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DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU MIASTA ZAMBRÓW

Sprawozdania z SeSji rady MiaSta zaMbrów 
Viii kadencji
23 marca 2021 roku w salce gimnastycznej Szkoły podstawowej Nr 4 w Zambrowie odbyła się XXV Sesja Rady Miasta 

Zambrów, podczas której zambrowscy radni podjęli uchwały w sprawie: 
•  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ulicy Aleja Wojska Polskiego 

oraz południowej granicy miasta, graniczącej z Rodzinnym Ogrodem Działkowym Pod Długoborzem;
•  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2021–2024;
•  zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2021 r.;
•  zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej oraz przedłużenia terminu na wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych;
•  uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Zambrów;
•  przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Zambrów na realizację programu redukcji niskiej emisji na tere-

nie Miasta Zambrów;
•  regulaminu cmentarzy komunalnych przy ul. Ostrowskiej i ul. Ks. H. Kulbata w Zambrowie;
•  przejęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych;
•  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zambrów 

na rok 2021;
•  uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zambrowie na lata 2021–2030;
•  przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zambrów na lata 2021–2030.

27 kwietnia 2021 roku w salce gimnastycznej Szkoły podstawowej Nr 4 w Zambrowie odbyła się XXVI Sesja Rady Miasta 
Zambrów, podczas której zambrowscy radni podjęli uchwały w sprawie: 

•  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ronda na ulicy Ostrowskiej;
•  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych przy ul. Ostrowskiej i ul. Ks. H. Kulbata w Zambrowie;
•  przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Zambrów na realizację programu redukcji niskiej emisji na tere-

nie Miasta Zambrów;
•  wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Podlaskie” sp. z o.o.;
•  zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów 

w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Podlaskie” sp. z o.o.;
•  o zmianie uchwały w sprawie Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

25 maja 2021 r. w sali gimnastycznej Szkoły podstawowej Nr 5 w Zambrowie odbyła się XXVII Sesja Rady Miasta 
Zambrów, podczas której zambrowscy radni podjęli uchwały w sprawie:

•  zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2021 r.;
•  o zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (ul. Targowa);
•  o zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (ul. Białostocka, ul. Ostrowska, ROD pod Długoborzem). 

Pełne treści uchwał i załączników znajdują się na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zambrów https://bip.zambrow.
pl. Zachęcamy także do uczestniczenia w sesjach on-line na kanale YouTube, wystarczy w wyszukiwarce kanału wpisać „Urząd Miasta 
Zambrów”.

Karolina Ilczuk 
Kierownik Biura Promocji Miasta Zambrów

Zambrowska Karta Seniora 60+
Mieszkańcy Zambrowa, którzy ukończyli 60-ty rok życia, 

mogą ubiegać się o wydanie karty programu „Zambrowska Kar-
ta Seniora 60+”. 

Korzyści z posiadania karty: 
Posiadacz karty otrzymuje rabaty na zakup produktów 

i usług oferowanych przez partnerów programu (m.in. pływal-
nia miejska, lodowisko, korty tenisowe, mecze piłkarskie, płatne 
imprezy w MOK oraz wiele innych). 

Jak uzyskać kartę programu?
Wypełniony wniosek o wydanie karty seniora należy złożyć 

w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, II piętro, 
pok. 228. Przy składaniu wniosku należy okazać dowód osobisty. 

Karolina Ilczuk
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3. Odbierz kartę w Urzędzie Mia-
sta Zambrów, pokój 228 – okres 
oczekiwania max. 2 tygodnie.

Korzyści z posiadania karty: 
Posiadacz karty otrzymuje raba-

ty na zakup produktów i usług ofero-
wanych przez partnerów programu 
(m.in. pływalnia miejska, lodowisko, 
korty tenisowe, mecze piłkarskie, 
płatne imprezy w MOK oraz wiele 
innych).

Justyna Włodkowska-Kurpiewska
Biuro Promocji Miasta Zambrów

Karta Dużej Rodziny
Program Karta Dużej Rodziny skie-

rowany jest do rodzin wielodzietnych 
(troje lub więcej dzieci w wieku do 18 lub 
do 24 uczące się lub studiujące), rodzin 
zastępczych zamieszkałych na terenie 
miasta Zambrów oraz dla rodziców, którzy 
kiedykolwiek wychowali i mieli na utrzy-
maniu minimum trójkę dzieci. 

.
Gdzie złożyć wniosek? 

Osoby zamieszkujące w Zambrowie 
wniosek powinny składać w Urzędzie Mia-
sta Zambrów, pok. 228. Wniosek w imie-
niu rodziny składa rodzic/opiekun prawny.

co oferuje Karta Dużej Rodziny?
− -zniżki na przejazdy kolejowe − 37% na bilety jednorazowe 

oraz 49% na bilety miesięczne,

− 50% ulgi opłaty za paszport oraz wie-
le innych zniżek, które oferują różne insty-
tucje państwowe oraz firmy prywatne. 

Jeśli składasz wniosek przez  
emp@tię

Wejdź do modułu eWnioski na Emp@
tii − portalu Ministerstwa 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 wypeł-
nione. 

Czekaj na powiadomienie o gotowych do odbioru Kartach − 
dostaniesz je SMS-em

Justyna Włodkowska-Kurpiewska
Biuro Promocji Miasta Zambrów

WAŻNe: Karta „Zambrów przyjazny Rodzinie 3+” i „Karta 
Dużej Rodziny” funkcjonują niezależnie od siebie.

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU MIASTA ZAMBRÓW

Zambrów przyjazny Rodzinie 3+
Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych (troje lub 

więcej dzieci w wieku do 18 lub do 24 uczące się lub studiujące) 
i rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Zambrów. 
Jak uzyskać kartę programu?
1. Przyjdź do Urzędu Miasta Zambrów, pokój 228.
2. Złóż wniosek z odpowiednimi oświadczeniami (dowód oso-

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

przedsiębiorco!
Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w programach w roli partnera, wypełnij wniosek dostępny na naszej stronie internetowej 

i dostarcz do sekretariatu urzędu lub wyślij na e-mail: promocja@zambrow.pl
Aktualne informacje o programach, baza partnerów oraz formularze wniosków są dostępne na stronie www.zambrow.pl 

zakładka MIeSZKANIec.

UWAGA — NOWOŚĆ W KARcIe DUŻeJ RODZINY
Ministerstwo Rodziny i Polityki Spo-

łecznej wprowadziło z dniem 9 czerwca 
możliwość korzystania z elektronicznej 
Karty Dużej Rodziny poprzez aplikację 
mObywatel. Oznacza to, iż posiadacz 
aktywnej karty KDR (niezależnie, czy 
posiada Kartę w formie tradycyjnej, elek-
tronicznej czy obu) – będzie mógł wyświe-
tlać ją w aplikacji mObywatel. Warunkiem 
jest dostęp do aplikacji mObywatel.

Aplikacja mObywatel jest oficjalną rzą-
dową aplikacją na smartfony. Jest bezpłat-
na. Warunkiem zainstalowania aplikacji 
jest posiadanie Profilu Zaufanego. Więcej o aplikacji mObywatel 
na stronie: www.gov.pl/web/mobywatel/mobywatel-dokument

Rozwiązanie zmian w KDR wprowadza ustawa z 15 kwietnia 
2021 r. o zmianie ustawy o KDR, ustawy o informatyzacji dzia-
łalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. poz. 952). Przewidu-
je ona zakończenie funkcjonowania aplikacji mKDR, czyli dotych-
czasowej elektronicznej wersji karty (jej wygaszenie jest planowa-

ne do końca czerwca), która będzie teraz 
dostępna w ramach aplikacji mObywatel. 
Co ważne dla obecnych posiadaczy kart, 
nie wiąże się to z koniecznością spełnie-
nia żadnych dodatkowych formalności, 
bo każda osoba mająca kartę – niezależ-
nie od tego, czy ma obydwie formy, czy 
tylko tradycyjną lub wyłącznie mKDR – 
może ją wyświetlić w aplikacji mObywa-
tel, a w przypadku uczniów i studentów 
w mLegitymacji szkolnej oraz mLegity-
macji studenckiej.

Wyjątkiem są cudzoziemcy, którzy 
z uwagi na brak numeru PESEL nie mogą mieć aplikacji mOby-
watel. Oni będą więc mogli korzystać z różnego typu ulg przysłu-
gujących rodzinom wielodzietnym na podstawie plastikowego 
dokumentu.

Aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 
2021 r.

Justyna Włodkowska-Kurpiewska
Biuro Promocji Miasta Zambrów



5www.zambrow.pl

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU MIASTA ZAMBRÓW

nowe tereny inweStycyjne  
przy ul. Białostockiej 

Projekt „Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Bia-
łostockiej w Zambrowie” jest realizowany w ramach działania: 
1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyj-
ności inwestycyjnej województwa realizowanego ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskie-
go 2014-2020, na który umowa została podpisana 11.09.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 6,3 mln zł, dofinansowanie 
wyniesie ok 1,81 mln zł. tj. 95% wydatków kwalifikowanych.

Okres realizacji: październik 2020 – wrzesień 2021.
Cel główny projektu: stworzenie korzystnych warunków 

zakładania i rozwijania działalności gospodarczej.
W ramach projektu planuje się uzbrojenie terenów inwesty-

cyjnych o pow. 9,20 ha, w tym budowę drogi dojazdowej oraz 
dróg wewnętrznych, wykonanie sieci wodociągowej, kanalizacji 
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia i kanału techno-
logicznego, ogrodzenia. Powierzchnia terenów inwestycyjnych 
do udostępnienia przedsiębiorcom, zamierzającym rozpocząć 
tam działalność gospodarczą: 8,06 ha.

Roboty budowlane wykonywane są przez Przedsiębiorstwo 
Robót Elektrycznych i budowlanych „MIPA” Leon Stankiewicz 
w Białymstoku. Obecnie realizowany zakres obejmuje roboty 
drogowe, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową. Zaawan-
sowanie robót budowlanych wynosi ok 30%.

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte rezultaty:
–  możliwość lokalizowania przedsiębiorstw z wielu branż,
–  wzrost liczby miejsc pracy w Zambrowie,
–  stworzenie korzystnych warunków zakładania i rozwijania 

działalności produkcyjnej.
Barbara Zawistowska 

Zastępca Naczelnika 
Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Zambrów 

fot. B. Zawistowska

fot. B. Zawistowska
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projekt pt. „profilaktyka wad poStawy 
dzieci w powiecie zaMbrowSkiM”

Wady postawy to zespół nieprawidłowości postawy, definio-
wanych jako niewielkie pojedyncze odchylenia od prawidłowej 
postawy ciała, które daje się korygować odpowiednimi ćwicze-
niami biernymi i czynnymi. Prawidłowa postawa ciała to harmo-
nijne i bezwysiłkowe ułożenie poszczególnych niedotkniętych 
zmianami odcinków ciała. Im wcześniej dziecko zacznie mieć 
świadomość o swoim ciele, tym łatwiej będzie mu wypracować 
prawidłową postawę ciała. 

Dlatego podjęliśmy działania skierowane do dzieci (w tym 
52% dziewcząt) w wieku 5-14 lat, które będą objęte usługami 
zdrowotnymi w projekcie. Grupę docelową stanowią rodzice/
opiekunowie dzieci w wieku 5-6 lat oraz uczniowie klas I, IV i VI, 
którzy mogą liczyć na wsparcie edukacyjne w projekcie o tema-
tyce profilaktyki wad postawy.

