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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

- UCHWAŁA NR 209/XXXVIII/18 w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Zambrów na lata 2018-2021. 

- UCHWAŁA NR 210/XXXVIII/18 w sprawie wyrażenia zgo-
dy na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty równej 1/2 zwalo-
ryzowanej bonifikaty udzielonej przy nabyciu lokalu. Zgodnie 
z decyzją rady miasta wyraża się zgodę na odstąpienie od 
żądania zwrotu kwoty równej 1/2 zwaloryzowanej bonifikaty 
w kwocie 29.914,94 zł (słownie: dwadzie-
ścia dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście 
złotych, 94/100) udzielonej najemcom przy 
nabyciu na własność lokalu mieszkalnego nr 
2 przy ulicy Raginisa 7 w Zambrowie.

- UCHWAŁA NR 211/XXXVIII/18 w spra-
wie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty. 
Na mocy podjętej uchwały wyraża się zgodę 
na udzielenie bonifikaty w wysokości do 99% 
od ustalonej ceny zabudowanej nieruchomo-
ści oznaczonej w ewidencji gruntów miasta 
Zambrów jako działki nr 917/5, 927/2, 927/8, 
927/10, 1018/7, 2451/10, 2451/20 o łącznej 
powierzchni 4516 m2 przy sprzedaży tej nie-
ruchomości na rzecz Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Zambrowie.

- UCHWAŁA NR 212/XXXVIII/18 w spra-
wie uchwalenia projektu Regulaminu dostar-
czania wody i odprowadzania ścieków na 
terenie Miasta Zambrów. Radni miejscy 
postanowili przyjąć i przekazać do zaopinio-
wania organowi regulacyjnemu projekt Regu-
laminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Miasta Zambrów. 

- UCHWAŁA NR 213/XXXVIII/18 w sprawie zaliczenia 
drogi do kategorii dróg gminnych. Rada Miasta Zambrów po 
zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Zambrowskiego zaliczy-
ła do kategorii dróg gminnych ulicę Dębową w miejscowości 
Zambrów.

- UCHWAŁA NR 214/XXXVIII/18 w sprawie ustalenia 
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkol-
nego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Miasto 
Zambrów. Radni uchwalili opłatę za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkol-
nym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w któ-
rym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu, w czasie przekra-
czającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 
ustawy Prawo oświatowe, na poziomie 1 zł za godzinę zajęć.

- UCHWAŁA NR 215/XXXVIII/18 w sprawie przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz prze-
ciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto 
Zambrów na rok 2018. 

- UCHWAŁA NR 216/XXXVIII/18 w sprawie przejęcia obo-
wiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

- UCHWAŁA NR 217/XXXVIII/18 w sprawie podziału Mia-
sta Zambrów na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów 
i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym. 
1.  Liczba mieszkańców Zambrowa, ujętych w stałym reje-

strze wyborców, wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. 
wynosi 21 619 osób.

2.  Liczba wybieranych radnych: 21.
3.  Jednolita norma przedstawicielstwa: 1029.

Uchwały podjęte na 39 sesji  
w dniu 24 kwietnia 2018 roku: 

- UCHWAŁA NR 218/XXXVIII/18 w sprawie zmiany sie-
dziby jednostki budżetowej Żłobek Miejski w Zambrowie. 
Na mocy podjętej uchwały dokonuje się zmiany siedziby jed-
nostki budżetowej Żłobek Miejski w Zambrowie z siedziby 
przy ul. 71 Pułku Piechoty 10 w Zambrowie na siedzibę przy 
ul. Obrońców Zambrowa 6 w Zambrowie. W związku ze zmia-
ną siedziby:
1)  przekazaniu Żłobkowi Miejskiemu w Zambrowie w trwały 

zarząd podlega ułamkowa część zabudowanej nierucho-
mości stanowiącej działki Nr 2800/2 i 2023/1 o pow. 1,2652 
ha położonej w Zambrowie przy ul. Obrońców Zambrowa 
6 do sprawowania wspólnego zarządu nieruchomością 
z Miejskim Przedszkolem Nr 5 w Zambrowie;

2)  ułamkowa część zabudowanej nieruchomości stanowiąca 
działkę Nr 1629/3 o pow. 0,4872 ha położona w Zambrowie 
przy ul. 71 Pułku Piechoty 10 będąca w trwałym zarządzie 
Żłobka Miejskiego w Zambrowie sprawowanym wspól-
nie z Miejskim Przedszkolem Nr 6 w Zambrowie podlega 
przekazaniu w trwały zarząd Miejskiemu Przedszkolu Nr 6 
w Zambrowie.

- UCHWAŁA NR 219/XXXVIII/18 o zmianie uchwały 
w sprawie uchwalenia Zambrowskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. 

W załączniku do uchwały Nr 190/XXIII/17 z dnia 28 listo-
pada 2017 r. w sprawie uchwalenia Zambrowskiego Progra-
mu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2018 r. § 11 otrzymuje brzmienie:
„§ 11. 1. W celu ograniczenia dostępności alkoholu ustala 

się zasadę, że jedno zezwolenie na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonego do spożycia w miejscu 
sprzedaży:
1)  na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 

4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – przypada na 
880 mieszkańców;

2)  na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 
18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – przypa-
da na 880 mieszkańców;

3)  na sprzedaż napojów zawierających powyżej 
18% zawartości alkoholu – przypada na 880 
mieszkańców.

2.  W celu ograniczenia dostępności alkoholu usta-
la się zasadę, że jedno zezwolenie na sprzedaż 
napojów alkoholowych przeznaczonego do spoży-
cia poza miejscem sprzedaży:
1)  na sprzedaż napojów alkoholowych zawierają-

cych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo 
– przypada na 440 mieszkańców;

2)  na sprzedaż napojów zawierających powyżej 
4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem 
piwa) – przypada na 440 mieszkańców;

3) na sprzedaż napojów zawierających powyżej 
18% zawartości alkoholu – przypada na 440 
mieszkańców.”.

- UCHWAŁA NR 220/XXXVIII/18 w sprawie ustale-
nia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzeda-
ży i podawania napojów alkoholowych. Na mocy pod-
jętej uchwały: 
§ 1. Ustala się na terenie miasta Zambrów maksymal-

ną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych do spożycia w miejscu sprzedaży:
1)  25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-

wych zawierających do 4,5% zawartości alko-
holu oraz na piwo;

2)  25 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierają-
cych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoho-
lu (z wyjątkiem piwa);

3)  25 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierają-
cych powyżej 18% zawartości alkoholu.

§ 2. Ustala się na terenie miasta Zambrów maksymal-
ną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholo-
wych do spożycia poza miejscem sprzedaży:
1)  50 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na 
piwo;

2)  50 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających 
powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjąt-
kiem piwa);

3)  50 zezwoleń na sprzedaż napojów zawierających 
powyżej 18% zawartości alkoholu.

§ 3. 1. Miejsce sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 
może być usytuowane w odległości co najmniej 50 m od 
granicy następujących obiektów:

1)  kultu religijnego;
2) placówek prowadzących działalność opiekuńczo-

-wychowawczą dzieci i młodzieży;
3)  szkół;
4)  przedszkoli.

2.  Odległość, o której mowa w ust. 1 mierzy się najkrótszą 
drogą dojścia od najbliższego ogólnodostępnego wejścia 
do punktu sprzedaży albo sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych do najbliższego wejścia na teren obiektów 
wskazanych w ust. 1 pkt 1 oraz do najbliższego ogólnodo-
stępnego wejścia do budynków wskazanych w ust. 1 pkt 
2,3,4.

