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Szanowni Mieszkańcy Zambrowa,
Z okazji pięknych, wiosennych Świąt Wielkanocnych pragniemy przekazać 

Państwu najserdeczniejsze życzenia: radosnych, pomyślnych, zdrowych Świąt 
spędzonych w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół.

Życzymy pięknej wiosennej pogody, która będzie sprzyjała spacerom rodzinnym 
oraz mokrego, ciepłego dyngusa w poniedziałek wielkanocny.

 
            Burmistrz Miasta Zambrów

Kazimierz Dąbrowski
Przewodniczący Rady Miasta Zambrów

Jacek Olszewski
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Sprawozdania z sesji Rady Miasta Zambrów VIII kadencji 

VI Sesja Rady Miasta Zambrów VIII kadencji

 5 marca 2019 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Za-
mbrów odbyła się piąta sesja (nadzwyczajna) Rady Miasta 
Zambrów, podczas której zambrowscy radni podjęli uchwałę: 

— Uchwała nr 27/VI/2019 w sprawie podjęcia działal-
ności w zakresie telekomunikacji. Na mocy podjętej 
uchwały przystąpiono do wykonywania przez gminę Miasto 
Zambrów działalności telekomunikacyjnej w zakresie bu-
dowy i eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci 
telekomunikacyjnych oraz nabywania praw do infrastruktury 
telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych związanych z 
budową systemu monitoringu wizyjnego miasta Zambrów.
 Wybudowana przez gminę Miasto Zambrów, w ramach 
określonej w ust. 1 działalności, infrastruktura telekomunika-
cyjna oraz sieci telekomunikacyjne mogą być udostępniane 
przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na zasadach określo-
nych w przepisach dla dostępu telekomunikacyjnego.

VII Sesja Rady Miasta Zambrów VIII kadencji

— 26 marca 2019 roku odbyła się szósta sesja Rady Mia-
sta Zambrów, podczas której zambrowscy radni podjęli na-
stępujące uchwały:

— Uchwała nr 28/VII/2019 w sprawie zmian w budże-
cie Miasta Zambrów na 2019 rok. Na mocy podjętej 
uchwały zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 
559.401,72 zł w tym:
1)  plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 

617.967,54 zł;
2) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 

58.565,82 zł. 
 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 
559.401,72 zł, w tym:
1)  plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 

508.504,32 zł;
2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 

50.897,40zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł przeznacza 
się na spłatę kredytu długoterminowego w rachunku bieżą-
cym budżetu Miasta, zaciągniętego w Banku Spółdzielczym 
w Zambrowie.

 Ustala się dochody w kwocie 577.000,00 zł z tytułu wy-
dawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 
wydatki w kwocie 570.500,00 zł na realizację zadań określo-
nych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych i w kwocie 6.500,00zł zł na realiza-
cję zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdzia-
łania Narkomanii.
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2.Zambrowska Karta Seniora 60+

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1)  Plan dochodów ogółem - 84.243.635,72 zł, w tym:
 a)  plan dochodów bieżących - 81.654.333,40 zł,
 b)  plan dochodów majątkowych - 2.589.302,32 zł.
2)  Plan wydatków ogółem - 82.743.635,72 zł, w tym:
 a)  plan wydatków bieżących -78.995.138,32 zł, 
 b)  plan wydatków majątkowych - 3.748.497,40 zł.

— Uchwała nr 29/VII/2019 w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części miasta Zambrów w rejonie ulic: Białostockiej i 
Papieża Jana Pawła II. Uchwala się miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w re-
jonie ulic: Białostockiej i Papieża Jana Pawła II, zwany dalej 
planem. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 13,5 ha.

— Uchwała nr 30/VII/2019 o zmianie uchwały w sprawie 
uchwalenia Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

— Uchwała nr 31/VII/2019 w sprawie przejęcia obowiąz-
ku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. 

 Pełne treści uchwał wraz załącznikami dostępne są stro-
nie 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 Za-
mbrów. O terminach sesji informujemy na stronie www.za-
mbrow.pl

Karolina Ilczuk





 Mieszkańcy Zambrowa, którzy ukończyli 60-ty rok życia 
mogą składać wnioski o wydanie karty programu „Zambrow-
ska Karta Seniora 60+”

Do kogo skierowany jest program?

 Program skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok 
życia i zamieszkują na terenie miasta Zambrów. 

Cele

 Program ma na celu wspieranie seniorów poprzez uła-
twienie dostępu do różnorodnych dóbr i usług, w szczególno-
ści kultury i sportu, a także promowanie pozytywnego wize-
runku osób starszych.

Jak uzyskać kartę programu?

1. Należy wypełnić wniosek o wydanie karty dostępny na 
stronie www.zambrow.pl w zakładce dla Mieszkańca-
-Wsparcie Seniora oraz w siedzibie Urzędu Miasta ul. 
Fabryczna 3, II piętro, pok. 228.

2. Przy składaniu wniosku należy okazać dowód osobisty.
3. W wyznaczonym terminie należy odebrać kartę. 

 Karta zawiera imię, nazwisko i informację o tym, iż zosta-
ła wydana bezterminowo. Karta jest ważna wyłącznie z doku-
mentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość uprawnio-
nego.

W przypadku zagubienia karty wnioskodawca składa w Urzę-
dzie Miasta wniosek o wyrobienie duplikatu.

Korzyści z udziału w programie

Seniorzy otrzymują dodatkową zniżkę w wysokości:
• 50% na bilety wstępu na Pływalnię Miejską DELFIN oraz 
lodowisko.
• 50% na bilety wstępu na korty tenisowe i mecze piłkar-
skie organizowane przez Zambrowski Klub Sportowy „OLIM-
PIA”.
• do 50% na bilety wstępu na płatne imprezy organizowane 
przez Miejski Ośrodek Kultury.
• 100% na przejazdy komunikacją miejską (od 1 maja 
2018r.)

