INFORMATOR POWIATU
ZAMBROWSKIEGO
2006 - 2010

Szanowni Państwo.
Na zakończenie III kadencji samorządu Powiatu Zambrowskiego w dużym skrócie chciałbym Państwu
przedstawić najważniejsze działania przeprowadzone przez Zarząd Powiatu Zambrowskiego w kadencji
2006-2010 r. Zarząd Powiatu, którym kieruję jako starosta, wspierany przez Radę Powiatu Zambrowskiego na
czele z przewodniczącym panem Józefem Dąbrowskim, w tej kadencji postawił sobie za najważniejsze cele
polepszenie warunków kształcenia młodzieży w zambrowskich placówkach oświatowych oraz warunków
pracy nauczycieli, poprawienie warunków pracy w starostwie i podległych jednostkach powiatowych,
polepszenie jakości leczenia oraz usług medycznych wykonywanych przez zambrowski szpital,
podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Zambrowskiego. Samorząd tej kadencji
bardzo dużą uwagę poświecił również osobom niepełnosprawnym. Opracowanie zawiera najważniejsze
informacje o wykonanych inwestycjach i pozyskanych środkach. Ta kadencja była szczególna, ponieważ
po raz pierwszy w historii powiatu, dwukrotnie (13.10.2007 r. i 27.02.2010 r.), gościliśmy urzędującego
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w osobie śp. Lecha Aleksandra Kaczyńskiego. Odwiedzili nas
również: Premier Jarosław Aleksander Kaczyński, Wicepremier Waldemar Pawlak, Wicemarszałek
Sejmu Jarosław Kalinowski, śp. Wicemarszałek Senatu i Sejmu Krzysztof Putra, Wiceminister Edukacji
i Wiceminister Spraw Wewnętrznych, Poseł na Sejm Jarosław Zieliński, Wiceminister Rolnictwa, Poseł
na Sejm Jacek Bogucki, Wiceminister Gospodarki Bogdan Dariusz. Lista osobistości, które odwiedziły
powiat zambrowski jest zbyt długa, aby można było tu wymienić wszystkich. Podsumowując, chciałbym
podziękować wszystkim, którzy wpierali mnie w tej kadencji. Szczególne podziękowania kieruję pod
adresem Posła na Sejm Jarosława Zielińskiego za jego zaangażowanie i pomoc w pozyskiwaniu środków
dla powiatu zambrowskiego. W mojej pamięci pozostaną na zawsze śp. Prezydent Lech Kaczyński, który
w swej kadencji podniósł rangę powiatu zambrowskiego poprzez swoją dwukrotną wizytę oraz
śp. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Putra, który bywał u nas wielokrotnie i wspierał wiele moich działań.
Podziękowania kieruję do samorządów gminnych, z którymi były realizowane wspólne inwestycje
drogowe i oświatowe. Realizacja ważnych inwestycji oraz pozyskanie środków nie byłyby możliwe bez
udziału pracowników starostwa powiatowego. Kończąc chciałbym podziękować radnym powiatowym,
którzy tworzyli koalicję rządzącą powiatem na czele z jej przewodniczącym Józefem Dąbrowskim.
Bez waszego zdecydowanego wsparcia i współpracy nie udałoby się zrealizować żadnej z inwestycji.
Jesteście ludźmi, którym nasz powiat zawdzięcza dynamiczny rozwój. Dziękuję wam w imieniu swoim
i wszystkich mieszkańców powiatu zambrowskiego.
							

Stanisław Rykaczewski

							Starosta Zambrowski
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RADA POWIATU ZAMBROWSKIEGO III KADENCJI 2006-2010

Od lewej, na dole, I rząd: Ireneusz Ślesiński – Sekretarz Powiatu, Magdalena Wiśniewska – pracownik
Starostwa Powiatowego w Zambrowie, Mieczysław L. Gliński – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu,
Edward Lipiński – radny, Stanisław Rykaczewski – Starosta Zambrowski (radny), Józef Dąbrowski –
Przewodniczący Rady Powiatu, Ewa Kalinowska – pracownik Starostwa Powiatowego w Zambrowie,
Robert Rosiak – radny, Eugeniusz Kaczyński – radny.
Od prawej, II rząd: Krzysztof Radomski – Komendant Policji w Zambrowie, Zbigniew Jach – radny, Stanisław Krajewski – Wicestarosta Zambrowski, Marek Krajewski – radny, Kwiryn Włoczewski – radny,
Marek Niewiński – radny, Dorota Polakowska – Skarbnik Powiatu, Krzysztof Rokicki – radny.
Od lewej, na górze, III rząd: Sławomir Łomociński – radny, Henryk Jaworowski – radny, Ryszard Ogrodnik
– radny, Marek Adam Komorowski – radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Michał Bernatowicz
– członek Zarządu Powiatu, Krzysztof Czajkowski – radny, Wojciech Borzuchowski – radny Sejmiku
Województwa Podlaskiego.

