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Sprawozdania z sesji Rady Miasta Zambrów VIII kadencji 

III Sesja Rady Miasta Zambrów VIII kadencji

 28 grudnia 2018 roku odbyła się trzecia sesja Rady Miasta 
Zambrów, podczas której zambrowscy radni pojęli następujące 
uchwały: 
— Uchwała nr 6/III/18 w sprawie zmian w budżecie Miasta 
Zambrów na 2018 rok. Na mocy podjętej uchwały zmniejsza 
się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.443.290,89 zł, w 
tym:
1)  plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1.621.010,86 

zł,
2)  plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 
3.064.301,75 zł. 
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 

1.443.290,89 zł, w tym:
1)  plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 337.561,08 

zł,
2)  plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 

1.780.851,97 zł.
 Deficyt budżetu w kwocie 6.395.824,28 zł pokrywa się kre-
dytem długoterminowym w rachunku bieżącym budżetu Mia-
sta w kwocie 5.000.000,00 zł i nadwyżką budżetu z lat ubie-
głych w kwocie 1.395.824,28 zł.
 Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1)  Plan dochodów ogółem – 94.607.776,45 zł, w tym:
 a) plan dochodów bieżących – 84.970.876,74 zł,
 b) plan dochodów majątkowych – 9.636.899,71 zł.
2)  Plan wydatków ogółem – 101.003.600,73 zł, w tym:
 a)  plan wydatków bieżących – 80.369.710,57 zł,
 b)  plan wydatków majątkowych – 20.633.890,16 zł.

— Uchwała nr 7/III/18 o zmianie uchwały w sprawie 
uchwalenia Statutu Miasta Zambrów. Na mocy podjętej 
uchwały wprowadza się następujące zmiany w Statucie:
1)  § 66 otrzymuje brzmienie:
„§ 66. Pozostałe postanowienia dotyczące organizacji i działa-
nia Rady i jej organów określa Regulamin Rady Miasta stano-
wiący załącznik Nr 6 do Statutu”;

— Uchwała nr 8/III/18 o zmianie uchwały w sprawie określe-
nia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wy-
dzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich 
przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finan-
sowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku 
i wydatków nimi finansowanych. 
 W uchwale Rady Miasta Zambrów z dnia 28 września 2010 
r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących 
dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych do-
chodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania 
planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym 
rachunku i wydatków nimi finansowanych w § 1 w pkt 4 kropkę 
zastępuje się średnikiem i dodaje się punkt 5 w brzmieniu: „5) 
Miejskie Przedszkole Nr 5 w Zambrowie”.

— Uchwała nr 9/III/18 o zmianie uchwały w sprawie regu-
laminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko-
łach prowadzonych przez Miasto Zambrów.
— Uchwała nr 10/III/18 w sprawie wieloletniego programu 
osłonowego Miasta Zambrów w zakresie dożywiania dzie-
ci i młodzieży na lata 2019 – 2023.
— Uchwała nr 11/III/18 w sprawie Programu Wspierania 
Rodziny w Mieście Zambrów na lata 2019 – 2021.
— Uchwała nr 12/III/18 w sprawie Gminnego Programu Po-
prawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej na rok 
2019.
— Uchwała nr 13/III/18 w sprawie Programu współpracy 
Miasta Zambrów z organizacjami pozarządowymi na 2019 
rok.
— Uchwała nr 14/III/18 w sprawie zasad przyznawania 
i wysokości diet radnych Rady Miasta Zambrów.

IV Sesja Rady Miasta Zambrów VIII kadencji
 22 stycznia 2019 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Za-
mbrów odbyła się czwarta sesja Rady Miasta Zambrów, pod-
czas której zambrowscy radni podjęli następujące uchwały: 

— Uchwała nr 15/IV/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2019 – 2022. 
— Uchwała nr 16/IV/19 w sprawie uchwalenia budżetu mia-
sta Zambrów na 2019 rok. Na mocy podjętej uchwały ustala się: 
 Plan dochodów budżetu w wysokości 83.684.234 zł, z tego:
1)  bieżące w wysokości 81.036.365,86 zł,
2)  majątkowe w wysokości 2.647.868,14 zł. 
Plan wydatków budżetu w wysokości 82.184.234,00 zł, z tego:
1)  bieżące w wysokości 78.486.634,00 zł,
2)  majątkowe w wysokości 3.697.600 zł. 
 Nadwyżkę budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł przeznacza 
się na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w Banku 
Spółdzielczym w Zambrowie w 2018 roku w rachunku bieżącym 
budżetu Miasta.

— Uchwała nr 17/IV/2019 w sprawie obywatelskiej inicja-
tywy uchwałodawczej.
— Uchwała nr 18/IV/2019 w sprawie przyjęcia od Powiatu 
Zambrowskiego zadań w zakresie prowadzenia powiato-
wej biblioteki publicznej.
— Uchwała nr 19/IV/2019 w sprawie zatwierdzenia planów 
pracy komisji Rady Miasta Zambrów na 2019 r.

V Sesja Rady Miasta Zambrów VIII kadencji
 19 lutego br. odbyła się piąta sesja rady Miasta Zambrów, 
podczas której zambrowscy radni podjęli następujące uchwały: 

— Uchwała nr 20/V/2019 w sprawie określenia wysokości 
oraz warunków udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej za 
dany rok za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo wła-
sności tych gruntów.
— Uchwała nr 21/V/2019 w sprawie określenia zadań inwe-
stycyjnych Gminy Miasto Zambrów przewidzianych do reali-
zacji w czasie VIII kadencji organów gminy.
— Uchwała nr 22/V/2019 w sprawie wyrażenia zgody na do-
konanie darowizny prawa użytkowania wieczystego nieru-
chomości.
— Uchwała nr 23/V/2019 o zmianie uchwały w sprawie 
ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 
publicznych innych form wychowania przedszkolnego pro-
wadzonych przez Miasto Zambrów.
— Uchwała nr 24/V/2019 w sprawie przyjęcia Programu opie-
ki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdom-
ności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zambrów na rok 2019.
— Uchwała nr 25/V/2019 w sprawie Programu współpracy 
Miasta Zambrów z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.
— Uchwała nr 26/V/2019 w sprawie zasad przyznawania i 
wysokości diet radnych Rady Miasta Zambrów.

