patrzcie jeno”, „Tryumfy Króla Nie-
bieskiego” i „Let it snow”.

Marzena Gołębiewska
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Pokaz operetki „Nowy  Don Kiszot, 
czyli sto szaleństw”

 21.12.2019 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie 
odbył się pokaz operetki „Nowy Don Kiszot, czyli sto sza-
leństw” w wykonaniu solistów, chóru i Studenckiej Orkiestry 
Symfonicznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 
Filii w Białymstoku pod dyrekcją Kazimierza Dąbrowskiego. 
Orkiestrą dyrygował Jacek Rogala.
 Orkiestra zaprezentowała utwory wybitnego polskiego kom-
pozytora – Stanisława Moniuszko, libretto wg Aleksandra Fredry. 
Utwory skomponowane były na głosy solowe, z towarzyszeniem 
chóru i orkiestry. Koncert poprowadził Krzysztof Dąbrowski.

 Na zakończenie podziękowania z rąk Dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Kultury w Zambrowie Marty Konopka otrzyma-
li: Prodziekan Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego, 
Edukacji Muzycznej i Wokalistyki dr hab. Krystyna Goła-
szewska, Dziekan Wydziału Instrumentalno-Pedagogiczne-
go, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki prof. dr hab. Bożenna 
Sawicka, dyrygent Kazimierz Dąbrowski, kierownik wokal-
ny Cezary Szyfman, reżyser Paweł Chomczyk oraz Cezary 
Witkowski.

Marzena Gołębiewska
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28. Finał WOŚP
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 Zgodnie z informacją podaną przez Zambrowski Sztab 
WOŚP – w ramach tegorocznej kwesty w Zambrowie zebrano 
73 tysiące złotych! W całej Polsce zebrano 186 133 610,66 zł. 
Środki zostaną przeznaczone na zakup najnowocześniejszych 
urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących 
różnego rodzaju operacji.
 W dniu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 60 wo-
lontariuszy z Zambrowa kwestowało na ulicach miasta oraz 
w sąsiednich miejscowościach. Zambrowski sztab WOŚP pro-
wadził zbiórkę pieniędzy już dzień przed finałem. Odbyły się 
imprezy o charakterze sportowym i nie tylko. Po raz pierwszy 
11 stycznia rowerzyści wyruszyli na trasę w ramach WOŚP-
-owego Rajdu Rowerowego „28/28 – czyli 28 kilometrów na 
28. Finał” (20 uczestników). Tego samego dnia odbył się pierw-
szy zlot Morsów w Zambrowie (43 uczestników) nad zalewem 
miejskim. Ponadto w hali Zespołu Szkół nr 1 drużyny siatkar-
skie zmierzyły się w VIII WOŚP-owym Turnieju Piłki Siatko-
wej, a uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawo-
wych rywalizowali w SP nr 5 w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar 
Burmistrza Miasta Zambrów. Po raz drugi do akcji przyłączył 
się salon fryzjerski EVA. W Centrum Kultury zagrał lokalny 
zespół „Dyliżans”.
  Szefem akcji jak co roku był Andrzej Trochimowicz, 
nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie.

Justyna Włodkowska-Kurpiewska
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Koncert Noworoczny Miejskiej Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej 
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 2.02.2020 r. w murach Miejskiego Ośrodka Kultury w Za-
mbrowie odbył się Koncert Noworoczny Miejskiej Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej pod batutą Krzysztofa Witkowskiego. 
Koncert poprowadziła Katarzyna Kulesza – pracownik tutej-
szego MOK-u.
 Podczas koncertu orkiestra zaprezentowała muzykę ta-
neczną, popularną, rozrywkową oraz filmową. Przybyli goście 
wypełnili salę widowiskowo-kinową po brzegi. Podczas kon-
certu orkiestra zaprezentowała znane utwory w nowych aran-
żacjach, m.in: „The Second Walc”, „Quando, quando, quando”, 
„Livin ‘ On a Prayer”, „The Magnificent Seven ”, „Czardasz – 
Vitiorio Monti”, „Viva Brasil”, „Copacabana”, „Muzyka z baletu 
Faust”, „Timber”, „Moment Morricone i Pata Pata”, „Sing sing 
sing” oraz „Marsz Radeckiego”.
 Na zambrowskiej scenie zaprezentowali się także soli-
ści – Przemysław Witkowski oraz Jakub Ladziński i Kamil 
Pomykała.
 Tradycyjnie koncert urozmaiciły występy grup tanecznych 
prowadzonych przez Panią Marię Gerasimiuk i Panią Lilię Gri-
goryan.
 W ramach podziękowań władze samorządowe miasta Za-
mbrów oraz Dyrektor MOK wręczyli na ręce choreografek 
kwiaty, zaś na ręce kapelmistrza ufundowany puzon. W na-
grodę za zaangażowanie członków orkiestry w urozmaicenie 
szeregu miejskich uroczystości patriotycznych i kultural-
nych orkiestranci wyjadą na wycieczkę do Węgier. Wyciecz-
ka zostanie w całości sfinansowania przez samorząd miasta 
Zambrów.