Celem głównym Projektu jest poprawa stanu zdrowia 
dzieci i młodzieży w wieku 5-14 lat w okresie od 01.06.2020 
do 28.02.2022 r. poprzez zorganizowanie interwencji z zakresu 
profilaktyki wczesnej i pierwotnej oraz profilaktyki trzeciorzędo-
wej ukierunkowanej na zmniejszenie częstotliwości występowa-
nia nabytych wad postawy u dzieci i młodzieży.

Działania zostały podzielone na dwa etapy: Etap I odnosi się 
do poziomu edukacyjnego. Rodzice/opiekunowie dzieci w wieku 
5-6 lat oraz dzieci uczęszczające do I klasy podstawowej, dzie-
ci z klas IV – VI szkoły podstawowej zostaną objęte działaniem 
edukacyjnym z zakresu prawidłowej profilaktyki wad postawy 
i promowania ruchu oraz zdrowego stylu życia. Etap II to poziom 
rehabilitacyjno-leczniczy. Dotyczy dzieci z rozpoznanymi wada-
mi postawy. Dzieci zostaną objęte leczeniem przy zastosowaniu 
specjalnych metod fizjoterapeutycznych, ćwiczeń korekcyjno 
– kompensacyjnych i ćwiczeń korekcyjno – kompensacyjnych 
na basenie.

Wszystkie zaplanowane działania są bezpłatne łącznie z kon-
sultacjami i badaniami lekarskimi. Realizator zapewnia obecność 
na terenie szkoły lekarza specjalisty, który w trakcie wizyty lekar-
skiej odbywającej się na ternie szkoły potwierdzi nieprawidłowo-
ści w zakresie wady postawy, stwierdzone wcześniej przez pielę-
gniarkę szkolną w trakcie testów przesiewowych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskie-
go na lata 2014-2020.

źródło: Łomżyńskie Forum Samorządowe

samorząd otrzymał ok. 356 tys. zł 
na uatrakcyjnienie oferty zajęć 
w pięciu zamBrowskich przedszkolach

W dniu 24.05.2021 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskie-
go w Białymstoku Burmistrz Miasta Zambrów zawarł umowę 
o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Kreatywny przedszko-
lak – operatywny dorosły” ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 
IX: Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształ-
towanie kapitału społecznego. Wsparty projekt brał udział 
w naborze Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”, 
w zakresie przedsięwzięcia 1.1.1. Wzbogacenie oferty eduka-
cyjnej placówek wychowania przedszkolnego, typ projektu nr 4 
Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji 
przedszkolnej. 

Zgodnie z umową całkowita wartość projektu wynosi 
388 963,02 zł, dofinansowanie ze środków EFS: 355 843,02 zł. 
Projekt będzie realizowany w okresie: 01.09.2021 – 30.06.2022.

Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności oferty 
w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych oraz właściwych 

postaw i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy we wszyst-
kich miejskich przedszkolach w Zambrowie: MP1, MP3, MP4, 
MP5, MP6 poprzez realizację zadań polegających na przeprowa-
dzeniu zajęć z matematyki, przyrody oraz zajęć plastyczno-tech-
nicznych dla 250 dzieci (128K, 122M) w wieku 5-6 l. W ramach 
projektu wszystkie placówki przedszkolne zostaną wyposażone 
w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK, m.in.: laptopy, tablica 
interaktywna z projektorem, dywany interaktywne.

Dzięki wsparciu z funduszy europejskich zajęcia będą cie-
kawsze oraz dostosowane do potrzeb rynku pracy, wpłyną pozy-
tywnie na kształtowanie właściwych postaw i umiejętności dzie-
ci, biorących udział w projekcie.

Barbara Zawistowska 
Zastępca Naczelnika 

Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Zambrów 
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DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU MIASTA ZAMBRÓW

miasto zamBrów pozyskało kolejne 
środki na funkcjonowanie ŻłoBka 
MiejSkiego w zaMbrowie

W dniu 08.06.2021 r. Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz 
Dąbrowski podpisał umowę o dofinansowanie na zadanie doty-
czące zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3, utworzonych z udziałem programu „MALUCH +” 
w Żłobku Miejskim w Zambrowie, ul. Obrońców Zambro-
wa 6. Zgodnie z umową całkowita wartość zadania wynosi:  
390 864,00 zł., wysokość dofinansowania: 32 640,00 zł. Okres 
realizacji 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Celem głównym zadania jest zwiększenie dostępności teryto-
rialnej i finansowej miejsc opieki w żłobku, a także podwyższenie 
standardów opieki. 

Rezultatem zadania jest zapewnienie funkcjonowania 
34 miejsc opieki, utworzonych ze środków wcześniejszej edycji 
Programu (2018 r.) – moduł 2. Środki zostaną przeznaczone na:
– wynagrodzenie personelu opieki nad dziećmi do lat 3, 
– opłaty za dostawę mediów (m.in. opłaty za energię elektrycz-

ną, gaz, ciepła woda, ścieki, ciepła woda, śmieci, usługi tele-
komunikacyjne), 

– utrzymanie czystości, 
– koszty pośrednie – koszty obsługi.
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kuliSy pracy Sokolnika w zaMbrowie. 
wywiad z igoreM kowalSkiM
Sokolnicy już po raz kolejny płoszyli niechciane gawrony 

z zambrowskich parków. czy to skuteczna metoda? Na te 
i inne pytania odpowiadał zawodowy sokolnik Igor Kowal-
ski.

W marcu bieżącego roku na terenie Miasta Zambrów trwało 
płoszenie gawronów. Zajmowali się tym doświadczeni sokolnicy, 

między innymi Igor Kowalski z firmy sokolnik.pl. Efekty pracy były 
widoczne już po pierwszym tygodniu, a cały proces zakończył się 
pod koniec kwietnia. Poznajmy bliżej pracę sokolnika, który wraz 
z sokołem pojawia się w zambrowskich parkach i wykonuje, jak 
przyznał „mrówczą”, aczkolwiek efektywną pracę.

Wywiad przeprowadziła Justyna Włodkowska-Kurpiewska, 
pracownik Biura Promocji Miasta Zambrów.

– Jak wygląda praca sokolnika?
I. Kowalski: Pojawiamy się w parku o świcie, a nawet przed 

świtem, żeby gawrony były zaskoczone, że drapieżnik jest 
na obiekcie. Cały dzień, z kilkoma przerwami, przebywamy 
w parku. Nie polujemy na ptaki, tylko je odstraszamy.

– Kiedy rozpoczął Pan pracę na terenie Zambrowa?
I. Kowalski: Pracę rozpoczęliśmy 1 marca, kiedy rozpoczyna 

się okres lęgowy i pracujemy do końca kwietnia. Po tym okresie 
gawrony z pewnością nie będą zakładać gniazd. Przez cały okres 
naszego pobytu w mieście obserwujemy, czy nie pojawiają się 
nowe osobniki.

– W jakich częściach miasta Pan pracuje?
I. Kowalski: W Księżym Lasku, na Placu Sikorskiego i na Alei 

Wojska Polskiego.
– Jakie efekty przynosi w Zambrowie ta metoda walki z nie-

chcianym ptactwem?
I. Kowalski: Efekty są zadowalające i przede wszystkim 

widoczne przy tak dużej populacji, jakie ma miasto Zambrów. Ten 
rok jest rokiem trudniejszym, ale to są prawa natury. Wystarczy, 
że gdzieś w okolicy coś się zmieni, np. zostaną przycięte drzewa, 
zaś park dla ptactwa zawsze jest atrakcyjny.

– Czy to Pana pierwsza wizyta w naszym mieście?
I. Kowalski: Nie, dwa lata temu było tutaj płoszenie sokol-

nicze, wtedy też byliśmy i pracowaliśmy w różnych częściach 
miasta z efektem bardzo zadowalającym. Rok temu miasto sko-

rzystało z innej metody tzw. hukowej, ale nie przyniosły takiego 
efektu jak nasza praca. Nie dziwi mnie ten fakt, ponieważ jeśli 
ptaki potrafią przyzwyczaić się do odgłosu samolotów, to strzela-
nie o danej godzinie petardami nie odstrasza ptactwa na długo.

– Sokolnictwo to nie jedyna metoda walki z niechcianymi 
„gośćmi” w parkach. Zatem, jak na tle innych metod sokolnic-

two jest skuteczne?
I. Kowalski: Metod jest kilka. Wspo-

mnieliśmy już o hukowej, niestety nie 
sprawdziła się. Kolejna metoda to utrud-
nianie zakładania gniazd ptakom np. 
przez przycinanie atrakcyjnych gałęzi, 
co z kolei przekłada się na szpecenie 
drzew, bo nie zawsze można przyciąć te 
drzewo na tyle ładnie, aby gawron nie 
założył gniazda. Metoda sokolnicza jest 
najskuteczniejsza, co można było zauwa-
żyć dwa lata temu w Zambrowie. Elemen-
tem pobocznym, aczkolwiek pozytyw-
nym, jest fakt, iż jest to metoda atrakcyjna 
dla mieszkańców, niejednokrotnie zain-
teresowane dzieci podchodzą do mnie 
z pytaniem, czy mogą zrobić sobie zdjęcie 
z sokołem, którego na co dzień zapew-
ne nie widują. A więc jesteśmy swojego 
rodzaju atrakcją w parku.

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska
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Uzdolniony uczeń pSM zdobyw-
cą prestiżowej nagrody. 
1 kwietnia 2021 roku odbyło 

się spotkanie Burmistrza Miasta 
Zambrów Kazimierza Dąbrowskie-
go z Sebastianem Poźniakiem – 
uczniem III klasy trąbki cyklu VI-let-
niego Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia im. W. Lutosławskiego 
w Zambrowie.

Burmistrz pogratulował laure-
atowi uzyskania I miejsca w kategorii 
klas II – IV w Międzynarodowym Kon-
kursie Wind Stars, który odbył się 
w marcu bieżącego roku na Litwie. 

Nauczycielem prowadzącym 
Sebastiana jest Cezary Witkowski, 
zwycięski utwór wykonał przy akom-
paniamencie pianistki Małgorzaty 
Marczyk.

Justyna Włodkowska-Kurpiewska
Biuro Promocji Miasta Zambrów

– Od ilu lat zajmuje się Pan sokolnictwem?
I. Kowalski: Pracuję w zawodzie 11 lat. Na początku nie 

wiedziałem, że sokolnictwo można traktować jako pracę, gdyż 
prawdziwe sokolnictwo polega na polowaniu z ptakiem łowczym 
na bażanty czy zające, a to co ja robię w parkach to dodatek 
do całego charakteru tej pracy. Jestem sokolnikiem z zamiłowa-
nia oraz wielkim jego pasjonatem. Ponadto rozmnażam ptaki 
szponiaste, mam swoją hodowlę sokołów.

– Praca z pewnością wymaga od Pana dużego poświęce-
nia i niejednokrotnie oddalania się od miejsca zamieszkania 
na dość długi okres czasu.

I. Kowalski: Odkąd pamiętam lubiłem zwierzęta, choć nie 
mam korzeni łowieckich. Kiedy odkryłem sokolnictwo porzuci-
łem wszystkie inne pasje. Jestem z okolic Sochaczewa i bardzo 
rzadko przebywam w rodzinnym domu, gdyż albo jestem gdzieś 
w Polsce pracując, ale zajmuję się swoją hodowlą. Ta praca 
wymaga poświęcenia, mógłbym nawet pokusić się o stwierdze-
nie, że jest się w niej samotnikiem, gdyż wiele dni w roku bywa się 
samemu z dala od rodziny, czy przyjaciół. Wybrałem ten zawód, 
bo kocham to co robię. Na pewno przyjdzie taki czas, że porzucę 
ten zarobkowy charakter pracy, ale to prawdziwe sokolnictwo 
pozostanie ze mną na zawsze. 

