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1. Sprawozdania z Sesji Rady Miasta Zambrów
25 kwietnia 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów odbyła się XXVII Sesja Rady Miasta Zambrów,
podczas której miejscowi radni podjęli następujące uchwały:

UCHWAŁA NR 153/XXVII/17 RADY MIASTA ZAMBRÓW
w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Miasto Zambrów.

UCHWAŁA NR 152/XXVII/17 RADY MIASTA ZAMBRÓW
o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania
i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowisko kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów,
terapeutów, nauczycieli wspomagających.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446,
poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730), art. 17 ust. 1 pkt 15,
art. 44, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z 2015 r. poz. 1310, poz. 1359, poz.
1616, z 2016 r. poz. 753, poz. 1583, poz. 1948, poz. 2174)
Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Pogrzeb powinien być przeprowadzony zgodnie
z wyznaniem zmarłego, na cmentarzu znajdującym się
na terenie miasta.
2. W sytuacji gdy nie jest możliwe ustalenie wyznania
osoby zmarłej, bądź gdy osoba zmarła była osobą
niewierzącą, pogrzeb powinien być przeprowadzony
z uwzględnieniem panujących w tym zakresie gminnych zwyczajów i tradycji.
§ 2. 1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zambrowie zleca sprawienie pogrzebu firmie prowadzącej usługi pogrzebowe.
2. Dyrektor MOPS w porozumieniu zawartym z firmą
pogrzebową określa niezbędne czynności związane
z pochówkiem.
§ 3. 1. Zakres usług pogrzebowych obejmuje podstawowe czynności niezbędne do sprawienia pochówku,
a w szczególności:
1) zakup trumny, ubrania, obuwia, symboli religijnych
i tabliczki imiennej;
2) przygotowanie zwłok do pochówku (kosmetyka,
ubranie);
3) opłatę za przechowanie zwłok w domu pogrzebowym, chłodni;
4) przewóz zwłok;
5) obsługę ceremonii pogrzebowej;
6) przygotowanie grobu;
7) posługę kapłańską;
8) inne czynności i artykuły wynikające ze sprawienia
pogrzebu.
2. Pogrzeb dzieci martwo urodzonych, bez względu na
czas trwania ciąży, w tym wskutek poronienia, organizuje się nie więcej niż dwa razy w roku po otrzymaniu
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie zgłoszenia ze Szpitala Powiatowego w Zambrowie.
Sprawienie pogrzebu w takich przypadkach obejmuje
w szczególności:
1) przewóz zwłok do kremacji;
2) kremację zbiorową;
3) zakup urny na prochy;
4) pochówek urny z prochami w Grobie Dzieci Utraconych, na terenie Cmentarza Komunalnego
w Zambrowie ul. Ostrowska;
5) obsługę pochówku.
§ 4. Traci moc uchwała nr 63/XIV/11 Rady Miasta Zambrów
z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia sposobu
sprawienia pogrzebu przez Miasto Zambrów i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446,
poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art.
91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z 2017 r. poz. 60) Rada Miasta
Zambrów uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 97/XVII/16 Rady Miasta Zambrów z dnia
31 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania
i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowisko kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów,
logopedów, terapeutów, nauczycieli wspomagających (Dz.
Urz. Woj. Podlaskiego poz. 2409) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł uchwały otrzymuje brzemiennie:
„w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycielom pełniącym stanowisko kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów, doradców zawodowych,
nauczycieli wspomagających.”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar
zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42
ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach:
Lp.

Stanowisko

1.
2.
3.
4.
5.

pedagog
psycholog
logopeda
terapeuta
doradca zawodowy
nauczyciel wspomagający
w szkole podstawowej
i gimnazjum
nauczyciel wspomagający
w przedszkolu w grupie
dzieci 6-letnich
nauczyciel wspomagający
w przedszkolu w grupie
dzieci 3-5 - letnich

6.
7.
8.

Tygodniowa liczba godzin
obowiązkowego wymiaru
zajęć
20
20
20
20
18
18
22
25

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Zambrów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 1. Udzielić absolutorium Burmistrzowi Miasta Zambrów
z tytułu wykonania budżetu Miasta Zambrów za 2016 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 154/XXVII/17 RADY MIASTA ZAMBRÓW
o zmianie uchwały w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie –
w jednostkę budżetową – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie.