ZARZĄD POWIATU ZAMBROWSKIEGO III KADENCJI 2006-2010

Od lewej: Zenon Adam Szeligowski, Stanisław Rykaczewski, Stanisław Krajewski, Robert Maciej
Rosiak, Michał Bernatowicz
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Powierzchnia: 733 km2
Liczba mieszkańców: 45 077
Powierzchnia lasów: 19 514,5 ha
Liczba wsi, osad, kolonii: 162
Liczba gmin: 5

Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego
Józef Dąbrowski

Starosta Zambrowski
Stanisław Rykaczewski

Najważniejsze inwestycje powiatowe w latach 2007-2010
Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie

Wartość inwestycji to ok. 6 mln zł - dofinansowanie z innych źródeł w kwocie 3,5 mln zł. Budowę rozpoczęto w lipcu 2007, a zakończono w I kwartale 2009 r. Od tego czasu młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie może uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego w nowoczesnej
i dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych hali sportowej. Zrealizowanie zadania pozwoliło
na utworzenie pierwszej hali sportowej na terenie powiatu zambrowskiego przeznaczonej dla dzieci
i młodzieży na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. W obiekcie zastosowano rozwiązania
funkcjonalno-przestrzenne i wyposażenie umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, m.in. odpowiedniej szerokości otwory drzwiowe, bezprogowe otwory drzwiowe, antypoślizgowe posadzki, pochylnie, łazienki wyposażone w specjalne akcesoria, dźwig z napędem śrubowym. Sama arena jest długa na
44 i szeroka na 24 metry. Z kolei I piętro mieści widownię na 228 miejsc siedzących, salę do gimnastyki
korekcyjnej i przebieralnie, a na parterze usytuowana jest siłownia. Hala ma zamontowane specjalne
kurtyny pozwalające na prowadzenie zajęć na trzech mniejszych boiskach jednocześnie.
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13.10.2007 r. Wmurowywanie kamienia węgielnego pod budowę hali sportowej przy ZSO w Zambrowie
(od lewej: Starosta Zambrowski Stanisław Rykaczewski, śp. Prezydent RP Lech Kaczyński,
śp. Wicemarszałek Senatu RP Krzysztof Putra, Dyrektor ZSO w Zambrowie Jan Pilch).

27.02.2009 r. Uroczyste otwarcie hali przy ZSO w Zambrowie (od lewej: Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Józef Dąbrowski, Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski, Wicemarszałek
Sejmu RP Jarosław Kalinowski, J.E. Ks. Bp. Stanisław Stefanek, śp. Prezydent RP Lech Kaczyński,
Starosta Zambrowski Stanisław Rykaczewski, J.E. Ks. Abp. Józef Michalik, śp. Wicemarszałek Sejmu
RP Krzysztof Putra, Dyrektor ZSO w Zambrowie Jan Pilch).
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Plac budowy hali sportowej przy ZSO w Zam
browie. Na zdjęciu od lewej: śp. Wicemarszałek Senatu RP Krzysztof Putra, Dyrektor ZSO
w Zambrowie Jan Pilch, Starosta Zambrowski
Stanisław Rykaczewski.

Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Józef Dąbrowski – wmurowywanie kamienia węgielnego pod budowę hali sportowej
przy ZSO w Zambrowie. W tle: Starosta Zambrowski Stanisław Rykaczewski, śp. Prezydent RP Lech Kaczyński, śp. Wicemarszałek
Senatu RP Krzysztof Putra, Dyrektor ZSO
w Zambrowie Jan Pilch.

