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DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU MIASTA ZAMBRÓW

Sprawozdania z SeSji rady MiaSta zaMbrów 
Viii kadencji

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). 

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

w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, II piętro, 
pok. 207. Przy składaniu wniosku należy okazać dowód osobisty. 

Agnieszka Gromek
Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Zambrów 

XXVIII Sesja Rady Miasta Zambrów odbyta w dniu 
29 czerwca 2021 r.o godz. 12:00 w sali konfe-

rencyjnej Urzędu Miasta Zambrów p. 214.
1. Podjęto uchwały w sprawie:

•  określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu 
Strategii Rozwoju Miasta Zambrów na lata 2022 – 2032, 
w tym trybu jej konsultacji;

•  określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście 
Zambrów na rok szkolny 2021/2022;

•  określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku miesz-
kaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodar-
stwa domowego.

XXIX Sesja Rady Miasta Zambrów odbyta w dniu 
21 września 2021 r. (wtorek)o godz. 12:00 w sali 

konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów p. 214.
1. Podjęto uchwały w sprawie:

•  przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części miasta Zambrów obej-
mującego obszar położony przy ulicy Targowej graniczą-
cy z ogródkami działkowymi;

•  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrów 

w części obejmującej obszar położony w obrębie ulic: 
rtm. W. Pileckiego i Konopnickiej;

•  odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrów 
w części obejmującej obszar położony w obrębie ulic: 
rtm. W. Pileckiegoi Konopnickiej;

•  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrów 
w części obejmującej obszar położony w obrębie ulic: 
rtm. W. Pileckiego i Sadowej;

•  o zmianie uchwały w sprawie Zambrowskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na 2021 rok;

•  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w ośrodkach wsparciai mieszkaniach chronio-
nych

Pełne treści uchwał i załączników znajdują się w 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 Kulesza
Biuro Rady Miasta Zambrów

3. Odbierz kartę w Urzędzie Mia-
sta Zambrów, pokój 207 – okres 
oczekiwania maks. 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).

Agnieszka Gromek
Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Zambrów

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 207.
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.

przedsiębiorco!
Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w programach w roli partnera, wypełnij wniosek dostępny na naszej stronie internetowej 

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.
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Karta Dużej Rodziny
Program Karta Dużej Rodziny skierowany jest 

do rodzin wielodzietnych (troje lub więcej dzieci 
w wieku do 18 lub do 24 uczące się lub studiują-
ce), rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie 
miasta Zambrów oraz dla rodziców, którzy kie-
dykolwiek wychowali i mieli na utrzymaniu mini-
mum trójkę dzieci.

.
Gdzie złożyć wniosek?

Osoby zamieszkujące w Zambrowie wniosek 
powinny składać w Urzędzie Miasta Zambrów, pok. 207. Wnio-
sek w imieniu rodziny składa rodzic/opiekun prawny.

co oferuje Karta Dużej Rodziny?
–  zniżki na przejazdy kolejowe — 37% na bilety jednorazowe 

oraz 49% na bilety miesięczne,
–  50% ulgi opłaty za paszport oraz wiele innych zniżek, które 

oferują różne instytucje państwowe oraz firmy prywatne.

Jeśli składasz wniosek przez emp@tię
Wejdź do modułu eWnioski na Emp@tii — portalu Minister-

stwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zaloguj się profilem 
zaufanym. Jeśli nie masz jeszcze profilu zaufanego — załóż go 
online.

Wypełnij wniosek — kreator wniosku ułatwia złożenie wnio-
sku i pilnuje, aby wszystkie wymagane pola zostały wypełnione.

Czekaj na powiadomienie o gotowych do odbioru Kartach — 
dostaniesz je esemesem.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wprowadziło 
z dniem 9 czerwca możliwość korzystania z elektronicznej Kar-
ty Dużej Rodziny poprzez aplikację mObywatel. Oznacza to, 
iż posiadacz aktywnej karty KDR (niezależnie, czy posiada Kar-
tę w formie tradycyjnej, elektronicznej czy obu) – będzie mógł 
wyświetlać ją w aplikacji mObywatel. Warunkiem jest dostęp 
do aplikacji mObywatel.

Agnieszka Gromek
Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Zambrów

UWAGA MIeSZKAŃcY !!!
Składanie wniosków o kartę „Zambrów przyjazny 
Rodzinie 3+”, „Zambrowska Karta Seniora 60+” i „Kar-
ta Dużej Rodziny” zostało przeniesione do pokoju 207, 
II piętro.

SpOŁecZeŃSTWO

konkurS okreSu coVid-19
16 czerwca 2021 roku, w kawiarni „cafe Muza” w cen-

trum Kultury w Zambrowie odbyło się uroczyste roz-
danie nagród w ramach konkursów okresu cOVID-19 orga-
nizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie.

W okresie panującej epidemii Miejski Ośrodek Kultury 
w Zambrowie nie zapomniał o potrzebach kulturalnych nie tylko 
mieszkańców Zambrowa. W tym trudnym okresie organizowane 
były liczne ogólnopolskie konkursy, w których uczestnicy pocho-

dzili zarówno z powiatu zambrowskiego, jak i całej Polski, a nawet 
z zagranicy. Odzew pozytywnie zaskoczył organizatorów.

Wręczenia dyplomów i nagród rzeczowych dokonała dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie Marta Konopka 
w towarzystwie pracowników ośrodka, którzy zajmowali się 
przygotowaniem i weryfikacją nadesłanych prac. W organizację 
konkursów były też zaangażowane jednostki takie jak Miejska 
Biblioteka Publiczna, Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz 
Regionalna Izba Historyczna.

źródło: Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie

fot. Miejski Ośrodek Kultury fot. Miejski Ośrodek Kultury 
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fot. Miejski Ośrodek Kultury fot. Miejski Ośrodek Kultury 

Festyn „samoRządowe PRzygody z nauką” 
w zaMbrowie
po raz pierwszy w Zambrowie festyn, który uczył 

i bawił.
26 czerwca 2021r. przy hali sportowej Szkoły Podstawowej 

nr 5 w Zambrowie odbył się festyn „SamoRządowe Przygody z 
Nauką” zorganizowany przez Łomżyńskie Forum Samorządowe 
oraz Urząd Miasta Zambrów.

Na uczestników festynu czekały stoiska naukowe przygo-
towane przez Wyższą Szkołę Agroprzedsiębiorczości w Łomży, 
stoisko gastronomiczne Koła Gospodyń Wiejskich „Boróweczki” 
ze Srebrnego Borku, stoisko firmy INTERTECH z symulatorem 
ładowacza, stoisko rękodzieła Centrum Integracji Społecznej 
w Zambrowie, dmuchańce, wata cukrowa, popcorn oraz stano-
wiska kreatywne z tatuażami i malowaniem twarzy.

Do dyspozycji uczestników byli również ratownicy z Grupy 
Ratowniczej Nadzieja, którzy zaprezentowali techniki udzielania 
pierwszej pomocy oraz funkcjonariusze Komendy Powiatowej 
Policji w Zambrowie, którzy przeprowadzili pogadanki profilak-
tyczne z dziećmi oraz udostępnili do obejrzenia wóz policyjny.