UCHWAŁA NR 157/XXVIII/17 RADY MIASTA ZAMBRÓW
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z urządzeniem
terenów zieleni zadrzewień i zakrzewień, kryteriów wyboru
inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie
udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz 40 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730)
Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 149/XXIV/96 Rady Miejskiej w Zambrowie
w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie – w jednostkę budżetową – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zambrowie z dnia 26 listopada 1996r. (Dz. Urz. Woj.
Podlaskiego z 2003 r. poz. 960, z 2004 r. poz.413, poz.
2627, z 2009 r. poz. 966, z 2015r. poz. 1554, z 2016 r.
poz. 1528) w załączniku do uchwały w § 4 wprowadza się
następujące zmiany:
1) pkt 15 otrzymuje brzmienie: „15) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za
życiem” (Dz. U. poz. 1860);”;
2) po pkt 15 dodaje się pkt 16 w brzmieniu: „16) innych
ustaw i przepisów wykonawczych.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Zambrów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
30 maja 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
Zambrów odbyła się XXVIII Sesja Rady Miasta Zambrów, podczas której miejscowi radni podjęli następujące uchwały:
UCHWAŁA NR 155/XXVIII/17RADY MIASTA ZAMBRÓW
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zambrów za
2016 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446,
poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) oraz art. 270 ust. 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017
r. poz. 191, poz. 659) Rada Miasta Zambrów postanawia:
§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zambrów za 2016 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 156/XXVIII/17RADY MIASTA ZAMBRÓW
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta
Zambrów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446,
poz. 1579, poz. 1948, z 2017r. poz. 730) oraz art. 271 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017
r. poz. 191, poz. 659) Rada Miasta Zambrów postanawia:
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446,
poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730), art. 403 ust. 4 i 5
w zw. z art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2017 r. poz. 519, poz.
785) oraz art. 219 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948,
poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659) Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej ze środków
budżetu gminy Miasto Zambrów na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z urządzaniem terenów zieleni,
zadrzewień i zakrzewień na terenach stanowiących przestrzeń publiczną, położonych w granicach administracyjnych gminy Miasto Zambrów.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć inne
niż użytki rolne, otwarte, nieogrodzone tereny towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, usługowej i zabudowie użyteczności publicznej, na których nie obowiązują
jakiekolwiek ograniczenia w dostępie do tych terenów
dla ogółu mieszkańców oraz ograniczenia dla ruchu
pieszego;
2) dotacji - należy przez to rozumieć dotację udzielaną na
cel określany w § 1.
§ 3. 1. Dotacja może być udzielona:
1) podmiotom wymienionym w art. 403 ust. 4 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
2) w celu wsparcia podmiotów, które realizować będą
inwestycje, polegające na urządzaniu i renowacji
terenów zieleni, w tym nasadzeń drzew i krzewów;
3) w wysokości do 75% kosztów kwalifikowanych
urządzania i renowacji terenów zieleni w kwocie
nieprzekraczającej 75 000 zł na jedno zadanie.
2. Koszty kwalifikowane obejmują wydatki inwestycyjne
związane z urządzaniem terenów zielenią oraz nasadzeń drzew i krzewów. Do kosztów kwalifikowanych
nie zalicza się:
1) wydatków na bieżącą pielęgnacje zieleni takich jak:
cięcia pielęgnacyjne, koszenie trawników, konserwacja i naprawy urządzeń i obiektów małej architektury;
2) wydatków na nakłady inwestycyjne i bieżące utrzymanie chodników, alejek, dojazdów i oświetlenia
terenu;
3) podatku od towarów i usług jeżeli wnioskodawcy
przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
3. Dotacja nie może być udzielona:
1) na dofinansowanie inwestycji, która otrzymała
wsparcie ze środków publicznych pochodzących
z innych źródeł;
2) refundację wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.
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§ 4. 1. Wybór inwestycji do dofinansowania następuje w postępowaniu publicznym w oparciu o kryteria formalne
i kryteria merytoryczne oceny i wyboru ofert.
2. Kryteria oceny formalnej mają na celu sprawdzenie czy:
1) inwestycja objęta wnioskiem o dofinansowanie, zlokalizowana jest na terenie stanowiącym przestrzeń
publiczną;
2) czy wnioskodawcą jest podmiot, o którym mowa
w art. 403 ust 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska;
3) czy wnioskodawca dysponuje prawem do terenu na
którym ma być realizowana inwestycja;
4) wnioskodawca zapewnia odpowiedni wkład własny
w finansowaniu inwestycji;
5) wniosek o dofinansowanie został złożony, w terminie
wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
3. Brak spełnienia, któregokolwiek warunku kryterium formalnych oceny wniosku, powoduje odrzucenie wniosku bez dokonania oceny merytorycznej.
4. Kryteriami oceny merytorycznej są:
1) koszt jednostkowy inwestycji liczony jako stosunek
kosztów inwestycji do powierzchni terenu objętego
zagospodarowaniem;
2) lokalizacja inwestycji na terenie stanowiącym otoczenie zabudowy mieszkaniowej;
3) zwiększenie deklarowanego wkładu własnego;
4) zakres kompleksowego zagospodarowania terenu;
5. Wagę poszczególnych kryteriów oceny merytorycznej
oraz sposób ich oceny określi Burmistrz Miasta w ogłoszeniu o naborze wniosków.
§ 5. 1. Udzielenie dotacji następuje na wniosek. Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w roku budżetowym.
2. Burmistrz Miasta informuje o naborze wniosków
o udzielenie dotacji poprzez ogłoszenie zamieszczone
na stronach internetowych Urzędu Miasta Zambrów,
Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta Zambrów.
3. Ogłoszenie o którym mowa w ust. 2 zawiera w szczególności:
1) termin składania wniosków nie krótszy niż 21 dni od
daty zamieszczenia ogłoszenia;
2) wysokość kwoty przeznaczonej w budżecie Miasta
na udzielenie dotacji;
3) maksymalną kwotę dotacji jaka może być udzielona
na dofinansowanie jednego projektu;
4) wykaz dokumentów i oświadczeń niezbędnych do
oceny wniosku oraz ich formę;
5) informacje o podmiotach uprawnionych do ubiegania się o udzielenie dotacji;
6) kryteria oceny formalnej;
7) kryteria oceny merytorycznej oraz ich wagę i sposób
punktacji;
8) informację o skutkach braku spełnienia wymogów
formalnych;
9) sposób informowania wnioskodawców o wynikach
oceny wniosków.
4. Ocena formalna wniosków następuje w terminie pięciu
dni roboczych od daty złożenia wniosku.
5. Wnioski, które przeszły pozytywnie ocenę formalną,
podlegają ocenie merytorycznej.
6. Ocena merytoryczna, polega na ustaleniu listy rankingowej projektów w kolejności od najwyższej do najniższej liczby otrzymanych punktów ze wskazaniem projektów, którym przyznano dofinansowanie w ramach
środków przewidzianych w budżecie Miasta na ten cel.
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§ 6. 1. Burmistrz Miasta, przesyła wnioskodawcom, których
projekty zakwalifikowano do dofinansowania, projekty umów o udzielenie dotacji, wyznaczające 7-dniowy termin na ich podpisanie. W przypadku odmowy
podpisania przesłanej umowy lub nie podpisania jej
w wyznaczonym terminie, Burmistrz Miasta proponuje
zawarcie umowy wnioskodawcy projektu, który otrzymał największą liczbę punktów spośród projektów niezakwalifikowanych do dofinansowania.
2. Informację o zawartych umowach, zamieszcza się na
stronie internetowej Urzędu Miasta Zambrów, w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 7. 1. Rozliczenie otrzymanej dotacji następuje, w terminie
do 15 stycznia, roku następnego po roku udzielenia
dotacji.
2. Rozliczenie dotacji polega na złożeniu sprawozdania
z wykonania inwestycji, na którą została udzielona
dotacja.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 zawiera
w szczególności:
1) opis zakresu prac wykonanych w ramach inwestycji objętej dofinansowaniem, w tym wskazanie
zgodności zakresu prac wykonanych z zakresem
prac opisanych we wniosku o dofinansowanie.
2) zestawienie poniesionych wydatków z podziałem
na wydatki niekwalifikowane i kwalifikowane.
W wydatkach kwalifikowanych wskazuje się kwotę
wydatków z dotacji oraz kwotę wydatków stanowiącą wkład własny.
4. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 3 dołącza się:
1) kopie dokumentów potwierdzających, że umowę
z wykonawcą zawarto po przeprowadzeniu postępowania publicznego, z zachowaniem zasad konkurencji i równego traktowania wykonawców.
2) kopie protokołu odbiorów wykonanych prac.
3) kopie faktur za wykonane prace, wraz z kopiami
dokumentów potwierdzających ich opłacenie.
5. Dotacje niewykorzystane w terminie, wykorzystane
niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie
lub w nadmiernej wysokości, podlegają zwrotowi do
budżetu Miasta Zambrów w terminach określonych
w art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Zambrów.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
UCHWAŁA NR 158/XXVIII/17 RADY MIASTA ZAMBRÓW
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów
w rejonie ulicy Aleja Wojska Polskiego oraz południowej granicy miasta, graniczącej z Rodzinnym Ogrodem Działkowym
Pod Długoborzem.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446,
1579, 1948, z 2017 r. poz. 730) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250,
1579, z 2017 r. poz. 730) Rada Miasta Zambrów na wniosek
Burmistrza Miasta Zambrów uchwala co następuje:
§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów
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w rejonie ulicy Aleja Wojska Polskiego oraz południowej
granicy miasta, graniczącej z Rodzinnym Ogrodem Działkowym Pod Długoborzem.
§ 2. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego projektem planu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta
Zambrów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 159/XXVIII/17 RADY MIASTA ZAMBRÓW
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar
położony w obrębie ulic: Sitarska, Aleja Wojska Polskiego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446,
1579, 1948, z 2017 r. poz. 730) oraz art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250,
1579, z 2017 r. poz. 730), w wykonaniu uchwały nr 77/XIV/16
Rady Miasta Zambrów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony w obrębie ulic: Sitarska, Aleja Wojska
Polskiego Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. 1. Stwierdza się, że miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego części miasta Zambrów obejmujący
obszar położony w obrębie ulic: Sitarska, Aleja Wojska
Polskiego nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrów przyjętego Uchwałą Nr 50/XIII/l1 Rady
Miasta Zambrów z dnia 25 października 2011 roku
zmienionego Uchwałami: Nr 56/XI/15 Rady Miasta
Zambrów z dnia 27 października 2015 roku i Nr 125/
XXIII/16 Rady Miasta Zambrów z dnia 29 grudnia 2016
roku.
§ 2. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmujący obszar
położony w obrębie ulic: Sitarska, Aleja Wojska Polskiego, zwany dalej planem.
2. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 11,64 ha.
3. Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu, zatytułowany: „Miasto Zambrów Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie ulic: Sitarska, Aleja Wojska Polskiego”,
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Integralną częścią planu są następujące załączniki do
niniejszej Uchwały:
1) załącznik nr 1 - rysunek planu sporządzony na
mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000,
na którym następujące oznaczenia graficzne są
obowiązującymi ustaleniami planu:
a) granica obszaru objętego planem,
b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
c) przeznaczenie terenu określone symbolem przeznaczenia terenu,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy,
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e) zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej dotyczące:
- klasyfikacji funkcjonalnej dróg,
- istniejącego gazociągu ze strefą techniczną,
f) pozostałe oznaczenia graficzne pełnią funkcję
postulatywną lub informacyjną;
2) załącznik Nr 2 - zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu z listą
uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta
Zambrów;
3) załącznik Nr 3 - zawierający rozstrzygnięcie
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
§ 4. 1. Ustalenia planu, stanowiące treść niniejszej uchwały,
składają się z przepisów i ustaleń ogólnych oraz ustaleń szczegółowych.
2. Ustalenia ogólne odnoszą się do całego obszaru objętego planem, a ustalenia szczegółowe do poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi
i oznaczonych symbolami przeznaczenia.
§ 5. 1. Plan określa:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
4) zasady kształtowania krajobrazu;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych;
6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną
i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny
udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną
liczbę miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych
w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie
zabudowy i gabaryty obiektów;
7) zasady podziału nieruchomości objętych planem;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakaz
zabudowy;
9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
10) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
11) stawki procentowe, na podstawie których ustala się
opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Plan nie określa ze względu na niewystępowanie poniższych zagadnień w obszarze objętym ustaleniami planu:
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1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków,
w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury
współczesnej;
2) zasad i warunków scalania nieruchomości objętych
planem miejscowym;
3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia
powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych,
krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz planie zagospodarowania
przestrzennego województwa.
§ 6. Celem planu jest ustalenie przeznaczenia terenów oraz
określenie zasad zagospodarowania i kształtowania zabudowy, uwzględniając tendencję rozwojową funkcji produkcyjnych w mieście wynikającą ze złożonych wniosków.
§ 7. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest
mowa o:
1) terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem przeznaczenia;
2) przeznaczeniu - należy przez to rozumieć sposób
zagospodarowania terenu;
3) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze wyznaczonym liniami
rozgraniczającymi - główny sposób zagospodarowania terenu;
4) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to
rozumieć przeznaczenie towarzyszące przeznaczeniu podstawowemu, ściśle z nim związane, które je uzupełnia i wzbogaca;
5) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to
rozumieć inne przeznaczenie niż podstawowe,
które nie koliduje z przeznaczeniem podstawowym
i może być realizowane na warunkach określonych
w planie;
6) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię
oddzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub
różnych zasadach zagospodarowania;
7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to
rozumieć linię, której nie może przekroczyć ściana
nowego budynku lub nowej części budynku rozbudowywanego lub ich najdalej wysunięte elementy
w kierunku ulicy lub sąsiedniego terenu oddzielonego linią rozgraniczającą, z wyłączeniem:
a) elementów zewnętrznych budynku np: balkon,
loggia, wykusz, wiatrołap, zadaszenie nad wejściem wysuniętych poza ścianę budynku nie
więcej niż 1,5 m oraz takich jak: okap, gzyms,
pilaster wysuniętych poza ścianę budynku nie
więcej niż 0,5 m,
b) elementów wejść do budynku (takich jak schody
zewnętrzne, podest, pochylnia) pod warunkiem
usytuowania w odległości co najmniej 25,0 m
od zewnętrznej krawędzi drogi krajowej nr 63,
c) budowli z zakresu infrastruktury technicznej
w tym stacji transformatorowych w odległości
mniejszej niż 25,0 m od zewnętrznej krawędzi
drogi krajowej nr 63 pod warunkiem uzyskania
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zgody zarządcy drogi krajowej zgodnie z przepisami odrębnymi,
d) nośników reklam pod warunkiem usytuowania
w odległości co najmniej 25,0 m od zewnętrznej
krawędzi drogi krajowej nr 63;
8) powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć
powierzchnię budynków mierzoną po obrysie
zewnętrznym, w obrębie działki budowlanej lub
terenu, wyrażoną w metrach kwadratowych lub
w % jako stosunek powierzchni zabudowy zlokalizowanej na działce budowlanej lub terenie
do powierzchni całkowitej tej działki lub terenu
z wyłączeniem: obiektów lub ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu oraz schodów
zewnętrznych i pochylni;
9) symbolu przeznaczenia terenu - należy przez
to rozumieć numeryczne i literowe oznaczenie
poszczególnych terenów określające ich przeznaczenie podstawowe;
10) działalności uciążliwej - należy przez to rozumieć
działalność związaną z przedsięwzięciami mogącymi powodować przekroczenie standardów jakości środowiska;
11) systemie informacji miejskiej (SIM) - należy przez
to rozumieć tablice i znaki informacyjne, w tym m.
in. nazwy ulic i numerację porządkową nieruchomości;
12) strefie technicznej - należy przez to rozumieć przestrzeń wzdłuż infrastruktury technicznej – gazociągu,
w której obowiązują ograniczenia wprowadzone
w ustaleniach planu lub przepisach odrębnych;
13) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć
powszechnie obowiązujące przepisy ustaw wraz
z aktami wykonawczymi.
2. Pojęcia inne niż wymienione w ust. 1 użyte w ustaleniach planu należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Polskimi Normami, a w przypadku ich braku zgodnie z ich rozumieniem słownikowym.
Rozdział 2.
USTALENIA OGÓLNE
§ 8. 1. Przedmiotem ustaleń planu są tereny przeznaczone na
cele rozwoju funkcji produkcyjnej i komunikacji.
2. Ustala się następujące przeznaczenie terenów objętych ustaleniami planu i wydzielonych liniami rozgraniczającymi oraz oznacza się je następującymi symbolami przeznaczenia terenu:
1) tereny zabudowy przemysłowej z towarzyszeniem
usług oznaczone na rysunku planu symbolami:
1 P-U o powierzchni ok. 8,21 ha i 2 P-U o powierzchni ok. 1,0 ha;
2) tereny rolnicze oznaczone na rysunku planu symbolem: 3 R - o powierzchni ok. 1,53 ha;
3) teren drogi publicznej oznaczony na rysunku planu
symbolem 01 KD - droga dojazdowa o powierzchni
ok. 0,32 ha;
4) teren komunikacji wewnętrznej oznaczony na rysunku planu symbolem 02 KDW-KP - droga dojazdowa
i parkingi o powierzchni ok. 0,22 ha;
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5) tereny komunikacji wewnętrznej oznaczone na
rysunku planu symbolami: 03 KDW o powierzchni
ok. 0,31 ha i 04 KDW o powierzchni ok. 0,055 ha.
3. Określone przeznaczenie terenów wskazuje podstawowy, ustalony w planie sposób użytkowania. Plan
dopuszcza wprowadzenie funkcji uzupełniających do
funkcji podstawowych pod warunkiem nie powodowania zmiany charakteru zagospodarowania, warunków
ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego;
zasady dotyczące przeznaczenia dopuszczalnego
zostały określone w ustaleniach szczegółowych.
§ 9. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego:
1) rozwój istniejącego układu przestrzennego miasta
z zachowaniem wymogów określonych w planie: funkcji i standardów przestrzennych, skali i formy zabudowy oraz wskaźników wykorzystania i zagospodarowania terenów;
2) zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej, usług
z zakresu opieki zdrowotnej, kultury, oświaty oraz
obiektów budowlanych, które nie są ściśle związane
lub kolidują z planowaną podstawową funkcją terenu;
3) adaptuje się istniejącą zabudowę oraz dopuszcza się
jej przebudowę, rozbudowę, nadbudowę pod warunkiem zachowania ustalonych w planie wskaźników;
4) maksymalny wskaźnik wykorzystania terenów stanowiący stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do
powierzchni terenu do 0,70;
5) w zakresie kształtowania zabudowy i wystroju zewnętrznego:
a) sytuowanie budynków z zachowaniem ustalonych
w planie linii zabudowy,
b) nieprzekraczalna wysokość zabudowy usługowo-socjalnej do trzech kondygnacji,
c) dachy o różnych formach odpowiednio do potrzeb
technologicznych (rozpiętości konstrukcyjnej,
przekrywanej powierzchni, itp.),
d) kolorystyka elewacji budynków - o barwach stonowanych z dopuszczeniem akcentów w kolorach
ciemniejszych, dopuszcza się kolorystykę wynikającą
z barw patronackich lub firmowych,
e) kolorystyka pokryć dachowych w odcieniach koloru
brązowego, ciemnej czerwieni i szarości;
6) w zakresie ogrodzeń ustala się:
a) maksymalną wysokość ogrodzeń 1,6 m,
b) ogrodzenia ażurowe o minimalnym prześwicie co
najmniej w 40%,
c) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych: murów, z prefabrykowanych przęseł żelbetowych i betonowych
oraz z blachy i innych ogrodzeń przemysłowych od
strony przestrzeni publicznych,
d) dopuszcza się sytuowanie ogrodzeń działek od strony dróg wewnętrznych w linii rozgraniczającej terenu pod warunkiem jego wycofania w głąb działki
w miejscach wjazdów bramowych;
7) w zakresie lokalizacji nośników reklamy i szyldów ustala się:
a) zakaz umieszczania nośników reklamy i szyldów
w sposób zastrzeżony dla znaków drogowych
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i oznakowania SIM lub w sposób utrudniający ich
widoczność,
b) zakaz umieszczania nośników reklamy i szyldów
w szpalerach drzew i na drzewach,
c) zakaz umieszczania banerów reklamowych,
d) zakaz umieszczania nośników reklamy ze zmienną
ekspozycją obrazu, projekcji świetlnych i elementów ruchomych oraz światła o zmiennym natężeniu
lub pulsującego,
e) warunki lokalizacji reklamy:
- zakaz lokalizacji reklam wolnostojących o treści
nie związanej z działalnością prowadzoną na tym
terenie,
- dopuszcza się lokalizację nośników reklamowych
na format średni, maksymalna wysokość liczona od
powierzchni terenu do najwyższego punktu obiektu
reklamowego - 8,0 m,
- ustala się łączną powierzchnię reklam i szyldów
na jednej ścianie budynku – do 15% powierzchni
tej ściany.
§ 10. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu:
1) zakaz prowadzenia działalności gospodarczej o uciążliwości wykraczającej poza granice działki lub działek,
do których inwestor posiada tytuł prawny;
2) zakaz zmiany stosunków gruntowo-wodnych, w tym
budowy zbiorników wodnych bez zgody organów właściwych w zakresie gospodarki wodnej;
3) obowiązek gromadzenia, segregacji i składowania
odpadów zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami w mieście;
4) obowiązek zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków sanitarnych i deszczowych wyłącznie w sposób
zorganizowany;
5) obowiązek zapewnienia możliwie najlepszego stanu
akustycznego środowiska;
6) ustala się obowiązek stosowania rozwiązań technologicznych i technicznych eliminujących w możliwie
najwyższym stopniu oddziaływanie na środowisko
(ochrona powietrza atmosferycznego, gruntu, wód
gruntowych i wgłębnych), zdrowie i życie ludzi;
7) wzdłuż ulic należy wprowadzić zieleń urządzoną o funkcji ozdobnej i izolacyjnej;
8) postuluje się wprowadzenie roślinności wielopiętrowej
w miejscach wolnych od zainwestowania.
§ 11. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej:
1) przestrzeń publiczną na obszarze objętym planem stanowi teren komunikacji publicznej w liniach rozgraniczających - droga publiczna oznaczona symbolem: 01
KD;
2) na terenie przestrzeni publicznych dopuszcza się lokalizację elementów: systemu SIM, oświetlenia, małej
architektury, infrastrukturę techniczną oraz zieleń urządzoną;
3) w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych, o których mowa w pkt 1, ustala się następujące wymagania:
a) nakaz stosowania ujednoliconego oświetlenia
wzdłuż drogi publicznej,
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b) wprowadzenie form zieleni oraz ujednoliconych elementów małej architektury stanowiących wyposażenie przestrzeni (ławki, kosze na śmieci, donice
kwiatowe, barierki, słupki itp.),
c) obowiązek wprowadzenia rozwiązań umożliwiających poruszanie się osób niepełnosprawnych
(obniżenia krawężników przy przejściach pieszych,
wydzielone miejsca postojowe i inne);
§ 12. Ustala się następujące zasady podziału nieruchomości
objętych planem miejscowym:
1) wydzielenie nowej działki budowlanej jest możliwe na
warunkach określonych w ustaleniach szczegółowych
dla danego terenu; podziały nieruchomości powinny
uwzględniać ustalenia planu w sposób umożliwiający
zagospodarowanie działek zgodnie z ich przeznaczeniem;
2) działki budowlane powstałe na skutek podziału muszą
mieć bezpośredni dostęp do drogi publicznej lub
poprzez wyznaczoną drogę wewnętrzną zgodnie
z ustaleniami niniejszego planu oraz z przepisami
odrębnymi.
§ 13. Jako szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, ustala się:
1) zakaz sadzenia drzew w strefie technicznej istniejącej
linii gazociągu średniego ciśnienia w odległości 15,0 m
od jego trasy;
2) zakaz lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000
m2. § 14. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji. Ustala się obsługę komunikacyjną z istniejących dróg publicznych i projektowanych
dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami przeznaczenia terenu 02 KDW-KP, 03 KDW i 04 KDW powiązanych z układem dróg zewnętrznych przez włączenia
proste.
2. Ustala się parametry, linie rozgraniczające oraz linie
zabudowy istniejących dróg dojazdowych:
1) droga publiczna oznaczona symbolem 01 KD:
a) istniejąca ulica Dębowa, adaptowana o szerokości
LR ok. 15,0 m. Jezdnia o szerokości około 6,0 m
z możliwością budowy zatok postojowych,
b) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6,0 m
i 5,0 m od linii rozgraniczających ulicy, zgodnie
z rysunkiem planu,
c) istniejąca ulica Dębowa nie ma połączenia z sąsiadującą drogą krajową nr 63;
2) tereny komunikacji wewnętrznej - drogi wewnętrzne:
a) teren oznaczony symbolem 02 KDW-KP - projektowana droga niepubliczna dojazdowa obsługująca
zabudowę przemysłowo - usługową wraz z parkingami. Połączenie z ulicą Sitarską w postaci wlotu
prostego wg rysunku planu. Połączenie z drogą
wewnętrzną oznaczoną symbolem 03 KDW umożliwiającą wjazdy na teren oznaczony symbolem
1 P-U. Postulowana szerokość jezdni minimum
6,0 m, na parkingu 5,5 m. Linie rozgraniczające
zgodnie z rysunkiem planu. Nieprzekraczalne linie
zabudowy od projektowanej drogi w odległości 4,0
m zgodnie z rysunkiem planu,
b) droga wewnętrzna oznaczona symbolem 03 KDW,
przyległa do odcinka drogi krajowej o klasie funkcjonalnej drogi głównej, połączenie z drogą krajową
wg rysunku planu. Szerokość w liniach rozgraniczających drogi wewnętrznej LR = 8,0 m, postulo-
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wana szerokość jezdni 6,0 m zapewniająca wjazdy na teren przemysłowy. Nieprzekraczalne linie
zabudowy w odległości 30,0 m od krawędzi jezdni
drogi krajowej, zgodnie z rysunkiem planu,
c) droga wewnętrzna oznaczona symbolem 04 KDW
przyległa do odcinka drogi krajowej o klasie funkcjonalnej drogi głównej, połączenie z drogą krajową w miejscu istniejącego zjazdu publicznego szerokość w liniach rozgraniczających (bez zmian)
LR = 5,0 m, jezdnia o szerokości minimalnej 3,5
m, zapewniająca obsługę terenu przyległego. Nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 30,0 m
od krawędzi jezdni drogi krajowej, zgodnie z rysunkiem planu;
3) lokalizacja miejsc postojowych na terenie własnym,
w tym w zakresie parkowania pojazdów związanych
z funkcjonowaniem usług i funkcji przemysłowej, w ilościach uzależnionych od rodzaju działalności i potrzeb
programowych zamierzenia inwestycyjnego z zastrzeżeniem: zabudowa usługowa minimum 3 mp/100 m2
powierzchni użytkowej, zabudowa produkcyjno-usługowa 30 mp/1000 zatrudnionych oraz gdy liczba miejsc
postojowych przekracza pięć wówczas minimum jedno
miejsce postojowe należy przeznaczyć dla pojazdów
zaopatrzonych w kartę parkingową.
§ 15. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
infrastruktury technicznej. Ustala się uzbrojenie terenu
objętego planem w następujące sieci wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej:
1) wodociągowa z urządzeniami ppoż.;
2) kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
3) elektroenergetyczna;
4) telekomunikacyjna;
5) innego uzbrojenia, jeśli zaistnieje taka konieczność
w oparciu o obowiązujące przepisy, bez dokonywania zmiany planu.
2. Ustala się następujące zasady budowy, przebudowy
lub modernizacji sieci infrastruktury technicznej:
1) adaptuje się przebiegi istniejących sieci infrastruktury technicznej oraz dopuszcza ich rozbudowę
i przebudowę;
2) przebudowa sieci kolidujących z projektowanym
zagospodarowaniem terenu na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci;
3) realizacja sieci infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczających ulic na warunkach uzgodnionych z zarządcami dróg;
4) realizacja przyłączy infrastruktury technicznej
zgodnie z warunkami określonymi przez gestorów
sieci;
5) zaopatrzenie w wodę dla potrzeb socjalno-bytowych, gospodarczych i przeciwpożarowych nastąpi poprzez przyłącza indywidualne do istniejącej
sieci wodociągowej w ulicach: Sitarskiej, Dębowej
(Ø 110) oraz 03 KDW (Ø 160);
6) odprowadzenie ścieków sanitarnych:
a) odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych
przewiduje się poprzez indywidualne przyłącza
do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej z odprowadzeniem do oczyszczalni
ścieków,
b) zakaz odprowadzenia ścieków do szczelnych
zbiorników bezodpływowych i stosowania indywidualnych systemów oczyszczania ścieków;
7) odprowadzenie wód opadowych:
MONITOR ZAMBROWSKI

