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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
życzymy wszystkim mieszkańcom naszego miasta Zambrowa, 

aby ten piękny czas przyniósł jak najwięcej szczęścia, radości i zgody.
Niech w tym wyjątkowym czasie w Waszych domach zagości 

przyjazna atmosfera – pełna ciepła, miłości 
oraz radości ze spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.
Życzymy, aby atmosfera Świąt trwała jak najdłużej!

A Nowy Rok niech będzie czasem pokoju 
oraz spełnienia wszystkich marzeń, a każdy kolejny dzień pozwolił

realizować najśmielsze nawet plany.
Wesołych Świąt!

Przewodniczący Rady Miasta Zambrów
Jacek Olszewski

Burmistrz Miasta Zambrów
Kazimierz Dąbrowski
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Zambrów zadbał o wyższą efektywność energetyczną 
i poprawę jakości powietrza

2.Zambrowska Karta Seniora 60+

 Realizacja Projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicz-
nego oraz źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w 
Zambrowie” współfinansowanego ze środków unijnych w ra-
mach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa 
Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Gospo-
darka niskoemisyjna, Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, 
Poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem 
BOF, została zakończona.
 W ramach ww. przedsięwzięcia, zrealizowano zaplano-
wane prace, a w szczególności:
1)  wymieniono 1595 opraw oświetlenia ulicznego na łącz-

ną kwotę brutto 2.121.750,00 zł, w tym dofinansowanie 
1.146.923,38 zł;

2)  wykonano 82 instalacje gazowe w budynkach jednoro-
dzinnych na łączną kwotę brutto 1.229.596,23 zł, z czego 
dofinansowanie stanowi 848.514,35 zł;

3)  zainstalowano 2 stacje pomiarowe stężenia pyłu zawie-

szonego w powietrzu za kwotę brutto 14.661,60 zł, w tym 
dofinansowanie 11.729,28 zł.

 Czujniki pomiarowe czystości powietrza zamontowano na 
budynkach: Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie przy ul. 
M. Konopnickiej 13 oraz Miejskiego 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.
 Realizacja projektu spowodowała redukcję zapotrzebo-
wania na energię elektryczną i cieplną, zaś w połączeniu 
ze zmianą paliwa oraz poprawą efektywności wytwarzania 
ciepła przyczyniła się do poprawy stanu jakości powietrza w 
naszym mieście.

Edyta Kos
Wydział Gospodarki Komunalnej

Urząd Miasta Zambrów

 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 na 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-
-Wsparcie Seniora 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 zosta-
ła wydana bezterminowo. Karta jest ważna wyłącznie z do-
kumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość upraw-
nionego.

 W przypadku zagubienia karty wnioskodawca składa w 
Urzędzie Miasta wniosek o wyrobienie duplikatu.

Korzyści z udziału w programie

Seniorzy otrzymują dodatkową zniżkę na:
• bilety wstępu na Pływalnię Miejską DELFIN oraz lodowi-
sko.
• bilety wstępu na korty tenisowe i mecze piłkarskie organi-
zowane przez Zambrowski Klub Sportowy „OLIMPIA”.
• bilety wstępu na płatne imprezy organizowane przez 
Miejski Ośrodek Kultury.

 Seniorzy będą mogli korzystać ze zniżek zapewnionych 
przez partnerów akceptujących kartę programu „Zambrow-
ska Karta Seniora”. Samorząd Miasta będzie podpisywał sto-
sowne umowy z partnerami. Potwierdzeniem faktu udzielania 
zniżek będzie naklejka informacyjna   o akceptowaniu karty 
umieszczona w witrynach, kasach i materiałach promocyj-
nych jednostek organizacyjnych miasta Zambrów i partnerów 
programu.

Przedsiębiorco!

 Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w progra-
mie, wypełnij wniosek dostępny na www.zambrow.pl w 
dziale: Dla mieszkańca – zakładka Karta Seniora i do-
starcz do sekretariatu urzędu lub wyślij mailem na adres 
promocja@zambrow.pl
 
 Do dnia 6 grudnia 2019 roku 1416 seniorów złożyło 
wniosek o wydanie karty „Zambrowska karta Seniora 60+”.
 Aktualna lista partnerów programu

 Realizacja Projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicz-
nego oraz źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w 
Zambrowie” współfinansowanego ze środków unijnych w ra-
mach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa 

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

Nazwa firmy Adres Oferowana zniżka

Czas wolny

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY ul. Wyszyńskiego 2A
Zambrów do 50% 

PŁYWALNIA MIEJSKA DELFIN ul. Wyszyńskiego 6B
Zambrów do 50 %

ZAMBROWSKI KLUB SPORTOWY OLIMPIA ul. Wyszyńskiego 9
Zambrów do 50%

Komunikacja miejska

Od 1 maja 2018 wszyscy mieszkańcy Zambrowa mogą korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej.

Zdrowie i uroda

MARTA ŻEBROWSKA
PORADNIA DIETETYCZNA

Magazynowa 9
Zambrów 10% rabatu na porady dietetyczne

NZOZ MEDICO Podleśna 45
Zambrów

5% rabatu na leczenie stomatolo-
giczne zachowawcze i w zakresie 

endodoncji

OŚRODEK MAGNOLIA SANATORIUM 
USTROŃ

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

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

SrokiOŚRODEK TULIPAN SANATORIUM 
USTROŃ

Szpitalna 21, 43-450 Ustroń, 
www.hotel-tulipan.pl

tel. 33 854 37 80

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

PRACOWNIA PROTETYKI STOMATOLO-
GICZNEJ 

Przykoszarowa 5
Zambrów

50% na pęknięte protezy 
i dostawianie zębów po usunięciu 

protezy 

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

Milówka
tel. 508 292 942

34% na 7 noclegów z wyżywieniem

Usługi

AVAILO SP. Z O.O. Jasionka 948

10 % zniżki w postaci rabatów 
dla wszystkich pakietów 

dostępnych na stronie www.
haloprawo.pl, pod numerem 

telefonu 22 45 00 000

Artykuły przemysłowe

BEMEX SP. Z O.O. Legionowa 11
Zambrów

5-8% rabatu na materiały budowla-
ne z wyłączeniem artykułów obję-

tych promocją oraz ujętych w gazet-
kach promocyjnych

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

Salony meblowe
SALON MEBLOWY PIEER Targowa 17

Zambrów 6%

Gastronomia

PIZZERIA „DIAVOLO” Legionowa 9
Zambrów 10%

Sklepy

SKLEP „POD FILARAMI” Plac Sikorskiego 1
Zambrów 5% 

„PRESTIGE MĘSKI” – SKLEP Z ODZIEŻĄ 
MĘSKĄ 

Kościuszki 21/2
Zambrów 10%

Karolina Ilczuk
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3.Zambrów Przyjazny Rodzinie 3+

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 wy-
danie karty członkom rodziny może wystąpić rodzic lub 
opiekun prawny.

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

 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 
lodowisko.

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

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

 Rodziny 3+ będą mogły korzystać ze zniżek zapewnio-
nych przez partnerów akceptujących kartę programu „Za-
mbrów przyjazny Rodzinie 3+”.

Aktualne statystyki dotyczące programu:
— 460 rodziny złożyły wniosek o przystąpienie do programu,
— wydano 2584 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+”

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 do 50%

ZAMBROWSKI KLUB SPORTOWY „OLIMPIA” ul. Wyszyńskiego 8 do 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. Legionowa 9 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

 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.
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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 5% 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%
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Justyna Włodkowska - Kurpiewska

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

ŚWIAT KWIATÓW MARCIN SIKORA ul. Sulejkowska 56/58 
lok.215

5%  zniżki  dot. kuponu rabatowego na cały 
asortyment, który dostępny jest na stronie www.sklep.
swiatkwiatow.pl. Kupon rabatowy: ZAMBROW5KDR.