- UCHWAŁA NR 221/XXXVIII/18 w sprawie podziału Mia-
sta Zambrów na stałe obwody głosowania, ustalenie ich nume-
rów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwały podjęte na 40 sesji  
w dniu 22 maja 2018 roku: 

- UCHWAŁA NR 222/XXXVIII/18 w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wyko-
nania budżetu Miasta Zambrów za 2017 rok.

- UCHWAŁA NR 223/XXXVIII/18 w sprawie udzielenia 
absolutorium Burmistrzowi Miasta Zambrów.

- UCHWAŁA NR 224/XXXVIII/18 w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czę-
ści miasta Zambrów obejmującego obszar położony w obrę-
bie ulicy Białostockiej, graniczący z ogródkami działkowymi. 
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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 WD 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

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”.

• do 50% na bilety wstępu na płatne imprezy organizowane 
przez Miejski Ośrodek Kultury.

• 100% na przejazdy komunikacją miejską (od 1 maja 
2018 r.)
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 11.06.2018 r. 1064 seniorów złożyło wniosek 
o wydanie karty „Zambrowska karta Seniora 60+”.

2.Zambrowska Karta Seniora

Pełne treści uchwał i załączników można znaleźć  
na Biuletynie Informacji Publicznej  

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

Na mocy podjętej uchwały uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmujący 
obszar położony w obrębie ulicy Białostockiej, graniczący z ogródkami działkowymi, zwany dalej planem. Plan obejmuje obszar 
o powierzchni około 9,51 ha. Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu, zatytułowany: „Miasto Zambrów Miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony w obrębie ulicy Białostoc-
kiej, graniczący z ogródkami działkowymi": 

 
- UCHWAŁA NR 225/XXXVIII/18 w sprawie przystąpie-

nia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar 
położony w obrębie ulic: Wądołkowskiej, Lipowej i Ogrodowej.

Karolina Ilczuk

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 % 

Komunikacja miejska 

OD 1 MAJA 2018 R. SENIORZY BĘDĄ MOGLI KORZYSTAĆ Z BEZPŁATNEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ.  
Radni rady miasta Zambrów podjęli uchwałę (nr 204/xxxvi/18), na mocy której wprowadza się uprawnienia do korzystania z bezpłatnych 

przejazdów w granicach administracyjnych miasta Zambrów dla osób, które ukończyły 60 lat, na podstawie dowodu osobistego. 

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 
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3. W wyznaczonym terminie odbierz kartę – okres oczekiwa-
nia max. 2 tygodnie.
Karta zawiera imię, nazwisko i okres ważności. Karta jest 

ważna wyłącznie z dokumentem ze zdjęciem potwierdzają-
cym tożsamość uprawnionego. Dla osób nieletnich dokumen-
tem takim może być legitymacja szkolna. Dzieci nie objęte 
obowiązkiem szkolnym mogą korzystać z karty wyłącznie 
w obecności rodzica lub prawnego opiekuna.

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

Korzyści z udziału w programie
• Rodziny 3+ otrzymują dodatkową zniżkę w wysokości 

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

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

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

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

Aktualne statystyki dotyczące programu:
- 430 rodzin złożyło wniosek o przystąpienie do programu,
- wydano 2336 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 e-mailowo: 

rodzina3plus@zambrow.pl

Justyna Włodkowska-Kurpiewska

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 zastępczych poprzez umacnianie rodziny i wsparcie 
jej funkcji, a także promowanie pozytywnego wizerunku i uła-
twienie dostępu do różnorodnych dóbr i usług, w szczególno-
ści kultury i sportu.

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 potwierdzają-
cy kontynuowanie nauki dla dzieci powyżej 18 roku życia. 
Wnioski będą przyjmowane przez cały okres trwania pro-
gramu. Z wnioskiem o wydanie karty członkom rodziny 
może wystąpić rodzic lub opiekun prawny.

3. Zambrów Przyjazny Rodzinie 3+

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 

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 

SKLEP „POD FILARAMI” Plac Sikorskiego 1 
Zambrów 10 % 

„PRESTIGE MĘSKI” – SKLEP 
Z ODZIEŻĄ MĘSKĄ 

Kościuszki 21/2 
Zambrów 10 % 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa firmy Adres Oferowana zniżka 

CZAS WOLNY 

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

zjeżdżalni – przy płatności gotówką 

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY ul. Wyszyńskiego 2a 50 % 

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

„HOP BĘC” ANNA KRAJEWSKA 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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Szanowni Państwo,
Zapraszamy rodziny wielodzietne 

(trójka dzieci i więcej, rodziny zastęp-
cze, rodzinne domy dziecka) do skła-
dania wniosków o wydanie ogólno-
polskiej Karty Dużej Rodziny. Osoby 
zamieszkujące w Zambrowie wniosek 
powinny składać w Urzędzie Miasta 
Zambrów, pok. 228. Wniosek w imieniu 
rodziny składa rodzic/opiekun prawny.

Karta „Zambrów przyjazny Rodzi-
nie 3+” i karta ogólnopolska funkcjonu-
ją 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 instytucje publiczne, ale również 
przedsiębiorcy prywatni. Przystępując 
do programu zyskują prawo do posłu-
giwania się znakiem „Tu honorujemy 
Kartę Dużej Rodziny”.

NOWOŚĆ: Mobilna Karta 
Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny (KDR) jest już 
dostępna także w wersji elektronicznej. 
Dzięki temu rodziny wielodzietne mogą 
korzystać z KDR w formie aplikacji na 

urządzeniach mobilnych. W obiegu pozostanie również plasti-
kowy 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

4. Karta Dużej Rodziny

S P O Ł E C Z E Ń S T W OD 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

S P O Ł E C Z E Ń S T WO

Święta zambrowskich przedszkoli5.
Zambrowskie przedszkola obchodziły 

swoje święto w ramach „Święta Przedszkoli”, 
którym pomysłodawcą był Burmistrz Miasta 
Zambrów Kazimirz Dąbrowski. Uroczysto-
ści odbyły się w sali widowiskowo – kino-
wej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambro-
wie. 24 marca zaprezentowało się Miejskie 
Przedszkola nr 6, 7 kwietnia Miejskie Przed-
szkole nr 1, 14 kwietnia Miejskie Przedszko-
le nr 3, 21 kwietnia Miejskie Przedszkole nr 
4. Grupy przedszkolne przygotowały progra-
my słowo – muzyczne z elementami tańca 
i śpiewu. Nie zabrakło również barwnych 
strojów upodobniających występujących do 
znanych postaci z bajek. 

Każdym występom towarzyszyła licznie 
zgromadzona publiczność, która gromkimi 
brawami nagradzała małych artystów. 

Na zakończenie każdych występów 
poszczególne grupy przedszkolaków otrzy-
mywały prezenty od Burmistrza Miasta 
Zambrów. 

Justyna 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. K. Ilczuk
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S P O Ł E C Z E Ń S T W O S P O Ł E C Z E Ń S T W O

XIV finał zambrowskiego międzyszkolnego konkursu 
„English Expert” 6.

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

Fot. K. Ilczuk

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

Fot. K. Ilczuk

Fot. K. Ilczuk

36 uczniów z trzech zambrowskich szkół podstawowych 
uczestniczyło w XIV finale konkursu języka angielskiego pod 
patronatem Burmistrza Miasta Zambrów, organizowanego 
przez Szkołę Podstawową nr 4. 

W czwartek 19 kwietnia wytypowani w drodze eliminacji 
szkolnych uczniowie z klas IV, V, VI i VII przez godzinę rozwią-
zywali zadania, które ułożyli nauczyciele języka angielskiego 
z Zespołu Szkół w Czyżewie, pani Agnieszka Kozłowska oraz 

nauczyciel Gimnazjum Gminnego w Zambrowie pan Fabian 
Dzieżyc.

