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czasach jest najważniejsze dla każdego z Nas. 
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 Informujemy, że od 1 stycznia 2021 r. na terenie 
miasta Zambrów zmienia się sposób naliczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co wiąże 
się z koniecznością złożenia nowych deklaracji. 
 Mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych oraz 
zarządcy nieruchomości wielorodzinnych zostaną pi-
semnie poinformowani o zasadach wypełnienia i ter-
minie dostarczenia powyższych dokumentów do Urzę-
du Miasta Zambrów.
 Deklaracje składane przez mieszkańców nierucho-
mości jednorodzinnych oraz zarządców nieruchomo-
ści wielorodzinnych powinny być zgodne z faktyczną 
ilością osób zamieszkałych na danej nieruchomości.
 Składane deklaracje i oświadczenia będą weryfikowane.
 W przypadku stwierdzenia w złożonych deklara-
cjach rozbieżności dotyczącej ilości osób zamieszkują-

KOMUNIKAT WS. ZMIANY SPOSOBU NALICZANIA OPŁATY 
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

cych nieruchomość, będą wszczynane postępowania 
administracyjne, w celu ustalenia prawidłowej wyso-
kości opłaty. Organ ustali ilość osób zamieszkujących 
nieruchomość na podstawie danych będących w jego 
posiadaniu.
 Nowe stawki za gospodarowanie odpadami będą 
wynosić: 
a) 30 zł za każdego mieszkańca zamieszkującego daną 

nieruchomość lub
b) 100 zł od gospodarstwa 4-osobowego i większego.
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Z OBRAD RADY MIASTA ZAMBRÓW
Sprawozdania z sesji Rady Miasta Zambrów VIII kadencji 

22 września 2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu 
Miasta Zambrów odbyła się XX sesja Rady Miasta 
Zambrów, podczas której zambrowscy radni podjęli 
uchwały w sprawie: 

— powołania radnego do komisji Rady Miasta Zambrów,

— zmiany uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,

— ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi,

— wyboru metody ustalenia opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki 
opłaty oraz stawki za pojemnik,

— określenia górnych stawek opłat ponoszonych 
przez właścicieli nieruchomości za usługę w zakre-
sie odbierania odpadów komunalnych oraz opróż-
niania zbiorników bezodpływowych,

— aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Gminy 
Miasto Zambrów w ciepło, energię elektryczną i gaz 
na lata 2019 - 2034,

— zawarcia porozumienia dotyczącego współdzia-
łania gmin wchodzących w skład aglomeracji Za-
mbrów przy realizacji zadania polegającego na wy-
znaczeniu obszaru i granic aglomeracji Zambrów,

— określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mie-
ście Zambrów na rok szkolny 2020/2021,

— przystąpienia Miasta Zambrów do Stowarzyszenia 
pn. Łomżyńskie Forum Samorządowe,

— wyboru delegatów reprezentujących Miasto Za-
mbrów w organach Stowarzyszenia pn. Łomżyń-
skie Forum Samorządowe.

27 października 2020 roku w Sali konferencyjnej 
Urzędu Miasta Zambrów odbyła się XXI sesja Rady 
Miasta Zambrów, podczas której zambrowscy radni 
podjęli uchwały w sprawie: 

— zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
bieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta 
Zambrów na rok 2020, 

— zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegó-
łowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronio-
nych,

— przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju 
Miasta Zambrów na lata 2022 – 2032, 

— uchwalenia Programu współpracy Miasta Za-

mbrów z organizacjami pozarządowymi na 2021 
rok, 

— uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i od-
prowadzania ścieków na terenie Miasta Zambrów, 

— zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie 
ulic: Białostockiej i Papieża Jana Pawła II, 

— zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Zambrowa w części obej-
mującej obszar położony w obrębie ulic: Białostoc-
kiej i Prymasa Wyszyńskiego, 

— utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Se-
niora w Zambrowie, 

— zmian w budżecie miasta na 2020 r.

24 listopada 2020 roku w Sali konferencyjnej Urzędu 
Miasta Zambrów odbyła się XXII sesja Rady Miasta 
Zambrów, podczas której zambrowscy radni podjęli 
uchwały w sprawie:

— przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Zambrów”,

— wyboru metody ustalenia opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki 
opłaty oraz stawki za pojemnik lub worek,

— ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi,

—  uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i moder-
nizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanali-
zacyjnych będących w posiadaniu ZCiW Sp. z o.o. w 
Zambrowie na lata 2021 – 2025,

— zmiany uchwały w sprawie przekształcenia zakładu 
budżetowego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Zambrowie – w jednostkę budżetową – Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie,

— w sprawie Zambrowskiego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 
rok. 

Karolina Ilczuk

 Pełne treści uchwał i załączników znajdują się na Biu-
letynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zambrów 
www.um.zambrow.bip-gov.info.pl Zachęcamy także do 
uczestniczenia w sesjach on line na kanale youtube, wy-
starczy w wyszukiwarce kanału YouTube wpisać „Urząd 
Miasta Zambrów” . 
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ZAMBRÓW PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM

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

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

Karolina Ilczuk

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

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

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

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

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

Justyna Włodkowska-Kurpiewska

PRZEDSIĘBIORCO!
Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w programach 

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

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

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

www.zambrow.pl zakładka MIESZKANIEC.

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

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

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

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

które oferują różne instytucje państwowe oraz firmy 
prywatne. 

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

Justyna Włodkowska-Kurpiewska

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

Dużej Rodziny” funkcjonują niezależnie od siebie.
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W HOŁDZIE BOHATEROM BITWY 
O ZAMBRÓW WE WRZEŚNIU 1939 R. 
81 lat temu 71. Pułk Piechoty stoczył krwawą bitwę o Zambrów z wrogimi wojskami 
Wermachtu. Co roku czcimy pamięć wszystkich poległych bohaterów we wrześniu 
1939 roku.

Tegoroczne obchody Bitwy o Zambrów zainauguro-
wała msza święta, która odbyła się 13 września br. 

w kościele pw. Ducha Świętego w Zambrowie. Liturgię 
sprawował proboszcz parafii ks. Jarosław Olszewski przy 
udziale przedstawicieli władz samorządowych, partii po-
litycznych, straży pożarnej, kombatantów i Sybiraków, 
synów poległego kpt. Władysława Dąbrowskiego oraz 
mieszkańców miasta. Oprawę muzyczną podczas mszy 
zapewniła Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod ba-
tutą kapelmistrza Krzysztofa Witkowskiego.

 Dalsza część uroczystości miała miejsca pod po-
mnikiem 71. Pułku Piechoty mieszczącym się przy ul. 
Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Z uwagi na panującą 
pandemię ta część obchodów miała skromny charak-
ter. Okolicznościowe wieńce i kwiaty złożyły przybyłe 
delegacje. Wartę honorową pod pomnikiem zacią-
gnęli harcerze z 8. Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej 
„Siedem Ogni”.

