
Wszystkim Mieszkańcom naszego miasta składamy najserdeczniejsze życzenia,
zdrowych i pogodnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół. 

Wesołego Alleluja !
Zbigniew Korzeniowski
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Sprawozdania z Sesji Rady Miasta Zambrów 1.
D Z I A Ł A L N O Ś Ć  S A M O R Z Ą D U  M I A S T A  Z A M B R Ó W D Z I A Ł A L N O Ś Ć  S A M O R Z Ą D U  M I A S T A  Z A M B R Ó W

Uchwały podjęte na 34 sesji  
w dniu 29 grudnia 2017 roku: 

- Uchwała Nr 191/XXXIV/17 w sprawie uchwalenia Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2018-
2021,

- Uchwała Nr 192/XXXIV/17 w sprawie uchwalenia budże-
tu Miasta Zambrów na 2018 rok:
§ 1. Plan dochodów budżetu w wysokości 87.925.314 zł, 

z tego:
1) bieżące w wysokości 78.237.076,00 zł,
2) majątkowe w wysokości 9.688.238,00 zł, zgodnie 

z Załącznikiem nr 1.
§ 2. Plan wydatków budżetu w wysokości 92.925.314,00 zł, 

z tego:
1) bieżące w wysokości 74.997.716,00 zł,
2) majątkowe w wysokości 17.927.598,00 zł, zgodnie 

z Załącznikiem nr 2.
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł pokrywa 

się kredytem długoterminowym w rachunku bieżącym 
budżetu Miasta, zaciągniętym w Banku Spółdzielczym 
w Zambrowie.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości -455.416,00 zł
2) celową w wysokości -24.459,00 zł z przeznaczeniem 

na nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli z okazji 
Święta Edukacji Narodowej,

3) celową w wysokości – 218.258,00 zł z przeznaczeniem 
na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym (art. 
26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym – Dz. U. 
z 2017 r. poz. 209).

§ 5. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu wynosi 
5.000.000,00 zł, łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 
0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu kredytów:
1) długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu – 

w kwocie 5.000.000,00 zł;
§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 545.000,00 zł z tytułu 

wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych oraz wydatki w kwocie 540.000,00 zł na realizację 
zadań określonych w gminnym programie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych i w kwocie 
5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gmin-
nym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 80.000,00 zł i wydatki 
w kwocie 80.000,00 zł związane z realizacją zadań 
określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (utrzy-
manie zieleni w mieście).

3. Ustala się dochody w kwocie 2.380.500,00 zł z tytułu 
opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 
2.380.500,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospo-
darowania odpadami komunalnymi określonych usta-
wą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych 
z budżetu miasta, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 9. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku 
dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 

– 59.120,00 zł; wydatki – 59.120,00 zł, zgodnie z Załącz-
nikiem nr 5.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1) zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowa-

nie deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł, 
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których reali-

zacja w roku budżetowym i w latach następnych jest 
niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy 
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 
budżetowy,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organi-
zacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 
których realizacja w roku budżetowym i w latach 
następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości 
działania jednostki i z których wynikające płatności 
wykraczają poza rok budżetowy,

4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem 
przeniesień wydatków między działami,

5) przekazania kierownikom oświatowych jednostek 
budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień 
w planie wydatków zgromadzonych na wyodrębnio-
nym rachunku.

- Uchwała Nr 193/XXXIV/17 w sprawie zmian w budżecie 
miasta Zambrów na 2017 r.:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 
538.861,88 zł w tym:
1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 

2.080.316,12 zł;
2) plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 

2.619.178,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 

538.861,88 zł. w tym:
1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 

151.459,12 zł;
2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 

690.321,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.391.600,09 zł pokrywa się 

nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.
§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 122/XXIII/16 Rady Miasta 

Zambrów z dnia 29 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia 
budżetu Miasta Zambrów na 2017 r. otrzymuje brzmienie, 
określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) Plan dochodów ogółem – 84.196.667,60 zł, w tym:

a) plan dochodów bieżących – 81.723.647,39 zł,
b) plan dochodów majątkowych -2.473.020,21 zł;

2) Plan wydatków ogółem – 87.588.267,69 zł., w tym:
a) plan wydatków bieżących -78.526.961,39 zł,
b) plan wydatków majątkowych – 9.061.306,30 zł.

Uchwały podjęte na 35 sesji  
w dniu 30 stycznia 2018 

 - Uchwała Nr 194/XXXV/18 w sprawie przyjęcia planu 
nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi 
opiekunami, 

- Uchwała Nr 195/XXXV/18 w sprawie założenia Miejskie-
go Przedszkola Nr 5 w Zambrowie. Na mocy podjętej uchwa-
ły tworzy się Miejskie Przedszkole Nr 5 w Zambrowie zwane 
dalej „przedszkolem". Przekazaniu Miejskiemu Przedszkolu 
Nr 5 w Zambrowie w trwały zarząd podlega ułamkowa część 
zabudowanej nieruchomości, obejmującej działki Nr 2800/2 
o powierzchni 1,0670 ha oraz Nr 2023/1 o powierzchni 0,1982 
ha, położonej w Zambrowie przy ul. Obrońców Zambrowa 6.

- Uchwała Nr 196/XXXV/18 w sprawie ustalenia planu sieci 
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę 
Miasto Zambrów i określenia granic ich obwodów.

§ 1. Ustala się plan sieci ośmioletnich publicznych szkół pod-
stawowych prowadzonych przez gminę Miasto Zambrów 
w sposób następujący: 
1) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego 

przy ul. Magazynowej 13 w Zambrowie;
2) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Władysława Broniewskie-

go przy ul. Marii Konopnickiej 13 w Zambrowie;
3) Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Mikołaja Kopernika przy 

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6A w Zambrowie.
§ 2. Określa się granicę obwodów publicznych szkół podsta-

wowych w sposób następujący:
1) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego 

w Zambrowie. Granice obwodu: w granicach admini-
stracyjnych gminy Miasto Zambrów ulice: Aleja Wojska 
Polskiego od nr 32 (po stronie numerów parzystych) 
i od nr 25 (po stronie numerów nieparzystych) do gra-
nic administracyjnych Miasta, ulice: Dębowa, Elek-
tryczna, Grunwaldzka, Kolejowa, Kościelna, Księdza 
Henryka Kulbata, Legionowa, Leśników, Magazynowa, 
Ofiar Katynia, Ogrodowa, Produkcyjna, Przykoszaro-
wa, Sitarska, mjr Stanisława Knapika, Stokrotki, Strzel-
nicza, Targowa, Wolska;

2) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Władysława Broniew-
skiego w Zambrowie. Granice obwodu: w granicach 
administracyjnych gminy Miasto Zambrów ulice: Bia-
łostocka – numery nieparzyste, Bolesława Podedwor-
nego, Bolesława Prusa, Brzozowa, Elizy Orzeszkowej, 
Generała Józefa Bema, Henryka Sienkiewicza, Juliu-
sza Słowackiego, Kazimierza Pułaskiego, Łomżyńska, 
Marii Konopnickiej, Młynowa, Nadrzeczna, Obwodo-
wa, Ostrowska, Plac Sikorskiego, Podleśna, Polowa, 
Generała Stefana Kosseckiego, Sadowa, Słoneczna, 
Sosnowa, Stefana Żeromskiego, Świerkowa, Willowa, 
Wilsona, Zielona, Żytnia;

3) Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Mikołaja Kopernika 
w Zambrowie. Granice obwodu: w granicach admini-
stracyjnych gminy Miasto Zambrów ulice: Aleja Wojska 
Polskiego – do nr 23 włącznie po stronie numerów 
nieparzystych i do nr 30 włącznie po stronie numerów 
parzystych, Adama Mickiewicza, Armii Krajowej, Bia-
łostocka – numery parzyste, Cmentarna, Fabryczna, 
Fryderyka Chopina, Grabowska, Handlowa, Ignacego 
Paderewskiego, Jantarowa, Józefa Piłsudskiego, Kapi-
tana Władysława Raginisa, Krótka, Księdza Marcina 
Krajewskiego, Lipowa, Łanowa, Łąkowa, Mazowiecka, 
Milenijna, Obrońców Zambrowa, Papieża Jana Pawła 
II, Piaskowa, Pogodna, Poligonowa, Polna, Poświątne, 
Prymasa Stefana Wyszyńskiego, 71 Pułku Piechoty, 
Rolnicza, Sportowa, Stanisława Moniuszki, Święto-
krzyska, Tadeusza Kościuszki, Wądołkowska, Ustron-
na, Wąska, Wodna, Wiejska Wiśniowa, Zaciszna.