Ponadto przez całą imprezę na scenie pojawiali się: młodzi 
wokaliści pod kierownictwem nauczycielki SP nr 5 w Zambrowie 

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

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska
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Anny Jasińskiej, multiinstrumentalista Maciej Dmochowski wykonujący 
utwory na akordeonie, harmonijce i stylofonie, a także pokazy musztry 
oraz technik interwencji w wykonaniu uczniów z Akademickiego Liceum 
Ogólnokształcącego w Łomży oraz pokaz karate w wykonaniu zawodni-
ków Zambrowskiego Klubu Karate Kyokushin.

Spotkania z nauką finansowane są przez Ministerstwo Edukacji 
i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

Celem wydarzenia była popularyzacja wiedzy na temat polskiej myśli 
naukowej, promocja nauki polskiej, szkół wyższych województwa podla-
skiego, popularyzacja wiedzy na temat polskich naukowców ich innowa-
cji, odkryć i dokonań – wśród mieszkańców województwa podlaskiego.

Karolina Ilczuk
Kierownik Biura Promocji Miasta Zambrów

fot. J. Włodkowska-Kurpiewska

Piknik Rodzinny – zambRowski kociołek
Zambrowski Kociołek już po raz drugi odbył się w naszym 

mieście. Atrakcje kulinarne, muzyczne i rozrywkowe 
czekały na mieszkańców.

22 sierpnia br. na terenach rekreacyjnych nad zalewem 
odbył się „PIKNIK RODZINNY – ZAMBROWSKI KOCIOŁEK” zorga-
nizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie w ramach 
akcji „Lato w mieście z MOK w Zambrowie”.

Podczas imprezy na scenie zaprezentowali się artyści: 
DJ K-LOUDLY, Zespół Spontan, Danzel oraz Don Wasyl i Gwiazdy 
Cygańskiej Pieśni. Dodatkowo na scenie zaplanowano konkur-
sy dla dzieci i dorosłych z nagrodami. Uczestnicy mogli skorzy-
stać także ze stanowisk z jedzeniem i napojami, dmuchańców 
i trampolin dla dzieci czy przejażdżek na kucyku.

Podczas wydarzenia odbyły się degustacje potraw kulinar-
nych przygotowanych przez mistrza kuchni Roberta Sowę, posił-
ki serwowali Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski, 

Przewodniczący Rady Miasta Zambrów Jacek Olszewski oraz 
Zastępca Burmistrza Adam Libuda.

Wszyscy chętni mogli zaszczepić się jednodawkową szcze-
pionką Johnson&Johnson przy mobilnym punkcie szczepień 
przeciw Covid-19 zorganizowanym przez Jednostkę Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Zbrzeźnicy.

Tego samego dnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambro-
wie odbył się XXIV RTP Międzynarodowy Otwarty Turniej Par 
Brydża Sportowego. Organizatorem turnieju jest Zarząd Koła 
Brydża Sportowego działający przy Miejskim Ośrodku Kultury 
w Zambrowie na czele z Panem Bogdanem Pacem.

W rywalizacji wzięło udział 30 par z północno-wschodniej 
Polski, w tym goście z Litwy. Zambrowski turniej należy do naj-
większych w regionie.

Karolina Ilczuk
Kierownik Biura Promocji Miasta Zambrów

fot. K. Ilczuk fot. K. Ilczuk 

fot. K. Ilczuk fot. K. Ilczuk 



7www.zambrow.pl

SpOŁecZeŃSTWO

82. Rocznica wybuchu ii wojny światowej
1 września 1939 r. niemiecki atak na polskę rozpoczął 

najbardziej niszczycielską i krwawą wojnę w dziejach 
ludzkości

Burmistrz Miasta Zambrów oddał cześć bohaterom składa-
jąc wiązankę okolicznościową przy pomniku poległych w obronie 
ojczyzny żołnierzy Wojska Polskiego.

Z kart historii …
Hitler domagał się ze strony Polski zgody na aneksję Wol-

nego Miasta Gdańsk i budowę eksterytorialnego połączenia 
pomiędzy zwartym terytorium Niemiec a Prusami Wschodnimi 
przez polskie Pomorze czyli tzw. „korytarz”.

Nieustępliwa postawa Polski wobec żądań Hitlera spowodo-
wała agresję niemiecką. III Rzesza zaatakowała bez wypowiedze-
nia wojny 1 września 1939 roku.

Polska była sprzymierzona z Francją, a w marcu 1939 r. otrzy-
mała również gwarancje brytyjskie. Tymczasem 23 sierpnia 1939 
r. Niemcy doprowadziły do podpisania z ZSRR paktu o nieagresji, 
(pakt Ribbentropp-Mołotow), którego tajny protokół przewidy-
wał sowiecko-niemiecką współpracę na wypadek wojny i podział 
terytorium polskiego pomiędzy oba państwa.

Francja i Wielka Brytania, wypełniając swoje zobowiązania 
sojusznicze, wypowiedziały Niemcom wojnę 3 września. Wraz 
ze Zjednoczonym Królestwem, wojnę Niemcom wypowiedziały 
również inne kraje Commonwealthu – Kanada, Australia, Nowa 
Zelandia i RPA. Tym samym wojna nabrała formalnie charakte-
ru konfliktu światowego. Faktycznie jednak nie została podjęta 
ofensywa przeciwko Niemcom na Zachodzie i działania wojen-
ne zachodnich sojuszników ograniczyły się do przejściowego 
zajęcia okręgu Saary i wojny morskiej toczonej przez Royal Navy 
na Morzu Północnym i Atlantyku.

17 września na terytorium Polski weszły wojska sowieckie. 
Polskie władze nie widząc możliwości dalszego oporu w kraju 
przekroczyły granicę z Rumunią i nakazały ewakuację wojsk oraz 
nienawiązywanie walki z Sowietami. 28 września skapitulowała 
Warszawa. Mimo to polski opór trwał aż do 6 października, kie-
dy to ostatnie jednostki regularnej armii poddały się Niemcom 
pod Kockiem.

Podczas działań wojennych straciło życie ok. 67 tys. polskich 
żołnierzy, a 133 tys. zostało rannych; zginęło blisko 6 mln obywa-
teli Polski, w tym 3 mln Żydów.

Opracowano na podstawie: Wojtach Ł. , „Polska w II wojnie świa-
towej”, Muzem Historii Polski, https://muzhp.pl; dostęp: 01.09.2021.

Karolina Ilczuk
Kierownik Biura Promocji Miasta Zambrów

fot. K. Ilczuk 

fot. K. Ilczuk 

82. rocznica bitwy o zaMbrów
prelekcje, rajd rowerowy, uroczystości patriotyczne – 

zambrowianie uczcili 82. rocznicę Bitwy o Zambrów.
Tegoroczne obchody 82. rocznicy Bitwy o Zambrów rozpo-

częły się w piątek 10 września w Regionalnej Izbie Historycz-
nej, gdzie odbyły się prelekcje poświęcone Bitwie o Zambrów 
o następującej tematyce:
•  „Bratobójcza walka pod Długoborzem. Okoliczności śmierci 

płk. Jana Litewskiego” – Jarosław Strenkowski, Regionalna 
Izba Historyczna w Zambrowie,

•  „Działania Podlaskiej Brygady Kawalerii w Bitwie o Zambrów 
11 września 1939 roku”, dr Łukasz Radulski,

•  „Straty niemieckie w Bitwie o Zambrów” – dr Tomasz Weso-
łowski. 
W sobotę 11 września odbył się rajd rowerowy „Szlakiem 

bitwy o Zambrów”. Około 20 miłośników dwóch kół wyruszy-
ło punktualnie o godzinie 8:00 z targowicy miejskiej i miało 
do pokonania dystans ok. 100 km. W miejscu docelowym – 

fot. M. Maciejewski 
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Górze Strękowej przy pomniku ruin schronu kpt. Władysława 
Raginisa uczestnicy oddali hołd poległym żołnierzom w bitwie 
pod Wizną. W trakcie wyjazdu zorganizowany został konkurs 
na zidentyfikowanie jak największej ilości murali o tematyce 
historycznej w Wiźnie. Zwycięzcy otrzymają nagrody ufundowa-
ne przez Burmistrza Miasta Zambrów. Organizatorem wyjazdu 
byli: Burmistrz Miasta Zambrów oraz Stowarzyszenie Sportowe 
Sporteam.

