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DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU MIASTA ZAMBRÓW

Sprawozdania z SeSji rady MiaSta zaMbrów 
Viii kadencji
29 grudnia 2020 roku w Szkole Podstawowej Nr 5 

w Zambrowie odbyła się XXIII Sesja Rady Miasta 
Zambrów, podczas której zambrowscy radni podjęli nastę-
pujące uchwały w sprawie: 
− uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 

Zambrów na lata 2021-2024,
−  uchwalenia budżetu Miasta Zambrów na 2021 r.,
−  zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2020 r.,
−  przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta 

Zambrów na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku",
−  wyznaczenia aglomeracji Zambrów,
−  Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabili-

tacji Leczniczej na 2021 r.,
− zmianie uchwały w sprawie Zambrowskiego Programu Profi-

laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.,
−  rozpatrzenia petycji osoby prywatnej w sprawie COVID-19. 

26 stycznia 2021 roku w Szkole Podstawowej Nr 4 
w Zambrowie odbyła się XXIV Sesja Rady Miasta 

Zambrów, podczas której zambrowscy radni podjęli nastę-
pujące uchwały w sprawie:
−  Programu współpracy Miasta Zambrów z organizacjami 

pozarządowymi na 2021 rok,
−  zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zambrów 

na 2021 r.
Pełne treści uchwał i załączników znajdują się na Biulety-

nie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zambrów https://bip.
zambrow.pl. Zachęcamy także do uczestniczenia w sesjach on-
-line na kanale YouTube, wystarczy w wyszukiwarce kanału wpi-
sać „Urząd Miasta Zambrów”. 

Karolina Ilczuk 
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DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU MIASTA ZAMBRÓW

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

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

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

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

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

więcej dzieci w wieku do 18 lub do 24 uczące się lub studiujące) 
i rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Zambrów. 

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

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

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

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

Karolina Ilczuk

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

Korzyści z posiadania karty: 
Posiadacz karty otrzymuje raba-

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

Justyna Włodkowska-Kurpiewska

Przedsiębiorco!
Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w programach w roli partnera, wypełnij wniosek dostępny na naszej stronie interne-

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

pl zakładka MIeSZKANIec.

Przewodniczący Rady Miasta Zambrów
Jacek Olszewski

Burmistrz Miasta Zambrów
Kazimierz Dąbrowski

      Święta Wielkanocne to czas radości i zadumy. W tych szczególnych dniach snujemy
refleksje nad odrodzeniem się nowego życia, zastanawiamy się co zmienić w sobie,
mając jednocześnie nadzieję, że pomyślnie zrealizujemy wszystkie plany i marzenia.
    Życzymy, by te świąteczne dni były odpoczynkiem od codzienności, by radość         
i spokój pomogły w przeżywaniu trosk i kłopotów.
   Przetrwajmy te Święta w zdrowiu, w wierze, że jeszcze będzie przepięknie,         
 jeszcze będzie normalnie... Czego wszystkim Państwu serdecznie życzymy. 

Z wyrazami szacunku
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Karta Dużej Rodziny
Program Karta Dużej Rodziny skiero-

wany jest do rodzin wielodzietnych (troje 
lub więcej dzieci w wieku do 18 lub do 24 
uczące się lub studiujące), rodzin zastęp-
czych zamieszkałych na terenie miasta 
Zambrów oraz dla rodziców, którzy kie-
dykolwiek wychowali i mieli na utrzyma-
niu minimum trójkę dzieci. 

.
Gdzie złożyć wniosek? 

Osoby zamieszkujące w Zambrowie 
wniosek powinny składać w Urzędzie 
Miasta Zambrów, pok. 228. Wniosek 
w imieniu rodziny składa rodzic/opiekun prawny.

Jak otrzymać mKDR?
Aby otrzymać elektroniczną wersję Karty Dużej Rodzi-

ny, wystarczy złożyć wniosek o jej wydanie. Można to zrobić 
za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@tia lub osobi-
ście w Biurze Promocji Miasta Zambrów, pokój 228 (II piętro). 
Formularze dostępne są na stronie Urzędu Miasta Zambrów 
www.zambrow.pl (zakładka Mieszkaniec/ Karta Dużej Rodziny).

co oferuje Karta Dużej Rodziny?
− -zniżki na przejazdy kolejowe − 
37% na bilety jednorazowe oraz 49% 
na bilety miesięczne,
− 50% ulgi opłaty za paszport oraz wie-
le innych zniżek, które oferują różne 
instytucje państwowe oraz firmy pry-
watne. 

Jeśli składasz wniosek przez  
emp@tię

Wejdź do modułu eWnioski 
na Emp@tii − portalu Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
Zaloguj się profilem zaufanym. Jeśli nie 
masz jeszcze profilu zaufanego − załóż 

go online. 
Wypełnij wniosek kreator wniosku ułatwia złożenie wniosku 

i pilnuje, aby wszystkie wymagane pola zostały wypełnione. 
Czekaj na powiadomienie o gotowych do odbioru Kartach − 

dostaniesz je esemesem.

Justyna Włodkowska-Kurpiewska

WAŻNe
Karta „Zambrów przyjazny Rodzinie 3+” i „Karta Dużej 

Rodziny” funkcjonują niezależnie od siebie.

konferencja praSowa  
burMiStrza MiaSta zaMbrów 
22 stycznia br. odbyła się konferencja prasowa Burmi-

strza Miasta Zambrów, tym razem z powodu trwają-
cej pandemii – w wersji on-line.

Na zaproszenie Burmistrza odpowiedzieli przedstawiciele 
mediów lokalnych i regionalnych.

Podczas konferencji Burmistrz Kazimierz Dąbrowski omówił 
następujące tematy:

ReALIZAcJA PLANÓW INWeSTYcYJNYcH W 2020 ROKU

1 Budowa dogi 01KD i 02KD pomiędzy ulicą Pileckiego 
i Sienkiewicza
W roku 2020 wykonano pierwszy etap budowy, polegają-

cy na wykonaniu kanalizacji deszczowej o długości ok. 703mb 
i budowie 26 studni rewizyjnych.

Wyłoniono w przetargu nieograniczonym wykonawcę – firmę 
PPU Drabent Maria i Jacek Drabent Sp.J. z Białegostoku za kwotę 
372 949,52zł brutto.

Umowę na wykonanie robót podpisano w dniu 08.04.2020 
r. z terminem realizacji – 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Protokół końcowy podpisano w dniu 01.09.2020 r.
W roku 2021 planowany jest drugi etap, tj. budowa i pod-

łączenie do kanalizacji deszczowej wpustów deszczowych, któ-
re będą zbierały wody opadowe i roztopowe z planowanych 
do budowy w 2021 r. dróg.

Jednocześnie trwają prace prowadzone przez ZCIW Sp. z o.o. 
w zakresie uzbrojenia terenu w sieć kanalizacji sanitarnej i sieć 
wodociągową.

2. Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Białostockiej
Całkowita wartość Projektu (w tym m.in. dok. techniczna, SW, 

wykup gruntów, nadzór, promocja): 5.147.657,26 zł
Koszt robót budowlanych w projekcie : 4.798.612,51 zł
Wykonawca: Firma MIPA Białystok
Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020: zg. z obowiązują-
cą umową o dofinansowanie: 2.421.855,27 zł, 

Po aneksie umowy o dofinansowanie, z uwzględnieniem 
oszczędności przetargowych, dofinansowanie wyniesie ok: 
1.813.570,29 zł (95% kosztów kwalifikowanych)

Umowa o dofinansowanie podpisana 11.09.2020
Umowa z MIPA podpisana: 16.11.2020 r.
Przekazanie placu budowy: 20.11.2020 r.
Zakończenie robót budowlanych: 31.08.2021 r. 
Zakończenie realizacji projektu: 29.10.2021 r.
Zaawansowanie robót na koniec grudnia 2020 r.: 510 081,44 

zł brutto, wykonano 10,63%

Zakres rzeczowy robót budowlanych: budowa drogi dojazdo-
wej oraz dróg wewnętrznych, kanał technologiczny, oświetlenie 
drogowe oraz terenów inwestycyjnych, kanalizacja sanitarna, 
sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa, ogrodzenie terenów 
inwestycyjnych. 

3. Rewitalizacja Koszar
Inwestycja dofinansowana ze środków EFRR i budżetu pań-

stwa. Wkład własny częściowo pokryty został/będzie ze środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU MIASTA ZAMBRÓW



5www.zambrow.pl

Umowa o dofinansowanie podpisana w dn. 20.12.2019 r. 
(dokumentacja techniczna, roboty budowlane, nadzór inwestor-
ski dot. monitoringu, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej, 
promocja) na kwoty:
– wartość projektu ogółem: 5 251 326,64 zł
– dofinansowanie: 3 879 409,74 zł

Po uzgodnieniu wszelkich zmian w projekcie, 
zostanie podpisany aneks do umowy o dofinan-
sowanie, uwzględniający m.in. zmiany wartości 
robót po przetargu, roboty dodatkowe i zamien-
ne dot. zagospodarowania przy AWP 54 i 58 
oraz zmianę terminów realizacji inwestycji:

– wartość projektu ogółem wyniesie: 
4 383 061,31 zł

– dofinansowanie (85% wyd. kwalifi-
kowalnych) wyniesie: 3 312 895,80 zł

– rzeczowe zakończenie inwestycji: 
22.03.2021 r.

– finansowe zakończenie inwesty-
cji: 19.04.2021 r.