VI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Zambrów 
 5 maca br. w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów odbyła się 
Sesja nadzwyczajna, podczas której podjęto uchwałę: 

— Uchwała nr 27/VI/2019 w sprawie podjęcia działalności 
w zakresie telekomunikacji. 

 Postanawia się o przystąpieniu do wykonywania przez gmi-
nę Miasto Zambrów działalności telekomunikacyjnej w zakresie 
budowy i eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci 
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Konferencja prasowa Burmistrza Miasta Zambrów
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 Tradycyjnie w styczniu każdego roku w Urzędzie Miasta 
Zambrów odbyła się konferencja prasowa Burmistrza Miasta 
Zambrów. Przedstawiciele lokalnych i regionalnych mediów 
mieli okazję zapoznać się z planami samorządu miasta Za-
mbrów na 2019 rok.
 Podczas spotkania omówione zostały następujące tematy:
1.  Budżet miasta na 2019 rok,
2.  Realizacja inwestycji i remontów w 2019 roku,
3. Uroczystości miejskie w 2019 roku,
4.  Kalendarz imprez kulturalnych, 
5.  Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych, 
6.  Zmiany w ustawie o samorządzie gminnym
7.  Sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem miasta.
 Na konferencję przybyli przedstawiciele mediów lokal-
nych: Zambrowskiego Portalu Internetowego www.zambrow.
org, Portalu Internetowego www.zambrowiacy.pl, Monitora 
Zambrowskiego, a także mediów regionalnych: Polskiego 

2.

3.

 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 uła-
twienie dostępu do różnorodnych dóbr i usług, w szczególno-
ści kultury i sportu, a także promowanie pozytywnego wize-
runku 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 dokumen-
tem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość uprawnionego.

Zambrowska Karta Seniora 60+

 W przypadku zagubienia karty wnioskodawca składa 
w Urzędzie Miasta wniosek 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 piłkarskie 

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 promocyj-
nych jednostek organizacyjnych miasta Zambrów i partnerów 
programu.

Przedsiębiorco!

 Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w programie, wy-
pełnij 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
 
 Aktualnie 1264 seniorów złożyło wniosek o wydanie 
karty „Zambrowska karta Seniora 60+”.

Radia Białystok, Tygodnika Regionalnego „Kontakty”, Telewi-
zji Narew, Radia Nadzieja.

Marzena Gołębiewska

telekomunikacyjnych oraz nabywania praw do infrastruktury 
telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych związanych 
z budową systemu monitoringu wizyjnego miasta Zambrów. 
Wybudowana przez gminę Miasto Zambrów infrastruktura te-
lekomunikacyjna oraz sieci telekomunikacyjne mogą być udo-
stępniane przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na zasadach 
określonych w przepisach dla dostępu telekomunikacyjnego.

 Ponadto informujemy o możliwości obejrzenia sesji Rady 
Miasta Zambrów na żywo na kanale youtube, wystarczy w wy-
szukiwarce strony youtube.pl wpisać Urząd Miasta Zambrów. 
O terminach sesji informujemy na stronie www.zambrow.pl
 Pełne treści uchwał wraz załącznikami dostępne są stronie 
internetowej www.zambrow.esesja.pl

Karolina Ilczuk
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Wykaz partnerów programu „Zambrowska Karta Seniora 60+”
Nazwa fi rmy Adres

Czas wolny

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY ul. Wyszyńskiego 2A
Zambrów

PŁYWALNIA MIEJSKA DELFIN ul. Wyszyńskiego 6B
Zambrów

ZAMBROWSKI KLUB SPORTOWY OLIMPIA ul. Wyszyńskiego 9
Zambrów

Komunikacja miejska
Od 1 maja 2018 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

NZOZ MEDICO Podleśna 45
Zambrów

OŚRODEK MAGNOLIA SANATORIUM USTROŃ Szpitalna 15, 43-450 Ustroń, www.hotel-magnolia.pl
tel. 33 854 36 90

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

PRACOWNIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ Przykoszarowa 5
Zambrów

HOTEL MILENA – P.P.H.U. E I W. BIAŁOŻYT
ul. Dworcowa 22

Milówka
tel. 508 292 942

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

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

Artykuły przemysłowe

BEMEX SP. Z O.O. Legionowa 11
Zambrów

GOLCHEM Cieciorki 4a

Salony meblowe

SALON MEBLOWY PIEER Targowa 17
Zambrów

Gastronomia

PIZZERIA „DIAVOLO” Świętokrzyska 1
Zambrów

Sklepy

SKLEP OBUWNICZY Wojska Polskiego 18
Zambrów

SKLEP „POD FILARAMI” Plac Sikorskiego 1
Zambrów

„PRESTIGE MĘSKI” – SKLEP Z ODZIEŻĄ MĘSKĄ Kościuszki 21/2
Zambrów

Karolina Ilczuk

Aktualna lista partnerów programu:

D Z I A Ł A L N O Ś Ć  S A M O R Z Ą D U  M I A S TA  Z A M B R Ó W
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Do kogo skierowany jest program?

 Program skierowany się do rodzin wielodzietnych i rodzin 
zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Zambrów ma-
jących 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 dowód osobisty, kopię legitymacji szkolnej lub inny 
dokument potwierdzający kontynuowanie nauki dla dzieci 
powyżej 18 roku życia. Wnioski będą przyjmowane przez 
cały okres trwania programu. Z wnioskiem o wydanie kar-
ty członkom rodziny może wystąpić rodzic lub opiekun 
prawny.

3. W wyznaczonym terminie odbierz kartę – okres oczeki-
wania max. 2 tygodnie.

4.Zambrów Przyjazny Rodzinie 3+

 Karta zawiera imię, nazwisko i okres ważności. Karta jest 
ważna wyłącznie z dokumentem ze zdjęciem potwierdza-
jącym tożsamość uprawnionego. Dla osób nieletnich doku-
mentem takim może być legitymacja szkolna. Dzieci nie obję-
te 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 oświad-
czenie o zagubieniu lub zniszczeniu karty z równoczesnym 
wnioskiem o wyrobienie duplikatu.