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 948
10 % zniżki w postaci rabatów dla wszystkich 

pakietów dostępnych na stronie www.haloprawo.pl, 
pod numerem telefonu 22 45 00 000

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, refl eksy, sombree, czesanie 
okolicznościowe, regeneracja włosów.

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

SALON FRYZJERSKI „LAMANIA”

MARIA BRULIŃSKA
ul. Ostrowska 1

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

okolicznościowe, regeneracja włosów oraz makijaż 
okolicznościowy

SALON KOSMETYCZNY „GLAMOUR” ul. Wyszyńskiego 4c

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

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

makijaż permanentny
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 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 mogą uzy-
skać rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co naj-
mniej 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 

Karta Dużej Rodziny

katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na 
terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytu-
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 
wniosek o jej wydanie. Można to zrobić za pośrednictwem 
ministerialnego portalu Emp@tia lub osobiście w Biurze Pro-
mocji Miasta Zambrów pokój 228 (II piętro). Formularze do-
stępne są na stronie Urzędu Miasta Zambrów www.zambrow.
pl (zakładka Mieszkaniec/ Karta Dużej Rodziny).

Justyna Włodkowska-Kurpiewska

4.
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5.Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej 

Fo
t. 

M
. G

oł
ęb

ie
w

sk
a

Fo
t. 

M
. G

oł
ęb

ie
w

sk
a

Fo
t. 

M
. G

oł
ęb

ie
w

sk
a

 14 października w całej Polsce obchodzone jest święto 
oświaty i szkolnictwa wyższego, potocznie nazywane Dniem 
Edukacji Narodowej lub Dniem Nauczyciela. Z tej okazji w 
dniu 11 października w kawiarni „Cafe Muza” Miejskiego 
Ośrodka Kultury Burmistrz Miasta Zambrów zorganizował 
spotkanie dyrektorów i nauczycieli zambrowskich szkół, pod-
czas którego podziękował wszystkim pracownikom oświaty 
za pracę na rzecz rozwoju szkolnictwa w Zambrowie. Nagro-
dy oraz kwiaty z rąk Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza 
Dąbrowskiego oraz Zastępcy Burmistrza Miasta Zambrów 
Adama Libudy otrzymali:
• Bożena Przeździecka Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3,
• Ryszard Świderski Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4,
• Andrzej Szeligowski Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5,
• Elżbieta Jakubiak Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 1,
• Kazimiera Kropiewnicka Dyrektor Miejskiego Przedszko-
la Nr 3,
• Jolanta Laskowska Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 4,
• Anna Biała Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 5,
• Elżbieta Bieńkowska Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 6,
• Dorota Mocarska nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 3,
• Dorota Strenkowska nauczycielka Szkoły Podstawowej 
Nr 4,
• Zbigniew Zalewski nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 5,
• Dorota Kapica nauczycielka Miejskiego Przedszkola Nr 1,
• Jolanta Burak nauczycielka Miejskiego Przedszkola Nr 3,
• Joanna Kalionowska nauczycielka Miejskiego Przed-
szkola Nr 4,
• Justyna Marcak nauczycielka Miejskiego Przedszkola Nr 5,
• Dorota Krajewska nauczycielka Miejskiego Przedszkola 
Nr 6.

 Marzena Gołębiewska

 14 października w całej Polsce obchodzone jest święto 
oświaty i szkolnictwa wyższego, potocznie nazywane Dniem 
Edukacji Narodowej lub Dniem Nauczyciela. Z tej okazji w 
dniu 11 października w kawiarni „Cafe Muza” Miejskiego 
Ośrodka Kultury Burmistrz Miasta Zambrów zorganizował 
spotkanie dyrektorów i nauczycieli zambrowskich szkół, pod-
czas którego podziękował wszystkim pracownikom oświaty 
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7.

6.

XIX Dzień Papieski 

Miejski Dzień Seniora
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Fot. 4-8 M. Gołębiewska

 18 października w sali widowiskowo-kinowej Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Zambrowie odbył się Miejski Dzień Seniora.
 Oficjalnego otwarcia dokonał Burmistrz Miasta Zambrów 
Kazimierz Dąbrowski. W tym szczególnym dniu można było 
wysłuchać przebojów Anny Jantar z lat 70-tych w aranżacji 
Anny Żebrowskiej.

 Bezpłatne bilety na koncert można było wcześniej ode-
brać w kasie kina – były one prezentem dla wszystkich se-
niorów z okazji ich święta.

Marzena Gołębiewska

 “Wstańcie, chodźmy!” – to hasło XIX Dnia Papieskiego, 
który w Zambrowie obchodzono w niedzielę 20 października.
 W programie tradycyjnie odbyła się msza święta w ko-
ściele pw. Trójcy Przenajświętszej z udziałem pocztów sztan-
darowych, przedstawicieli władz krajowych, samorządowych 
miasta i gminy, delegacji placówek oświatowych, związków 
i stowarzyszeń, służb mundurowych, partii politycznych, zu-
chów, lokalnych mediów i parafian. Po mszy wszyscy zebrani 
udali się pod pomnik świętego Jana Pawła II, gdzie modlitwę 
odmówił oraz udzielił specjalnego błogosławieństwa dzie-
kan dekanatu zambrowskiego i zarazem proboszcz tutejszej 
parafii ks. kanonik Zbigniew Choromański. W dalszej części 
przybyli na uroczystość złożyli pod pomnikiem kwiaty oraz 
znicze.
 Wartę honorową przy pomniku sprawowali zuchy z druży-
ny zuchowej „Leśne Skrzaty” pod opieką Elżbiety Glińskiej, 
oprawę artystyczną uroczystości zapewniła Miejska Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta pod kierownictwem Krzysztofa Witkow-
skiego.

Karolina Ilczuk
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 Uczniowie szóstych klas zambrowskiej Trójki odwiedzili 
grób patrona szkoły Janusza Kusocińskiego. Byli też z wizytą 
u samego króla na zamku w Warszawie. 24 października, ko-
rzystając z pięknej jesiennej pogody uczniowie klas VIA, B i C 
wraz z wychowawcami: p. Bożeną Wiśniewską, p. Katarzyną 
Kuleszą i p. Grzegorzem Zawistowskim oraz p. Beatą Kar-
wowską wybrali się na jednodniową wycieczkę autokarową. 
Pierwszym punktem programu był Kampinowski Park Naro-
dowy, gdzie zlokalizowany jest Cmentarz-Mauzoleum Palmi-
ry. Jest to miejsce pamięci narodowej z grobami przeszło 2 
tysięcy Polaków, zamordowanych przez Niemców w czasie II 
wojny światowej, w okresie od 1939-1943. 
- „Wśród osób zamordowanych w tym miejscu jest patron 
naszej szkoły - wybitny sportowiec, olimpijczyk Janusz Ku-
sociński” - mówi wychowawca klasy VIA Grzegorz Zawistow-
ski - „Odwiedzanie cmentarza w Palmirach jest wieloletnią 
tradycją naszej szkoły. Dbamy w ten sposób o wychowanie w 
duchu tradycji i obrzędowości szkoły oraz budowanie świado-
mości i przynależności narodowej.” - dodaje nauczyciel.
 W czasie pobytu w Palmirach dzieci poznały tragiczną hi-
storię tego miejsca. Mogły zobaczyć groby tysięcy zamordo-
wanych Polaków, w tym grób patrona SP3 w Zambrowie Ja-
nusza Kusocińskiego. Uczniowie zapalili symboliczny znicz 
na grobie swojego patrona i uczcili minutą ciszy Jego pamięć. 
Duże wrażenie na uczniach wywarła wizyta w nowoczesnym 
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Wycieczka klas szóstych do Warszawy i Palmir 8.
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muzeum poświęconym historii Palmir. Multimedialne projek-
cje, autentyczne rekwizyty z epoki i wyjątkowy nastrój lasu 
Kampinowskiego, wprowadziły wszystkich w zadumę.
 Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Zamku Kró-
lewskiego w Warszawie. Uczniowie przechodząc „Trasą zam-
kową” z przewodnikami, mieli okazję zobaczyć pomieszczenia, 
w których urzędował i mieszkał sam król. Piękna pogoda po-
zwoliła również na spacer ulicami Starego Miasta, zwiedzenie 
Rynku, obejście Barbakanu. Po drodze wszyscy zatrzymali się 
pod pomnikiem Małego Powstańca oraz Kolumną Zygmunta.
 Kulminacyjnym punktem wycieczki były seanse w Kinie 
6D, czyli projekcje filmowe w technice 3D połączone z mnó-
stwem realistycznych efektów specjalnych takich jak, np.: 
ruchome fotele, woda, wiatr, czy bańki mydlane. Dodatkowy 
czas wolny uczniowie spędzili razem z wychowawcami gra-
jąc w air hokey`a.
 Wspólny wyjazd klas szóstych dostarczył wszystkim wiele 
pozytywnych wrażeń, które uczniowie zapamiętają na pewno 
na długo. Kolejna wycieczka klas szóstych, tym razem trzy-
dniowa, jeszcze w tym roku szkolnym!