Zagospodarowanie terenu 
„Koszar”:
–  wykonawca: PHU Plumbers 

Mariusz Bacher, umowa 
z 10.04.2020 r.

–  termin realizacji 30.10.2020 r.
–  kwota kontraktu: 1 674 000,00 zł 

brutto,
–  podpisano aneks nr 1 z 20.07.2020 

r., z uwagi na konieczność dosto-
sowania szerokości oraz materiału 
z którego zostały wykonane chodni-
ki przy AWP 54 i 58; kwota kontraktu 
po aneksie wynosi: 1 702 044,46 zł 

–  podpisano aneks nr 2 z 28.10.20, z uwa-
gi na konieczność wykonania szeregu 
robót zamiennych i dodatkowych, m.in. 
wymiana więźby dachowej, wycinka drzew, 
remont w budynku RIH, wymiana ogrodzenia 
placów zabaw; kwota kontraktu po aneksie: 
1 771 685,78 zł

–  podpisano aneks nr 3 z 28.10.2020 r., wydłużający 
termin wykonania zadania do 19.11.2020 r.

–  Zaawansowanie robót: zadanie zostało wykonane 
w 100%, zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dn. 
7.12.2020 r.

Budowa monitoringu wizyjnego ccTV terenu „Koszar” 
w Zambrowie:
–  wykonawca: Net Service S.A., umowa 2/2020 z 13.03.2020 r.
–  przedmiot umowy:

• 10 utworzenie centrum monitoringu przy AWP 43 
w Zambrowie

• 11 wykonanie instalacji zewnętrznych, wraz z budową 
141 punktów kamerowych 

• 12 wykonanie dokumentacji projektowej (niekwalifiko-
walne w projekcie)

–  termin realizacji: 30.10.2020 r.
–  kwota kontraktu: 2 590 000,00 zł
–  podpisano aneks nr 1 z 28.10.2020 r., wydłużający termin 

wykonania przedmiotu umowy do 15.12.2020 r. (z uwagi 
na opóźnienie realizacji zamówienia)

–  planuje się podpisanie aneksu nr 2 do umowy 2/2020, wydłu-
żającego termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 
28.02.2021 r. (zgodnie z wnioskiem Wykonawcy)

–  Zaawansowanie robót: roboty odebrane częściowo – prze-
rób wyniósł ok. 88,5% (Protokół częściowy odbioru robót 
z dn. 30.12.2020. W I kwartale 2021 r. planuje się odbiór koń-
cowy inwestycji.

4. Przebudowa, remont, adaptacja i termomodernizacja sali 
gimnastycznej MP5 w Zambrowie 5

–  wykonawca: EUROMAX Krzysztof Rokicki, 

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU MIASTA ZAMBRÓW
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–  całkowity koszt inwestycji (w tym m.in. dok. techniczna, nad-
zór, wyposażenie budynku): 2 805 650,59 zł brutto,

–  dofinansowanie RPO Województwa Podlaskiego 2014-2020: 
1 087 122,08 zł brutto,

–  zakres prac: termomodernizacja budynku, przebudowa 
budynku, wymiana instalacji wod-kan, wykonanie wentyla-
cji mechanicznej i instalacji elektrycznej, wykonanie nowej 
podłogi sportowej na sali gimnastycznej, wyposażenia sali 
gimnastycznej (w rolety okienne, siatki ochronne, piłkochwy-
ty) oraz sal dydaktycznych przeznaczonych dla miejskiego 
przedszkola. 

5. Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach o numerze 
ewidencyjnym 1689, 1683/3, 1683/5 w Zambrowie przy 
ulicy Mazowieckiej

–  wykonawca: PHU Plumbers Mariusz Bacher,
–  całkowity koszt inwestycji (w tym dok. techniczna): 100 

770,00 zł brutto,
–  zakres prac: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 

o łącznej powierzchni 380,0 m2, ustawienie oporników beto-
nowych o dł. 187 m, wykonanie poboczy z płyt ażurowych 
oraz drenażu rozsączającego.

6. Dofinansowanie ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskie-
go – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zambrowie 
w wysokości 500 000 zł. 
Umowa z dnia 21.07.2020 pomiędzy Gminą Miasto Zambrów 

a Powiatem Zambrowskim 
Zakres prac: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2015B w loka-

lizacji km 0+000,00 – 0+710,00
Roboty w zakresie wymiany nawierzchni jezdni, remont zjaz-

dów, parkingów, chodników, wykonana regulacja istniejących 
studzienek i kratek ściekowych kanalizacji deszczowej, remont 
elementów odwodnienia, odtworzenia progów zwalniających 
oraz wymiana i uzupełnienia oznakowania drogi. Montaż ozna-
kowania aktywnego przejść dla pieszych oraz instalacja systemu 
prewencyjnego pomiaru i wyświetlania prędkości pojazdów.

BUDŻeT NA 2021 ROK

1 Budżet przyjęty Uchwałą Nr 130/XXIII/2020 Rady Miasta 
Zambrów w dniu 29 grudnia 2020 roku przewiduje: 
A Dochody 114.866.088 zł, które będą wyższe o 6,6%, 

w tym:
–  dochody bieżące wyniosą 101.813.890 zł, co stanowi 

88,6% wszystkich dochodów. 
–  dochody majątkowe – 14.152.193 zł, co stanowi 12,3% 

wszystkich dochodów, 
B. Wydatki wyniosą 119.866.088 zł: 

– wydatki bieżące wyniosą 101.742.747 zł i wzrosną 
o 13,8%, wyn. 85,7% wszystkich wydatków, 

– wydatki majątkowe wyniosą 18.123.341,00 zł i stanowią 
14,3 % wydatków ogółem,

– deficyt budżetu w kwocie 5.000.000 zł będzie pokryty 
kredytem długoterminowym zaciągniętym w Banku 
Spółdzielczym w Zambrowie. 

2 Planowane wydatki w poszczególnych działach przed-
stawiają się następująco: 
A Administracja publiczna – 7.071.005 zł – 5,95%, 
B Oświata i wychowanie – 35.585.269 zł – 29,96%, 
C Pomoc społeczna – 39.723.618 zł – 33,4%, 
D Ochrona zdrowia – 927.000 – 0,8%, 

E Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 
8.700.950 zł – 7,32%. 

F Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3.158.000 – 
2,65%, 

G Kultura fizyczna i sport – 3.435.000 zł – 2,89%, 
H Gospodarka mieszkaniowa – 2.854.036 zł – 2,40% 
I Transport i łączność – 14.473.305 zł – 12,2%, 
J Pozostałe działy – 2.837.905 zł – 2,4%. 
Należy podkreślić, że na oświatę i pomoc społeczną wydamy 

75.388.887 zł, co stanowi 63,4% wszystkich wydatków. Razem 
na inwestycje i remonty planujemy wydać 18.033.341 zł, co sta-
nowi 15,2%. 

W budżecie na 2021 rok zostały uwzględnione następujące 
pozycje: 
− Podwyżki płacy minimalnej do 2800 zł dla wszystkich pra-

cowników jednostek organizacyjnych. 
− Podwyżki wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyj-

nych i pracowników urzędu miasta o 200 zł brutto. 
− Dotacja celowa dla szpitala powiatowego na kwotę 200.000 zł. 
− Środki w wysokości 500.000 zł na remonty szkół podstawo-

wych i przedszkoli. 

Jakie są największe zagrożenia budżetowe? 
1 Finansowanie zadań oświatowych od początku było dofi-

nansowywane w ustawowo określonej proporcji z części 
oświatowej subwencji ogólnej. Jednak na przestrzeni lat 
to dofinansowanie systematycznie spada. Decyzje niezależ-
ne od samorządu w postaci „rządowych” podwyżek wynagro-
dzeń, wzrostu płacy minimalnej, nigdy nie znalazły odzwier-
ciedlenia w adekwatnym wzroście subwencji. Miasto dołoży 
do funkcjonowania szkół w budżecie 2021 roku 5.006.750 zł, 
a w 2020 roku dopłaciliśmy ok. 4.100.000 zł. 

2 Regulacje w zakresie przedszkoli i żłobków, ustalenie „rzą-
dowej” odpłatności rodziców i wysokość dotacji z budżetu 
państwa na te zadania spowodowały konieczność wyłoże-
nia na utrzymanie w 2021 roku miejskich przedszkoli kwoty 
10.497.190 zł, a koszt utrzymania żłobka miejskiego będzie 
wynosił 1.800.000 zł. Tak drastycznie rosnące obciążenie 
budżetu miasta wydatkami powoduje spadek środków prze-
znaczonych na inne zadania, zwłaszcza inwestycje. 

3 Problem, który pojawia się co roku, to niedoszacowana kwo-
ta na zadania zlecone ze strony administracji rządowej. Dota-
cja na ten cel jest w kwocie 266.300 zł zabezpiecza 20,9% 
całego zadania, które będzie nas kosztowało 1.007.862 zł. 

4 Do chwili obecnej nie jest podana do publicznej informacji 
decyzja Pana Wojewody na przyznanie samorządom środ-
ków z funduszu dróg samorządowych, do którego złożyłem 
trzy wnioski z dofinansowaniem w wysokości 60%. Decyzja 
miała zapaść do 31.10.2020 roku. 

5 Nie wiemy, czy otrzymamy środki finansowe na złożone 
wnioski do RPO Województwa Podlaskiego: 
–  „Kreatywny przedszkolak” – kwota projektu 388.963 zł, 
–  Dofinansowanie działalności Klubu Seniora w kwocie 

633.634 zł z działania 7.2.1. Poprawa dostępu do wyso-
kiej jakości usług społecznych. 