– Wracając do sokoła, który wykonuje tu na pewno dużą 
część pracy, czy Pana „podopieczny” przechodzi jakieś szkole-
nie?

I. Kowalski: Na pewno sokół musi nauczyć się tzw. „układania 
się”, żeby po wypuszczeniu go mógł do mnie wrócić. Następnie 
doświadczenie. Z każdym rokiem nabywa je i mogę spokojne 
na 3 lub 4 godziny wypuścić go i on sobie lata w okolicy parku. 

Doświadczenie jest bezcenne, im ptak starszy tym efekty jego 
pracy są lepsze.

– Ile czasu dziennie może pracować sokół?
I. Kowalski: Zależy od pogody, gatunku sokoła, czy gatun-

ku innego ptaka, bo pracuje z rożnymi zwierzętami łowczymi. 
Myślę, że trzy razy dziennie po 20 minut sokół efektywnie pra-
cuje. Przeciągam to jak najdłużej w czasie doby, żeby gawrony 
wiedziały, że drapieżnik jest w pobliżu.

– Na przestrzeni żywotności sokoła, ile czasu w może praco-
wać jako łowca?

I. Kowalski: Sokoły żyją 20 lat. Ogólnie doświadczone ptaki 
mogą pracować 10 lat, chyba, że mamy plan pozyskania mło-
dych, wówczas w jego miejsce puszczamy do pracy młode osob-
niki.

– Jak pracuje się Panu w Zambrowie. Miło było ponownie tu 
wrócić?

I. Kowalski: Jestem dość sentymentalny, a więc lubię wra-
cać tam gdzie byłem. Miło jest jak mieszkańcy rozpoznają mnie, 
dziękują za pracę jaką wykonuję i przede wszystkim ją szanu-
ją. Bardzo duży problem jest z gawronami w całej Polsce. Jest 
to naprawdę duża populacja i bardzo uciążliwa. Dobrze, że wła-
dze miasta walczą z tym problemem z korzyścią dla mieszkań-
ców, przyjemniej wypoczywa się w sprzyjających okolicznościach 
przyrody. Cieszę, się, że mogę do tego wszystkiego dodać pozy-
tywny akcent.

– Dziękuję za rozmowę.
I. Kowalski: Dziękuję i pozdrawiam wszystkich mieszkańców 

Zambrowa, życząc spokojnego wypoczynku na łonie natury.
Justyna Włodkowska-Kurpiewska

Biuro Promocji Miasta Zambrów

SpOŁecZeŃSTWO

Burmistrz pogratulował  
seBastianowi poźniakowi zdoBycia 
i miejsca w międzynarodowym konkursie  
wind StarS

fot. K. Ilczuk
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państwowa szkoła muzyczna  
im. w. lutosławskiego w zamBrowie zyskała 
salę koncertową z prawdziwego zdarzenia
Zakończyła się budowa nowej Sali koncertowej przy pań-

stwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Luto-
sławskiego w Zambrowie. Inwestycja z pewnością jest jedną 
z kluczowych inwestycji zapewniających rozwój kulturalny 
młodego pokolenia zambrowian, jak również edukację dla 
wszystkich osób pragnących kulturalnie spędzić wolny czas.

Pomysłodawcą wybudowania profesjonalnej Sali koncerto-
wej na wysokiej klasy poziomie jest dyrektor zambrowskiej PSM 
– Krzysztof Witkowski, który z determinacją szukał źródeł finan-
sowania i wprowadził swój pomysł w rzeczywistość. Oczywiście 
nie obyło się bez przeszkód. Pierwszą była skala inwestycji, która 
w aspekcie finansowym przerosła chyba najśmielsze założenia 
dyrektora. Ponadto, jak się okazało, teren za „starym” budyn-

kiem szkoły nie był bez wad i potrzebował dodatkowych prac, 
a co za tym idzie dodatkowych nakładów finansowych.

Całkowity koszt projektu to 7.517.996,80 zł, z czego koszty 
budowlane wyniosły 6.262.605,80 zł, zaś wyposażenie obiektu 
wyniosło 1.255.391,00 zł. Dofinansowanie z funduszy unijnych 
na budowę i wyposażenie obiektu wyniosło 85%, co stanowi 
5.389.953,74 zł. Wkład własny ze strony Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu wyniósł 2.128.043,06 zł. Sala 
została wybudowana w ramach środków finansowych Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 
w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i roz-
wój zasobów kultury, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzic-
twa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Realizacja projektu 

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska fot. J. Włodkowska-Kurpiewska
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rozpoczęła się w 2017 roku, zaś zakończenie planowane jest 
na 2021 rok. 

Kluczowym aspektem inwestycji jest wyposażenie sali, 
na które składają się:
• fortepian koncertowy klasy mistrzowskiej Steinway & Sons 

o wartości 800 tys. zł.,
• fortepian koncertowy Yamaha S7 o wartości ok. 280 tys. zł.,
• fortepian kameralny KAWAI,
• 3 pianina KAWAI K-300,
• zestaw kotłów orkiestrowych ADAMS Professional Genera-

tion II.
Parametry obiektu: 
• Razem pow. użytkowa — 417,63 m2,
• Razem pow. netto — 670,220 m2,
• kubatura cz. podpiwniczonej 449,16 m3,
• kubatura cz. nadziemnej 2655,33 m3,
• ilość miejsc na widowni — 140, balkon — 16 miejsc,  

łącznie — 156 miejsc.

Wywiad z Dyrektorem państwowej Szkoły Muzycznej im 
W. Lutosławskiego w Zambrowie Krzysztofem Witkowskim:

— Co znajduje się w nowo wybudowanym obiekcie? 
K. Witkowski: Oprócz sali koncertowej, w obiekcie znajdują 

się dwie sale wykładowe z adaptacją akustyczną, wyposażone 
w fortepiany i pianina oraz sala rytmiki, a także pomieszczenia 
socjalne, magazyny. Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych ruchowo.

— Według czyjego projektu wybudowano salę koncertową?
K. Witkowski: Autorem projektu jest Studio Architektury Lech 

Ryszawa Białystok.
— Czy nowa sala koncertowa rozwiąże dotychczasowe pro-

blemy podczas organizacji koncertów w Szkole Muzycznej?
K. Witkowski: Nowo wybudowana sala koncertowa w pełni 

rozwiąże dotychczasowe problemy organizacji koncertów w PSM 

I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie. Odpowiednia wielkość 
sali, widownia ze spadkiem, wygodne fotele, a także klimatyzacja 
i wymiana powietrza zapewnią odpowiedni komfort słuchaczom 
koncertów. Sala koncertowa posiada adaptację akustyczną 
oraz izolację dźwięków z zewnątrz. Dość duża scena w stosun-
ku do widowni pomieści na pewno kameralną orkiestrę symfo-
niczną. Na scenie znajdują się dwa koncertowe fortepiany, które 
w zależności od potrzeby, można schować do znajdującego się 
obok sceny zaplecza. Scena wyposażona jest w wysokiej jakości 
nagłośnienie oraz profesjonalne oświetlenie sceniczne. Ponad-
to w sali koncertowej znajduje się rzutnik multimedialny oraz 
ekran. Nowa profesjonalna sala koncertowa umożliwi szkole 
organizację koncertów na znacznie wyższym poziomie. W nowej 
ofercie koncertowej szkoły znajdą się dotychczas organizowane 
koncerty, a także wiele nowych imprez artystycznych (koncerty, 
konkursy, warsztaty i seminaria dla nauczycieli) o zasięgu mię-
dzynarodowym, ogólnopolskim, czy lokalnym.

— Czy uczniowie mogą już korzystać z nowej Sali koncerto-
wej?

K. Witkowski: Jeśli pozwalały na to warunki, odbywały się 
nieliczne konsultacje z uczniami najmłodszymi oraz uczniami 
przygotowującymi się do konkursów online. W sali koncerto-
wej realizowane były nagrania konkursowe uczniów. W związku 
z epidemią nauka w szkole odbywa się w dalszym ciągu w spo-
sób zdalny.

— Na kiedy zaplanowane jest uroczyste otwarcie budynku 
Sali koncertowej?

K. Witkowski: W związku z epidemią uroczyste otwarcie pla-
nowane jest na wrzesień 2021. Uroczystość połączona będzie 
z Jubileuszem 30-lecia działalności szkoły.

Karolina Ilczuk
Kierownik Biura Promocji Miasta Zambrów

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska fot. J. Włodkowska-Kurpiewska
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„tu rodziła się solidarność” – wystawa ipn 
w centruM zaMbrowa

Instytut pamięci Narodowej przygotował 
cykl wystaw poświęconych kształtowa-

niu się ruchu opozycyjnego – „Tu rodziła 
się Solidarność”. ekspozycje miały na celu 
ukazanie ogólnopolskich masowych straj-
ków z lipca, sierpnia i września 1980r. 
Wśród miast północno-wschodnich polski, 
do których zawitała wystawa, znalazło się 
nasze miasto.

Oficjalne otwarcie ekspozycji odbyło 
się 16.04.2021 r. na promenadzie między 
rondem im. Romana Dmowskiego a zale-
wem miejskim. Na uroczystości obecni byli 
przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodo-
wej, Jolanta Gronostajska – Sekretarz Mia-
sta Zambrów oraz Lech Feszler – Senator IV 
kadencji, burmistrz Miasta Zambrów w latach 
1990 do 1998, a przede wszystkim działacz 
„Solidarności” w latach 80 w powiecie łom-
żyńskim.

Podczas otwarcia Lech Feszler wspominał 
o początkach „Solidarności” w Zambrowie, 
rodzinie i kolegach, z którymi wspólnie orga-
nizował działalność opozycyjną w mieście.

Wystawa składała się z pięciu części. Dwie 
poświęcone zostały zagadnieniom ogólno-
polskim, dwie kolejne dotyczą Polski północo-
-wschodniej, zaś trzecia, lokalna, poświęcona 
jest strukturom „Solidarności” w Zambrowie, 
na której znalazły się zdjęcia zambrowskich 
delegacji, sztandaru oraz Mandat Delega-
ta NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze 
– Lecha Feszlera. Teksty na panelach wysta-
wowych są prezentowane w języku polskim 
i angielskim.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym 
Patronatem Burmistrza Miasta Zambrów.

Justyna Włodkowska-Kurpiewska
Biuro Promocji Miasta Zambrów fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska
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„cześć ich pamięci” – miejskie oBchody  
81. rocznicy zBrodni katyńskiej

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

18 kwietnia br. odbyły się w Zambrowie miejskie 
obchody 81. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Z uwagi 

na pandemię covid-19 tegoroczna uroczystość miała skrom-
ny wymiar. Mimo wszystko społeczność zambrowska odda-
ła należny hołd ofiarom pomordowanym w Katyniu, char-
kowie i Miednoje w 1940 r.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą sprawowaną przez ks. 
kan. dr Grzegorza Śniadacha – proboszcza parafii pw. Św. Józefa 
Rzemieślnika w Zambrowie. Homilię wygłosił ks. mgr Wojciech 
Nitkowski, który przypomniał wydarzenia z roku 1940 r. kiedy 
to w bestialski sposób NKWD zamordowało z motywów poli-
tycznych blisko 22 tys. polskich obywateli wziętych do niewoli 
i pochowało w zbiorowych, bezimiennych mogiłach.