a) zakłada się odprowadzenie wód opadowych
poprzez wpusty i odwodnienia liniowe do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w ulicach, na warunkach uzgodnionych
z zarządcą sieci,
b) wody opadowe z utwardzonych nawierzchni
terenów ulic i parkingów, przed odprowadzeniem do sieci kanalizacji deszczowej, należy
podczyścić w stopniu wymaganym w przepisach odrębnych,
c) dopuszcza się zagospodarowanie wód opadowych na terenach inwestorów;
8) zaopatrzenie w ciepło do ogrzewania budynków,
podgrzewania wody i potrzeb technologicznych
przewiduje się z indywidualnych źródeł ciepła przy
wykorzystaniu proekologicznych nośników energii
cieplnej (energia elektryczna, gaz, olej opałowy
o niskiej zawartości siarki, drewno, kolektory słoneczne i inne nieuciążliwe dla otoczenia źródła
energii);
9) zaopatrzenie w gaz ziemny zgodnie z warunkami
operatora, realizacja sieci gazowej w oparciu o projekty budowlane sporządzone zgodnie z przepisami szczególnymi;
10) zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez rozbudowę istniejących linii i urządzeń elektroenergetycznych, na warunkach technicznych określonych
przez zarządcę sieci, dopuszcza się budowę stacji
transformatorowych oraz zasilających je linii średniego napięcia - realizacja w oparciu o obowiązujące przepisy;
11) rozbudowa systemów teletechnicznych stosownie
do potrzeb obejmuje modernizację przebudowy
i rozbudowy elementów systemów, z dopuszczeniem różnych operatorów;
12) usuwanie odpadów komunalnych ustala się na
zasadach określonych w regulaminie utrzymania
czystości i porządku Miasta Zambrów.
§ 16. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów - jeżeli istniejące zagospodarowanie terenu jest niezgodne z ustalonym w planie,
dopuszcza się użytkowanie terenów zgodnie ze stanem
istniejącym do czasu realizacji ustaleń planu.
§ 17. Ustala się następujące zasady i wymagania w zakresie
ochrony przeciwpożarowej :
1) obowiązek dostosowania stacji transformatorowych do
wygaszania oświetlenia zewnętrznego;
2) obowiązek zapewnienia zaopatrzenia wodnego na cele
przeciwpożarowe;
3) obowiązek zaprojektowania dróg pożarowych dla
jednostek straży pożarnej zgodnie z projektowaną
zewnętrzną obsługą komunikacyjną poszczególnych
terenów.
Rozdział 3.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1
P-U plan ustala:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe - zabudowa przemysłowa z towarzyszeniem usług,
b) uzupełniające - infrastruktura techniczna, zieleń
urządzona;