INWeSTYcJe I ReMONTY W 2021 ROKU

I. Planowane inwestycje Drogowe 
1.  Budowa drogi – Pileckiego – Sienkiewicza – 2.869.328 zł
 – dofinansowanie z FDS 60% – 1.721.596 zł,
 – środki własne – 1.147.732 zł,

−  zakres: 700 m, oświetlenie, chodniki.

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU MIASTA ZAMBRÓW
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2.  Budowa drogi odchodzącej od ulicy Ostrowskiej 
 – 1.917.727 zł, 
 – dofinansowanie 60% – 1.150.636 zł,
 – środki własne – 767.091 zł,
 – zakres: 350 m, ciąg pieszo-rowerowy, oświetlenie, 

skrzyżowanie z ul. Ostrowską, 
 – dokumentacja techniczna jest w opracowaniu.

3.  Budowa drogi pomiędzy ul. Pileckiego a ul. Białostocką
 – czas realizacji: 2021-2022, 
 – koszt inwestycji: 4.155.000 zł, w 2021 roku – 1.821.897 zł, 
 – dofinansowanie z FDS 60% – 1.093.138 zł, 
 – środki własne: 728.759 zł, 
 – zakres – 800 m, oświetlenie, ciąg pieszo-rowerowy. 

4. Budowa drogi do terenów inwestycyjnych 
 – koszt 4.798.612,15 zł – po przetargu, 
 – dofinansowanie z RPO – 1.853.224 zł, 
 – środki własne – 2.945,399 zł, 
 – zakres – droga dojazdowa, oświetlenie, drogi wewnętrzne, 

ogrodzenie, 
 – podpisana umowa z wykonawcą. 

5.  Budowa odcinka drogi odchodzącej od ul. Krajewskiego 
 – koszt – 250.000 zł,
 – środki własne, 
 – zakres: 110 mb, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, chodniki.

6.  Przebudowa drogi do Klimasz
 – koszt: 1.264.740 zł,
 – FDS – 60% – 758.844 zł, 
 – środki własne – 505.896 zł, 
 – po 50% z Gminy Zambrów – 252.943 zł, 
 – zakres: kanalizacja deszczowa, nawierzchnia.

7. Odwodnienie ulicy Orzeszkowej 
 – koszt: 620.000 zł, 
 – środki własne, 
 – wykonanie kanału deszczowego, 
 – odszkodowania dla właścicieli gruntów – 40.000 zł. 

II. Wykonanie nowych zadań – 240.000 zł.
1. Budowa ulic objętych MPZP – obszar za kościołem przy ul. Bia-

łostockiej.
2. Budowa dróg – Al. Wojska Polskiego pod Długoborzem.
3. Remont i przebudowa ulicy Bema.
4. Remont kortów tenisowych i budynku przy ul. Wyszyńskiego 8. 

III. Planujemy inwestycje rezerwowe po przetargach:
1. Budowa drogi odchodzącej od ul Polowej – 180.000 zł – par-

tycypacja mieszkańców. 
2. Remont drogi od ul. Pileckiego – 677.964 zł: 

− wspólnie z Gminą Zambrów – 50% – 338.982 zł, 
3. Budowa kładki nad rzeką Jabłonką przy ul. 71 Pułku Piechoty 

– 350.000 zł, 

IV. Ochrona zdrowia:
1. Szpital Powiatowy w Zambrowie – dofinansowanie wykonania 

dokumentacji.
2. Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym i Rehabilitacyj-

nym. 

V. Wykup gruntów – 2.804.036 zł
 – ul. Pileckiego – Białostocka, 
 – ul. Elektryczna, 
 – inne wykupy.

VI. Utrzymanie zieleni – 50.000 zł
1. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Piłsud-

skiego: 
–  zakres: alejki, zieleń, oświetlenie, mała architektura, tęż-

nia solna, fontanna, budynek gastronomiczny. 

VII. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 100.000 
zł

1. Dofinansowanie wymiany pieców CO o wysokiej sprawności 
energetycznej, 

2. Zostanie opracowany regulamin dofinansowania. 

VIII. Remonty – 1.010.000 zł
1. Drogi – 460.000 zł

ul. Świętokrzyska – 260.000 zł,
ul. Sienkiewicza – 200.000 zł. 

2. Miejskie Szkoły Podstawowe – 300.000 zł. 
3. Miejskie Przedszkola – 200.000 zł.
4. Dobudowa skateparku – 50.000 zł. 

Razem na inwestycje i remonty planujemy wydać 
19.133.341 zł, co stanowi 15,9% wszystkich wydatków. 

PROGRAMY DLA MIeSZKAŃcÓW: FOTOWOLTAIKA
Projekt pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców 
Miasta Zambrów”

Na przełomie 2019 i 2020 r. skierowano do mieszkańców 
miasta ankiety, mające na celu zbadanie potrzeb w zakresie 
potencjalnej możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej i/
lub kolektorów słonecznych na budynkach jednorodzinnych 
na potrzeby własne mieszkańców, z wyłączeniem budynków 
w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym rol-
nicza. W wyznaczonym terminie wpłynęło 80 ankiet.

W dniu 26.02.2020 r. złożono do IZ RPOWP wniosek o dofi-
nansowanie projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla miesz-
kańców Miasta Zambrów” w ramach Działania 5.1 Energetyka 
oparta na odnawialnych źródłach energii ze środków Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-
2020, Typ projektu grantowy. 

Całkowita wartość projektu: 2 009 185,00 zł (w tym: doku-
mentacja aplikacyjna, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, 
nadzór inwestorski).

Dofinansowanie projektu: 1 298 375,00 zł.
W ramach projektu planuje się wykonanie 75 instalacji foto-

woltaicznych, w tym:
 – 5 szt. o mocy 2 kWp,
 – 25 szt. o mocy 3 kWp,
 – 30 szt. o mocy 4 kWp,
 – 15 szt. o mocy 5 kWp.

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte rezultaty:
 – spadek emisji gazów cieplarnianych,
 – dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze 

źródeł odnawialnych.

Wniosek o dofinansowanie projektu jest aktualnie w trakcie 
oceny. 

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2021 r.

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU MIASTA ZAMBRÓW
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KLUB SeNIORA W ZAMBROWIe

Od 01.03.2021 r. planowane jest, przy zachowaniu bezpie-
czeństwa sanitarnego, rozpoczęcie działalności Klubu Seniora 
zlokalizowanego w Zambrowie, ul. Łomżyńska 4.

Utworzenie Klubu Seniora było możliwe dzięki pozyskaniu 
środków finansowych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 
2015-2020 w wysokości 150.000,00 zł.

Klub Seniora będzie miejscem spotkań mieszkańców 
Zambrowa w wieku 60 i więcej lat, nieaktywnych zawodowo, któ-
rzy są zainteresowani różnymi formami aktywności i integracji.

Celem działalności Klubu jest aktywizacja społeczna oraz 
organizacja efektywnego spędzania czasu wolnego.

Klub będzie oferował różnego rodzaju zajęcia aktywizujące, 
edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne i prozdrowotne. Ponadto 
organizowane będą spotkania tematyczne, warsztaty, spotka-
nia z ciekawymi ludźmi, organizowanie wyjść do kina, wyjazdów 
do teatru, wycieczek krajoznawczych, zabaw tanecznych, kon-
certów oraz organizacja innych zajęć umożliwiających rozwój 
pasji i umiejętności członków klubu. 

Przyjęcie do Klubu Seniora wymaga złożenia wniosku 
do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie. Udział 
w zajęciach będzie nieodpłatny.

Zajęcia w Klubie przewidziane zostały dla grupy 30 osób. 
Do dyspozycji seniorów będzie wyposażone pomieszczenie klu-
bowe, sala szkoleniowa, sala rehabilitacyjna, kuchnia, szatnia, 
toalety – zajmujące w sumie około 144 m2 powierzchni. Spotka-
nia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 
9.00 – 17.00.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie zaprasza 
osoby chętne do uczestnictwa w zajęciach do kontaktu w siedzi-
bie MOPS w Zambrowie przy ul Fabrycznej 3, drogą e-mailową 
pod adresem mops.zambrow@vp.pl lub pod numerem tel. 86 
271 32 51.

PROGRAM SZcZePIeŃ W ZAMBROWIe

18 stycznia br. Burmistrz Miasta Zambrów zwrócił się z ape-
lem do lekarzy wszystkich za przychodni lekarskich świadczą-
cych podstawową opiekę zdrowotną w Zambrowie o przystąpie-
nie do programu szczepień. 

W odpowiedzi na apel w dniach 25 i 27 stycznia br. odbyły 
się spotkania z lekarzami rodzinnymi z terenu miasta Zambrów 
w sprawie przystąpienia do Narodowego Programu Szczepień. 

W wyniku tych rozmów ustalono: 
1.  Lekarze rodzinni z przychodni mieszczących się przy 

ul. Fabrycznej (5 lekarzy), lekarze Spółki lekarskiej przy ul. 
Białostockiej i lekarze rodzinni z przychodni przy ul. Puła-
skiego przystąpią do Programu Szczepień z dniem 1 kwietnia 
2021 roku. 

2.  Termin przystąpienia jest zdeterminowany przydzieleniem 
szczepionek, jeżeli będzie to możliwe szczepienia będą 
mogły rozpocząć się wcześniej. 