Grzegorz Zawistowski
Nauczyciel w SP Nr 3 w Zambrowie

 27 października na sali widowiskowo-kinowej Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Zambrowie odbyła się I Międzynarodowa 
Parada Dyrygentów Orkiestr Dętych Zambrów 2019.
 Uroczystość odbyła się pod Patronatem Honorowym 
Burmistrza Miasta Zambrów przy wsparciu partnera strate-
gicznego – Starosty Powiatu Zambrowskiego, organizatorem 
koncertu był Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie. Koncert 
rozpoczął Cezary Witkowski założyciel i dyrygent Akademic-
kiej Orkiestry Dętej w Białymstoku. Od 19 lat gra w Miejskiej 
Młodzieżowej Orkiestrze Dętej w Zambrowie. Następnie 
Miejską Młodzieżową Orkiestrą Dętą dyrygowali następujący 
dyrygenci: Armen Aslanyan – Izrael, Vladimir Lazuko – Sankt 
Petersburg – Rosja, Spodris Kaczans – Dyneburg – Łotwa, 

I Międzynarodowa Parada Dyrygentów Orkiestr Dętych 
Zambrów 2019 9.

muzeum poświęconym historii Palmir. Multimedialne projek-
cje, autentyczne rekwizyty z epoki i wyjątkowy nastrój lasu 

 Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Zamku Kró-
lewskiego w Warszawie. Uczniowie przechodząc „Trasą zam-
kową” z przewodnikami, mieli okazję zobaczyć pomieszczenia, 
w których urzędował i mieszkał sam król. Piękna pogoda po-
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Alexander Koroteev – Mińsk – Białoruś, Shamuel Hagin – 
Izrael, Vladimir Shkolnyj – Wilno – Litwa, Dariusz Lendzion 
– Łobez – Polska, Aleksander Niccyparovicz – Stołpce – Bia-
łoruś, Ertene Tumat – Kyzył – Republika Tuwy w Federacji 
Rosyjskiej, Yuri Geifman – Izrael, Franciszek Mocarski – Bia-
łystok – Polska, Jurij Zdrogow – Istra – Rosja, Krzysztof Wit-
kowski – Zambrów – Polska.
 Licznie zgromadzona publiczność mogła na żywo wysłu-
chać muzykę narodową z poszczególnych krajów dyrygen-
tów m.in. „Polonez z filmu Pan Tadeusz Wojciecha Kilara”, 
„Sardarapat”, „The Russian soul”– wiązankę melodii rosyj-
skich, „marsz Jezioro w Górach” i wiele innych utworów.
 Na zakończenie z rąk Przewodniczącego Rady Miasta 
Jacka Olszewskiego, Starosty Powiatu Zambrowskiego Sta-
nisława Ożlańskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Za-
mbrowskiego Zbigniewa Jacha dyrygenci otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy i prezenty.

Marzena Gołębiewska
Fo

t. 
M

. G
oł

ęb
ie

w
sk

a
Fo

t. 
M

. G
oł

ęb
ie

w
sk

a

Fo
t. 

M
. G

oł
ęb

ie
w

sk
a

Fo
t. 

M
. G

oł
ęb

ie
w

sk
a

Fo
t. 

M
. G

oł
ęb

ie
w

sk
a

Fot. M. Gołębiewska

Alexander Koroteev – Mińsk – Białoruś, Shamuel Hagin – 
Izrael, Vladimir Shkolnyj – Wilno – Litwa, Dariusz Lendzion 
– Łobez – Polska, Aleksander Niccyparovicz – Stołpce – Bia-
łoruś, Ertene Tumat – Kyzył – Republika Tuwy w Federacji 
Rosyjskiej, Yuri Geifman – Izrael, Franciszek Mocarski – Bia-
łystok – Polska, Jurij Zdrogow – Istra – Rosja, Krzysztof Wit-
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Dzień Białej Laski w Zambrowie 10.
 6 listopada w Bursie Szkolnej nr 1 w Zambrowie odbyła 
się uroczystość związana z obchodami Międzynarodowego 
Dnia Osób Niewidomych i Słabowidzących, potocznie zwa-
nym Dniem Białej Laski, który w Polsce przypada na 15 paź-
dziernika. Organizatorem spotkania było zambrowskie koło 
Polskiego Związku Niewidomych. W spotkaniu udział wzięli 
przedstawiciele władz samorządowych, jednostek organiza-
cyjnych, członkowie związku niewidomych, organizacji poza-
rządowych oraz zaproszeni goście.
 Spotkanie było okazją do uhonorowania przyjaciół za-
mbrowskiego koła Polskiego Związku Niewidomych. W tym 
roku odznaczenie otrzymali: Przewodniczący Rady Powiatu 
Zambrowskiego Zbigniew Teofil Jach, dyrektor Bursy Szkol-
nej Nr 1 w Zambrowie Iwona Urszula Romanek. Odznacze-
nia wręczył Prezes Okręgu Podlaskiego Rafał Gawkowski 
wraz z Krystyną Korolczuk.
 Podziękowania za wkład w pracę na rzecz osób niewido-
mych i słabowidzących w powiecie zambrowskim dla Prezes 
Stowarzyszenia „Szansa” Teresy Szumowskiej złożyli: Staro-
sta Powiatu Zambrowskiego Stanisław Ożlański, Burmistrz 
Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Zambrowie Marta Konopka.
 Spotkanie uświetnił recytacją swoich wierszy Przewodni-
czący Rady Powiatu Zbigniew Teofil Jach, następnie wystą-
pili członkowie Kapeli Ludowej „Szansa”.

Marzena Gołębiewska

Fo
t. 

M
. G

oł
ęb

ie
w

sk
a

Fo
t. 

M
. G

oł
ęb

ie
w

sk
a

Fo
t. 

M
. G

oł
ęb

ie
w

sk
a

Fo
t. 

M
. G

oł
ęb

ie
w

sk
a

Fo
t. 

M
. G

oł
ęb

ie
w

sk
a

Fo
t. 