Tuż po mszy świętej indywidualne delegacje zgromadziły się 
pod pomnikiem na cmentarzu komunalnym przy ul. K. H. Kulba-
ta. Znicze i wieńce złożyli:
– Senator Marek Adam Komorowski,
– Wicestarosta Powiatu Zambrowskiego Jacek Murawski, Prze-

wodnicząca Rady Powiatu Edyta Marchelska-Groszfeld, Czło-
nek Zarządu Powiatu Zambrowskiego Kazimierz Dmochow-
ski,

– Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos, Przewodnicząca Rady 
Gminy Zambrów Jolanta Wielgat,

– Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, Przewod-
niczący Rady Miasta Zambrów Jacek Olszewski, Proboszcz 
parafii pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Zambrowie ks. kan. 
dr Grzegorz Śniadach.
Tego samego dnia delegacja z miejskiego magistratu w oso-

bie: Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego, 
Przewodniczącego Rady Miasta Zambrów Jacka Olszewskiego 
oraz pracownika Urzędu Miasta Zambrów Jerzego Kossakow-
skiego złożyła wieniec pod tablicą pamiątkową przy ul. Ofiar 
Katynia.

Justyna Włodkowska-Kurpiewska
Biuro Promocji Miasta Zambrów

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska
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miejskie oBchody 230. rocznicy 
konstytucji 3 maja
W tym roku obchodziliśmy szczególną rocznicę – 230 

lat od uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości, 
podobnie jak w ubiegłym roku, miały skromny charak-
ter ze względu na panujący reżim sanitarny obowiązujący 
w czasie pandemii. 

O godzinie 12.00 z udziałem niewielkiej liczby mieszkańców 
odbyła się msza święta celebrowana przez proboszcza parafii 
p.w. Trójcy Przenajświętszej ks. prał. dr Wojciecha Nowackiego. 
Następnie pod pomnikiem Powstania Styczniowego na Placu 

Sikorskiego wiązanki kwiatów złożyli: Senator RP Marek Adam 
Komorowski, Poseł na Sejm RP Stefan Krajewski, Wicestarosta 
Zambrowski Jacek Murawski wraz z Przewodniczącą Rady Powia-
tu Edytą Marchelską-Groszfeld i skarbnikiem Hufca Wschodnio-
mazowieckiego ZHP pwd. Bartoszem Dąbrowskim, Burmistrz 
Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski wraz z Przewodniczą-
cym Rady Miasta Zambrów Jackiem Olszewskim i Komendan-
tem Hufca Wschodniomazowieckiego ZHP ks. phm. Łukaszem 
Rybińskim, Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos wraz z Przewod-

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska
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fot. J. Włodkowska-Kurpiewskafot. J. Włodkowska-Kurpiewska

Burmistrz miasta zamBrów uczcił pamięć 
Żołnierzy w ramach „dnia zwycięstwa”

8 maja obchodzimy „Dzień Zwycięstwa” z okazji zakoń-
czenia II wojny światowej. 

Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski w dzień 
przed obchodami złożył symboliczny wieniec przed pomnikiem 
żołnierzy Armii Czerwonej, by uczcić pamięć tych którzy zostali 
zamordowani w obozie jeńców w Zambrowie przez okupanta 
hitlerowskiego w okresie II Wojny Światowej.

Na cmentarzu Jeńców Radzieckich przy ul. Mazowieckiej spo-
czywa 12 tys. żołnierzy. Pod koniec wojny, w roku 1944, przenie-

siono tu szczątki 53 żołnierzy Armii Czerwonej z 2 Frontu Biało-
ruskiego, którzy polegli w walkach o miasto. Wcześniej wojskowi 
spoczywali w mogile przy ul. Kościelnej.

Dzień Zwycięstwa dawniej znane jako Narodowe Święto 
Zwycięstwa i Wolności ustanowione w Polsce dekretem z 8 maja 
1945 r. zatwierdzonym przez Krajową Radę Narodową było 
obchodzone 9 maja. Obecnie, zgodnie z ustawą z 2015 r. Naro-
dowy Dzień Zwycięstwa obchodzimy każdego roku 8 maja.

Justyna Włodkowska-Kurpiewska
Biuro Promocji Miasta Zambrów

fot. J. Włodkowska-Kurpiewskafot. J. Włodkowska-Kurpiewska

niczącą Rady Gminy Zambrów Jolantą Wielgat oraz Radni Miasta 
Zambrów Grażyna Wyszyńska, Henryk Rykaczewski i Jarosław 
Zalewski.

Wartę honorową pod pomnikiem zaciągnęli harcerze 
z 8. Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej „Siedem Ogni” i Próbnej 
Zambrowskiej Drużyny Wędrowniczej „Walhalla”.

Justyna Włodkowska-Kurpiewska
Biuro Promocji Miasta Zambrów
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i finał powiatowego zamBrowskiego 
konkursu „english expert”

24 uczniów z sześciu szkół podstawowych powiatu 
zambrowskiego uczestniczyło w I finale konkursu 

języka angielskiego pod patronatem starosty zambrow-
skiego oraz burmistrza Miasta Zambrów, zorganizowanym 
przez Szkołę podstawową nr 4.

W środę 14 kwietnia wyłonieni w drodze eliminacji szkolnych 
(przeprowadzonych jednocześnie w szkołach macierzystych 
w dniu 24 marca) uczniowie z klas IV, V, VI, VII i VIII przez godzinę 
rozwiązywali zadania, które ułożyli nauczyciele języka angielskie-

go ze Szkoły Podstawowej w Czyżewie, pani Agnieszka Budzeń-
-Kozłowska oraz nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 
w Zambrowie pan Fabian Dzieżyc.

Uroczyste podsumowanie wyników konkursu, wraz z wręcze-
niem nagród i dyplomów odbyło się 19 maja w SP nr 4. Powia-
towy konkurs „English Expert” swoje korzenie wywodzi z 15 
letniej tradycji Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego 
o tej samej nazwie, ale organizowanego dla uczniów klas 4-8 
tylko ze szkół Zambrowa. Na bazie doświadczeń, przy akcepta-

marcin wądołowski zdoBywcą pierwszego 
miejsca w konkursie „najpiękniejsza palma 
i piSanka wielkanocna”

Marcin Wądołowski zajął I miejsce w kategorii osób doro-
słych w konkursie na „Najpiękniejszą palmę i pisankę 

wielkanocną” zorganizowanym przez Knyszyński Ośrodek 
Kultury.

Konkurs na „Najpiękniejszą palmę i pisankę wielkanocną” 
Knyszyński Ośrodek Kultury przygotował pod koniec marca 
br. Do udziału w świątecznej rywalizacji organizator zapraszał 
wszystkich, którzy do 30 marca 2021 r. przesłali drogą mailową 
zdjęcie wykonanej palmy lub pisanki.

Komisja konkursowa, po obejrzeniu nadesłanych zdjęć, pod-
jęła decyzję o wyłonieniu w każdej grupie wiekowej zwycięzców I, 
II i III miejsca. Nagrody przyznano z podziałem na palmy i pisanki 
oraz na dzieci, osoby dorosłe i rodziny.

Wśród osób startujących w konkursie znalazł się utalento-
wany reprezentant naszego miasta – Marcin Wądołowski. Jego 
pisanki szczególnie spodobały się komisji, ponieważ nagrodziła 
je I miejscem.

Laureaci konkursu na „Najpiękniejszą palmę i pisankę wiel-
kanocną” 2021:

Kategoria: PISANKI – osoby dorosłe
• I miejsce – Marcin Wądołowski
• II miejsce – Katarzyna Kobeszko
• III miejsce – Kalina Chendoszka

źródło: Twórcze Inspiracje Marcina – Marcin Wądołowski

fot. archiwum prywatne Marcina Wądołowskiego

fot. archiwum prywatne Marcina Wądołowskiego
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cji i wsparciu Starosty Zambrowskiego Stanisława Ożlańskiego, 
Burmistrza Zambrowa Kazimierza Dąbrowskiego oraz Dyrekto-
ra Szkoły Podstawowej Nr 4 Ryszarda Świderskiego, organizator 
zdecydował się rozszerzyć zasięg terytorialny rywalizacji na cały 
powiat zambrowski. Po raz pierwszy finał powiatowy zaplano-
wany był na kwiecień 2020 roku. Chęć uczestniczenia w takiej 
formule konkursu wyraziło 10 szkół podstawowych z powiatu. 
Niestety rozprzestrzeniająca się pandemia uniemożliwiła prze-
prowadzenie zarówno eliminacji szkolnych jak i finału. Przy 
zachowaniu obowiązujących przepisów sanitarnych udało się 
zrealizować w 2021 roku dwa etapy i „reaktywować” rywalizację 
o tytuły laureatów z języka angielskiego wśród uczniów w pięciu 
kategoriach wiekowych na drugim etapie kształcenia języków 
obcych.

Warto zaznaczyć, że oprócz wymienionych wyżej fundato-
rów nagród z zambrowskich samorządów, do grona sponsorów 
konkursu dołączyła Pani Milena Orłowska, właściciel Hi! School 
Szkoła Językowa w Zambrowie.

Nagrody i dyplomy rozdano laureatom z miejsc 1-3. Pierwsze 
miejsce w kategorii klas czwartych zajęła Kornelia Gwiazdowska 
ze Szkoły Podstawowej nr 4. Drugie miejsce zajął Maciej Rusiec-
ki uczeń Szkoły Podstawowej nr 3, a trzecie Maciej Pajdowski 
ze Szkoły Podstawowej w Szumowie. W kategorii klas piątych 
pierwsze miejsce zajęła Amelia Murawski z SP 4, drugie Inga 
Chrostowska z SP 5, a trzecie Krystian Prokop z SP w Rutkach-
-Kossakach. Wśród finalistów z klas szóstych najlepszym okazał 
się Konrad Trela z SP 5, drugie miejsce zajęła Victoria Murawski 
z SP 4, a trzecie Adam Talacha z SP w Szumowie. W kategorii klas 
siódmych pierwsze miejsce zajął Dawid Sadowski z SP 5, drugie 
Ignacy Świerżewski z SP 4, a trzecie ex aequo Hubert Chełski 
z SP 3 i Vanessa Legacki z SP w Szumowie. Wśród najstarszych 
uczniów w kategorii klas 8 zwyciężczynią została Dominika Sty-
pułkowska z SP 5, która wyprzedziła Małgorzatę Milewską z SP 4 
i Mikołaja Podbielskiego z SP w Szumowie.

Organizator konkursu serdecznie dziękuje wszystkim nauczy-
cielom przygotowującym uczniów do I finału konkursu „English 
Expert”, tj.: Marcie Piłkowskiej, Bożenie Wiśniewskiej oraz Namr 
Rashid z SP 3; Sylwii Sakowicz, Karolinie Gawkowskiej, Justynie 
Olszewskiej z SP 5; Barbarze Głuszcz, Agnieszce Piórkowskiej, 
Tomaszowi Piórkowskiemu z SP 4, Pawłowi Leśniewskiemu 

z SP w Osowcu, Katarzynie Grodzkiej z SP w Rutkach-Kossakach, 
Magdalenie Jasionek i Magdalenie Staniaszek z SP w Szumowie, 
Liczymy na dalszą współprace, i składamy serdeczne podzię-
kowania wymienionym wyżej fundatorom nagród. Szczególne 
podziękowania składamy pani Agnieszce Budzeń-Kozłowskiej 
oraz Fabianowi Dzieżycowi, za przygotowanie testów do dwóch 
etapów konkursu, a także pracę w komisji wraz z Martą Orłow-
ską, Pawłem Leśniewskim i Magdaleną Starzyńską.

Tomasz Piórkowski
Nauczyciel w SP4 w Zambrowie

fot. M. Mioduszewska

fot. M. Mioduszewska

fot. M. Mioduszewska
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halina mlynkova zaśpiewała dla mam
czerwone korale”, „Heniek”, „Szkło”, „Gdzie ten, który 

powie mi”, „Siebie dam po ślubie”, „W kinie, w Lublinie 
– kochaj mnie” – te i wiele innych utworów zaśpiewała Hali-
na Mlynkova podczas dwóch koncertów zorganizowanych 
w ramach Dnia Matki w dniu 29 maja br. w Miejskim Ośrod-
ku Kultury w Zambrowie.