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

 W ramach obchodów „Bitwy o Zambrów” 18 wrze-
śnia br. na sali widowiskowo kinowej Miejskiego Ośrod-
ka Kultury w Zambrowie odbyła się prelekcja dr Toma-
sza Wesołowskiego pt. „Przełamanie linii Narwi i bitwa 
o Zambrów – tło operacyjne”. W swojej pracy naukowej 
zajmuje się on historią wojskowości XX w. ze szczegól-
nym uwzględnieniem okresu II wojny światowej i kam-
panii wrześniowej 1939 r. Na wykładzie w niezwykle 
precyzyjny i plastyczny sposób prelegent przedstawił 
genezę przyczyn Bitwy o Zambrów. Mimo atutów po 
stronie polskiej na tym odcinku obrony, nie udało się 
wykorzystać warunków naturalnych. Polskie dowódz-
two przeliczyło się w kierunku uderzenia Niemców – nie 
wyprowadzone zostało na Modlin, tylko na Różan i Puł-
tusk. Zabrakło też czasu na przygotowania fortyfikacji 
i za późno rozpoczęto prace hydrotechniczne. Niemcy 
spodziewali się oprócz 30 dywizji, tej samej ilości nowo 
zmobilizowanych – jednak dodano ich zaledwie kilka.
 Kolejną prelekcję, którą wygłosił pracownik RiH Ja-
rosław Strenkowski pt. „Udział improwizowanych pod-
oddziałów 33. Pułku Piechoty w bitwie o Zambrów”. 
Prelegent przygotował informacje dotyczące ataku 
polskich wojsk w dniu 11 września z kierunku Śledzi 
i okolicznych lasów. Był to jeden z czterech epizodów 
walki o Zambrów. W wyniku walki wojska niemieckie 
straciły: ok. 75 zabitych oraz 40 jeńców.
 W dalszej części wydarzenia Katarzyna Kulesza od-
czytała 89 nazwisk żołnierzy, którzy zginęli 11 wrze-
śnia 1939 w Bitwie o Zambrów.
 Następnie odbyła się promocja książki pt. „Bitwa 
o Zambrów. Walki odwrotowe 18. DP w dniu 11 wrze-
śnia 1939 roku”. Głos zabrał jej autor Jarosław Stren-
kowski. Na wstępie podziękował wielu osobom, które 
przyczyniły się do powstania publikacji.
 Na zakończenie w kawiarni „Cafe Muza” rozdawa-
ne były książki, a chętni mogli uzyskać od autora de-
dykację.

Krzysztof Dmochowski
zambrowiacy.plFo
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Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska
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AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA 2020
Akcja Sprzątanie Świata ma na celu budowanie świadomości ekologicznej wśród 
dzieci i młodzieży szkolnej z miasta Zambrów oraz ich odpowiedzialności za 
środowisko naturalne.

W tym roku akcję przeprowadzono pod hasłem „Pla-
stik, Rezygnuję. Redukuję. Segreguję” w dniu 18 

września 2020 r. Swój udział zadeklarowało 14 placówek 
edukacyjnych, w tym: przedszkola, szkoły podstawowe 
i szkoły średnie. W akcji uczestniczyło ok. 420 osób.
 Uczestnicy zostali wyposażeni w worki do selek-
tywnej zbiórki odpadów i rękawice jednorazowe. 
Zbierane nieczystości trafiały do worków przeznaczo-
nych na: szkło, metale i odpady plastikowe, papier 
oraz odpady zmieszane. Dzieci ochoczo przystąpiły 
do zbierania śmieci. Przedszkolaki sprzątały najbliższe 
otoczenie swoich placówek, starsi uczniowie zbierali 
odpady na przydzielonych obszarach miasta. Łącznie 
zebrano ok. 170 kg odpadów, w tym głównie: papier, 
kartony, opakowania plastikowe i szkło.
 Nagrodą za udział i zaangażowanie były książki 
i pomoce dydaktyczne ufundowane przez Burmistrza 
Miasta dla każdej placówki biorącej udział w akcji. Wy-
darzenie wpisało się na stałe w ekologiczny kalendarz 
naszego miasta.

Wioleta Klimowicz
Wydział Gospodarki Komunalnej

Urzędu Miasta Zambrów

Fot. MP nr 6

Fot. MP nr 1

Fot. SP nr 5

Fot. SP nr 4

Fot. MP nr 1

 Fot. SP nr 4



MONITOR ZAMBROWSKI 9

www.zambrow.plSPOŁECZEŃSTWO

BURMISTRZ PODZIĘKOWAŁ JANOWI 
PUCHALSKIEMU ZA 50 LAT PRACY W ZAMBROWIE
Pół wieku pracował jako organista w Parafii Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie. 
Jan Puchalski odchodzi na zasłużoną emeryturę.

września 2020 r. w siedzibie urzędu Burmistrz 
Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski w obec-

ności proboszcza parafii Trójcy Przenajświętszej ks. 
prał dr Wojciecha Nowackiego podziękował Janowi 
Puchalskiemu za 50 lat pracy w parafii, ale przede 
wszystkim za pracę na rzecz społeczności lokalnej.
 Jan Puchalski urodził się 28 marca 1942 roku w Ku-
czynie. Ukończył Szkołę Podstawową w Kuczynie 
i Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowcu. W 1959 
roku wyjechał do Łomży i uczył się w Instytucie Or-
ganistowskim. W 1962 roku został powołany do woj-
ska. Po służbie wojskowej zdał maturę w Zambrowie 
i rozpoczął pracę jako organista w Czyżewie. W 1968 
roku rozpoczął naukę w Instytucie Organistowskim 
w Warszawie, który ukończył w 1970 roku. Od 1971 
roku rozpoczął pracę jako organista w parafii pw. 
Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie. Oprócz pracy 
w parafii udzielał się również społecznie. W latach 
1990 – 1991 był radnym Miasta i Gminy, zaś w latach 
1991-1994 radnym w Radzie Miasta. Ponadto zaanga-
żowany był w pracę na rzecz komisji mieszkaniowej.
 Korzystając z obecności Jana Puchalskiego w sie-
dzibie Urzędu redaktorzy „Monitora Zambrowskiego”, 
zapytali o kilka słów podsumowania pracy w Zambro-
wie: „8 lat pracowałem w Czyżewie, a 50 w Zambrowie 
w parafii Trójcy Przenajświętszej. Aby zostać organistą 
w tej parafii musiałem odbyć konkurs, który wygrałem. 
Był to rok 1970, a od 1971 przyszedłem tu na stałe…Uda-
ło mi się zrealizować wszystko co zamierzałem zrobić 
podczas mojej pracy. Zawsze trafiali się księża, z którymi 
można było nawiązać przyjacielski kontakt. Życzyłbym 
sobie przede wszystkim zdrowia”.