M
. G

oł
ęb

ie
w

sk
a

Fot. 44-55 M. Gołębiewska
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11.Miejskie obchody Narodowego Święta Niepodległości 

 7 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Za-
mbrowie odbyły uroczyste obchody z okazji 101. rocznicy 
odzyskania niepodległości przez Polskę. W uroczystościach 
udział wzięli uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście, 
a także laureaci dwóch konkursów.
 W pierwszej części podsumowano miejski konkurs pla-
styczny pn. „Moja mała i wielka Ojczyzna” pod patronatem 
honorowym Burmistrza Miasta Zambrów. Komisja dokonała 
przeglądu nadesłanych prac i wyłoniła zwycięzców:
– Igor Tyszko kl. III a, z SP3, op. I. Rytelewska,
– Zofia Bańkowska kl. I b, z SP3, op. H. Pruszkowska,
– Maria Libuda kl. I c, z SP4, op. B. Tabędzka,
– Oliwia Ignaczuk kl. I c, z SP4, op. B. Tabędzka,
– Aleksandra Lasocka kl. II c, ze SP5, op. H. Modzelewska,
– Lena Koplińska kl. I a, z SP5, op. B. Zielińska,
– Lena Sochacka kl. II d, z SP5, op. D. Kłosińska,
– Ignacy Rusiecki kl. III b, z SP5, op. B. Jankowska.
Nagrody laureatom wręczyły: Wicedyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 5 Ewa Grajewska oraz Karolina Ilczuk z Biura Pro-
mocji Urzędu Miasta Zambrów.
 W II części wyłoniono najlepszych uczniów szkół pod-
stawowych XXVIII Zambrowskiego Konkursu Recytatorskie-
go Poezji i Prozy Patriotycznej. Nagrody wręczył Burmistrz 
Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski oraz Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 5 Andrzej Szeligowski.
Nagrody otrzymali:
W kategorii – klasy IV – VI
– I miejsce – Michał Dębek z SP4 w Zambrowie, op. K. Po-
pławska,
– II miejsce – Kinga Loba z SP5 w Zambrowie, op. A. Sa-
dowska,
– III miejsce – Błażej Tymiński z SP w Kołakach Kościelnych, 
op. M. Ożarowska,
– III miejsce – Zofia Gumowska z SP3 w Zambrowie, op. E. 
Bilecka.
W kategorii – klas VII – VIII
– I miejsce – Maja Modzelewska z SP5 w Zambrowie, op. G. 
Dąbkowska,
– II miejsce – Zuzanna Morawska z SP3 w Zambrowie, op. 
E. Bilecka,
– II miejsce – Paulina Markowska z SP5 w Zambrowie, op. 
A. Sadowska,
– III miejsce – Marlena Dietrich z SP4 w Zambrowie, op. B. 
Bagińska.

 8 listopada w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia 
im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie odbył się koncert 
słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów PSM oraz Szkoły 
Podstawowej Nr 5 w Zambrowie. Koncert rozpoczął się wy-
stępem chóru, który zaprezentował pieśni: „Szara Piechota”, 
„O mój rozmarynie”, „Rozkwitły pąki białych róż” i „Pierwsza 
Brygada”. Przy komplecie publiczności zaprezentowało się 
kilkunastu wykonawców, wśród których znaleźli się: Blanka 
Murawska, Julia Kłosińska, Laura Modzelewska, Iga Doma-
gała, Martyna Żukowska, Olga Zawistowska, Wojciech Go-
łaszewski, Gabriela Zalewska, Maciej Tymiński, Sebastian 
Skarzyński, Katarzyna Redaj oraz zespół Camerata.
 10 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie 
odbył się koncert patriotyczny w wykonaniu Filharmonii Ka-
meralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży. Orkiestra 
zaprezentowała utwory wybitnego polskiego kompozytora 
– Stanisława Moniuszko. Orkiestrą dyrygował Jan Miłosz 
Zarzycki, na deskach sceny zaprezentowali się także so-
liści: Krzysztof Zimny – tenor, Dawid Roy – baryton, Woj-
ciech Urbanowski – bas-baryton. Koncert poprowadził Paweł 
Sztompke.
 Główne uroczystości miejskie rozpoczęły się 11 listopa-
da w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie. We 
mszy świętej uczestniczyli: poseł na Sejm RP Stefan Krajew-
ski, Senator RP Marek Adam Komorowski, przedstawiciele 
władz samorządowych wszystkich szczebli, delegacje placó-
wek oświatowych, związków i stowarzyszeń, służb munduro-
wych, partii politycznych, zuchów, harcerzy i poczty sztanda-
rowe oraz wierni z tutejszej parafii. Mszę celebrował Dziekan 
Dekanatu Zambrowskiego ks. kan. Zbigniew Choromański. 
Po mszy wszyscy zebrani udali się w pochodzie ulicami mia-
sta pod pomnik Powstania Styczniowego mieszczący się na 
Placu Sikorskiego. Uroczystość przy pomniku poprowadził 
Dariusz Grabowski. Okolicznościowe przemówienia wygło-
sili: Poseł na Sejm RP Stefan Krajewski oraz Senator Ma-
rek Adam Komorowski. W dalszej części zebrane delegacje 
złożyły pod pomnikiem wieńce i kwiaty, oddając tym samym 
cześć bohaterom narodowym.
 Wartę honorową przy pomniku zaciągnęli członkowie Sto-
warzyszenia Historycznego im. 71. Pułku Piechoty, harcerze z 
III Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej GROTA, VIII Zambrow-
skiej Drużyny Harcerskiej 7 OGNI oraz zuchy z gromady zu-
chowej Leśne Skrzaty przy Szkole Podstawowej nr 4.
 Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Miejska Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą Krzysztofa Witkowskiego.

Karolina Ilczuk 
Marzena Gołębiewska

 7 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 5 w Za-
mbrowie odbyły uroczyste obchody z okazji 101. rocznicy 
odzyskania niepodległości przez Polskę. W uroczystościach 
udział wzięli uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście, 
a także laureaci dwóch konkursów.
 W pierwszej części podsumowano miejski konkurs pla-
styczny pn. „Moja mała i wielka Ojczyzna” pod patronatem 
honorowym Burmistrza Miasta Zambrów. Komisja dokonała 
przeglądu nadesłanych prac i wyłoniła zwycięzców:
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 Jubileuszowe skecze, kabarety, piosenki biesiadne i cygań-
skie, tańce oraz monologi w wykonaniu aktorów Teatru Form 
Różnych mogliśmy podziwiać na deskach sceny Miejskiego 
Ośrodka Kultury. W dniach 16 i 17 listopada odbyły się dwa jubi-
leuszowe występy z okazji 20-lecia Teatru Form Różnych. 
 Teatr Form Różnych w Zambrowie działa od listopada 1999 
roku. Inicjatorem założenia teatru oraz twórcą wielu scenariu-
szy był zambrowski artysta – Janusz Kulesza, który udzielał się 
w teatrze przez pięć lat. Kierownikiem Teatru jest Małgorzata 
Trocha, na co dzień pracownik Państwowej Szkoły Muzycznej I 
stopnia w Zambrowie. Tematyka przedstawień jest różnorodna 
- od satyry przez poezję, bajki dla dzieci, komedie, folklor, pio-
senki biesiadne, cygańskie i inne. Teatr Form Różnych posiada 
w swoim dorobku liczne nagrody zdobyte na przeglądach po-
wiatowych, wojewódzkich i regionalnych. Ma za sobą również 
występy poza granicami województwa podlaskiego oraz kraju.
 Podczas jubileuszu mogliśmy podziwiać znane wykona-
nia z repertuaru zambrowskiego teatru. Rozbawiona publicz-
ność nagradzała aktorów gromkimi brawami. Spotkanie było 
także sposobnością do złożenia podziękowań wszystkim 
osobom, bez których teatr nie mógłby istnieć. Podsumowania 
działalności dokonała Małgorzata Trocha – kierownik Teatru. 
 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie Marta Ko-
nopka wręczyła wszystkim obecnym i byłym aktorom okoliczno-
ściowe statuetki potwierdzające przynależność do braci teatralnej. 
 Na zakończenie uroczystości przedstawiciele lokalnych 
władz i instytucji złożyli na ręce Kierownik Teatru pamiątkowe 
prezenty, listy gratulacyjne oraz kwiaty, po czym w kawiarni 
Café Muza odbył się poczęstunek dla wszystkich przybyłych 
na jubileusz gości. 