Uroczyste podsumowanie wyników konkursu, wraz z wrę-
czeniem nagród i dyplomów odbyło się 25 kwietnia w SP 
nr 4. W związku z wprowadzoną we wrześniu ubiegłego roku 
reformą systemu edukacji, po raz pierwszy w historii konkursu 
uczestniczyli uczniowie klas siódmych. Nagrodę Burmistrza 
Miasta Zambrów za I miejsce w tej kategorii otrzymał Jan 

Krajewski ze Szkoły Podstawowej nr 4, a nagrodę wręczył Bur-
mistrz p. Kazimierz Dąbrowski. Drugie miejsce zajęła również 
uczennica „Czwórki” Amelia Jaworowska, a nagrodę w imieniu 
państwa Piórkowskich, właścicieli salonów meblowych PIEER 
wręczył organizator Tomasz Piórkowski. Warto dodać, że obo-
je uczniowie pani Barbary Głuszcz, to tegoroczni laureaci kon-
kursu wojewódzkiego. Trzecie miejsce zajął Filip Zakrzewski 
z SP 3, a wręczenia nagrody dokonał dyrektor SP 4, w imieniu 
Stowarzyszenia Przyjaciół „Czwórki”, p. Ryszard Świderski. 
W kategorii klas szóstych I miejsce zajął Jan Błażuk z SP 4, 
a nagrodę osobiście przekazał Burmistrz Zambrowa. Drugie 
miejsce zajął Igor Klocek z SP 5 (nagroda właścicieli salonów 
meblowych „PIEER”), a trzecie Szymon Świerżewski z SP 4, 
nagrodę wręczył Dyrektor SP 4. W kategorii klas piątych 

I miejsce zajęła uczennica z SP3 Victoria Zaremba, II miejsce 
uczeń z SP4 Szymon Krajewski, a III miejsce ex equo Mał-
gorzata Milewska z SP 4 i Jakub Bielski z SP 5. W kategorii 
klas czwartych I miejsce zdobył Igor Nowojczyk z SP 5, II miej-
sce Filip Gawkowski z SP 4, a III miejsce Adrianna Brulińska 
również z SP 4. W dwu ostatnich wymienionych kategoriach 
nagrody wręczali ich fundatorzy i przedstawiciele. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali dyplomy, a uroczystość zakończyła się 
słodkim poczęstunkiem, już od wielu lat fundowanym przez 
p. Jacka Gałązkę z Centrum Handlowego „GREGOREK”. 

Tradycją finału jest wysoki i bardzo wyrównany poziom 
uczestników, a o kolejności miejsc decydowały drobne błędy 
w pisowni jednego wyrazu. Po raz drugi w 14 letniej historii 
konkursu, jury przyznało dwu zawodnikom 3 miejsce ex equo, 
tym razem w kategorii klas piątych. 

Organizator konkursu serdecznie dziękuje wszystkim 
nauczycielom przygotowującym uczniów do XIV finału kon-
kursu „English Expert”, tj.: Włodzimierzowi Marciniakowi oraz 
Namr Rashid z SP 3, Sylwii Sakowicz, Karolinie Gawkowskiej, 
Justynie Dąbrowskiej i Tadeuszowi Brzezińskiemu z SP 5, Bar-
barze Głuszcz, Tomaszowi Piórkowskiemu, Joannie Ługow-
skiej z SP 4. Podziękowania trafiły również do właścicielowi 
CH „GREGOREK” oraz Agnieszki Kozłowskiej i Fabiana Dzie-
życa, którzy od wielu lat przygotowują zadania finałowe. 

Tomasz Piórkowski
Szkoła Podstawowa nr 4 w Zambrowie

Fot. T. Piórkowski

Fot. T. Piórkowski

Fot. T. Piórkowski

Fot. T. Piórkowski
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78. rocznica Zbrodni Katyńskiej7.

22 kwietnia 2018 r. mieszkańcy miasta Zambrów uczci-
li 78. rocznicę Zbrodni Katyńskiej. Uroczystości rozpoczęły 
się od mszy świętej w kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika 
w Zambrowie, którą celebrował ks. dr Jacek Kotowski – Dusz-
pasterz Rodzin Diecezji Łomżyńskiej. We mszy świętej udział 
wzięły poczty sztandarowe, władze samorządowe wszystkich 
szczebli, rodziny katyńskie, delegacje: przedszkoli, szkół, sto-
warzyszeń, policji, straży, kombatantów, Sybiraków; zuchy 
i harcerze oraz przedstawiciele różnych partii politycznych 
działających w Zambrowie.

Dalsza część uroczystości odbyła się na cmentarzu komu-
nalnym przy ul. ks. H. Kulbata pod nowopowstałym pomni-
kiem upamiętniającym oficerów zamordowanych w Katyniu, 

Charkowie i Twerze-Miednoje. Miejska Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta pod batutą kapelmistrza Krzysztofa Witkowskiego 
wykonała hymn Rzeczypospolitej Polskiej, następnie wystąpił 
Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski. Głos zabrał 
również poseł na Sejm RP Lech Antoni Kołakowski oraz Wito-
miła Wołk–Jezierska – córka zamordowanego w Katyniu ofi-
cera artylerii Wincentego Wołka. Pani Witomiła oprócz słów 
podziękowania i wdzięczności przekazała książkę własnego 
autorstwa pt. „Mazowiecka Szkoła Podchorążych Rezer-
wy Artylerii im. generała Józefa Bema w Zambrowie”, na 
ręce: Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskie-
go, ks. prał. Mariana Olszewskiego, Jerzego Dąbrowskiego, 

Dariusza Grabowskiego, Jana Zakrzewskiego, Tomasza Piór-
kowskiego, Andrzeja Brzóski i Karoliny Ilczuk.

Głównym punktem uroczystości było odsłonięcie nowego 
pomnika ku czci i pamięci oficerów zamordowanych w Katy-
niu, Charkowie i Twerze-Miednoje. Symbolicznego odsłonię-
cia dokonali: Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Korze-
niowski, Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski oraz 
Witomiła Wołk–Jezierska wraz z Jerzym Dąbrowskim – hono-
rowym obywatelem Miasta Zambrów, synem kpt. Władysława 
Dąbrowskiego dowódcy I kompanii ckm, rannego w Bitwie 
o Zambrów.

Na zakończenie 78. rocznicy Zbrodni Katyńskiej kpt. 
Andrzej Pawluczuk odczytał Apel Poległych. Następnie 

kompania honorowa Zakładu Karnego w Czerwonym Borze 
dowodzona przez kpt. Adam Czerwonko oddała salwę hono-
rową, zaś poszczególne delegacje złożyły wieńce i kwiaty.

Wartę honorową przed pomnikiem pełniły zuchy z Czwar-
tej Zambrowskiej Gromady Zuchowej „Leśne Skrzaty”, działa-
jącej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zambrowie, harcerze 
z trzeciej Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej „Grota”, rekon-
struktorzy Stowarzyszenia Historycznego im. 71. Pułku Pie-
choty oraz funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Czerwonym 
Borze. Uroczystość poprowadził Dariusz Grabowski.

Justyna 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

Miejskie obchody 227. rocznicy 
uchwalenia konstytucji 3 Maja

Trzeciego maja cała Polska świętowała 227. rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W Zambrowie obchody rozpo-
częły się mszą świętą w intencji ojczyzny w kościele pw. Trójcy 
Przenajświętszej, którą celebrował ks. Robert Czeladko. We 
mszy udział wzięły poczty sztandarowe, władze samorządowe 
wszystkich szczebli, delegacje: przedszkoli, szkół, stowarzy-
szeń, policji, straży, kombatantów, Sybiraków; zuchy i harce-
rze oraz przedstawiciele różnych partii politycznych działają-
cych w Zambrowie.