- Uchwała Nr 197/XXXV/18 w sprawie przyjęcia Programu 
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mia-
sto Zambrów,

- Uchwała Nr 198/XXXV/18 w sprawie określenia trybu 
postępowania o udzielenie dotacji stowarzyszeniom ogrodo-
wym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na finansowa-
nie zadań tworzących warunki rozwoju rodzinnych ogrodów 
działkowych, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontro-
li realizacji dotowanego zadania,

- Uchwała Nr 199/XXXV/18 w sprawie zatwierdzenia pla-
nów pracy komisji Rady Miasta Zambrów na 2018 r.

Uchwały podjęte na 36 sesji  
w dniu 27 lutego 2018 

- Uchwała Nr 200/XXXVI/18 w sprawie ustalenia sie-
ci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto 
Zambrów: 

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Podlaskiego Kuratora 
Oświaty, Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje:

Ustala się sieć prowadzonych przez Miasto Zambrów 
publicznych przedszkoli:

1) Miejskie Przedszkole Nr 1 „Akademia Malucha" z siedzi-
bą przy ul. Sadowej 5 w Zambrowie;

2) Miejskie Przedszkole Nr 3 z siedzibą przy ul. Magazyno-
wej 2A w Zambrowie;

3) Miejskie Przedszkole Nr 4 z siedzibą przy ul. Papieża 
Jana Pawła II 8A w Zambrowie;

4) Miejskie Przedszkole Nr 5 z siedzibą przy ul. Obrońców 
Zambrowa 6 w Zambrowie;

5) Miejskie Przedszkole Nr 6 z siedzibą przy ul. 71 Pułku 
Piechoty 10 w Zambrowie. 

- Uchwała Nr 201/XXXVI/18 w sprawie trybu udzielania 
i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, 
niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kon-
troli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

- Uchwała Nr 202/XXXVI/18 w sprawie planu dofinanso-
wania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szko-
łach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Zambrów 
oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczy-
cieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinanso-
wanie jest przyznawane w 2018 r,

- Uchwała Nr 203/XXXVI/18 w sprawie wyrażenia zgody 
na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty równej 1/2 zwalory-
zowanej bonifikaty udzielonej przy nabyciu lokalu, 

- Uchwała Nr 204/XXXVI/18 w sprawie ustalenia opłat 
za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej oraz 
uprawnienia określonych grup osób do bezpłatnych i ulgowych 
przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Zambrowie:

Ustala się ceny za usługi przewozowe w publicznym trans-
porcie zbiorowym na terenie Miasta Zambrów:
1) Cena biletu jednorazowego (brutto):

a) 2 zł – bilet normalny,
b) 1 zł – bilet ulgowy;

2) Cena biletu miesięcznego (brutto):
a) 66 zł – bilet normalny,
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• do 50% na bilety wstępu na płatne imprezy organizowane 
przez Miejski Ośrodek Kultury.
Seniorzy będą mogli korzystać ze zniżek zapewnionych 

przez partnerów akceptujących kartę programu „Zambrow-
ska Karta Seniora”. Samorząd Miasta będzie podpisywał sto-
sowne umowy z partnerami. Potwierdzeniem faktu udzielania 
zniżek będzie naklejka informacyjna o akceptowaniu karty 
umieszczona w witrynach, kasach i materiałach promocyjnych 
jednostek organizacyjnych miasta Zambrów i partnerów pro-
gramu.

Przedsiębiorco! 
Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w programie, wypeł-

nij wniosek dostępny na www.zambrow.pl w dziale: Dla 
mieszkańca – zakładka Karta Seniora i dostarcz do sekreta-
riatu urzędu lub wyślij mailem promocja@zambrow.pl 

Do dnia 19 marca 2018 r. 999 seniorów złożyło wnio-
sek o wydanie karty „Zambrowska karta Seniora 60+”.

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

b) 33 zł – bilet ulgowy.
§ 2. Wprowadza się uprawnienia do korzystania z bezpłat-

nych przejazdów w granicach administracyjnych Miasta 
Zambrów dla:
1) Osób, które ukończyły 60 lat, na podstawie dowodu 

osobistego;
2) Osób niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowa-

nym stopniu niepełnosprawności, na podstawie doku-
mentu stwierdzającego stopień niepełnosprawności 
oraz towarzyszącym tym osobom opiekunom;

3) Honorowych dawców krwi, na podstawie legitymacji 
„Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi" i dowodu 
osobistego.

§ 3. Za korzystanie z przejazdu środkami komunikacji miej-
skiej bez ważnego biletu, bez ważnego dokumentu upraw-
niającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego pobiera 
się opłatę dodatkową w wysokości 100 zł.

- Uchwała Nr 205/XXXVI/18 w sprawie funduszu sołec-
kiego w Gminie Miasto Zambrów na 2019 r. Rada Miasta 
Zambrów nie wyraża zgody na wyodrębnienie w budżecie 
Miasta Zambrów na rok 2019 funduszu sołeckiego.

- Uchwała Nr 206/XXXVI/18 w sprawie uchwalenia Gmin-
nego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji 
Leczniczej na rok 2018.

Uchwały podjęte na 36 sesji  
w dniu 30 stycznia 2018 

- Uchwała Nr 207/XXXVII/18 w sprawie zmian w budżecie 
miasta Zambrów na 2018 r.
§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 

3.382.201,72 zł w tym:
1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 

769.238,26 zł;
2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 

2.612.963,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 

3.382.201,72 zł. w tym:
1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 

408.201,72 zł;
2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 

2.974.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł pokrywa 

się kredytem długoterminowym w rachunku bieżącym 
budżetu Miasta, zaciągniętym w Banku Spółdzielczym 
w Zambrowie.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) plan dochodów ogółem – 91.307.515,72 zł., w tym:

a) plan dochodów bieżących – 79.006.314,26 zł,
b) plan dochodów majątkowych – 12.301.201,46 zł;

2) plan wydatków ogółem- 96.307.515,72 zł w tym:
a) plan wydatków bieżących – 75.405.917,72 zł,
b) plan wydatków majątkowych – 20.901.598,00 zł.

- Uchwała Nr 208/XXXVII/18 o zmianie uchwały w sprawie 
nałożenia obowiązku świadczenia usług publicznych.

Karolina Ilczuk

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

Do kogo skierowany jest program?
Program skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok 

życia i zamieszkują terenie miasta Zambrów. 

Cele 
Program ma na celu wspieranie seniorów poprzez ułatwie-

nie dostępu do różnorodnych dóbr i usług, w szczególności 
kultury i sportu, a także promowanie pozytywnego wizerunku 
osób starszych. 

Jak uzyskać kartę programu? 
1. Należy wypełnić wniosek o wydanie karty dostępny na 

stronie www.zambrow.pl w zakładce dla Mieszkańca-
-Senior oraz w siedzibie Urzędu Miasta ul. Fabryczna 3, 
II piętro, pok. 228. 

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

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

W przypadku zagubienia karty wnioskodawca składa 
w Urzędzie Miasta oświadczenie o zagubieniu lub zniszczeniu 
karty z równoczesnym wnioskiem o wyrobienie duplikatu.

Korzyści z udziału w programie 
Seniorzy otrzymują dodatkową zniżkę w wysokości:

• 50% na bilety wstępu na Pływalnię Miejską DELFIN oraz 
lodowisko.

• 50% na bilety wstępu na korty tenisowe i mecze piłkar-
skie organizowane przez Zambrowski Klub Sportowy 
„OLIMPIA”.