Karolina Ilczuk

Złote Gody

20-lecie Teatru Form Różnych 

12.

13.

Elżbieta i Marian Lutostańscy 23.11.2019 Teresa i Stanisław Grudzińscy 9.11.2019

 W listopadzie w Urzędzie Stanu Cywilnego w Zambrowie 
odbyły się dwie uroczystości odznaczenia Medalami za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie. Dostojni Jubilaci otrzymali me-
dale przyznawane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Za 
50 lat w związku małżeńskim medale otrzymali:
• 9 listopada Państwo Teresa i Stanisław Grudzińscy,
• 23 listopada Państwo Elżbieta i Marian Lutostańscy.

 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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Fot. 46-60 Szkolny Wolontariat SP4
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 23 listopada odbyła się Inauguracja Sezonu Kulturalne-
go 2019/2020. Uroczystość rozpoczęła się od prezentacji 
reportażu z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w mi-
nionym roku kulturalnym. Uroczystej inauguracji obecnego 
sezonu dokonała Dyrektor MOK Marta Konopka, która po-
dziękowała wszystkim pracownikom i osobom zaangażowa-
nym we współpracę przy realizacji wspólnych przedsięwzięć. 
Oficjalne podziękowania za owocną współpracę w kierunku 
Burmistrza Miasta Zambrów oraz Dyrektor MOK skierowali 

Inauguracja sezonu kulturalnego 2019/2020 14.

Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego oraz Staro-
sta Powiatu Zambrowskiego. 
 W części artystycznej wieczoru odbyły się prezentacje 
grup tanecznych oraz gimnastycznych działających w struk-
turach MOK oraz recital wokalistki DeDe NEGRA. Na zakoń-
czenie zaproszono wszystkich gości na wystawę autorskich 
projektów sukien wieczorowych autorstwa Marty Konopka, 
absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. 

Karolina Ilczuk
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Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego oraz Staro-

 W części artystycznej wieczoru odbyły się prezentacje 
grup tanecznych oraz gimnastycznych działających w struk-
turach MOK oraz recital wokalistki DeDe NEGRA. Na zakoń-
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Fot. 61-68 M.Gołębiewska
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Spotkanie z okazji Święta Krwiodawstwa 15.

 22 listopada w Wysokiem Mazowieckiem odbyło się uroczy-
ste spotkanie zorganizowane przez Klub HDK „KROPELKA” z 
okazji Święta Krwiodawstwa oraz obchodów 100-lecia powołania 
Polskiego Czerwonego Krzyża. Jego celem było podziękowanie 
honorowym dawcom krwi oraz osobom wspierającym, jak też 
dalsza promocja ruchu krwiodawstwa. Obecni na spotkaniu go-
ście zostali zapoznani z działalnością i osiągnięciami Klubu. 
 W 2019 roku w ramach działalności klubu krwiodawcy od-
dali 137 litrów krwi, pozyskano grono nowych krwiodawców 
wywodzących się głównie spośród młodzieży szkolnej jak i 
mieszkańców miasta i powiatu wysokomazowieckiego oraz 
zambrowskiego. 
 Najaktywniejsi krwiodawcy, w tym także z Zambrowa zo-
stali wyróżnieni odznakami przez Polski Czerwony Krzyż:
1.  Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu 
otrzymali: 
— Adamczyk Jaroslaw Stanisław,
— Bogucki Andrzej Józef,
— Choiński Mirosław,     
— Jadczuk Andrzej Józef,  
— Mazewski Andrzej.     
2.  Oznakami Zasłużony Honorowy Dawca Krwi wyróżniono:
— Gawkowską Alicję i Krassowską Martę.
3.  Odznakę Honorową PCK I stopnia otrzymali:
— Wróblewski Tadeusz Jan i Waldemar Gołaś.
4.  Medal okolicznościowy 100 lecia PCK otrzymali:
— Dąbrowski Kazimierz – Burmistrz Zambrowa,
— Zieliński Bogdan – Starosta Wysokomazowiecki,
— Siekierko Jarosław – Burmistrz Wysokiego Mazowieckiego,
— Brzozowski Wojciech,
— Buczyński Szymon,
— Kossakowski Jerzy.
 W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Zambrowa Kazimierz 
Dąbrowski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Ma-
rek Malinowski, V-ce Dyrektor Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku Anna Lisowska, 
Prezes Oddziału Okręgowego PCK w Białymstoku Zbigniew 
Misiejuk, Burmistrz Wysokiego Mazowieckiego Jarosław Sie-
kierko, Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie Krzysztof Krajew-
ski oraz Dyrektorzy wysokomazowieckich szkół ponadgimna-
zjalnych. 

Tadeusz J. Wróblewski
Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Zambrowie   

Fot. 80-81 PCK Zambrów   

Fo
t. 

P
C

K
 Z

am
br

ów
  

Fo
t. 

P
C

K
 Z

am
br

ów
  

XII Powiatowy Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych16.
 5 grudnia w Kościele pw. Ducha Świętego odbyło się pod-
sumowanie XII edycji Powiatowego Konkursu Szopek Bożo-
narodzeniowych,
 Celem konkursu jest podtrzymywanie tradycji budowy 
szopek bożonarodzeniowych, rozwijanie wrażliwości este-
tycznej oraz uzdolnień plastycznych uczniów szkół podsta-
wowych i ponadgimnazjalnych.
 Spotkanie z uczestnikami konkursu otworzyła dyrektor 
Bursy Szkolnej nr 1 w Zambrowie Iwona Romanek witając 
licznie przybyłych gości. W uroczystości oprócz społeczności 
szkolnej udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, 
dyrektorzy  szkół oraz przedstawiciele sponsorów konkursu.
 W XII Powiatowym Konkursie Szopek Bożonarodze-
niowych wzięło udział 160 uczniów, którzy przygotowali 91 
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17.Akcja „Słoik Szczęścia”
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 Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski wraz z 
pracownikami tutejszego urzędu przyłączyli się do akcji „Słoik 
Szczęścia” zorganizowanej przez opiekunki szkolnego koła 
wolontariatu w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zambrowie – Pa-
nią Edytę Kossakowską–Wołpiuk oraz Panią Annę Jasińską. 
Akcja jest autorskim pomysłem obu pań i polega na przygo-
towaniu słoiczków z drobnymi upominkami lub słodkościami, 
które są przekazywane dla najmłodszych pacjentów szpital-
nych oddziałów.
 6 grudnia z okazji Mikołajek „Słoiczki Szczęścia” zostały 
przekazane przez wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej Nr 4 
w Zambrowie dla dzieci, które aktualnie przebywają w Szpi-
talu Powiatowym w Zambrowie.
 Mamy nadzieję, że słoiczki sprawiły radość ich nabywcom

Karolina Ilczuk

szopek. Uczniowie otrzymali nagrody w postaci bonu oraz 
upominki od sponsorów.
 Organizatorami konkursu byli Bursa Szkolna Nr 1 w Za-
mbrowie oraz parafia pw. Ducha Świętego.
Sponsorami konkursu byli:
• Starostwo Powiatowe w Zambrowie,
• Bank Spółdzielczy w Zambrowie,
• Burmistrz Miasta Zambrów,
• Wójt Gminy Zambrów
• Przedsiębiorca zambrowski Grażyna Czartoryska
• Maximus Broker Sp. z o. o
• Stowarzyszenie ,,Szansa”
• Parafiia pw. Ducha Świętego
• Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi spółka z o. o
• PZU oddział w Zambrowie
• Przedsiębiorstwo PHU
• Centrum Handlowo – Usługowe
• Firma TepsaNet Nowaccy s.j.