Tuż po homilii odbył się przemarsz pod pomnik Powsta-
nia Styczniowego na Placu Sikorskiego. Pochód głównymi 
ulicami miasta tradycyjnie poprowadziła Miejska Młodzieżowa 

Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Krzysztofa Witkow-
skiego oraz zespół mażoretek. Marsz miał wyjątkową oprawę, 
gdyż uczestniczyły w niej dzieci ze wszystkich szkół podsta-
wowych Miasta Zambrów trzymająca w rękach białe i czerwo-
ne balony oraz miejska maskotka Zambruś.

Uroczystości na Placu Sikorskiego rozpoczęły się od 
odśpiewania Hymnu Narodowego. Następnie przemówienie 
wygłosił Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski.

Tuż po przemówieniu Burmistrza dzieci wypuściły z rąk 
balony, które w powietrzu utworzyły biało – czerwoną flagę. 
Następnie głos zabrał Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Lech 
Antoni Kołakowski.

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

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska
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Uroczystość pożegnania kpt. Władysława Dąbrowskiego 
oraz nieznanego żołnierza w Zambrowie9.

Uroczystość zakończyła się złożeniem wieńców i kwiatów przez przybyłe 
delegacje.

Wartę honorową przed pomnikiem pełnili harcerze z trzeciej Zambrowskiej 
Drużyny Harcerskiej „Grota” oraz rekonstruktorzy Stowarzyszenia Historycz-
nego im. 71. Pułku Piechoty. Uroczystość poprowadził Dariusz Grabowski.

Justyna Włodkowska-Kurpiewska Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

11 maja 2018 roku w Zambrowie, po ponad 78 latach, 
odbyła się uroczystość pożegnania oficera SGO „Narew” 
kpt. Władysława Dąbrowskiego, dowódcy I komp. ckm 71 pp 
oraz nieznanego żołnierza, poległych w 1939 roku w rejonie 
Zambrowa.

Msza Święta, której przewodniczył ks. Biskup Janusz 
Stepnowski – Ordynariusz Diecezji Łomżyńskiej, odbyła się 
w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie. Na uro-
czystość przybyli: Dowódca 15. Giżyckiej Brygady Zmecha-
nizowanej – generał brygady dr Jarosław Gromadziński, 
Komendant Garnizonu Białystok – major Jan Busłowicz, syno-
wie poległego oficera kpt. Władysława Dąbrowskiego – Pan 
Jerzy i Tadeusz Dąbrowscy z rodzinami, kombatanci, przed-
stawiciele władz szczebla krajowego, przedstawiciele władz 
samorządowych z województwa, powiatu, miasta i okolicz-
nych gmin, poczty sztandarowe, przedstawiciele placówek 
oświatowych, służb mundurowych, stowarzyszeń, związków, 
harcerzy, licznie zebrani mieszkańcy Zambrowa oraz przed-
stawiciele lokalnych i regionalnych mediów.

Pogrzeb odbył się przy udziale wojskowej asysty honoro-
wej z 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego dowodzonej 
przez por. Przemysława Antosa oraz Orkiestry Wojskowej 
z Giżycka pod dowództwem tambur majora st. chorążego 
sztabowego Waldemara Pestki.

Po mszy świętej do konduktu pogrzebowego dołączyła 
tankietka TKS, zaś trumny zostały przewiezione na specjalnie 
przygotowanym samochodzie terenowym Scorpion z 18 biało-
stockiego pułku rozpoznawczego.

Dalsza część uroczystości odbyła się na cmentarzu para-
fialnym w Zambrowie, którą poprowadził Dariusz Grabowski. 
Przy mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego okoliczno-
ściowe przemówienia wygłosili: Burmistrz Miasta Zambrów 
Kazimierz Dąbrowski, Jerzy Dąbrowski, Posłanka na Sejm 
Bernadeta Krynicka, Członek Zarządu Województwa Stefan 
Krajewski.

Po oddaniu honorów przez wojskową asystę honoro-
wą odbyło się przekazanie flag z trumny kpt. Władysława 

Dąbrowskiego dla jego synów Jerzego 
i Tadeusza Dąbrowskich, zaś z trumny nie-
znanego żołnierza na ręce Dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Kultury w Zambrowie Marty 
Konopka z przeznaczeniem dla Regionalnej 
Izby Historycznej.

W dalszej części pogrzebu odbyło się zło-
żenie trumien do grobu oraz salwa honorowa 
w wykonaniu żołnierzy 18 białostockiego puł-
ku rozpoznawczego. Na zakończenie wszy-
scy zebrani mieli możliwość złożenia wień-
ców i kwiatów na mogile zbiorowej, w której 
złożono trumny poległych.

Organizatorami uroczystości pogrzebo-
wych byli: Burmistrz Miasta Zambrów oraz 
Regionalna Izba Historyczna Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Zambrowie

Pomoc w organizacji: 18 Białostocki Pułk 
Rozpoznawczy oraz Parafia pw. Trójcy Prze-
najświętszej w Zambrowie

11 maja w godzinach porannych w gale-
rii wystawowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie 
odbyła się konferencja prasowa poświęcona ekshumacji kpt. 
Władysława Dąbrowskiego i nieznanego żołnierza. Podczas 
konferencji prowadzący Dariusz Grabowski przedstawił życio-
rys kpt. Władysława Dąbrowskiego oraz historię do momentu 
odnalezienia grobu w miejscowości Dmochy Wochy.

Wyniki badań ekshumacyjnych przedstawił dr Andrzej 
Ossowski z Zakładu Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwer-
sytetu Medycznego w Szczecinie, po czym głos zabrał syn 
kapitana – Jerzy Dąbrowski.

Na zakończenie Burmistrz Miasta Zambrów podziękował 
wszystkim osobom zaangażowanym w przeprowadzenie 
eshumacji.

Karolina Ilczuk

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska
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Złote Gody10. Czerwone Gitary zagrały dla mam 12.
W kwietniu 2018 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego 

w Zambrowie odbyły się dwie uroczystości odznaczenia Meda-
lami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Za 50 lat przeżytych 
w związku małżeńskim dostojni Jubilaci otrzymali medale 
przyznawane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. 

• 14 kwietnia 2018 r. „Złote Gody” świętowało małżeństwo 
Irena i Stanisław Zbrzeźniak

• 21 kwietnia 2018 r. „Złote Gody” świętowało małżeństwo 
Zofia i Eugeniusz Jóźwiak

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

Fot. A. Bączyk

Fot. A. Bączyk

Spektakle ekologiczne „Baron Smog” i „Jaskiniowcy” 
odbyły się w Zambrowie11.

Teatr Niewielki z Krakowa, działający w strukturach Kra-
kowskiego Biura Promocji Kultury, przygotował propozycje 
widowisk teatralnych o charakterze edukacyjnym dla dzieci 
z Zambrowa. 14 maja 2018 r., w Centrum Kultury w Zambro-
wie odbyły się dwa spektakle ekologiczne. Przedsięwzięcie 
zorganizował Urząd Miasta Zambrów we współpracy z Miej-
skim Ośrodkiem Kultury w Zambrowie. Do wzięcia udziału 
w wydarzeniu zaproszono uczniów szkół podstawowych. 

Spektakl „Baron Smog” był dedykowany najmłodszej 
widowni, w wieku do 10 lat. Drugie przedstawienie pod nazwą 
„Jaskiniowcy” przygotowano dla uczniów klas IV-VI. 