Karolina Ilczuk 
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Złote Gody
A.Bączyk.JPG
 W styczniu i w lutym w Ur zędzie Stanu Cywilnego w Za-
mbrowie odbyły się dwie uroczystości odznaczenia Medalami 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Dostojni Jubilaci otrzymali 
medale przyznawane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Za 
50 lat w związku małżeńskim medale otrzymali:
•  11 stycznia Państwo Krystyna i Witold Gosk,
•  1 lutego Henryka i Stanisław Cwalionowie,
•  8 lutego Państwo Janina i Lesław Jabłońscy.
 Dostojnym Jubilatom życzymy dalszej tak pięknej wspólnej 
wędrówki przez życie w otoczeniu życzliwości ludzkiej i ko-
chającej rodziny. 

Anna Bączyk 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

w Zambrowie Krystyna i Witold Gosk fot. A. Bączyk

Henryka i Stanisław Cwalionowie fot. A.Bączyk Janina i Lesław Jabłońscy f ot. A. Bączyk

Uroczyste poświęcenie Dziennego 
Domu Opieki Medycznej w Zambrowie

 11.02.2020 r. odbyło się poświęcenie Dziennego Domu 
Opieki Medycznej „Zdrowie” w Zambrowie, który rozpoczął 
już swoją działalność 2 stycznia 2020 r. W uroczystości wzięli 
udział: Senator RP, władze samorządowe miasta i powiatu za-
mbrowskiego, proboszcz parafii pw. Ducha Świętego, Prezes Sto-
warzyszenia „Szansa”, pracownicy i pacjenci DDOM „Zdrowie”.
 W Dziennym Domie Opieki Medycznej „Zdrowie” pomoc 
znajdą pacjenci po przebytej hospitalizacji, osoby starsze i nie-
samodzielne (zwłaszcza powyżej 65 r. życia), które wymagają 
opieki pielęgniarskiej czy rehabilitacji.
 Placówka doradza także rodzinom pacjentów w zakresie le-
czenia i opieki nad nimi. Czas pobytu ustalany jest indywidualnie 
przez zespół medyczno-terapeutyczny. Średnio wynosi od 30 do 
120 dni roboczych. Placówka z siedzibą przy ul. Białostockiej 3 
(dawna restauracja LOTOS) dysponuje 25 miejscami.

Marzena Gołębiewska Fo
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Wicewojewoda Podlaski oraz Wicemarszałek 
Województwa Podlaskiego z wizytą w Zambrowie 
 

 10.02.2020 r. w gabinecie Starosty Powiatu Zambrowskie-
go odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli: Wicewoje-
woda Podlaski Marcin Sekściński oraz Wicemarszałek Woje-
wództwa Podlaskiego Stanisław Derehajło, Starosta Powiatu 
Zambrowskiego Stanisław Ożlański, Wicestarosta Powiatu 
Zambrowskiego Jacek Murawski, Przewodniczący Rady Po-
wiatu Zambrowskiego Zbigniew Jach, Członek Zarządu Po-
wiatu Zambrowskiego Sebastian Orłowski, Burmistrz Mia-
sta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, Zastępca Burmistrza 
Miasta Zambrów Adam Libuda. Spotkanie dotyczyło bieżą-

cej współpracy Powiatu Zambrowskiego i Miasta Zambrów 
z Administracją Rządową oraz z Samorządem Województwa 
Podlaskiego.
 Następnie goście z Białegostoku mieli okazję odwiedzić 
Miejskie Przedszkole nr 5, Żłobek Miejski, siedzibę Miejskiej 
Biblioteki Publicznej oraz Miejski Ośrodek Kultury.
 Goście przyjechali do Zambrowa na zaproszenie władz sa-
morządowych miasta i powiatu zambrowskiego.