2. Zambrowska Karta Seniora

Pełne treści uchwał i załączników można znaleźć  
na Biuletynie Informacji Publicznej  

www.um.zambrow.bip-gov.info.pl

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykaz partnerów programu „Zambrowska Karta Seniora 60+” 

Nazwa firmy Adres Oferowana zniżka 

Czas wolny 

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY ul. Wyszyńskiego 2A 
Zambrów 

do 50 % na płatne imprezy oraz seanse kinowe organizowane 
przez MOK  

– bilet do kina na film 2D i 3D wynosi 10 zł 

PŁYWALNIA MIEJSKA DELFIN ul. Wyszyńskiego 6B 
Zambrów 

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

ZAMBROWSKI KLUB SPORTOWY 
OLIMPIA 

ul. Wyszyńskiego 9 
Zambrów 50 % 

Zdrowie i uroda 

MARTA ŻEBROWSKA 
PORADNIA DIETETYCZNA 

Magazynowa 9 
Zambrów 10% rabatu na porady dietetyczne 

NZOZ MEDICO Podleśna 45 
Zambrów 

5 % rabatu na leczenie stomatologiczne zachowawcze  
i w zakresie endodoncji 

OŚRODEK MAGNOLIA 
SANATORIUM USTROŃ 

Szpitalna 15, 43-450 Ustroń,  
www.hotel-magnolia.pl 

tel. 33 854 36 90 10 % rabatu na pobyty sanatoryjne klasyczne oraz pobyty 
sanatoryjne z kuracją ziołami  

Ojca Grzegorza Sroki OŚRODEK TULIPAN 
SANATORIUM USTROŃ 

Szpitalna 12, 43-450 Ustroń,  
www.hotel-tulipan.pl 

tel. 33 854 37 80 

TOP FITNESS CLUB Plac Sikorskiego 10 
Zambrów 20 % na zakup karnetu na siłownię 

PRACOWNIA PROTETYKI 
STOMATOLOGICZNEJ 

Przykoszarowa 5 
Zambrów 

50 % na pęknięte protezy  
i dostawianie zębów po usunięciu protezy 

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

ul. Dworcowa 22, Milówka 
tel. 508 292 942 34 % na 7 noclegów z wyżywieniem 

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ  

SANATORIUM UZDROWISKOWE 
ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA 

POLSKIEGO Z.G. 

ul. Prof. Lorentowicza 6,  
87-720 Ciechocinek 

www.znpciechocinek.pl  
tel. 54 283 60 98 

5 % na zakup turnusów sanatoryjnych (od 7 – dniowych)  
oraz na zakup zabiegów leczniczych 

Usługi 

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

10 % zniżki na zakup pakietu Mecenas Direct  
oraz Mecenas Direct dla Rodziny 
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Korzyści z udziału w programie
• Rodziny 3+ otrzymują dodatkową zniżkę w wysokości 

50% na bilety wstępu na Pływalnię Miejską DELFIN oraz 
lodowisko.

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

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

• Rodziny 3+ będą mogły korzystać ze zniżek zapewnionych 
przez partnerów akceptujących kartę programu „Zambrów 
przyjazny Rodzinie 3+”. 

Aktualne statystyki dotyczące programu:
- 413 rodzin złożyło wniosek o przystąpienie do programu,
- wydano 2199 kart,
- w programie udział bierze 53 firmy i podmioty.

Serdecznie zapraszamy lokalnych przedsiębiorców  
do przystąpienia do programu 

„Zambrów Przyjazny Rodzinie 3+”. 
Skontaktuj się z nami mailowo: 

rodzina3plus@zambrow.pl

Justyna Włodkowska-Kurpiewska

Poniżej przedstawiamy aktualną listę partnerów programu „Zambrów Przyjazny Rodzinie 3+”:

Artykuły przemysłowe 

BEMEX SP. Z O.O. Legionowa 11 
Zambrów 

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

GOLCHEM Cieciorki 4a 10 % rabatu na zakup towaru poza promocjami 

Salony meblowe 

SALON MEBLOWY „PIEER” Targowa 17 
Zambrów 6 % 

Gastronomia 

PIZZERIA „DIAVOLO” Świętokrzyska 1 
Zambrów 10 % 

Sklepy 

SKLEP OBUWNICZY Wojska Polskiego 18 
Zambrów 5 % na obuwie całoroczne i torby podróżne 

VIVA-SPORT, SKLEP 
Z ARTYKUŁAMI SPORTOWYMI 

Wyszyńskiego 8 
Zambrów 5 % 

SKLEP „POD FILARAMI” Plac Sikorskiego 1 
Zambrów 10 % 

 

Do kogo skierowany jest program?
Program skierowany się do rodzin wielodzietnych i rodzin 

zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Zambrów mają-
cych na utrzymaniu troje i więcej dzieci 
w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku 
życia, w przypadku gdy dziecko uczy 
się lub studiuje.

Cele
Program ma na celu wspieranie 

rodzin wielodzietnych i rodzin zastęp-
czych poprzez umacnianie rodziny 
i wsparcie jej funkcji, a także promowa-
nie pozytywnego wizerunku i ułatwienie 
dostępu do różnorodnych dóbr i usług, 
w szczególności kultury i sportu.

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

ze sobą kserokopie: dowodu osobistego, zaświadczenie, 

kopię legitymacji szkolnej lub inny dokument potwier-
dzający kontynuowanie nauki dla dzieci powyżej 18 roku 
życia. Wnioski będą przyjmowane przez cały okres trwania 
programu. Z wnioskiem o wydanie karty członkom rodzi-

ny może wystąpić rodzic lub opiekun 
prawny.
3. W wyznaczonym terminie odbierz 
kartę – okres oczekiwania max. 2 
tygodnie.

Karta zawiera imię, nazwisko i okres 
ważności. Karta jest ważna wyłącznie 
z dokumentem ze zdjęciem potwier-
dzającym tożsamość uprawnionego. 
Dla osób nieletnich dokumentem takim 
może być legitymacja szkolna. Dzieci 
nie objęte obowiązkiem szkolnym mogą 
korzystać z karty wyłącznie w obecności 
rodzica lub prawnego opiekuna.

W przypadku zagubienia karty wnioskodawcy lub członka 
rodziny, wnioskodawca składa w Urzędzie Miasta oświadcze-
nie o zagubieniu lub zniszczeniu karty z równoczesnym wnio-
skiem o wyrobienie duplikatu.

3. Zambrów Przyjazny Rodzinie 3+

Tańsze przejazdy komunikacją miejską 
Na mocy podjętej przez radnych miejskich uchwały 

(Nr 204/XXXVI/18 – o której szeszej mowa na stronie 3 Moni-
tora), informumjemy, iż seniorzy którzy ukończyli 60 rok życia 
mogą korzystać z tańszych bikletów jednorazowych i mie-
sięcznych komunikacji miejskiej: 

- cena biletu ulgowego jednorazowego wynosi 1 zł brutto, 
- cena biletu ilgowego miesięcznego wynosi 33 zł brutto. 

Warunkiem otrzymania zniżki jest okazanie dowodu osobi-
stego przy zakupie biletu. 

Karolina Ilczuk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZAS WOLNY 

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

zjeżdżalni – przy płatności gotówką 

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY ul. Wyszyńskiego 2a 50 % 

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

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

PHU GRZEGORZ KULESZA „SALA ZABAW 
URWISLANDIA” ul. Al. Wojska Polskiego 39 30 % rabatu na bilet wejściowy zwykły i 20% na 

organizację przyjęć 

GASTRONOMIA/NOCLEGI 

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

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

ciepły posiłek w cenie 5,90 zł podawany 
w godzinach 11.00-13.00.  

Nocleg rodzinny – 15 % rabatu. 

HOTEL MILENA – P.P.H.E I W. BIAŁOŻYT ul. Dworcowa 22, Milówka 34 % na 7 noclegów z wyżywieniem 

MEDYCYNA/ZDROWIE 

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

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

ginekologii 

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

PRACOWNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ 
STANISŁAW OLSZEWSKI ul. Przykoszarowa 5 50 % rabatu na pęknięte protezy oraz dostawianie 

zębów po usunięciu do protezy. 

ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 

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

SKLEP SPOŻYWCZY TOMASZ KOSEK ul. Wyszyńskiego 13 

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

papierosów, doładowań telefonicznych, pieczywa 
i promocji 

ZAKŁAD CUKIERNICZY „ANNA” HELENA 
MURAWSKA – NIETUBYĆ ul. Mazowiecka 1a 3 % na wyroby cukiernicze 
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ODZIEŻ, ZABAWKI, GADŻETY 

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

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

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

Coneco, Wader. 
„TATO” SKLEP Z ARTYKUŁAMI DZIECIĘCYMI ADAM 

KOTOWSKI al. Wojska Polskiego 24a 7 % na cały asortyment 

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

HANDEL DETALICZNY ARTYKUŁAMI 
PRZEMYSŁOWYMI PIOTR JASTRZĘBSKI ul. Białostocka 8 10 % na cały asortyment (obuwie, galanteria 

skórzana, torby podróżne i szkolne) 

PROFIL-DRUK ADRIAN STĘPIEŃ ul. Wodna 3A 20 % prezenty, koszulki 

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

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

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

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

SKLEP Z ODZIEŻĄ DAMSKĄ SHE ul. Kościuszki 13 10 % zniżki na cały asortyment  
– odzież damską 

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

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

ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE 

„BEMEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Legionowa 11 

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

gazetce promocyjnej 

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

HURTOWNIA „ALFA” WŁODZIMIERZ SARNOWSKI ul. Mazowiecka 26a 
10 % rabatu na wszystkie produkty: upominki, 

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

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

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

P.H.U. „CHOIŃSKI” LESZEK CHOIŃSKI Wola Zambrowska 8 
10 % i 5 %: na usługi montażu stolarki 

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

SKLEPY MEBLOWE 

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

sprzedaż mebli gotowych 

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

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

ARTYKUŁY BIUROWE, PAPIERNICZE, KSIĘGARNIE 

„KONTEXT” JAN SZELĄGOWSKI ul. Sadowa 2 7 % 

PRZEDSIĘBIORSTWO „DOM KSIĄŻKI Plac Sikorskiego 1 4-10 % na zakup książek art. papierniczych oraz 
zabawek 

ARTYKUŁY OGRODNICZE 

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

TELEFONIA KOMÓRKOWA, SPRZĘT KOMPUTEROWY, INTERNET 

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

„MARKOMP” MAREK MATEJKOWSKI ul. Bema 2b 

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

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

NAUKA JAZDY 

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "KUJAWA" 
KATARZYNA ZIENKIEWICZ Plac Sikorskiego 8 10 % na szkolenia kandydatów na kierowców 

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

SPRZĘT AGD, RTV 

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

i wniesienie gratis 

SPORT 

TOP FITNESS CLUB MARIUSZ KWIATKOWSKI Plac Sikorskiego 10 20 % zniżki na karnety 

JUBILER 

SKUP-SPRZEDAŻ ZŁOTA I SREBRA  
SPÓŁKA CYWILNA ul. Kościuszki 14 

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

ZKOŁY JĘZYKOWE 

LINGUO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

ul. Prymasa Stefana 
Wyszyńskiego 3B 

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

15 % zniżki dla trzeciego dziecka 

FIRMA VENA NAMR N. RASHID  
NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

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

UBEZPICZENIA I USŁUGI PRAWNICZE  

AVAILO SP.Z O.O. Jasionka 954 10 % na zakup pakietu Mecenas Direct oraz 
Mecenas Direct dla Rodziny 

MOTORYZACJA 

HURTOWNIA WORTEL AGRO MOTO  
I STACJA PALIW STW Poświątne 102 

10 % zniżki na usługi wulkanizacyjne,  
3 % na artykuły motoryzacyjne (oleje, opony, 

akumulatory, płyny, itd.),  
5 gr rabatu na wszystkie gatunki paliw płynnych 

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

URODA  

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

czesanie okolicznościowe, regeneracja włosów. 

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

SALON FRYZJERSKI „LAMANIA”  
MARIA BRULIŃSKA ul. Ostrowska 1 

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

okolicznościowe, regeneracja włosów oraz 
makijaż okolicznościowy 

SALON KOSMETYCZNY „GLAMOUR” ul. Wyszyńskiego 4c 

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

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

makijaż permanentny 
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Święto patronów zambrowskich szkół 6.4. Prestige Męski nowym partnerem  
zambrowskich programów

9 marca 2018 roku do programów „Zambrowska Karta 
Seniora 60+” i „Zambrów przyjazny Rodzinie 3+” dołączyło 
Przedsiębiorstwo Handlowe „Kosmos” Krzysztof Kosmowski 
z siedzibą w Białymstoku ul. Zwycięstwa 26. Firma od miesiąca 
prowadzi również działalność w Zambrowie na ul. Kościuszki 
21/2 sklep „Prestige Męski”, gdzie można skorzystać z 10 % 
zniżki na odzież męską dla posiadaczy zambrowskich kart.

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

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

Szanowni Państwo,
Zapraszamy rodziny wielodziet-

ne (trójka dzieci i więcej, rodziny 
zastępcze, rodzinne domy dziecka) 
do składania wniosków o wydanie 
ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. 
Osoby zamieszkujące w Zambrowie 
wniosek powinny składać w Urzędzie 
Miasta Zambrów, pok. 228. Wniosek 
w imieniu rodziny składa rodzic/opie-
kun prawny.

Karta „Zambrów przyjazny Rodzi-
nie 3+” i karta ogólnopolska funkcjo-
nują niezależnie od siebie.

Czym jest Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej 

trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawa-
na bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą 
korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do 
ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby 
niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia 
o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. 
Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu 

oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy 
transportowej na terenie całego kraju. 
Zniżki mogą oferować nie tylko insty-
tucje publiczne, ale również przed-
siębiorcy prywatni. Przystępując do 
programu zyskują prawo do posługi-
wania się znakiem „Tu honorujemy 
Kartę Dużej Rodziny”.

NOWOŚĆ: Mobilna Karta 
Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny (KDR) jest 
już dostępna także w wersji elek-
tronicznej. Dzięki temu rodziny wie-

lodzietne mogą korzystać z KDR w formie aplikacji na urzą-
dzeniach mobilnych. W obiegu pozostanie również plastikowy 
nośnik. 

Jak otrzymać mKDR?
Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, wystarczy złożyć wnio-

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

Justyna Włodkowska-Kurpiewska

5. Karta Dużej Rodziny

Szkoła Podstawowa nr 4 oraz Szkoła Podstawowa nr 5 
obchodziła w minionym miesiącu święto swoich patronów. 
W ramach uroczystości wręczono nagrody dla zwycięzców 
konkursów szkolnych. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 
Bogdan Świderski oraz Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz 
Dąbrowski wręczyli nagrody za udział w konkursie Recytator-
skim Poezji Władysława Broniewskiego. Nagrody otrzymali: 
miejsce I Lidia Czajkowska (SP4 w Zambrowie), miejsce II 
Aleksandra Rudnicka (SP w Szczodruchach) zaś miejsce 
III Dorota Cierpisz (SP3 w Zambrowie) i Anna Dębek (SP4 
w Zambrowie). Ponadto wyróżnienia otrzymali: Mateusz 
Pisański (SP5 w Zambrowie), Dominik Trzciński (SP w Poryte 
Jabłoń) oraz Paweł Gosk (SP w Kołakach Kościelnych).

fot. K. Ilczuk

fot. K. Ilczuk

fot. K. Ilczuk

fot. K. Ilczuk

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

Prestige Męski to nowoczesna sieć sklepów z elegancką 
odzieżą męską. Na rynku branżowym istnieje już od piętna-
stu lat. Sieć sklepów Pretige Męski oferuje: garnitury, mary-
narki, koszule, spodnie, krawaty, muszki, spinki, paski i wiele 
innych elementów męskiej garderoby. Oprócz sprzedaży firma 
prowadzi również dodatkowe usługi takie jak: szycie na mia-
rę koszul i garniturów, przeróbki krawieckie oraz prasowanie 
koszul.

Justyna Włodkowska-Kurpiewska

S P O Ł E C Z E Ń S T W O

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska
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Zambrowskie Żubry 2017 rozdane 8.Przyznano również statuetkę „Przyjaciela Szkoły”, która 
jest wyrazem wdzięczności społeczności szkolnej za bezin-
teresowne wspieranie działalności szkoły, zakupy pomocy 
dydaktycznych, wyposażenia, dofinansowania imprez oraz 

konkursów. W tym roku otrzymał ją Leszek Gregorek – przed-
stawiciel Centrum Handlowo-Usługowego „Gregorek”. 