Korzyści z udziału w programie

 Rodziny 3+ otrzymują dodatkową zniżkę w wysokości 
50% na bilety wstępu na Pływalnię Miejską DELFIN oraz lo-
dowisko.
 Rodziny 3+ otrzymują dodatkową zniżkę w wysokości 
50% na bilety wstępu na korty tenisowe i mecze piłkarskie 
organizowane przez Zambrowski Klub Sportowy „OLIMPIA”.
 Rodziny 3+ otrzymują dodatkową zniżkę w wysokości do 
50% na bilety wstępu na płatne imprezy organizowane przez 
Miejski Ośrodek Kultury.
 Rodziny 3+ będą mogły korzystać ze zniżek zapewnio-
nych przez partnerów akceptujących kartę programu „Za-
mbrów przyjazny Rodzinie 3+”.
Aktualne statystyki dotyczące programu:
 – 452 rodziny złożyły wniosek o przystąpienie do programu,
 – wydano 2503 kart.

 Serdecznie zapraszamy lokalnych przedsiębiorców 
do przystąpienia do programu „Zambrów Przyjazny 
Rodzinie 3+”. Skontaktuj się z nami mailowo – rodzina-
3plus@zambrow.pl
 Poniżej przedstawiamy aktualną listę partnerów pro-
gramu „Zambrów Przyjazny Rodzinie 3+”:

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

NAZWA PODMIOTU 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 al. Woj. Polskiego 18c 50% na wejście na salę zabaw

PHU GRZEGORZ KULESZA „SALA ZABAW 
URWISLANDIA” 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
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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

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 Pl. Sikorskiego 8 20% prezenty, koszulki

P.P.H.U. „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 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

P.P.H.U. „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%

D Z I A Ł A L N O Ś Ć  S A M O R Z Ą D U  M I A S TA  Z A M B R Ó W
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PRZEDSIĘBIORSTWO „DOM KSIĄŻKI” Pl. 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 Pl. 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 Pl. 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)

SZKOŁY 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.), 5gr rabatu na wszystkie 
gatunki paliw płynnych

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

URODA

„KAMELEON” PAWEŁ MARCIN JANCZEWSKI ul. Gen. J. Bema 2A
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

Justyna 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 TA  Z A M B R Ó W
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 Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej 
trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana 
bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą ko-
rzystać 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.
 Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny będą mogli 
uzyskać rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co 
najmniej troje dzieci.

Gdzie złożyć wniosek? 

 Osoby zamieszkujące w Zambrowie wniosek powinny 
złożyć w Urzędzie Miasta Zambrów, pok. 228. Wniosek w 
imieniu rodziny składa rodzic/opiekun prawny.
Jeśli składasz wniosek przez Emp@tię
 – Wejdź do modułu eWnioski na Emp@tii – portalu Mini-
stertwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 – Zaloguj się profilem zaufanym. Jeśli nie masz jeszcze 
profilu zaufanego – załóż go online.
 – Wypełnij wniosek – kreator wniosku ułatwia złożenie 
wniosku i pilnuje, aby wszystkie wymagane pola zostały wy-
pełnione.
 – Czekaj na powiadomienie o gotowych do odbioru Kar-
tach – dostaniesz je esemesem.
 

Co oferuje Karta Dużej Rodziny?

— zniżki na przejazdy kolejowe – 37% na bilety jednorazo-
we oraz 49% na bilety miesięczne

— 50% ulgi opłaty za paszport
— oraz wiele innych zniżek, które oferują różne instytucje 

państwowe oraz firmy prywatne. 
 Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych upraw-
nień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z ka-
talogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na 
terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytu-

5.
D Z I A Ł A L N O Ś Ć  S A M O R Z Ą D U  M I A S TA  Z A M B R Ó W

Karta Dużej Rodziny

cje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystę-
pując do programu zyskują prawo do posługiwania się zna-
kiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

 Karta „Zambrów przyjazny Rodzinie 3+” i karta ogól-
nopolska funkcjonują niezależnie od siebie.

 Skorzystaj z wyszukiwarki partnerów Karty Dużej Rodzi-
ny – znajdziesz tam wszystkie instytucje państwowe i firmy 
prywatne, które oferują zniżki oraz informację, jaka jest wy-
sokość zniżek.
 

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 mobil-
nych. 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). Formularze dostępne są 
na stronie Urzędu Miasta Zambrów www.zambrow.pl (zakład-
ka Mieszkaniec/ Karta Dużej Rodziny).

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

6. Zambrowskie Żubry 2018 

 W sobotę 23 lutego w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Zambrowie podczas uroczystej gali 
rozdano doroczne nagrody Burmistrza Mia-
sta Zambrów „Zambrowskie Żubry 2018”.
 Zambrowskie Żubry to nagroda Bur-
mistrza Miasta Zambrów przyznawana za 
szczególne osiągnięcia na różnych płaszczy-
znach życia. „To wyróżnienie tych, którzy po-
przez swoje działania, pasje i chęci promują 
Zambrów” – Burmistrz Kazimierz Dąbrowski.
 Pierwsza edycja tego wyjątkowego wyda-
rzenia miała miejsce w roku 2001. Była to już 
19 gala rozdania nagród Burmistrza Miasta 
„Zambrowskie Żubry”.
 Laureaci byli wybierani podczas 7 – 
dniowego głosowania on-line na stronie za-
mbrowskiezubry.pl. Jedynym wyjątkiem w 
kategorii „Najlepszy uczeń” decyzję o przy-

W Y D A R Z E N I A  K U LT U R A L N E
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znaniu 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 została 
Drużyna Koszykarska Dziewcząt – UKS OR-
KAN SP 3 w Zambrowie.
 Również tego wieczoru Burmistrz Miasta 
Zambrów przyznał wyróżnienie specjalne za 
zaangażowanie i pracę w kapitule dorocznej 
nagrody Burmistrza Miasta Zambrów „Za-
mbrowskie Żubry” w latach 2005-2018. Wyróż-
nienie odebrał Zbigniew Korzeniowski – radny 
Rady Miasta Zambrów, Prezes Zambrowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej.