W niedzielę 12 września miały miejsce główne uroczystości 
patriotyczne, które rozpoczęły się od mszy świętej w kościele pw. 
Ducha Świętego z udziałem pocztów sztandarowych, przedsta-
wicieli władz samorządowych wszystkich szczebli, delegacji pla-
cówek oświatowych, związków i stowarzyszeń, służb munduro-
wych, Jerzego i Tadeusza Dąbrowskich (synów kpt. Władysława 
Dąbrowskiego – dowódcy I kompanii ckm, poległego w Bitwie 
o Zambrów w 1939 roku) z rodziną, partii politycznych, harcerzy 
i wiernych z tutejszej parafii.

Po mszy świętej wszyscy zebrani w pochodzie udali się 
pod pomnik poległych żołnierzy 71. Pułku Piechoty mieszczący 
się przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Okolicznościowe 
przemówienie wygłosił honorowy obywatel miasta Zambrów 
Jerzy Dąbrowski. Następnie Apel Poległych odczytał major 
Daniel Mazur, salwę honorową wykonali żołnierze 18 Łomżyń-
skiego Pułku Logistycznego, dowódcą kompani honorowej był 
kpt. Tomasz Sutuła.

Na zakończenie przybyłe delegacje w asyście żołnierzy pułku 
złożyły kwiaty i wieńce pod pomnikiem.

Oprawę muzyczną podczas niedzielnych uroczystości 
zapewniła Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta prowadzona 
przez kapelmistrza Krzysztofa Witkowskiego. Wartę honorową 
przy pomniku zaciągnęli żołnierze 18. Łomżyńskiego Pułku Logi-
stycznego oraz harcerze z 8 Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej 
7 Ogni i 4 Wędrowniczej Drużyny Harcerskiej „Walhalla”.

Karolina Ilczuk
Kierownik Biura Promocji Miasta Zambrów

fot. M. Maciejewski fot. M. Maciejewski 

fot. M. Maciejewski 

seRca stanęły w zambRowie
Metalowe serca na nakrętki stanęły w Zambro-

wie. Akcja pomaganie przez zbieranie dofi-
nansuje rehabilitacje osób niepełnosprawnych.

16 września 2021 roku odbyło się oficjalne prze-
kazanie metalowych koszy w kształcie serca. Posłu-
żą one do zbiórki plastikowych nakrętek po wodzie 
mineralnej, przetworach mlecznych, napojach, butel-
kach z chemii gospodarczej i kosmetycznej. Pierwsze 
z trzech koszy zostało odsłonięte przez Burmistrza 
Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego. W uro-
czystości wzięli udział: Anna Jankowska właścicielka 
firmy Inter-Tech oraz opiekunowie Szkolnego Klu-
bu Wolontariatu „Silni Razem” z Zespołu Szkół nr 1 
w Zambrowie, jednocześnie koordynatorzy w Cen-
trum Wolontariatu Bogusława Wiśniewska i Krzysztof 
Boruc. fot. M. Maciejewski 
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Czerwone kosze zostały zamontowane w trzech miejscach: 
przed budynkiem Urzędu Miasta Zambrów na terenach Miej-
skiego Ośrodku Kultury oraz na terenie Szkoły Podstawowej nr 4.

Projekt został sfinansowany przez Miasto Zambrów, a wyko-
nawcą była firma Inter-Tech Piotr Jankowski. Patronem akcji 
zostało Centrum Wolontariatu z Zespołu Szkół nr 1 w Zambro-
wie .

Na wiosnę Miasto Zambrów planuje wykonać czwarte ser-
ce – mobilne. Dzięki temu zbiórkę będzie można przeprowadzać 
również w trakcie wydarzeń kulturalnych.

Dochód ze skupu zebranych nakrętek zostanie przekazany 
na dofinansowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Marcin Maciejewski
Biuro Promocji Miasta Zambrów

fot. M. Maciejewski fot. M. Maciejewski 

fot. M. Maciejewski 

akcja sPRzątanie świata 2021 w zambRowie
Społeczność zambrowska po raz kolejny bie-

rze udział w akcji „Sprzątanie Świata”
Myślę, więc nie śmiecę”, pod takim hasłem 

odbyła się 28 edycja ogólnopolskiej akcji Sprzą-
tanie Świata, której celem było posprzątanie 
naszego miasta i zwiększenie świadomości dzieci 
i młodzieży szkolnej. To wydarzenie wpisało się 
na stałe w ekologiczny kalendarz.

W tym roku akcje przeprowadzono 24 wrze-
śnia 2021 r. Swój udział zadeklarowało 13 pla-
cówek edukacyjnych, w tym: przedszkola, szkoły 
podstawowe i szkoły średnie. W akcji uczestniczy-
ło ok. 500 osób.

Uczestnicy zostali wyposażeni w worki 
do selektywnej zbiórki odpadów i rękawice jed-
norazowe. Zbierane nieczystości trafiały do wor-
ków przeznaczonych na: szkło, metale i odpady 
plastikowe, papier oraz odpady zmieszane. Dzieci 
chętnie przystąpiły do zbiórki śmieci. Przedszko-
laki sprzątały najbliższe otoczenie swoich placó-
wek, starsi zbierali odpady na przydzielonych 
obszarach miasta. Łącznie zebrano ok. 180 kg 
odpadów, w tym głównie: papier, kartony, opako-
wania plastikowe i butelki szklane.

W związku z tym, że do udziału w akcji Mia-
sto Zambrów co roku zaprasza szkoły powiatowe, 
Zarząd Powiatu przekazał 500 zł celem dofinan-
sowania wyposażenia uczestników w rękawice 
i worki.

fot. www.zambrow.pl 

fot. www.zambrow.pl 
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Nagrodą za udział są książki i pomoce 
dydaktyczne ufundowane przez Burmistrza 
Miasta Zambrów dla każdej placówki eduka-
cyjnej.

Akcja miała na celu pokazanie uczest-
nikom, że rozwiązaniem problemu zaśmie-
conego środowiska nie jest tylko coroczna 
zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawy-
ków w codziennym życiu, unikanie tworze-
nia odpadów oraz odpowiednie gospodaro-
wanie nimi. Dziękujemy wszystkim za czynny 
udział w akcji oraz za troskę o nasze wspólne 
dobro, jakim jest czyste środowisko.