Podczas uroczystości w Szkole Podstawowej Nr 5 nagro-
dzono najlepszych w XI Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy 
o Mikołaju Koperniku. Nagrody z rąk Dyrektora szkoły Andrze-
ja Szeligowskiego oraz Burmistrza Miasta Zambrów Kazimie-
rza Dąbrowskiego otrzymali: miejsce I Bartosz Sienicki (SP 
nr 5 w Zambrowie), miejsce II Patrycja Nagalska (SP nr 3 
w Zambrowie) i miejsce III Emilia Bączyk (SP w Wiśniewie) 
oraz Wiktoria Meler (SP nr 5 w Zambrowie).Wyróżnienia otrzy-
mali: Karolina Grodzka (SP nr 4 w Zambrowie), Mateusz Kule-
sza i Paulina Nagalska (Sp nr 3 w Zambrowie) oraz Wiktoria 
Gosk (SP w Skarżynie Starym).

Nagrodzono również uczniów z SP nr 5, którzy brali udział 
w konkursie plastycznym „Kosmiczna przygoda z Mikoła-
jem Kopernikiem”. Nagrody otrzymali: Amelia Lutostańska, 
Patrycja Kulesza, Amelia Falkowska, Iga Domagała, Zuzan-
na Kumycz, Kamil Pękała, Adam Szulc, Kinga Bieńczyk, Jan 
Andrzejczyk, Oliwia Dąbrowska. 

W ramach części artystycznych w obu szkołach ucznio-
wie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, który ukazywał 
fragmenty z życia patronów szkół. 

Justyna Włodkowska-Kurpiewska
fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

„Paryski Romans” z okazji Dnia Babci i Dziadka7.
Z okazji Dnia Babci oraz Dnia Dziadka 

w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie 
odbył się spektakl operetkowy pt. „Paryski 
Romans”. Burmistrz Miasta Zambrów Kazi-
mierz Dąbrowski złożył wszystkim obecnym 

Babciom i Dziadkom serdeczne życzenia, następnie na scenie 
wystąpił Teatr Muzyczny Iwa.

Artyści przenieśli licznie zgromadzoną publiczność w świat 
komedii i dramatu, gdzie główni bohaterowie Antonina i Edwin 
szukają miłości mimo wielu nieprzewidywalnych zwrotów akcji. 
Spektaklowi towarzyszyły liczne taneczne choreografie do 
takich utworów jak: Wilia, O Sole Mio, Ach Kobietki, Kocham 
Paryż i wiele innych.

Wstęp na operetkowy romans był bezpłatny, co stanowiło 
prezent dla wszystkich Babć i Dziadków z okazji ich święta.

Justyna Włodkowska-Kurpiewska

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

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

24 lutego w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie pod-
czas uroczystej gali rozdano doroczne nagrody Burmistrza 
Miasta Zambrów „Zambrowskie Żubry 2017”.

Zambrowskie Żubry to nagroda Burmistrza Miasta 
Zambrów przyznawana za szczególne osiągnięcia na różnych 
płaszczyznach życia. To wyróżnienie tych, którzy poprzez 
swoje działania, pasje i chęci promują Zambrów. Pierwsza 
edycja tego wyjątkowego wydarzenia miała miejsce w roku 
2001. Była to już 18 gala rozdania nagród Burmistrza Miasta 
„Zambrowskie Żubry”.

Laureaci byli wybierani podczas 7-dniowego głosowania 
on-line na stronie zambrowskiezubry.pl. Jedynym wyjątkiem 
w kategorii „Najlepszy uczeń” decyzję o przyznaniu nagrody 
podjęła kapituła powoływana co roku przez Burmistrza Miasta 
Zambrów.

W tym roku laureata nagrody Grand Prix Publiczności 
wybrała publiczność obecna na uroczystości głosując on-line 
do końca części oficjalnej gali. Laureatem w tej kategorii zosta-
ła Anna Bujko – nauczycielka dyplomowana plastyki i techniki, 
koordynator Szkolnego Klubu Wolontariatu.

Również tego wieczoru Burmistrz Miasta Zambrów przy-
znał wyróżnienie specjalne dla osoby która przyczyniła się do 
promocji miasta Zambrów poprzez naukę. Wyróżnienie ode-
brała dr hab. Ewa Glińska, która 20 grudnia 2017 roku otrzy-
mała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie 
nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

Oto lista laureatów nagrody „Zambrowskie Żubry 2017”:

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

1. Kategoria Najlepszy reportaż promujący Miasto Zambrów

 „ZŁOTY ŻUBR” Redakcja Zambrowskiego Por-
talu Internetowego zambrow.org – STALAG 130 
w Zambrowie – historia włoskiego jeńca

2. Kategoria Najlepsza fotografia Miasta Zambrów

 „ZŁOTY ŻUBR” Tadeusz Krassowski „Wschodzą-
cy dzień”
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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. J. Włodkowska-Kurpiewska

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

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

3. Kategoria Wydarzenie roku

 „ZŁOTY ŻUBR” Miejski Ośrodek Kultu-
ry w Zambrowie – koncert „Czar Świąt”

 „SREBRNY ŻUBR” Mazowiecko-Pod-
laski Klub Karate – VII Międzynarodo-
we Mistrzostwa Polski International 
Budokai

 „BRĄZOWY ŻUBR” Zambrowski Klub 
Karate KYOKUSHIN – Ogólnopolski 
Turniej Rodzinny w Karate Kyokushin 
z okazji Dnia Niepodległości

4. Kategoria Osobowość roku

 „ZŁOTY ŻUBR” Natalia Wojciechowska

5. Kategoria Przedsiębiorca roku

 „ZŁOTY ŻUBR” ex equo:

 Krzysztof Rokicki -właściciel EURO-
MAX Zakład Produkcyjny w Zambrowie

 Michał Godlewski – właściciel firmy 
MONOLIT 

6. Kategoria Najlepszy Nauczyciel

 „ZŁOTY ŻUBR” Grażyna Wyszyńska

7. Kategoria Najlepszy Uczeń

 Szkoły Ponadgimnazjalne – „ZŁOTY 
ŻUBR” Ida Milewska

 Szkoły Gimnazjalne – „ZŁOTY ŻUBR” 
Maja Dmochowska

 Szkoły Podstawowe – „ZŁOTY ŻUBR” 
Jan Eugeniusz Saniewski

8. Kategoria Najlepszy Sportowiec/Najlepsza 
drużyna

 „ZŁOTY ŻUBR” Drużyna Lekkoatle-
tyczna Szkoły Podstawowej Nr 4 
w Zambrowie

Tuż po nagrodzeniu laureatów wolontariusz-
ki ze sztabu WOŚP przy Miejskim Gimnazjum nr 
1 w Zambrowie podsumowały 26 finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się 
w dniach 13-14.01.2018r. w Zambrowie.

Na zakończenie tegorocznej gali „Zambrow-
skich Żubrów” wystąpił zespół Poparzeni Kawą 
Trzy.

Justyna Włodkowska-Kurpiewska
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Złote Gody9.
W lutym 2018 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zambro-

wie odbyły się dwie uroczystości odznaczenia Medalami za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Za 50 lat przeżytych w związ-
ku małżeńskim dostojni Jubilaci otrzymali medale przyznawa-
ne przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. 

• 17 lutego 2018 r. „Złote Gody” świętowało małżeństwo 
Renata i Benedykt Gosk

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

Anna Bączyk
Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego w Zambrowie

• 10 lutego 2018 r. „Złote Gody” świętowało małżeństwo 
Marianna i Lucjan Godlewscy

Zambrowski Dzień Kobiet10.

fot. A. Bączyk

fot. A. Bączyk

Międzynarodowy Dzień Kobiet przypadający na dzień 
8 marca to szczególne święto wszystkich Pań. W Zambrowie 
zorganizowano liczne uroczystości przygotowane specjalnie 
dla pułci pięknej. 

8 marca ponad 40 członków Koła Terenowego Polskie-
go Związku Niewidomych w Zambrowie świętowało Między-
narodowy Dzień Kobiet. Na uroczystości obecni byli przed-
stawiciele władz samorządowych, placówek opiekuńczo 

– wychowawczych oraz sympatycy KTPZN. Impreza roz-
poczęła się życzeniami od przybyłych gości i uhonorowania 
obecnych Pań kwiatami i drobnymi upominkami. Nie zapo-
mniano również o Panach, którzy 10 marca obchodzili swoje 
święto i którzy również otrzymali drobne prezenty z rąk Teresy 
Szumowskiej Prezesa Stowarzyszenia „Szansa” w Zambro-
wie.