 Oto lista laureatów nagrody „Zambrowskie 
Żubry 2018”:
1. Kategoria Najlepszy reportaż promujący 

Miasto Zambrów
 „ZŁOTY ŻUBR” www.zambrow.org za re-

portaż „III Inscenizacja Bitwy o Zambrów”
2. Kategoria Najlepsza fotografia Miasta Za-

mbrów
 „ZŁOTY ŻUBR” www.zambrow.org za foto-

grafię „Zambrów – mój dom”
3. Kategoria Wydarzenie roku
 „ZŁOTY ŻUBR” Szkoła Podstawowa Nr 3 

w Zambrowie za Finał Wojewódzki Igrzysk 
Dzieci w Koszykówce Dziewcząt w Zambro-
wie

 „SREBRNY ŻUBR” Kategoria Wydarzenie 
roku Stowarzyszenie Przyjaciół Czwórki” 
oraz Szkoła Podstawowa Nr 4 w Zambrowie 
za Rodzinną „Czwartakiadę”

 „BRĄZOWY ŻUBR” Kategoria Wydarzenie 
roku Zambrowski Klub Karate w Zambrowie 
za „IV Międzynarodowy Turniej o Puchar 
Burmistrza Miasta Zambrów wraz z Dniem 
Kultury Japonii”

4. Kategoria Osobowość roku
 „ZŁOTY ŻUBR” Sylwia Korpalska
5. Kategoria Przedsiębiorca roku
 „ZŁOTY ŻUBR” Restauracja ASHI SUSHI 

Jakub Konopka
6. Kategoria Najlepszy Nauczyciel
 „ZŁOTY ŻUBR” Agata Czarniakowska
7. Kategoria Najlepszy Uczeń
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 Szkoły Gimnazjalne „ZŁOTY ŻUBR” Anastazja Piórkowska
 Szkoły Podstawowe „ZŁOTY ŻUBR” Jan Krajewski
8. Kategoria Najlepszy Sportowiec
 „ZŁOTY ŻUBR” Filip Polak
9. Kategoria Grand Prix Publiczności
 „ZŁOTY ŻUBR” Drużyna Koszykarska Dziewcząt – UKS 

ORKAN SP 3 w Zambrowie.
 
 Tuż po nagrodzeniu laureatów głos zabrał Szef Sztabu 
WOŚP przy Miejskim Gimnazjum nr 1 w Zambrowie Andrzej 
Trochimowicz, który podsumował 27 finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, który odbył się w styczniu 2019 roku, 
a także podziękował sponsorom i mieszkańcom za tak liczny 
udział w tegorocznej zbiórce.
 Na zakończenie tegorocznej gali „Zambrowskich Żubrów” 
odbył się Koncert Wiedeński w Wykonaniu Orkiestry Królew-
skiej Odessa.
 Szczegółowy raport z głosowania on-line znajduje się 
na stronie www.zambrow.pl

Marzena Gołębiewska





MONITOR ZAMBROWSKI 11

S P O Ł E C Z E Ń S T W O

 Szkoła Podstawowa nr 5 w Zambrowie 21.02.2019 r. 
obchodziła święto patrona szkoły Mikołaja Kopernika. W 
uro czystości oprócz społeczności szkolnej udział wzięli 
przedsta wiciele władz samorządowych, komisji oświa ty, dy-
rektorzy zambrowskich szkół oraz członkowie rady rodziców 
Szkoły Podstawowej nr 5. 
 Uroczystość rozpoczęła się od nagrodzenia laureatów XII 
Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Mikołaju Koperniku pn. 
„Astronomiczna przygoda z Kopernikiem”. Nagrody książko-
we z rąk Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrow-
skiego oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 Andrzej Sze-
ligowskiego otrzymali: 
I miejsce – Jan Eugeniusz Saniewski oraz Bartosz Sienicki, 

ucz. SP nr 5 w Zambrowie, op. p. Bernadetta Długoborska

II miejsce – Julia Truchel oraz Aleksandra Rosiak, ucz. SP 
nr 4 w Zambrowie, op. p. Marlena Kraszewska oraz Julia 
Zakrzewska, ucz. SP nr 5 w Zambrowie, opiekun p. Ber-
nadetta Długoborska

III miejsce – Patrycja Nagalska, ucz. SP nr 3 w Zambrowie, 
op. p. Andrzej Konopka oraz Wiktoria Gosk, ucz. SP w 
Starym Skarżynie

 W konkursie plastycznym pn. „Kosmiczna Przygoda z Mi-
kołajem Kopernikiem” nagrody odebrali: 
— Antonina Baran, kl. Ia, SP3, op. p. Regina Marciniak, 
— Jakub Michalski, kl. Ia SP3, op. p. Regina Marciniak
— Bartosz Rybak, kl. IIa SP3, op. p. Izabela Rytelewska, 

— Aleksandra Suska, kl. Ia SP4, op. p. Dorota Strenkowska, 
— Lena Modzelewska, kl. IIIa SP4, op. p. Wioletta Walasek, 

p. Monika Chaberek, 
— Dawid Sawicki kl. IIIa SP4, op. p. Wioletta Walasek,

 p. Monika Chaberek,
— Patrycja Gocłowska, kl. Ib SP5, op. p. Natalia Stepczyń-

ska, 
— Julia Gosk, Ic SP5, op. p. Halina Modzelewska, 
— Maja Markowska, kl. Id SP5, op. p. Dorota Kłosińska
— Dawid Kaczyński, kl.IIIb SP5, op. p. Monika Ignaczuk-Dą-

browska, p. Anna Pisińska-Tyszka
— Nikola Leszczyńska, kl. IIIb SP5, op. Monika Ignaczuk-

-Dąbrowska, p. Anna Pisińska-Tyszka
— Mateusz Jałbrzykowski kl. I SP w Wiśniewie, op. p. Mał-

gorzata Ołdakowska,
— Natalia Wetton kl. ISP w Wiśniewie, op. p. Małgorzata Oł-

dakowska,
— Patrycja Groszfeld, kl. II SP w Starym Laskowcu, op. 

p. Małgorzata Jeziorowska
— Zuzanna Duchnowska, kl. I SP w Porytem-Jabłoni, op. 

p. Marta Siwek.
 Na zakończenie uroczystości uczniowie zaprezentowali 
montaż słowno-muzyczny o życiu i naukowych dokonaniach 
Mikołaja Kopernika. 