Przygotowana oferta edukacyjna miała na celu poszerze-
nie świadomości ekologicznej i rozwijanie właściwych postaw 

wobec przyrody wśród dzieci. W spektaklach poruszano naj-
bardziej aktualne problemy ekologiczne współczesnego świa-
ta: smog, niska emisja, brak lub niewłaściwe segregowanie 
odpadów. Widowiska miały na celu popularyzację segregacji 
odpadów i recyklingu. Uświadomiły widzom jak ważne jest 
ograniczenie niskiej emisji i dbanie o czystość powietrza. 

W Zambrowie po raz pierwszy odbyła się impreza o cha-
rakterze kulturalno-edukacyjnym. Sądząc po reakcji publicz-
ności, warto organizować naukę poza murami szkoły. Dzieci 
ochoczo włączały się do udziału w przedstawieniach, śpiewały 
piosenki i biły brawa. 

Wioleta Klimowicz 
Urząd Miasta Zambrów

Czerwone Gitary zagrały z okazji Dnia Matki w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Zambrowie. Tuż przed koncertem Bur-
mistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski złożył wszystkim 
mamom życzenia, po czym zaprosił do wysłuchania koncertu.

Zespół w składzie: Jerzy Skrzypczyk – perkusja, śpiew – 
Mieczysław Wądołowski – śpiew, gitara akustyczna – Arka-
diusz Wiśniewski – gitara basowa, śpiew – Dariusz Olszewski 
– gitara solowa, śpiew, zagrał znane i lubiane przeboje takie 
jak: „Nikt na świecie nie wie”, „Takie ładne oczy”, „Anna Maria”, 
„Biały Krzyż” i wiele wiele innych.

Koncert został zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kul-
tury pod patronatem Buristrza Miasta Zambrów. Daromowe 
bilety dla zambrowianek zapewnił samorząd miasta.

Justyna Włodkowska-Kurpiewska

Fot. W. Klimowicz Fot. W. Klimowicz 

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

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

Dzień Dziecka w Zambrowie 13.

Około 2000 tys. dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych 
z terenu Miasta Zambrów oraz Gminy Zambrów uczestniczyło 
28 maja br. w festynie z okazji Dnia Dziecka zorganizowanym 
przez Urząd Miasta Zambrów oraz Urząd Gminy Zambrów. 
Impreza odbyła się na stadionie miejskim w Zambrowie.

Przez 5 godzin dzieci mogły skorzystać z mocy atrakcji 
przygotowanych przez organizatorów miedzy innymi: dmu-
chanych zjeżdżalni, stanowisk artystycznych oraz konkursów 
sportowych z nagrodami. Nie zabrakło również słodkości 

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska
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22. Dni Zambrowa14.

w postaci waty cukrowej, popcornu czy mleczek smako-
wych, które ufundowała Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol.

Ponadto chętni mogli nauczyć się udzielania pierw-
szej pomocy pod okiem ratowników medycznych z Grupy 
Ratowniczej „Nadzieja” oraz zapoznać się między inny-
mi z zasadami spędzenia bezpiecznych wakacji, o któ-
rych informowali policjanci z Komendy Powiatowej Policji 
w Zambrowie.

Ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyli się 
strażacy z OSP w Zbrzeźnicy, którzy sukcesywnie schła-
dzali uczestników festynu polewając wodą z węży strażac-
kich.

Justyna Włodkowska-Kurpiewska Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

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

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

22. Dni Zambrowa odbyły się w dniach 09-10 czerwca 
2018r. Jak co roku przyciągnęły tłumy mieszkańców Zambro-
wa i okolic na targowicę miejską. Piękna aura, wesołe mia-
steczko, konkursy i muzyka na żywo to wszystko sprawiło, że 
Dni Zambrowa były naprawdę udane.

Pierwszego dnia na zambrowskiej scenie muzycznej 
wystąpili: Dawid Kwiatkowski, FaPki, Mateusz Ziółko oraz 
gwiazda wieczoru Rafał Brzozowski. Pomiędzy występami nie 
zabrakło konkursów z nagrodami rzeczowymi.

Drugi dzień tradycyjnie rozpoczął się prezentacją forma-
cji tanecznych działających w MOK w Zambrowie. Następnie 
wystąpiły zespoły z polskiej sceny disco polo: Top Girls, Cliver 
oraz Playboys.

S P O Ł E C Z E Ń S T W O S P O Ł E C Z E Ń S T W O

Fot. zambrowiacy.pl 

Fot. zambrowiacy.pl Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska
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Fot. J. Włodkowska-
Kurpiewska
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Oprócz koncertowych atrakcji w ramach Dni Zambrowa 
co roku organizowana jest Ogólnopolska Akcja Krwiodawstwa 
„Motoserce” z zambrowskim Klubem Miłośników Motocykli 
ŻUBR. Akcja prowadzona była w dwóch punktach pobrań 
krwi: w autobusie zaparkowanym przy Miejskim Gimnazjum 
nr 1 w Zambrowie oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kul-
tury w Zambrowie. W tegorocznej zbiórce motocykliści zebrali 

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

Fot. zambrowiacy.pl 
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S P O Ł E C Z E Ń S T W O I N F O R M A C J E

Rusza teleinformatyczny program LUPEZAMBROW 15.
Urząd Miasta Zambrów uruchamia teleinformatyczny sys-

tem dla mieszkańców – LUPEZAMBROW. System umożliwa 
dwustronną komunikację pomiędzy mieszkańcami a władzami 
lokalnymi.

LUPEZAMBRÓW jakie możliwości dla mieszkańca?

Mieszkańcy miasta poprzez aplikację mogą zagłaszać:
-  usterki w przestrzeni miejskiej według kategorii: awaria 

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

-  otrzymywanie komunikatów oraz informacji o wydarze-
niach w mieście

-  kontrola obsługi zgłoszeń przez odpowiednie władze – 
powiadomienia w apilacji mobilnej i poprzez e-mail

-  integracja z regionalnym systemem ostrzegania
-  logowanie kontami społecznościowymi

Jak korzystać z aplikacji?

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

System oferuje dwie możliwości logowania: gość lub użyt-
kownik. Aby dodać zgłoszenie należy wejść w zakładkę DODAJ 
ZGŁOSZENIE, następnie wpisać adres, gdzie wystąpiła uster-
ka, wybrać kategorię, opisać zdarzenie oraz dołączyć zdjęcie 
(zdjęcie nie jest wymagane). Zarejestrowane zgłoszenia są 

przekazywane do realizacji 
i publikowane na ogólnodo-
stępnej mapie z określeniem 
statusu realizacji. Zarejestro-
wani w systemie mieszkańcy 
mają możliwość podglądu 
statusu swoich zgłoszeń 
oraz otrzymywania na bieżą-
co informacji o sposobie ich 
realizacji.

Dodatkowo system 
pozwala na publikację – bezpośrednio na mapie – ważnych 
komunikatów oraz powiadomień z obszaru miasta, takich jak, 
np. ostrzeżenia meteorologiczne, wydarzenia sportowe i kul-
turalne. Dzięki nowoczesnemu systemowi zambrowianie będą 
mogli nie tylko zgłaszać problemy związane z infrastrukturą 
miejską, ale także na bieżąco śledzić komunikaty miejskie 
oraz kalendarze rozmaitych wydarzeń w mieście.

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

UWAGA: System LUPEZAMBROW działa tylko na 
terenie Miasta Zambrów, oznacza to, że zgłoszenia 
z terenu gminy lub powiatu nie będą rozpatrywane 

i automatycznie odrzucane. 

Justyna Włodkowska-Kurpiewska

ponad 26 litrów krwi, a w samej akcji wzięło udział 58 miesz-
kańców miasta. 

Organizatorem Dni Zambrowa jak co roku był Miejski 
Ośrodek Kultury, zaś patronat honorowy nad wydarzeniem 
objął Burmistrz Miasta Zambrów.