3.  Miejscem szczepień dla mieszkańców miasta i gminy 
Zambrów będą pomieszczenia znajdujące się na parterze 
Pływalni Miejskiej „Delfin” w Zambrowie, przy ul. Wyszyńskie-
go 6B. 

4.  W sprawie organizacji miejsca szczepień zostanie podpisana 
stosowna umowa, w której zostaną zapisane obowiązki obu 
stron.

5.  Burmistrz Miasta Zambrów zobowiązuje się do zatrudnie-
nia pracownika do pomocy organizacyjnej i logistycznej przy 
wykonywanych szczepieniach. 

6.  Prezes Szpitala Powiatowego w Zambrowie p. Bogusław 
Dębski zadeklarował szczepienia dla mieszkańców miasta 
i gminy po wykonaniu szczepień dla tzw. grupy „0”. 
Burmistrz Miasta Zambrów pragnie podziękować lekarzom 

rodzinnym, prezesowi i pracownikom Szpitala Powiatowe-
go w Zambrowie za podjęcie inicjatywy szczepień i pozytywną 
odpowiedź na mój apel z dnia 18 stycznia br. 

Chłopcy:
1. Szymon – 13
2. Aleksander – 10
3. Jakub – 10
4. Antoni – 9

Dziewczynki:
1. Marcelina – 14
2. Maja – 10
3. Zuzanna – 9
4. Oliwia – 8

NAJPOPULARNIeJSZe IMIONA WG KOLeJNOŚcI W 2020 R.

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU MIASTA ZAMBRÓW

Lp. LUDNOŚĆ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 

Ogółem 22 507 22 276 22 134 21978 21806 21 652 21 488 21 275 21 117 

- Mężczyźni 
- Kobiety 

10 756 
11 751 

10 651 
10 625 

10 583 
11 551 

10 500 
11 478 

10 396 
11 410 

10 311 
11 341 

10 230 
11 258 

10 121 
11 154 

10 025 
11 092 

2. 
Urodzenia: 
- Mężczyźni 

- Kobiety 

234 
124 
110 

198 
93 

105 

194 
113 
81 

189 
94 
95 

202 
105 
97 

220 
102 
118 

203 
107 
96 

213 
123 
90 

182 
87 
95 

3. 
Zgony: 

- Mężczyźni 
- Kobiety 

177 
99 
78 

189 
91 
98 

192 
110 
82 

214 
122 
92 

204 
117 
87 

191 
103 
88 

222 
124 
98 

211 
108 
103 

262 
131 
131 

4. Pobyt czasowy 262 331 370 257 296 315 387 457 409 

5. Dowody osobiste 
/wydano szt./ 

       1585 1 050 

 

STATYSTYKA MIeSZKAŃcÓW MIASTA ZAMBRÓW ZA LATA 2012–2020

 Kazimierz Dąbrowski 
Burmistrz Miasta Zambrów
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18.04.2021 –obchody Dnia Katy�skiego, g. 12.00 (msza �w. w ko�ciele pw. �w. J�zefa Rzemie�lnika)
03.05.2021 – obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja, g.12.00 (msza w ko�ciele pw. Tr�jcy Przenaj�więtszej)
10.11.2021 –obchody 31-lecia samorządu 
12.09.2021 – obchody Bitwy o Zambr�w, g. 12.00 (msza w ko�ciele pw. Ducha �więtego)
24.09 oraz 26.09.2021 - obchody rocznicy powstania 71 Pułku Piechoty 
11.11.2021 – obchody 103. rocznicy odzyskania niepodległo�ci, g. 12.00 (msza w ko�ciele pw. Tr�jcy Przenaj�więtszej)

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

28.05.2021, g. 9.00 – 15.00 – festyn z okazji Dnia Dziecka na stadionie miejskim w Zambrowie
03.07.2021 – Zawody Strzeleckie (wsp�łorganizacja)

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

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

Rajdy kr�tkie ok. 50 km w obie strony

Rajdy długie ponad 100 km w obie strony

05.06.2021 – Wy�cigi Kolarskie z okazji 

20.06.2021 – VI Maraton Szosowy
07.08.2021 – Pielgrzymka do Hodyszewa

            Dnia Dziecka na Stadionie Miejskim

06.01 - Koncert MMOD "Mędrcy �wiata monarchowie", MOK
22.01 - Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka, MOK
07.02 - Koncert Noworoczny MMOD, MOK
08.03 - Koncert "Dla Ewy", MOK 
24.04 - Zjazd sportowych samochod�w, parking SP 5
26.05 - Koncert z okazji Dnia Matki, MOK 
12-13.06 - 24. Dni Zambrowa
26.06 - Festyn Naukowy, SP nr 5 (hala sportowa)
07.2021 - Podlaska Oktawa Kultur
18.07 - Zabawa taneczna nad Zalewem

18.07 - Zabawa taneczna nad Zalewem
08.08 - Koncertowe lato z MOK, "Letnia Estrada"
22.08 - "Kociołek Zambrowski", Pożegnanie Lata 2021
10.09 - Konferencja naukowa po�więcona 

10.09 - Odsłonięcie pamiątkowego głazu w miejscu 

18.09 - Koncert "Niezwyciężeni ... Bohaterowie czasu 

10.11 - Koncert z okazji rocznicy Odzyskania 

             bitwie Zambr�w, RIH

             �mierci płk Jana Liniewskiego

             COVID", MOK

             Niepodległo�ci "Ta, co nie zginęła", MOK 
UWAGA
Wszystkie zaplanowane wydarzenia na 2021 rok odbędą się pod warunkiem sprzyjającej sytuacji  epidemiologicznej  oraz aktualnie obowiązujących przepis�w.
O szczeg�łach będziemy Pa�stwa informowa� na stronie www.zambrow.pl oraz Facebook.
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Projekt „ZwięksZenie dostęPności 
do edukacji przedSzkolnej poprzez 
adaPtację istniejącego budynku sali 
gimnastycZnej miejskiego PrZedsZkola nr 5 
w zaMbrowie” 

Projekt Nr: WND-RPPD.08.06.00-20-0466/20
Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pod-

laskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa: VIII Infrastruktura dla usług użyteczności 

publicznej
Działanie: 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego
Beneficjent: Miasto Zambrów
Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie:  

2 636 444,80 zł
Kwota dofinansowania ze środków europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego: 1 087 172,08 zł
Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 23.10.2020 r.
Opis projektu: Celem głównym projektu jest poprawa i zwięk-

szenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie 
Miasta Zambrów. W ramach projektu zaplanowano pełen 
zakres prac inwestycyjnych/dostosowanie budynku sali gim-

nastycznej przy Miejskim Przedszkolu nr 5 do potrzeb dzieci 
w wieku przedszkolnym, w tym przystosowaniu do potrzeb 
osób z niepełnosprawnością. 

Rezultatem projektu jest:
–  utworzenie nowych 47 miejsc wychowania przedszkolnego 

(2 grupy), co przyczyni się do zmniejszenia obłożenia istnieją-
cych placówek przedszkolnych,

–  dostosowanie budynku sali gimnastycznej do potrzeb dzieci 
w wieku przedszkolnym. 
Dzięki zapewnieniu lepszego dostępu do placówek wycho-

wania przedszkolnego świadczących wysokiej jakości usługi 
opieki przedszkolnej wzrośnie liczba dzieci objętych wychowa-
niem przedszkolnym. 

Barbara Zawistowska 
Zastępca Naczelnika 

Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Zambrów 

Xiii powiatowy konkurS  
sZoPek bożonarodZeniowych
Grono uczniów ze szkół podstawowych i ponadgimnazjal-

nych po raz kolejny docenieni za artystyczne zdolności. 

3 grudnia w Bursie Szkolnej nr 1 w Zambrowie odbyło się 
podsumowanie XIII edycji Powiatowego Konkursu Szopek Bożo-
narodzeniowych. Celem konkursu było podtrzymywanie tradycji 
budowy szopek bożonarodzeniowych, rozwijanie wrażliwości 
estetycznej oraz uzdolnień plastycznych uczniów szkół podsta-
wowych i ponadgimnazjalnych.

W związku z pandemią koronawirusa i ograniczeń z tym 
związanych w tegorocznej edycji udział wzięło 54 uczniów szkół 
podstawowych, ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. 
Do konkursu zgłoszono w sumie 37 prac, najwięcej ze Szkoły 
Podstawowej nr 5 w Zambrowie.

Konkurs od wielu lat jest organizowany przez Bursę Szkolną 
nr 1 w Zambrowie i Parafię pw. Ducha Świętego w Zambrowie 
pod honorowym patronatem Starosty Zambrowskiego.

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU MIASTA ZAMBRÓW

Prace konkursowe oceniała komisja w składzie:
1. ks. Jarosław Olszewski – proboszcz parafii pw. Ducha Świętego 

w Zambrowie – przewodniczący komisji 
2. p. Beata Czajkowska – inspektor ds. edukacji, kultury i sportu 

– członek komisji
3. p. Włodzimierz Dąbkowski – artysta plastyk – członek komisji.

Ostatecznie komisja postanowiła nagrodzić następujących 
twórców:

UcZNIOWIe SZKÓŁ PODSTAWOWYcH KLASY 0–V: 
 – I miejsce: Monika Gosk i Piotr Gosk, Szkoła Podstawowa 

w Kołomyi, opiekun Agnieszka Dzwonkowska
 – II miejsce: Ignacy Rusiecki, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zam-

browie, opiekun Wojciech Rusiecki 
 – III miejsce: Nina Giemza, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zam-

browie, opiekun Beata Giema

SPOŁecZeŃSTWO
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Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

SPOŁecZeŃSTWO

 – Nagroda specjalna ufundowana przez 
Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza 
Dąbrowskiego: Anna Falkowska i Aleksander 
Falkowski, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zam-
browie, opiekun Wojciech Rusiecki 

 – Nagroda specjalna ufundowana przez Sto-
warzyszenie „Szansa”: Bartłomiej Dąbkowski, 
Szkoła Podstawowa w Starym Zakrzewie, 
opiekun Bożena Truchel.