MONITOR ZAMBROWSKI

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:
- obsługę komunikacyjną terenów zabudowy zapewnia się z istniejących przebiegów ulic: Sitarskiej,
Dębowej, Ofiar Katynia i dróg wewnętrznych oznaczonych symbolami: 02 KDW-KP i 03 KDW,
- zalecana lokalizacja obiektów o funkcji usługowo-socjalnej została określona na rysunku planu,
- obowiązek zabezpieczenia niezbędnych miejsc
parkingowych na własnej działce w ilości określonej w § 14,
- zaleca się wprowadzenie roślinności o funkcji
ozdobnej na terenach parkingów,
- minimalna powierzchnia biologicznie czynna 15%
powierzchni działki,
- wysokość zabudowy od poziomu terenu do kalenicy nie powinna przekroczyć 15,0 m,
- w zależności od wielkości terenów niezbędnych do
realizacji zamierzeń inwestycyjnych dopuszcza się
podział terenu,
- szerokość frontu działek równoległych do ulicy Aleja Wojska Polskiego od 14,0 m do 100,0 m.
§ 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 02
P-U plan ustala:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe - zabudowa przemysłowa z towarzyszeniem usług,
b) uzupełniające - infrastruktura techniczna, zieleń
urządzona;
2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy:
- obsługę komunikacyjną terenów zabudowy usługowej zapewnia się z istniejących przebiegów ulic:
Dębowej i drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 04 KDW,
- obowiązek zabezpieczenia niezbędnych miejsc
parkingowych na własnej działce w ilości określonej w § 14,
- minimalna powierzchnia biologicznie czynna 15%
powierzchni działki,
- wysokość zabudowy od poziomu terenu do kalenicy nie powinna przekroczyć 15,0 m,
- w zależności od wielkości terenów niezbędnych
do realizacji zamierzeń inwestycyjnych dopuszcza
się podział terenu wyłącznie prostopadle do ulicy
Dębowej w celu zapewnienia prawidłowej obsługi
komunikacyjnej;
§ 20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
3 R plan ustala:
1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe - tereny rolnicze,
b) uzupełniające - urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcją terenu (trasa istniejącego gazociągu ze strefą techniczną);
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu rolniczym bez prawa zabudowy z zastrzeżeniem lit. b,
b) adaptuje się istniejącą sieć gazociągu średniego
ciśnienia.
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Rozdział 4.
PRZEPISY KONŃCOWE
§ 21. Ustala się stawki procentowe, na podstawie których
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w związku z uchwaleniem planu, pobieranej jednorazowo w momencie zbycia nieruchomości
w okresie do 5 lat od dnia w którym plan miejscowy stanie
się obowiązujący, w wysokości 30 % (słownie: trzydzieści
procent) dla wszystkich terenów.
§ 22. Traci moc Uchwała Nr 192/XXXVIII/05 Rady Miasta
Zambrów z dnia 20 grudnia 2005 roku z późn. zm. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrowa dotyczącej obszaru położonego pomiędzy ulicami: Targową, Aleją Wojska
Polskiego oraz południową granicą Miasta Zambrów
(tj Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z dnia 3 marca
2014 r. poz. 984) w części dotyczącej obszaru objętego
niniejszym planem.
§ 23. Traci moc Uchwała Nr 26/V/99 Rady Miejskiej w Zambrowie z dnia 23 grudnia 1999 roku w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

części miasta Zambrowa obejmującej obszar położony
przy ulicy Wojska Polskiego za torami kolejowymi (Dz.
Urz. Województwa Podlaskiego Nr 13 poz. 145 z dnia 12
kwietnia 1999 r.).
§ 24. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Zambrów.
§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 159/XXVIII/17 Rady Miasta Zambrów z dnia 30 maja 2017r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 159/XXVIII/17 z dnia 30 maja
2017r.
Sposób rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
miasta Zambrów obejmującego obszar położony w obrębie
ulic: Sitarska, Aleja Wojska Polskiego.
Radzie Miasta nie przedłożono żadnych uwag do rozpatrzenia.
Pełne treści uchwał i załączników są dostępne na Biuletynie Informacji Publicznej http://um.zambrow.bip-gov.info.pl

Zambrowska Karta Seniora

2.

W przypadku zagubienia karty wnioskodawca składa
w Urzędzie Miasta oświadczenie o zagubieniu lub zniszczeniu
karty z równoczesnym wnioskiem o wyrobienie duplikatu.
Mieszkańcy Zambrowa którzy ukończyli 60-ty rok życia
mogą składać wnioski o wydanie karty programu „Zambrowska Karta Seniora 60+”

Do kogo skierowany jest program?
Program skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok
życia i zamieszkują terenie miasta Zambrów.

Cele
Program ma na celu wspieranie seniorów poprzez ułatwienie dostępu do różnorodnych dóbr i usług, w szczególności
kultury i sportu, a także promowanie pozytywnego wizerunku
osób starszych.

Jak uzyskać kartę programu?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 159/XXVIII/17 Rady Miasta Zambrów z dnia 30 maja 2017r.
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1. Należy wypełnić wniosek o wydanie karty dostępny na
stronie www.zambrow.pl w zakładce dla Mieszkańca-Senior oraz w siedzibie Urzędu Miasta ul. Fabryczna 3, II
piętro, pok. 235.
2. Przy składaniu wniosku należy okazać dowód osobisty.
3. W wyznaczonym terminie należy odebrać kartę.
Karta zawiera imię, nazwisko i informację o tym, iż została
wydana bezterminowo. Karta jest ważna wyłącznie z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość uprawnionego.
MONITOR ZAMBROWSKI

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 piłkarskie
organizowane przez Zambrowski Klub Sportowy „OLIMPIA”.
• do 50% na bilety wstępu na płatne imprezy organizowane
przez Miejski Ośrodek Kultury.
Seniorzy będą mogli korzystać ze zniżek zapewnionych
przez partnerów akceptujących kartę programu „Zambrowska Karta Seniora”. Samorząd Miasta będzie podpisywał stosowne umowy z partnerami. Potwierdzeniem faktu udzielania
zniżek będzie naklejka informacyjna o akceptowaniu karty
umieszczona w witrynach, kasach i materiałach promocyjnych
jednostek organizacyjnych miasta Zambrów i partnerów programu.

Przedsiębiorco!
Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w programie, wypełnij wniosek dostępny na www.zambrow.pl w dziale: Dla
mieszkańca – zakładka Karta Seniora i dostarcz do sekretariatu urzędu lub wyślij mailem promocja@zambrow.pl
Do dnia 12 czerwca 2017 r. 860 seniorów złożyło wniosek o wydanie karty „Zambrowska karta Seniora 60+”.
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Zambrów Przyjazny Rodzinie 3+

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

Adres

Oferowana zniżka
Czas wolny

Do kogo skierowany jest program?