Wioleta Klimowicz
Wydział Gospodarki Komunalnej 

Urząd Miasta Zambrów
fot. www.zambrow.pl fot. www.zambrow.pl 

gala „niezwyciężeni… bohateRowie czasu 
coVid 19”
Burmistrz podziękował medykom, ratownikom, wolonta-

riuszom i pracownikom socjalnym za pracę jaką wykona-
li w czasie walki z pandemią.

26 września o godzinie 18.00 w sali widowiskowo-kinowej 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie odbył się koncert 
„Grupy MoCarta”. Kwartet smyczkowy przygotował osiem blo-
ków tematycznych jako podziękowanie za walkę w czasie pan-
demii COVID-19. Były one skierowane do: pracowników Szpita-
la Powiatowego w Zambrowie, pracowników Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Zambrowie, lekarzy rodzinnych 
oraz pielęgniarek, Grupy Ratowniczej „Nadzieja”, ratowników 

Pogotowia Ratunkowego w Zambrowie, wolontariuszy ze Szkol-
nego Klubu Wolontariatu „Silni Razem” z Zespołu Szkół nr 1 
w Zambrowie, księdza Łukasza Rybińskiego oraz harcerzy z 8. 
Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej „7 Ogni”, a także pracowni-
ków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie.

Po koncercie uczestnicy gali zostali zaproszeni na słod-
ki poczęstunek. Przy wyjściu Burmistrz Kazimierz Dąbrowski 
wspólnie z Przewodniczącym Rady Miasta Zambrów Jackiem 
Olszewskim wręczali każdemu róże.

Marcin Maciejewski
Biuro Promocji Miasta Zambrów

fot. M. Maciejewski fot. M. Maciejewski 

fot. M. Maciejewski fot. M. Maciejewski 
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jubileusz 30-lecia Państwowej szkoły 
Muzycznej w zaMbrowie oraz uroczySte 
otwaRcie sali konceRtowej
23 września odbyła się uroczystość otwarcia i poświę-

cenia sali koncertowej oraz Jubileusz 30-lecia pań-
stwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosław-
skiego w Zambrowie.

Uroczystość poprzedziło odsłonięcie płaskorzeźby patro-
na szkoły Witolda Lutosławskiego w holu na parterze nowego 
budynku, którego dokonali Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński 
wraz z Dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej Krzysztofem 
Witkowskim. Autorem płaskorzeźby jest zambrowski artysta 
Michał Selerowski.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru 
szkoły podczas wykonywania fanfar przez zespół fanfarowy 
pod kierunkiem Cezarego Wit-
kowskiego. Następnie Miejska 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
Miejskiego Ośrodka Kultury 
w Zambrowie wykonała Hymn 
Polski. W dalszej części dyrek-
tor szkoły Krzysztof Witkowski 
zaprosił do obejrzenia prezen-
tacji audio-video przedstawia-
jącej historię powstania szkoły 
i kolejne etapy jej istnienia. 
Następnie dokonano uroczy-
stego otwarcia sali koncerto-
wej, której dokonali symbolicz-
nym przecięciem wstęgi Poseł 
na Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej Jarosław Zieliński, Wice-
wojewoda Podlaski Tomasz Madras, wizytator Centrum Edukacji 
Artystycznej Andrzej Bukowski, uczennica z najwyższą średnią 
ocen 5,8 w roku szkolnym 2020/2021 i tegoroczna absolwentka 
szkoły – Katarzyna Redaj, przewodniczący Rady Rodziców Sławo-
mir Worosilak oraz Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej im. 
Witolda Lutosławskiego w Zambrowie Krzysztof Witkowski.

Z okazji Jubileuszu 30–lecia Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej nadał pracownikom szkoły medale 
za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków 
wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Dekoracji 
dokonali Wicewojewoda Podlaski Tomasz Madras, Poseł na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej Jarosław Zieliński i wizytator Centrum 
Edukacji Artystycznej Andrzej Bukowski. Odznaczeni zostali: 
Danuta Mazewska, Mariola Zalewska, Ewa Krawczewska, Beata 
Stankiewicz, Adam Januszkiewicz i Damian Piotr Krawczewski.

Z okazji Jubileuszu 30–lecia Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie Wicepre-
mier Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. 
Piotr Gliński przyznał odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” 
dyrektorowi szkoły Krzysztofowi Witkowskiemu. Dekoracji 
w imieniu Wicepremiera, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu dokonał wizytator Centrum Edukacji Artystycznej 
Andrzej Bukowski, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jaro-
sław Zieliński, Wicewojewoda Podlaski Tomasz Madras. W tym 
miejscu należy podkreślić, że w akcie uznania dla działalności 
dyrektora Krzysztofa Witkowskiego obecna na sali publiczność 
podziękowała mu owacjami na stojąco.

Z okazji Jubileuszu 30–lecia Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie Dyrektor 

Centrum Edukacji Artystycznej dr Zdzisław Bujanowski przyznał 
nagrodę pieniężną II st. Pani Beacie Stankiewicz.

Z okazji Jubileuszu 30–lecia Państwowej Szkoły Muzycznej 
I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie – dyrektor 
szkoły przyznał nagrody pieniężne następującym nauczycielom: 
p. Marioli Zalewskiej, p. Adamowi Januszkiewiczowi i p. Wiesła-
wowi Saniewskiemu. Nagrody wręczył osobiście dyrektor szkoły 
Krzysztof Witkowski.

W dalszej części uroczystości dyrektor szkoły wręczył oficjal-
ne podziękowania osobom, które przyczyniły się do wybudowa-
nia nowej części szkoły, w tym Posłowi RP Jarosławowi Zielińskie-
mu, Stanisławowi Rykaczewskiemu, zespołowi architektów (Lech 

fot. M. Maciejewski 

fot. M. Maciejewski 

fot. M. Maciejewski 

Ryszawa, Ewa Więckowska-Kosmala, Grażyna Siemionczyk, 
Sławomir Sanejko), nadzorowi autorskiemu (Marek Tekień), 
Generalnemu Wykonawcy, tj. Państwu Balik i podwykonawcom, 
w tym Bogdanowi Wnorowskiemu – instalacje elektryczne, Mar-
kowi Frądczykowi – wykończenie wnętrz, inwestorowi zastępcze-
mu, firmie BICO, inspektorom nadzoru budowlanego, tj. Cezare-
mu Marciniakowi – głównemu inżynierowi kontraktu, Adamowi 
Koniuchowi – instalacje elektryczne i elektrotechniczne, Karolowi 
Żabińskiemu – instalacje sanitarne, Rafałowi Chmielewskiemu – 
koordynatorowi projektu z ramienia inwestora, Jolancie Zalew-
skiej i Sylwestrowi Dmochowskiemu ze Sklepu Muzycznego 
PASJA – dystrybutorowi fortepianów marki Yamaha, Mariuszowi 
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Kadłubowskiemu – przedstawicielowi Salonu Fortepianów Ste-
inway & Sons.

Nie zabrakło też gratulacji złożonych przez licznie przybyłych 
gości, w tym przedstawicieli władz państwowych, wojewódzkich 

i samorządowych, przedstawicieli ludzi 
kultury w tym stowarzyszeń, uczelni 
wyższych, dyrektorów szkół muzycz-
nych z Polski, Łotwy i Litwy, przedsta-
wiciela Muzeum Przyrody – Dworu 
Lutosławskich w Drozdowie, zambrow-
skich przedszkoli, szkół podstawowych 
i średnich, Dyrektora Miejskiego Ośrod-
ka Kultury w Zambrowie, Dyrektora 
Poradni Pedagogiczno-Psychologicz-
nej w Zambrowie oraz Przedstawicieli 
Samorządu Uczniowskiego i Przedstawi-
cieli Rady Rodziców Państwowej Szkoły 
Muzycznej im. Witolda Lutosławskiego 
w Zambrowie.