UcZNIOWIe SZKÓŁ PODSTAWOWYcH KLASY 
VI-VIII: 
 – I miejsce: Oliwia Dąbrowska i Maja Malinows-

ka, Szkoła Podstawowa Nr 5 w Zambrowie, 
opiekun Wojciech Rusiecki 

 – II miejsce: Maciej Łada, Szkoła Podstawowa 
Nr 3 w Zambrowie, opiekun Agnieszka 
Ogórkowska

 – III miejsce ex-aequo:
• Anna Brulińska i Krzysztof Bruliński, Szkoła 

Podstawowa Nr 5 w Zambrowie, opiekun 
Wojciech Rusiecki

• Karol Kotowski, Centrum Placówek Opie-
kuńczo – wychowawczych w Zambrowie, 
opiekun Agata Bączyk

• Anna Zambrzycka, Szkoła Podstawowa 
w Rutkach – Kossakach, opiekun Grażyna 
Kruszewska

• Zofia Czartoszewska i Wiktoria Czarto-
szewska, Szkoła Podstawowa w Starym 
Zakrzewie, opiekunki Bożena Truchel 
i Joanna Czartoszewska

 – Nagroda specjalna ufundowana przez probo-
szcza Parafii pw. Ducha Św. ks. J. Olszewskie-
go: Izabela Anna Grodzka, Szkoła Podstawowa 
w Rutkach – Kossakach, opiekun Grażyna 
Kruszewska

 – Nagroda specjalna ufundowana przez Bank 
Spółdzielczy w Zambrowie: Wiktoria Ciborows-
ka i Katarzyna Godlewska, Szkoła Podstawowa 
w Rutkach – Kossakach, opiekun Ewa Giecko

 – Nagroda specjalna ufundowana przez Wójta 
Gminy Zambrów Jarosława Kosa: Natalia 
Dulkowska i Alicja Dulkowska, Szkoła Podsta-
wowa w Osowcu, opiekun Wioletta Dulkowska 

UcZNIOWIe SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYcH 
I PONADGIMNAZJALNYcH:
 – I miejsce: Magdalena Kulesza i Kinga 

Leśniewska, I LO w Zambrowie, opiekun Anie-
la Bobryk

 – II miejsce: Wiktoria Gosk i Julia Godlewska, I LO 
w Zambrowie, opiekun Aniela Bobryk

 – III miejsce: Dominik Pucyk i Mateusz 
Pucyk, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Długoborzu, opiekun Artur Nowacki

Nagrody dla zwycięzców przekazali: Wójt 
Gminy Zambrów Jarosław Kos, Burmistrz Miasta 
Zambrów Kazimierz Dąbrowski, Starosta Powia-
tu Zambrowskiego Stanisław Ożlański, Przewod-
niczący Rady Powiatu Zambrowskiego Zbigniew 
Teofil Jach, Dyrektor Stowarzyszenia „Szansa” 
Teresa Szumowska i Dyrektor Banku Spółdziel-
czego w Zambrowie Zenona Zalewska. Przy wrę-
czeniu nagród obecni byli opiekunowie ze szkół 
lub rodzice dzieci.

Justyna Włodkowska-Kurpiewska
zambrowiacy.pl
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św. mikołaj Z orsZakiem 
odwiedZił miejskie Placówki oświatowe

Mikołajki to wyjątkowy dzień w roku szczególnie dla naj-
młodszych. Mimo pandemii Mikołaj dotarł do Zambro-

wa.

6 grudnia tradycyjnie obchodzimy w całej Polsce Mikołajki. 
Najmłodsi z niecierpliwością wyczekują św. Mikołaja. Na spe-
cjalne zaproszenie Burmistrza Miasta Zambrów do wszystkich 
zambrowskich placówek oświatowych zawitał Mikołaj wraz 
z Panią Mikołajową i Elfem. Wszystkie dzieciaczki otrzymały słod-
kości. W podzięce przedszkolaki zaśpiewały piosenki oraz wyre-
cytowały wiersze. 

Justyna Włodkowska-Kurpiewska 

SPOŁecZeŃSTWO

Fot. zambrowiacy.pl

Fot. zambrowiacy.pl

Fot. zambrowiacy.pl

Fot. zambrowiacy.pl
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świątecZny klimat w Zambrowie
Świąteczna iluminacja rozbłysła nad zambrowskim zale-

wem.

6 grudnia 2020 r. o godz. 17.00 Burmistrz Miasta Zambrów 
Kazimierz Dąbrowski w towarzystwie przedstawicielki młodego 
pokolenia – Poli, uroczyście włączyli światełka na miejskiej cho-
ince mieszczącej się terenach rekreacyjnych nad zalewem miej-
skim.

SPOŁecZeŃSTWO

Fot. J. Włodkowska-KurpiewskaFot. K. Ilczuk

Fot. K. Ilczuk

Relacja na żywo odbyła się na oficjalnym facebooku Burmi-
strza, obejrzało ją w sumie 3,5 tys. osób. Pojawiło się mnóstwo 
pozytywnych komentarzy i życzeń.

Na zakończenie kolędy i utwory świąteczne wykonały Oliwia 
Ignaczuk oraz Aleksandra Wojno pod opieką p. Katarzyny Nita-
-Murawskiej. Na uroczystość przybył także Mikołaj, który obda-
rowywał przechodniów z dziećmi słodkościami.

Karolina Ilczuk

Mazowiecko-podlaSki klub karate 
w miejskim magistracie
Przedstawiciel klubu karate podziękował burmistrzowi 

za wsparcie w działalność organizacji. 

14 grudnia 2020 r. Burmistrza 
Miasta Zambrów odwiedził Wice-
prezes Mazowiecko-Podlaskiego 
Klubu Karate Robert Gaździk, który 
w imieniu klubu oraz Polskiej Fede-
racji Sztuk Walki Budokai podzięko-
wał za wspieranie działań w rywali-
zacji sportowej w roku 2020 r. 

Mazowiecko-Podlaski Klub 
Karate od kilku lat jest wspierany 
przez Burmistrza Miasta Zambrów 
we wszelkich działaniach sporto-
wych na rzecz dzieci i młodzieży 
z Zambrowa. Prężnie działający klub 
prowadzi treningi, turnieje, pokazy, 

seminaria, obozy sportowe, a nawet angażuje się w akcje cha-
rytatywne. Zawodnicy Mazowiecko-Podlaskiego Klubu Karate 
odnoszą sukcesy zarówno w Polsce jak i na arenie międzynaro-

dowej. 
Klub został utworzony 1995 

roku. Obecnie działa na terenie Cie-
chanowca, Wysokiego Mazowiec-
kiego, Jabłoni Kościelnej, Siemiatycz 
i Zambrowa. Klub jest członkiem 
i posiada Licencję Polskiej Federa-
cji Instytut Budokai Karate. Wśród 
najlepszych Instruktorów Klubu 
zajęcia prowadzi Shihan Artur Wię-
zowski 6 dan Karate Kyokushin 
i 8 dan Ju Jitsu oraz Sensei Robert 
Gaździk 2 dan Kyokushin Karate, 
3 dan Ju Jitsu Mistrz Polski.

Justyna Włodkowska-KurpiewskaFot. J. Włodkowska-Kurpiewska
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stowarZysZanie sZansa dZiękuje Za Pomoc

SPOŁecZeŃSTWO

centrum wolontariatu dZiękuje Za Pomoc 
Przedstawiciele centrum Wolontariatu odwiedzili gabinet 

burmistrza dziękując za pomoc w działaniach wolonta-
riackich.

W grudniu 2020 r. roku gabinet Burmistrza Miasta Zambrów 
odwiedzili przedstawiciele Centrum Wolontariatu Zambrów: 
Bogusława Wiśniewska, Krzysztof Boruc oraz Dawid Baczewski. 
Goście podziękowali burmistrzowi oraz pracownikom Urzędu 
Miasta za wspieranie działań wolontariackich oraz pomoc w akcji 
„Paczka dla Seniora”.

Warto wspomnieć, że Dawid Baczewski, uczeń Zespołu 
Szkół Nr 1 w im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie 
w 2020 roku otrzymał wyróżnienie „Wolontariusz Roku Korpusu 
Solidarności” w Ogólnopolskim Programie Wspierania i Rozwoju 
Wolontariatu Długoterminowego. Do konkursu został zgłoszony 
przez Stowarzyszenie „Silni Razem” funkcjonujące w zambrow-
skim Centrum Wolontariatu.

Justyna Włodkowska-Kurpiewska 

Fot. Centrum Wolontariatu Fot. Centrum Wolontariatu

Każda jednostka non profit, prowadząc działalność statu-
tową, ponosi koszty, wydatki i nakłady konieczne do realizacji 
jej celów. Podobnie Stowarzyszenie „Szansa”, które powstało 
w 1999, a od 2004 roku ma status OPP – Organizacji Pożytku 
Publicznego. Dziś po latach działalności dla społeczeństwa chce-
my podzielić się ważnymi informacjami. 