 Seniorzy będą mogli korzystać ze zniżek zapewnionych 
przez partnerów akceptujących kartę programu „Zambrow-
ska Karta Seniora”. Samorząd Miasta będzie podpisywał 
stosowne umowy z partnerami. Potwierdzeniem faktu udzie-
lania zniżek będzie naklejka informacyjna o akceptowaniu 
karty umieszczona w witrynach, kasach i materiałach promo-
cyjnych jednostek organizacyjnych miasta Zambrów i partne-
rów programu.

Przedsiębiorco!

 Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w programie, wy-
pełnij wniosek dostępny na www.zambrow.pl w dziale: Dla 
mieszkańca – zakładka Karta Seniora i dostarcz do sekreta-
riatu urzędu lub wyślij mailem promocja@zambrow.pl
 
 Do dnia 8 kwietnia 2019 roku 1300 seniorów złożyło 
wniosek o wydanie karty „Zambrowska karta Seniora 60+”.
 Aktualna lista partnerów programu:

Wykaz partnerów programu „Zambrowska Karta Seniora 60+”
Nazwa firmy Adres

Czas wolny

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY ul. Wyszyńskiego 2A
Zambrów

PŁYWALNIA MIEJSKA DELFIN ul. Wyszyńskiego 6B
Zambrów

Zambrowski Klub Sportowy OLIMPIA ul. Wyszyńskiego 9
Zambrów
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Komunikacja miejska

Od 1 maja 2018 seniorzy będą mogli korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej. Radni Rady Miasta Zambrów podjęli 
uchwałę (Nr 204/XXXVI/18), na mocy której wprowadza się uprawnienia do korzystania z bezpłatnych przejazdów w grani-
cach administracyjnych Miasta Zambrów dla osób, które ukończyły 60 lat, na podstawie dowodu osobistego.

Zdrowie i uroda
MARTA ŻEBROWSKA

PORADNIA DIETETYCZNA
Magazynowa 9

Zambrów

NZOZ MEDICO Podleśna 45
Zambrów

OŚRODEK MAGNOLIA SANATORIUM USTROŃ Szpitalna 15, 43-450 Ustroń, www.hotel-magnolia.pl
tel. 33 854 36 90

OŚRODEK TULIPAN SANATORIUM USTROŃ Szpitalna 12, 43-450 Ustroń, www.hotel-tulipan.pl
tel. 33 854 37 80

TOP FITNESS CLUB Plac Sikorskiego 10
Zambrów

PRACOWNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ Przykoszarowa 5
Zambrów

HOTEL MILENA - P.P.H.U. E I W. BIAŁOŻYT
ul. Dworcowa 22

Milówka
tel. 508 292 942

Usługi
AVAILO SP. Z O.O. Jasionka 954, www.availo.pl infolinia: 22 22 80 800

Artykuły przemysłowe

BEMEX SP. Z O.O. Legionowa 11
Zambrów

GOLCHEM Cieciorki 4a

Salony meblowe

SALON MEBLOWY PIEER Targowa 17
Zambrów

Gastronomia

PIZZERIA „DIAVOLO” Świętokrzyska 1
Zambrów

Sklepy

SKLEP OBUWNICZY Wojska Polskiego 18
Zambrów

SKLEP „POD FILARAMI” Plac Sikorskiego 1
Zambrów

„PRESTIGE MĘSKI” – SKLEP Z ODZIEŻĄ MĘSKĄ Kościuszki 21/2
Zambrów

Karolina Ilczuk

3.Zambrów Przyjazny Rodzinie 3+

Do kogo skierowany jest program?

 Program skierowany się do rodzin wielodzietnych i rodzin 
zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Zambrów ma-
jących na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku 
życia lub do 24 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się 
lub studiuje.

Cele

 Program ma na celu wspieranie rodzin wielodzietnych i 
rodzin zastępczych poprzez umacnianie rodziny i wsparcie 

jej funkcji, a także promowanie pozytywnego wizerunku i uła-
twienie dostępu do różnorodnych dóbr i usług, w szczególno-
ści kultury i sportu.
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Jak uzyskać kartę programu?

1. Przyjdź do Urzędu Miasta Zambrów, pokój 228.
2. Złóż wniosek z odpowiednimi oświadczeniami. Zabierz ze 

sobą dowód osobisty, kopię legitymacji szkolnej lub inny 
dokument potwierdzający kontynuowanie nauki dla dzieci 
powyżej 18 roku życia. Wnioski będą przyjmowane przez 
cały okres trwania programu. Z wnioskiem o wydanie kar-
ty członkom rodziny może wystąpić rodzic lub opiekun 
prawny.

3. W wyznaczonym terminie odbierz kartę – okres oczeki-
wania max. 2 tygodnie.

 Karta zawiera imię, nazwisko i okres ważności. Karta jest 
ważna wyłącznie z dokumentem ze zdjęciem potwierdza-
jącym tożsamość uprawnionego. Dla osób nieletnich doku-
mentem takim może być legitymacja szkolna. Dzieci nie obję-
te obowiązkiem szkolnym mogą korzystać z karty wyłącznie 
w obecności rodzica lub prawnego opiekuna.
W przypadku zagubienia karty wnioskodawcy lub członka 
rodziny, wnioskodawca składa w Urzędzie Miasta oświad-
czenie o zagubieniu lub zniszczeniu karty z równoczesnym 
wnioskiem o wyrobienie duplikatu.

Korzyści z udziału w programie

 Rodziny 3+ otrzymują dodatkową zniżkę w wysokości 
50% na bilety wstępu na Pływalnię Miejską DELFIN oraz 
lodowisko.

 Rodziny 3+ otrzymują dodatkową zniżkę w wysokości 50% 
na bilety wstępu na korty tenisowe i mecze piłkarskie orga-
nizowane przez Zambrowski Klub Sportowy „OLIMPIA”.

 Rodziny 3+ otrzymują dodatkową zniżkę w wysokości do 
50% na bilety wstępu na płatne imprezy organizowane 
przez Miejski Ośrodek Kultury.