Justyna Włodkowska-Kurpiewska

Instalacje fotowoltaiczne w Zambrowie 16.
Dnia 20.04.2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podlaskiego w Białymstoku Burmistrz Miasta 
Zambrów Kazimierz Dąbrowski podpisał umowę o dofinan-
sowanie projektu pt. „Instalacje fotowoltaiczne w budynkach 
jednorodzinnych w Zambrowie” w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-
2020, oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, działanie 
5.1 Energetyka oparta ma odnawialnych źródłach energii.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy Zambrowa. 
W ramach projektu Wnioskodawca – Gmina Miasto Zambrów 
– zrealizuje zadanie dotyczące zakupu i montażu zestawów 
paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych jedno-
rodzinnych w Zambrowie, na potrzeby własne mieszkańców. 
Ogniwa fotowoltaiczne posłużą do wytwarzania energii elek-
trycznej przy wykorzystaniu energii słonecznej.

Całkowita wartość projektu zgodnie z umową wynosi 2 052 
420,00 zł. Miasto uzyskało na ten cel dofinansowanie w kwo-
cie 1 406 250,00 zł.

Realizację projektu przewidziano na II-IV kwartał 2018 r.
Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia bezpo-

średniego celu jakim jest poprawa efektywności energetycznej 
miasta Zambrów poprzez: 
• zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego 

mieszkańcom, 
• zmniejszenie opłat za energię elektryczną, 
• ograniczenie zużycia energii elektrycznej ze źródeł 

konwencjonalnych, 
• zmniejszenie emisji CO2, 
• zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł w bilan-

sie energetycznym miasta, 
• podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie 

oszczędności gospodarowania energią elektryczną. 
Weronika Zaniewska

Urząd Miasta Zambrów
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Zambrów otrzymał dofinansowanie  
na program „Maluch+” 201817.

Dnia 24.05.2018 r. w siedzibie Podlaskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Białymstoku Burmistrz Miasta Zambrów Kazi-
mierz Dąbrowski podpisał umowę o dofinansowanie projektu 
w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018. Program 
realizowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. 

W ramach projektu utworzone zostaną 34 nowe miejsca 
w żłobku, który zlokalizowany będzie w budynku po Szkole 
Podstawowej nr 5, przy ul. Obrońców Zambrowa 6 w Zambro-
wie. 

Całkowita wartość projektu: 918 341 00 zł
Kwota dofinansowania: 517 366,00 zł 

Barbara Zawistowska
Urząd Miasta Zambrów

Tereny rekreacyjne nad zalewem zyskały nową atrakcję 18.
W maju 2018 roku nad zalewem miejskim ustawiono dwie ukwiecone figury łabę-

dzi, które będą ozdabiały zambrowskie tereny rekreacyjne. 
Wymiary figur to: wysokość 2,4 m, długość 2,6 m, szerokość 1,2 m. Figury zakupił 

Urząd Miasta Zambrów, który przeznaczył na ten cel ok. 15 tysięcy złotych. 
Figury cieszą się powodzeniem wśród spacerowiczów, którzy chętnie fotografują 

się w towarzystwie łabędzi. 
Karolina Ilczuk 

Oferta zajęć plastycznych w sezonie letnim19.
Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie zaprasza do udziału 

w zajęciach plastycznych, które rozpoczynają się w lipcu br. 

Harmonogram:
2-6 LIPCA 2018

ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA DZIECI ZE SZKÓŁ 
PODSTAWOWYCH  

godz. 9.00-10.30 opłata 50 zł

5-8 LIPCA 2018

BATIKOWY PLENER W TYKOCINIE 
wyjazd zorganizowany dla członków Pracowni Tkaniny

4 Zambrowski Bieg Uliczny 20.
Zambrowski Bieg Uliczny tradycyj-

nie odbył się 1 maja w Zambrowie. Do 
rywalizacji w 4 edycji sportowej imprezy 
przystąpiły przedszkolaki, dzieci, mło-
dzież oraz dorośli. Do tegorocznych 
biegów długodystansowych zgłosiło się 
149 zawodników. W biegach dla dzieci 
i młodzieży udział wzięło 480 młodych 
biegaczy. Celem zambrowskich biegów 
było przede wszystkim upowszechnia-
nie biegania jako najprostszej formy 
ruchu, promocja aktywności fizycznej 
i zdrowego stylu życia oraz promocja 
miasta Zambrów jako przyjaznego dla 
biegaczy.

Organizatorami biegów byli: Miasto 
Zam-
brów, Stowarzyszenie Sportowo-Rekre-
acyjne SPORTEAM oraz Uczniowski 
Klub Sportowy ORKAN przy Szkole 
Podstawowej Nr 3.

Sportowa impreza w tym roku roz-
poczęła się od rozgrzewki, którą dla 
najmłodszych biegaczy poprowadzi-
ła Maria Worosilak – zambrowianka, 
absolwentka AWF Warszawa, licencjo-
nowany Instruktor Rekreacji Ruchowej 
i Fitness.

Następnie dzieci i młodzież przystą-
pili do biegowej rywalizacji. Po zakoń-
czonych biegach, zwycięscy trzech 
pierwszych miejsc otrzymali statuetki 
oraz nagrody rzeczowe, zaś pozostali 
zawodnicy pamiątkowe medale.

O godz. 10.20 wystartował bieg na 
dystansie 10 km, zaś 10 minut później 
bieg na dystansie 5 km. Bieg odbywał 
się tradycyjnie ulicami miasta. Łącznie 
w biegu wystartowało 149 zawodników, 
w tym 85 na dystansie 10 km i 64 na 
dystansie 5 km.

Po zakończeniu obu biegów, każ-
dy uczestnik otrzymał pamiątkowy 
medal, zaś najlepsi otrzymali statuetki 
oraz nagrody finansowe z rąk Bur-
mistrza Miasta Zambrów Kazimierza 
Dąbrowskiego oraz Prezes Banku 
Spółdzielczego Zenony Zalewskiej. 
Specjalną nagrodę dla zwycięzców 
na dystansie 10 km dla Najszybszej 
Zambrowianki, Najszybszego Zambro-
wianina oraz Najszybszej Biegaczki 
Powiatu Zambrowskiego oraz Najszyb-
szego Biegacza Powiatu Zambrow-
skiego ufundowała firma STW. Właści-
ciel firmy Sławomir Worosilak przekazał 
bony na zakup paliwa na kwotę 300 zł.

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

6-10 SIERPNIA 2018

WARSZTATY TKANINY (BATIK I TKACTWO) 
godz. 10.30-15.30, 

batik – opłata 40 zł 
tkactwo – bezpłatnie (wymagane są własne materiały)

Sylwia Korpalska
Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie

Fot. A.Trochimowicz

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

Fot. J. Włodkowska-KurpiewskaFot. J. Włodkowska-Kurpiewska
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Fot. A.Trochimowicz

Fot. A.Trochimowicz

• Euromax producent Chruposzków – chruposzki powsta-
ły w 2016 roku jako nowy produkt firmy Euromax. Są to 
chrupiące przekąski z pieczywa pszennego, pszenno-
-żytniego i razowego, bez smażenia, podwójne wypieka-
nie. Do wyboru szeroka gama smaków oparta o naturalne 
przyprawy i zioła

Justyna Włodkowska-Kurpiewska

Sponsorami tegorocznych biegów ulicznych były 
firmy:

• System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ 
s.a. (sponsor strategiczny) – EuRoPol GAZ s.a. jest 
właścicielem polskiej części gazociągu tranzytowe-
go Jamał – Europa, jednej z najbardziej zaawanso-
wanych i największych inwestycji energetycznych 
w Europie przełomu XX i XXI wieku. Polskim odcin-
kiem gazociągu jamalskiego o długości ok. 684 
kilometrów przesyłany jest gaz ziemny na potrzeby 
odbiorców krajowych i zagranicznych. EuRoPol GAZ 
s.a. spełnia najwyższe wymagania w zakresie trans-
portu gazu i utrzymania infrastruktury technicznej pol-
skiego odcinka gazociągu jamalskiego.