Przed występem głównej gwiazdy wieczoru życzenia wszyst-
kim Mamom złożył Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz 
Dąbrowski oraz Przewodniczący Rady Miasta Zambrów Jacek 
Olszewski.

Organizatorami wydarzenia byli: Dyrektor Miejskiego Ośrod-
ka Kultury oraz Burmistrz Miasta Zambrów.

Halina Mlynkova to polska piosenkarka i autorka tekstów 
i muzyki, prezenterka telewizyjna i aktorka pochodząca z Zaol-
zia. W latach 1998–2003 była wokalistką zespołu Brathanki, 
z którym wydała dwa albumy Ano! i Patataj.

Justyna Włodkowska-Kurpiewska
Biuro Promocji Miasta Zambrów

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska
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„dzień ziemi” w sp nr 5
Tegoroczny Dzień Ziemi, obchodzony pod hasłem „przy-

wróć naszą Ziemię” został przez społeczność Szkoły pod-
stawowej Nr 5 uczczony w sposób nietradycyjny. 

Z uwagi na trwającą pandemię nie było, jak co roku, wierszy 
i piosenek, ale aktywne poszukiwania rozwiązań, które popra-
wiłyby stan najbliższego otoczenia w ramach Dni Ziemi. Efekty 
działań miały zostać przedstawione w formie prezentacji. 

Poprzez udział w szkolnym konkursie „Ekorady na odpady”, 
uczniowie mieli możliwość zaprezentowania sposobów postę-
powania, dzięki którym sami mogliby zmniejszyć ilość wytwa-
rzanych odpadów. Organizatorzy uznali, że własne obserwacje 
i przemyślenia przemówiła do uczniów najlepiej. 

Dzieci i młodzież swoje ekorady przedstawiały w multime-
dialnych prezentacjach, na plakatach lub w formie literackiej. 
Niektórzy uczniowie wyruszyli w poszukiwaniu zanieczyszczo-
nych miejsc w mieście i dzikich wysypisk śmieci w pobliskich 
lasach. Ich zdjęcia pokazują, że troska o przyrodę nie wszystkim 
leży na sercu. W centrum uwagi młodych ekologów znalazły 
się też produkty w tzw. podwójnych opakowaniach. Uczniowie 
zauważyli, że wiele kosmetyków, leków czy produktów spożyw-
czych jest nadmiernie opakowana, przyczyniając się do zwięk-
szenia ilości odpadów.

Konkurs „Ekorady na odpady” spotkał się dużym zaintere-
sowaniem. Prace oceniała komisja konkursowa w składzie: Ewa 
Grajewska, Grażyna Wyszyńska oraz Anna Krajewska.

Zwycięzcami konkursu zostali:
I miejsce – Katarzyna Redaj, ucz. kl.VI a;
II miejsce – Weronika Ogrodnik, ucz. kl. VI d;
III miejsce – Oliwia Kazimierska, ucz. Kl. VI c;
III miejsce – Dawid Pawlak, ucz. Kl. VI d;

Wyróżnieni zostali: 
• Paulina Zaremba, ucz. kl. VI a;
• Anna Brulińska, ucz. kl. VI a;
• Natalia Sapińska, ucz. kl. VIb;
• Filip Polak, ucz. kl. VI b.
– Zainicjowane w Dzień Ziemi działania mają na celu kształto-

wanie wśród uczniów proekologicznych postaw, które z pewno-
ścią zaowocują troską o stan najbliższego środowiska, w którym 
na co dzień przebywają – wyjaśniła Grażyna Wyszyńska, organi-
zatorka konkursu „Ekorady na odpady” i propagatorka ekologi 
w szkole.

W ramach długofalowych działań, a dzięki inicjatywie nauczy-
cielki biologii pani Grażynie Wyszyńskiej, w „Piątce” niebawem 
staną pojemniki na plastikowe opakowania, które pozwolą 
na terenie szkoły odzyskać plastik spośród innych odpadów. 
Realizacja tego pomysłu będzie możliwa dzięki współpracy szko-
ły z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej, które zobowią-
zało się sfinansować zakup pojemników. Pojemniki te będą spe-
cjalnie oznakowane i ustawione na szkolnych korytarzach.

– Serdecznie dziękujemy panu Mieczysławowi Kaczyńskie-
mu, prezesowi PGK SP z o. o za okazaną pomoc. Dzięki życzli-
wości pana prezesa możemy rozpocząć bardzo konkretną akcję 
w naszej szkole i przyczynić się do zwiększenia świadomości eko-
logicznej wśród uczniów – podsumował dyrektor Piątki Andrzej 
Szeligowski. – Jesteśmy bardzo wdzięczni i wierzymy, że to począ-
tek większej współpracy z zambrowskim PGK – dodała Grażyna 
Wyszyńska.

Anna Krajewska
Szkoła Podstawowa nr 5 w Zambrowie 

podwójne zwycięstwo czwórki 
w ogólnopolSkiM konkurSie

Dwie nagrody trafiły do Szko-
ły podstawowej nr 4 w kon-

kursie „Nasz projekt eTwinning 
2021”. 

W kwietniu br. dwa międzyna-
rodowe projekty ze Szkoły Podsta-
wowej nr 4 znalazły się w gronie 
laureatów ogólnopolskiego kon-
kursu „Nasz projekt eTwinning 
2021”. 1 czerwca 2021 r. w Studiu 
Polsat miała miejsce ceremonia 
wręczenia nagród przynosząca 
rozstrzygnięcie klasyfikacji miejsc 
laureatom konkursu. Oba pro-
jekty SP4 okazały się bezkonku-
rencyjne w swoich kategoriach. 
Projekt „Let’s take a stand” zdo-

był 1 miejsce w kategorii wiekowej 7-10 lat. Drugi z projektów 
„Bits and Pieces of Culture” został zwycięzcą kategorii specjal-
nej: Synergia eTwinning-Erasmus+ (projekty łączące elementy 
programów eTwinning i Erasmus+). W tej kategorii wyłania się 
jedynie najlepszy projekt. Nagrody odebrała Barbara Głuszcz – 
koordynatorka projektu, nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 4.

Konkurs od początku realizowany był przez Krajowe Biuro 
eTwinning pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki. W uroczy-
stości wziął udział Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, 

który pogratulował wyróżnionym szkołom i życzył kolejnych suk-
cesów w realizacji innowacyjnych działań. Statuetki i dyplomy 
wręczali pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw stu-
denckich dr Jakub Koper i dyrektor Fundacji Rozwoju Systemu 
Edukacji dr Paweł Poszytek. 

W trakcie gali miał miejsce wykład Jerzego Dorożko i Marka 
Wróblewskiego dotyczący edukacji medialnej, przeplatany rywa-
lizacją dwóch drużyn uczniowskich, które rozwiązywały zadania 
dotyczące, np. bezpieczeństwa haseł, weryfikacji danych wyszu-
kanych w sieci.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie

fot. Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie

fot. Szkoła Podstawowa nr 4
w Zambrowie
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Burmistrz nagrodził najlepszych 
w konkurSie „zaMbrowSka ekipa”
przez zabawę na baner promocyjny w mieście. Ucznio-

wie zambrowskich podstawówek wygrali niecodzienną 
nagrodę. 

11 czerwca 2021 r. Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz 
Dąbrowski nagrodził zwycięzców konkursu „Zambrowska Ekipa” 
zorganizowany przez Urząd Miasta Zambrów.

12 maja 2021 roku Biuro Promocji Urzędu Miasta Zambrów 
ogłosiło konkurs na najlepsze zdjęcie „Zambrowskiej Ekipy” 
na tle miejsc związanych z Zambrowem, w którym do wygrania 
było umieszczenie trzech najlepszych zdjęć na banerze promo-
cyjnym przy ulicy Ostrowskiej w Zambrowie oraz karton lodów 
Ekipa. Do konkursu zgłoszono 8 zdjęć, z czego 6 zdjęć zostało 
zakwalifikowanych do dalszego etapu – głosowania on-line, któ-
re zakończyło się 1 czerwca br.

Justyna Włodkowska-Kurpiewska
Biuro Promocji Miasta Zambrów

W konkursie zwyciężyli:

I miejsce – KLASA 2E wraz z wychowawcą Katarzyną Murawską 
ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Zambrowie

II miejsce – KLASA 4E wraz z wychowawcą Eweliną Zarębą 
ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie

III miejsce – KLASA 2D wraz z wychowawcą Moniką Dąbrowską 
– Ignaczuk ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Zambrowie

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska
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fot. J. Włodkowska-Kurpiewska
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wyStawa plenerowa  
„zamBrów dawniej i dziś”
Kino „Włókniarz”, restauracja „Mazur”, restauracja 

„Lotos”, Lwy na fontannie czy Kino „Kosmos” – nieco-
dzienna wystawa plenerowa powstała w centrum miasta. 

Biuro Promocji Miasta Zambrów we współpracy z Regio-
nalną Izbą Historyczną w Zambrowie przygotowało wystawę 
24 fotografii prezentujących historyczne oraz aktualne zdjęcia 
Zambrowa wraz z opisem. 11 czerwca 2021 r. na promenadzie 

przy rondzie im. Romana Dmowskiego w Zambrowie pojawiła 
się wystawa plenerowa pt. „Zambrów – dawniej i dziś”.

W pracę nad wystawą zaangażowali się: Jarosław Strenkow-
ski, Krzysztof Dmochowski, Andrzej Tymiński, Janusz Kulesza, 
Mariusz Gontarski, Jerzy Kossakowski, Ewa Piotrowska, Marcin 
Włodkowski, Barbara Laszuk – inicjatorka wystawy. 

Justyna Włodkowska-Kurpiewska
Biuro Promocji Miasta Zambrów

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska
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xxiv dni 
zaMbrowa 
13 czerwca 2021 roku na sali widowisko-

wo-kinowej Miejskiego Ośrodka Kul-
tury w Zambrowie odbyły się już po raz dwu-
dziesty czwarty Dni Zambrowa. 

Tegoroczne Dni Zambrowa odbyły się 
pod hasłem „Muzyka z Zambrowa”. Podczas 
koncertu wystąpiła Miejska Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta MOK w Zambrowie pod batutą Krzysz-
tofa Witkowskiego w towarzystwie mażoretek 
„Enigma” kierowanych przez Natalię Olszewską. 
W wykonaniu orkiestry można było usłyszeć 
takie utwory jak: The Bare Necessities, The Mup-
pet Show Theme, The Best of Zbigniew Wodec-
ki, Ghostbusters, Spanish Eyes, Smoke on the 
water, Jolly Sax z solo wykonanym przez Adama 
Selerowskiego, Seven nation army, Latin Mood 
oraz Tequilę.

W drugiej części koncertu wystąpiły dwie 
zambrowskie wokalistki: Wiktoria Długoborska 
oraz Aleksandra Wojno. W ich wykonaniu można 
było usłyszeć takie utwory jak „Nobody likes the 
morning band”, „Szampan”, „No way” w wyko-
naniu pierwszej wokalistki oraz utwory „2:00”, 
„Wrecking Ball”, „If ain’t got you” w wykonaniu 
drugiej wokalistki. Wieczór zakończył występ 
ww. wokalistek, które wykonały w duecie utwór 
„Shallow”.