Teren przed ZSO i Bursą Szkolną nr 1 w Zambrowie (od lewej: Radny Powiatu Zambrowskiego Edward Lipiński, Danuta Pilch, Starosta
Zambrowski Stanisław Rykaczewski, Radny
Powiatu Zambrowskiego Zenon Adam Szeligowski, Dyrektor ZSO w Zambrowie Jan
Pilch).
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Budowa boiska piłkarskiego oraz boisk lekkoatletycznych
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie
Boisko piłkarskie oraz boiska lekkoatletyczne to
inwestycja o wartości 1 231 539,54 zł. Uzyskano
dofinansowanie w kwocie 300 000,00 zł z Ministerstwa Sportu, PZU S.A. i PZU Życie S.A. Dzięki
zastosowanemu materiałowi gra w piłkę jest możliwa nawet niespełna 30 min. po opadach deszczu,
a ponadto boisko piłkarskie jest tańsze w eksploatacji, trwalsze, a co najważniejsze – bezpieczniejsze.
Jest to pierwszy tego typu obiekt w historii miasta
Zambrowa. W ramach inwestycji powstała bieżnia
okólna o nawierzchni poliuretanowej, bieżna prosta
o długości 100 m, rzutnia pchnięcia kulą, skocznia
wzwyż i w dal, boiska lekkoatletyczne.

Na zdjęciu od lewej: Dyrektor ZSO w Zambrowie Jan Pilch, Starosta Zambrowski Stanisław Rykaczewski,
Poseł na Sejm RP Jarosław Zieliński, Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Józef Dąbrowski,
Wicestarosta Zambrowski Stanisław Krajewski, Wizytator Podlaskiego Kuratorium Oświaty Danuta
Radwańska, Ks. Dziekan Jerzy Samsel, Ks. Kanonik Heliodor Sawicki, Ks. Prałat Marian Olszewski.
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Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej Nr 1 w Zambrowie

Inwestycja polegała na kompleksowym dociepleniu obiektu, wymianie stolarki okiennej, montażu
nowych drzwi, wymianie grzejników c.o., drenażu
opaskowego budynku, wykonaniu podjazdu dla niepełnosprawnych oraz ociepleniu stropodachu i jego
naprawie. Wartość inwestycji to 751 688,50 zł.
Ponadto w 2009 r. wykonano zagospodarowanie
terenu wokół budynku ZSO, nowobudowanej hali
sportowej oraz bursy szkolnej. Inwestycja ta obejmowała realizację robót polegających na budowie
parkingu, zagospodarowaniu terenów zielonych
oraz przebudowie chodników, a także wykonaniu
oświetlenia. Łączna wartość robót zamknęła się
w kwocie 693 486,84 zł.

Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Długoborzu
Inwestycja obejmuje kompleksową termomodernizację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Długoborzu w zakresie: docieplenia obiektu, wymiany stolarki okiennej, wymiany
drzwi zewnętrznych oraz przebudowy instalacji
centralnego ogrzewania.
W wyniku realizacji projektu zostały zastosowane
odnawialne źródła energii. W grudniu 2009 r. zainstalowano kolektor słoneczny. Wartość inwestycji:
2 282 618,92 zł, dofinansowanie środkami z pochodzącymi UE wynosiło 1 119 887,46 zł.

Budowa mostu przez rzekę Jabłonkę w Porytem Jabłoni
Wartość inwestycji: 2 277 888,51 zł, dofinansowanie w kwocie 964 000,00 zł przez Ministerstwo Transportu i Infrastruktury. Droga, której częścią jest most, stanowi ważny element układu komunikacyjnego
powiatu zambrowskiego, umożliwiając połączenie z drogami krajowymi nr 63 i 8.
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Przebudowa drogi powiatowej Szumowo – Radwany Zaorze – Zaręby
Jartuzy – Stryjki
Wartość inwestycji: 2 986 532,61 zł. Inwestycja została dofinansowana z budżetu państwa z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” kwotą
1 597 800,00 zł. W budowę drogi zaangażowane były
dwa lokalne samorządy: Gmina Szumowo i Powiat Zambrowski, które częściowo sfinansowały inwestycję.
9 sierpnia 2009 r. symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Wicewojewoda Podlaski Wojciech Dzierzgowski,
Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Józef
Dąbrowski, Starosta Zambrowski Stanisław Rykaczewski oraz Wójt Gminy Szumowo Zdzisław Lutostański.

Otwarcie drogi w Gminie Szumowo – 9 sierpnia 2009 r. Na zdjęciu od lewej: Wójt Gminy Szumowo
Zdzisław Lutostański, Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Józef Dąbrowski, Starosta Zambrowski Stanisław Rykaczewski, Radny Powiatu Zambrowskiego Edward Lipiński, Wicewojewoda
Podlaski Wojciech Dzierzgowski, Radny Powiatu Zambrowskiego Robert Maciej Rosiak.