Marzena Gołębiewska
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7.Święto Patrona w Szkole Podstawowej nr 5 
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 Dzień Św. Walentego zwany też potocznie Dniem Za-
kochanych przypada 14 lutego. Z tej okazji jak, co roku, w 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Świętego Jana Pawła 
II w Długoborzu zorganizowano mnóstwo atrakcji. Samorząd 
Uczniowski dostarczał pocztę walentynkową, która cieszyła 
się wielkim powodzeniem oraz częstował słodkimi niespo-
dziankami. Uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej bawili 
się na balu karnawałowym. Mieliśmy też okazję uczestniczyć 
w przedstawieniu wolontariuszek z Bursy Szkolnej Nr 1 w Za-
mbrowie.       
 Sekcja kulinarna działająca w Internacie przygotowała 
Walentynkowe słodkości. Tak jak w ubiegłym roku można 
było próbować ciast, ciasteczek i deserów. Wielbicieli łakoci 
nie zabrakło, pyszności szybko znikały ze stołu. Zorganizo-
wany został Walentynkowy kącik do robienia zdjęć, „ścian-
ka” cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Wieczorem 
w Internacie odbyła się walentynkowa zabawa integracyjna, 

8.

9.
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Dzień Zakochanych w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Długoborzu

 W grudniu 2018 roku oraz w styczniu 2019 roku w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego w Zambrowie odbyły się trzy uroczy-
stości odznaczenia Medalami za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie. Dostojni Jubilaci otrzymali medale przyznawane 
przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Za 50 lat w związku 
małżeńskim medale otrzymali:

w ramach której zorganizowano konkurs na najlepszy „Duet 
Walentynkowy”. Tradycyjnie wszyscy w barwach czerwonych 
radośnie spędzili ten dzień.

Rafał Wiśniewski
zespół d/s promocji SOSW w Długoborzu

Złote Gody

Alicja i Ryszard Przerwa 15.12.2018 Maria i Czesław Sasinowscy, 19.01.2019

• 15 grudnia 2018 r. „Złote Gody” świętowało małżeństwo 
Alicja i Ryszard Przerwa

• 19 stycznia 2019 r. „Złote Gody” świętowało małżeństwo 
Maria i Czesław Sasinowscy

 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
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10.
 Zambrów po raz kolejny włączył się w ogólnopolską akcję 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 W zambrowskim sztabie WOŚP, który powstał przy Szko-
le Podstawowej Nr 5 pod kierownictwem Andrzeja Trochimo-
wicza, pracowało około 80 wolontariuszy z identyfikatorami 
Wielkiej Orkiestry oraz kilkadziesiąt osób pomagających w 
kweście i organizacji finału. Byli to głównie uczniowie gimna-
zjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół podstawowych oraz 
nauczyciele. 
 Tegoroczny finał rozpoczął się 12 stycznia Turniejem 
Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Powiatu Zambrowskiego. 
13 stycznia przeprowadzono rozgrywki w ramach halowego 
Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Zambrów w 
hali Szkoły Podstawowej Nr 5. 
 Tego samego dnia do wspólnego kwestionowania na rzecz 
WOŚP włączyła się grupa płetwonurków Scubamaniak na Pły-
walni Miejskiej „Delfin” w Zambrowie do akcji włączył się salon 
fryzjerski EVA, zlokalizowany przy placu Sikorskiego 12. 
 W tym roku w Zambrowie udało się zebrać ponad 70 tys. 
złotych. Odnotowano kolejny rekord w zbiórce pieniędzy, 
które w tym roku zostały przeznaczone dla ratowania życia i 
zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla 
zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom.

Marzena Gołębiewska
Fot. www.facebook.com/WOŚP-Zambrów

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2018
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S P O Ł E C Z E Ń S T W O

Fot. 28-33 www.facebook.com/WOŚP-Zambrów

Odeszli, ale pozostaną w naszej pamięci

Usterka w mieście? LUPE NA POMOC

Fot. www.facebook.com/Pawel.Adamowicz

14 stycznia 2019 r. odszedł 

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, 

który zmarł pełniąc swoje obowiązki służbowe 

w akcie mordu i nienawiści.

Jest to ogromna strata dla społeczności 

miasta Gdańsk. 

Rodzinie zmarłego przekazujemy 

wyrazy współczucia. 

Kazimierz Dąbrowski 
Burmistrz Miasta Zambrów 

 Urząd Miasta Zambrów uruchomił teleinformatyczny sys-
tem dla mieszkańców – LUPEZAMBROW. System umożliwia 
dwustronną komunikację pomiędzy mieszkańcami a władza-
mi lokalnymi.

LUPEZAMBRÓW jakie możliwości 
dla mieszkańca?

 Mieszkańcy miasta poprzez aplikację mogą zgłaszać:
— usterki w przestrzeni miejskiej według kategorii: awaria 

oświetlenia, dewastacja mienia, uszkodzenia nawierzchni 
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 aplikacji mobilnej i poprzez e-mail,

— integracja z regionalnym systemem ostrzegania.

Jak korzystać z aplikacji?

 Aplikację można pobrać bezpłatnie na 
urządzenia z systemem Android w sklepie 
GooglePlay lub z App Store na telefonach 
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 DO-
DAJ ZGŁOSZENIE, następnie wpisać adres, gdzie wystąpiła 
usterka, wybrać kategorię, opisać zdarzenie oraz opcjonalnie 
dołączyć zdjęcie. Zarejestrowane zgłoszenia są przekazy-
wane do realizacji i publikowane na ogólnodostępnej mapie 
z określeniem statusu realizacji. Zarejestrowani w systemie 
mieszkańcy mają możliwość podglądu statusu swoich zgło-
szeń oraz otrzymywania na bieżąco informacji o sposobie ich 
realizacji.

 Dodatkowo system pozwala na publikację – bezpośred-
nio na mapie – ważnych komunikatów oraz powiadomień z 
obszaru miasta, takich jak, np. ostrzeżenia meteorologicz-
ne, wydarzenia sportowe i kulturalne. Dzięki nowoczesnemu 
systemowi zambrowianie będą mogli nie tylko zgłaszać pro-
blemy związane z infrastrukturą miejską, ale także na bieżą-
co 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 po-
winny być zgłaszane pod numery alarmowe.