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się część arty-
styczna.

Krzysztof Dmochowski
zambrowiacy.pl

XXi dzień PaPieski
„Nie lękajcie się”

10 października 2021 roku odbyły się obchody XXI Dnia 
Papieża pod hasłem „Nie lękajcie się”. Słowa te wypowiedział 
Papież Jan Paweł II podczas inauguracji pontyfikatu 22 paździer-
nika 1978 roku „Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież 
drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice 
państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dzie-
dziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie lękajcie się! Chrystus wie, 
co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!”

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. 
Trójcy Przenajświętszej o godz. 12.00 przy udziale pocztów 
sztandarowych oraz przedstawicieli władz państwowych i samo-
rządowych. Po mszy świętej delegacje złożyły znicze i wiązanki 
pod pomnikiem Papieża Jana Pawła II.

W sali widowiskowo-kinowej o godz. 17.00 został wyświetlo-
ny film pt. „Ty jesteś skała. XXX rocznica pielgrzymki Jana Pawła 
II do Łomży”. Film powstał dzięki proboszczowi parafii Krzyża 
Świętego, pomysłodawcy Zbigniewowi Zalewskiemu i lektorowi 
Mariuszowi Rytlowi. Podstawę stanowiły nagrania filmowe, któ-
re zgromadzono na 15. rocznicę wizyty papieskiej.

Marcin Maciejewski
Biuro Promocji Miasta Zambrów

fot. M. Maciejewski fot. M. Maciejewski 

fot. M. Maciejewski fot. M. Maciejewski 

fot. M. Maciejewski 
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złote gody
25 września 2021 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego odbyła się 

uroczystość odznaczenia Medalem za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie. Za 50 lat w związku małżeńskim medal otrzymali Pań-
stwo Janina i Józef Galińscy. Jubilaci otrzymali medal przyznawa-
ny przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

Dostojnym Jubilatom życzymy dalszej tak pięknej wspólnej 
wędrówki przez życie w otoczeniu życzliwości ludzkiej i kochają-
cej rodziny.

Anna Stefańska
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

otwaRcie Rozbudowanej instalacji 
mbP zakładu PRzetwaRzania 
i unieszkodliwiania odPadów 
w czerwonyM borze

Zakład przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów 
w czerwonym Borze w powiększył się o nowe obiekty.
30 czerwca 2021 roku odbyło się uroczyste otwarcie roz-

budowanej instalacji MBP Zakładu Przetwarzania i Unieszko-
dliwiania Odpadów w Czerwonym Borze. Projekt zrealizowało 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambro-
wie za kwotę 21 946 212,88 zł, dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu 
państwa wynosi 12 123 865,59 zł. Na zaproszenie Prezesa PGK 
oraz Burmistrza Miasta Zambrów odpowiedzieli przedstawiciele 
władz krajowych, wojewódzkich, okoliczne samorządy, przedsta-
wiciele Lasów Państwowych oraz instytucji związanych z ochro-
ną środowiska.

Inwestycja polegała na rozbudowie Zakładu Przetwarzania 
i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze i Gminie 
Zambrów. Celem strategicznym projektu jest wzrost efektyw-
ności gospodarki odpadowej na terenie Zakładu w Czerwonym 
Borze. Celem głównym projektu jest zwiększenie mocy prze-
robowych i wydajności produkcyjnej instalacji mechaniczno 
– biologicznego przetwarzania odpadów w Czerwonym Borze. 
Realizacja projektu poprzez kompleksową modernizację i prze-

fot. K. Ilczuk fot. K. Ilczuk 

fot. K. Ilczuk 

budowę instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarza-
nia odpadów w Czerwonym Borze umożliwi wzrost odzysku 
surowców, a przez to zmniejszenie masy odpadów kierowanych 
do składowania.

Projekt przyczyni się do poprawy stanu środowiska natural-
nego i wzrostu jakości życia mieszkańców terenu 26 gmin obsłu-
giwanych przez Zakład w Czerwonym Borze.

Karolina Ilczuk
Kierownik Biura Promocji Miasta Zambrów
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Ksiądz prałat dr Jerzy Samsel urodził się 31 maja 1957 
w Ostrowi Maz. Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 1984 

w Łomży z rąk bp. Juliusza Paetza. Po święceniach podjął pra-
cę jako wikariusz w parafii Czerwin. W latach 1986-1993 praco-
wał duszpastersko w Stanach Zjednoczonych gdzie był między 
innymi dyrektorem szkoły im. Ks. Piotra Skargi w Elizabeth. 
Po powrocie do kraju objął funkcję redaktora naczelnego Tygo-
dnika Diecezjalnego Głos Katolicki, którą to pełnił do 1996 roku. 
15 kwietnia 1996 wyjechał ponownie do pracy duszpasterskiej 
tym razem w Arch. Newark w Stanach Zjednoczonych. Tym 
razem posługa księdza Jerzego trwała krócej bo tylko ponad rok. 
Po powrocie 1 lipca 1997 obejmuje funkcję dyrektora admini-
stracyjnego Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, którą 
pełni przez kolejne siedem lat. W tym czasie pełni wiele funkcji 
i jest członkiem wielu rad i komisji: m.in. jest członkiem diecezjal-
nej rady ds. ekonomicznych, członkiem komisji ds. ekonomicz-

nych i budownictwa sakral-
nego I Synodu Diecezji 
Łomżyńskiej. Jest współodpo-
wiedzialny za remont kościoła 
rektoralnego Wniebowzięcia 
NMP w Łomży.

13 grudnia 2000 otrzymu-
je tytuł doktora nauk humani-
stycznych w zakresie historii, 
a 22 grudnia 2000 r. Ojciec 
Święty nadaje mu tytuł kapela-
na Jego Świątobliwości. Pełnił 
też funkcję dyrektora bibliote-
ki Seminaryjnej i wykładowcy 
w Studium Pastoralnym dla 
księży w Łomży. 9 stycznia 
2004 bierze udział jako czło-
nek Komitetu organizacyj-
nego ogólnopolskiej konfe-
rencji naukowej kanonistów 
polskich w Łomży.

23 września 2004 roku 
bp Stanisław Stefanek powie-
rza mu funkcję proboszcza 
i dziekana w parafii pw. Trójcy 
Przenajświętszej w Zambro-
wie. W czasie swojej posługi 

w Zambrowie był też dziekanem rejonowym zambrowskiego 
rejonu duszpasterskiego, dyrektorem Caritas dekanalnej deka-
natu Zambrów i dyrektorem Ośrodka Wsparcia Rodziny Cari-
tas Diecezji Łomżyńskiej w Zambrowie, kapelanem policji przy 
Komendzie Powiatowej Policji w Zambrowie.

W tym też czasie uczestniczył jako członek Komitetu organi-
zacyjnego obchodów Roku Eucharystii i Jubileuszu 80-lecia Die-
cezji Łomżyńskiej, uczestnik sesji statutowych I Synodu Diecezji 
Łomżyńskiej, wykładowca na Akademii Polonijnej w Częstocho-
wie, członek Komitetu ds. peregrynacji obrazu Jezusa Miłosier-
nego, wykładowca na UKSW w Warszawie oraz członek rady 
kapłańskiej z wyboru i członek kolegium konsultorów.