Termomodernizacja i remont budynku Szpitala Powiatowego w Zambrowie

Na zdjęciu od lewej: Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Józef Dąbrowski, Starosta Zambrowski Stanisław Rykaczewski, Prezes Szpitala Powiatowego w Zambrowie Przemysław Chrzanowski.
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W roku 2007 na wniosek Burmistrza Miasta Zambrów Kazimierza Dąbrowskiego zostało rozwiązane przez Radę Miasta Zambrów porozumienie, na mocy którego Miasto Zambrów prowadziło szpital
od roku 2002 do końca roku 2007. Od 1 stycznia 2008 r. zadanie to przejął Powiat Zambrowski. Od
1 grudnia 2008 r. Szpital Powiatowy jest spółką z większościowym udziałem Powiatu Zambrowskiego
oraz Miasta Zambrów. Inwestorem prac remontowo-budowlanych w budynku szpitala jest Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o. o. Spółka jest własnością dwóch samorządów: Powiatu Zambrowskiego
i Miasta Zambrów, które ze swoich budżetów przeznaczają środki na inwestycje szpitalne. W lipcu
2009 r. Rada Powiatu Zambrowskiego, na wniosek Zarządu Powiatu, podjęła decyzję o współfinansowaniu kosztów termomodernizacji i remontu budynku szpitala wraz z dobudową klatek schodowych oraz
o współfinansowaniu kosztów budowy nowego skrzydła budynku z przeznaczeniem na blok operacyjny
i oddział intensywnej terapii. Termomodernizacja i remont budynku szpitala wraz z dobudową klatek
schodowych wyniesie ok. 2,5 mln zł. Prace zostały rozpoczęte w grudniu 2009 r., a termin zakończenia
przewidywany jest na 31 sierpnia 2010 r. Koszt budowy nowego skrzydła budynku Szpitala Powiatowe-

go w Zambrowie z przeznaczeniem na blok operacyjny i oddział intensywnej terapii został określony na
kwotę 13 630 000 zł. Na dofinansowanie tego zadania Spółka złożyła wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Jeśli projekt otrzyma dofinansowanie,
budowa ruszy w tym roku, a zakończenie planowane jest w roku 2014.
W roku 2007 Powiat Zambrowski zakupił i przekazał szpitalowi do bezpłatnego używania echokardiograf rekondycjonowany marki HP Sonos 2500 o wartości 44 405 zł. Zakup został dofinansowany przez
gminy: Kołaki Kościelne, Rutki i Szumowo kwotą w wysokości po 6 000 zł.
W latach 2009-2010 powiat zakupił dla szpitala sprzęt medyczny o wartości ponad 200 000 zł ze środków pochodzących z budżetu Gminy Zambrów.
Samorząd Powiatu Zambrowskiego w 2010 r. przeznaczył dla szpitala środki finansowe w wysokości
1 793 000,00 zł. W ramach prac remontowych w 2010 r. zostanie wykonany remont bloku porodowego
oraz dziecięcego.

Budowa sali sportowej przy ZS nr 1 w Zambrowie
15 czerwca 2010 r. Starosta Zambrowski Stanisław Rykaczewski w obecności Wicestarosty Stanisława Krajewskiego, przedstawicieli Zarządu Powiatu oraz Dyrekcji
Zespołu Szkół nr 1 w Zambrowie oficjalnie przekazał
wykonawcy teren pod budowę sali sportowej.
Powierzchnia nowego obiektu sportowego przy
ZS nr 1 wyniesie ponad 2 tys. m2. Na parterze znajdować
się będzie sala o powierzchni około 1200 m2, sześć przebieralni z toaletami i prysznicami, dwie dla osób niepełnosprawnych, magazynki na sprzęt, pomieszczenia dla
pielęgniarek i trenerów oraz siłownia i toalety; na piętrze
trybuna na około 100 miejsc siedzących. Sala zostanie połączona z zabytkowym budynkiem szkoły nowym łącznikiem. Główne wejście zewnętrzne znajdować się będzie od strony ul. Legionowej tak, aby
z sali korzystać mogli również uczniowie Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości. Jest to druga tego typu
inwestycja Starostwa Powiatowego w Zambrowie.