 Rodziny 3+ będą mogły korzystać ze zniżek zapewnio-
nych przez partnerów akceptujących kartę programu „Za-
mbrów przyjazny Rodzinie 3+”.

Aktualne statystyki dotyczące programu:
— 453 rodziny złożyły wniosek o przystąpienie do programu,
— wydano 2516 kart.
 Serdecznie zapraszamy lokalnych przedsiębiorców 
do przystąpienia do programu „Zambrów Przyjazny 
Rodzinie 3+”. Skontaktuj się z nami mailowo – rodzina-
3plus@zambrow.pl
 Poniżej przedstawiamy aktualną listę partnerów pro-
gramu „Zambrów Przyjazny Rodzinie 3+”

NAZWA PODMIOTU ADRES OFEROWANA ZNIŻKA

CZAS WOLNY

PŁYWALNIA MIEJSKA „DELFIN” ul. Wyszyńskiego 6b
50% zniżki od biletów normalnych na basen, 
lodowisko i tężnię solną oraz korzystanie ze 

zjeżdżalni – przy płatności gotówką

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY ul. Wyszyńskiego 2a 50%

ZAMBROWSKI KLUB SPORTOWY „OLIMPIA” ul. Wyszyńskiego 8 50%

„HOP BĘC” ANNA KRAJEWSKA al. Woj. Polskiego 18c 50% na wejście na salę zabaw

PHU Grzegorz Kulesza „Sala zabaw Urwislandia” al. Wojska Polskiego 39 30% rabatu na bilet wejściowy zwykły i 20% 
na organizację przyjęć

GASTRONOMIA/NOCLEGI

PIZZERIA „DIAVOLO” DOROTA MILEWSKA ul. Świętokrzyska 1 10% na pizzę i sałatki

DOM HANDLOWY „EDEN II” KACZYŃSCY
SP. J. FABRYKA JEDZENIA ul. Piłsudskiego 5

ciepły posiłek w cenie 5,90 ZŁ podawany 
w godzinach 11.00 - 13.00. Nocleg rodzinny 

- 15% rabatu.

Hotel milena – p.p.h.e i w. BIAŁOŻYT ul. Dworcowa 22 Milówka 34% na 7 noclegów z wyżywieniem

MEDYCYNA/zdrowie

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
„MEDICO” ALINA ANKOWSKA ul. Podleśna 45

5% rabatu na usługi z zakresu stomatologii 
zachowawczej, endodoncji, periodontologii 

oraz ginekologii

PORADNIA DIETETYCZNA ul. Magazynowa 9 10% rabatu na porady dietetyczne

Pracownia protetyki stomatologicznej Stanisław 
Olszewski ul. Przykoszarowa 5 50 % rabatu na pęknięte protezy oraz dostawianie 

zębów po usunięciu do protezy.

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

SKLEP SPOŻYWCZY „ANNABELLA” al. Wojska Polskiego 35 5% zniżki na artykuły spożywcze i chemię.
Z wyłączeniem alkoholu i wyrobów tytoniowych

SKLEP SPOŻYWCZY TOMASZ KOSEK ul. Wyszyńskiego 13

5% zniżki na artykuły: spożywcze, ogólne, 
chemiczne. Rabat nie obejmuje: alkoholu, 

papierosów, doładowań telefonicznych, 
pieczywa i promocji
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ZAKŁAD CUKIERNICZY „ANNA” HELENA 
MURAWSKA - NIETUBYĆ ul. Mazowiecka 1a 3% na wyroby cukiernicze

ODZIEŻ, ZABAWKI, GADŻETY

SKLEP OBUWNICZY STANISŁAW ŁAPIŃSKI al. Wojska Polskiego 18 10% na obuwie i plecaki szkolne, torby podróżne

„MAMO…” SKLEP Z ART. DZIECIĘCYMI MARIOLA 
ŁEPKOWSKA ul. Wyszyńskiego 4f

5% z wyłączeniem towarów katalogowych 
+ I. Lego, Baby Design, Milli Malli, Graco, Coneco, 

Wader.

„TATO” SKLEP Z ARTYKUŁAMI DZIECIĘCYMI 
ADAM KOTOWSKI al. Wojska Polskiego 24a 7% na cały asortyment

PHU „TRIO” ANNA WYSZYŃSKA ul. Kościuszki 26 10% rabatu na wszystkie produkty

Handel detaliczny artykułami przemysłowymi piotr 
jastrzębski ul. Białostocka 8 10% na cały asortyment (obuwie, galanteria 

skórzana, torby podróżne i szkolne)

PROFIL-DRUK ADRIAN STĘPIEŃ Pl. Sikorskiego 8 20% prezenty, koszulki

P.P.H.U. „GRĄDZKI” WIESŁAW GRĄDZKI ul. Białostocka 22i
10% na cały asortyment w sklepie „Unikat”

(bielizna damska, męska, artykuły pończosznicze, 
odzież damska i męska)

KINDER LAND KOMIS ul. Kościuszki 15 5% zniżki na sprzedaż wszystkich artykułów

sklep Pastel ul. Wyszyńskiego 4c 5% zniżki na artykuły szkolne, wybrany asortyment 
zabawek oraz ubrania

Sklep z odzieżą damską SHE ul. Kościuszki 13 10% zniżki na cały asortyment – odzież damską

SKLEP „POD FILARAMI” ZBIGNIEW MACIEJEWSKI Pl. Sikorskiego 1 5% zniżki na cały asortyment

PRESTIGE MĘSKI Kościuszki 21/2 10% zniżki na odzież męską

ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE

„BEMEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Legionowa 11

5-7% rabatu na zakupione towary z wyjątkiem 
działu chemii gospodarczej i towarów ujętych 

w gazetce promocyjnej

„GOLCHEM” ANDRZEJ GOŁASZEWSKI Cieciorki 4a 10% rabatu na zakup towaru

Hurtownia „ALFA” Włodzimierz sarnowski ul. Mazowiecka 26a
10% rabatu na wszystkie produkty: upominki, 

kartki, porcelanę, sztuczne kwiaty, znicze, rowery, 
skutery, quady, części

P.P.H.U. „KORA” ANNA MODZELEWSKA ul. Polowa 13d
5% rabatu na: pościel, ręczniki, kołdry, koce, 

obrusy, piżamy, szlafroki, narzuty, a także wykonuje 
usługę szycia pościeli na zamówienie.

p.h.u. „Choiński” leszek choiński Wola Zambrowska 8
10% i 5%: na usługi montażu stolarki budowlanej: 

okna, bramy, drzwi – sprzedaż, usługi 
transportowe, magazynowanie.