W 2018 roku ze względu na stan zdrowia został zwolniony 
z funkcji proboszcza.

Źródło: radionadzieja.pl
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konFeRencja PRasowa dotycząca 
projektów unijnych
pracownicy Urzędu Miasta Zambrów podsumowali projekty unijne zreali-

zowane w latach 2014–2020.
10 września 2021 rok, godz. 12.00 w sali gimnastycznej przy Miejskim Przed-

szkolu Nr 5 w Zambrowie odbyła się konferencja prasowa poświęcona podsumo-
waniu i omówieniu projektów realizowanych przez Miasto Zambrów w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-
2020.

Podczas konferencji przedstawiciele z Urzędu Miasta Zambrów omówili pro-
jekty unijne zrealizowane bądź w trakcie realizacji na terenie miasta Zambrów:
1. „Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Białostockiej w Zambrowie” – 

Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski
2. „Podniesienie jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców „Koszar” 

w Zambrowie poprzez integrację społeczną oraz kształtowanie przestrzeni 
publicznej”– Zastępca Burmistrza Miasta Zambrów Adam Libuda

3. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez adaptację ist-
niejącego budynku sali gimnastycznej Miejskiego Przedszkola nr 5 w Zambro- fot. K. Ilczuk 
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PRelekcja „ bycie eko w XXi wieku”
Jak być „eko”? podopieczni ŚDS w Zambrowie już wiedzą.

1 października 2021 r. w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Zambrowie odbyła się prelekcja, której tematem była segrega-
cja odpadów i ogólnie rozumiane pojęcie bycia „eko”. Spotkanie 
prowadziła Wioleta Klimowicz z Wydziału Gospodarki Komunal-
nej Urzędu Miasta Zambrowie. Wydarzenie odbyło się na wnio-
sek Miejskiego Ośrodka Kultury, w związku z prowadzonym pro-
jektem „Z biblioteką jestem Eko”. Uczestnikami spotkania byli 
podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Zambro-
wie.

Podczas spotkania omówione zostały zasady selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych. Poruszono także kwestie doty-
czące konieczności dbania o środowisko, jako miejsca w którym 
żyjemy i które ma wpływ na nasze zdrowie fizyczne i psychicz-
ne. Uczestnicy wykonali rysunki obrazujące najbliższy krajobraz 

miejsca, w którym mieszkają. Wszystkie prace zostały omówione. 
W dalszej kolejności wykonano ćwiczenie polegające na wrzuca-
niu różnych grup odpadów do odpowiednich worków, oznaczo-
nych kolorami i napisami, zgodnie z obowiązującymi zasadami 
segregacji. Na zakończenie wszyscy uczestnicy, za czynny udział 
i zaangażowanie, otrzymali w prezencie torby wielokrotnego 
użytku „Doceń Zambrów”.

Prelekcja została przeprowadzona w ramach edukacji eko-
logicznej. Jest to zadanie realizowane przez Miasto Zambrów, 
które ma na celu poszerzenie świadomości ekologicznej naszych 
mieszkańców.

Wioleta Klimowicz
Wydział Gospodarki Komunalnej

Urząd Miasta Zambrów

fot. zambrow.plfot. zambrow.pl fot. zambrow.pl

wie” – Z-ca Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego 
w Urzędzie Miasta Zambrów Barbara Zawistowska

4. „Kreatywny przedszkolak – operatywny dorosły” – Z-ca 
naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie 
Miasta Zambrów Barbara Zawistowska

5. „Dobry start w przyszłość dla szkół podstawowych w Zambro-
wie” – Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Beata 
Bernatowicz
Spotkanie było także okazją do złożenia podziękowań. Bur-

mistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski złożył podzięko-
wania:
–  Marszałkowi Województwa Podlaskiego Panu Arturowi 

Kosickiemu (którego reprezentowała Izabela Łokić – Zastęp-
ca Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Podlaskiego),

–  Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Joannie Saro-
siek,

–  Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społeczne-
go w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego 
Karolinie Perkowskiej,

–  Dyrektor Departamentu Innowacji i Przedsiębiorczości 
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Emi-
lii Malinowskiej,

–  Dyrektor Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama 
na Podlasie” Katarzynie Śniecińskiej.
W kolejnych częściach konferencji odbyło się zwiedzanie 

sali sportowej oraz sal dydaktycznych objętych projektem pn. 
„Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez 
adaptację istniejącego budynku sali gimnastycznej Miejskiego 
Przedszkola nr 5 w Zambrowie. Gości oprowadziła Dyrektor 
Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Zambrowie Anna Biała. Następ-
nie goście udali się w teren, gdzie Burmistrz Miasta Zambrów 
zaprezentował obiekty objęte projektem pn. „Podniesienie jako-
ści życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców „Koszar” w Zambro-
wie poprzez integrację społeczną oraz kształtowanie przestrzeni 
publicznej” – Centrum Monitoringu, salę wystawową Regionalnej 
Izby Historycznej.

Konferencję poprowadziła Katarzyna Kulesza z Miejskiego 
Ośrodka Kultury w Zambrowie, zaś zaproszenie Burmistrza przy-
jęły media lokalne i regionalne.

Karolina Ilczuk
Kierownik Biura Promocji Miasta Zambrów
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miasto PaRtneRskie odwiedziło zambRów
przedstawiciele Visaginas z Litwy odwiedzili Zambrów.

8 października 2021 roku Burmistrz Miasta Zambrów miał 
zaszczyt gościć przedstawicieli miasta partnerskiego Visaginas 
z Litwy. Wizytę złożyli: Mer (burmistrz) Erlandas Galaguz, Vice-
mer Aleksandra Grigienė, oraz radni Andriej Akopow, Zygfryd 
Binkiewicz i Siergiej Kotow. W trakcie pobytu goście mieli okazję 
spotkać się z władzami Miasta Zambrów: Burmistrzem Miasta 
Zambrów Kazimierzem Dąbrowskim, Przewodniczącym Rady 
Miasta Zambrów Jackiem Olszewskim, Zastępcą Burmistrza Mia-
sta Zambrów Adamem Libudą, Sekretarzem Miasta Zambrów 
Jolantą Gronostajską i Skarbnikiem Miasta Zambrów Barbarą 
Gardocką.

Po oficjalnym spotkaniu goście wraz z przedstawiciela-
mi zambrowskiego magistratu zwiedzili miasto między inny-
mi: pomnik Jana Pawła II, kościół pw. Trójcy Przenajświętszej, 
pomnik Zambrusia, tereny zielone nad zalewem, Pływalnię Miej-
ską „Delfin” oraz stadion miejski. Uczestniczyli również w koncer-
cie w Państwowej Szkole Muzycznej im. Witolda Lutosławskiego 
w Zambrowie pn. „Muzyka i Poezja”, który odbył się z okazji 200. 
rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida. Ostatniego dnia spo-
tkali się z Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Martą Konopka, 
która oprowadziła gości po Regionalnej Izbie Historycznej oraz 
Centrum Kultury. Na koniec pobytu odwiedzili lokalną firmę 
Monolit.