Justyna Włodkowska-Kurpiewska

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska
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 Fot. ZS nr 1

Fot. ZSA
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BURMISTRZ DOCENIŁ PRACĘ NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW 
ZAMBROWSKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest w Polsce nieprzerwanie od 1972 
roku na podstawie karty praw i obowiązków nauczyciela. Szczególnie w tym 
dniu pamiętamy o wszystkich pracownikach oświaty i szkolnictwa wyższego. 
Symboliczne kwiaty i podziękowania trafiły do rąk dydaktyków z zambrowskich 
placówek oświatowych.

października to ważny dzień dla wszystkich dydak-
tyków i nauczycieli. Rok rocznie w naszym mieście 

Burmistrz Miasta Zambrów organizował spotkania dla 
pracowników oświaty, aby docenić ich wkład w proces 
kształcenia i edukacji dzieci. Z uwagi na obecną sytuację 
w kraju – stan pandemii i panujące obostrzenia nie było 
możliwości wspólnego świętowania Dnia Nauczyciela. 
Dlatego też 13 października 2020r. włodarz miasta od-
wiedził poszczególne zambrowskie placówki oświatowe 
z życzeniami dla nauczycieli, wychowawców, pedago-
gów i pracowników administracyjnych, które przekazy-
wał na ręce dyrektorów przedszkoli i szkół.
 Rokrocznie przyznawana jest również nagroda 
Burmistrza Miasta Zambrów w ramach Dnia Edukacji 
Narodowej. W tym roku wyróżnienie otrzymali:

Miejskie Przedszkole nr 1
• Elżbieta Jakubiak – Dyrektor
• Małgorzata Eliza Kunikowska – Nauczycielka
Miejskie Przedszkole nr 3
• Kazimiera Kropiewnicka – Dyrektor

• Iwona Szymańska – Nauczycielka
Miejskie Przedszkole nr 4
• Jolanta Laskowska – Dyrektor
• Izabela Kasza – Nauczycielka
Miejskie Przedszkole nr 5
• Anna Biała – Dyrektor
• Katarzyna Pomazańska – Nauczycielka
Miejskie Przedszkole nr 6
• Elżbieta Bieńkowska – Dyrektor
• Barbara Janina Wyszomirska – Nauczycielka
Szkoła Podstawowa nr 3
• Bożena Przeździecka – Dyrektor
• Grzegorz Zawistowski – Nauczyciel
Szkoła Podstawowa nr 4
• Ryszard Świderski – Dyrektor
• Joanna Ługowska – Nauczycielka
Szkoła Podstawowa nr 5
• Andrzej Szeligowski – Dyrektor
• Ewa Zofia Grajewska – Wicedyrektor

Justyna Włodkowska-Kurpiewska
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ZŁOTE GODY
 12 września 2020 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Za-
mbrowie odbyło się uroczyste odznaczenie Medalem za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie. Dostojni Jubilaci Państwo Zofia 
i Edward Konopka za 50 lat w związku małżeńskim otrzymali 

Fot. Anna Stefańska Fot. Anna Stefańska

medale przyznawane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, 
aktu przekazania dokonał Burmistrz Miasta Zambrów.
 Dostojnym Jubilatom życzymy dalszej tak pięknej wspólnej 
wędrówki przez życie w otoczeniu życzliwości ludzkiej i ko-
chającej rodziny.

Anna Stefańska
Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego w Zambrowie
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XX DZIEŃ PAPIESKI W ZAMBROWIE 
„Totus Tuus” – tegoroczne hasło przy-
świecające szczególnemu dniu, w któ-
rym wspominamy papieża Jana Pawła II. 

października 2020 r. w Zambrowie odbyły się 
obchody XX Dnia Papieskiego pod hasłem: „To-

tus Tuus”. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą 
w kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej sprawowaną 
przez dziekana dekanatu zambrowskiego ks. prał. 
Wojciecha Nowackiego przy udziale przedstawicieli 
władz państwowych, samorządowych oraz mieszkań-
ców miasta. Oprawę muzyczną w czasie mszy zapew-
niła Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą 
Krzysztofa Witkowskiego.
 Ze względu na trwającą pandemię koronawiru-
sa i obostrzenia w „strefie czerwonej” nie odbyły się 
tradycyjne uroczystości pod pomnikiem Jana Pawła 
II. Kwiaty i znicze indywidualnie złożyli: Senator RP 
Marek Adam Komorowski, Poseł RP Stefan Krajew-
ski, Poseł RP Lech Antoni Kołakowski, Burmistrz Mia-
sta Zambrów Kazimierz Dąbrowski wraz z ks. prał. 
Wojciechem Nowackim, członek Zarządu Powiatu 
Zambrowskiego Sebastian Orłowski, Wójt Gminy Za-
mbrów Jarosław Kos oraz Dyrektor Banku Spółdziel-
czego w Zambrowie Zenona Zalewska.

Justyna Włodkowska-Kurpiewska
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MIEJSKIE OBCHODY 102. ROCZNICY ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI 
11-ego listopada czcimy naszą wolność, niezależność i suwerenność. W tym roku 
skromniejsze obchody, ale polskość ma się w sercu i tak to pamiętajmy. 

listopada w całej Polsce obchodziliśmy 102. 
rocznicę odzyskania Niepodległości. Tegorocz-

ne obchody były inne niż dotychczas. Pandemia ko-
ronawirusa wymusiła wiele ograniczeń, które znacz-
nie zmniejszyły możliwość świętowania. O godz. 
12.00 odbyła się msza święta w kościele p.w. Trójcy 
Przenajświętszej sprawowana przez dziekana deka-
natu zambrowskiego ks. prał. Wojciecha Nowackie-
go przy udziale przedstawicieli władz państwowych, 
samorządowych oraz mieszkańców miasta. Oprawę 
muzyczną w czasie mszy zapewnił kwintet Miejskiej 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej na czele z Krzysztofem 
Witkowskim.
 Tuż po mszy świętej indywidualnie pod pomnikiem 
Powstania Styczniowego wiązanki złożyli: Poseł RP 
Stefan Krajewski, Senator RP Marek Adam Komorow-
ski, Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski 
oraz Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos.

Justyna Włodkowska-Kurpiewska
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PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA W MIEJSKIM 
PRZEDSZKOLU NR 5 W ZAMBROWIE 
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Szczególny dzień w życiu każdego 
przedszkolaka. Dzieci z 5-tki pasowane 
„czarodziejskim ołówkiem”. 