SKLEPY MEBLOWE

„PIEER” JACEK PIÓRKOWSKI, GRAŻYNA 
PIÓRKOWSKA ul. Targowa 17 6% na wykonanie mebli pod wymiar oraz sprzedaż 

mebli gotowych

„POMPŁYT” ANETA CHOJNOWSKA ul. Obrońców Zambrowa 
3 7% na wykonanie mebli wg pomiaru i projektu

SALON MEBLOWY - BEATA BORAWSKA ul. Obrońców Zambrowa 
3 10% na cały asortyment

ARTYKUŁY BIUROWE, PAPIERNICZE, KSIĘGARNIE

„KONTEXT” JAN SZELĄGOWSKI ul. Sadowa 2 7%

Przedsiębiorstwo „Dom książki” Pl. Sikorskiego 1 4-10% na zakup książek art. papierniczych oraz 
zabawek
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ARTYKUŁY OGRODNICZE

PHU „ZORZA” WOJCIECH JASTRZĘBSKI ul. Mazowiecka 57c 5% rabatu na wszystkie artykuły

TELEFONIA KOMÓRKOWA, sprzęt komputerowy, Internet

„MARO PLUS” RADOSŁAW DĄBROWSKI ul. Białostocka 22b 5% na zakup telefonów komórkowych

„MARKOMP” MAREK MATEJKOWSKI ul. Bema 2b

5% - komputery, notebooki tablety, telefony, 
oprogramowanie, monitory głośniki i drukarki.

10%- akcesoria komputerowe, abonament dostępu 
do sieci Internet (przy umowie na 2 lata)

NAUKA JAZDY

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW „KUJAWA” 
KATARZYNA ZIENKIEWICZ Pl. Sikorskiego 8 10% na szkolenia kandydatów na kierowców 

kategorii: AM, A1, A2, A, B, B+E, T, C, C+E, D.

SPRZĘT AGD, RTV

SKLEP OGÓLNOPRZEMYSŁOWY „ELEMIS” 
DANUTA JAGODZIŃSKA al. Wojska Polskiego 39 5% rabatu na zakup sprzętu- dostawa 

i wniesienie gratis

SPORT

Top Fitness Club Mariusz Kwiatkowski Pl. Sikorskiego 10 20% zniżki na karnety

JUBILER

skup-sprzedaż złota i srebra spółka cywilna ul. Kościuszki 14
10% na cały asortyment (złota i srebrna biżuteria: 

łańcuszki, bransoletki, przywieszki, medaliki, 
obrączki, pierścionki , sprzedaż zegarków)

Szkoły językowe

LINGUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego 3B

5% ulgi dla pierwszego dziecka na naukę języków 
obcych, 10% dla drugiego oraz 15% zniżki 

dla trzeciego dziecka

FIRMA VENA NAMR N. RASHID
NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ul. Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego 19A 10% na naukę języka angielskiego

UBEZPICZENIA I USŁUGI PRAWNICZE

AVAILO Sp.z o.o. Jasionka 954 10% na zakup pakietu Mecenas Direct oraz 
Mecenas Direct dla Rodziny

MOTORYZACJA

HURTOWNIA WORTEL AGRO MOTO I STACJA 
PALIW STW Poświątne 102

10% zniżki na usługi wulkanizacyjne, 3% na 
artykuły motoryzacyjne (oleje, opony, akumulatory, 
płyny, itd.), 5gr rabatu na wszystkie gatunki paliw 

płynnych

„GUMPOL” POLMOZBYT BOGDAN KACZYŃSKI ul. Magazynowa 18 10% na usługi, części i akcesoria

URODA

„KAMELEON” PAWEŁ MARCIN JANCZEWSKI ul. Gen. J. Bema 2A
10% na usługi: strzyżenie męskie, damskie 
i dziecięce, koloryzacja, refleksy, sombree, 

czesanie okolicznościowe, regeneracja włosów.

„KAMELEON” IRENEUSZ SUTKOWSKI ul. Gen. J. Bema 2A 10% na: przekłuwanie uszu, masaże, kosmetyka 
twarzy, stylizacja paznokci, remonty wnętrz.

SALON FRYZJERSKI „LAMANIA”
Maria Brulińska ul. Ostrowska 1

30% na usługi fryzjerskie: strzyżenie damskie 
i męskie, dziecięce, koloryzacja, upięcia 

okolicznościowe, regeneracja włosów oraz makijaż 
okolicznościowy

SALON KOSMETYCZNY „GLAMOUR” ul. Wyszyńskiego 4c

10% zniżki na manualne oczyszczanie twarzy, 
mikrodermabrazję diamentową, mezoterapię 

mikroigłową, złuszczanie kwasami, fale radiowe, 
masaże relaksacyjne, zabiegi antycellulitowe oraz 

makijaż permanentny

Justyna Włodkowska-Kurpiewska
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 Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej 
trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana 
bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą ko-
rzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do 
ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby 
niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia 
o niepełnosprawności.
 Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny będą mogli 
uzyskać rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co 
najmniej troje dzieci.

Gdzie złożyć wniosek? 

 Osoby zamieszkujące w Zambrowie wniosek powinny 
złożyć w Urzędzie Miasta Zambrów, pok. 228. Wniosek w 
imieniu rodziny składa rodzic/opiekun prawny.

Jeśli składasz wniosek przez Emp@tię

 – Wejdź do modułu eWnioski na Emp@tii – portalu Mini-
stertwa 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 Kar-
tach – dostaniesz je esemesem.