Krzysztof Dmochowski
zambrowiacy.pl

fot. zambrowiacy.pl

fot. zambrowiacy.pl

fot. zambrowiacy.pl

fot. zambrowiacy.plfot. zambrowiacy.pl



24 www.zambrow.pl

INFORMAcJA

złote gody
W maju w Urzędzie Stanu cywilnego w Zambrowie 

odbyła się uroczystość odznaczenia Medalami za Dłu-
goletnie pożycie Małżeńskie. Za 50 lat w związkach małżeń-
skich medale otrzymali:
-  8 maja 2021 r. Państwo Krystyna i Stanisław Ołdakowscy,
-  22 maja 2021 r. Państwo Alicja i Adam Makowscy,
-  12 czerwca 2021 r. Państwo Barbara i Jan Brzozowscy. 

Dostojni Jubilaci otrzymali medale przyznawane przez Prezy-
denta RP Andrzeja Dudę.

Jubilatom życzymy dalszej tak pięknej wspólnej wędrówki 
przez życie w otoczeniu życzliwości ludzkiej i kochającej rodziny. 

Anna Stefańska
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

K. i S. Ołdakowscy B. i J. Brzozowscy

MiejSka biblioteka publiczna w zaMbrowie 
doceniona przez MiniSterStwo kultury, 
dziedzictwa narodowego i Sportu

A. i A. Makowscy

projekt „Z biblioteką jestem eko. Miesiąc z książką dla 
klimatu” Miejskiej Biblioteki publicznej w Zambrowie 

znalazł się na liście pozytywnie rozpatrzonych wniosków 
o dofinansowanie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Naro-
dowego i Sportu w ramach programu "partnerstwo dla 
książki”. 

Zadanie objęte dofinansowaniem dotyczy działań animu-
jących czytelnictwo w bibliotekach publicznych. Projekt będzie 
realizowany 2021 roku, po ustabilizowaniu się sytuacji wywo-
łanej pandemią. Obejmuje działania o charakterze interdyscy-
plinarnym łączące różne dziedziny – literaturę, teatr, ekologię, 
ornitologię, grę miejską, sztukę kulinarną spod znaku eko, wege 
i slow, konkursy, animacje plastyczne, literackie warsztaty z eko-
kosmetyków, warsztaty literacko-muzyczne. Wydarzenia będą 
adresowane do wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży, 
dorosłych. 

Projekt obejmuje rozmaite moduły tematyczne, a łączą je 
książki i ekologia:

– Książki inspirują. Kreatywne Warsztaty Ekologiczne: Warsz-
taty literacko-plastyczne z wykorzystaniem techniki recyklingu 
z udziałem autorów książek o recyklingu; Warsztaty kulinar-
ne dla roślinożerców z udziałem autorów książek dotyczących 
kuchni wege; Coś z niczego. Warsztaty recyklingowe z surowców 
wtórnych; Zrób sobie kosmetyk, czyli piękno z pól i łąk. Spotka-
nie autorskie oraz warsztaty tworzenia kosmetyków naturalnych 
z udziałem autorów książek poświęconych ekokosmetykom 
i życiu w zgodzie z naturą 

– Jak uratować świat. Warsztaty i spotkania edukacyjne dla 
dzieci i młodzieży: Dzieci kontra śmieci – warsztaty; Wiem, co jem 
– kulinarny kodeks eko-znaków; Nie kupuj, adoptuj! Porzuco-
ne zwierzęta a odpowiedzialność za środowisko – spotkania 
z przedstawicielem schroniska dla zwierząt, spotkanie z leka-
rzem weterynarii z Zambrowskiego Centrum Weterynarii

– Przyroda wokół nas. Doceń swój region – cykl zajęć biblio-
tecznych z zakresu edukacji regionalnej prezentujących piękno 
przyrody naszego regionu, skierowanych do czytelników w wie-
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ku szkolnym z udziałem pracowników pobliskich rezerwatów 
przyrody i parków krajobrazowych

– Ekologiczne podróże po literaturze. Spotkania literackie 
i warsztaty literacko-plastyczne oraz literacko-muzyczne z udzia-
łem cenionych autorów książek: m.in. Tomaszem Szwedem, 
Tomaszem Samojlikiem, Dorotą Sumińską, Anną Kamińską, Ada-
mem Wajrakiem, Piotrem Brysaczem, Zenonem Kruczyńskim, 
Markiem Pióro, Katarzyną Enerlich

– Warsztaty teatralne animujące kulturę czytelniczą i lite-
racką: m.in. zajęcia biblioteczne Z Biblioteką jestem Eko: bajki 
edukacyjne dla dzieci przygotowane przez bibliotekarzy z wyko-
rzystaniem teatrzyku kamihibai i książek kamishibai o tematyce 
ekologicznej, z elementami warsztatów plastycznych i recyklin-
gu; zajęcia teatralne ph. Leśna przygoda, czyli na ratunek pla-
necie: warsztaty teatralne dla dzieci o tematyce ekologicznej 
z Teatrem Ptasie Melodie

– Wycieczki ekologiczne, gry miejskie, konkurs, np. spacer 
ornitologiczny dla młodzieży i dorosłych po Zambrowie i oko-
licy oraz ognisko w Grabówce z udziałem Marka Pióro, autora 
kultowego bloga ornitologicznego Plamka mazurka, popularyza-
tora wiedzy ptasiej, autora m.in. Kalendarza ptaków. Opowieści 
o ptasim życiu i zwyczajach na cały rok oraz Ptaki doliny Biebrzy 
i Narwi.

„Z biblioteką jestem eko. Miesiąc z książką dla klimatu” 
to akcja składająca się na cykliczny projekt czytelniczy „Z książką 
przez cały rok”. To cykl warsztatów literackich, literackich zabaw 
edukacyjnych, gier terenowych, wycieczek literacko-ekologicz-
nych, spotkań autorskich o tematyce eko, spotkań z książką pro-
mującą postawy eko z udziałem cenionych pisarzy-ekologów. 
Celem zadania jest niekonwencjonalne promowanie i inspiro-
wanie kultury literackiej oraz czytelnictwa połączone z edukacją 
ekologiczną – priorytetową w obliczu postępującej degradacji 
natury. Innowacyjna formuła projektu pozwoli uczestnikom 
docenić, jak ważną misję spełniają książki i biblioteki w aktywizo-
waniu społeczności lokalnej wokół aktualnych wyzwań i trendów 
o randze światowej.

Zadanie jest elementem działania cyklicznego realizowane-
go w kolejnych latach jako program „Z książką przez cały rok”. 
Jego kolejne odsłony to m.in.: Biblioteka kreatywnego człowieka 
– Miesiąc z książką w świecie nauki; Biblioteka w pięknym sty-
lu – Miesiąc z książką w świecie sztuki; Biblioteka szczęśliwego 
człowieka. Miesiąc z książką w świecie wartości; Zakochaj się 
w bibliotece. Z książką w świecie emocji; Zasmakuj w bibliote-
ce. Miesiąc z książką od kuchni; Sensacyjna biblioteka. Miesiąc 
z książką kryminalną itd.

Jolanta Chrostowska-Sufa 
Miejska Biblioteka Publiczna w Zambrowie
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tereny inwestycyjne przy ul. Białostockiej 
zakwalifikowane do ii etapu konkurSu 
grunt na medal 2021
Tereny inwestycyjne zlokalizowa-

ne przy ul. Białostockiej zostały 
zakwalifikowane do II etapu kon-
kursu Grunt na Medal 2021.

Do II etapu konkursu zakwalifiko-
wano łącznie 59 ofert, spośród 164 
zgłoszonych terenów.

Ogólnopolska lista terenów zakwa-
lifikowanych do II etapu konkursu 
dostępna jest na stronie PAIH S.A.

W ciągu najbliższych miesięcy 
planowane jest przeprowadzenie 
audytów, w wyniku których, zgodnie 
z regulaminem konkursu, zostanie 
wyłonionych 16 terenów – laureatów 
konkursu Grunt na Medal 2021 r.

„Grunt na medal”, organizowany 
już po raz dziewiąty przez Polską Agen-
cję Inwestycji i Handlu (PAIH), pro-
wadzony jest co dwa lata równolegle 
w szesnastu polskich województwach. 
Jego celem jest wyłonienie w każdym 
regionie najlepszego niezabudowane-
go terenu inwestycyjnego (greenfield) 
o powierzchni co najmniej dwóch 
hektarów, który w Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego 
został przeznaczony pod inwestycję 
przemysłową.

Źródło: www.wrotapodlasia.pl
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na terenie koszar działa juŻ centrum 
Monitoringu
centrum Monitoringu ma poprawić bezpieczeństwo 

mieszkańców terenu Koszar, zapobiec przestępstwom 
i wykroczeniom. 

W budynku przy al. Wojska Polskiego 43 powstało Centrum 
Monitoringu i Serwerowni. 20 maja br. władze miasta, przedsta-
wiciele spółek miejskich, Państwowej Straży Pożarnej w Zambro-
wie, Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie oraz pracowni-
cy Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Zambrów 
spotkali się w celu zapoznania się z funkcjonalnością centrum. 
Prezentację możliwości systemu przedstawiła firma Net Serwis 
z Warszawy.

Centrum Monitoringu powstało przede wszystkim aby 
poprawić bezpieczeństwo mieszkańców terenu Koszar oraz 
zapobiegać przestępstwom i wykroczeniom. Łącznie zainsta-
lowano 141 kamer w tym: 136 sztuk zewnętrznych kamer IP, 
3 sztuk zewnętrznych kamer IP typu PTZ oraz 2 sztuk kamer IP 
typu fisheye. Do sprawnego działania systemu wykorzystywa-
na będzie sieć teletechniczna o długości niemal 5000 metrów 
w tym ok. 2296 m nowo powstałej. Kamery zostały zamontowa-

ne na słupach aluminiowych o wysokości 4,5 m i 5 m. System 
monitoringu umożliwia ciągły zapis ze wszystkich kamer w roz-
dzielczości minimum 4MP z minimalną prędkością 15 kl/s dla 
każdej kamery na okres minimum 30 dni. System ma umożli-
wiać w przyszłości integrację z istniejącym systemem monitorin-
gu wizyjnego miasta Zambrów oraz innymi lokalnymi systemami 
CCTV, jak również rozbudowę o funkcjonalność rozpoznawania 
tablic rejestracyjnych (ANPR).

Środki na realizację inwestycji Samorząd Miasta Zambrów 
pozyskał w ramach konkursu z działania 8.5 (na rewitalizację) 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podla-
skiego. Projekt dofinansowany przez Samorząd Województwa 
Podlaskiego obejmuje dotację w wysokości 3,3 mln zł, która 
została przeznaczona na rewitalizację Koszar. Zostaną tam wyre-
montowane budynki i zagospodarowany teren przy al. Wojska 
Polskiego 54 i 58 w Zambrowie, a także zainstalowany monito-
ring. Cała inwestycja opiewa na kwotę 4,4 mln zł.

Justyna Włodkowska-Kurpiewska
Biuro Promocji Miasta Zambrów

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska
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olimpia zamBrów zwycięzcą w pucharze 
polSki na Szczeblu województwa 
podlaskiego w sezonie 2020/21 
Olimpia Zambrów ze znaczącym 

tytułem piłkarskim na szczeblu 
wojewódzkim. Burmistrz docenił pra-
cę całego zespołu. 

19 maja 2021 r. Olimpia Zambrów 
zdobyła najwyższe trofeum w Pucharze 
Polski na szczeblu Województwa Pod-
laskiego w sezonie 2020/21. Zambrow-
ska drużyna zmierzyła się w Hajnówce 
z rezerwami Jagiellonii Białystok zdoby-
wając tytuł oraz czek o wartości 40 tys. 
od Fortuna Pucharu Polski.