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

ul. Wyszyńskiego 2A
Zambrów

do 50% na płatne imprezy oraz seanse kinowe organizowane
przez MOK
– bilet do kina na film 2D i 3D wynosi 10 zł

PŁYWALNIA MIEJSKA DELFIN

ul. Wyszyńskiego 6B
Zambrów

50% na zakup biletów normalnych na basen, lodowisko oraz
tężnię solną przy płatnościach gotówką

ZAMBROWSKI KLUB SPORTOWY
OLIMPIA

ul. Wyszyńskiego 9
Zambrów

50%

EMILIA STUDIO
KOMPLEKSOWA STYLIZACJA
PAZNOKCI

Wilsona 20
Zambrów

25% na wszystkie zabiegi z zakresu kompleksowej stylizacji
paznokci

MARTA ŻEBROWSKA
PORADNIA DIETETYCZNA

Magazynowa 9
Zambrów

10% rabatu na porady dietetyczne

NZOZ MEDICO

Podleśna 45
Zambrów

5% rabatu na leczenie stomatologiczne zachowawcze
i w zakresie endodoncji

Szpitalna 15, 43-450 Ustroń,
www.hotel-magnolia.pl
tel. 33 854 36 90
Szpitalna 12, 43-450 Ustroń,
www.hotel-tulipan.pl
tel. 33 854 37 80

10 % rabatu na pobyty sanatoryjne klasyczne oraz pobyty
sanatoryjne z kuracją ziołami
Ojca Grzegorza Sroki

TOP FITNESS CLUB

Plac Sikorskiego 10
Zambrów

20% na zakup karnetu na siłownię

PRACOWNIA PROTETYKI
STOMATOLOGICZNEJ

Przykoszarowa 5
Zambrów

50 % na pęknięte protezy
i dostawianie zębów po usunięciu protezy

HOTEL MILENA
– P.P.H.U. E I W. BIAŁOŻYT

ul. Dworcowa 22, Milówka
tel. 508 292 942

34% na 7 noclegów z wyżywieniem

OŚRODEK TULIPAN
SANATORIUM USTROŃ

Usługi
AVAILO SP. Z O.O.

Jasionka 954, www.availo.pl
infolinia: 22 22 80 800

10% zniżki na zakup pakietu Mecenas Direct
oraz Mecenas Direct dla Rodziny

Artykuły przemysłowe
BEMEX SP. Z O.O.

Legionowa 11
Zambrów

5-8% rabatu na materiały budowlane z wyłączeniem artykułów
objętych promocją oraz ujętych w gazetkach promocyjnych

GOLCHEM

Cieciorki 4a

10% rabatu na zakup towaru poza promocjami

Salony meblowe
SALON MEBLOWY „PIEER”

Targowa 17
Zambrów

6%
Gastronomia

PIZZERIA „DIAVOLO”

Świętokrzyska 1
Zambrów
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Korzyści z udziału w programie

Program ma na celu wspieranie
rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych poprzez umacnianie rodziny
i wsparcie jej funkcji, a także promowanie pozytywnego wizerunku i ułatwienie
dostępu do różnorodnych dóbr i usług,
w szczególności kultury i sportu.

Jak uzyskać kartę programu?
1. Przyjdź do Urzędu Miasta Zambrów, pokój 235.
2. Złóż wniosek z odpowiednimi oświadczeniami. Zabierz
ze sobą kserokopie: dowodu osobistego, zaświadczenie,
kopię legitymacji szkolnej lub inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki dla dzieci powyżej 18 roku życia.
Wnioski będą przyjmowane przez cały okres trwania programu. Karty będą wydawane wszystkim członkom danej
rodziny na okres do 2 lat, a po tym terminie będzie można
przeprowadzić wznowienie ważności katy. Z wnioskiem
o wydanie karty członkom rodziny może wystąpić rodzic
lub opiekun prawny.
3. W wyznaczonym terminie odbierz kartę – okres oczekiwania max. 2 tygodnie.
Karta zawiera imię, nazwisko i okres ważności. Karta jest
ważna wyłącznie z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość uprawnionego. Dla osób nieletnich dokumen-

•
•

•
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
organizowane 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 zapewnionych
przez partnerów akceptujących kartę programu „Zambrów
przyjazny Rodzinie 3+”.

Aktualne statystyki dotyczące programu:
- 395 rodzin złożyło wniosek o przystąpienie do programu,
- wydano 2013 kart,
- w programie udział bierze 52 firmy oraz 2 podmioty miejskie.
Serdecznie zapraszamy lokalnych przedsiębiorców
do przystąpienia do programu „Zambrów Przyjazny
Rodzinie 3+”. Skontaktuj się z nami mailowo:
rodzina3plus@zambrow.pl

Poniżej przedstawiamy aktualną listę partnerów programu „Zambrów Przyjazny Rodzinie 3+”:
CZAS WOLNY
PŁYWALNIA MIEJSKA „DELFIN”

ul. Wyszyńskiego 6b

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY

ul. Wyszyńskiego 2a

50% zniżki od biletów normalnych na basen,
lodowisko i tężnię solną oraz korzystanie ze
zjeżdżalni – przy płatności gotówką
50%

ZAMBROWSKI KLUB SPORTOWY „OLIMPIA”

ul. Wyszyńskiego 8

50%

„HOP BĘC” ANNA KRAJEWSKA
PHU GRZEGORZ KULESZA „SALA ZABAW
URWISLANDIA”

ul. Al. Woj. Polskiego 18c

50% na wejście na salę zabaw
30% rabatu na bilet wejściowy zwykły i 20% na
organizację przyjęć

ul. Al. Wojska Polskiego 39
GASTRONOMIA/NOCLEGI

10%
Sklepy

PIZZERIA "DIAVOLO" DOROTA MILEWSKA

ul. Świętokrzyska 1

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

ul. Piłsudskiego 5

Wojska Polskiego 18
Zambrów

5% na obuwie całoroczne i torby podróżne

VIVA-SPORT, SKLEP
Z ARTYKUŁAMI SPORTOWYMI

Wyszyńskiego 8
Zambrów

5%

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
"MEDICO" ALINA ANKOWSKA

SKLEP „POD FILARAMI”

Plac Sikorskiego 1
Zambrów

5%

PORADNIA DIETETYCZNA
PRACOWNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ
STANISŁAW OLSZEWSKI

SKLEP OBUWNICZY

tem takim może być legitymacja szkolna. Dzieci nie objęte
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 oświadczenie o zagubieniu
lub zniszczeniu karty z równoczesnym
wnioskiem o wyrobienie duplikatu.

Cele

Zdrowie i uroda

OŚRODEK MAGNOLIA
SANATORIUM USTROŃ

Program skierowany się do rodzin wielodzietnych i rodzin
zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Zambrów mających 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.

3.

HOTEL MILENA – P.P.H.E I W. BIAŁOŻYT

ul. Dworcowa 22, Milówka

10% na pizzę i sałatki
ciepły posiłek w cenie 5,90 ZŁ podawany
w godzinach 11.00-13.00. Nocleg rodzinny
– 15% rabatu.
34% na 7 noclegów z wyżywieniem

MEDYCYNA/ZDROWIE

MONITOR ZAMBROWSKI

MONITOR ZAMBROWSKI

ul. Podleśna 45
ul. Magazynowa 9
ul. Przykoszarowa 5

5% rabatu na usługi z zakresu stomatologii
zachowawczej, endodoncji, periodontologii oraz
ginekologii
10% rabatu na porady dietetyczne
50 % rabatu na pęknięte protezy oraz dostawianie
zębów po usunięciu do protezy.
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ARTYKUŁY SPOŻYWCZE

SPORT

SKLEP SPOŻYWCZY "ANNABELLA"

al. Wojska Polskiego 35

SKLEP SPOŻYWCZY TOMASZ KOSEK

ul. Wyszyńskiego 13

ZAKŁAD CUKIERNICZY "ANNA" HELENA
MURAWSKA – NIETUBYĆ

5% zniżki na artykuły spożywcze i chemię.
Z wyłączeniem alkoholu i wyrobów tytoniowych
5% zniżki na artykuły: spożywcze, ogólne,
chemiczne. Rabat nie obejmuje: alkoholu,
papierosów, doładowań telefonicznych, pieczywa
i promocji

ul. Mazowiecka 1a

3% na wyroby cukiernicze

„VIVA- SPORT”, WŁADYSŁAW WOJSZ

ul. Wyszyńskiego 8

5% na artykuły sportowe

TOP FITNESS CLUB MARIUSZ KWIATKOWSKI

Plac Sikorskiego 10

20% zniżki na karnety

JUBILER
SKUP-SPRZEDAŻ ZŁOTA I SREBRA SPÓŁKA
CYWILNA

ZKOŁY JĘZYKOWE

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

„TATO” SKLEP Z ARTYKUŁAMI DZIECIĘCYMI ADAM
KOTOWSKI

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

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

ul. Wodna 3A

20% prezenty, koszulki

PPHU „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

SKLEP Z ODZIEŻĄ DAMSKĄ SHE

ul. Kościuszki 13

SKLEP „POD FILARAMI” ZBIGNIEW MACIEJEWSKI

Pl. Sikorskiego 1

5% zniżki na artykuły szkolne, wybrany
asortyment zabawek oraz ubrania
10% zniżki na cały asortyment
– odzież damską
5% zniżki na cały asortyment

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

PPHU „KORA” ANNA MODZELEWSKA

ul. Polowa 13d

10% na cały asortyment (złota i srebrna biżuteria:
łańcuszki, bransoletki, przywieszki, medaliki,
obrączki, pierścionki, sprzedaż zegarków)

ul. Kościuszki 14

10% rabatu na wszystkie produkty: upominki,
kartki, porcelanę, sztuczne kwiaty, znicze, rowery,
skutery, quady, części
5% rabatu na: pościel, ręczniki, kołdry, koce,
obrusy, piżamy, szlafroki, narzuty, a także
wykonuje usługę szycia pościeli na zamówienie.

LINGUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Prymasa Stefana
Wyszyńskiego 3B

FIRMA VENA NAMR N. RASHID
NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ul. Prymasa Stefana
Wyszyńskiego 19A

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

„KAMELEON” IRENEUSZ SUTKOWSKI

ul. Gen. J. Bema 2A

„EMILIA STUDIO” KOMPLEKSOWA STYLIZACJA
PAZNOKCI EMILIA JANISZEWSKA

ul. Wilsona 20

SALON FRYZJERSKI „LAMANIA”
MARIA BRULIŃSKA

ul. Ostrowska 1

SALON KOSMETYCZNY „GLAMOUR”

ul. Wyszyńskiego 4c

10% na usługi: strzyżenie męskie, damskie
i dziecięce, koloryzacja, refleksy, sombree,
czesanie okolicznościowe, regeneracja włosów.
10% na: przekłuwanie uszu, masaże, kosmetyka
twarzy, stylizacja paznokci, remonty wnętrz.
25% na usługi: kompleksowa stylizacja paznokci,
zabiegi pielęgnacyjne dla dłoni i stóp,
rekonstrukcja i reperacja paznokci
30% na usługi fryzjerskie: strzyżenie damskie i
męskie, dziecięce, koloryzacja, upięcia
okolicznościowe, regeneracja włosów oraz
makijaż okolicznościowy
10% zniżki na manualne oczyszczanie twarzy,
mikrodermabrazję diamentową, mezoterapię
mikroigłową, złuszczanie kwasami, fale radiowe,
masaże relaksacyjne, zabiegi antycellulitowe oraz
makijaż permanentny

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

Karta Dużej Rodziny

4.