Przebudowa ul. Obrońców Zambrowa w Zambrowie
W ramach tej inwestycji planuje się budowę chodnika,
ścieżki rowerowej, jezdni oraz wyrównanie studzienek
odprowadzających wodę deszczową. W wyniku zawartego porozumienia pomiędzy samorządem Powiatu Zambrowskiego a Zambrowskim Ciepłownictwem
i Wodociągami Spółka z o.o. oraz Mazowiecką Spółką
Gazownictwa Spółka z o.o. zostanie zmodernizowana
instalacja wodociągowa oraz zostanie wybudowana instalacja gazowa. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo
uczestników ruchu drogowego, młodzieży uczęszczającej do SP nr 5 w Zambrowie oraz kompleksowo rozwiąże
wszystkie dotychczasowe problemy komunikacyjne w obrębie ulicy Obrońców Zambrowa, a wymiana
wodociągu azbestowego przyczyni się do ochrony środowiska. Powiat Zambrowski pozyskał na ten cel
dofinansowanie w kwocie 825 tys. zł z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”. Przekazanie placu budowy odbyło się 18 czerwca 2010 r.
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Remont budynku Zespołu Szkół Nr 1 im. S Roweckiego „Grota” - wymiana pokrycia
dachowego zabytkowego budynku pokoszarowego.

Zadanie opiewało na łączną wartość: 305 036,89 zł.
Inwestycję zrealizowano przy wsparciu Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków
własnych. Przedsięwzięcie polegało na wykonaniu
remontu obejmującego swym zakresem: wyminę pokrycia dachowego, wymianę na nowe obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymianę na nowe
obróbek gzymsów elewacyjnych, wykonanie instalacji odgromowej.

Przebudowa drogi powiatowej Zambrów - Zakrzewo Stare – Tabędz
Wartość inwestycji to 1 779 083,26 zł, w tym dla robót wykonanych w 2007 r. – 1 392 155,97 zł , zaś
w roku 2008 na kwotę 386 927,29 zł. Na realizację inwestycji została udzielona dotacja przez Gminę
Zambrów w kwocie 1 200 000,00 zł.

Powiat Zambrowski w latach 2007-2010 zrealizował następujące inwestycje:
•
•
•
•
•
•
•
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„Przebudowa drogi powiatowej ulicy Fabrycznej w Zambrowie”. Wartość inwestycji w 2007 r. –
275 914,02 zł.
„Przebudowa podstawowego układu komunikacyjnego miasta Zambrów – etap I – ul. Papieża Jana Pawła II”. Zadanie zostało zrealizowane w 2008 r. i jego wartość wyniosła
32 609,75 zł.
„Przebudowa drogi powiatowej Zambrów ul. Wądołkowska – Wądołki – Grzymały – Czartosy –
Srebrny Borek – Srebrna - droga krajowa nr 8”. Zadanie zostało zrealizowane w 2009 r. na ogólną
wartość 496 223,54 zł.
„Przebudowa drogi powiatowej Rutki – Kossaki Nadbielne – Koty do drogi nr 679”. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w 2009 r. na kwotę ogółem 279 778,39 zł.
„Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Koziki Jałbrzyków Stok
i Konopki Jałbrzyków Stok”. Wartość umowna wynosi 129 320,00 zł.
„Budowa windy i platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku biurowym – ul. Fabryczna
3 w Zambrowie”. Inwestycja została przeprowadzona we współpracy z Urzędem Miasta Zambrów –
współudziałowcem, na wartość 107 906, 27 zł.
„Remont i przebudowa budynku szkolnego Zespołu Szkół nr 1 im. S. Roweckiego - „Grota” przy
Al. Wojska Polskiego 29A w Zambrowie z dostosowaniem obiektu dla potrzeb Ośrodka Wsparcia
dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”. Ośrodek Wsparcia rozpoczął swoją działalność z dniem
10 lutego 2010 r.

Otwarcie Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Zambrowie przy ul. Legionowej 1. Od lewej: Dyrektor
POW Urszula Dmochowska, Wicestarosta Zambrowski Stanisław Krajewski, Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Józef Dąbrowski, Poseł na
Sejm RP Jarosław Zieliński, Poseł na Sejm RP Jacek
Bogucki, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego
Marek Adam Komorowski, ks. prałat Jerzy Samsel,
Starosta Zambrowski Stanisław Rykaczewski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego Mieczysław Leszek Gliński

Powiatowy Ośrodek Wsparcia. Na zdjęciu od lewej: Starosta Zambrowski Stanisław Rykaczewski,
Ks. Dziekan Jerzy Samsel, Dyrektor Powiatowego
Ośrodka Wsparcia Urszula Dmochowska, Poseł na
Sejm RP Jarosław Zieliński