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie i wspieranie szeroko 
pojętej edukacji społeczeństwa, rehabilitacji społecznej i podsta-
wowej dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością 
oraz pomoc socjalna dla dzieci, młodzieży i seniorów 60+ będą-
cych w trudnej sytuacji materialnej. Stowarzyszenie „Szansa” 
od 20 lat organizuje i włącza się w różne akcje charytatywne oraz 
kilka razy w roku (w normalnej sytuacji epidemiologicznej) zapra-
sza mieszkańców naszego miasta na wycieczki, m.in. do teatrów, 
filharmonii oraz na integracyjne spotkania świąteczne, ogniska, 
pikniki i koncerty. Szansa organizuje konkurs „Szopek Bożonaro-
dzeniowych” (wspólnie z Bursą Nr 1), festiwal „Barwy Folkloru”, 
prowadzi także koło zainteresowań „Robimy to, co lubimy”. Przy 
Stowarzyszeniu działają zespoły: „Integracyjny Zespól Folklory-
styczny SZANSA oraz „Zambrowska Kapela Eli”. 

Mottem Stowarzyszenia są słowa Adama Asnyka: „Dla serc 
szlachetnych najwyższą rozkoszą, gdy drugim radość w niedo-
li przynoszą”, dlatego też na sercu leży członkom Szansy dobro 
innych, szczególnie tych pokrzywdzonych przez los, biednych 
i nie radzących sobie w dzisiejszych trudnych czasach. W miarę 
możliwości i starań Stowarzyszenie wspiera i niesie tym osobom 
pomoc. I tak od momentu uzyskania OPP przez Stowarzyszenie 
do roku 2019 włącznie, zebraliśmy w ramach 1% 245 tys. zł.

Z tej ogromnej kwoty przeznaczyliśmy na pomoc, rehabilita-
cję i leczenie osób:
• Czesio – 22.000 zł (przeszczep komórek macierzystych, lecze-

nie na Ukrainie)
• Kasia – 17.000 zł (przeszczep stawu biodrowego)
• Łukasz – 18.500 zł (zabieg obu oczu w Klinice prof. Szaflika 

w Warszawie)

• Mateusz – 12.000 zł (leczenie + dojazdy na zabiegi w Gliwi-
cach)

• Łukasz – 8.000 zł (zabieg oka w Klinice Okulistycznej w Bia-
łymstoku)

• Nicolas – 12.000 zł (rehabilitacja + wyposażenie pokoju 
w sprzęt rehabilitacyjny (rower, materac i inne)

• Celina – 42.000 zł (przez 12 lat opłacanie zabiegów rehabilita-
cji)

• Edward – 8.400 zł (opłacanie ubezpieczenia)
Inne wydatki poniesione to opłaty za rehabilitację, masaże, 

turnusy, dojazdy na leczenie, opłaty faktur za sprzęt rehabi-
litacyjny – wszystkie dokumenty wraz z kwotami znajdują się 
w dokumentacji finansowej Stowarzyszenia.

W realizacji celów przez Stowarzyszenie z hojną pomocą 
przychodzą nasi sponsorzy i darczyńcy.

Oto oni: 
 – Zarząd Banku Spółdzielczego w Zambrowie
 – Zarząd Spółdzielni Lokatorsko – Własnościowej Nadzieja 

w Zambrowie
 – Greenvit sp. z o.o.
 – EWADRUK Strękowski Sp. J. 
 – PPHU InterTech Maszyny Rolnicze Jankowscy 
 – Golchem
 – Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi
 – Przedsiębiorstwo Handlowe Usługowe Dipol Grzegorz 

Skawski
 – PHU Anna Zambrów Ireneusz Kaczyński
 – i wiele, wiele osób prywatnych

To Państwa wsparcie sprawia, że nasi podopieczni nie czują 
się odrzuceni, pominięci i zapomniani. 

W imieniu Rady Stowarzyszenia i podopiecznych składamy 
serdeczne podziękowania.

Zarząd Stowarzyszenia „Szansa”
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straż miejska i Pck dZieciom
Wychowankowie zambrowskiego Domu Dziecka otrzy-

mali świąteczne podarki od Straży Miejskiej z Wysokie-
go Mazowiecka.

W grudniu 2020 r. Straż Miejska w Wysokiem Mazowieckiem 
we współdziałaniu z Oddziałem Rejonowym PCK w Zambrowie 
zorganizowała przedświąteczną akcję pomocową dla wycho-
wanków Zambrowskiego Domu Dziecka. W jej wyniku zgro-
madzono artykuły żywnościowe, słodycze, kosmetyki, chemię 
gospodarczą oraz artykuły piśmienne i maseczki do zasłaniania 
ust i nosa. Bardzo pomocni w przygotowaniu i przeprowadzeniu 
zbiórki byli zambrowscy przedsiębiorcy Pan Michał Chrostowski 
z produkującej stolarkę okienną firmy „Aluline”, cukiernia „Anna” 
oraz Pan Zygmunt Wszeborowski – właściciele stacji obsługi 

pojazdów i Pan Szymon Buczyński wysokomazowiecki przedsię-
biorca.

W dniu 22 grudnia 2020 roku w Placówce Opiekuńczo-
-Wychowawczej w Zambrowie Komendant straży miejskiej pan 
Tadeusz Wróblewski w obecności Pana Szymona Buczyńskiego 
zebrane dary w obecności wychowanków placówki przekazali 
na ręce Dyrektora pana Marka Dąbrowskiego. Obdarowani byli 
zaskoczeni i wzruszeniu naszą inicjatywą, za co dzieci i ich dyrek-
tor serdecznie dziękowali. My z kolei złożyliśmy przyrzeczenie, 
że podobną akcję postaramy się powtórzyć na Święta Wielka-
nocne. 

Tadeusz Jan Wróblewski
Komendant Straży Miejskiej 
w Wysokiem Mazowieckiem 

SPOŁecZeŃSTWO

burmistrZ PodZiękował 
powiatoweMu lekarzowi weterynarii 
za 34 lata pracy w zaMbrowie

34 lata w zawodzie. Pan Zygmunt 
Dąbrowski z wizytą w miejskim 

magistracie. 

22 stycznia 2020 r. odbyło się spotka-
nie Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza 
Dąbrowskiego z odchodzącym na emeryturę 
Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Zambro-
wie panem Zygmuntem Dąbrowskim.

Spotkanie było okazją do złożenia podzięko-
wań i podsumowania wieloletniej współpracy.

Pan Zygmunt Dąbrowski przepracował 
na stanowisku Powiatowego Lekarza Wetery-
narii w Zambrowie 34 lata, łącznie w zawodzie 
43 lata. W tym czasie zajmował się tworzeniem 
inspekcji weterynaryjnej na terenie powiatu 
zambrowskiego, sprywatyzował także działal-
ność weterynarii. 

Karolina Ilczuk Fot. K. Ilczuk

Fot. Straż Miejska w Wysokiem Mazowieckiem Fot. Straż Miejska w Wysokiem Mazowieckiem
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Pożegnanie komendanta 
komendy Powiatowej Państwowej straży 
Pożarnej w Zambrowie
Brygadier Maciej Krajewski odszedł na zasłużoną emery-

turę po ponad 20 latach pracy w straży pożarnej. 

24 lutego 2021r. w Komendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Zambrowie pożegnano przechodzącego 
na emeryturę po ponad 20 latach służby komendanta bryg. 
Macieja Krajewskiego. Zdanie obowiązków miało formę uroczy-
stej zbiórki, na której obecni byli: Senator RP i Prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Zambrowie Marek Adam Komorowski, Wicestarosta Powia-
tu Zambrowskiego Jacek Murawski, Burmistrz Miasta Zambrów 
Kazimierz Dąbrowski, Wójt Gminy Zambrów Jarosław Kos, 
Sekretarz Gminy Zambrów Bogdan Pac, Wójt Gminy Szumowo 
Jarosław Cukierman, Wójt Gminy Kołaki Kościelne Sylwester 
Jaworowski, Wójt Gminy Rutki Dariusz Modzelewski, Zastępca 
Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Robert 
Tadeusz Dzierżek, st. bryg. Krzysztof Konicki, Prezes Zarządu 
Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Szumowie druh Robert 
Rosiak, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Zambrowie mł. bryg. Adam Wysmułek oraz straża-
cy i pracownicy cywilni Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Zambrowie.

Po pożegnaniu się ze sztandarem zambrowskiej komendy 
odchodzący komendant złożył na ręce Zastępcy Podlaskiego 
Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Roberta Dzierżaka 
meldunek o zakończeniu służby na zajmowanym stanowisku.

SPOŁecZeŃSTWO

Odchodzący w stan spoczynku komendant podziękował 
wszystkim zebranym oraz współpracownikom za trzyletnią 
współpracę, niekiedy trudną, ale zawsze mającą na celu dobro 
i bezpieczeństwo mieszkańców miasta i powiatu. Podczas peł-

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska
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Pożegnanie komendanta komendy 
powiatowej policji w zaMbrowie

Inspektor Artur Żebrowski pożegnał się z zambrowską 
komendą. 

22 lutego 2021 roku odbyło się pożegnanie dotychczasowego 
Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie inspek-
tora Artura Żebrowskiego oraz przywitanie nowego Komendan-
ta – młodszego inspektora Krzysztofa Sewioło.

W uroczystości udział wzięli pracownicy Komendy Powiato-
wej Policji, przedstawiciele Wojewódzkiej Komendy Powiatowej 
Policji w Białymstoku, władze samorządowe miasta i powiatu.