ARTYKUŁY BIUROWE, PAPIERNICZE, KSIĘGARNIE
„KONTEXT” JAN SZELĄGOWSKI
PRZEDSIĘBIORSTWO „DOM KSIĄŻKI

ul. Sadowa 2

7%

Plac Sikorskiego 1

4-10% na zakup książek art. papierniczych oraz
zabawek

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

ARTYKUŁY OGRODNICZE
PHU „ZORZA” WOJCIECH JASTRZĘBSKI

ul. Mazowiecka 57c

5% rabatu na wszystkie artykuły

TELEFONIA KOMÓRKOWA, SPRZĘT KOMPUTEROWY, INTERNET
„MARO PLUS” RADOSŁAW DĄBROWSKI
„MARKOMP” MAREK MATEJKOWSKI

ul. Białostocka 22b

5% na zakup telefonów komórkowych

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

Plac 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
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al. Wojska Polskiego 39

5% rabatu na zakup sprzętu- dostawa
i wniesienie gratis

MONITOR ZAMBROWSKI

Szanowni Państwo,
Zapraszamy rodziny wielodzietne (trójka dzieci i więcej,
rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka) do składania
wniosków o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.
Osoby zamieszkujące w Zambrowie wniosek powinny składać
w Urzędzie Miasta Zambrów, pok. 235. Wniosek w imieniu
rodziny składa rodzic/opiekun prawny.
Karta „Zambrów przyjazny Rodzinie 3+” i karta ogólnopolska funkcjonują niezależnie od siebie.
MONITOR ZAMBROWSKI

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej
trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą
korzystać 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.
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień.
Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje
publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując
do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem
„Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.
Kartę przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na
wniosek członka rodziny wielodzietnej.
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Dni
Zambrowa
Fot. Justyna Włodkowska-Kurpiewska
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Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających
stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek
rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej
Rodziny jest zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów tych dokumentów.
Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności:
• w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument
potwierdzający tożsamość;
• w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia
– akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
• w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia –
dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie
ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
• w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo
znacznym stopniu niepełnosprawności;
• w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej
lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

SPOŁECZEŃSTWO

•

w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym
domu dziecka.
Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku
dziecka, odpis aktu urodzenia.
Należy jednak wskazać, że organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty
Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca).

Tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea,
przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje – na to
mogą liczyć rodziny wielodzietne dzięki Karcie Dużej Rodziny.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla
rodzin wielodzietnych. Liczba instytucji i firm, które oferują
zniżki rodzinom systematycznie się powiększa. Wszystkie
miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo „Tu honorujemy
Kartę Dużej Rodziny”.
Justyna Włodkowska-Kurpiewska

5. „O Starym Zambrowie to i owo”

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska
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6.

Co oferuje Karta Dużej Rodziny?

SPOŁECZEŃSTWO

22 kwietnia br. w Galerii Sztuki „Labirynt” Miejskiego
Ośrodka Kultury w Zambrowie odbyła się promocja publikacji
pt. „O Starym Zambrowie to i owo”. Publikację przygotowali:
tekst – Sławomir Tarnowski, rysunki – Magdalena i Wojciech
Rusieccy.
Publikacja składa się z 11 opisów i rysunków ilustrujących
budynki koszarowe, cmentarz prawosławny, kościół pw. Trójcy
Przenajświętszej, osadę targową, gmach telegrafu czy mieszkańców Zambrowa.
„O Starym Zambrowie to i owo” jest już drugą publikacją autorów. Poprzednia powstała niespełna rok temu
w Ośrodku Wsparcia Rodziny „Caritas” w Zambrowie. Drugie
wydanie zostało sfinansowane ze środków Urzędu Miasta
w Zambrowie.
Justyna Włodkowska-Kurpiewska

Uczciliśmy 77. rocznicę zbrodni Katyńskiej

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

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

23 kwietnia 2017 r. mieszkańcy
miasta Zambrowa uczcili 77. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej
w kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie.
Dalsza część uroczystości odbyła
się pod pomnikiem upamiętniającym
oficerów zamordowanych w Katyniu
i Charkowie przy ul. Ofiar Katynia. Na
wstępie Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza
Krzysztofa Witkowskiego wykonała hymn Rzeczypospolitej Polskiej,
następnie głos zabrała Pani Witomiła
Wołk–Jezierska – córka zamordowanego w Katyniu oficera artylerii Wincentego Wołka.
Apel Poległych odczytał kpt.
Andrzej Pawluczuk, po czym odbyła się salwa honorowa w wykonaniu
funkcjonariuszy z Zakładu Karnego
w Czerwonym Borze pod dowództwem ktp. Piotra Gidrojca.
„Następnie
delegacje
władz
samorządowych, oświaty, służb mundurowych, związków, stowarzyszeń,
zakładów pracy, partii politycznych
i harcerzy złożyły wieńce oraz kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym
poległych oficerów”.
Wartę honorową przed pomnikiem
pełniły zuchy z Czwartej Zambrowskiej Gromady Zuchowej „Leśne
Skrzaty”, działającej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zambrowie, harcerze z trzeciej Zambrowskiej Drużyny
Harcerskiej „Grota”, rekonstruktorzy
Stowarzyszenia Historycznego im.
71. Pułku Piechoty oraz funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Czerwonym
Borze.
Justyna Włodkowska-Kurpiewska

MONITOR ZAMBROWSKI

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska
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7. Laureaci konkursów przedmiotowych nagrodzeni
1. Anastazja Piórkowska – klasa II b:
• Wojewódzki Konkurs Historyczny – opiekun p.
Mariusz Gontarski
• Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego – opiekun
p. Krystyna Pęska
2. Michał Boguszewski – kl. III f: wojewódzki Konkurs
Fizyczny – opiekun p. Elżbieta Kowalczyk
3. Maja Dmochowska – kl. III f: ponadwojewódzki Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej – opiekun
mgr Beata Jankowska
4. Paweł Kozłowski – kl. III f: wojewódzki Konkurs Biologiczny – opiekun p. Marzanna Pac
Laureatem Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie jest
Igor Najda. Opiekunem ucznia był p. Grzegorz ZawiFot. J. Włodkowska-Kurpiewska
stowski.
Laureatem Wojewódzkiego Konkursu HistoryczneOśmiu uczniów zambrowskich szkół podstawowych i gim- go ze Szkoły Podstawowej Nr 5 jest Jan Eugeniusz Saniewski.
nazjum, którzy zostali laureatami konkursów przedmiotowych Opiekun p. Ewa Zofia Grajewska.
organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku
Laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych
szkolnym 2016/2017 otrzymali 26 kwietnia br. od Burmistrza z Szkoły Podstawowej nr 4 zostali:
Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego oficjalne gratula- 1. Jan Krajewski – kl. VI d: wojewódzki konkurs Języka Angielcje oraz nagrody rzeczowe. Na spotkaniu obecni byli dyrekskiego – opiekun p. Barbara Głuszcz
torzy zambrowskich placówek oświatowych oraz nauczycie- 2. Jan Błażuk – kl. V c:
le, którym burmistrz również podziękował za przygotowanie
• Wojewódzki Konkurs Matematyczny – opiekun p. Agata
uczniów do konkursów.
Czarniakowska
Laureatami z Miejskiego Gimnazjum nr 1 im. T. Kościuszki
• Wojewódzki Konkurs Informatyczny – opiekun p. Anna
w Zambrowie w roku szkolnym 2016/2017 zostali:
Ogonowska oraz Edyta Kossakowska-Wołpiuk
Justyna Włodkowska-Kurpiewska
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Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

„Wiwat Maj, trzeci Maj…”

8.

Konstytucja 3 Maja uchwalona została 226 lat temu przez
Sejm Czteroletni. Była najważniejszą ustawą rządową, która
ustaliła podstawy ustroju nowożytnego w Polsce. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po amerykańskiej) ustawą
zasadniczą. Konstytucja 3 Maja regulowała podstawowe kwestie społeczno-polityczne, prawa i obowiązki obywateli oraz
zasady organizacji władz państwowych i zagadnienia związane z obroną terytorium Rzeczypospolitej.
Trzeciego maja cała Polska świętowała 226. rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W Zambrowie obchody rozpoczęły się mszą świętą w intencji ojczyzny w kościele pw. Trójcy
Przenajświętszej, którą celebrował ks. prałat Jerzy Samsel.
Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska
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Tuż po homilii odbył się przemarsz pod pomnik Powstania Styczniowego na Placu Sikorskiego, gdzie głos zabrali:
Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski oraz Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Jacek
Piorunek.
Na zakończenie 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja delegacje władz samorządowych, oświaty, służb mundurowych, Sybiraków, zakładów pracy, partii politycznych złożyły wieńce oraz kwiaty pod pomnikiem.

SPOŁECZEŃSTWO

Oprawę muzyczną zarówno podczas mszy świętej, w czasie przemarszu jak i pod pomnikiem zapewniła Miejska Młodzieżowa Orkiestra dęta pod batutą kapelmistrza Krzysztofa
Witkowskiego, zaś wartę honorową pod pomnikiem zaciągnęli
harcerze z trzeciej Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej „Grota” oraz rekonstruktorzy Stowarzyszenia Historycznego im.
71. Pułku Piechoty.
Justyna Włodkowska-Kurpiewska

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki
z Wydawnictwa PEARSON i Wydawnictwa OXFORD. Po wręczeniu nagród zebrani goście oraz uczniowie obejrzeli krótki
film promujący realizację międzynarodowego projektu „ELF”,
w którym uczestniczy od dwóch lat zambrowska „Czwórka”
w ramach programu ERASMUS+. Następnie wszyscy wzięli
udział w interaktywnej grze internetowej przygotowanej przez
p. Barbarę Głuszcz na platformie Kahoot, związanej z filmem
i realizacją projektu „ELF”. Uroczystość tradycyjnie zakończyła się słodkim poczęstunkiem, ufundowanym przez p. Jacka
Gałązkę z Centrum Handlowego „GREGOREK”.

Organizator konkursu serdecznie dziękuje:
nauczycielom: Włodzimierzowi Marciniakowi i Namr
Rashid z SP 3, Karolinie Gawkowskiej i Tadeuszowi Brzezińskiemu z SP 5, Barbarze Głuszcz, Katarzynie Knapkiewicz i Tomaszowi Piórkowskiemu z SP 4.
- sponsorom: Jackowi Gałązce z CH „GREGOREK”, p. Bartłomiejowi Janiakowi – doradcy ds. kluczowych klientów wyd. PEARSON oraz p. Wiesławie Bałdydze z wyd.
OXFORD
– p. Agnieszce Kozłowskiej oraz Fabianowi Dzieżycowi
Tomasz Piórkowski
Szkoła Podstawowa nr 4
-

Dzień Dziecka na wesoło

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

9.