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. 
 Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych upraw-
nień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z 

4.
D Z I A Ł A L N O Ś Ć  S A M O R Z Ą D U  M I A S TA  Z A M B R Ó W

Karta Dużej Rodziny

katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na 
terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytu-
cje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystę-
pując do programu zyskują prawo do posługiwania się zna-
kiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

 Karta „Zambrów przyjazny Rodzinie 3+” i karta ogól-
nopolska funkcjonują niezależnie od siebie.

 Skorzystaj z wyszukiwarki partnerów Karty Dużej Rodzi-
ny – znajdziesz tam wszystkie instytucje państwowe i firmy 
prywatne, które oferują zniżki oraz informację, jaka jest wy-
sokość zniżek.

 

MOBILNA Karta Dużej Rodziny
 Karta Dużej Rodziny (KDR) jest już dostępna także w 
wersji elektronicznej. Dzięki temu rodziny wielodzietne mogą 
korzystać z KDR w formie aplikacji na urządzeniach mobil-
nych. W obiegu pozostanie również plastikowy nośnik.

Jak otrzymać mKDR?

 Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, wystarczy złożyć wnio-
sek o jej wydanie. Można to zrobić za pośrednictwem mini-
sterialnego portalu Emp@tia lub osobiście w Biurze Promocji 
Miasta Zambrów pokój 228 (II piętro). Formularze dostępne są 
na stronie Urzędu Miasta Zambrów www.zambrow.pl (zakład-
ka Mieszkaniec/ Karta Dużej Rodziny).

Justyna Włodkowska-Kurpiewska
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 8 i 10 marca w Centrum Kultury w Zambrowie odbyły się 
dwa koncerty. Pierwszy z udziałem zespołu „The FaPs”. Licz-
nie zgromadzona publiczność mogła na żywo wysłuchać naj-
nowszych i starych przebojów, takich jak: „Twój kolor”, „Ach 
te baby” „Babski Świat na koniec”, „Kamień z napisem Love”, 
„Weź nie pytaj” czy „Biały Miś”. Między utworami można było 
obejrzeć zabawną historię młodego Mariana i jego perypetie 
z kobietami.
 10 marca w ramach „Koncertu dla Ewy” na scenie MOK 
wystąpił zespół Instrumentalno – Wokalny „Camerata” pod 
kierownictwem Marioli Zalewskiej oraz Teatr Form Różnych. 

5.Zambrowski Dzień Kobiet

Goście wysłuchali wiązanki klasycznych utworów najsław-
niejszych kompozytorów, m.in.: J. S. Bacha, A. Vivaldiego 
czy W. A. Mozarta, zaś aktorzy z Teatru Form Różnych bawili 
zgromadzonych na sali zabawnymi skeczami przygotowany-
mi specjalnie na Dzień Kobiet. Na zakończenie Przewodni-
czący Rady Miasta Zambrów Jacek Olszewski wręczył statu-
etkę dla Marii Bryl za najliczniejsze występy w Teatrze Form 
Różnych.
 Podczas obu koncertów Przewodniczący Rady Miasta 
Zambrów złożył Paniom najserdeczniejsze życzenia oraz 
wręczył tulipany. 

Marzena Gołębiewska
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6.Święta zambrowskich przedszkoli

 Zambrowskie przedszkola obchodziły swoje święto w 
ramach „Święta Przedszkoli”, którego pomysłodawcą był 
Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski. Uroczysto-
ści odbywały się w sali widowiskowo – kinowej Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Zambrowie. 16 marca zaprezentowało się 
Miejskie Przedszkole nr 6, 23 marca Miejskie Przedszkole nr 
1, 30 marca Miejskie Przedszkole nr 3, 6 kwietnia Miejskie 
Przedszkole nr 4. Grupy przedszkolne przygotowały progra-
my słowno–muzyczne z elementami tańca i śpiewu. 
 Każdym występom towarzyszyła licznie zgromadzona 
publiczność, która gromkimi brawami nagradzała małych ar-
tystów. 
 Na zakończenie występów Burmistrz Miasta Zambrów 
Kazimierz Dąbrowski, w nagrodę za piękne występy, zaprosił 
wszystkie przedszkolaki do sali kinowej na seans filmowy.

Marzena Gołębiewska
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7.Święto Patrona w Szkole Podstawowej nr 3

 2 kwietnia Szkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie ob-
chodziła święto patrona szkoły Janusza Kusocińskiego. W 
uroczystości, oprócz społeczności szkolnej, udział wzięli 
Burmistrz Miasta Zambrów, dyrektorzy zambrowskich szkół, 
dyrektor Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, 
proboszcz parafii pw. Św. Józefa Rzemieślnika, dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury, poczty sztandarowe szkół miej-
skich, delegacje samorządów uczniowskich oraz członkowie 
rady rodziców Szkoły Podstawowej nr 3.
 Święto Patrona „Trójki” jest okazją do wspomnień o Janu-
szu Kusocińskim – wielkim sportowcu, olimpijczyku, bojow-
niku o wolność Polski. Uroczystość rozpoczęła się apelem, 
uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny o naj-
ważniejszych momentach z życia i kariery sportowej swego 
patrona.
 W czasie apelu nagrodzono laureatów międzyszkolnego 
konkursu wiedzy o Januszu Kusocińskim, do którego zgłosiło 
się 11 uczniów ze wszystkich miejskich szkół podstawowych 
oraz ze Szkoły Podstawowej w Wiśniewie.
 Uroczystość w Szkole Podstawowej nr 3 była niezwykłą 
lekcją historii i patriotyzmu. 