•

Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Zambrowie

Na zdjęciu wyremontowana
ul. M. Konopnickiej w Zambrowie

•
•
•
•

Remonty dróg powiatowych na terenach gmin Zambrów, Kołaki Kościelne, Szumowo, Rutki, Miasto Zambrów.
Przebudowa drogi powiatowej Laskowiec Stary – Rykacze – etap II,
Budowa chodnika wzdłuż ul. 11 Listopada w miejscowości Kołaki Kościelne,
zagospodarowanie terenu wokół Bursy Szkolnej nr 1 w Zambrowie.
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Zadania wykonywane przez Powiat Zambrowski związane z edukacją
publiczną, pomocą społeczną, wspaciem osób niepełnosprawnych,
przeciwdziałaniem bezrobociu oraz poprawą bezpieczeństwa
obywateli.
W latach 2007-2010 działania Powiatu Zambrowskiego skierowane były na stworzenie warunków w celu poprawy efektywności kształcenia i wychowania poprzez różnorodne zajęcia pozalekcyjne.
W ramach Rządowego Programu „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” zrealizowano w 2007 i 2008 r. dwa projekty pt. „Dobre wykształcenie – drogowskazem lepszej przyszłości”. Projektami objęte zostały szkoły: Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Zambrowie, Zespół Szkół nr 1 w Zambrowie, Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie.
Całkowita wartość projektów wyniosła 269 138,00 zł. Realizacja zajęć pozalekcyjnych pozwoliła na wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwijanie zainteresowań wykraczających poza podstawowy program
realizowany w szkole, aktywne spędzanie wolnego czasu, uzupełnienie posiadanej wiedzy, wzmocnienie funkcji wychowawczej szkoły. Dzięki programowi zwiększył się udział uczniów w konkursach
i olimpiadach przedmiotowych, uczniowie bardziej zaczęli przestrzega zasad współżycia zespołowego
i poznali różne formy aktywności ruchowej o charakterze turystyczno – rekreacyjnym, zmniejszyła się
ilość problemów wychowawczych.
W celu poprawy bezpieczeństwa Powiat Zambrowski w latach 2007 i 2008 otrzymał dofinansowanie na realizację projektów pt. „Monitoring wizyjny w szkołach  i placówkach” ramach rządowego
programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących zapewnienie bezpiecznych warunków
nauki, wychowania, opieki w publicznych szkołach i placówkach oświatowych. Do projektów zakwalifikowały się: Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie, Zespół Szkół nr 1 w Zambrowie,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu, Bursa Szkolna nr 1 w Zambrowie, Zespół
Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie. Całkowita wartość projektów wyniosła 79 250,00 zł. Instalacja monitoringu wizyjnego przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa osób przebywających na terenie
szkół i placówek oraz na terenach przyległych.
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W celu efektywniejszego przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w latach 2007 – 2010
Radni Powiatu Zambrowskiego przeznaczyli środki finansowe na dodatkowe zajęcia przygotowujące
młodzież do egzaminu. Powiat Zambrowski w 2008 i 2009 r. zrealizował dwa projekty „Dobre przygotowanie do matury – perspektywą lepszej przyszłości” i „Dobrze zdana matura – drogowskazem
lepszej przyszłości” w ramach „Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. Dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu
maturalnego prowadzono w trzech szkołach ponadgimnazjalnych: Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Zambrowie, Zespole Szkół nr 1 w Zambrowie, Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie.
Całkowita wartość projektów wyniosła 99 634,00 zł. W dodatkowych zajęciach przygotowujących do
matury, uczestniczyli uczniowie, którzy chcieli być lepiej przygotowani do matury, którym zależało na
wyborze lepszych studiów przygotowujących do bardziej prestiżowych zawodów na rynku pracy. Stanowiły one również szansę dla uczniów pochodzących z rodzin mniej zamożnych, których nie stać byłoby
na dodatkowa płatną naukę. Zajęcia te spełniły swoją rolę, wyniki matur w szkołach zambrowskich
uplasowały powiat zambrowski na II miejscu w 2007 r. i na I miejscu w 2008 i 2009 r. wśród powiatów