Jest to pierwsza uroczystość w życiu dzieci, któ-
re we wrześniu tego roku rozpoczęły swoją przy-

godę z przedszkolem. W uroczystości pasowa-
nia wzięły udział 3-latki z pięciu grup – w sumie 
84 maluchów. Dla najmłodszych było to ogromne 
przeżycie.
 Przedszkolaki miały okazję pokazać to wszystko, 
czego nauczyły się od września. Po występach ma-
luszki złożyły uroczystą przysięgę. Dyrektor placówki 
Anna Biała za pomocą specjalnego, „czarodziejskie-
go ołówka” dokonała pasowania każdego obecnego 
przedszkolaka, zaś na zakończenie uroczystości dzieci 
otrzymały pamiątkowe medale oraz dyplomy dla każ-
dej grupy.
 Następnie dzieci przeszły do swoich sal, gdzie cze-
kały na nich słodkie niespodzianki. Ten dzień na długo 
pozostanie w pamięci dzieci oraz nauczycielek.
 W sytuacji pandemii w uroczystościach nie 
mogli wziąć udziału rodzice. Uroczystość pa-
sowania przygotowały panie: Anna Biała, Kata-
rzyna Pomazańska, Bożena Saniewska, Wiolet-
ta Rokicka, Jolanta Matys, Bogusława Żurawska, 
Monika Turowska, Aleksandra Dąbkowska i Urszula 
Kossakowska.

Krzysztof Dmochowski
zambrowiacy.pl
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PANI HELENA BRZÓZKA SKOŃCZYŁA 100 LAT
100 lat pani Heleny Brzózki. Życzymy wszystkiego najlepszego!
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listopada 2020 r. pani Helena Brzózka, miesz-
kanka Zambrowa, ukończyła 100 lat. Sto lat to 

piękny wiek, który osiągają nieliczni. Z tej okazji gratu-
lacje i życzenia zdrowia, pomyślności oraz nieustającej 
pogody ducha Dostojnej Jubilatce przekazali osobiście 
Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski oraz 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Miasta Zambrów 
Anna Stefańska. Listy gratulacyjne i życzenia za po-

średnictwem włodarza miasta przekazali również Pre-
zes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Woje-
woda Podlaski Bohdan Paszkowski.
 Z okazji setnych urodzin Pani Helenie życzymy ko-
lejnych lat w szczęściu, zdrowiu i w otoczeniu najbliż-
szej rodziny!

Justyna Włodkowska-Kurpiewska
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OLIWIA MOCZYDŁOWSKA WYRÓŻNIONA 
NA KONKURSIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
Zambrowianka Oliwia Moczydłowska z wyróżnieniem w konkursie Piosenki 
i Pieśni Patriotycznej „Z Piosenką do Wolności” pod patronatem Prezydent 
Miasta Ruda Śląska Grażyny Dziedzic.

Wpisując się w obchody kolejnej rocznicy odzy-
skania przez Polskę Niepodległości, Miejskie 

Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej 
zorganizowało po raz kolejny konkurs „Z Piosenką do 
Wolności”. Celem konkursu jest pielęgnowanie kultu-
rowego dziedzictwa kraju i regionu oraz utrwalanie 
postaw patriotycznych. Projekt skierowany jest do 
młodzieży w wieku 13-26 lat – solistów oraz duetów 
i zespołów wokalnych (maks. do 5 osób). W tym roku, 
ze względu na pandemię, konkurs miał nieco inny 
przebieg – zgłoszenia przyjmowane zostały w formie 
nagrań.

 Jury w składzie Mirosław Krause – Dyrektor Zespołu 
Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej, Kata-
rzyna Furmaniuk – Dyrektor Miejskiego Centrum Kul-
tury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej oraz Witold 
Wrzos – Główny specjalista Wydziału Kultury i Kultury 
Fizycznej Urzędu Miasta w Rudzie Śląskiej po przesłu-
chaniu nadesłanych zgłoszeń wyróżniło pochodzącą 
z Zambrowa, uczennicę I Liceum Ogólnokształcącego 
im. St. Konarskiego w Zambrowie Oliwię Moczydłow-
ską. W jej wykonaniu jury usłyszało utwór „Miasteczko 
Bełz”.

Krzysztof Dmochowski
zambrowiacy.pl

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska
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MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ZAMBROWIE 
ZAJĘŁA II MIEJSCE W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE 
POD HASŁEM „LITERACKA GRA BIBLIOTECZNA”
Zambrowska biblioteka wyróżniona w bardzo ważnym konkursie w woj. 
podlaskim.

Konkurs ph. „Literacka gra biblioteczna” został zorganizowany przez 
Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białystoku pod ho-

norowym patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego Artura 
Kosickiego. 
 Do konkursu zgłosiło się 7 placówek bibliotecznych – Biblioteka 
Publiczna w Gródku, Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie, Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Zambrowie, Miejska Biblioteka Publiczna 
w Choroszczy, Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie, Biblioteka-
-Centrum Kultury w Szczuczynie, Miejsko-Gminna Biblioteka Publicz-
na w Knyszynie.
 Nagrodzeni to:
— I miejsce – Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie
— II miejsce – ex aequo – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 

w Knyszynie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Zambrowie
— III miejsce – Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie
 Wyróżnienia przyznano: Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chorosz-
czy oraz Bibliotece Publicznej w Gródku
 Gratulujemy wspaniałych wyników i życzymy kolejnych sukcesów. 

Karolina Ilczuk Fo
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listopada br. odbyła się Inauguracja Sezonu Kultu-
ralnego 2020/2021, która ze względu na aktualne 

obostrzenia sanitarne, odbyła się w trybie on-line. Podsu-
mowania ubiegłego sezonu dokonała Dyrektor MOK Marta 
Konopka, która w swoim wystąpieniu podziękowała wszyst-
kim instruktorom, uczestnikom zajęć  i rodzicom za pomoc 
w realizacji zajęć, a także za uczestnictwo w konkursach or-
ganizowanych za pośrednictwem sieci internetowej.
 Inauguracja była także okazją do wręczenia statuetek 
„Kulturalny Zambrów”. W tym roku Dyrektor MOK za krze-
wienie kultury wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, 
w tym popularyzację czytelnictwa oraz edukację historyczną 
i pielęgnowanie tradycji, postanowiła docenić:
• Jolantę Chrostowską-Sufa – pracownik Miejskiej Biblioteki 
Publicznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie,
• Sylwię Korpalską - instruktorkę Miejskiego Ośrodka Kul-
tury w Zambrowie,
• Jarosława Strenkowskiego - instruktora Regionalnej Izby 
Historycznej w Zambrowie.
 Z okazji obchodów 20-lecia funkcjonowania MOK jako 
samodzielnej instytucji Kultury, Burmistrz Miasta Zambrów 
skierował na ręce Dyrektor MOK Marty Konopka oraz pra-
cowników ośrodka specjalnie dedykowany list gratulacyjny.