Marzena Gołębiewska
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Młodzież zapobiega pożarom

 22 marca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Zambrowie odbyły się eliminacje powiatowe do 
XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod ha-
słem „Młodzież zapobiega pożarom”. 
 Wyniki zmagań przestawiają się następująco:
I grupa wiekowa (uczniowie szkół podstawowych klasy 
I-VI)
1.  Artur Lubak I miejsce
2.  Ignacy Balkiewicz II miejsce
3.  Amelia Malinowska III miejsce

II grupa wiekowa (uczniowie szkół podstawowych klasy 
VII – VIII oraz klasa III gimnazjum)
1. Adrian Lachowicz I miejsce
2. Zuzanna Jastrzębska II miejsce
3. Magda Modzelewska III miejsce

III grupa wiekowa (uczniowie szkół ponadpodstawo-
wych)
1. Emilia Suchta I miejsce 
2. Sebastian Parzych II miejsce
3. Klaudia Przychodzeń III miejsce 
 Laureaci oraz wszyscy uczestnicy eliminacji powiatowych 
do XLII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej w na-
grodę otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Marzena Gołębiewska

Fot. zambrow.straz.bialystok.pl 

Fot. zambrow.straz.bialystok.pl 

Fot. zambrow.straz.bialystok.pl 
Fot. zambrow.straz.bialystok.pl 

Fot. zambrow.straz.bialystok.pl 
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9.

10.

Marsz Światła w 14-tą rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II

Złote Gody

 2 kwietnia minęło czternaście lat od śmierci Jana Pawła 
II. Informację o śmierci papieża podał arcybiskup Leonardo 
Sandri, który ogłosił 2 kwietnia 2005 roku na placu Św. Piotra, 
że o godzinie 21.37 „Nasz Ojciec Święty powrócił do domu 
Ojca”. Jan Paweł II zasiadał na Stolicy Piotrowej prawie 27 
lat. Nazwany papieżem pielgrzymem, odbył 104 podróże za-
graniczne na wszystkich zamieszkanych kontynentach, od-
wiedzając tym samym 129 krajów. 
 Był pierwszym od ponad 450 lat papieżem nie pocho-
dzącym z Włoch. Jego pontyfikat wywarł szczególny wpływ 
na losy Kościoła katolickiego i całego świata, a postawa w 
obliczu cierpienia i choroby stała się źródłem nadziei dla mi-
lionów ludzi. 1 maja 2011 roku, papież Benedykt XVI dokonał 
beatyfikacji Jana Pawła II, zaś 27 kwietnia 2014r. Papież Po-
lak został ogłoszony świętym Kościoła Katolickiego.

 6 kwietnia 2019 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Zambrowie odbyła się uroczystość odznaczenia Medalem 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Dostojni Jubilaci otrzy-
mali medal przyznawany przez Prezydenta RP Andrzeja 
Dudę za 50 lat w związku małżeńskim medal otrzymali:

Państwo Jadwiga i Wiesław Paździor

 Dostojnym Jubilatom życzymy dalszej tak pięknej wspól-
nej wędrówki przez życie w otoczeniu życzliwości ludzkiej 
i kochającej rodziny.

Anna Bączyk
Kierownik Urzędu Stanu

Cywilnego w Zambrowie
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 We wtorek 2 kwietnia zambrowianie uczcili pamięć pa-
pieża Polaka w „Marszu Światła”. Kulminacja obchodów na-
stąpiła o godz. 21.37 - w godzinę śmieci papieża. W tym mo-
mencie w wielu miastach zabrzmiała ulubiona pieśń papieża 
- „Barka”, biły kościelne dzwony i zapłonęły znicze. Marsz 
odbył się także w intencji ochrony życia poczętego. Na za-
kończenie zambrowskich obchodów można było dokonać 
duchowej adopcji dziecka poczętego.

Karolina Ilczuk
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Komunikat w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej 
do wynajmu

 Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 511) Zarząd Powiatu Zambrowskiego podaje do publicz-
nej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do wynajmu w 
budynku przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie.
1. Oznaczenie lokalu: lokal położony na parterze budynku 

administracyjnego przy ul. Fabrycznej 3 w Zambrowie, 
stanowiącego współwłasność Powiatu Zambrowskiego 
(55 %) i Miasta Zambrów (45 %); zarządcą nieruchomo-
ści oraz wynajmującym jest Powiat Zambrowski.

2. Powierzchnia lokalu: 23 m2.
3. Przeznaczenie nieruchomości: lokal jest przeznaczony 

na prowadzenie sklepu spożywczo-przemysłowego.
4. Wysokość czynszu najmu lokalu: 792,12 zł + podatek 

VAT miesięcznie (28 zł za m2 + VAT).
5. Zasady aktualizacji czynszu: wysokość czynszu może 

ulec zmianie w przypadku zmiany cen mediów.
 Czynsz podlega corocznej waloryzacji w oparciu o wskaź-

nik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierw-
szych trzech kwartałów roku poprzedniego, ogłaszany 
przez Prezesa GUS.

6. Kwota czynszu zawiera koszty energii elektrycznej, cen-
tralnego ogrzewania, dostawy wody i odprowadzania 
ścieków oraz dozoru budynku.

7. Podatek od nieruchomości opłaca Najemca.
8. Okres najmu lokalu: od 1 czerwca 2019 r. do 31 maja 

2022 r., na podstawie pisemnej umowy.
 Po tym okresie najemcy będzie przysługiwało prawo 

pierwszeństwa zawarcia umowy na kolejny dalszy okres 
pod warunkiem, że wywiązał się z postanowień umowy 
o ile jej przedłużenie nie będzie kolidowało z interesami 
współwłaścicieli.

9. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Staro-
stwa Powiatowego w Zambrowie oraz na stronie interne-
towej powiatzambrowski.com.

10. Oferty na najem lokalu można składań w formie pisemnej 
w terminie do 25 kwietnia 2019 r. 

 Oferta powinna zawierać: dane oferenta i jego podpis, cel 
najmu oraz proponowaną miesięczną kwotę czynszu.

11. W przypadku gdy na najem lokalu zostanie złożona wię-
cej niż jedna oferta oddanie w najem nastąpi w drodze 
przetargu.

12. Dodatkowe informacje można uzyskać w Starostwie Po-
wiatowym w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, pokój nr 125, 
telefon 86 271 24 18. 