Marcin Maciejewski
Biuro Promocji Miasta Zambrów

fot. M. Maciejewski fot. M. Maciejewski 
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Onkorowerzyści po raz drugi wyruszyli na trasę by zapo-
mnieć o chorobie i przezwyciężyć słabości.

W dniach 10-11.07.2021 r. odbył się II Rajd Onkorowero-
wy zorganizowany przez zambrowskie Stowarzyszenie Amazo-
nek. W rajdzie udział wzięło 14 osób, w tym 10 onkologicznych. 
Towarzyszyły im osoby wspierające i sympatycy stowarzyszenia.

Trasy przejazdów opracował i poprowadził Andrzej Trochi-
mowicz – prezes Stowarzyszenia Sporteam. Wiodły one po pięk-
nych i malowniczych przypuszczańskich wsiach z drewnianą 
zabudową, takich jak: Babia Góra, Mosiewo Nowe i Mosiewo Sta-
re, Guszewinę , Gruszki aż do północnej części gminy nad zbior-
nik wodny Siemianówka. Zaplanowano także wizytę w Rezerwa-
cie Żubrów w Białowieży i Muzeum chleba.

„W ciągu dwóch dni mogliśmy chociaż na trochę zapomnieć 
o naszej chorobie i przezwyciężać swoje słabości . Tempo jazdy 
było dopasowane do naszych możliwości zdrowotnych i wytrzy-
małości fizycznej, mimo upalnej pogody pokonaliśmy ponad 80 
km z przygodami takimi jak wymiana dętki i tu nasi Panowie byli 
bardzo pomocni i niezastąpieni. Jedną z atrakcji był młody lisek, 
którego mogliśmy obejrzeć z bliska, a nawet grzyby rosnące 
na poboczu drogi Green Velo. Wieczorem było wspólne grillowa-
nie. W niedzielę, oprócz jazdy rowerami, niektórzy z uczestników 
popłynęli kajakami po malowniczej i spokojnej rzece Narew-
ka. Do domu przyjechaliśmy szczęśliwi i zadowoleni, z planami 
na następny rok. Całość tego wydarzenia mogła odbyć się dzięki 
naszym sponsorom, którym pragniemy serdecznie podziękować 

ii rajd onkorowerowy



17www.zambrow.pl

SpORT

za wsparcie finansowe, jak też w postaci artykułów spożywczych” 
– Barbara Reinke – Stowarzyszenie Amazonek w Zambrowie.

Organizatorzy składają podziękowania Władzom Mia-
sta Zambrów oraz Powiatu Zambrowskiego firmom: bank BS 
w Zambrowie, EWADRUK Strękowski Spółka Jawna w Zambro-

iX RoweRowa PielgRzymka z zambRowa 
do hodySzewa
Na dwóch kółkach pielgrzymowali do Sanktuarium Matki 

Bożej pojednania.
7 sierpnia 2021 r. odbyła się rowerowa pielgrzymka z Zambro-

wa do Hodyszewa zorganizowana w ramach akcji „Zambrów na 
rowery 2021”. W tym roku w pielgrzymce udział wzięło około 60 
osób. Pątnicy po otrzymanym błogosławieństwie od ks. Wojcie-
cha Nowackiego – proboszcza parafii pw. Trójcy Przenajświęt-
szej, ok. godz. 8.00 wyruszyli w trasę.

Około godziny 12.00 pielgrzymi dotarli do Hodyszewa, gdzie 
w Sanktuarium Matki Bożej Pojednania odbyła się Msza Święta 
w intencji pielgrzymów oraz ognisko.

Trasa przejazdu przebiegała przez miejscowości: Zambrów, 
Jabłonka Kościelna, Wysokie Mazowieckie, Jabłoń Kościelna, 
Piekuty Nowe, Hodyszewo. Powrót: Hodyszewo, Piekuty Nowe, 
Dąbrówka Kościelna, Dąbrowa Wielka, Rosochate Kościelne, 
Skarżyn Stary, Długobórz, Zambrów.

Organizatorami pielgrzymki byli: Urząd Miasta Zambrów 
oraz Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne SPORTEAM.

Szczególne podziękowania Organizatorzy kierują do ks. Woj-
ciecha Juszczyka, kustosza Sanktuarium w Hodyszewie, za trady-
cyjnie ciepłe przyjęcie, odprawienie Mszy Świętej i udostępnienie 
miejsca na odpoczynek.

Karolina Ilczuk
Kierownik Biura Promocji Miasta Zambrów

wie, Mlekpol w Zambrowie oraz osobom prywatnym: Jackowi 
Tadeuszowi Piórkowskiemu i Tomaszowi Koskowi za wsparcie 
finansowe.

Karolina Ilczuk
Kierownik Biura Promocji Miasta Zambrów

fot. zambrowiacy.pl fot. zambrowiacy.pl 
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iii zawody stRzeleckie związku szlachty 
Polskiej oddziału w zambRowie
Sympatycy strzelectwa rywalizowali już po raz trzeci 

na zawodach zorganizowanych przez Związek Szlachty 
polskiej Oddziału w Zambrowie.

3 lipca 2021 roku na Strzelnicy Forty w Piątnicy prowadzonej 
przez Klub Strzelecki SAGITTARIUS odbyły się III Zawody Strzelec-
kie Związku Szlachty Polskiej Oddziału w Zambrowie pod patro-
natem honorowym Wójta Gminy Zambrów Jarosława Kosa, Bur-
mistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego i Senatora 
RP Marka Adama Komorowskiego.

W rywalizacji udział wzięli członkowie dwóch oddziałów 
terenowych Związku Szlachty Polskiej, tj. Warszawy i Zambro-
wa a także licznie przybyli sympatycy związku. Po raz pierwszy 
rywalizowano w trzech kategoriach: sympatycy Związku Szlachty 
Polskiej, członkowie Związku Szlachty Polskiej oraz przedstawi-
ciele rodów heraldycznych. Łącznie w zawodach wzięło udział 
dziesięciu członków związku i dwudziestu jeden sympatyków. 
Wśród uczestników imprezy znalazły się też dzieci, które mogły 
spróbować swoich sił w strzelaniu z broni sportowej. Łącznie 
udział wzięło 14 dzieci.

Zawody strzeleckie dla dorosłych uczestników polegały 
na zsumowaniu wyników dwóch konkurencji: Pistolet Cen-
tralnego Zapłonu 10z15 oraz Karabin Centralnego Zapłonu 
10z15. Dzieci, które po raz pierwszy wzięły udział w tego rodzaju 
rywalizacji, konkurowały ze sobą w strzelaniu z broni małoka-
librowej do metalowego celu. Po każdym trafieniu rozlegał się 
metalowy dźwięk.

W tym roku dzieci miały okazje skorzystać z obecności Mal-
tańskiej Służby Medycznej i przedstawiciela Chorągwi Komturo-
wej Stefana Czarnieckiego. Maltańska Służba Medyczna przy-
gotowała pokaz ratownictwa medycznego, dzięki czemu dzieci 
mogły zapoznać się z praktycznymi zagadnieniami ratownictwa. 
Skorzystali także rodzice, którzy mieli okazję słuchać i wziąć 
udział w praktycznych zajęciach. Karol Kramkowski z Chorągwi 
Komturowej Stefana Czarnieckiego przygotował dla dzieci gawę-
dę szlachecką oraz zademonstrował ładowanie i strzelanie z bro-
ni czarnoprochowej.