UWAGA: System LUPEZAMBROW działa tylko na terenie 
Miasta Zambrów, oznacza to, że zgłoszenia z terenu gmi-
ny lub powiatu nie będą rozpatrywane i automatycznie 
odrzucane.

Justyna Włodkowska – Kurpiewska



MONITOR ZAMBROWSKI 15

I N F O R M A C J E

13.

14.

Zambrów zwiększa efektywność energetyczną i poprawia 
jakość powietrza

 Projekt pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz 
źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie” 
współfinansowany ze środków unijnych w ramach Regional-
nego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 
lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyj-
na, Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.1 
Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF, jest w ostatniej 
fazie realizacji.
 Do końca roku 2018, w ramach ww. przedsięwzięcia, zre-
alizowano większość prac, w szczególności:
1)  wymieniono 1595 opraw oświetlenia ulicznego na łączną 

kwotę brutto 2.121.750,00 zł, w tym kwota dofinansowa-
nia 1.529.231,17 zł;

2)  wykonano 68 z 82 instalacji gazowych na łączną kwotę 
brutto 984.288,38 zł, z czego kwota dofinansowania sta-
nowi wartość 716.261,86 zł;

3) zainstalowano 2 stacje pomiarowe stężenia pyłu zawie-
szonego w powietrzu za kwotę brutto 14.661,60 zł, w tym 

kwota dofinansowania 11.729,28 zł.
 Czujniki zamontowano na budynkach: Szkoły Podstawo-
wej nr 4 w Zambrowie przy ul. M. Konopnickiej 13 oraz Miej-
skiego Przedszkola Nr 5 przy ul. Obrońców Zambrowa 6.
 Stan powietrza w Zambrowie można monitorować na bie-
żąco na stronie internetowej Urzędu Miasta Zambrów www.
zambrow.pl.
 Do końca lipca 2019 r. planowane jest dokończenie bu-
dowy pozostałych instalacji gazowych, których koszt bę-
dzie stanowił wartość 249.213,35 zł, w tym dofinansowanie 
179.451,30 zł. Realizacja projektu spowoduje redukcję zapo-
trzebowania na energię elektryczną i cieplną, zaś w połącze-
niu ze zmianą paliwa oraz poprawą efektywności wytwarza-
nia ciepła doprowadzi do zmniejszenia emisji pyłów i gazów 
do atmosfery, a co za tym idzie przyczyni się do poprawy 
stanu jakości powietrza.

Edyta Kos
Wydział Gospodarki Komunalnej

Urząd Miasta Zambrów

Zambrów uzyska status efektywnego systemu ciepłowniczego

 Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. odda-
ło do użytku instalację wysokosprawnej kogeneracji opartą na 
dwóch silnikach gazowych o łącznej mocy cieplnej wynoszą-
cej 3,0 MW, oraz mocy elektrycznej równej 2,4 MW wraz z 
instalacjami i urządzeniami współpracującymi. Na inwestycję 
Spółka pozyskała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej dotację w kwocie 3 137 268 zł. oraz 
niskooprocentowaną pożyczkę w kwocie 5,7 mln, przy nakła-
dach rzędu 11,4 mln netto.
 W wysokosprawnej kogeneracji Spółka wytworzy rocznie 
ok. 15000 MWh energii elektrycznej i ok. 20000 MWh ener-
gii cieplnej. W okresie letnim układy kogeneracyjne na gaz 
ziemny w całości będą pokrywały zapotrzebowanie na ciepło 
w systemie ciepłowniczym Zambrowa.
 Zrealizowana inwestycja pozwoli na ograniczenie emisji 
CO2 o ok.15% oraz odstąpienie od spalania węgla poza se-
zonem grzewczym.
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 „Pozytywnie Naładowani” ze Szkoły Podstawowej nr 4 w 
Zambrowie serdecznie zapraszają całą społeczność lokalną 
do przynoszenia mniejszych elektrośmieci (zużyty sprzęt 
elektroniczny i elektryczny) do dnia 25 kwietnia, a 
sprzęt o bardzo dużych gabarytach koniecznie 
w dniu umówionego transportu, czyli 25 kwiet-
nia 2019 roku od godziny 10.00 do 15.00. Cze-
kamy także na zużyte baterie i akumulatory. 
 Już po raz drugi nasza szkoła bierze 
udział w ogólnopolskim konkursie „Dobre 
Rady na Elektroodpady – Oddaj Mnie w Do-
bre Ręce 2019». Organizatorem konkursu jest 
firma Auraeko – Organizacja Odzysku Sprzętu 
Elektronicznego w Warszawie pod patronatem 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Cel 
to propagowanie właściwych postaw proekologicznych 
oraz wzrost świadomości i umiejętności zmniejszania ne-
gatywnego wpływu ZSEE (zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego) oraz zużytych baterii i akumulatorów na 
środowisko. 
 Zapraszamy wszystkich do zbiórki tych jakże szkodliwych 
odpadów. Zróbmy porządki! Przejrzyjmy garaże, strychy, piw-

Ruszył nabór wniosków o dotacje z programu „Niepodległa” 2019
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 Na rok 2019 planowane jest rozpoczęcie kolejnej inwesty-
cji polegającej na budowie kotła wodnego na biomasę leśną o 
mocy 8 MW. Inwestycja będzie realizowana w ramach projek-
tu pn. „Modernizacja Ciepłowni Miejskiej w Zambrowie w celu 
wykorzystania biomasy do wytwarzania energii cieplnej” dofi-
nansowanego z NFOŚiGW w wysokości 6 057 600 zł. Zakoń-
czenie projektu zaplanowano na rok 2020, a całkowity koszt 
przedsięwzięcia oszacowano na 14 200 000 zł netto.
 Równocześnie w ramach inwestycji nastąpi modernizacja 
układów sterowania ciepłowni, oraz budowa nowego komina 
dla kotłowni biomasowej.
 Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanej instala-
cji odnawialnego źródła energii (OZE) będzie wynosić 27982 
MWh/rok, co stanowi ok.45% całej energii cieplnej wytwarza-
nej w Zambrowskiej Spółce. Emisja gazów cieplarnianych 
zostanie pomniejszona o ok. 45%.
 W wyniku realizacji tej inwestycji system ciepłowniczy Za-
mbrowa uzyska status efektywnego systemu ciepłowniczego.