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

XIII finał Zambrowskiego Międzyszkolnego Konkursu
„ENGLISH EXPERT”

10.

Ponad 2500 tys. uczniów ze szkół podstawowych z terenu powiatu zambrowskiego uczestniczyło w zorganizowanym
przez spółdzielnię mleczarską Mlekpol oraz Urząd Miasta
Zambrów festynie z okazji Dnia Dziecka. Impreza odbyła się
na stadionie miejskim w Zambrowie.
Przez cztery godziny dzieci mogły skorzystać z przygotowanych przez organizatorów atrakcji, w tym: dmuchanych
zjeżdżalni, stanowiskach artystycznych, sportowych czy konkursach na scenie głównej. Również w trakcie festynu każdy
mógł skosztować produktów Mlekpolu: słodkiej drożdżówki,
smakowych mleczek czy lodów.
Justyna Włodkowska-Kurpiewska
Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

W XIII finale tegorocznego konkursu języka angielskiego
pod patronatem Burmistrza Miasta Zambrów wzięło udział 26
uczniów z zambrowskich szkół podstawowych w kategorii klas
czwartych, piątych i szóstych. Organizatorem przedsięwzięcia
jest Szkoła Podstawowa nr 4.
21 kwietnia wyłonieni w drodze eliminacji szkolnych
uczniowie z klas IV, V i VI trzech zambrowskich szkół podstawowych przez godzinę rozwiązywali zadania, które ułożyli
nauczyciele języka angielskiego z Zespołu Szkół w Czyżewie,
pani Agnieszka Kozłowska oraz nauczyciel z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Zambrowie pan Fabian Dzieżyc.
Wręczenie nagród i dyplomów oraz podsumowanie wyników konkursu odbyło się 28 kwietnia w SP nr 4.
Nagrodzeni w kategorii klas szóstych:
I miejsce – Krajewski Jan (SP 4)
II miejsce – Jaworowska Amelia (SP 4)
III miejsce – Najda Igor (SP 3)

Fot. T. Piórkowski

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

Fot. T. Piórkowski

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

Nagrodzeni w kategorii klas piątych:
I miejsce – Klocek Igor (SP 5)
II miejsce – Świerżewski Szymon (SP 4)
III miejsce – Nagalska Paulina (SP 3)
Nagrodzeni w kategorii klas czwartych:
I miejsce – Krajewski Szymon (SP 4)
II miejsce – Sawicki Oliwier (SP 5)
III miejsce – Bielski Jakub (SP 5)
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11. Młodzieżowe Forum Dyskusyjne

Po długiej i emocjonującej
walce wyłonieni zostali zwycięscy
w poszczególnych kategoriach
wiekowych:
1. Przedszkolaki:
miejsce I
– Jan Dąbrowski
miejsce II
– Antoni Ilczuk
miejsce III
– Jakub Wilczewski

Fot. K. Ilczuk

1 czerwca 2017 roku w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów
odbyło się I Młodzieżowe Forum Dyskusyjne. Na zaproszenie
Burmistrza Miasta Zambrów odpowiedziały 4 szkoły ponadgimnazjalne z terenu miasta – Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół Nr 1, Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości
oraz Zespół Szkół Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy.
Na wstępie włodarz miasta Kazimierz Dąbrowski przywitał
młodzież przybyłą wraz z opiekunami, po czym przedstawił

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

funkcjonowanie samorządu miasta oraz administracji urzędu.
Następnie nastąpiła około godzinna dyskusja nad sprawami
nurtującymi młodzież, głównie z zakresu: pracy, rekreacji oraz
możliwości spędzania wolnego czasu, kultury muzycznej,
dróg i parkingów, a także bezdomnych zwierząt.
Burmistrz zaprasza młodzież do wysyłania swoich wniosków i postulatów dotyczących miasta i jego mieszkańców na
adres mailowy: burmistrz@zambrow.pl
Karolina Ilczuk

2. Uczniowie szkół podstawowych
– roczniki 2008-2010:
miejsce I
– Antoni Koba
miejsce II
– Bogdan Scherbyna
miejsce III
– Hubert Drużyński
3. Uczniowie szkół podstawowych
– roczniki 2006-2007:
miejsce I
– Arkadiusz Konarzewski
miejsce II
– Dominika Stypułkowska
miejsce III
– Szymon Murawski
4. Uczniowie szkół podstawowych
– roczniki 2004-2005:
miejsce I
– Kacper Milewski
miejsce II
– Paweł Biały
miejsce III
– Mikołaj Werpachowski

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska
Fot. K. Ilczuk

Fot. K. Ilczuk

12. XXI Dni Zambrowa za nami
W dniach 10-11 czerwca odbyły się XXI Dni Zambrowa.
Jak co roku Dni Zambrowa przyciągnęły tłumy mieszkańców
Zambrowa i okolic na targowicę miejską. Piękna aura, wesołe miasteczko, konkursy i muzyka na żywo to wszystko sprawiło, że XXI Dni Zambrowa były naprawdę udane. W sobotę
10 czerwca odbyły się wyścigi kolarskie ulicami Zambrowa:
Wądołkowską, Ogrodową i Lipową. Jedno pełne okrążenie
wynosiło 2200 m. Impreza adresowana była do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Start i meta usytuowane zostały
na ul. Lipowej. Organizatorem wyścigu było Stowarzyszenie
Sportowe SPORTEAM, pod patronatem Miejskiego Ośrodka
Kultury w Zambrowie oraz Urzędu Miasta Zambrów. Uczestnicy zostali podzieleni na kategorie:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

6. Kobiety:
miejsce I
– Paulina Kozikowska
miejsce II
– Małgorzata Szymczuk
miejsce III
– Katarzyna Tabędzka

dzieci (5 i 6 lat) – 200 m
dzieci (7 i 8 lat) – 1 okrążenie
uczniowie szkoły podstawowe klasy 3-4 – 2 okrążenia
uczniowie szkoły podstawowe klasy 5-6 – 2 okrążenia
uczniowie gimnazjum – 3 okrążenia
kobiety – 4 okrążenia
mężczyźni (rowery inne niż szosowe) – 7 okrążeń
mężczyźni (rowery szosowe) – 10 okrążeń
w wyścigu głównym na 10 okrążeń wprowadza się odrębną klasyfikację dla uczestników do 50 roku życia i powyżej
50 roku życia.

MONITOR ZAMBROWSKI

5. Uczniowie gimnazjów:
miejsce I
– Oliwier Zawistowski
miejsce II
– Jakub Gwardiak
miejsce III
– Dominik Rykowski

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska
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7. Mężczyźni (rowery inne niż
szosowe):
miejsce I
– Bartłomiej Gosiewski
miejsce II
– Tomasz Gwardiak
miejsce III
– Dawid Gwardiak
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8. Mężczyźni (rowery szosowe – 50-):
miejsce I
– Bartłomiej Kałasda
miejsce II
– Tomasz Surawski
miejsce III
– Mariusz Nadany
9. Mężczyźni (rowery szosowe – 50+):
miejsce I
– Zbigniew Milewski
miejsce II
– Kazimierz Czajkowski
miejsce III
– Andrzej Bart
Puchary oraz medale wręczali Burmistrz
Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski oraz
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie Marta Konopka. Imprezę poprowadził Pan
Piotr Skawski.
O bezpieczeństwo podczas zawodów
dbała Ochotnicza Straż Pożarna z Szumowa.
Obsługę biura zawodów zapewnili wolontariusze z Zespołu Szkół nr 1 w Zambrowie oraz
wolontariusze z Miejskiego Gimnazjum nr 1
w Zambrowie.
Po południu główną atrakcją były koncerty
na scenie rozstawionej na Targowicy Miejskiej
przy ulicy Wyszyńskiego. Między występami
nie zabrakło konkursów z nagrodami rzeczowymi. Jako pierwsze na scenie zaprezentowały się grupy taneczne działające w Miejskim
Ośrodku Kultury w Zambrowie, zaś w bloku
muzycznym jako pierwszy wystąpił zespół FaPki, który wykonał kilka znanych kawałków znanych z polskiej i zagranicznej sceny muzycznej.
Następnie na scenie pojawił się znany
zambrowskiej publiczności Jacek Kawalec
z repertuarem najsławniejszych utworów Joe
Cockera.
Największym sobotnim wydarzeniem bez
wątpienia był koncert Grzegorza Hyżego
Publiczność zgromadzona przed sceną
wysłuchała największych przebojów: „O Pani”,
„Wstaje” oraz kilka utworów z najnowszej płyty.
Warto również wspomnieć, iż w sobotę
w godzinach 10-18 możliwe było wykonanie
bezpłatnego badania profilaktycznego w kierunku osteoporozy. Wielu chętnych skorzystało z bezpłatnego badania. Na godzinę przed
otwarciem gabinetu, ustawiła się kolejka osób
do wykonania badania.
Tego samego dnia odbyła się akcja „MOTOSERCE” zorganizowana przez Klub Miłośników
Motocykli „Żubr” w Zambrowie. Zambrowscy motocykliści zabrali ponad 30 litrów krwi.
W akcji wzięło udział 69 mieszkańców miasta.
Drugiego dnia zespół Express rozpoczął
cykl koncertów Disco Polo. Następnie na scenie pojawił się zespół Bayer, a tuż po nim Loverboy. Na 20.30 zaplanowano koncert gwiazdy
wieczoru – zespołu Defis. Ich najbardziej popularne kawałki śpiewała cała publiczność zgromadzona pod sceną.
Justyna Włodkowska-Kurpiewska
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Oferta kulturalna dla mieszkańców na sezon letni

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie:

Ośrodek Wsparcia Rodziny
„Caritas” w Zambrowie:

czerwiec/lipiec/sierpień – Koncertowe Lato:
25.06 – koncert „W krainie muzyki klasycznej”
02.07 – Powitanie wakacji
Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

13.

09.07 – Koncert „Międzynarodowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Wersalinka”
16.07 – Letnia Estrada

•

festyn rodzinny przy OWR w dniu
27 czerwca od godz. 10.00 do 14.00

•

zajęcia wakacyjne w dni robocze
wakacji w godz. 10-14.