Marzena Gołębiewska
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Spotkanie Burmistrza Miasta Zambrów 
z przedstawicielami firmy Plonmar
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 12.02.2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów odbyło 
się spotkanie Burmistrza Miasta Zambrów z przedstawicielami 
firmy Plonmar. Była to okazja do dyskusji na temat warunków 
dla rozwoju przedsiębiorczości w naszym mieście oraz pogra-
tulowania zdobycia dwóch złotych medali na Międzynaro-
dowych Targach Poznańskich: za innowacyjny produkt oraz 
w kategorii wybór konsumentów (o zwycięstwie zdecydowali 
internauci).
 Firma Plonmar ma swoją siedzibę w Zambrowie, jest pro-
ducentem i dystrybutorem materiałów budowlanych. Od po-
czątku działalności w 2009 roku firma rozwija się i odnosi suk-
cesy na rynku polskim oraz zagranicznym.
 Życzymy dalszych sukcesów.

Karolina Ilczuk

Święto Patrona Szkoły Podstawowej nr 4 
w Zambrowie
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 13.02.2020 r. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zambrowie ob-
chodziła Święto Patrona – Władysława Broniewskiego. Na 
uroczystości obecny był m.in. Burmistrz Miasta Zambrów 
Kazimierz Dąbrowski, poprzedni dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 4 Janusz Zieliński, dyrektorzy zambrowskich szkół 
podstawowych, przedstawiciele Rady Rodziców i Prezydium 
Rady Rodziców, a także poczty sztandarowe wraz z opiekuna-
mi oraz przyjaciele szkoły – Zenona Zalewska Dyrektor Banku 
Spółdzielczego w Zambrowie, pułkownik Zbigniew Jankowski 
Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, Bogusław 
Dybowski i Dariusz Pęski.
 W czasie uroczystego apelu podsumowano dwa konkur-
sy dla dzieci i młodzieży zorganizowane przez kadrę Szkoły 
Podstawowej nr 4. Pierwszy z nich to Powiatowy Konkurs Pla-
styczny pt. „Ilustracje do wierszy Władysława Broniewskiego”. 
Został on zorganizowany przez Marzenę Tyszkę, Barbarę Ta-
będzką i Joanną Osuchowską. Konkurs cieszył się dużym zain-
teresowaniem – wzięło w nim udział 94 uczestników ze szkół 
podstawowych w Zambrowie i większości podstawowych szkół 

Gminy Zambrów. Komisja oceniała prace wg następujących 
kryteriów: samodzielność wykonania, oryginalność pomysłu, 
stopień trudności i ogólny wyraz artystyczny.
 WYNIKI:
Klasy I
I miejsce:
— Oliwia Bączyk, Szkoła Podstawowa nr 5 w Zambrowie
— Zosia Dybowska, Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie
— Tomasz Nagórka, Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie
II miejsce:
— Blanka Krajewska, Szkoła Podstawowa nr 5 w Zambrowie
— Olga Krajewska, Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie
III miejsce:
— Stanisław Pogorzelski, Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie
Klasy II
I miejsce
— Maja Skarżyńska, Szkoła Podstawowa Stary Skarżyn
— Jakub Popławski, Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie
II miejsce

SPOŁECZEŃSTWO
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— Maja Tatko, Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie
— Aleksandra Suska, Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie
III miejsce
— Kinga Stańczuk, Szkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie
— Zuzanna Gumkowska, Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie
Wyróżnienie
— Bartosz Szulborski, Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie
Klasy III
I miejsce
— Zuzanna Mierzwińska, Szkoła Podstawowa nr 4 w Za-
mbrowie
— Alina Denkiewicz, Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie
II miejsce
— Piotr Lipski, Szkoła Podstawowa Stary Skarżyn
— Małgorzata Deskiewicz, Szkoła Podstawowa nr 4 w Za-
mbrowie
III miejsce
— Eryk Rytych, Zespół Szkół w Szumowie
 Drugim konkursem, którego wyniki zaprezentowano i na-
grodzono uczestników, był XXVII Powiatowy Konkurs Recyta-
torski Poezji Władysława Broniewskiego. W konkursie udział 
wzięło 19 uczestników z Zambrowa i powiatu zambrowskiego.

 WYNIKI:
Klasy IV-VI
I miejsce
— Amelia Malinowska, Szkoła Podstawowa w Osowcu

II miejsce
— Kinga Loba, Szkoła Podstawowa nr 5 w Zambrowie
III miejsce
— Zofia Gumowska, Szkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie 
oraz Michał Dębek, Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie.
Klasy VII-VIII
I miejsce
— Anna Dębek, Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie
II miejsce
— Marlena Dietrich, Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie
III miejsce
— Karolina Markowska, Szkoła Podstawowa nr 5 w Zambro-
wie oraz Amelia Sułażyńska, Szkoła Podstawowa w Starym 
Skarżynie.
 Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie statuetek 
nowym przyjaciołom Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie. 
Z rąk Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie otrzy-
mali: Justyna Kołakowska i Tomasz Duchnowski.
 Podobnie jak w latach ubiegłych niezwykły pokaz umiejęt-
ności recytatorskich, wokalnych i muzycznych zaprezentowali 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie.
 Na zakończenie uroczystości głos zabrał Burmistrz Miasta 
Zambrów Kazimierz Dąbrowski w uznaniu dla umiejętności 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie przekazał 
społeczności szkolnej 40-kilogramowy tort.