Karolina Ilczuk

INAUGURACJA SEZONU KULTURALNEGO 2020/2021

Fo
t. 

za
m

br
ow

ia
cy

.p
l

20



MONITOR ZAMBROWSKI18

www.zambrow.plINFORMACJE

RAPORT Z ANKIETY INTERNETOWEJ DOTYCZĄCEJ 
ROZBUDOWY SKATEPARKU W ZAMBROWIE
Biuro promocji Miasta Zambrów przeprowadziło ba-

danie sondażowe, które miało na celu identyfikację 
potrzeb mieszkańców co do rozbudowy skateparku 
przy ul. Cmentarnej w Zambrowie. Badanie zrealizo-
wano w dniach od 30 października do 17 listopada 
2020 roku na pomocą techniki CAWI – ankieta inter-
netowa do samodzielnego wypełnienia przez respon-
denta. Link do ankiety był dystrybuowany za pomocą: 
oficjalnej strony miasta www.zambrow.pl, oficjalnego 
profilu Burmistrza Miasta Zambrów na facebooku 
oraz za pośrednictwem e-dzienników wszystkich szkół 
podstawowych z terenu miasta. 
 Łącznie uzyskano 230 odpowiedzi zawierających 
337 pomysłów na rozbudowę / powiększenie/mode-
nizację skateparku. Otrzymane wyniki poddano ana-
lizie frekwencyjności słów, które prezentuje poniższa 
graficzna interpretacja w postaci „chmury słów”. Im 
większa czcionka, tym większa liczba wskazań danego 
pomysłu wśród ankietowanych. 
 Najwięcej wskazań wśród badanych otrzymały na-
stępujące propozycje: 
• Bowl – 48 wskazań
• Minirampa – 29 wskazań 
• Rampa – 20 wskazań 
• Fly box – 16 wskazań 
• Rurka – 11 wskazań 
• Oświetlenie (poprawa) – 9 wskazań 
• Samoobsługowy punkt naprawy rowerów – 9 wskazań 
• Beton (jako materiał wykonania) – 7 wskazań 
• Box – 7 wskazań
• Halfpipe – 7 wskazań 
• Jumpbox – 7 wskazań 
• Ławka (do siedzenia) – 7 wskazań 
• Rollin – 7 wskazań 

 Pozostałe propozycje otrzymały po 6 lub mniej 
wskazań. 
 W ramach ankiety otrzymano także kilka szerokich 
odpowiedzi, w których wskazywano na potrzebę do-
stosowania skateparku zarówno do młodszych dzieci, 
jak i młodzieży. Wskazano także, że brakuje przeszkód 
dla osób na hulajnodze i rolkach. Wspominano o nie-
bezpiecznych metalowych zakończeniach, które nale-
ży usunąć i zastąpić betonowymi elementami. Pojawi-
ła się także prośba o pozostawienie drzewa. 
 Dziękujemy wszystkim respondentom za tak 
liczny udział w badaniu, Państwa opinie są dla nas 
niezwykle cenne. Raport z ankiety został przekazany 
do Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 
Zambrów, który to w dalszej kolejności będzie zajmo-
wał się realizacją inwestycji. 

Karolina Ilczuk

Grafika 1 Analiza frekwencyjności słów. Źródło: opracowanie Karolina Ilczuk za pomocą narzędzia www.wordart.com
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PODSUMOWANIE SEZONU PAINTBALLOWEGO DRUŻYNY 
NEXXTEAM ZAMBRÓW
NexXTeam Zambrów kończy sezon na 3 miejscu w generalnej klasyfikacji.

Z ambrowska drużyna wzięła udział w turnieju roze-
granym w Forcie Blizne Paintball Warszawa oraz 

w Pucharze Warszawy organizowanym przez War-
szawski Klub Paintballowy.
 Wyniki turnieju:
 Sobota 17.10.2020 r. Rozgrywki grupowe 3 Man:
— NexXTeaM Kids Zambrów – Bears Wariors Łukow 2:3
— NexXTeaM Kids Zambrów – Repomen II Otowck 3:1
— NexXTeaM Kids Zambrów – Xtrema II Kalisz 2:3
— NexXTeaM Kids Zambrów – Repomen III Otowck 1:3
— Mecz o 5 – 6 miejsce
— NexXTeaM Kids Zambrów – SONS of GUNS War-
szawa 0:3
 Niedziela 18.10.2020 r. Rozgrywki grupowe 5 Man:
— NexXTeaM Zambrów – Harnasie Podhale 3:1

— NexXTeaM Zambrów – AŁA Friends II Warszawa 4:0
— NexXTeaM Zambrów – AŁA Friends III Warszawa 3:1
— PÓŁFINAŁ: NexXTeaM Zambrów – Wikingowie 
Warszawa 4:0
— FINAŁ: NexXTeaM Zambrów – AŁA Friends War-
szawa 3:4 ( po dogrywce)
 Zajęcie II miejsca pozwoliło na zajęcie ostatecznie 
trzeciego miejsca w klasyfikacji generalnej na koniec 
sezonu 2020 r.
 Drużyna składa podziękowania sponsorom: Clovin 
S.A, CLEVER ATTACk, Urząd Miasta Zambrów, ZPK Szu-
mowo, Manta Opole Paintball, VARTA Battery, Shop 
SKILL, PLANET ECLIPSE.

Krzysztof Dmochowski
zambrowiacy.pl

Fo
t. 

N
ex

XT
ea

M
Fo

t. 
N

ex
XT

ea
M



MONITOR ZAMBROWSKI20

SPORT www.zambrow.pl

BURMISTRZ POGRATULOWAŁ SUKCESÓW PATRYCJI 
BUCZYŃSKIEJ
Siła jest kobietą – młoda zambrowianka Patrycja Buczyńska odnosi sukcesy 
w trójboju siłowym. 

Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski 
gościł 20 listopada br. w swoim gabinecie Patrycję 

Buczyńską – zambrowiankę, uczennicę 3 klasy I LO 
w Zambrowie specjalizująca się w trójboju siłowym. 
Włodarz miasta podziękował Patrycji za dotychczaso-
we osiągnięcia, życząc dalszych sukcesów w sporto-
wej karierze.
 Patrycja Buczyńska zapytana przez burmistrza 
skąd pomysł na tak nietypową dyscyplinę sportu, od-
powiedziała, że sama zaraziła się zamiłowaniem do 
trójboju, który obecnie trenuje pod kierownictwem 
trenera Marka Micewicza z Klubu Sportowego „Team” 
Wrocław. Wielomiesięczne przygotowania pozwoliły 
sportsmence zadebiutować w 2019 roku, ale pierwsze 
poważne sukcesy przyszły w tym roku:
• III miejsce w kategorii 63 kg juniorek do lat 18 oraz 

IV miejsce w open do lat 18 na X Mistrzostwach 
Polski w Skierniewicach w trójboju siłowym kla-
sycznym (4-6 wrzesień 2020).