10 i 11 marca w Centrum Kultury w Zambrowie odbyły się 
dwa koncerty. Pierwszy z udziałem zespołu „Feel” na czele 
z liderem zespołu Piotrem Kupichą przyciągnoł liczną damską 
część publiczności, która wraz z członkami grupy śpiewała 
najpopularniejsze utwory, takie jak: „Gdy jest już ciemno”, „Jak 
anioła głos” czy „Pokaż na co cię stać”. 

Kolejnego dnia na scenie wystąpił zespół 
Instrumentalno – Wokalny „Camerata” pod kie-
rownictwem Marioli Zalewskiej oraz Teatr Form 
Różnych w ramach „Koncertu dla Ewy”. Goście 
wysłuchała wiązankę klasycznych utworów naj-
sławniejszych kompozytorów m.in.: A. Vivaldie-
go czy W. A. Mozarta, zaś aktorzy z Teatru Form 
Różnych bawili zgromadzonych na sali zabaw-
nymi skeczami przygotowanymi specjalnie na 
Dzień Kobiet.

Podczas obu koncertów Burmistrz Miasta 
Zambrów Kazimierz Dąbrowski złożył Paniom 
najserdeczniejsze życzenia oraz wręczył tulipa-
ny. 

Justyna Włodkowska-Kurpiewska

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

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska
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Młodzież zapobiega pożarom11. Najlepsi szachiści nagrodzeni 12.
8 marca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów 

odbyły się eliminacje do XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.

Wyniki zmagań przestawiają się następująco:

I GRUPA WIEKOWA  
(uczniowie szkół podstawowych kl. I-VI)

1. Igor Wądołowski I miejsce 28 pkt.
2. Artur Lubak II miejsce 24 pkt.
3. Hubert Chełski III miejsce 23 pkt.

II GRUPA WIEKOWA  
(uczniowie szkół podstawowych kl. VII,  

uczniowie szkół gimnazjalnych)

1. Adrian Lachowicz I miejsce 20 pkt. + 8 pkt.
2. Jan Eugeniusz Saniewski II miejsce 23 pkt. + 5,5 pkt.
3. Lena Gromek III miejsce 20 pkt. + 5 pkt.

Laureaci zostali zakwalifikowani do szczebla powiatowe-
go. Gratulujemy i życzymy powodzenia na kolejnych szcze-
blach konkursu.

Justyna Kowalczyk
Urząd Miasta Zambrów

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

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

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

11 marca 2018 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambro-
wie odbył się III Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Burmi-
strza Miasta Zambrów.

W zawodach udział wzięło siedemdziesięciu zawodni-
ków z całej Polski. Organizatorami imprezy był: Miejski Ośro-
dek Kultury w Zambrowie, Akademia Szachowa Sobocińscy 
w Zambrowie oraz Mateusz Janowicz. W zawodach udział 
brali zarówno dorośli, młodzież oraz dzieci ze szkół podstawo-
wych i przedszkolaki.

Rozgrywki toczyły się w systemie szwajcarskim na dystan-
sie 7 rund, kojarzenie komputerowe, tempo gry – 10 minut 
+ 5 sekund dla każdego zawodnika. Po niespełna pięciu 
godzinach zaciętej i emocjonującej gry wyłoniono najlepszych 
zawodników i zawodniczki w poszczególnych kategoriach wie-
kowych. Puchary i dyplomy trafiły do najlepszych, zaś pozo-
stali zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale. 

Klasyfikacja końcowa:

Najlepszy Zambrowianin
Daniel Retkowski

Kategoria Open – Mężczyźni
1. Michalak Robert
2. Obiedziński Paweł
3. Ołowski Sławomir

Kategoria Open – Kobiety
1. Zapert Katarzyna

Najlepsi w kategoriach Wiekowych:

Do 10 lat (chłopcy):
1. Pryzmont Hubert
2. Chełstowski Bartosz
3. Burak Krystian

Do 10 lat (dziewczęta):
1. Gładyszewska Kinga
2. Sutkowska Aniela
3. Kowalczyk Aleksandra

Do 13 lat (chłopcy):
1. Firmuga Jakub
2. Zaremba Krystian
3. Dłużniewski Karol

Do 13 lat (dziewczęta):
1. Supeł Weronika
2. Mroczkowska Eliza
3. Piaścik Zuzanna

Do 16 lat (chłopcy):
Szeligowski Paweł
Kulawczyk Przemysław

Do 16 lat (dziewczęta):
Sudak Natalia

zambrowiacy.pl

fot. zambrowiacy.pl

fot. zambrowiacy.pl

fot. zambrowiacy.pl

fot. zambrowiacy.pl
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Zambrów otrzymał dofinansowanie na utworzenie 
Miejskiego Żłobka13.

I N F O R M A C J E I N F O R M A C J E

Miło nam poinformować, iż Miasto Zambrów otrzymało 
dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej w ramach projektu „Maluch+” 2018 w kwocie 517 366 
zł na utworzenie Miejskiego Żłobka dla dzieci w wieku do lat 3.

Żłobek zlokalizowany będzie przy ul. Obrońców Zambro-
wa 6.

Wszystkich zainteresowanych rodziców zapraszamy do 
zapisywania swoich pociech od 1 marca 2018 roku do siedzi-
by Miejskiego Przedszkola nr 6 w Zambrowie ( ul. 71 Pułku 
Piechoty 10).

Justyna Włodkowska-Kurpiewska

Miasto Zambrów uzyskało bardzo wysoką  
ocenę pre-ratingową14.

Ocena mieści się na poziomie inwestycyjnym w przedzia-
le pomiędzy AAA a BBB+, co oznacza, że na 2792 jednost-
ki samorządu terytorialnego w Polsce zaledwie 319 posiada 
ocenę równą lub wyższą od uzyskanej przez Miasto Zambrów. 
Jest to dowodem na to, iż Miasto Zambrów w sposób odpo-
wiedzialny i racjonalny zarządza środkami publicznym.

Badanie pre-ratingowe wykonała na zlecenie Fundacji 
Rozwoju Rynku Kapitałowego agencja ratingowa INC Rating 
Sp. z o.o. z Poznania, podlegająca Europejskiej Komisji Nad-
zoru Giełd i Papierów Wartościowych w Paryżu, a której wyso-
kie kwalifikacje zostały potwierdzone przez Europejski Nadzór 
Bankowy w Londynie.

Justyna Włodkowska-Kurpiewska

Pozbądź się azbestu za darmo!

Informujemy, że Gmina Miasto Zambrów planuje pozyskać 
środki z WFOSiGW na dofinansowanie kosztów inwestycji 
związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem 
elementów zawierających azbest (eternit) z terenu gminy 
Zambrów.

Urząd Miasta w Zambrowie zawiadamia zatem o możliwo-
ści składania wniosków na 2018 rok.

Kwota dofinansowania wynosi do 100% kosztów obej-
mujących: demontaż, transport i zdeponowanie odpadów na 
składowisku.

1. Wnioski mogą składać osoby fizyczne posiadające na 
terenie Gminy Miasto Zambrów budynki mieszkalne 
i gospodarcze pokryte wyrobami zawierającymi azbest.

2. Dofinansowanie nie dotyczy nieruchomości, na której jest 
prowadzona działalność gospodarcza.

3. Pomoc nie obejmuje osób fizycznych, które we własnym 
zakresie dokonały czynności przekazania do unieszkodli-
wienia wyrobów zawierających azbest.

4. Pomoc nie obejmuje kosztów związanych z zakupem 
i montażem nowych pokryć dachowych.

5. Pomoc udzielana jest na wniosek Beneficjenta.

Parafia pw. Trójcy Przenaj-
świętszej w Zambrowie ser-
decznie zaprasza na kolejny 
Marsz Światła w 13-tą rocznicę 
śmierci Papieża Jana Pawła 
II. Wymarsz nastąpi 2 kwietnia 
o godzinie 21.00 z parkingu 
przy Zespole Szkół Nr 1 (Aleja 
Wojska Polskiego). Następnie 
przejdziemy pod pomnik św. 
Jana Pawła II i tu złożymy zni-
cze. 