źródło: www.zambrowiacy.pl
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Foresight Miasta Zambrów 2040

 Miasto Zambrów we współpracy z Wydziałem Inżynierii 
Zarządzania Politechniki Białostockiej zainicjowało projekt 
społeczny „Zambrów 2040”. Celem głównym projektu jest 
opracowanie wizji oraz przyszłościowych celów rozwoju mia-
sta Zambrów w perspektywie 2040 roku. 
 Istotną informacją jest fakt, iż Zambrów jest pierwszym 
średniej wielkości miastem w Polsce, który przystąpił do fo-
resightu.
 14.02.2020 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Za-
mbrów odbyło się spotkanie robocze naukowców z Politechni-
ki Białostockiej z ekspertami z Zambrowa – prezesami spółek, 
dyrektorami placówek oświatowych i jednostek działających 
na terenie miasta, przedstawicielami służb mundurowanych, 
władz samorządowych miasta i powiatu, przedsiębiorcami, 
działaczami kultury i organizacji typu not profit. Spotkanie 
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Jubileusz 5-lecia działalności Chóru Uniwersytetu 
III Wieku połączony z wieczorem poezji 
pn. „Zimowe Strofy Seniorów”

miało charakter warsztatów, eksperci indywidualnie i w ra-
mach grup roboczych pracowali nad identyfikacją czynników, 
które mogą mieć wpływ na przyszłość Zambrowa. Wysoka fre-
kwencja (blisko 50 ekspertów) oraz ogromne zaangażowanie 
przyczynią się do opracowania przez naukowców 4 różnych 
wizji przyszłości Zambrowa, które w dalszym etapie będą pod-
dawane opinii publicznej – planowane są dalsze badania an-
kietowane, konkursy dla najmłodszych – każdy mieszkaniec 
będzie miał możliwość wypowiedzenia się.

Na czym polega foresight?
 Foresight to systematyczny, przyszłościowy sposób do-
cierania do informacji w celu budowania średnio lub dłu-
gookresowej wizji rozwojowej, jej kierunków i priorytetów, 
a w tym kontekście podejmowanie bieżących decyzji i mobi-
lizowanie wspólnych działań. Foresight tworzy język debaty 
społecznej oraz kulturę budowania społecznej wizji myślenia 
o przyszłości. W przypadku projektów typu foresight, anali-
zy i oceny przeprowadzane są przy szerokim udziale aktorów 

społecznych, takich jak: przedsiębiorcy, naukowcy, przedsta-
wiciele administracji publicznej, organizacji pozarządowych 
społecznych.

Karolina Ilczuk
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 16 lutego 2020 r. w kawiarni „Cafe Muza” 
Miejskiego Ośrodka Kultury odbył się ju-
bileuszowy występ z okazji 5-lecia istnie-
nia chóru Uniwersytetu III Wieku połączo-
ny z wieczorem poezji pn. „Zimowe Strofy 
Seniorów”.
 Chór akademicki powstał na prośbę studen-
tów Uniwersytetu III Wieku, a Dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Kultury w Zambrowie Marta 
Konopka ujęła go jako nową formę w kalen-
darzu zajęć dydaktycznych. Warto zaznaczyć, 
iż chór zaistniał dzięki zaangażowaniu pierw-
szej instruktor chóru, św. pamięci Marii Gosk. 
Od października 2019 roku śp. Panią Marię 
godnie zastępuje utalentowana i doświadczona 
instruktor Olga Dąbrowska.
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 W tym szczególnym dniu można było wysłuchać recitalu 
wierszy w wykonaniu uczestniczek Salonu Literackiego prowa-
dzonego przez Jolantę Chrostowską-Sufę.
 Wiersze recytowały: Barbara Laszuk, Anna Wiśniewska, 
Bogumiła Leśniewska, Zofia Kapuśniak, Teresa Ogórkowska 
i Danuta Dowgwiłło.
 Ostatni utwór wykonany przez Chór Akademicki Uniwer-
sytetu III wieku był swoistym oddaniem czci i nutą pamięci 
o zmarłej wcześniej wspomnianej Marii Gosk.
 Podczas występów gratulacje i serdeczne podziękowania 
chórzystom złożyli: Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz 
Dąbrowski oraz Przewodniczący Rady Miasta Zambrów Jacek 
Olszewski.