• I miejsce w w kategorii 63 kg oraz II miejsce w kate-
gorii open na X Mistrzostw Polski w Warszawie wy-
ciskaniu leżąc klasycznym (19-20 wrzesień 2020).

• I miejsce w kategorii 63 kg do lat 18 na IX Pucharze 
Polski w Kielcach wyciskaniu leżąc klasycznie (15 li-
stopad 2020).

 Zambrowianka obecnie przygotowuje się do matu-
ry i trenuje na siłowni. W przyszłości zamierza rozpo-
cząć naukę na studiach wychowania fizycznego.

 Dla redaktorów Monitora Zambrowskiego Patrycja 
Buczyńska udzieliła krótkiego wywiadu.
— Jesteś pierwszą zambrowianką młodego pokole-
nia, która podjęła wyzwanie uprawiania niełatwe-
go i w środowisku szczególnie kobiecym, rzadko 
spotykanego rodzaju sportu jakim jest trójbój siło-
wy. Skąd w tobie zamiłowanie do tej dyscypliny?

— Patrycja: Może i ten sport polega tak na prawdę na 
przenoszeniu sztangi z punktu A do punktu B, ale dla 
mnie to jest ciągła walka o każdy kilogram, dzięki któ-
remu jestem w stanie budować siłę i ciągle progresować 
zakładając większe ciężary. Nie potrafię dokładnie opisać 
dlaczego akurat trójbój, ponieważ są także inne dyscypli-
ny, które tak samo lubię uprawiać.
— Debiutowałaś w 2019 r. Jak przygotowywałaś 
się do zawodów? Jak wspominasz tamten czas? 
— Patrycja: Do debiutów przygotowywałam się bez ni-
czyjej pomocy. Plan treningowy układam sama na pod-
stawie własnego doświadczenia.
— Jak zareagowała twoja rodzina i najbliżsi przy-
jaciele gdy dowiedzieli się, że chcesz debiutować 
w trójboju siłowym? 
— Patrycja: Moje najbliższa otoczenie wspiera mnie 
na każdej płaszczyźnie i cieszy się z moich sukcesów.
— Duża część treningów odbywa się na siłowni. 
Zapewne pracujesz według jakiegoś planu. Zdradź 
nam jak wygląda twój trening? Ile trwa, jakie ele-
menty się na niego składają?
— Patrycja: Na siłowni trenuję 4 razy w tygodniu. Tre-
ning mam podzielony tzw.: „górę i dół” zaczynam od 
głównych ćwiczeń (przysiad, wyciskanie leżąc, martwy 
ciąg), zależnie od dnia, przechodzę potem do ćwiczeń ak-
cesoryjnych, które mają za zadanie wzmocnić moje słabe 
strony. Cały trening trwa od 2 godzin, zależnie od objęto-
ści treningowej może trwać nawet 3 godziny.
— Nawiązałaś współpracę z Markiem Micewiczem 
z Klubu Sportowego „Team” Wrocław. Jak to się 
stało, że trener z Dolnego Śląska wziął Ciebie pod 
swoje „skrzydła”?
— Patrycja: Z Markiem poznałam się na Debiutach, by-
łam chyba jedyną zawodniczką, która przyjechała sama 
bez trenera ani osoby towarzyszącej. Pomógł mi wystar-
tować, a także widząc we mnie duży potencjał, na kolejne 
starty zaproponował współpracę.
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— Masz na swoim koncie pierwsze sukcesy. Jak 
oceniasz swoje występy na zawodach? 
— Patrycja: Po MP w trójboju miałam niedosyt, ponie-
waż siła była na pierwsze miejsce, ale niestety ostatnie 
podejście zostało spalone przez stracenie równowagi. 
Pomimo wszystko jestem bardzo zadowolona ze swoich 
osiągnięć, ponieważ jest to mój początek.
— Jakie są twoje obecnie wyniki w trójboju?
— Z zawodów przysiad: 125kg, wyciskanie: 75kg, mar-
twy ciąg: 135kg.
— Jakie cechy twojego charakteru pomagają Ci 
w tym sporcie?
— Patrycja: Na pewno jest to wytrwałość, determinacja, 
pracowitość, silna wola oraz najważniejsze to, że kocham 
sport.
— Jakie zawody teraz przed tobą?
— Patrycja: W tym roku już nie startuję. Aktualnie przy-
gotowuje się na przyszły sezon.
— Czy oprócz sportu pasjonujesz się czymś jesz-
cze? 
— Patrycja: Raczej nie. Interesuje się także dietą, ale to 
idzie w parze ze sportem. 
— Za pasem matura. Planujesz rozpocząć studia 
na kierunku wychowanie fizyczne. Gdzie planu-
jesz studiować i jaką wybierzesz specjalizację?
— Patrycja: Waham się między Warszawą a Wrocła-
wiem. Nie ukrywam, że sport którym się zajęłam, bę-
dzie tutaj elementem decydującym. Na tym etapie nie 
skupiam się jeszcze na specjalizacji, ponieważ intere-
suje się nie tylko trójbojem. Najważniejsza jest matura. 
Najbliższa przyszłość, mam nadzieję, pokaże co jest dla 
mnie najważniejsze.
— Co chciałabyś w niedalekiej przyszłości osią-
gnąć na polu sportowym? Postawiłaś już sobie ja-
kiś cel?
— Patrycja: W przyszłym roku chciałabym się dostać do 
kadry narodowej i wystartować na zawodach rangi mię-
dzynarodowej.
— Dziękuję za rozmowę, życzę sukcesów i trzy-
mam kciuki za twoje osiągnięcia.
— Patrycja: Dziękuję.

Justyna Włodkowska-Kurpiewska
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ZAWODNICZKI REKORDU ZAMBRÓW ROZPOCZĘŁY 
SEZON LIGOWY
Wystartował ligowy sezon rozgrywek w piłkę siatkową. Na tegorocznych zawo-
dach Rekord Zambrów reprezentują zawodniczki w dwóch kategoriach: kadetki 
i młodziczki. Są pierwsze sukcesy. 