S P O R T

Sportowa majówka? 
Zapisz się na 4 Zambrowski Bieg Uliczny 16.

Stadion Miejski w Zambrowie
9.00 – biegi dla dzieci na płycie stadionu (zapisy są prowa-

dzone u nauczycieli wychowania fizycznego w zambrow-
skich szkołach) W dniu imprezy dzieci biorące udział 
w biegach towarzyszących zgłaszają się na trybuny przy 
płycie głównej stadionu, gdzie będą ustawiane do startu 
wg. kategorii wiekowej.

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

10.30 – start biegu z bieżni stadionu na 5 km ulicami 
Zambrowa,należy mieć ukończone 16 lat 

Biuro zawodów, szatnia, toalety: w nowym budynku 
Zambrowskiego Klubu Sportowego OLIMPIA, ul. Prymasa 
Stefana Wyszyńskiego 8 

Parking dla uczestników imprezy przy budynku Klubu: 
(wjazd tylko od ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego)
Aby wziąć udział w biegach na 5 i 10 km należy się zapo-

znać się z regulaminem imprezy i wypełnić formularz rejestra-
cyjny dostępny na oficjalnej stronie Zambrowskich Biegów 
Ulicznych www.zambrowskibieguliczny.pl oraz uiścić opłatę 
startową w wysokości 20 zł. 

Każdy z uczestników, który ukończy bieg, otrzy-
ma pamiątkowy medal. Dla zwycięzców przewidziano 
puchary oraz nagrody finansowe. 

W ramach obydwu biegów będzie prowadzona kla-
syfikacja generalna kobiet i mężczyzn. Wyłonimy także 
Najlepszą Zambrowiankę i Najlepszego Zambrowiani-
na w biegu głównym na 10 km (warunkiem jest oka-
zanie dowodu osobistego wydanego przez Burmistrza 
Miasta Zambrów). 

Uwaga!!!
W tegorocznym biegu nagrodzeni zostaną również 

najlesi biegacze i biegaczki z terenu powiatu 
zambrowskiego.

Wszyscy zawodnicy startujący w biegu na 5 i 10 km muszą 
zostać zweryfikowani w dniu imprezy w Biurze Zawodów 
w godzinach 8.00 – 10.00. W Biurze Zawodów zawodnicy 
otrzymają pakiet startowy zawierający: t-shirt, numer startowy 
wraz z elektronicznym chipem do pomiaru czasu oraz talon na 
ciepły posiłek. 

Z myślą o dzieciach i młodzieży przygotowaliśmy bie-
gi towarzyszące, które odbędą się na płycie stadionu już od 
godziny 9.00. W biegach towarzyszących mogą wziąć udział 
dzieci i młodzież uczęszczające do zambrowskich szkół 
i przedszkoli. Zapisy są prowadzone u nauczycieli wychowa-
nia fizycznego w zambrowskich szkołach. Liczba miejsc jest 
ograniczona do 480 miejsc. Nie ma możliwości dopisania 
dziecka w dniu zawodów. 

W dniu imprezy dzieci biorące udział w biegach towarzy-
szących zgłaszają się na trybuny przy płycie głównej stadionu, 
gdzie będą ustawiane do startu wg. kategorii wiekowej. 

Każdy uczestnik biegów towarzyszących otrzyma ma 
mecie pamiątkowy medal, dla zwycięzców zaplanowano 
puchary.

Justyna Włodkowska-Kurpiewska

15.

6. Prace związane zarówno z demontażem, transportem jak 
i zdeponowaniem odpadów zawierających azbest będzie 
wykonywał przedsiębiorca wyłoniony przez gminę w dro-
dze przetargu według ustalonego harmonogramu prac.

7. Przewidywany termin realizacji zadania przypada na okres 
od maja do końca września 2018 roku.

8. Wniosek do pobrania w UM Zambrów pok. 340,341 lub na 
stronie internetowej: www.zambrow.pl w zakładce: System 
Gospodarowania Odpadami Komunalnymi.

UWAGA! W przypadku kiedy Gmina Miasto Zambrów uzy-
ska dotację w wysokości niższej niż 100% dofinansowania 
wnioskodawca zobowiązuje się do pokrycia pozostałej części 
kosztów inwestycji usunięcia azbestu. 

WARUNKI UZYSKANIA DOTACJI:

1. posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości,
2. posiadanie wpisu do inwentaryzacji azbestu na terenie 

Miasta Zambrów,
3. wyrażenie zgody na dofinansowanie inwestycji usunięcia 

azbestu z własnych środków, w przypadku uzyskania niż-
szej dotacji przez Urząd Miasta,

4. w przypadku otrzymania dotacji przez Urząd Miasta 
Zambrów należy zgłosić zamiar wykonania robót budow-
lanych w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa 
Powiatowego w Zambrowie na 30 dni przed planowany 
terminem robót.

zambrowski 

bieg ulicznyD
e
si

g
n
e
d
 b

y 
F

re
e
p
ik

.c
o
m

4#
01.05.2018

ZAPRASZAMY

Wniosek należy złożyć w sekretariacie: Urzędu Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów w terminie do 30.03.2018 r.
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Historia pewnego mieszkania

Dzienniki
(Odcinek XXVII)

19.

27 września 1949 r. Ciąg dalszy.
Prowadzenie lekcji jest sprawą bardzo uciążliwą, szczególnie w licz-

nych klasach. Siedząc na katedrze (Tak, były jeszcze wtedy katedry. 
Podium z pulpitem.), często popadałem w zamyślenie. Różne myśli 
przelatywały przez głowę. Ostatnio przepytywałem klasę z wiersza 
zadanego na pamięć. Tekst Adama Mickiewicza zaczynający się od 
słów ,,Lecz krzyżackiego gadu nie ugłaszcze…”. Podchodzili do katedry 
kolejno dziewczynki i chłopcy, deklamowali różnie. Przy tej okazji zaczą-
łem śledzić barwę ich oczu. Okazało się, że prawie wszyscy mieli oczy 
niebieskie, tylko o różnych odcieniach. A może tak mi się wydawało, bo 
zmieniały się promienie słoneczne, padały pod różnym kątem. Liczne 
były odcienie tego błękitu.

8 października 1949 r. (sobota).
Z ostatniego tygodnia nie jestem zadowolony. Dobrze mi się nie wio-

dło. Z profesor Bierońską doszło do jakiejś wpadki. Poczułem niesmak. 
Potem była klasówka z matematyki. Otrzymałem 2+! Nie lubię tego 
przedmiotu. Profesor jest bardzo wymagający. Muszę przysiąść fałdy. 
Z Leną już komedia. Jeśli mam zostać księdzem, to kontakty z nią będą 
niebezpieczne. Po lekcjach odprowadza mnie do domu. Dziś przyszła 
prawie pod same Wądołki. Zakończę te flirty. Jeśli S. jej imponuje, to 
proszę bardzo. Nie powiem jej, że stanę się inny. Nie muszę zdradzać 
swoich planów. Często teraz myślę o kapłaństwie. cdn...

Ireneusz Krystowski

Część IV
Słońce przebijało się przez szyby, kładąc na podłodze srebrzyste 

dywany, które rozświetlały całe mieszkanie. Dowódca szlisselburskiego 
pułku piechoty pułkownik Konstanty Mikołajewicz Gorczakow przeszedł 
po nich i otworzył okno, by wpuścić do środka trochę świeżego powie-
trza. Wewnątrz czuć było jeszcze mydło, którym wczoraj jego podwład-
ni szorowali wszystko, aby mieszkanie lśniło, gotowe na przyjazd żony 
z synkiem. Pułkownik Gorczakow czuł się bardzo podekscytowany. Było 
jeszcze wcześnie, a on już wrócił ze śniadania, które zjadł w kasynie 
znajdującym się w budynku obok. Stanął w oknie rozglądając się dooko-
ła. Na niedawno posadzonych brzozach i lipach zaczęły pokazywać się 
młode listki. Jasnozielony kolor powoli przykrywał szare błoto pokrywa-
jące drogę dzieląca budynki mieszkalne od koszar dla wojska. Zewsząd 
dochodziły okrzyki wydawanych rozkazów i śpiew żołnierzy wyruszają-
cych na ćwiczenia w kierunku Woli Zambrowskiej i Rykacz. Jego pułk 
też, w godzinach popołudniowych, miał wyjechać na ćwiczenia, z tym że 
do Czerwonego Boru i to na kilka dni. Ale nie to dziś najbardziej zaprzą-
tało jego głowę. Taki wyjazd na poligon, w porównaniu z wojną turec-
ką, w której uczestniczył kilka lat temu, to dla niego zabawa. Cały czas 
myślał o przyjeździe żony i syna, którzy wyruszyli pociągiem z Petersbur-
ga i na stacji w Czyżewie powinni być około południa.