M. Gołębiewska
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pracownikami tutejszego urzędu przyłączyli się do akcji „Słoik 
Szczęścia” zorganizowanej przez opiekunki szkolnego koła 
wolontariatu w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zambrowie – Pa-
nią Edytę Kossakowską–Wołpiuk oraz Panią Annę Jasińską. 
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które są przekazywane dla najmłodszych pacjentów szpital-
nych oddziałów.
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18.Zambrów – trzecie najtańsze miasto w Polsce

Fot. 89-94 M.Gołębiewska

 Zgodnie z rankingiem opracowanym przez firmę dorad-
czą Curulis – Miasto Zambrów zajmuje 1 miejsce w woje-
wództwie podlaskim i 3 miejsce w Polsce pod względem wy-
datków na usługi komunalne.
 Ranking obejmuje ceny podstawowych usług komunal-
nych w miastach według stanu na 15 sierpnia 2019 roku.

 Ze szczegółami rankingu można zapoznać w się w rapor-
cie znajdującym się pod poniższym adresem: https://www.
curulis.pl/raport/wydatki-mieszkancow-na-uslugi-komunal-
ne-2019

Karolina Ilczuk

 Ze szczegółami rankingu można zapoznać w się w rapor-
https://www.

curulis.pl/raport/wydatki-mieszkancow-na-uslugi-komunal-

Karolina Ilczuk
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Gala Sportu 201919.

 Młodzi zambrowscy sportowcy 19 października zosta-
li uhonorowani za wybitne osiągnięcia sportowe w sezonie 
2018/2019 podczas Gali Sportu 2019. Organizatorem wyda-
rzenia był Burmistrz Miasta Zambrów. Uroczystość odbyła 
się w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie.
 51 statuetek trafiło w ręce trenerów oraz zawodników 
w sportach indywidualnych i drużynowych za sukcesy na 
arenie krajowej, międzynarodowej i wojewódzkiej. Nagrody 
wręczali: Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski 
i Przewodniczący Rady Miasta Zambrów Jacek Olszewski. 
Uroczystość poprowadził Fabian Dzieżyc.
 Tuż po części oficjalnej odbył się koncert w wykonaniu 
zespołu The FaBs. 
 Na wszystkich zebranych gości czekał także tort przygo-
towany specjalnie na tę uroczystość.

LISTA NAGRODZONYCH:
I.  Stowarzyszenie REKORD Zambrów
Drużyna dziewcząt, rocznik 2008 mini siatkówka w kategorii 
„dwójki” w składzie:
Maja Wieczorek, Maya Trzasko
Trener: Łukasz Włodkowski
II.  Stowarzyszenie REKORD Zambrów
Drużyna dziewcząt, rocznik 2007 mini siatkówka w kategorii 
„trójki” w składzie:
Julia Wieczorek, Julia Mianowska, Oliwia Walulik, Nikola 
Jara, Amelia Rosińska
 Trener: Łukasz Kujawa
III.  Stowarzyszenie REKORD Zambrów
Drużyna dziewcząt młodziczki w składzie:
Klaudia Lipińska, Anna Choińska, Olivia Tyszka, Magdalena 
Dąbrowska, Aleksandra Siemieniuk,
Kinga Rogulska, Julia Biała, Julia Wieczorek, Julia Mianow-
ska, Nikola Jara, Oliwia Walulik, Amelia Rosińska
 Trenerzy: Andrzej Gutowski, Łukasz Kujawa
IV.  Szkoła Podstawowa Nr 3
Kamil Potęga
 Trener: Grzegorz Banach
V.  Szkoła Podstawowa Nr 4
Zuzanna Grochowska
 Trenerka: Iwona Skawska
Patryk Śliwowski
 Trener: Krzysztof Komór
Drużyna dziewcząt w składzie:
Aleksandra Siemieniuk, Julia Wieczorek, Julia Przeździecka, 
Weronika Przeździecka, Amelia Rosińska, Oliwia Walulik, 
Natalia Konopka, Klaudia Zakrzewska, Gabriela Kulesza, 
Oliwia Stepczyńska
 Trenerki: Natalia Fabian-Bączyk, Grażyna Łamarz
VI.  Miejskie Gimnazjum Nr 1
Karolina Dzwonkowska
Trenerzy: Andrzej Korytkowski, Grzegorz Piórkowski
Drużyna dziewcząt:
Aleksandra Brzóska, Karolina Dzwonkowska, Adriana Jasio-
nek, Natalia Kobosko, Joanna Grosfeld, Kamila Pietranik
 Trener: Grzegorz Piórkowski
VII.  UKS ORKAN Zambrów
Drużyna dziewcząt w składzie:
Amelia Giszterowicz, Daria Gołaszewska, Nikola Kotowska, 
Amelia Lanczewska, Maria Mierzejewska, Wiktoria Pykało, 
Weronika Rybaczewska, Julia Skawska, Magdalena Soko-
łowska,
Oliwia Sadowska, Daria Walczuk, Oliwia Rygacka
 Trener: Leszek Chodkiewicz
Drużyna chłopców w składzie:

Dawide Bilski, Mateusz Brzozowski, Mateusz Choromański, 
Kacper Chumincki, Kamil Ciborowski, Mieszko Jary, Jacek 
Popławski, Kamil Potęga, Oliwier Sienicki, Oskar Sokołow-
ski, Kacper Zieliński
 Trener: Grzegorz Banach
VIII. Zambrowski Klub Karate Kyokushin
Kinga Kalisiewicz, Mateusz Choromański, Filip Polak, Adrian 
Wardziński, Amelia Zaręba, Aleksandra Sasinowska, Jakub 
Zalewski, Karolina Olszewska, Aleksandra Olszewska, Mak-
sym Matysiak, Gabriel Lutostański, Krystian Gronostajski, 
Kacper Kondracki, Piotr Tyl, Olivia Górecka
Wojciech Sieńko
Trenerka: Anna Kaczyńska -Youssfi
IX. Mazowiecko-Podlaski Klub Karate
Natalia Borowa, Aleksander Anuszkiewicz, Adam Szymański, 
Grzegorz Kardaś
 Trenerzy: Artur Więzowski, Robert Gaździk
X. Stowarzyszenie Sportowe „SPORTEAM”
Kacper Dąbrowski, Hubert Drużyński, Jakub Sadłowski
 Trener: Aleksander Pomojnicki
XI. Zambrowski Klub Sportowy „Olimpia”
Drużyna chłopców w składzie:
Marcin Kowalczyk, Piotr Brzóska, Igor Bakun, Michał Dmo-
chowski, Krzysztof Gosk, Antoni Iwanowski, Alex Szymbor-
ski, Emil Flery, Filip Święczkowski, Kamil Adamski
 Trener: Przemysław Jastrzębski
 Gratulujemy wszystkim zawodnikom i trenerom.