Wyniki rywalizacji:
Kategoria – sympatycy Związku Szlachty Polskiej:
1.  Jarosław Dmochowski – 124 pkt.
2.  Marianna Górska – 116 pkt.
3.  Karol Kramkowski – 114 pkt.
Kategoria – członkowie Związku Szlachty Polskiej:
1.  Tomasz Gołaszewski – 136 pkt. – p.d.
2.  Bogdan Laskowski – 136 pkt. – p.d.
3.  Marek Skarzyński – 111 pkt.

Kategoria – przedstawiciele rodów heraldycznych:
1.  Herb Kościesza – rodzina Gołaszewskich,
2.  Dąbrowa – rodzina Laskowskich,
3.  Cholewa – rodzina Kramkowskich.

Wręczenia pamiątkowych dyplomów i pucharów ufundo-
wanych przez patronów honorowych dokonali Wójt Gminy 
Zambrów Jarosław Kos, Przewodniczący Rady Miasta Zambrów 
Jacek Olszewski w imieniu Burmistrza Miasta Zambrów Kazimie-
rza Dąbrowskiego oraz Małgorzata Strękowska w imieniu Sena-
tora RP Marka Adama Komorowskiego. Na dzieci czekał „worek 
prezentów” zawierający gadżety od samorządów.

fot. zambrowiacy.pl fot. zambrowiacy.pl 
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histoRia Pewnego mieszkania

TWÓRcZOŚĆ LOKALNYcH ARTYSTÓW

Xiii
– Kochanie, gdzie jest mój płaszcz? – zawołał do swojej żony 

pułkownik Żegota.
– Już ci niosę – odpowiedziała z drugiego pokoju żona – Wła-

śnie go wyczyściłam. Będziesz wyglądał w nim tak samo eleganc-
ko jak w mundurze.

Wtedy do salonu weszła młoda, ładna kobieta, ubrana 
w długą spódnicę ciemnego koloru i białą koszulę z koronkami 
pod szyją.

– Ciężki ten twój szynel. Jak ty go możesz nosić? – spytała, 
stojąc na środku pokoju.

– Ciężki ale za to ciepły. Doskonały na panujące mrozy – odpo-
wiedział pułkownik i z uśmiechem na twarzy podszedł do żony.

Wziął od niej płaszcz i mocno przytulił ją do siebie.
– Dziękuję, że tak o mnie zadbałaś. Dobrze wiesz, że wizyta 

generała Von Bartha jest dla nas bardzo ważna.
– Słyszałam, że przybędzie taż hrabia Szeptycki?
– Ach tak! Obaj będą sprawdzać jak bardzo udaje się nam 

wdrażać w życie niemiecką musztrę i niemiecki ordnung!
Żegota wypuścił żonę z objęć i chwycił za dłonie.
– No, a ty jak? Jak się czujesz tu w Zambrowie, wśród tłumu 

żołnierzy i w tych masywnych, wojskowych murach?
– Marianie, to mieszkanie jest piękne i zrobię wszystko, żeby 

było przytulne. Żebyśmy czuli się w nim bardzo dobrze. – odpo-
wiedziała, patrząc pułkownikowi prosto w oczy– Jednak brakuje 
mi towarzystwa. Zwłaszcza kobiet. Herbatek...

– Co do kobiet... – pułkownik przerwał żonie w pół zdania – 
to muszę ci powiedzieć, że kapitan Dąb będzie się żenił!

– O proszę, cóż za nowina! – wykrzyknęła uradowana 
żona – A z kimże to?

– Znalazł pannę stąd. Szlachciankę, z okolic Zambrowa. No 
i będzie weselisko! Wiesz kochanie, szepnę kapitanowi słówko, 
by porozmawiał z kwatermistrzem i starał się o przydział miesz-
kania w tym budynku. Będziecie miały do siebie blisko i wtedy 
będziecie mogły urządzać sobie te „swoje herbatki”.

– To bardzo miła wiadomość– odpowiedziała żona – Jednak 
wiesz Marianie, że to nie wszystko.

– Kochanie, przecież zostaliśmy zaproszeni na przyszłą nie-
dzielę do dworku w Łosiach-Dołęgach. Państwo Ładowie przyślą 
po nas powóz. Doktor, kapitan Łada, który pracuje w tutejszym 
lazarecie nalega, żebyśmy przyszli. Matka jego będzie zaszczy-
cona.

– No wiem, ale na razie to są dla nas obcy ludzie.
– Na razie obcy ale niedługo będziemy mogli urządzić rewi-

zytę, a mój przyjaciel, pułkownik Michał Rola też na pewno poru-
szy swoje dworskie znajomości i życie towarzyskie jakoś nam się 
ułoży. Nie martw się tym, proszę. – Powiedział zatroskanym gło-
sem pułkownik– Jednak teraz muszę już biec do swojej brygady, 
bo generał Von Barth nie będzie na mnie czekał, a on przecież 
nie lubi spóźnień.– Zakończył szybko Żegota, po czym pocałował 
żonę w czoło i marszowym krokiem ruszył w stronę drzwi.

Gdy pułkownikowa została sama, rozejrzała się po rozświe-
tlonym porannym słońcem mieszkaniu. Tanecznym krokiem 
okrążyła stół, który stał na przywiezionym z jej rodzinnego domu 
dywanie, potem podbiegła do pieca, aby dołożyć nieco drewna. 
Kiedy brała do ręki resztki zdobionej szafy, zawsze przyglądała 
się wszystkim wzorom, myśląc o tym, że ktoś, kto tu wcześniej 
mieszkał musiał mieć pięknie urządzony salon. Do paleniska 
zawsze wrzucała jeden, góra dwa kawałki szafy, resztę wypeł-
niając zwykłym drewnem, gdyż chciała jak najdłużej zachować 
czar jej niesamowitej urody. Następnie podeszła do, jeszcze 
do końca nie wypakowanej walizki i wyjęła z niej biały, ręcznie 
haftowany obrus. Pieczołowicie rozłożyła go na stole. Usiadła 
na krześle i spojrzała na wysokie okna. Światło rozjaśniło jej 
twarz, a na ustach pojawił się uśmiech. „Piękne, pałacowe okna”-
-pomyślała. „Zawieszę na nich długie firany i barwne, aksamitne 
zasłony, a wtedy, też i u mnie będzie przepięknie”– rozmarzyła 
się szczęśliwa kobieta. 

Paweł Szepietowski 
– zambrowianin mieszkający we Francji

SpORT

Warto podkreślić, że na wszystkich uczestników rywalizacji 
czekały pamiątkowe dyplomy. Zostały na nich uwzględnione 
wszystkie herby rodów, których przedstawiciele są członkami 
Oddziału zambrowskiego Związku Szlachty Polskiej. Dodatko-
wo najlepsi uczestnicy – zdobywcy pierwszych trzech miejsc 
– otrzymali dyplom z odciśniętą w laku pieczęcią Bolesława IV 
warszawskiego – panującego na ziemi łomżyńskiej w latach 

1436-54. Nadania jego dziadka Janusza I i Bolesława IV przyczy-
niły się do powstania większości okolic szlacheckich na terenie 
ziemi łomżyńskiej i nurskiej. Pieczęć przygotowana została przez 
Członka Zarządu Oddziału w Zambrowie Bogdana Laskowskie-
go.

Krzysztof Dmochowski
zambrowiacy.pl