województwa podlaskiego.
W latach 2007-2008 wzmocniono rolę wychowawcy klasy podwyższając z inicjatywy Starosty
Zambrowskiego, w szkołach prowadzonych przez Powiat Zambrowski dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy łącznie z 2% do 6% najwyższego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego.
W celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz edukacyjnych młodzieży w 2007
i 2008 r., uczniowie, rodzice i pedagodzy mogli korzystać z dodatkowej specjalistycznej pomocy psychologiczno –pedagogicznej udzielanej w ramach Punktu Konsultacyjnego. Doposażono Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Zambrowie w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań nad wczesnym wykryciem zaburzeń i dysharmonii wśród dzieci i młodzieży – działania te sfinansowano z dotacji
rządowej na łączną kwotę 23 917,00 zł.
W latach 2007–2010 we wszystkich placówkach oświatowych wykonano liczne remonty, m.in.
remonty łazienek, korytarzy, sal lekcyjnych, wymianę stolarki okiennej itp. Wszystkie te prace przyczyniły się do poprawy estetyki pomieszczeń, komfortu pracy nauczycieli i uczniów, a także oszczędności
podczas eksploatacji obiektów.
W latach 2007-2010 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pozyskane środki przeznaczył
na doposażenie infrastruktury socjalno-bytowej placówki. Uzyskana dzięki programowi rządowemu
„Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w 2007 i 2008
roku” dotacja przeznaczona została na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Ponadto
w 2007 roku z Europejskiego Funduszu Społecznego w formie darowizny pozyskano sprzęt komputerowy: drukarki, skanery, wideoprojektor, a także zestaw oprogramowania edukacyjnego. Odbyło się to w
ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół”. W 2009 roku Ośrodek w Długoborzu otrzymał
wsparcie finansowe z programu rządowego: „Radosna szkoła”, którą przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych. W formie darowizny z Europejskiego Funduszu Społecznego SOSW w Długoborzu
otrzymał także sprzęt do prowadzenia diagnozy i terapii, m.in. huśtawkę terapeutyczną, piłki, deskę do
ćwiczeń równoważnych itp. W 2010 r. w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” na łączną
kwotę 11 973,00 zł zakupiono pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Długoborzu.
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Realizacja Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w latach 2007-2010
objęła następujące działania: prowadzenie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie
poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego; Powiat Zambrowski z budżetu państwa pozyskał
162 133,52 zł na utworzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
w Zambrowie przy ul. Legionowej 1, a następnie ze środków własnych dofinansował Ośrodek kwotą
227 521,34 zł; utworzono punkt konsultacyjno – informacyjny dla rodzin naturalnych, zastępczych oraz
adopcyjnych, na stronach internetowych umieszczono informację dotyczącą istniejących w powiecie
organizacji udzielających pomocy osobom będącym w sytuacji kryzysowej. 10 lutego 2010 r. rozpoczął działalność Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, który realizacją
swych zadań obejmie 40 osób.
Ważne zadanie w powiecie zambrowskim pełni Warsztat Terapii Zajęciowej w Szumowie, który
został utworzony przez Zgromadzenie Sióstr Służek NMPN Prowincja Łomżyńska i funkcjonuje od
1 grudnia 2006 r. prowadząc działalność dla 30 osób, a od 03.12.2008 r. dla 35 uczestników. Stwarza osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy zawodowej, możliwość udziału w rehabilitacji
zawodowej i społecznej przez terapię zajęciową zmierzającą do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności
każdego uczestnika. Powiat Zambrowski w 2007 roku dofinansował działalność warsztatu w kwocie
21 180,00 zł, w roku 2008 roku kwota ta wyniosła 44 937,00 zł., w 2009 roku 57 540,00 zł., a w 2010
roku Powiat Zambrowski zaplanował dofinansować działalność warsztatu kwotą 57 540,00 zł.