Pułkownik zamknął okno i zaczął przechadzać się po mieszkaniu 
sprawdzając, czy wszystko jest w jak najlepszym porządku. Urządzone 
skromnie, po żołniersku, jednak było bardzo duże i przestronne. Wyso-
kie pokoje nadawały charakter petersburskich pałaców, a strzeliste okna 
wpuszczały mnóstwo światła. W pokojach stały wojskowe metalowe łóż-
ka i szafy. Oprócz tego prosty drewniany stół i dwa krzesła. W każdym 
z pokoi, w rogu, znajdowały się wysokie, kaflowe piece. Przestrzenny 
pokój dzienny służył również za kuchnię. Prócz stołu z sześcioma krze-
słami, w jednym z jego rogów ustawiona była dwuosobowa sofa i mały 
okrągły stolik. Były to jedyne zdobione meble, które zostały przydzielone 
dla oficera armii carskiej.

Po przeciwległej stronie znajdował się kaflowy piec z czterema faje-
rami. Konstanty Mikołajewicz nigdy z niego nie korzystał. Zawsze jadł 
w kasynie oficerskim. Dziś jednak kazał swojemu kamerdynerowi rozpa-
lić we wszystkich piecach, tak, by w mieszkaniu było ciepło na przyjazd 
rodziny. Pułkownik był zadowolony. Miał nadzieję, że Nina będzie szczę-
śliwa podczas pobytu w Zambrowie, a mały Aleksander szczęśliwy z tak 
dużej przestrzeni do zabawy.

Stanął przed drzwiami. Zapiął swój galowy mundur na ostatni guzik 
i wyszedł. Rozejrzał się po mrocznym, długim korytarzu. Niedaleko scho-
dów, przy małym stoliczku, siedział żołnierz pełniący dyżur. Gorczakow 
krzyknął do niego:

– Szeregowy!
Sołdat zerwał się z krzesła i natychmiast przyjął pozycję na bacz-

ność.
– Tak jest! Najjaśniejszy Panie!
– Proszę natychmiast zawołać mojego kamerdynera, tylko bystra!
– Tak jest! Najjaśniejszy Panie!- odpowiedział znowu dyżurny i zbiegł 

po schodach do izby,
w której przebywali kamerdynerzy wszystkich oficerów mieszkają-

cych w budynku. Szeregowy otworzył drzwi, przez które wydobył się dym 
i ostry zapach tytoniu. W szarym pomieszczeniu przebijały się sylwetki 
czterech postaci siedzących przy stole i grających w karty. Przy ścianie 
na półce, stał duży samowar do parzenia czaju, a po przeciwnej stronie 
rozłożone było polowe łóżko, na którym ktoś leżał.

– Kapral Mlaczkow!- zawołał dyżurny.
– Da – mruknął któryś z siedzących.
– Pułkownik Gorczakow wzywa na górę.
– No pajdu – odburknął kamerdyner- Piećka, a ty wstawaj, grać 

będziesz za mnie, tylko ostrożnie, bo karta mi szła, także możesz ich 
ograć do ostatniej kopiejki.

– No haraszo, wstaju – odpowiedział leżący, a kapral wszedł po 
szerokich schodach, rozjaśnionych ogromnymi oknami do mieszkania 
swojego przełożonego. Zapukał do drzwi.

– Da – odpowiedział pułkownik.
– Kapral Mlaczkow, na rozkaz.
– Wejść. 
Kamerdyner otworzył drzwi i wszedł. Oficer siedział na sofie i czytał 

codzienną gazetę.
– Czy powóz i konie już są gotowe?
– Tak jest, panie pułkowniku!
– To proszę podstawić je pod budynek. My pojedziemy do Czyżewa, 

a ty masz dopilnować pieców, żeby nie wygasły i przygotować mi mundur 
polowy na dzisiejsze popołudnie.

– Tak jest, Najjaśniejszy Panie pułkowniku!- wykrzyknął Mlaczkow 
i ruszył do małych, również zbudowanych z czerwonej cegły komórek na 
węgiel, znajdujących się na tyłach budynków mieszkalnych.

Konstanty Mikołajewicz odłożył gazetę, wstał i ruszył ku wyjściu, 
po czym zatrzasnął za sobą drzwi na tyle mocno, że przeciąg, który się 
wytworzył poruszył kartkami gazety, jakby chciał jeszcze do niej zajrzeć.

Paweł Szepietowski
- zambrowianin mieszkający we Francji

III Turniej Karate o puchar Burmistrza Zambrowa18.
11 marca 2018 roku odbył się Międzynarodowy Turniej 

o Puchar Burmistrza Zambrowa w Karate Kyokushin. Orga-
nizatorem turnieju był Zambrowski Klub Karate Kyokushin – 
sensei Anna Kaczyńska – Youssfi i sensei Skander Youssfi, 
zaś współorganizatorami Starostwo Powiatowe w Zambrowie 

i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Patro-
nat honorowy nad imprezą sportową objął Burmistrz Miasta 
Zambrów Kazimierz Dąbrowski.

Turniej przeznaczony był dla dzieci i młodzieży z podzia-
łem na stopień zaawansowania dla pomarańczowych pasów 
stawiających pierwsze kroki na macie oraz dla zaawansowa-
nych zawodników. Turniej będzie rozgrywany w formule kumi-
te (semi kontakt – z użyciem ochraniaczy) oraz kata (układ 
technik) według przepisów IKO (International Kyokushinka-
ikan Organization)

W dniu turnieju odbył się Dzień Kultury Japonii. W progra-
mie imprezy zaplanowane były warsztaty z Kaligrafii, Origami 
i Origata. Tuż po ceremonii otwarcia odbył się pokaz karate 
zawodników z Zambrowskiego Klubu Karate Kyokushin oraz 
degustacja sushi.

W turnieju wzięło udział 253 zawodników z 22 klubów. 
Najlepszym zawodnikiem z Powiatu Zambrowskiego został 
wybrany Paweł Gronostajski zaś zawodniczą Karolina 
Olszewska. Najlepszym zawodnikiem Turnieju został wybrany 
Eduard Chushal (Białoruś) zaś zawodniczą Ignatowska Kami-
la (Augustów).

Klasyfikację drużynową wygrał Zambrowski Klub Karate 
Kyokushin z 95 punktami.

zambrowiacy.pl

Olimpia Zambrów rozpoczęła rundę wiosenną17.
10 marca 2018 r. Olim-

pia Zambrów rozpoczęła 
rozgrywki w ramach run-
dy wisennej III ligi sezo-
nu 2017/2018. Na swoim 
boisku podjęła zespół ŁKS 
126 Łomża. Mecz zakoń-
czył się zwycięstwem 
Olimpii Zambrów (4:3).

Terminarz spotkań domowych Olimpii  
w rundzie wiosennej III ligi sezonu 2017/18:

Olimpia Zambrów – Sokół Ostróda, 24.03.2018
Olimpia Zambrów – Świt Nowy Dwór Mazowiecki, 7.04.2018
Olimpia Zambrów – Widzew Łódź, 21.04.2018
Olimpia Zambrów – Legia II Warszawa, 02.05.2018
Olimpia Zambrów – Sokół Aleksandrów Łódzki, 5.05.2018
Olimpia Zambrów – Ursus Warszawa, 19.05.2018
Olimpia Zambrów – Tur Bielsk Podlaski, 26.05.2018 
Olimpia Zambrów – Pelikan Łowicz, 9.06.2018

Justyna Włodkowska-Kurpiewska
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