Starostwo Powiatowe w Zambrowie

12.Usterka w mieście? LUPE NA POMOC

 Urząd Miasta Zambrów uruchomił teleinformatyczny sys-
tem dla mieszkańców – LUPEZAMBROW. System umożliwia 
dwustronną komunikację pomiędzy mieszkańcami a władza-
mi lokalnymi.

LUPEZAMBRÓW jakie możliwości 
dla mieszkańca?

 Mieszkańcy miasta poprzez aplikację mogą zgłaszać:
— usterki w przestrzeni miejskiej według kategorii: awaria 

oświetlenia, dewastacja mienia, uszkodzenia nawierzch-
ni dróg oraz chodników, zaśmiecanie miejsc publicznych, 
bezdomne zwierzęta itp.

— otrzymywanie komunikatów oraz informacji o wydarze-
niach w mieście,

— kontrola obsługi zgłoszeń przez odpowiednie władze – 
powiadomienia w aplikacji mobilnej i poprzez e-mail,

— integracja z regionalnym systemem ostrzegania.

Jak korzystać z aplikacji?

 Aplikację można pobrać bezpłatnie na urządzenia z sys-
temem Android w sklepie GooglePlay lub z App Store na tele-
fonach Iphone. Aplikacja dostępna będzie również na stronie 
www.zambrow.pl pod ikoną: 

 System oferuje dwie możliwości logowania: gość lub użyt-
kownik. Aby dodać zgłoszenie należy wejść w zakładkę DO-
DAJ ZGŁOSZENIE, następnie wpisać adres, gdzie wystąpiła 
usterka, wybrać kategorię, opisać zdarzenie oraz opcjonalnie 

dołączyć zdjęcie. Zarejestrowane zgłoszenia są przekazy-
wane do realizacji i publikowane na ogólnodostępnej mapie 
z określeniem statusu realizacji. Zarejestrowani w systemie 
mieszkańcy mają możliwość podglądu statusu swoich zgło-
szeń oraz otrzymywania na bieżąco informacji o sposobie ich 
realizacji.

 Dodatkowo system pozwala na publikację – bezpośred-
nio na mapie – ważnych komunikatów oraz powiadomień z 
obszaru miasta, takich jak, np. ostrzeżenia meteorologicz-
ne, wydarzenia sportowe i kulturalne. Dzięki nowoczesnemu 
systemowi zambrowianie będą mogli nie tylko zgłaszać pro-
blemy związane z infrastrukturą miejską, ale także na bieżą-
co śledzić komunikaty miejskie oraz kalendarze rozmaitych 
wydarzeń w mieście.

 System nie służy do przekazywania zgłoszeń o nagłych 
zdarzeniach, np. wypadkach, pożarach, katastrofach oraz o 
innych sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu, które po-
winny być zgłaszane pod numery alarmowe.

UWAGA: System LUPEZAMBROW działa tylko na terenie 
Miasta Zambrów, oznacza to, że zgłoszenia z terenu gmi-
ny lub powiatu nie będą rozpatrywane i automatycznie 
odrzucane.

Justyna Włodkowska – Kurpiewska
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Międzynarodowe Turnieje Piłki Nożnej U-16

S P O R T

13.

 1 i 5 kwietnia na Stadionie Miejskim w Zambrowie odbyły 
się Międzynarodowe Turnieje Piłki Nożnej U-16. Rywalizo-
wały drużyny do lat 16. Pierwszy mecz odbył się między dru-
żynami Kolumbii z Grecją, zwyciężyła reprezentacja Grecji 
z wynikiem 2:1. Na zakończenie turnieju Burmistrz Miasta 
Zambrów Kazimierz Dąbrowski oraz Prezes Podlaskiego 
ZPN Sławomir Kopczewski wręczyli pamiątkowe dyplomy dla 
najlepszych zawodników. 5 kwietnia rywalizowały drużyny 
Kolumbia z Polską. Po bezbramkowym meczu w serii rzutów 
karnych z wynikiem 5:3 wygrała reprezentacja Kolumbii.
 Na zakończenie meczu Dyrektor ZPN Bogdan Basałaj, 
Prezes Podlaskiego ZPN Sławomir Kopczewski, Burmistrz 
Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski oraz Prezes Olimpii 
Zambrów Cezary Kulesza wręczyli pamiątkowe dyplomy dla 
najlepszych zawodników. 

Marzena Gołębiewska
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S P O R T

Fo
t. 

Ł.
  M

ilc
ze

w
sk

i

Fo
t. 

Ł.
  M

ilc
ze

w
sk

i

Fo
t. 

Ł.
  M

ilc
ze

w
sk

i
Fo

t. 
M

. G
oł

ęb
ie

w
sk

a

Fo
t. 

M
. G

oł
ęb

ie
w

sk
a





MONITOR ZAMBROWSKI 19

Adres redakcji: Monitor Zambrowski, Urząd Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, woj. podlaskie 
(p. 228, II piętro), tel.: 86 271 22 10 wew. 30, fax 86 271 21 17, e-mail: promocja@zambrow.pl
Redaktor naczelna: Karolina Ilczuk
ISSN 1730 – 3567; Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstów. Za treść ogłoszeń redakcja nie 
ponosi odpowiedzialności. 

Wydawca: Miasto Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, woj. podlaskie tel.: 86 271 22 10, 86 271 27 30, 86 271 48 31, fax 86 271 21 17, www.zambrow.pl e-mail: 
um@zambrow.pl NIP: 723-162-22-31. 
Skład gra�czny i druk: Drikarnia „Libra-Print”, Al. Legionów 114b, 18-400 Łomża, tel./fax: 86 473-77-84, 86 218-24-59; www.libra-print.pl; e-mail: biuro@libra-print.pl

S P O R T

Sportowa majówka? Zapisz się na 5 Zambrowski Bieg Uliczny14.