Marzena Gołębiewska
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Święto Patrona Szkoły Podstawowej nr 5 
w Zambrowie
 27.02.2020 r. Szkoła Podstawowa nr 5 w Zambrowie obcho-
dziła święto patrona szkoły Mikołaja Kopernika. W uroczystości 
oprócz społeczności szkolnej udział wzięli przedstawiciele władz 
samorządowych, komisji oświaty, dyrektorzy zambrowskich 
szkół oraz członkowie rady rodziców Szkoły Podstawowej nr 5.
  Uroczystość rozpoczęła się od nagrodzenia laureatów XIII 
Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Mikołaju Koperniku 
pn. „Astronomiczna przygoda z Kopernikiem”. Nagrody książ-
kowe z rąk Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrow-
skiego oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 Andrzej Szeli-
gowskiego otrzymali:

WYNIKI
I miejsce ex aequo
—  Wiktoria Gosk, Szkoła Podstawowa w Starym Skarżynie, 
opiekun Alina Caputa, 
—  Piotr Zaniewski, Szkoła Podstawowa w Wiśniewie, opie-
kun Waldemar Jeziorowski, 
—  Hanna Choromańska, Szkoła Podstawowa nr 5 w Zambro-
wie, opiekun Bernadetta Długoborska.
II miejsce ex aequo
—  Patrycja Nagalska oraz Paulina Nagalska, Szkoła Podstawo-
wa nr 3 w Zambrowie, opiekun Jolanta Dmochowska.
III miejsce ex aequo
—  Julia Ciborowska, Szkoła Podstawowa w Starym Skarżynie, 
opiekun Alina Caputa, 
—  Aleksandra Poźniak Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambro-
wie, opiekun Katarzyna Grabowska.
 Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i na-
grody książkowe.
 Na apelu, również rozstrzygnięty został Powiatowy Kon-
kurs Plastyczny „Kosmiczna przygoda z Kopernikiem”. 
 Przyznano 14-ście równorzędnych nagród:
—  Jakub Michalski, Szkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie, 
opiekun Regina Marciniak,
—  Oliwia Chodkiewicz, Szkoła Podstawowa nr 3 w Zambro-
wie, opiekun Idalia Stokowska,
—  Jakub Owsianko, Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie, 
opiekun Barbara Tabędzka
—  Aleksandra Suska, Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie, 
opiekun Dorota Strenkowska,

—  Lena Wojsz, Szkoła Podstawowa nr 5 w Zambrowie, opie-
kun Bożena Zielińska,
—  Maja Markowska, Szkoła Podstawowa nr 5 w Zambrowie, 
opiekun Dorota Kłosińska,
—  Matylda Chrostowska, Szkoła Podstawowa nr 5 w Zambro-
wie, opiekun Grażyna Szelągowska,
—  Nadia Stańczyk, Szkoła Podstawowa nr 5 w Zambrowie, 
opiekun Alina Saniewska,
—  Wiktoria Chmielewska, Szkoła Podstawowa w Osowcu, 
opiekun Irena Orłowska,
—  Zuzanna Duchnowska, Szkoła Podstawowa w Porytem-Ja-
błoni, opiekun Marta Siwek,
—  Mikołaj Kulesza, Szkoła Podstawowa w Starym Laskowcu, 
opiekun Małgorzata Jeziorowska,
—  Amelia Gosk, Szkoła Podstawowa w Starym Skarżynie, 
opiekun Irena Markowska,
—  Michał Jabłonowski, Szkoła Podstawowa w Starym Zakrze-
wie, opiekun Ewa Gocłowska,
—  Mateusz Jałbrzykowski, Szkoła Podstawowa w Wiśniewie, 
opiekun Małgorzat Ołdakowska.
  Podczas uroczystości uczniowie zaprezentowali montaż 
słowno-muzyczny o życiu i naukowych dokonaniach Mikołaja 
Kopernika. 
 Na zakończenie głos zabrał Burmistrz Miasta Zambrów 
Kazimierz Dąbrowski w uznaniu za umiejętności uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 5 w Zambrowie przekazał społeczności 
szkolnej 33-kilogramowy tort.