•

wyprawy rowerowe – „Mali poszukiwacze skarbów”

•

zajęcia w postaci konkursów, gier
i zabaw na terenie OWR, boiskach
Orlika

•

wycieczka autokarowa na koniec
wakacji

23.07 – Letnia Estrada/ Zabawa taneczna nad zalewem
28.07 – Podlaska Oktawa Kultur
06.08 – Letnia Estrada
13.08 – Letnia Estrada
lipiec/sierpień – Oferta wakacyjna Miejskiego Ośrodka Kultury
(poranki filmowe, zajęcia artystyczne dla dzieci, nauka j.obcego)
7-9 lipiec – X Ogólnopolski Zlot Motocyklowy
20 sierpnia – Pożegnanie Lata
Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

26 sierpnia – III Ogólnopolski Festiwal „Barwy Folkloru”

3 Zambrowski Bieg Uliczny

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

Zambrowski Bieg Uliczny już po raz trzeci rozpoczął tegoroczną majówkę
w Zambrowie. 1 maja do
biegowej rywalizacji przystąpiło 400 młodych biedaczy
z naszego miasta oraz ok.
160 dorosłych z całej Polki
oraz z zagrancy.
Każdy uczestnik, który
ukończył bieg otrzymał na
mecie pamiątkowy medal
z rąk Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza
Dąbrowskiego oraz przedstawicieli sponsorów: Tomasza Zubkiewicza Kierownika Tłoczni Gazu Zambrów
i Zenony Zalewskiej Prezes Banku Spółdzielczego
w Zambrowie.

14.

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska
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„Zambrów na rowery 2017” – start

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

Majowy rajd do Dębnik był pierwszą wyprawą w tym sezonie w ramach akcji „Zambrów
na rowery 2017”. Ponad 100 rowerzystów
z Zambrowa oraz okolicznych miejscowości
pokonało trasę ponad 40 km.
Rajd wyruszył o godz. 10.00 z targowicy
miejskiej, następnie przez miejscowości Wola
Zambrzycka, Szczodruchy, Sanie Dąb, Kołaki Kościelne, Czarnowo Biki, aż do miejsca
docelowego Dębniki. Po dotarciu na miejsce
na wszystkich uczestników czekała grochówka oraz ciepłe napoje.
W kolejnym miesiącu 100 miłośników
dwóch kółek w iście letniej pogodzie przejechało przez miejscowości położone po południowej stronie Zambrowa. W połowie trasy
wszyscy uczestnicy zatrzymali się w Tarnowo
Goskach, gdzie czekał ciepły posiłek.

15.

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

Harmonogram rajdów:
Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

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

Zwycięzcy klasyfikacji generalnej biegu na
dystansie 5 km i 10 km za zajęcie miejsca na
podium zostali uhonorowani pucharami oraz
nagrodami finansowymi. W klasyfikacji Najszybszy
Zambrowianin i Najszybsza Zambrowianka w biegu na 10 km, tak jak w roku ubiegłym zostali Maria
Worosilak i Tomasz Zaremba.
Celem zawodów jest: upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu, promocja
aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia oraz
promocja miasta Zambrów jako przyjaznego dla
biegaczy.
Organizatorzy: Miasto Zambrów, Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne SPORTEAM oraz
Uczniowski Klub Sportowy ORKAN przy Szkole
Podstawowej Nr 3.
Justyna Włodkowska-Kurpiewska

Rajdy do 50 km:
• 6 sierpnia – Szumowo
• 17 września – Czerwony Bór
Rajdy ok. 100 km:
• 16 lipca – Nowogród
• 12 sierpnia – Pielgrzymka do Hodyszewa
Rajdy dwudniowe:
• 24-25 czerwca – Goniądz (odbędą się
pod warunkiem zebrani się grupy minimum 30 osób)
• 2-3 września – Białowieża
Justyna Włodkowska-Kurpiewska
Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

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

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska
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Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska
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T WÓRCZOŚĆ LOK ALNYCH ART YSTÓW

Mistrzynie i Wicemistrzynie Wojewódźtwa Podlaskiego
z Rekordu Zambrów
Turniej Kinder+Sport to cykl zawodów organizowany
przez Polski Związek Piłki Siatkowej. W województwie
podlaskim rozgrywki rozpoczęły się w marcu br. Rekord
Zambrów w tegorocznych zawodach rywalizował z najlepszymi zespołami w trzech kategoriach: „dwójek” dziewcząt i chłopców, „trójek” dziewcząt i „czwórek” dziewcząt
i chłopców. Największe sukcesy w turnieju odniosły „trójki” dziewcząt w składzie: Kinga Rogulska, Magdalena
Dąbrowska, Olivia Tyszka i Małgorzata Ogrodnik, które
wywalczyły tytuł Mistrzyń Województwa Podlaskiego.
Następnie „dwójki” dziewcząt w składzie: Aleksandra
Siemieniuk, Julianna Mianowska i Natalia Szabłowska
wywalczyły tytuł Wicemistrzyń Województwa Podlaskiego. Oba zespoły pod kierownictwem trenera Łukasza
Kujawy zakwalifikowały się do fazy finałowej turnieju, która odbędzie się w dniach 26-29 czerwca 2017 w Zabrzu,
gdzie zmierzą się z najlepszymi zespołami z całej Polski.
Do dużego sukcesu można zaliczyć pierwszy występ
„dwójek” chłopców trenera Łukasza Włodkowskiego
w składzie: Aleksander Gregorek, Hubert Radwański
i Jakub Modzelewski, którzy ostatecznie w finale województwa zajęli 7 miejsce. „Czwórki” dziewcząt: Klaudia
Lipińska, Anna Choińska, Aleksandra Worosilak, Julia
Strzeszewska, Julia Biała, Zofia Uszyńska trenerki Martyny Wiącek zajęły 4 miejsce w fazie finałowej.
Justyna Włodkowska-Kurpiewska

Dzienniki

(Odcinek XXIV)
17 września 1949 r. Ciąg dalszy.

20 września 1949 r.

Wczoraj odwiedziło mnie pewne towarzystwo: dwie koleżanki i dwóch kolegów. Wśród nich był S. Oczywiście nie gniewamy się, bo czyż byłoby o co? Przyszli na owoce, a przy okazji po prostu błagali mnie, abym przeczytał im swoje wiersze.
Przeczytałem kilka sonetów i jakieś inne utwory wierszowane.
Uważają mnie za poetę, a ja tymczasem od dłuższego już czasu nie piszę. Nie ma kiedy, odkładam wszystko na potem.

Z Jarząbkiem nie mam na razie wielkiego kłopotu, ale
H. dotrzymuje mi kroku, szczególnie w łacinie. Muszę koniecznie wzmocnić się w tym przedmiocie, żeby H. nie miała wiele powodów do dumy. Jednak nie jest już taka zarozumiała
jak przedtem, przeciwnie, stała się jakby pokorna i ... dziwnie
zalotna. Ach, białogłowy!

Ulice
Marszałkowska, ale nie ma tam marszałka;
Rycerska – nie widać rycerza;
Kwiatowa – nie ma tam nawet zwiędłego bratka!
Wreszcie –
Pospolita – tu tłum. Nazwa właściwa, więc kwita!
Ireneusz Krystowski

Fot. Rekord Zambrów

30

MONITOR ZAMBROWSKI

W oczach pani profesor Bierońskiej jestem prymusem.
Przyznam się szczerze, że szalenie denerwuje mnie ciągłe
podkreślanie moich zdolności. Pani profesor B., której cała
szkoła boi się jak ognia, po prostu uwielbia moją mądrość. I.,
I., I., – wyraża się o mnie po imieniu, gdy chodzi o sprawy nie
związane z lekcjami, a czyni to w ten sposób, jakby chciała
powiedzieć: mój drogi, mój kochany! Natomiast w klasie słyszę: K. przemyślał materiał, K. dużo czyta, K. uczy się. Oj, jak
mnie to denerwuje! Dziwny mam charakter, gdy mnie ganią,
staje się szybko pesymistą, gdy chwalą, uderzam w pokorę,
tłumaczę sobie, że pochwały nie są słuszne, że są wynikiem
szczęśliwego zbiegu okoliczności.
Ciąg dalszy nastąpi.
Ireneusz Krystowski
Poznań, dn. 7.11.2016r.

Historia pewnego mieszkania
Była już dobra godzina po świtaniu. Słońce wspinało się po
niebie powoli, ale grzać tak zaczynało, jakby to było południe.
Także dzień zapowiadał się bardzo upalny. Antonii oporządził
już u świń, kurom dosypał ziarna, a mućkę zostawił dla żony
Marii,żeby wyprowadziła na łąkę. On zaś, ze swoim najstarszym synem Staszkiem, szli przez Poświątne, aby dojść do
ulicy Czyżewskiej i dalej, do nowo budowanych koszar carskich. Antonii pomyślał, że budowa ta trafiła im się jak « ślepej
kurze ziarno ».
-Z tych kilku mórg- myślał- z targów co czwartek, gdzie
Jadzia, najstarsza córka, jajka sprzedaje, a i on czasem prosiaki sprzeda, tę moją gromadkę dzieciaków nakarmić trudno.
A tu masz taka okazja. Przy budowie dorobić można i zaliwajkę dają, może nie taką jak Marysi, ale tłusta i da się najeść.
Chłopak się nowego fachu wyuczy i do gospodarki dorobi. Ot
i takie to szczęście !
Kiedy dochodzili do drogi na Zambrów i Czyżew, dzwony
na kościele na jutrznię bić zaczęły. Wierze na nim były takie
wysokie i smukłe, aż wydawało się, że samego nieba dotykają. Staszek uniósł głowę, zmrużył od słońca oczy i mówi :
– Tatku, teraz to chyba cały świat wie, gdzie nasz Zambrów
jest, bo takie wierze to zewsząd widać.

Fot. Rekord Zambrów

24 września 1949 r.

-Oj tak synku, a pamiętam ja Ci, jak tu drewniany kościółek
stał i żeby wejść do niego to głowę mi schylać trza było. Tak
nam się wszystko mienia.
-A tatko widział, jaką to synagogę nasi bracia starsi wybudowali? Z rynku w Zambrowie ją widać. Bryła czerwona ponad
wszystkie domy wystaje.
- No jakiem nie widział. Nie raz to ja patrzał, jak cegły
z koszarowej cegielni, pod jej budowę, chłopy furmanką zawożą.
Na drodze do Czyżewa nie byli już sami. Przez drewniany most na rzece Jabłonce przebijał się taki tłum, że aż
dudniło dookoła. Ci co z daleka, Tabędza, Baczów, Porytego,
to i furmankami jechali. Kto miał szczęście to wskoczył i podjechał, kto nie, to do samych koszar pieszo iść musiał. W tłumie nie byli tylko Zambrowiacy, ale Antonii i Staszek po tych
kilku latach wspólnej pracy znali już prawie wszystkich, choć
codziennie ktoś nowy przybywał. Dziś nie udało im się podjechać, ale wśród idących był już i Gawkowski z dwoma synami
i Kulesza, sąsiad prawie, tylko że po drugiej stronie Jabłonki
chałupa stoi i z pola się widzą. Dołączyli więc do nich i razem
poszli w kierunku koszar.
Paweł Szepietowski
-zambrowianin mieszkający we Francji
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