Podczas uroczystości głos zabrał Burmistrz Miasta Zambrów 
Kazimierz Dąbrowski, który podziękował Komendantowi 
za zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta Zambrów.

Inspektor Artur Żebrowski kierował zambrowską jednostką 
policji od lutego 2020 roku, łącznie przepracował w strukturach 
Policji 26 lat. Wcześniej był Komendantem Powiatowym Policji 
w Kolnie.

Karolina Ilczuk

Fot. M. Mioduszewska

nienia służby w zambrowskiej placówce udało się zakupić wie-
le nowego sprzętu i zacieśnić współpracę z jednostkami OSP 
z powiatu zambrowskiego.

Głos podczas uroczystości zabrał również nowo powołany 
na stanowisko Komendanta PSP w Zambrowie st. bryg. Krzysztof 

SPOŁecZeŃSTWO

Konicki, który do tej pory pełnił obowiązki w Komendzie Powiato-
wej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Po części oficjalnej zaproszeni goście podziękowali bryg. 
Maciejowi Krajewskiemu za pełnioną służbę na stanowisku 
komendanta PPSP w Zambrowie.

Justyna Włodkowska-Kurpiewska

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

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

klub Seniora w zaMbrowie 
oficjalnie otwarty

1 marca 2021 r. swoją działalność roz-
począł Klub Seniora zlokalizowany 

w Zambrowie przy ul. Łomżyńskiej 4. 

Oficjalnego otwarcia klubu dokonał Bur-
mistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrow-
ski. Na uroczystości obecni byli: adresaci 
przedsięwzięcia – seniorzy z miasta Zambrów, 
Kierownik placówki Marlena Kowalczyk, Ani-
mator Krystyna Leoniak oraz przedstawicie-
le Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Zambrowie na czele z Dyrektor Janiną 
Komorowską. Otwarcie uczono symboliczną 
lampką szampana oraz specjalnie przygoto-
wanym na tą okazję tortem.

Klub Seniora powstał dzięki pozyskaniu 
środków finansowych z Ministerstwa Rodzi-
ny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Pro-
gramu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-
2020 w wysokości 150 tys. zł. oraz dotacji 
z budżetu miasta w wysokości 50 tys. zł.

Działalność Klubu Seniora będzie opierała 
się przede wszystkim na aktywizacji społecz-
nej poprzez organizowanie czasu wolnego 
dla mieszkańców Zambrowa w wieku 60 lat 
i więcej, którzy nie są aktywni zawodowo. 
Klub będzie oferował różnego rodzaju zajęcia 

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska
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edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne i prozdrowotne. Ponadto 
organizowane będą spotkania tematyczne, warsztaty, spotka-
nia z ciekawymi ludźmi, organizowanie wyjść do kina, wyjazdów 
do teatru, wycieczek krajoznawczych, zabaw tanecznych, kon-
certów oraz organizacja innych zajęć umożliwiających rozwój 
pasji i umiejętności członków klubu.

Zajęcia w Klubie przewidziane zostały dla grupy 30 osób. 
Do dyspozycji seniorów będzie wyposażone pomieszczenie klu-
bowe, sala szkoleniowa, sala rehabilitacyjna, kuchnia, szatnia, 
toalety – zajmujące w sumie około 144 m2 powierzchni. Spotka-
nia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 
9.00–17.00.

Justyna Włodkowska-Kurpiewska
Jolanta Gronostajska

Sekretarz Miasta 

nie będZie likwidacji ogrodów dZiałkowych 
w Zambrowie. burmistrZ roZwiał 
wątPliwości ZarZądu rod

25.02.2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów odbyło się 
spotkanie Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski oraz 
Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej Danutą Łapińską 
z Zarządem Rodzinnych Ogródków Działkowych w Zambrowie. 
Na spotkaniu omówiono aspekty związane z funkcjonowaniem 
ogródków działkowych, planami miasta oraz tematy ekologii.

Burmistrz przede wszystkim rozwiał wątpliwości i niepraw-
dziwe informacje krążące wśród mieszkańców, jakoby chciał 
zlikwidować ogrody działkowe znajdujące się na terenie miasta 
i pod Długoborzem: „Chciałbym jednoznacznie zadeklarować, 
że nie mam w planie likwidacji ogrodów działkowych. Zdaje sobie 
sprawę jaką rolę spełniają ogrody działkowe w naszym społe-
czeństwie. Prawie 40 lat byłem działkowcem i wiem, co to znaczy 
dobrodziejstwo działek. W obecnej chwili Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku ogłosiła przetarg 
na przygotowanie koncepcji przebiegu obwodnicy Zambrowa 
w kierunku południowo – wschodnim. Zapisanych jest 8 warian-
tów, w tym potencjalne zagrożone są ogrody działkowe im. 
Tadeusza Kościuszki, przez który mogłaby przebiegać droga, ale 
dopiero za 2 lata okaże się, czy ten wariant zostanie wybrany.”

Na spotkaniu burmistrz odniósł się również do terenów 
inwestycyjnych, które są planowane przy ogródkach działkowych 
przy ul. Białostockiej i przy ogródkach działkowych pod Długobo-
rzem. Zapewnił, iż działalność jaka będzie tam prowadzona nie 
będzie w żaden sposób uciążliwa dla działkowców i nie spowo-
duje skażenia środowiska naturalnego.

Podczas rozmów z zarządem burmistrz wspomniał o zreali-
zowaniu przez miasto kilku bardzo ważnych i znaczących projek-
tów. Między innymi:
–  instalacje fotowoltaiczne na budynkach jednorodzinnych – 

128 mieszkańców skorzystało z programu, a 80 zadeklaro-
wało chęć przystąpienia do kolejnej edycji,

–  wymiana kotłów węglowych na gazowe – 84 mieszkańców 
dokonało wymiany. Miasto planuje przeznaczyć 100 tys. zł. 
z budżetu na kolejne realizacje,

–  wymiana oświetlenia ulicznego z sodowego na ledowe,
–  instalacje dwóch czujników sprawdzających jakość powietrza 

(obserwacja dostępna na stronie Urzędu Miasta Zambrów),
–  kontynuowanie programu usuwanie azbestu.

Spotkanie zakończyło się pytaniami ze strony zarządu ROD, 
na które odpowiadali przedstawiciele Urzędu Miasta.

Justyna Włodkowska-Kurpiewska 

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska
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wolontariat w pandeMii

Mimo pandemii centrum Wolontariatu w Zambrowie nie 
zwalnia tempa w działaniu. Bezinteresowna pomoc – 

bezcenna. 

Centrum Wolontariatu w Zambrowie mimo panujących 
obostrzeń nadal angażuje się w różnego rodzaju projekty, któ-
re realizowane były na rzecz społeczności lokalnej. Znalazły się 

wśród nich kwesty, zbiórki produktów na Paczkę Seniora, surow-
ców wtórnych, a także realna pomoc ludziom potrzebującym: 
robienie zakupów, kupowanie leków, załatwianie spraw urzędo-
wych, wyprowadzanie psa, wizyty u osób samotnych. Ta forma 
pomocy funkcjonowała szczególnie w ostatnich miesiącach, kie-
dy wszyscy zostaliśmy dotknięci epidemią koronawirusa. To wła-
śnie społecznicy, każdego dnia, dają swoje ogromne wspar-
cie innym. Te zwykłe działania dają coś niezwykłego. Poczucie 

wspólnoty i bezpieczeństwa oraz wielką 
ludzką solidarność.

W minionym roku, a także już w obec-
nym, szczególnie należy uświadomić 
wszystkim, jak cennym darem jest pomoc 
wolontariuszy, szczególnie w tym trud-
nym czasie pandemii.

Koordynator Centrum wolontariatu 
wraz z opiekunami szkolnych kół wolon-
tariatu postanowili w związku z panującą 
epidemią zaprezentować w ogromnym, 
fotoreporterskim skrócie działania wolon-
tariuszy, którzy byli widoczni w środowi-
sku lokalnym podczas realizacji przeróż-
nych akcji pomocowych w ciągu całego 
roku. Z działalnością wolontariuszy moż-
na było zapoznać się na zambrowskich 
portalach społecznościowych. 

Wolontariusze z Zespołu Szkół nr 1 
w Zambrowie z okazji Światowego Dnia 
Chorego przekazali pielęgniarkom Szpi-
tala Powiatowego w Zambrowie pocz-
tówki dla pacjentów – w tym chorych 
na Covid-19 – z pięknymi życzeniami, 
wierszami, wzruszającymi wpisami oraz 
wkładką-niespodzianką. Pocztówki są 
rękodziełem młodzieży z kół Caritas 
w Łomży, Poradni Dietetycznej i pensjo-
nariuszy Zakładu Karnego w Grądach-
-Woniecko. Wolontariusze podziękowali 
Paniom pielęgniarkom za ich wspania-
łą, trudną pracę i poświęcenie. Wolon-
tariusze przekazali również Dar Serca 
od Łomżyńskiej Caritas podopiecznym 
noclegowni Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Zambrowie.

Z satysfakcją i radością informujemy, 
iż w grudniu 2020 r., laureatem regio-
nalnej edycji konkursu „Wolontariusz 
Roku Korpusu Solidarności” został uczeń 
Zespołu Szkół nr 1 w Zambrowie – Dawid 
Baczewski.

Centrum Wolontariatu w Zambrowie 
informuje o możliwości zaangażowania się 
w działalność społeczną na terenie miasta. 
Zapraszamy do współpracy pełnoletnich 
wolontariuszy, osoby dorosłe, seniorów, 
wszystkich, którzy dysponują wolnym cza-
sem i czują potrzebę pomagania.