Marzena Gołębiewska
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Turniej Wiedzy Pożarniczej 
– poznaliśmy tegorocznych zwycięzców
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 3 marca w sali konferencyjnej Urzę-
du Miasta Zambrów odbyły się elimina-
cje do XLIII Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZA-
POBIEGA POŻAROM”.
 Do konkursu na szczeblu powiato-
wym zakwalifikowało po dwóch uczest-
ników z każdej grupy wiekowej:
— I GRUPA WIEKOWA (ucznio-
wie szkół podstawowych kl. I-VI): 
Artur Lubak 34 pkt. SP3, Ignacy Bal-
kiewicz 31 pkt. SP3, Nikola Pisarska 
29 pkt. SP3.
— II GRUPA WIEKOWA (uczniowie 
szkół podstawowych kl. VII-VIII): Igor 
Wądołowski 24 pkt. SP4, Adam Ża-
biński 17 pkt. SP5, Wiktoria Sapińska 
15 pkt. SP5.
 Nagrodzeni zostali zdobywcy trzech 
pierwszych miejsc w każdej grupie wie-
kowej, dyplomy za udział otrzymali 
wszyscy uczestnicy eliminacji.
 Fundatorami nagród było Miasto 
Zambrów oraz firma Kowalczyk.pro Ra-
fał Kowalczyk.

Justyna Kowalczyk
Justyna Włodkowska – Kurpiewska

Fot. J.Włodkowska-Kurpiewska

SPOŁECZEŃSTWO
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Zygmunt Janczarski z Zambrowa obchodził 
100. urodziny

 Dnia 6 marca 2020 r. Pan Zygmunt Jan-
czarski, mieszkaniec Zambrowa, ukończył 
100 lat. Sto lat to piękny wiek, który osiąga-
ją nieliczni. Z tej okazji gratulacje i życzenia 
zdrowia, pomyślności oraz nieustającej po-
gody ducha Dostojnemu Jubilatowi 9 marca 
br. przekazali podczas odwiedzin w domu 
rodzinnym: Burmistrz Miasta Zambrów 
Kazimierz Dąbrowski, Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Miasta Zambrów Anna 
Bączyk oraz przedstawicielki Kasy Rol-
niczej Ubezpieczenia Społecznego w Za-
mbrowie. Listy gratulacyjne i życzenia za 
pośrednictwem włodarza miasta przesłali 
również Prezes Rady Ministrów Mateusz 
Morawiecki oraz Wojewoda Podlaski Boh-
dan Paszkowski.
 Z okazji setnych urodzin Panu Zyg-
muntowi życzymy kolejnych lat w szczę-
ściu, zdrowiu i w otoczeniu najbliższej ro-
dziny!

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

„ZAMBRÓW NA ROWERY 2020” – harmonogram
  
 Znamy już terminy i destynacje tegorocznych wyjazdów 
rowerowych z cyklu ZAMBRÓW NA ROWERY oraz innych 
imprez rowerowych. Organizatorami tegorocznej edycji są: 
Stowarzyszenie SPORTEAM, Związek Szlachty Polskiej, od-
dział w Zambrowie oraz Urząd Miasta Zambrów.
 W tym roku zaplanowano 5 rajdów o dystansie ok. 50 km 
w obie strony. Każdy z rajdów odbędzie się w określonej te-
matyce (m.in. dwory szlacheckie, Linia Mołotowa, grodziska), 
dzięki czemu oprócz przejechanych kilometrów będziemy bo-
gatsi o konkretną wiedzę.
 Ponadto odbędą się dwa rajdy o dystansie pow. 100 km. 
Będzie to rajd szlakiem bitwy o Zambrów oraz pielgrzymka 
rowerowa do Hodyszewa.
 W tym roku zaplanowano także wyścigi kolarskie z okazji 
dnia dziecka oraz VI Maraton Szosowy (dystanse: 50 / 80 / 140 
/ 200 km).
 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w ak-
cji ZAMBRÓW NA ROWERY 2020.

 O szczegółach będziemy informować na naszym funpage’u.
Poniżej zamieszczamy harmonogram:

 Rajdy krótkie, ok. 50 km w obie strony
10.05.2020 – Tybory Kamianka (temat: Dwory Szlacheckie)
07.06.2020 – Prosienica/Guty Bujno (temat: Linia Mołotowa)
05.07.2020 – Czyżew (temat: I Wojna Światowa)
02.08.2020 – Paproć i Szumowo (temat: rok 1920)
06.09.2020 – Pniewo (temat: Grodziska)

 Rajdy długie, ponad 100 km w obie strony
12.09.2020 – Góra Strękowa (rajd szlakiem Bitwy o Zambrów)

 Pozostałe imprezy rowerowe
06.06.2020 – Wyścigi Kolarskie z okazji Dnia Dziecka na Sta-
dionie Miejskim
21.06.2020 – VI Maraton Szosowy
08.08.2020 – Pielgrzymka do Hodyszewa

Karolina Ilczuk

SPOŁECZEŃSTWO
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UWAGA: Ze względu na panującą sytuację w kraju związaną z epidemią koronawirusa rajdy mogą zostać odwołane. 
Proszę śledzić stronę internetową Urzędu Miasta Zambrów, na której zamieszczone zostaną informacje o wyjazdach. 
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Historia pewnego mieszkania
TWÓRCZOŚĆ LOKALNYCH ARTYSTÓW