•  Bank Spółdzielczy w Zambrowie – bank jest związa-
ny z miastem i regionem ponad 140 lat. Jest głównym 
sponsorem wielu przedsięwzięć w dziedzinie kul-
tury, oświaty, sportu i rekreacji, wspiera organizacje 
społeczne.

• OstroVit producent suplementów diety, odżywek dla 
sportowców – producent wysokiej jakości odżywek 
dla sportowców oraz środków specjalnego przezna-
czenia żywieniowego. 

• Przedsiębiorstwo Budowlane Szeliga – firma roz-
poczęła swoją działalność w 1995 roku w branży 
budownanej. Zealizuję budowę mieszkań wieloro-
dzinnych na terenie Białymstoku, Łomży, Suwałkach 
oraz Bielsku Podlaskim.

• STW stacja paliw – firma specjalizuje się w sprzedaży 
paliw oraz akcesorii motoryzacyjnych. 

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

Wyścigi rowerowe z okazji Dnia Dziecka 21.
S P O R TS P O R T

2 czerwca na terenie Stadionu Miejskiego w Zambrowie 
odbyły się wyścigi rowerowe z okazji Dnia Dziecka. Mimo opa-
dów deszczu, momentami nawet rzęsistych, organizatorzy 
zdecydowali się na przeprowadzenie wyścigów. Dla rowerzy-
stów było to kolejne doświadczenie – jazda w opadach desz-
czu. W wyścigach udział wzięli rowerzyści z czterech grup 
wiekowych.

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

Za pierwsze trzy miejsca w każdym wyścigu wręczone 
zostały puchary a wszyscy uczestnicy wyścigów otrzyma-
li medale. Dzieci z oddziałów przedszkolnych nagrodzone 
zostaną medalami. Na uczestników czekały też lody. Puchary 
i medale wręczyła Karolina Ilczuk z Urzędu Miasta w Zambro-
wie.

Klasyfikacja:

• uczniowie (rocznik 2009-2010) – 3 okrążenia – 1200 m 
(18 uczestników)
1. Hubert Drużyński
2. Jakub Sadłowski
3. Cezary Bartosiewicz

• uczniowie (rocznik 2007-2008) – 5 okrążeń – 2000 m 
(17 uczestników)
1. Rafał Grodzki
2. Nikodem Łuniewski
3. Jakub Chmielewski

Fot. zambrowiacy.pl

Fot. zambrowiacy.pl

Fot. zambrowiacy.plFot. zambrowiacy.pl

Fot. zambrowiacy.plFot. zambrowiacy.pl
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• uczniowie (rocznik 2004-2006) – 7 okrążeń – 2800 m 
(6 uczestników)
1. Michał Żochowski
2. Kacper Dąbrowski
3. Dominik Ogrodnik
Przedszkolaki – wzięło udział 19 dzieci, wszystkie zostały 

nagrodzone medalami.

Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Sportowo-
-Rekreacyjne „SPORTEAM” a współorganizatorem Burmistrz 
Miasta Zambrów. Organizatorów wsparli wolontariusze z Miej-
skiego Gimnazjum nr 1 w Zambrowie oraz ze Szkoły Podsta-
wowej nr 4 w Zambrowie.

zambrowiacy.pl

Sezon rowerowy rozpoczęty – „Zambrów na rowery 2018”22.
13 maja odbył się pierwszy rajd w ramach cyklu raj-

dów „Zambrów na rowery 2018”. W otwierającym sezon 
rowerowy rajdzie udział wzięło ponad 170 uczestników. 
Celem podróży była miejscowość Czerwony Bór. 3 czerw-
ca około 200 rowerzystów pokonało trasę do miejsowości 
Rutki Kossaki. 

Harmonogram rajdów:

Do 50 km:
-  1 lipca – Rosochate Kościelne
-  5 sierpnia – Szumowo
- 8 września – Andrzejewo (szlakiem „Bitwy 

o Zambrów”)
Do 100 km:

-  24 czerwiec 2018 – Jabłoń Kościelna
-  04-08 lipca 2018 – Grodno 
-  26 sierpień 2018 – Szulborze

Pozostałe imprezy i rajdy w ramach akcji ZAMBRÓW 
NA ROWERY 2018: 

-  17 czerwca 2018 – IV Maraton Szosowy
-  11 sierpnia 2018 – pielgrzymka do Hodyszewa 

Organizatorem rajdów jest Urząd Miasta Zambrów 
oraz Stowarzyszenie Sportowe Sporteam.

Justyna Włodkowska-Kurpiewska

Fot. zambrowiacy.pl

Fot. zambrowiacy.pl

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

Wyścigi rowerowe o puchar Burmistrza Miasta Zambrów 23.
S P O R TS P O R T

9 czerwca 2018 w ramach 22. Dni Zambrowa tradycyjnie 
odbyły się Wyścigi Rowerowe z udziałem dzieci, młodzieży 
oraz dorosłych. Wyścig przebiegał wzdłuż ulic: Lipowa – 
Wądołkowska – Ogrodowa – Lipowa. Organizatorem spor-
towej imprezy było Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne 
„SPORTEAM” pod patronatem Burmistrz Miasta Zambrów 
oraz Dyrekto Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie. 
Celem wyścigów była popularyzacja kolarstwa szosowe-
go i turystyki rowerowej oraz propagowanie zdrowego trybu 
życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. Łącznie w tegorocz-
nych zawodach udział wzięło 67 zawodników.

Fot. K. Ilczuk 

Fot. K. Ilczuk 

Fot. K. Ilczuk 

Fot. K. Ilczuk 

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska
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Historia pewnego mieszkania

Dzienniki
(Odcinek XXVIII)

24.Klasyfikacja:

• Przedszkolaki – wzięło udział 20 dzieci, wszystkie zostały 
nagrodzone medalami.

• Dzieci roczniki 2009-2010 (10 uczestników)
Hubert Drużyński
Jakub Sadłowski

 Szymon Chmielewski

• Dzieci roczniki 2007-2008 (12 uczestników)
Rafał Grodzki
Gracjan Stachnik
Nikodem Łuniewski

• Dzieci roczniki 2005-2006 (3 uczestników)
Piotr Gwardiak
Bartosz Leśniewski
Michał Smakowski

• Dzieci roczniki 2002-2004 (7 uczestników)
Michał Żochowski
Kacper Dąbrowski
Jakub Gwardiak

• Kobiety (4 uczestniczki)
Joanna Janiszewska
Paulina Kazimierska
Katarzyna Tabędzka

• Mężczyźni na rowerach innych niż szosowe (5 uczestników)
Kamil Ryczkowski
Tomasz Gwardiak
Edward Berliński

• Mężczyźni do 50 roku życia na rowerach szosowych 
(6 uczestników)
Marcin Janiszewski
Michał Bachmura
Tomasz Surawski

• Mężczyźni powyżej 50 roku życia na rowerach szosowych 
(12 uczestników)
Jerzy Łętowski
Zbigniew Milewski
Andrzej Bart

• Dodatkowa klasyfikacja dla członków Stowarzyszenia 
SPORTEAM, którzy ukończyli 60 rok życia
Jan Rokicki
Kazimierz Daniszewski
Edward Lipiński

Puchary oraz medale dla zwycięzców wręczyli Wiceprze-
wodniczący Rady Miasta Krzysztof Boruc oraz Dyrektor Miej-
skiego Ośrodka Kultury w Zambrowie Marta Konopka.