Przekazanie samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szumowie - Zgromadzenie Sióstr Służek
NMPN Prowincja Łomżyńska. Od lewej: Radny Powiatu Zambrowskiego Edward Lipiński, Radny
Powiatu Zambrowskiego Robert Maciej Rosiak, Przewodniczący Rady Powiatu Zambrowskiego
Józef Dąbrowski, Starosta Zambrowski Stanisław Rykaczewski, Wójt Gminy Zambrów Kazimierz
Dmochowski, Wicestarosta Zambrowski Stanisław Krajewski.
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W latach 2007-2009 Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie pozyskał szereg środków na potrzebne remonty oraz zakupił niezbędny sprzęt. W roku 2007 uzyskano dotacje celowe
w wysokości 35.500,00 zł na wykonanie oddzielnego wejścia dla grupy socjalizacyjnej oraz całkowite
oddzielenie pomieszczeń, 30.000,00 zł na projekt „Opieka nad dzieckiem i rodziną”, 20.000,00 zł
na realizację zadań w zakresie osiągania standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
50.000,00 zł na projekt „Opieka nad dzieckiem i rodziną”. Środki te zostały w całości przeznaczone
na: remont sanitariatów I i II piętro, remont klatki schodowej, schodów, uzupełnienie mebli w sypialniach, w salach telewizyjnych, uczelniach, sprzęt RTV i AGD oraz wyposażenie łazienek. Realizując
zadania w 2009 roku, w zakresie osiągania standardów w placówce ze środków budżetu sfinansowano:
wymianę okien w grupie usamodzielnienia dziewcząt, zakup mebli, wymianę oświetlenia w salach, zakup sprzętu AGD, zakup sprzętu sportowego, zakup sprzętu elektrycznego, zakup przęseł do ogrodzenia
terenu placówki od strony ul. Ogrodowej. Ponadto każdego roku dla wychowanków były organizowane
obozy i kolonie.
Powiatowy Urząd Pracy każdego roku otrzymuje środki Funduszu Pracy na aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu, a także pozyskuje środki z tzw. „rezerwy Ministra” na pomoc osobom
bezrobotnym i poszukującym pracy. W 2007 r. PUP pozyskał dodatkowo środki finansowe na aktywizację osób bezrobotnych z SPO RZL na realizację działań: „Perspektywy dla młodzieży” oraz „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia”. Od 2008 r. urząd pozyskuje środki finansowe
z POKL Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich. W latach 2007-2010 (do kwietnia br.)
urząd pracy realizował następujące działania w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu:
szkolenia o łącznej liczbie – 959, staże – 1877, przygotowanie zawodowe – 591, prace interwencyjne
– 220, roboty publiczne – 40, dotacje dla bezrobotnych – 336 i dla zakładów pracy – 153 miejsc pracy.
Urząd pracy dysponuje również INFOKIOSKIEM tj. urządzeniem do przeglądania udostępnionych stron
internetowych i wyszukiwania informacji na stronach serwisów.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie jest zawodową, umundurowaną
i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formacją, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Dzięki staraniom władz Powiatu i Komendanta
Państwowej Straży Pożarnej udało się pozyskać nowy sprzęt dla wspomnianej wyżej jednostki pożarniczej funkcjonującej na terenie Powiatu Zambrowskiego. W roku 2007 zakupiono specjalistyczny samochód z podnośnikiem MAN TGL 12.240 4X2BB za kwotę 930 900,00 zł. Zakup sfinansowany został w całości z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży
Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”, a przekazane środki pochodziły z budżetu państwa. W roku 2009 zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Midlum 300.15
4x2 z modułem ratownictwa drogowego za kwotę 619 530,00 zł., sfinansowany w całości w ramach
projektu: „Trans-BiaLubOl. Poprawa bezpieczeństwa na drogach w województwie lubelskim,
podlaskim i warmińsko-mazurskim” ze środków Unii Europejskiej „Infrastruktura i Środowisko - Narodowa Strategia Spójności”. W tym samym roku ze środków Starostwa Powiatowego
w Zambrowie w wysokości 7 320,00 zł. zakupiono 2 szt. pił do drewna STIHL MS260. W bieżącym
roku planowany jest zakup ciągnika siodłowego do cysterny 18 000 litrów na środki gaśnicze. Powiat
Zambrowski dofinansuje zakup kwotą 78 000,00 zł., a cały koszt ma wynieść ok. 340 000,00 zł.
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JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU ZAMBROWSKIEGO
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zambrowie
ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
tel. (86) 271 06 69
kierownik Jadwiga Krajewska
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Zambrowie
al. Woj. Pol. 52, 18-301 Zambrów
tel. (86) 271 34 89
dyrektor Jadwiga Paździor
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zambrowie
ul. Obwodowa 2, 18-300 Zambrów
tel. (86) 271 21 78
dyrektor Barbara Gromak
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie
ul. Konopnickiej 16, 18-300 Zambrów
tel. (86) 271 27 08; fax 271 26 21
dyrektor Jan Pilch
Zespół Szkół nr 1 im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Zambrowie
al. Woj. Pol. 31, 18-300 Zambrów
tel. (86) 271 23 50
dyrektor Łotysz Maryna
Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie
al. Woj. Pol. 29, 18-300 Zambrów
tel. (86) 271 48 82; fax 271 10 51
dyrektor Jan Zakrzewski
Bursa Szkolna nr 1 w Zambrowie
ul. Obwodowa 2, 18-300 Zambrów
tel. (86) 271 26 34
dyrektor Iwona Romanek
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Długoborzu
Długobórz I nr 5, 18-301 Zambrów
tel. (86) 271 84 16
dyrektor Jan Grzyb
Powiatowy Zarząd Dróg w Zambrowie
ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
tel. (86) 271 32 30
dyrektor Cezary Lasek
Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie
ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów
tel. (86) 271 46 97
dyrektor Dariusz Olszewski
Powiatowy Ośrodek Wsparcia
ul. Legionowa 1, 18-300 Zambrów
dyrektor Urszula Dmochowska
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