Część VIII 
 Sytuacja na froncie zachodnim nie wyglądała najlepiej. O tym, 
co działo się w Prusach, pułkownik Gorczakow wiedział z raportów 
przekazywanych w sztabie. Braki w zaopatrzeniu w broń i amunicję, 
żywność dochodząca z dużym opóźnieniem, bunty żołnierzy przeciw-
ko oficerom. Nie były to najlepsze wiadomości, jednak to nie one naj-
bardziej zaprzątały jego głowę. Wszystko, co działo się w Petersburgu, 
o czym dowiadywał się z gazet, budziło w nim większą grozę. Częste 
prywatne rozmowy z innymi oficerami, a nawet z baciuszką, który 
sporo wiedział o zachowaniu rewolucjonistów, nieco go przygnębia-
ły. Z Niną na te tematy nie rozmawiał. Nie chciał jej mówić, że mar-
twi się o majątek pozostawiony w Rosji i o to jak potoczą się losy ich 
i jego dzieci. Oni tutaj w Zambrowie prowadzili dosyć spokojne życie. 
Chociaż morale samych żołnierzy było dosyć niskie, to jednak dzięki 
temu, że nie było problemów z żywnością, którą sprowadzano z Woli 
Zambrowskiej, Wądołk, Krajewa i innych okolicznych wiosek, udawa-
ło utrzymać się ich w ryzach. Dzisiejszego dnia, też nic nie wskazywało 
na to, że coś wyjątkowego może się wydarzyć. Po porannej burzy na-
stąpiło ciepłe, choć rześkie popołudnie. Powietrze pachniało świeżo-
ścią, zaś wilgotne liście błyszczały w słońcu.
 Zaraz po mszy w kaplicy cerkiewnej, Nina Andriejewna zaprosiła 
swoje przyjaciółki, wraz z mężami, na popołudniową herbatę. Baciusz-
ka niestety, nie mógł się zjawić, ponieważ odprawiał mszę dla żołnie-
rzy. Przyszła więc jego żona, Maria Gregoriewna z dwiema córeczka-
mi, oraz młode małżeństwo, Nadzieżda Iwanowna i podpułkownik 
Walenty Zakarow. Do Zambrowa przyjechali cztery lata temu, a miesz-
kanie, które zostało im przydzielone znajdowało się w tym samym 
budynku co Niny i Konstantego, ale po przeciwnej stronie schodów. 
Nadia była w zaawansowanej ciąży. Panie, posadziły więc ją wygodnie 
na sofie, a same krzątały się, dogadzając jej ciasteczkami z najlepszej 
Zambrowskiej piekarni, czy ciastem upieczonym przez Marię. Pano-
wie zaś, stali po przeciwnej stronie salonu, tuż przy oknie, i omawiali 
bieżące wydarzenia. Podpułkownik był dumny z tego, że będzie miał 
dziedzica, lecz w czasie rewolucji martwił się o swój podmoskiewski 
majątek. Konstanty miał podobne odczucia. Ich życie wydawało się być 
zawieszone pomiędzy sytuacją na froncie, a rewolucją w Rosji.
 W mieszkaniu panował spory harmider. Dziewczynki pod czuj-
nym okiem pokojówki bawiły się w ganianego po wszystkich poko-
jach. Anna miała już cztery lata, zaś córki Marii Gregoriewny były 
nieco starsze. Jednak dziewczynki, świetnie się ze sobą dogadywały 
i zawsze miło spędzały wspólnie czas. Starsi synowie pułkownika i ba-
ciuszki bardzo się ze sobą zaprzyjaźnili. Spędzali ze sobą dużo czasu, 
mieli wspólne zainteresowania. Lubili jazdę konną i fascynowali się 
żołnierką. Jak w każde niedzielne popołudnie poszli do wojskowych 
stajen, aby przygotować konie pod siodło i wyruszyć „w nieznane”. Pę-
dzili wtedy często w kierunku Woli Zambrowskiej i dalej wzdłuż rzeki 
Jabłonki, albo też po drugiej stronie koszar w dół rzeczki Prątnik, jak 
najdalej „gdzie oczy poniosą”.
 W domu dał znać o sobie samowar. Zabulgotał, tak więc herbata 
była gotowa. Pokojówka uspokoiła dziewczynki, przyprowadziła je do 
salonu, usadowiła na dywaniku i rozdała lalki, a sama poszła nalewać 
herbatę. Panowie odeszli od okna i usiedli przy dużym stole, panie zaś 
zostały przy małym stoliku, aby Nadieżda nie wstawała już z wygodnej, 
szerokiej sofy.