Karolina Ilczuk
Marzena Gołębiewska
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 Młodzi zambrowscy sportowcy 19 października zosta-
li uhonorowani za wybitne osiągnięcia sportowe w sezonie 
2018/2019 podczas Gali Sportu 2019. Organizatorem wyda-
rzenia był Burmistrz Miasta Zambrów. Uroczystość odbyła 
się w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie.
 51 statuetek trafiło w ręce trenerów oraz zawodników 
w sportach indywidualnych i drużynowych za sukcesy na 
arenie krajowej, międzynarodowej i wojewódzkiej. Nagrody 
wręczali: Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski 
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Fot. 9-17,19,21 J. Włodkowska-Kurpiewska, 18, 22-24 M. Gołębiewska
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Podsumowanie akcji „Zambrów na rowery 2019” 20.

 25 października w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie 
odbyło się podsumowanie akcji ZAMBRÓW NA ROWERY 2019, 
której dokonał Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski.
 W tym roku odbyło się pięć rajdów krótkodystansowych 
o dystansie do 50 km: 12 maja – Puchały, 2 czerwca – Ty-
bory-Kamianka, 7 lipca – Szumowo, 5 sierpnia – Wygoda i 8 
września – Rosochate Kościelne. Łącznie w rajdach krótkich 
udział wzięło 483 uczestników.

 We wrześniu 27 rowerzystów wyjechało na trasę o 
dystansie do 100 km. Udali się szlakiem „Bitwy o Za-
mbrów” i mieli okazję zobaczyć rekonstrukcję bitwy pod 
Łętownicą.
 25 maja po raz kolejny zorganizowano Wyścig Kolarski z 
okazji Dnia Dziecka. Najmłodsi na stadionie miejskim Olimpii 
Zambrów mieli do pokonania dystanse od 200 do 2800 me-
trów. W zawodach wystartowało 41 uczestników.
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 We wrześniu 27 rowerzystów wyjechało na trasę o 
dystansie do 100 km. Udali się szlakiem „Bitwy o Za-
mbrów” i mieli okazję zobaczyć rekonstrukcję bitwy pod 

 25 maja po raz kolejny zorganizowano Wyścig Kolarski z 
okazji Dnia Dziecka. Najmłodsi na stadionie miejskim Olimpii 
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21. 1 kolejka Zambrowskiej Ligi Halowej

Fot. 132-134 M.Gołębiewska

 17 listopada wystartowała Zambrowska liga halowa. We 
wszystkich meczach nie zabrakło emocji, walki, a przede 
wszystkim bramek, których łącznie padło 39 w czterech spo-
tkaniach pierwszej kolejki ZLH. To dopiero początek sporto-
wych zmagań. Z pewnością liga będzie bardzo ciekawa!
 W meczu otwarcia drużyna Ostrovit (Zambrów) zmierzyła 
się z drużyną Clovin (Czyżew), mecz zakończył się wyso-
kim zwycięstwem drużyny Ostrovitu 13:2. Piłkarze Ostrovitu 
skutecznie zagrali w obronie nie pozwalając przeciwnikom na 
wiele, zaś w ataku z dużą skutecznością wykorzystywali sy-
tuacje podbramkowe. Dodajmy, że 4 bramki w tym spotkaniu 
zdobyło dwóch zawodników z Ostrovitu - Maciej Kowalewski 
i Marcin Kapica.
 W drugim meczu zmierzyły się drużyny z Zambrowa Coco 
Jambo vs Dobroplast. 
 Po 20 minutach pierwszej połowy 2-bramkową przewagę 
uzyskała drużyna Dobroplastu. Druga połowa to istna pogoń 
drużyny Coco Jambo, która raz po raz zagrażała drużynie Do-
broplastu co poskutkowało w kolejnych minutach drugiej połowy 
i doprowadziło do stanu rywalizacji 2:2. W końcówce pięknym 
strzałem z dystansu popisał się Jakub Kapelewski, a asystował 
mu Maciej Piotrowski i drużyna Dobroplastu zwyciężyła 3:2.
 Trzeci mecz to starcie Bezimienni vs Dream Team. Mecz 
ten można nazwać klasycznym horrorem trzymającym w na-
pięciu do ostatniego gwizdka. Obie drużyny nie odpuszcza-
ły i pełny wymiar meczu zagrały na najwyższych obrotach. 
Ostatecznie zwyciężyła drużyna z Dream Teamu 5:4. Oby jak 
najwięcej takich meczów!
 W meczu zamykającym 1 kolejkę Zambrowskiej ligi halo-
wej zmierzyły się drużyny TKKF Żubr Zambrów z drużyną Los 

Sicarios. Pierwsze dwa ciosy wyprowadziła drużyna TKKF-
-u i po 10 minutach gry wynik 2:0, kolejne 10 minut to pogoń 
drużyny Los Sicarios i ostatecznie po 20 minutach na tablicy 
wynik TKKF Żubr Zambrów 3:2 Los Sicarios. Po tak mocnej 
pierwszej połowie z niecierpliwością czekaliśmy na 2 odsło-
nę meczu, jednak w drugiej części drużyna TKKF-u zagrała 
solidnie w obronie i kontrując przeciwnika zdobyła kolejne 4 
bramki. Wynik końcowy zwycięstwo TKKF Żubr Zambrów 7:3 
Los Sicarios. Warto wspomnieć przy tym spotkaniu o Bartku 
Nowowiejskim (TKKF) - zdobywca 4 bramek. Warto dodać, 
że na trybunach zebrała się dość spora liczba kibiców, którzy 
żywiołowo dopingowali wszystkie ekipy biorące udział w lidze. 
Podczas indywidualnych rozmów z kibicami można było usły-
szeć słowa pochwały w stronę organizatorów za zorganizowa-
nie ligi halowej, której to w Zambrowie jeszcze nie było.

Radosław Ołdakowski
TKKF Zambrów
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 Po raz piąty odbył się także Maraton Szosowy, gdzie 127 
uczestników pokonywało trasy o dystansach: 50 km, 80 km, 
140 km oraz 200 km. Ponadto, jak co roku, cykliści wyjechali 
na rowerową pielgrzymkę do Hodyszewa. Łącznie 90 osób 
pokonało trasę ok. 100 km.
 Akcja Zambrów na rowery cieszy się niesłabnącą popu-
larnością wśród mieszkańców Zambrowa i okolic.
 Spotkanie podsumowujące akcję Zambrów na rowery 
było również okazją do podziękowania osobom, które zaan-
gażowały się w organizację imprezy. Pamiątkowe podzięko-
wania oraz nagrody rzeczowe otrzymali: Andrzej Trochimo-

wicz – Prezes Stowarzyszenia Sporteam, Krzysztof Boruc, 
Eugeniusz Borowski, Marek Modzelewski, Eugeniusz Skib-
niewski, Krzysztof Papież, Janusz Banasik, Mateusz Trochi-
mowicz, Edward Berliński, Zdzisław Zalewski, Mirosław Tru-
chel, Marek Werpachowski, Wiesław Kotowski. 
 Podziękowania otrzymali również: Anna Bajeńska – Komen-
dant Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie, Sławomir Lasek 
– Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej 
Policji w Zambrowie, redaktorzy zambrowskich portali interneto-
wych zambrowiacy.pl i zambrow.org oraz telewizja Narew.