Siedziba Centrum Wolontariatu: 
Al. Wojska Polskiego 25.  
Kontakt tel.: 501-683-238  
lub 601-364-061.

Bogusława Wiśniewska
Koordynator wolontariatu 
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dZiałalność kulturalna 
miejskiego ośrodka kultury w Zambrowie 

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie, mimo trwającej 
pandemii koronawirsa, aktywnie prowadzi działalność 

kulturalną w trybie on-line. W ostatnim czasie odbył się sze-
reg koncertów oraz wystawa malarstwa m.in.:

 – 24 grudnia 2020 roku odbył się koncert pn. „Gwiazdka 
na Święta” w wykonaniu wokalistek – uczennic zambrows-
kich szkół oraz duetu „Gosia i Romek”,

 – 25 grudnia 2020 r. z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Zambrowie i Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zambrowie 
odbyło się Wielkie Kolędowanie „Z Kolędą Przez Wieki”. 
W czasie koncertu można było wysłuchać najpiękniejszych 
kolęd w wykonaniu solistek – uczennic i absolwentów Szkoły 
Podstawowej Nr 4 w Zambrowie, 

 – 6 stycznia 2021 r. odbył się koncert w wykonaniu Zespołu 
Instrumentalno– Wokalnego CAMERATA pn. "Mędrcy Pracy, 
Monarchowie", 

 – 21 stycznia 2021 r. odbył się koncert zespołu "Gosia i Romek" 
z okazji Dnia Babci i Dziadka,

 – 07.02.2021 r. odbył się Koncert Noworoczny Miejskiej 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej,

 – 14.02.2021 odbył się Walentynkowy koncert zespołu "Amor 
Meus". Wszystkie koncerty przypadły do gustu odbiorcom, 
o czym świadczy imponujący licznik odwiedzin, odsłon 
i wyświetleń, 

 – 12 lutego 2021 r. w Galerii Sztuki "Labirynt" MOK odbył się 
wernisaż wystawy malarstwa pt. "DoznAnia" autorstwa Anny 
Kochańskiej.

Podczas tegorocznych ferii zimowych Miejski Ośrodek Kultu-
ry w Zambrowie zorganizował szereg zajęć dla dzieci i młodzie-
ży, m.in. warsztaty tańca towarzyskiego i nowoczesnego, zaję-
cia plastyczne, spotkanie z zespołem Camerata, a także zajęcia 
teatralne.

Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie

SPOŁecZeŃSTWO
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30 grudnia 
Pożegnaliśmy 
ireneuSza 
gawkowskiego

30 grudnia 2020 r. zmarł wieloletni pracownik Urzędu Mia-
sta Zambrów śp. Ireneusz Gawkowski. Pan Ireneusz pracował 
w Wydziale Gospodarki Przestrzennej i zajmował się tematami 
związanymi z gospodarowaniem gruntami i zasobami komunal-
nymi. Był niezwykle ciepłym, pracowitym i skromnym człowiekiem.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Pracownicy Urzędu Miasta Zambrów 

SPORT

młodZicZki rekordu Zambrów 
awansowały do ćwierćfinału 
MiStrzoStw polSki
Zawodniczki Rekordu Zambrów po raz kolejny awanso-

wały do finału.

27 lutego 2021r. w Sejnach odbył się finał Mistrzostw 
Województwa Podlaskiego w kat. młodziczek. Do rozgry-
wek przystąpiły zespoły: SAS Sejny, KS BAS Białystok, Rekord 
Zambrów, SET Wasilków. Zawodniczki z Zambrowa rozegrały 

3 mecze. Ostatecznie zajęły 3 miejsce w całym turnieju, dzięki 
czemu awansowały do ¼ finału Mistrzostw Polski. 

Skład zawodniczek Rekordu Zambrów: Julia Buczkow-
ska, Hanna Choromańska, Julia Grodzka, Nikola Jara, Kami-
la Leśniewska, Amelia Małkowska, Patrycja Rogulska, Maja 
Wądołowska, Weronika Wiaksa, Julia Wieczorek, Natalia Wojsz. 

Trener: Łukasz Kujawa.
Justyna Włodkowska-Kurpiewska 

Fot. J. Włodkowska-Kurpiewska
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Nadeszło upalne lato. Na zambrowskim rynku otoczonym 
drewnianymi domami panowała cisza i spokój. Zdawało się, 
że powietrze stoi w miejscu, a wiatr schował się gdzieś w kącie, 
wdając się w szaleńcze pląsy z kurzem i nie chciał się z niego 
wychylić. Tylko kot, który zrobił sobie drzemkę przy stojącej 
na środku studni, lekko poruszał ogonem. Nikt nie zaglądał 
do karczm, czy do małych sklepików. Tak bardzo wyludniło się 
miasteczko.

Za to w koszarach panował zgiełk i gwar. Wojska pruskie, 
natychmiast po ich zajęciu, przystąpiły do pracy. Zaczęto prze-
kształcać je na własną modłę. Budynki, które zniszczyły wojska 
carskie, a mogłyby zostać przez Niemców wykorzystane, zaczę-
to remontować, a te, których nie potrzebowali, wyburzać. Cegły 
zaś, wywozić w okolice Zambrowa jako budulec dla kolonistów 
przybyłych z ich kraju.

Joachim von Honenburg został wyznaczony do przeprowa-
dzenia inwentaryzacji budynków mieszkalnych znajdujących się 
po prawej stronie koszar. Właśnie miał wejść, wraz z towarzyszą-
cą mu ekipą, do wysokiego bloku stojącego pomiędzy dwoma 
niższymi. Upał dawał mu się we znaki. Ciągłe chodzenie po pię-
trach i oglądanie mieszkań, przez kilka już dni, które były w róż-
nym stanie, również. Zmęczenie narastało. Z pochyloną głową 
zbliżył się do schodka znajdującego się przed wejściem. Spo-
strzegł na nim głębokie wyżłobienia, które teraz zostały wygła-
dzone poprzez użytkowanie, jednak wciąż widoczne.

– Scheiße! – zakrzyknął – Cóż to za wykonanie! Ktoś, kto 
zrobiłby to w służbie niemieckiej, byłby za takie niechlujstwo 
porządnie ukarany!

Dwaj podoficerowie i trzej szeregowi milcząco wyrazili swoje 
potwierdzenie, lekkim skinięciem głową, po czym wszyscy weszli 
do środka. Przegląd zawsze zaczynali od góry. Jeden z żołnierzy 
pchnął pierwsze drzwi, zostawiając je szeroko otwarte. Natych-
miast poczuli zapach świeżego powietrza. Niezamknięte okno 
poruszyło się lekko. Oficer zaczął się do niego zbliżać. Drewniana 
podłoga zaskrzypiała, a echo rozniosło się po pustym mieszka-

historia Pewnego miesZkania

niu. Kurz z podłogi uniósł się i opadł na pięknie wypolerowane, 
błyszczące buty lejtnanta von Honenburga. Gdy podszedł już 
do okna, przesunął nogą kawałki rozbitej szyby, znajdujące się 
tuż pod nim, następnie ruszył w głąb mieszkania, aby je dokład-
nie obejrzeć. Ekipa ruszyła za nim. W jednym z pokoi zobaczyli 
stos drewna. Oficer uniósł spory kawałek deski i zaczął mu się 
przyglądać. „Piękne zdobienia”– pomyślał i rzucił ją z powrotem 
na stertę, po czym powiedział:

– Hmm... Skąd w tak małym mieście tak pięknie zdobiona 
szafa gdańska?

Nie oczekując odpowiedzi poszedł dalej. W następnym poko-
ju zauważył na podłodze małą, srebrną łyżeczkę z wygrawero-
wanym carskim orłem. Podniósł ją i zaczął nią stukać w otwartą, 
lewą dłoń. Znów weszli do salonu. Von Honenburg podszedł 
do okna, położył łyżeczkę na szerokim parapecie i zamknął je. 
Spojrzał na zieleń drzew, która całkowicie zakrywała ulicę, a tak-
że koszary znajdujące się po jej drugiej stronie. „Sehr schön – 
pomyślał – W takim mieszkaniu mógłbym urządzić sobie gabinet, 
z dużym biurkiem. A gdybyśmy zostali tutaj na dłużej, to może 
nawet sprowadziłbym rodzinę.”

Następnie odwrócił się do swoich żołnierzy i zaczął dyktować, 
a jeden z podoficerów rozpoczął robić notatki:

– Mieszkanie: stan dobry. Kuchnia, stan dobry. Roztrzaska-
ną szafę przenieść i ułożyć przy piecu, będzie opał na pierwsze 
docieplenie lokalu. Wstawić szybę w oknie. Przygotować do malo-
wania i wysprzątać. Nie wiadomo, kto tu będzie mieszkał.

– Jawohl! – odpowiedział drugi podoficer i rozpoczął wyda-
wać rozkazy dla żołnierzy.

Jeden z szeregowych podszedł do okna, aby usunąć potłu-
czone szkło. Wtedy zauważył łyżeczkę leżącą na parapecie 
i natychmiast schował ją za pasek. Komisja zaś ruszyła na prze-
gląd kolejnych mieszkań znajdujących się w budynku.

Gubernię, władze niemieckie założyły z siedzibą w Łomży. 
Oficer po zakończeniu inspekcji koszar już nigdy do Zambrowa 
nie powrócił.

Paweł Szepietowski
zambrowianin mieszkający we Francji