Ryszard Fiedorowicz
ZCiW Sp z o.o.

15.

16.

Zbiórka elektroodpadów w zambrowskiej CZWÓRCE

nice i pozbądźmy się zużytego sprzętu! Przyjmiemy drobny 
sprzęt (np. tostery, komputery, laptopy, telefony), ale także 

i elektrośmieci większych gabarytów, np. lodówki, pralki. 
Chcielibyśmy, by każdy mieszkaniec naszego mia-

sta myślał o segregacji odpadów i nie wyrzucał 
elektrośmieci na śmietnik. W ten sposób przy-
czyni się do ochrony naszej planety. Mamy sa-
tysfakcję z tego, że dzięki naszym staraniom 
poziom wiedzy o gospodarowaniu elektro-
odpadami zwiększy się. Za wszelką pomoc 
jesteśmy bardzo wdzięczni. 
 Odpady elektryczne i elektroniczne są jed-

nymi z bardziej szkodliwych. Bardzo trudno 
je jednoznacznie zakwalifikować do segregacji 

i dlatego ich odbiorem zajmują się specjalne firmy. 
Taka właśnie odbierze od nas zebrany sprzęt, który zo-

stanie poddany procesom recyklingu.
 Prosimy całą społeczność lokalną o aktywne wsparcie 
naszych działań i dostarczenie do nas małych i dużych ilości 
ZSEE. Serdecznie zapraszamy
 Dorota Zimacka z zespołem Pozytywnie Naładowani

elektroniczny i elektryczny) do dnia 25 kwietnia, a 
sprzęt o bardzo dużych gabarytach koniecznie 
w dniu umówionego transportu, czyli 25 kwiet-

firma Auraeko – Organizacja Odzysku Sprzętu 
Elektronicznego w Warszawie pod patronatem 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Cel 

Chcielibyśmy, by każdy mieszkaniec naszego mia-
sta myślał o segregacji odpadów i nie wyrzucał 

elektrośmieci na śmietnik. W ten sposób przy-

je jednoznacznie zakwalifikować do segregacji 
i dlatego ich odbiorem zajmują się specjalne firmy. 

 Biuro Programu „Niepodległa” uruchomiło nabór 
wniosków na dofinansowanie wydarzeń nawiązujących 
do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudo-
wy polskiej państwowości. O środki mogą ubiegać się 
samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarzą-
dowe. Nabór wniosków potrwa do 26 marca do godz. 
15.59.
 Wnioski o dotacje na działania w 2019 roku Biuro Progra-
mu „Niepodległa” przyjmuje od 25 lutego br. Samorządowe 
instytucje kultury i organizacje pozarządowe mogą skorzy-
stać z dofinansowania w wysokości od 10 tys. do 100 tys. 
złotych na projekt (wkład własny to 15%). Budżet naboru to 8 
mln zł. Dofinansowanie może być przeznaczone na:
— festiwale, koncerty, spektakle,
— rekonstrukcje historyczne,

— wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i histo-
rycznych,

— projekty animacyjno-edukacyjne, oparte na interakcji 
i współdziałaniu, np.: warsztaty, gry terenowe, 

— questy, konkursy,
— wystawy wraz z katalogami.
 Szczegóły dotyczące naboru wniosków dostępne są na 
stronie www.niepodlegla.gov.pl w zakładce „Dotacje”.

 Karolina Ilczuk

I N F O R M A C J E
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 W dniach 22-23 lutego w Zambrowie 
odbył się V Międzynarodowy Turniej o 
Puchar Burmistrza Zambrowa w Karate 
Kyokushin. Organizatorem tego Turnieju 
był Zambrowski Klub Karate Kyokushin: 
sensei Anna Kaczyńska-Youssfi i Sen-
sei Skander Youssfi. W turnieju Uczest-
niczyło 451 zawodników z 40 Klubów, w 
tym 11 krajów m.in.: Francja, Liban, Iran, 
Rosja, Syria, Białoruś, Pakistan, Kuwejt, 
Tunezja. Sędzią głównym Turnieju był 
Shihan Jacek Czerniec Branch chief 
IKO Polska, sekretarz generalny Pol-
skiego Związku Karate. 

 Turniej rozegrany był w konkuren-
cjach Kata oraz Kumite z podziałem na 
kategorie według zaawansowania dla 
pomarańczowych pasów oraz powyżej 
8 kyu. dla dzieci, juniorów i seniorów. 
Walki odbyły się na 4 matach. 

 Dodatkowo podczas turnieju odbył 
się Dzień Kultury Japonii, w programie 
zostały poprowadzone zajęcia z ori-
gami i kaligrafii, każdy z uczestników 
mógł otrzymać napis swojego imienia 
po japońsku wykonany przez Mistrza 
Kaligrafii Ryotaro Sakamoto z Wyższej 
Szkoły Języka Japońskiego w Warsza-
wie, który również zagrał krótki koncert 
na bębnach taiko podczas ceremonii 
otwarcia. Na turnieju można były obej-
rzeć wiele mocnych, zaskakujących i 
emocjonujących pojedynków. 

V Miedzynarodowy Turniej o Puchar Burmistrza Zambrowa 
w Karate Kyokushin

S P O R T

17.
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Fot. Zambrowski Klub Karate Kyokushin

 Najlepszą drużyna okazała się 
Rosja, 2 miejsce w kwalifikacji zajął 
Zambrowski Klub Karate Kyokushin, 
a 3 miejsce Białostocki Klub Karate 
Kyokushin Kanku. Zostały przyznane 
również wyróżnienia dla zawodników: 
nagroda za Najlepszego Ducha Turnie-
ju otrzymał zawodnik z Iranu Fada Kari, 
najlepszym zawodnikiem z Zambrow-
skiego Klubu karate okazał się Adrian 
Wardziński, a najlepszą zawodniczką 
Karolina Olszewska z Zambrowskiego 
Klubu. 