Najlepszym zawodnikiem meczu 
z Olimpii Zambrów wybrany został Kamil 
Zalewski. Mecz zakończył się wynikiem 
3:1 dla zambrowskiej drużyny. Bramki: 
Maciej Twarowski (21′) – Kamil Zalewski 
(34′, 41′, 68′).

Olimpia Zambrów wystąpiła w skła-
dzie: Mateusz Taudul – Adam Radecki, 
Marcin Paczkowski, Paweł Łydkowski, 
Przemysław Jastrzębski (83′ Monir Abde-
selam El Handi), Bartosz Ciborowski, 
Patryk Malinowski, Shun Shibata, Kacper 

fot. facebook Olimpia Zambrów

12 czerwca, przed rozpoczęciem spotkania Olim-
pia Zambrów – Huragan Morąg, Burmistrz Miasta 

Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego przekazał czek dla 
zespołu w wysokości 20 000 zł za zwycięstwo w pucharze 
polski na szczeblu Województwa podlaskiego w sezonie 
2020/21 gratulując jednocześnie sukcesów w III lidze. 

Głowicki (90′ Bruno Garcia Roque), Rafał Kalinowski (67′ Daniel Kraska), Kamil Zalewski 
(90+3′ Dominik Wasiak).

źródło: Olimpia Zambrów 

fot. zambrowiacy.pl

fot. zambrowiacy.plfot. zambrowiacy.pl
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Burmistrz pogratulował sukcesów 
zamBrowskiemu kulturyście 
łukaszowi sztuczce
Zambrowianin szturmem zadebiu-

tował na ogólnopolskich zawo-
dach kulturystycznych. Sukcesy 
Łukasza Sztuczki docenił włodarz 
miasta. 

Burmistrz Miasta Zambrów Kazi-
mierz Dąbrowski gościł 26 maja br. 
w swoim gabinecie Łukasza Sztucz-
kę – zambrowianina, kulturystę, który 
w tym roku zadebiutował na Międzyna-
rodowych Mistrzostwach Polski. Wło-
darz miasta podziękował kulturyście 
za dotychczasowe osiągnięcia, życząc 
dalszych sukcesów w sportowej karie-
rze.

Łukasz Sztuczka zaliczył znakomity 
debiut w kwietniu br. kiedy to wywal-
czył pierwsze miejsce w kategoriach 
Men’s Classic Physique i Open pod-
czas Międzynarodowych Mistrzo-
stwach Polski NPC 2021. Na kolejny 
sukces zambrowianin nie czekał zbyt 
długo. W maju br. wywalczył srebrny 
medal na Międzynarodowych Mistrzo-
stwach Kulturystów spod szyldu IFBB. 
Do zawodów przystąpiło około 500 
zawodników z całej Europy, co tym bar-
dziej podniosło rangę zawodów i dało 
powody do dumy dla zambrowianina.

Dla redaktorów Monitora 
Zambrowskiego Łukasz Sztuczka udzie-
lił krótkiego wywiadu.

– Jak zaczęła się Twoja przygoda 
z kulturystyką? Co sprawiło, że zainte-
resowałeś się tym sportem?

Ł. Sztuczka: Jako młody chłopak 
w wieku 14 – 16 lat chciałem nabrać 
tężyzny fizycznej i być sprawniej-
szym. Po raz pierwszy o ćwiczeniach 
pomyślałem oglądając film „Conan 
Barbarzyńca”, gdzie główną rolę grał 
Arnold Schwarzenegger. Aktor impo-
nował mi swoją budową ciała, dlatego 
też w latach 90 rozpocząłem treningi 
na siłowni. Trenowałem sam, podglą-
dając starszych kolegów. Codzienne 
treningi powoli zmieniały moją sylwet-
kę. Dopiero 3 lata temu zainteresowa-
łem się szeroko pojętą kulturystyką, związaną z tym dietą i odpo-
wiednimi treningami. 

– Jakie elementy składają się na trening kulturysty?
Ł. Sztuczka: Treningi kulturystyczne dobierane są indywidu-

alnie. Inny trening wykonuje się przed zawodami, a inny w okre-
sie off sezonu. Pojawiają się treningi cardio oraz treningi siłowe. 
Wszystko zależne jest od tego czy chcemy budować masę mię-
śniową czy zredukować tkankę tłuszczową. Dieta ma również 
bardzo duży wpływ na te elementy. 

– Jak wygląda twój codzienny trening? Które ćwiczenia przy-
chodzą z łatwością, a które sprawiają trudności?

Ł. Sztuczka: Trenuję 5 razy w tygodniu – każdego dnia trenin-
gowego inna partia mięśni. Aktualnie jestem tuż po zawodach, 
więc treningów tych jest zdecydowanie mniej, ale mimo wszyst-
ko zachowuje pewien schemat. Żadne ćwiczenia nie sprawiają 
mi trudności, raczej z przyjemnością poświęcam 1,5 h w ciągu 
dnia na trening na siłowni. 

– W życiu sportowca ważne jest żywienie, jaką dietę stosu-
jesz? 

Ł. Sztuczka: Żeby osiągnąć zamierzony cel bardzo ważnym 
jest aby zrównoważyć trening, dietę i regenerację. Moja die-
ta jest dietą wysokowęglowodanową czyli białko jest cały czas 

fot. K. Ilczuk

fot. K. Ilczuk

SpORT
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na stałym poziomie zaś zmienia się wartość 
węglowodanów w zależności w jakim okresie 
treningowym jestem. Jeśli buduję masę mię-
śniową węglowodanów jest więcej, a jeśli chcę 
zgubić tkankę tłuszczową to analogicznie redu-
kuję węgle od minimum. 

– Czy współpracujesz z jakimś trenerem 
przygotowując się do zawodów? 

Ł. Sztuczka: Tak, od 2 lat współpracuję z tre-
nerem Łukaszem Modzelewskim z Białegosto-
ku. Zdecydowałem się „iść pod jego skrzydła” 
z uwagi na jego ogromną wiedzę i profesjona-
lizm. Prowadzimy konsultacje średnio co 10 dni. 
Jesteśmy w ciągłym kontakcie zarówno w cza-
sie około treningowych, jak i w czasie samych 
zawodów.

– Czy ktoś z twojego bliskiego otoczenia 
wspiera cię i trzyma kciuki za występy na zawo-
dach?

Ł. Sztuczka: Żona przede wszystkim jest 
moim największym wsparciem. Jej wyrozumia-
łość pozwala mi poświęcać czas na treningi 
i zawody. Miesiąc przed startami organizm jest, 
że tak to nazwę „głodny tłuszczu”, głowa zaczy-
na szaleć, wtedy moja żona cierpliwie znosi ten 
ciężki czas i motywuje abym się nie poddawał. 
Dużym wsparciem jest również mój kolega 
po fachu Mateusz Ramatowski. Zawsze mogę 
liczyć na jego wiedzę i doświadczenie. Pomaga 
mi podczas startów oraz jest moim partnerem 
treningowym. 

– Czy oprócz sportu pasjonujesz się czymś 
jeszcze?

Ł. Sztuczka: Tak. W ramach relaxu jestem 
akwarystą. Posiadam w domu 75 litrowe akwa-
rium z różnymi gatunkami ryb. Gdy potrzebuję 
chwili odskoczni od codzienności to z przyjem-
nością oddaje się swojemu hobby. 

– Debiutowałeś w 2021 roku i od razu z suk-
cesami. Jak wspominasz swoje pierwsze zawo-
dy? 

Ł. Sztuczka: To jest uczucie nie do opi-
sania. Pracujesz kilka dobrych miesięcy nad 
ciałem, pozowaniem, wychodzisz na scenę 
i masz dosłownie minutę, aby zaprezentować 
to co wypracowałeś. Chciałaby się więcej, ale 
takie zasady. Wygrywając pierwsze zawody 
byłem bardzo dumny z siebie. Nie przypuszcza-
łem, że spełni się jedno z moich marzeń.

– Jakie najbliższe zawody są przed Tobą?
Ł. Sztuczka: Kolejne zawody są na przełomie 

października i listopada. Kulturystyka nie jest 
tanim sportem. Na razie inwestuje swoje środ-
ki finansowe, ale ciągle poszukuję sponsora. 
Jeśli go znajdę, na pewno będę startował dalej, 
bo jak widać po zdobytych pierwszych sukce-
sach mam potencjał. 

– Co chciałbyś w niedalekiej przyszłości 
osiągnąć na polu sportowym? Postawiłeś już 
sobie jakiś cel?

Ł. Sztuczka: Chciałbym zdobyć złoty medal 
na zawodach międzynarodowych. Myślę 
o mistrzostwach Europy, ale jak wspomniałem 
wcześniej bez wystarczających środków finan-
sowych będzie to trudne. Na pewno będę kon-
tynuował pracę nad swoją sylwetką. 

Justyna Włodkowska-Kurpiewska
Biuro Promocji Miasta Zambrów

fot. archiwum prywatne Łukasza Sztuczki

fot. archiwum prywatne Łukasza Sztuczki
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wyścigi rowerowe z okazji dnia dziecka

SpORT

29 maja na terenie Stadionu Miejskiego w Zambrowie 
odbyły się wyścigi rowerowe z okazji Dnia Dziecka. 

po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, najmłodsi 
oraz troszkę starsze dzieciaki mogły rywalizować ze sobą 
w rowerowych wyścigach, a przede wszystkim świetnie się 
bawić. Zarówno frekwencja jak i pogoda dopisały tego dnia.

Zawody miały na celu popularyzację kolarstwa szosowego 
i turystyki rowerowej, a także propagowanie zdrowego stylu 
życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

W wyścigach udział wzięły dzieci z przedszkoli i szkół pod-
stawowych z podziałem na kategorie wiekowe: oddziały przed-
szkolne (3-4 latki, 5-6 latki), a także uczniowie roczniki: 2014-
2015, 2012-2013, 2010-2011, 2008-2009, 2006-2007. Łącznie we 
wszystkich grupach wiekowych wystartowało 60 zawodników.

Na zakończenie wszystkich wyścigów dla najlepszych trzech 
zawodników i najlepszej zawodniczki puchary i medale wręczyli: 
Karolina Ilczuk i Justyna Włodkowska-Kurpiewska z Urzędu Mia-
sta w Zambrowie, Krzysztof Boruc oraz Marek Werpachowski 
ze Stowarzyszenia Sportowego Sporteam.

Klasyfikacja:
• uczniowie /rocznik 2014-2015/ – 3 okrążenia (14 uczestników):
1.  Alan Michalski
2.  Aleksandra Dąbrowska
3.  Jakub Krakówka
• uczniowie /rocznik 2012-2013/ (14 uczestników):
1.  Oskar Choiński
2.  Antoni Grodzki
3.  Antoni Zaręba
• uczniowie /rocznik 2010-2011/ (18 uczestników):
1.  Hubert Drużyński
2.  Julia Zielińska
3.  Konrad Kalinowski
• uczniowie /rocznik 2008-2009/ (10 uczestników):
1.  Alan Michalski
2.  Aleksandra Dąbrowska
3.  Jakub Krakówka
• uczniowie /rocznik 2006-2007/ (3 uczestników):
1.  Mikołaj Grodzki
2.  Kuba Wyszyński
3.  Marysia Werpachowska

Na zakończenie imprezy wszyscy uczestnicy otrzymali słodką 
niespodziankę – lody.

Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Sportowo-
-Rekreacyjne SPORTEAM oraz Burmistrz Miasta Zambrów.