Justyna Włodkowska-Kurpiewska

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

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

Część V

Mały, biały pantofelek z niskim obcasem zanurzył się w sporej kału-
ży. Nina Andriejewna Gorczakowa wychodząc z powozu postawiła drugą 
nogę na błotnistą drogę, podciągnęła lekko suknię by jej nie zabrudzić, 
a przez głowę natychmiast przebiegła myśl: „jak ja tu wytrzymam w tych 
wojskowych koszarach”. Kiedy jednak rozejrzała się dookoła, stwierdzi-
ła, że budynki są bardzo ładne, przed nimi sporo zieleni, tylko te drogi 
i ścieżki nie nadawały się do przechadzek, czy spacerów z dzieckiem.

Pułkownik Gorczakow wyszedł z powozu trzymając na rękach śpią-
cego synka.

 – To tutaj – powiedział – W tym budynku będzie teraz nasze miesz-
kanie. Chodź pokażę Ci.

 – No ładnie, tylko... – powiedziała Nina i skierowała wzrok na swoje 
pantofle.

 – Na to nic nie poradzę, to przez te wiosenne roztopy. Szczęście, 
że dzisiaj nie pada.

Pułkownikowa ruszyła w kierunku drzwi wejściowych budynku, a za 
nią podążył pułkownik z synkiem na rękach. Żołnierz prowadzący powóz 
zeskoczył z niego, wziął duży, zdobiony samowar i poszedł za nimi.

Nina zbliżyła się do budynku. Postawiła stopę na kamiennym schod-
ku. Wtedy obcas zaczepił się o wgłębienie i pękł. Kobieta straciła równo-
wagę i przechyliła się do przodu. Konstanty natychmiast wysunął lewą 
rękę, prawą mocniej ściskając śpiącego Saszę. Pułkownikowa złapała 
się męża i wyprostowała odetchnąwszy z ulgą.

 – Ot Paliaczki! – wykrzyknął oficer – nawet porządnie schodów nie 
umieją zrobić!

 – Nie krzycz przy Saszeńce – stonowała go żona.- Nic się nie stało. 
Może myśleli, że robią to dla wojska i nie przypuszczali, że przyjadą tu 
także damy.

Chłopczyk, przez te krzyki i zamieszanie rozbudził się, spojrzał na 
rodziców, rozejrzał się i powiedział:

 – Papa, a gdzie my?
 – W domu syneczku. Teraz tu będzie nasz dom.
Nina rozglądała się po klatce schodowej. Szerokie schody, wysokie 

okna i łukowate sklepienia zrobiły na niej duże wrażenie. Była zauro-
czona. Żołnierze pełniący obowiązki kamerdynerów stanęli w równym 
szeregu salutując na powitanie.

 – Nasze mieszkanie jest na piętrze – powiedział Konstanty, wska-
zując wolną ręką schody.

Nagle z drugiej strony korytarza wyszedł baciuszka.
- O! Witam panią pułkownikową.
- Zdrastwujcie – odpowiedziała nieco zaskoczona.
- Słyszeliśmy o pani przyjeździe, jak minęła podróż?
- Dziękuję, dobrze. Koleją było wyśmienicie, tylko ta droga ze stacji 

do Zambrowa daleka.
- Ach, tak! Przyszło nam tak żyć na końcu świata. A my tutaj miesz-

kamy – wskazał duchowny ręką w głąb korytarza – żona będzie zaszczy-
cona panią poznać, a i dzieci mamy w podobnym wieku. No, nie prze-
szkadzam, pójdę już, bo obowiązki wzywają, a kaplicę mamy niedaleko, 
tam, za koszarowym budynkiem – ponownie wyciągną rękę. – Może to 
nie petersburska cerkiew, ale pięknie wyposażona. Miejsce wskaże zdo-
biona wieża, to dzięki niej wiadomo gdzie wejść, aby się pomodlić.

- Ta tuż przy drodze? Z dzwonem? Już ją zauważyłam. Śliczna. – 
wtrąciła pułkownikowa.

– Aha, to mam nadzieję, że w niedzielę się na mszy zobaczymy. – 
mówił nieprzerwanie duchowny.

– A przyjdę, z pewnością przyjdę. – odpowiedziała Nina.
– No to ja już biegnę i miłego popołudnia pani pułkownikowej życzę.
– Spasiba balszoje.
I baciuszka wybiegł prawie z budynku w kierunku kaplicy cerkiewnej.
Nina zerknęła wymownie na Konstantego, który jakby otrząsnął się 

z letargu. Spojrzał na ciągle salutujących i stojących na baczność żołnie-
rzy, i krzyknął:

– No soldaty! – Raz, dwa po bagaże Najjaśniejszej Pani Pułkowni-
kowej i wnosić je na górę.

Kamerdynerzy natychmiast ruszyli do wyjścia, a rodzina Gorczaków 
powoli zaczęła wchodzić po schodach.

Kiedy Nina otworzyła drzwi, zaniemówiła. Mieszkanie wydawało się 
jej, może nieco surowe i skromne, ale za to jasne, obszerne i piękne. 
Woźnica postawił samowar na gazetę, która leżała na okrągłym stoliku 
i wyszedł.

 – Ładnie tu – stwierdziła zachwycona Nina Andriejewna – tylko brak 
mi mebli. Gdzie ja nasze ubrania poukładam?

Pułkownikowa przechadzała się po mieszkaniu i mówiła wskazując 
różne miejsca.

 – Tu postawiłabym szafę, w tym miejscu mogłaby stać jakaś zdo-
biona komoda. Konstanty, kiedy wybierzemy się do miasteczka, żeby to 
wszystko obejrzeć

 – Ninoczka, żeby kupić meble, trzeba byłoby jechać aż do War-
szawy. Chyba, że moglibyśmy znaleźć coś w pobliskiej Łomży. Za to 
tu, w Zambrowie na pewno znajdziesz sobie piękne, nowe buciki, bo 
szewców jest tu pod dostatkiem, a i krawców sporo. Ubrania i kapelusze 
potrafią tutaj wyczarować.

 – Tak? To w takim razie możemy tam pojechać choćby jutro.
 – Haraszo – zgodził się pułkownik i postawił małego Aleksandra na 

podłogę.
 Chłopiec natychmiast zaczął biegać po całym mieszkaniu, a dooko-

ła rozeszło się echo małych, dziecięcych nóżek.
Paweł Szepietowski

zambrowianin mieszkający we Francji

8 października 1949 r.

Wczoraj był w Zambrowie Janusz Meisser, wygłosił prelekcję pt. 
,,Lotnictwo polskie w literaturze pięknej”, odczytał też kilka fragmentów 
swojej twórczości. Odniosłem wrażenie, że ten człowiek jest urodzonym 
lotnikiem. Spokój, opanowanie, harmonia ruchów najlepiej o tym świad-
czą. Język miał dość cięty, ale czy i to jest właściwością lotnika, tego nie 
wiem. Mam na myśli jego sposób wysławiania się, a nie utwory. Ci, którzy 
mówią, że pisze jak literat, a buja jak lotnik, mają rację.

Polonistka zachęcała nas do zabierania głosu. Zapytałem więc, czy 
miał wyrzuty sumienia, gdy uśmiercał Niemców? O to proszę zapytać 
księdza proboszcza, wypalił. Nie chciał, więc odpowiedzieć na moje 
pytanie. Było mi przykro, bo sądziłem, że głupio zapytałem. Potem odpo-
wiedź pisarza w szkole komentowano. Dowiedziałem się, że bynajmniej, 
moje pytanie miało sens!

Ciąg dalszy nastąpi.

Poznań, dn. 23 XII 2017r.             Ireneusz Krystowski