 Organizatorzy dziękują wszystkim 
klubom i karatekom za udział w zawo-
dach oraz gratulują zdobytych medali 
i nowych doświadczeń. 

 Podziękowania również kierują do 
władz za pomoc w organizacji turnie-
ju: Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Podlaskiego,  Burmistrz Miasta 
Zambrów, Starosta Powiatu  w Za-
mbrowie, Gmina Szumowo, Gmina 
Kołaki Kościelne, Gmina Rutki, Gmi-
na Zambrów, doradca Wicepremiera 
Jarosława Gowina. Podziękowania 
za wsparcie firma Golchem, Bank 
Spółdzielczy w Zambrowie, Gregorek, 
Ostrovit, Market Budowlany, Rol- Pol, 
Roś-Trans, Ogrodzenia Kołakowski, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszach, 
Dyrektor ZS nr 1 w Zambrowie. 

 Podziękowania są skierowane rów-
nież do Członków klubu oraz rodziców, 
którzy zaangażowali się w pomoc przy 
organizacji turnieju.

Anna Kaczyńska-Youssfi 

Prezes ZKKK
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S P O R T

Uroczystości miejskie:

 02.04.2019 – Marsz Światła w 14-tą rocznicę śmierci Pa-
pieża J.P.II, g. 21.00

 14.04.2019 – Miejsko – Powiatowe obchody Dnia Katyń-
skiego, g. 12.00 (msza św. w kościele św. Józefa Rze-
mieślnika)

 03.05.2019 – samorządowe obchody uchwalenia Konsty-
tucji 3 Maja, g. 12.00 (msza w kościele pw. Trójcy Przenaj-
świętszej)

 04.06.2019 – samorządowe obchody 30-lecia wolnych 
wyborów, g. 13.00/14.00, MOK

 14-15.09.2019 – obchody Bitwy o Zambrów, g. 12.00 
(msza w kościele pw. Ducha Świętego) 

 20.10.2019 – Dzień Papieski, g. 12.00 (msza w kościele 
pw. Trójcy Przenajświętszej)

 08-11.11.2019 – samorządowe obchody 101. rocznicy od-
zyskania niepodległości, g. 12.00 (msza w kościele pw. 
Trójcy Przenajświętszej),

 15.12.2019 – Zambrowskie Spotkanie Wigilijne, g. 14.00 
(plener lub MOK – do uzgodnienia), koncert kolęd

Imprezy sportowe:
 01.05.2019 – V Zambrowski Bieg Uliczny, g. 9.00, ulice 

miasta, stadion miejski 

 25.05.2019 – Wyścigi kolarskie z okazji Dnia Dziecka, g. 
9.00 – zapisy, g. 10.00 – zawody, stadion miejski 

 07-09.06.2019 – Ogólnopolski Turniej Piłkarski rocznika 
2011

 28.09.2019 – Wyścigi kolarskie dla dzieci, g. 9.00 – zapi-
sy, g. 10.00 – zawody, stadion miejski

AKCJA ZAMBRÓW NA ROWERY
 Rajdy krótkie ok. 50 km w obie strony, wyjazdy g. 10.00

— 12 maja – Puchały

— 2 czerwca – Tybory Kamianka

— 7 lipca – Szumowo

— 4 sierpnia – Wygoda

— 8 września – Rosochate

 Rajdy długie ponad 50 km w obie strony, wyjazdy g. 8.00 

— 14 września – rajd szlakiem Bitwy o Zambrów ok. 50 km

 Pozostałe imprezy rowerowe

— 09.06.2019 – Wyścigi Kolarskie

— 16.06.2019 – V Maraton Szosowy

— 10.08.2019 – Pielgrzymka do Hodyszewa

Imprezy kulturalne:
 08.03.2019 – Dzień Kobiet, g. 18.00, MOK, dystrybucja 

biletów od 6 marca w kasie kina od godz. 16.00 

 16.03.2019 – Święto Przedszkola Nr 6, g. 16.00, MOK

 23.03.2019 – Święto Przedszkola Nr 1, g. 16.00, MOK

 30.03.2019 – Święto Przedszkola Nr 3, g. 16.00, MOK

 02.04.2019 – Święto patrona SP nr 3

 06.04.2019 – Święto Przedszkola Nr 4, g. 16.00, MOK

 13.04.2019 – Święto Przedszkola Nr 5, g. 16.00, MOK

 26.05.2019 – Dzień Matki, koncert w MOK, g. 16.00, dys-
trybucja biletów od 22 maja w kasie kina od godz. 16.00

 31.05.2019 – Dzień Dziecka, festyn na stadionie, impre-
za organizowana wspólnie z Gminą Zambrów, g. 10.00 
– 14.00

 08.06.2019 – Motoserce – akcja honorowego krwiodaw-
stwa

 08-09.06.2019 – 23. Dni Zambrowa

 23.06.2019 – Zlot Pojazdów Militarnych

 07.07.2019 – Szansa (zabawa plenerowa na koszarach)

 12-14.07.2019 – Ogólnopolski Zlot Motocyklowy

 21.07.2019 – MOK – zabawa taneczna nad zalewem

 04.08.2019 – Turniej Strongman, targowica miejska przy 
ul. Wyszyńskiego, g. 14.00 – 18.00 

 04.08.2019 – MOK (zabawa plenerowa)

 15.08.2019 – Szansa (zabawa plenerowa na koszarach)

 25.08.2019 – Pożegnanie Lata, plener

 31.08.2019 – Barwy Folkloru (Szansa, MOK)

 20.09.2019 – Święto przedszkolaka, MP 5

 21.09.2019 – 20-lecie Szansy, MOK, g. 16.00

 22.09.2019 – Gala sportu, MOK, g. 16.00 (koncert)

 13.10.2019 – Miejski Dzień Nauczyciela, MOK, g. 16.00

 20.10.2019 – Dzień Seniora – MOK, g. 16.00 (koncert)

 23.11.2019 – 20-lecie Teatru Form Różnych

 28-29.11.2019 – VII Międzynarodowy Konkurs Pianistycz-
ny (PSM w Zambrowie)

 07.12.2019 – Mikołajki
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