Stadion Miejski w Zambrowie

 8.45 rozgrzewka dla dzieci (poprowadzi Marysia Mańko) 
 9.00 biegi dla dzieci na płycie stadionu (zapisy w 

przedszkolach dla 5 i 6 latków prowadzą opiekunowie 
grup, zapisy w szkołach będą prowadzone u nauczycieli 
wychowania fizycznego w w terminie od 25 do 29 kwiet-
nia. W przypadku przedłużającego się strajku proszę 
sprawdzić www.zambrowskibieguliczny.pl, gdzie zostanie 
umieszczona informacja o zapisach. W dniu imprezy dzie-
ci biorące udział w biegach towarzyszących zgłaszają się 
na trybuny przy płycie głównej stadionu, gdzie będą usta-
wiane do startu wg. kategorii wiekowej) 

 10.20 – start biegu z bieżni stadionu na 5 km ulicami Za-
mbrowa, należy mieć ukończone 16 lat 

 10.25 – start biegu z bieżni stadionu na 10 km ulicami 
Zambrowa (trasa z atestem Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki) należy mieć ukończone 16 lat 

Zapisy 

 Aby wziąć udział w biegach na 5 i 10 km należy zapo-
znać się z regulaminem imprezy i wypełnić formularz reje-
stracyjny dostępny na oficjalnej stronie Zambrowskich Bie-
gów Ulicznych www.zambrowskibieguliczny.pl lub http://www.
czasomierzyk.pl/ oraz uiścić opłatę startową w wysokości 30 
zł. Przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza odby-
wa się tylko w formie elektronicznej. Wypełnienie Formularza 
Rejestracyjnego oraz dokonanie płatności jest jednoznaczne 
z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
 Biuro zawodów, szatnia, toalety: w nowym budynku 
Zambrowskiego Klubu Sportowego OLIMPIA, ul. Pryma-
sa Stefana Wyszyńskiego 8 
 Wszyscy zawodnicy startujący w biegu na 5 i 10 km mu-
szą zostać zweryfikowani w dniu imprezy w Biurze Zawodów 
w godzinach 8.00 – 10.00. W Biurze Zawodów zawodnicy 
otrzymają pakiet startowy zawierający: t-shirt, numer starto-
wy wraz z elektronicznym chipem do pomiaru czasu, który 
należy zwrócić na mecie. 
 Parking dla uczestników imprezy przy budynku Klu-
bu: (wjazd tylko od ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego)

Klasyfikacje 

 W ramach biegów będą prowadzone następujące klasyfi-
kacje:
a.  Klasyfikacja generalna mężczyzn i klasyfikacja generalna 

kobiet w biegu na 5 km.
b.  Klasyfikacja generalna mężczyzn i klasyfikacja generalna 

kobiet w biegu na 10 km.
c.  Klasyfikacje wiekowe w biegu na 5 i 10 km:
 K-16, M-16 (rocznik 2003 – 2000)
 K-20 / M-20 (rocznik 1999-1990)
 K-30 / M-30 (rocznik 1989-1980)
 K-40 / M-40 (rocznik 1979-1970)

 K-50 / M-50 (rocznik 1969-1960)
 K-60 / M-60 (rocznik 1959-1950)
 K-70 / M-70 (rocznik 1949 i starsi)
 Przy klasyfikacji wiekowej decyduje rok urodzenia. 
W przypadku, gdy w danej kategorii będzie zgłoszonych 
mniej niż 3 osoby, zostaną one zakwalifikowane do wyższej 
kategorii wiekowej lub niższej kategorii wiekowej.
 Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. czasów netto 
liczonych od momentu przekroczenia linii startu do momentu 
przekroczenia linii mety. W oficjalnych wynikach podane zo-
staną czasy netto.
 Będzie prowadzona dodatkowa klasyfikacja: Najszybszy 
Biegacz Powiatu Zambrowskiego i Najszybsza Biegaczka 
Powiatu Zambrowskiego oraz Najszybszy Zambrowianin i 
Najszybsza Zambrowianka w biegu na 5 km i 10 km. Wy-
łonione zostaną osoby, które w tej klasyfikacji zajmą I miej-
sce. Warunkiem klasyfikacji w kategorii Najszybszy Biegacz 
i Biegaczka Powiatu Zambrowskiego jest zameldowanie na 
terenie powiatu zambrowskiego. W przypadku kategorii Naj-
szybszy Zambrowianin i Najszybsza Zambrowianka warun-
kiem klasyfikacji jest zameldowanie w mieście Zambrów.

Nagrody 

 Każdy z uczestników, który ukończy bieg, otrzyma na me-
cie pamiątkowy medal. Dla zwycięzców przewidziano puchary. 

Biegi towarzyszące 
 Z myślą o dzieciach i młodzieży przygotowaliśmy biegi 
towarzyszące, które odbędą się na płycie stadionu już od go-
dziny 9.00. W biegach towarzyszących mogą wziąć udział 
dzieci i młodzież uczęszczające do zambrowskich szkół i 
przedszkoli. Zapisy są prowadzone u nauczycieli wychowa-
nia fizycznego w zambrowskich szkołach. Liczba miejsc jest 
ograniczona do 540 miejsc. Nie ma możliwości dopisania 
dziecka w dniu zawodów. 
 W dniu imprezy dzieci biorące udział w biegach towarzy-
szących zgłaszają się na trybuny przy płycie głównej stadio-
nu, gdzie będą ustawiane do startu wg. kategorii wiekowej. 
Wszystkie dzieci otrzymają na mecie pamiątkowy medal, dla 
zwycięzców przewidziano puchary i nagrody rzeczowe. 



 
 DYSTANSE:

9:00 BIEGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
 

10:20 BIEG 5 KM

   10:25 BIEG 10 KM

 

(ZAPISY W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH)

5ZAMBROWSKI 
BIEG ULICZNY
01.05.2019

Miasto Zambrów
 

STADION MIEJSKI W ZAMBROWIE

   SPONSORZY :    

ZAPISY NA: WWW.ZAMBROWSKIBIEGULICZNY.PL
ORGANIZATORZY :              PATRONAT MED IALNY :

8:45 ROZGRZEWKA DLA DZIECI NA
PŁYCIE STADIONU 

 