Justyna Włodkowska-Kurpiewska
Biuro Promocji Miasta Zambrów

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska
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fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

fot. K. Ilczuk

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska
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rowerzyści wyruszyli po raz pierwszy 
na trasę „zamBrów na rowery 2021”
„Zambrów na rowery” ponownie w trasie. W tym roku rowerowe wypra-

wy mają charakter nie tylko rekreacyjny, ale również i historyczny.
06.06.2021 r. miłośnicy rowerowych wypraw wyruszyli na pierwszy tego-

roczny rajd w ramach akcji „Zambrów na rowery 2021”. Ponad 100 rowerzystów 
pokonało trasę około 50 km do miejscowości Szumowo.

Rajd miał charakter nie tylko rekreacyjny, ale również i historyczny. W miej-
scowości Paproć Duża rowerzyści odwiedzili kopiec, gdzie pochowani są żołnie-
rze z 201. Ochotniczego Pułku Piechoty. Kilkuminutowy wykład dla uczestników 
wyjazdu wygłosił pasjonat lokalnej historii Damian Jasko.

Kolejna wyprawa została zaplanowana na 4 lipca br. do miejscowości Tybory 
Kamianka, gdzie rowerzyści pojadą śladami kultury szlacheckiej.

Organizatorem rajdów jest Burmistrz Miasta Zambrów oraz Stowarzyszenie 
Sportowo – Rekreacyjne SPORTEAM.

Justyna Włodkowska-Kurpiewska
Biuro Promocji Miasta Zambrów
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fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

fot. J. Włodkowska-
-Kurpiewska

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska
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fot. J. Włodkowska-Kurpiewska
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RAJDY OK. 50 KM
0 6 . 0 6 . 2 0 2 1  -  P a p r oć  i  S z u m o w o  ( R O K  1 9 2 0 )

0 4 . 0 7 . 2 0 2 1  -  T y b o r y  K a m i a n k a  ( D W O R Y  S Z L A C H E C K I E )

0 1 . 0 8 . 2 0 2 1  -  P r o s i e n i c a / G u t y  B u j n o  

                             ( L I N I A  M OŁO T O W A )

0 5 . 0 9 . 2 0 2 1  -  C z yże w  (  I  W O J N A  ŚW I A T O W A )

RAJD OK. 100 KM
1 1 . 0 9 . 2 0 2 1  –  G ó r a  S t ręk o w a  

( R A J D  S Z L A K I E M  B I T W Y  O  Z A M B R Ó W )

 2 9 . 0 5 . 2 0 2 1  –  W yśc i g i  r o w e r o w e

2 0 . 0 6 . 2 0 2 1  –  V I  M a r a t o n  S z o s o w y

0 7 . 0 8 . 2 0 2 1  –  P i e l g r z y m k a  d o  

                               z  o k a z j i  D n i a  D z i e c k a  

                              H o d y s z e w a

pozostałe imprezy

ZAMBRÓW NA
ROWERY 2021

Organizatorzy:
Regulamin oraz szczegółowe informacje:

www.zambrow.pl

www.sporteam.zambrow.pl
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nexxteam 
zdoBywcą 
iii MiejSca 
w turnieju pxl 
paintBall – 
polish x-Ball 
league
NexxTeaM rozpoczął sezon z III miejscem 

na ogólnopolskim turnieju.
Zambrowska drużyna paintballowa rozpo-

częła na „pudle” sezon 2021/2022. W pierw-
szym turnieju PXL Paintball – Polish X-Ball 
League zajęła III miejsce. Drużyna wystartowa-
ła w 3 dywizji w formule 5 Man, który odbył się 
na Fort Blizne Warszawa w dniach 24-25 kwiet-
nia 2021 r. W turnieju udział wzięło 21 drużyn 
z całej Polski. Niestety jeden punkt w półfina-
le zadecydował, że zamiast w finale NexXTe-
aM zagrał o 3. miejsce, pokonując 2:1 Xtrema 
Paintball Team Kalisz.

NexxTeaM Zambrówfot. NexxTeaM Zambrów

fot. NexxTeaM Zambrów

patrycja Buczyńska 
po raz kolejny 
zdoByła i miejsce 
w wyciskaniu leŻąc 
klaSycznyM
Młoda zambrowianka nie zwalnia tempa. patrycja 

Buczyńska po raz kolejny z sukcesami na ogólnopol-
skich zawodach. 

Zambrowianka Patrycja Buczyńska wzięła udział w Pucharze 
Polski w wyciskaniu leżąc klasycznym w dniach 20–21.03.2021 
r. w Będzinie. W kat. 63 kg do lat 20 zdobyła pierwsze miejsce. 
Był to pierwszy start Patrycji w tym sezonie. Mimo, iż jak sama 
przyznała nie w pełni wykorzystała swoje możliwości podczas 
zawodów, to udało się jej zdobyć najwyższe trofeum. Docelową 
formę zambrowianka przygotowuje na kolejne zawody w Trój-
boju Siłowym Klasycznym pod okiem trenera Marka Micewicza 
z Team Wrocław. 

Justyna Włodkowska-Kurpiewska
Biuro Promocji Miasta Zambrów fot. instagram Patrycja Buczyńska 
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historia pewnego mieszkania
TWÓRcZOŚĆ LOKALNYcH ARTYSTÓW

xii
Śnieg skrzypiał pod butami. Nawet jak już się przejaśniło, 

to słońce skryło się za mgłą, jakby samo bało się, że przemarznie 
i nie chciało rozgrzać strudzonych drogą żołnierzy. Ci zaś, idąc 
krokiem luźnym, trzymali się za uszy lub nosy, żeby ich sobie nie 
odmrozić. Dlatego też, aby dodać sobie otuchy, od czasu do cza-
su, przechodzili w krok marszowy i z piosenką na ustach pokony-
wali po kilka kilometrów.

Kiedy na horyzoncie pojawiły się dachy zambrowskich 
domów, żołnierze poczuli się nieco radośniej i automatycznie 
przyspieszyli kroku, ale gdy weszli w granice miasta, to po pro-
stu oniemieli z wrażenia! Czekała na nich olbrzymia brama wjaz-
dowa, która niczym „łuk triumfalny” na swych filarach dźwigała 
napis „WITAJCIE”! Wtedy też pułkownik Śmigły-Rydz, na swoim 
koniu, ustawił się na czele kolumny. Wydał rozkaz: „Prezentuj 
broń!” i defiladowym krokiem legioniści wkroczyli do miasta.

Nastąpił wybuch radości! Zebrany tłum zambrowiaków 
zaczął wiwatować, a orkiestra strażacka rozbrzmiała gromkimi 
dźwiękami. Potem przemówili włodarze Zambrowa, co praw-
da po niemiecku, ale na koniec, chór dziecięcy zaśpiewał kilka 
patriotycznych pieśni. Legioniści poczuli się dumni i choć mała 
osada, którą przemierzyli dość szybko, była raczej skromna, 
to przywitanie zrobiło na nich wrażenie naprawdę wielkomiej-
skie. Idąc dalej na południe, w kierunku koszar, pomimo zmęcze-
nia i chłodu, żołnierze czuli radość, zwłaszcza, że gdy opuszczali 
Łomżę, to nikt ich nie żegnał.

Drugi pułk piechoty Legionów przybył z Różana do Zambro-
wa nieco później. Dowódca brygady, pułkownik Żegota natych-
miast stawił się u kwatermistrza, by otrzymać jakieś wygodne 
lokum.

— Mamy tutaj dla was, w tym oto budynku pokoik...
— Obywatelu kwatermistrzu! – wszedł mu w pół zdania bry-

gadier – Chciałbym prosić nie o jakiś pokoik. Chciałbym raczej 
prosić o mieszkanko. Po tych latach tułaczki mógłbym się wresz-
cie, tutaj w Zambrowie ustatkować. Żonę bym sprowadził, a jak 
Bóg pozwoli to i dzieci wychować. Przecież kadry mamy szkolić 
dla przyszłego wojska polskiego, a na to potrzeba czasu.

— Aha – zastanowił się przez chwilę kwatermistrz – No 
to skoro tak, pułkowniku Żegota, to przydzielę wam mieszkanie 
w budynku nieco oddalonym od tych, które są już zajęte przez 
oficerów, ale za to w pobliżu już otwartego niemieckiego kasyna, 
także proszę na siebie uważać!

— Oj tam! – westchnął pułkownik – Żona przyjedzie, to dopil-
nuje, żebym całego żołdu nie przepuścił, zwłaszcza że on jeszcze 
austriacki, to lichy w porównaniu z niemieckim.

— No, może i tak, ale nie ma co narzekać, bo teraz jest 
dobrze, a potem nie wiadomo jak będzie – odpowiedział kwater-
mistrz i położył pióro przy księdze meldunkowej. Po czym wstał 
znad biurka i podszedł do komody z szufladami, w której znaj-
dowały się klucze do wszystkich pomieszczeń. Otworzył jedną 
z nich i wyjął pęk kluczy do przydzielonego brygadierowi Żegocie 
mieszkania. Wręczył mu je i uścisnął dłoń, życząc powodzenia.

Pułkownik zasalutował, podziękował i pospiesznie wyruszył 
w kierunku budynku, w którym teraz miał zamieszkać. Musiał 
przejść niemal całe koszary. Dziarsko przemierzał je brukowaną 
ulicą, na której panował spory ruch, spowodowany ciągle jesz-
cze, rozlokowywaniem się nowym miejscu legionów. Języki mie-
szały się. Słychać było komendy wydawane zarówno po polsku 
jak i po niemiecku. Rozglądał się, podziwiając potężne czerwone 
gmachy dawnych koszarów carskich. Wtedy też zauważył, jak 
żołnierze w mundurach pruskich, dokonują rozbiórki niewiel-
kich budynków, które swoim wyglądem przypominały wieże. 
Cegła po cegle, składali je na furmanki prowadzone przez cywili 
i wywozili je w kierunku Czyżewa.

— Pewnie będą poszerzać drogę – pomyślał, nie przywiązu-
jąc do tego większej uwagi.

Wreszcie dotarł przed budynek, w którym znajdował się jego 
nowy dom. Wyglądał nieco jak olbrzym pomiędzy dwoma karła-
mi, gdyż budynki obok były jedno piętrowe, a ten dwu.

Pułkownik Żegota wbiegł po szerokich schodach na drugie 
piętro i z niecierpliwością otworzył drzwi do przydzielonego mu 
mieszkania. To co zobaczył przeszło jego najśmielsze oczekiwa-
nia. Ściany świeżo wybielone, czysto. Duże, jasne mieszkanie, 
wydawało się dosyć przyjemne, mimo surowego, wojskowego 
wyposażenia. W każdym pokoju metalowa szafa, stół, krzesła 
i łóżko, a na nim... prześcieradło! Czegoś takiego pułkownik daw-
no nie widział! Natychmiast zdjął buty i rzucił się na nie. Łóżko 
mocno zaskrzypiało metalowymi sprężynami, ale dla brygadie-
ra był to najprzyjemniejszy dźwięk, który dzisiaj usłyszał. Żegota 
rozciągnął się wygodnie i zaczął rozmyślać.

— Postarali się Niemcy. Wszystko takie czyste i eleganckie. 
Ordnung to ordnung i tak powinno być. Może miał być to kwate-
ra przeznaczona dla kilku oficerów? Jednak teraz będzie wyłącz-
nie dla nas dwoje. Kiedy tylko moja ukochana żona przyjedzie 
do Zambrowa, na pewno będzie zauroczona tym mieszkaniem. 
Wtedy też będziemy mogli razem, wspólnie ułożyć sobie tutaj 
życie.

Pułkownik rozmarzył się, po czym usnął owinięty w wojskowy 
szynel, a po wszystkich pokojach rozeszło się ciche pochrapywa-
nie.

Paweł Szepietowski 
– zambrowianin mieszkający we Francji