W październiku 2020 r. wy-
startował sezon ligowy 

w kategorii młodziczek. Do za-
wodów zgłosiło się dwanaście 
drużyn z woj. podlaskiego. 10 
października Zawodniczki Re-
kordu Zambrów rozpoczęły 
ligowe zmagania od zwycię-
stwa nad drużyną UKS Jedyn-
ka Łomża 2:0 (25:11/25:11). 7 
listopada dziewczęta podjęły 
na swoim boisku zawodnicz-
ki z UKS Start Szepietowo 
i tym razem znów odniosły 
zwycięstwo 2:0 (25:23/25:20). 
Pierwszą porażkę 21 listopada 
br. rekordzianki zanotowały 
w spotkaniu z drużyną SAS 
Sejny 1 0:2 (4:25; 9:25). Tego 
samego dnia rozegrały spo-
tkanie z drużyną SAS Sejny 2, 
gdzie pokonały przeciwniczki 
2:0 (25:18; 25:22).
 Skład drużyny młodziczek: 
Julia Buczkowska, Hanna Cho-
romańska, Julia Grodzka, Ni-
kola Jara, Kamila Leśniewska, 
Patrycja Rogulska, Maja Wą-
dołowska, Weronika Wiaksa, 
Julia Wieczorek, Natalia Wojsz, 
Amelia Małkowska.
 W listopadzie ligowe roz-
grywki rozpoczęły kadetki. Do 
tej kategorii zgłosiło się pięć 
drużyn z województwa podla-
skiego. 14 listopada 2020r. za-
wodniczki Rekordu Zambrów 
rozegrały pierwszy mecz 
w lidze, w którym pokonały 
zawodniczki z UKS Sprint Pło-
ciczno 3:0 (25:16 25:19 25:16). 
 Skład drużyny kadetek: Ju-
lia Grodzka, Kinga Rogulska, 
Weronika Wiaksa, Maja Wą-
dołowska, Kamila Leśniewska, 
Julia Buczkowska, Nikola Jara, 
Hanna Choromańska. 
Trenerzy: Łukasz Kujawa, Zbigniew 
Niewiński.

Źródło: Rekord Zambrów Fo
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HISTORIA PEWNEGO MIESZKANIA
Część X

  Następnego dnia, już od rana rozpoczął się wielki har-
mider. Pułkownika już nie było, kiedy Nina obudziła dzieci 
i poprosiła Łucję, by zaopiekowała się nimi, gdzieś na dwo-
rze. Na szczęście dzień był ciepły i słoneczny, więc pokojów-
ka wzięła koce i rozłożyła je na trawie za budynkiem. Tam 
też zjedli śniadanie i zaczęli się bawić. Za chwilę przyszły też 
dzieci matuszki Marii ze swoją niańką. Starsi chłopcy nie bar-
dzo chcieli zostać na tyłach budynku. Woleliby uczestniczyć 
we wszystkim, co dzieje się w ich domach. Jednak prośba 
Niny była stanowcza, więc musieli jej posłuchać. Ona sama 
zaś, zaczęła przygotowywać walizy i kufry, do których pako-
wała wszystko, co dało się zabrać. Za jakiś czas do mieszka-
nia weszli szeregowi żołnierze, którzy wraz z kamerdynera-
mi rozpoczęli wynosić meble i walizy do wozów stojących na 
ulicy i gotowych do wyjazdu. Pani pułkownikowa nadzoro-
wała wszystko, co działo się w jej mieszkaniu. Rozrobiła też 
białą farbę i na każdym, nawet małym mebelku pisała swoje 
nazwisko i adres stacji grodzieńskiej, aby niczego podczas 
podróży nie zgubić. Kiedy żołnierze wynieśli już łóżka, komo-
dy, sofę, kapral Mlaczkow podszedł do szafy, stanął nieco 
w rozkroku i długo na nią patrzył. Wreszcie odezwał się:
 — Najjaśniejsza Pani Pułkownikowo, z całym szacun-
kiem, ale ta szafa jest nie do udźwignięcia. Masywna, dębo-
wa. Ona będzie Wam w całej podróży przeszkadzać.
  Nina podeszła do szafy. Popatrzyła na nią, dotknę-
ła zdobień i pomyślała: „Pierwszy mebel, który kupiliśmy 
w Zambrowie, a przyjechał aż z Warszawy.”
 — No zgoda – powiedziała po chwili zadumy – ale całej 
tu jej nie zostawimy. Mlaczkow, połamcie ją!
  Kapral od razu pobiegł po siekierę, a gdy wrócił, po pra-
we pustym mieszkaniu rozeszło się echo roztrzaskiwanego 
drewna. Nina, nie chcąc na to patrzeć, podeszła do okna 
i spojrzała na zgiełk związany z tą trudną i nieoczekiwaną 
ewakuacją. Na ulicy Czyżewskiej pełno było różnego rodza-
ju wozów i furmanek jeżdżących w jedną i w drugą stronę, 
a także, jakby bez ładu kręcących się wojskowych i cywili. 
Wreszcie spostrzegła żołnierza, który wciska jej samowar 
pomiędzy meble, na jednym z wozów. Natychmiast otwo-
rzyła okno i krzyknęła:
 — Żołnierzu! Żołnierzu!
  Sołdat odwrócił się i spojrzał w górę.
 — Proszę ułożyć samowar tak, aby się nie poobijał!
 — Tak toczna, Najjaśniejsza Pani!
 Wtedy też położył go na sofie i uwiązał sznurkami. Pułkowni-
kowa zaś odeszła od okna i postanowiła sprawdzić, co dzieje się 
u dzieci na tyłach budynku. Zeszła więc i zobaczyła je wszystkie 
bawiące się razem, a pokojówki spokojnie siedziały na kocach 
nie spuszczając z oka swoich podopiecznych. Nina podeszła do 
Łucji, który szybciutko wstała i lekko dygnęła, kłaniając się.
 — Łucjo – powiedziała pułkownikowa – proszę zapro-
wadzić dzieci do domu.