 Tymczasem pod budynek podjechał duży, czarny powóz. Prowa-
dzący go żołnierz zatrzymał konie, zeskoczył z kozła i otworzył drzwi, 
przez które wyszedł pułkownik Karubicz, osobisty kamerdyner gene-
rała Sołonina. Karubicz prężnym krokiem podszedł do wejścia budyn-
ku, po drodze lekko potykając się o schodek. Jednak, nie tracąc równo-
wagi, wszedł na korytarz i krzyknął:
—  Dyżurny!
Szeregowy żołnierz zerwał się na baczność i salutując zawołał :
—  Na rozkaz, Najjaśniejszy Panie Pułkowniku !
—  Prowadź do pomieszczeń kamerdynerów.
—  Tak toczna Najjaśniejszy Panie Pułkowniku.
 Żołnierz obrócił się w prawo i poprowadził oficera, w głąb ciem-
nego korytarza. Minęli dwoje drzwi. Dyżurny chwycił za klamkę na-
stępnych i mocno pchnął je do środka. Z pomieszczenia wydobył się 
papierosowy zaduch.
—  Najjaśniejszy Pan Pułkownik Karubicz!
Żołnierze natychmiast zerwali się na równe nogi i stanęli na baczność.
—  Co to za smród, psubraty ? Otwierać okno, natychmiast! Nie widać 
was ! — wykrzykiwał oficer, nie przestępując progu pomieszczenia.
 Jeden z kaprali ruszył do okna i otworzył je, wypuszczając dym na 
zewnątrz. W środku, słychać było tylko bulgoczący samowar.
—  Który z was to kamerdyner pułkownika Gorczakowa?
—  Kapral Mlaczkow, Najjaśniejszy Panie! Melduje się na rozkaz!
—  Prowadź do pułkownika, bystra!
—  Tak jest, Najjaśniejszy Panie.
 Żołnierz wyskoczył przed próg pomieszczenia i pospieszył w kie-
runku mieszkania swojego przełożonego.
 Zatrzymali się przed drzwiami i Mlaczkow zapukał. Po chwili 
otworzyła pokojówka.
—  Kapral Mlaczkow melduje przybycie Najjaśniejszego Pana Pułkow-
nika Karubicza.
 Karubicz wszedł do mieszkania. Konstanty Mikołajewicz i podpuł-
kownik Zakarow podnieśli się z krzeseł.
—  Cóż to sprowadza cię tu osobiście, Wladimirze Wladimirowiczu? 
— odezwał się gospodarz.
—  Generał Sołonin zwołuje sztab! Za pół godziny, wszyscy oficero-
wie, mają stawić się w sali konferencyjnej. — odpowiedział Karubicz, 
po czym odwrócił się i wyszedł.
 W mieszkaniu zapanowała cisza.
—  Drogie panie, pozwólcie, że zostawię was w towarzystwie Walente-
go. Mnie jak widać wzywają obowiązki.
 Po czym pułkownik podszedł do lustra, pozapinał wszystkie guziki 
w mundurze i wyszedł.
 W korytarzu, spotkał wbiegających po schodach chłopców.
—  Papa, papa — krzyczał Aleksander — dzisiaj nie chcieli nam wydać 
koni ! Co się dzieje? Bunt się zwiększa, czy front się zbliża?
—  Na razie, nie wiem. Jak wrócę z posiedzenia sztabu, to wszystko 
wam wyjaśnię. Tymczasem, idźcie na górę i dotrzymajcie towarzystwa 
podpułkownikowi Zakarowowi, bo został sam wśród kobiet.
—  Tak toczna! — wykrzyknęli chłopcy i ruszyli na górę.

 Paweł Szepietowski 
– zambrowianin mieszkający we Francji
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DRODZY
SENIORZY 
I OSOBY 
W KWARANTANNIE
DOMOWEJ

JEŻELI ZE WZGLĘDU BEZPIECZEŃSTWA 
WOLICIE (LUB MUSICIE) ZOSTAĆ W DOMU, 

HARCERZE MOGĄ ZROBIĆ WAM 
ZAKUPY LUB KUPIĆ LEKI

 I PRZYWIEŹĆ JE DO DOMU

PROSIMY O KONTAKT
TELEFONICZNY 

POD NR TELEFONU: 
502 683 023 

AKCJĘ PROWADZI:
 8 ZAMBROWSKA DRUŻYNA

HARCERSKA "SIEDEM OGNI”

PATRONAT:
BURMISTRZ 
MIASTA ZAMBRÓW 