Marzena Gołębiewska

 17 listopada wystartowała Zambrowska liga halowa. We 
wszystkich meczach nie zabrakło emocji, walki, a przede 
wszystkim bramek, których łącznie padło 39 w czterech spo-
tkaniach pierwszej kolejki ZLH. To dopiero początek sporto-
wych zmagań. Z pewnością liga będzie bardzo ciekawa!
 W meczu otwarcia drużyna Ostrovit (Zambrów) zmierzyła 
się z drużyną Clovin (Czyżew), mecz zakończył się wyso-
kim zwycięstwem drużyny Ostrovitu 13:2. Piłkarze Ostrovitu 
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Historia pewnego mieszkania22.
Część VII  

 Pułkownik już miał wychodzić i prawie chwytał za klamkę, 
kiedy do salonu weszła, w swojej jedwabnej koszuli nocnej 
Nina, okrywając się koronkową chustą.
—  To ty już nie śpisz? – spytał ściszonym głosem mąż.
—  Oj, nie mogę. To nasze dziecko tak się dzisiaj kręci, że nie 
da mi spokojnie poleżeć- powiedziała Nina gładząc się rękoma 
po brzuchu.
—  A może już się na świat spieszy? – Zapytał Konstanty, pod-
chodząc do żony i dając jej buziaka w czoło.
—  Nie wiem. Ja czuję się dobrze, tylko dzidziuś jest taki jakiś... 
Nadpobudliwy.
—  Słuchaj,  muszę już wyjść. Będę niedaleko, tylko na strzel-
nicy za koszarami. Wydano rozkaz redukcji pułku. Chciałbym 
żołnierzom zrobić sprawdzian. Zostawię tych najlepszych, a 
ofermy wyślę do domu. Niedługo przyjdzie pokojówka, kapral 
Mlaczkow też zostanie w budynku. W każdej chwili możecie 
dać mi znać, co się u was dzieje.
—  Dobrze, damy sobie radę. Niedługo będę budzić Saszę do 
szkoły. A wiesz Konstanty, że nasza pokojówka posyła swojego 
syna de polskiej szkoły? – spytała nagle Nina
—  Polskiej, polskiej. – powtórzył szyderczo pułkownik – Jeste-
śmy na terenie Rosji i wszystkie szkoły powinny być rosyjskie, a 
nauczanie w nich, powinno odbywać się w języku rosyjskim. Car 
nie powinien być w tej sprawie łaskawy i żadnych ukazów nie 
zmieniać, a wszelkie bunty, to my moglibyśmy wyeliminujemy.
 W tej chwili rozległo się pukanie i do mieszkania weszła 
pokojówka.— Zdrastwujtie.
—  O wilku mowa! – powiedział pułkownik. – Nineczko, zosta-
wiam Cię z panią Łucją. Pamiętajcie, żebyście mnie o wszystkim 
informowały. Da swidanija. – Zaanonsował Konstanty i wyszedł.
—  Jak się dziś Najjaśniejsza Pani czuje? – spytała pokojówka.
—  No dobrze, dobrze…
—  Proszę, niech Pani spokojnie spocznie na sofie, a ja już 
Saszkę do szkoły wyrychtuję. Swojego chłopaka już odprawi 
łam, to teraz się i waszym zajmę.
—  Spasiba Łucjo, ale ja naprawdę czuję się dobrze.
—  Wiem, wiem, tylko że dziecko może się na dniach pojawić, 
więc trzeba Wam odpoczywać. – Powiedziała pokojówka i po-
szła do pokoju chłopca.
 Nina usiadła na sofie i wtedy znów rozległo się pukanie do 
drzwi, które natychmiast się otworzyły.
—  Witaj Nineczko! – krzyknęła Maria Grigoriewna – przyszłam 
zobaczyć, co u Ciebie?
—  Wszystko dobrze, tylko dzidziuś ciągle daje o sobie znać.
—  Widzisz, bo rozwiązanie, w każdej chwili nastąpić może – 
odpowiedziała Matuszka.
—  Na razie, nic na to nie wskazuje... Ale może to i dobrze, bo 
już mi jest trochę ciężko. Siadaj proszę, napijmy się lepiej cze-
goś ciepłego, to może maleństwo się uspokoi. Łucjo, nastaw 
samowar i zaparz nam herbaty poproszę ! – krzyknęła gospo-
dyni do pokojówki.
 Dziewczyna zjawiła się w salonie wraz z chłopcem. Alek-
sander był już ubrany do szkoły i gotowy do śniadania. Jak 
tylko wszedł skłonił głowę i powiedział:

—  Dzień dobry pani Mario, dzień dobry mamusiu.
—  Dzień dobry Saszeńko, podejdź do mnie niech Cię utulę.
 Aleksander podszedł do matki, która go przytuliła i dała bu-
ziaka w policzek.
—  A, kiedy będę miał braciszka lub siostrzyczkę ? – zapytał.
—  Już niedługo. Ja cierpliwie czekam, to i ty powinieneś.
—  Dobrze mamusiu. – Odpowiedział chłopiec i poszedł do 
stołu, żeby zjeść śniadanie.
 Tymczasem pokojówka podała paniom herbatę. Kobiety 
jeszcze przez chwilę rozmawiały, a kiedy Maria wypiła ostatni 
łyk z filiżanki wstała i oznajmiła, że musi już zejść do swojego 
mieszkania by sprawdzić, czy jej dzieci, również są już gotowe 
do szkoły. Podeszła do drzwi.
—  Sasza – zwróciła się do jedzącego chłopca – Miszka i 
Żenia, też będą zaraz wychodzić. Zejdź do nas, a nasza poko-
jówka  do szkoły was odprowadzi.
—  Dobrze proszę pani – odpowiedział malec z pełną buzią.
—  I ja już pójdę się ubrać, przecież ile czasu będzie mnie 
dziecko w takim stroju oglądać.
—  W tej sytuacji, wszystko jest Ci dozwolone. – odpowiedziała 
już w korytarzu przyjaciółka i zeszła do siebie.
 Nina Andriejewna powoli zaczęła unosić się z sofy. Kiedy 
wstała, ruszyła ku pokojowi i wtedy poczuła, że dzieje się coś 
dziwnego.
—  Łucjo, zaprowadź Aleksandra do pani Marii i poproś ją, żeby 
natychmiast tu wróciła – powiedziała stanowczym głosem.
 Pokojówka domyśliła się, że poród się zbliża. Natychmiast 
chwyciła chłopca za rękę i nie zważając na jego umorusaną 
buzię, wybiegli do mieszkania Matuszki.
 Po chwili obie kobiety stanęły w drzwiach. Pułkownikowa 
nawet się nie poruszyła, powiedziała tylko:
—  Marysiu, to już.
—  Łucjo, wstawiaj wodę na piec ! – krzyknęła Maria Grigo-
riewna – wyciągaj z szafy prześcieradła, a potem leć do Mlecz-
kowa i powiedz mu, żeby przyprowadził doktora Pawluczkina 
ze szpitala, bo blisko, a potem powiadomił pułkownika – ciągle 
wydawała polecenia Matuszka. – Chodź Nineczka, zaprowa-
dzę Cię do łóżka, tylko oddychaj spokojnie – dodała na koniec, 
biorąc przyjaciółkę pod rękę.

* * *
 Pułkownik wbiegał po schodach po dwa stopnie. Zdyszany 
otworzył drzwi. W mieszkaniu rozlegał się płacz małego dziec-
ka. Doktor Pawluczkin stał w salonie i wycierał ręce.
—  Dziewczynka, zdrowa. – powiedział spokojnym głosem, 
podnosząc wzrok na oficera.
 Konstanty wbiegł do pokoju Niny, która zmęczona leżała 
w świeżo zasłanym łóżku. Nachylił się nad nią i ucałował.
—  Anna. Dałam jej na imię Anna, po twojej babci – wyszeptała 
żona.
—  Piękne imię.
 Pułkownik wstał, podszedł do rozkrzyczanej córeczki, trzy-
manej na rękach pokojówki i pocałował jej mały nosek. 

Paweł Szepietowski 
 zambrowianin mieszkający we Francji

 Aleksander podszedł do matki, która go przytuliła i dała bu-

—  A, kiedy będę miał braciszka lub siostrzyczkę ? – zapytał.

—  Dobrze mamusiu. – Odpowiedział chłopiec i poszedł do 
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