 — Dobrze, Najjaśniejsza Pani.
 Gdy weszli do mieszkania, było już puste i smutne, 
a przez otwarte okno dochodził gwar z ulicy. Czyżewskiej. 
Już w drzwiach pani Gorczakowa zaczęła mówić:
 — Łucjo, byłam z ciebie bardzo zadowolona ale właśnie 
nadszedł czas, żebyśmy to my sami zaczęli zajmować się 
swoimi dziećmi i swoim dobytkiem.
 Podeszła wtedy do podręcznej torby, stojącej na nieroz-
palonej kuchni i wyjęła z niej kilka srebrnych monet z wize-
runkiem cara Mikołaja oraz dużą, bogato zdobioną, srebrną 
broszę z bursztynem, którą kiedyś kupiła będąc nad morzem.
 — Proszę, to jest twoja zapłata, a tę błyskotkę przyjmij 
na pamiątkę, żebyś o nas nie zapomniała.
  Po tych słowach Aleksander i Ania mocno się do swo-
jej pokojówki przytulili. Łucja ucałowała w policzek i jedno, 
i drugie dziecko, a potem nachyliła się i szybko pocałowała 
w policzek panią Ninę.
 — Dziękuję bardzo – powiedziała z łezką w oku, odwró-
ciła się i prawie wybiegła z mieszkania mocno zatrzaskując 
za sobą drzwi. Wtedy też wytworzył się taki przeciąg, któ-
ry tak mocno zatrzasnął otwarte okno, aż wypadła z niego 
i stłukła się jedna z szybek.
 — No tak, teraz to nawet nie będzie komu posprzątać 
– powiedziała do siebie pułkownikowa, a Łucja zbiegając ze 
schodów pomyślała tylko: „Nasi odchodzą”.
 Wojsko carskie z Zambrowem żegnało się zupełnie ina-
czej. Dla nich rozkaz był jasny: „Zabierać wszystko co się 
da i może być dla nas użyteczne, a resztę, czego wywieźć 
się nie da, i mogłoby służyć Niemcom, należy zniszczyć”. 
W koszarach więc, żołnierze zaczęli wyburzać pomniejsze 
budynki, a rzeczy metalowe składano na wozy, by wywieść 
je pociągami do Rosji. W samym mieście zachowywali się 
jeszcze gorzej. Wojsko zaczęło wypędzać z niego mieszkań-
ców i zabierać im cały dobytek. Pędzono przed sobą krowy, 
konie, zabierano zboże, a wszelki metalowy sprzęt rolniczy 
również ładowano na wozy i wywożono w kierunku stacji 
kolejowych w Czerwonym Borze i Czyżewie. Droga ewa-
kuacji pieszej prowadziła wszystkimi ulicami Zambrowa. 
Biegła również przez Poświątne, by potem, w okolicach Wi-
śniewa połączyć się z drogą na Białystok. Jeden z oficerów 
carskich, który nadzorował konfiskatę mienia na tej ulicz-
ce, spostrzegł przed kolumną wypędzanych z miasta ludzi, 
mężczyznę, który prowadził przed sobą krowę, zapewne 
po to, aby ukryć ją przed utratą, gdzieś w małej stodółce 
nad rzeką. Oficer konno zbliżył się do mężczyzny. Już miał 
zmusić go batem, by dołączył, wraz ze zwierzęciem do wy-
gnańców, lecz kiedy zobaczył jego z bliska, rozpoznał w nim 
karczmarza u którego często przebywał. Karczmarz bez 
trwogi spojrzał oficerowi prosto w oczy. Ten przez chwilę 
utrzymał spojrzenie, po czym powiedział:
 – Haraszo! Wy zostaniecie, ale krowa pójdzie z nami. Macie 
szczęście, że wódka u was była dobra!

Paweł Szepietowski 
– zambrowianin mieszkający we Francji
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18.04.2021 –obchody Dnia Katy�skiego, g. 12.00 (msza �w. w ko�ciele pw. �w. J�zefa Rzemie�lnika)
03.05.2021 – obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja, g.12.00 (msza w ko�ciele pw. Tr�jcy Przenaj�więtszej)
28.05.2021 –obchody 31-lecia samorządu 
12.09.2021 – obchody Bitwy o Zambr�w, g. 12.00 (msza w ko�ciele pw. Ducha �więtego)
11.11.2021 – obchody 103. rocznicy odzyskania niepodległo�ci, g. 12.00 (msza w ko�ciele pw. Tr�jcy Przenaj�więtszej)

18.04.2021 –obchody Dnia Katy�skiego, g. 12.00 (msza �w. w ko�ciele pw. �w. J�zefa Rzemie�lnika)

02.04.2021 - marsz �wiatła w 16-tą rocznicę �mierci Papieża J.P.II, g. 21.00 (org. Parafia pw. Tr�jcy Przenaj�więtszej)
06.06.2021 - Festyn z okazji �więta Rodziny (org. Parafia pw. Ducha �więtego)
18 lub 19.09.2021 - Festyn Rodzinny pod patronatem �w. Stanisława Kostki (org. Parafia pw. Tr�jcy Przenaj�więtszej)
10.10.2021 – Dzie� Papieski, g. 12.00 (msza w ko�ciele pw. Tr�jcy Przenaj�więtszej)

28.05.2021, g. 9.00 – 15.00 – festyn z okazji Dnia Dziecka na stadionie miejskim w Zambrowie
07.2021 – Zawody Strzeleckie (wsp�łorganizacja)

09.05.2021 - Tybory Kamianka (temat: Dwory Szlacheckie)
06.06.2021 - Prosienica/Guty Bujno (Linia Mołotowa)
 04.07.2021 - Czyżew (I Wojna �wiatowa)
01.08.2021 - Papro� i Szumowo (1920)
05.09.2021 - Pniewo (Grodziska)

11.09.2021 – G�ra Strękowa (rajd szlakiem Bitwy o Zambr�w)

Rajdy kr�tkie ok. 50 km w obie strony

Rajdy długie ponad 100 km w obie strony

29.05.2021 – Wy�cigi Kolarskie z okazji 

20.06.2021 – VI Maraton Szosowy
07.08.2021 – Pielgrzymka do Hodyszewa

            Dnia Dziecka na Stadionie Miejskim

06.01 - Koncert MMOD "Mędrcy �wiata monarchowie", MOK
22.01 - Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka, MOK
07.02 - Koncert Noworoczny MMOD, MOK
08.03 - Koncert "Dla Ewy", MOK 
26.05 - Koncert z okazji Dnia Matki, MOK 
12-13.06 - 24. Dni Zambrowa
07.2021 - Podlaska Oktawa Kultur
18.07 - Zabawa taneczna nad Zalewem
08.08 - Koncertowe lato z MOK, "Letnia Estrada"

22.08 - "Kociołek Zambrowski", Pożegnanie Lata 2021
10.09 - Konferencja naukowa po�więcona 

10.09 - Odsłonięcie pamiątkowego głazu w miejscu 

18.09 - Koncert "Niezwyciężeni ... Bohaterowie czasu 

10.11 - Koncert z okazji rocznicy Odzyskania 

             bitwie Zambr�w, RIH

             �mierci płk Jana Liniewskiego

             COVID", MOK

             Niepodległo�ci "Ta, co nie zginęła", MOK 

06.01 - Koncert MMOD "Mędrcy �wiata monarchowie", MOK 22.08 - "Kociołek Zambrowski", Pożegnanie Lata 2021

UWAGA
Wszystkie zaplanowane wydarzenia na 2021 rok odbędą się pod warunkiem sprzyjającej sytuacji  epidemiologicznej  oraz aktualnie obowiązujących
przepis�w. O szczeg�łach będziemy Pa�stwa informowa� na stronie www.zambrow.pl oraz Facebook.


