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SPIS TREŚCI SŁOWO OD BURMISTRZA

Szanowni 
Państwo!

Na naszych oczach rozwiewa się jak 
dym paradygmat cywilizacyjny, który 
nas kształtował przez ostatnie dwie-
ście lat: że jesteśmy panami stworze-
nia, możemy wszystko i świat należy 
do nas. Nadchodzą nowe czasy.

Te słowa naszej noblistki Olgi To-
karczuk oddają sens naszego 

istnienia, pokazują wybór właści-
wej drogi w tym pogubionym świe-
cie. Nie można trafniej ocenić sytu-
acji, z jaką świat zetknął się w tym 
roku z niewidzialnym dla ludzkiego 
oka zagrożeniem. Zwolnijmy tem-
po, zauważmy drugiego człowie-
ka wokół siebie. Zauważmy małego 
człowieka wokół siebie, wszak dzieci 
z pełną ufnością poddają się naszym 
decyzjom, wierząc, że podejmuje-
my je dla ich dobra. To przesłanie 
od wielu miesięcy jest moim drogo-
wskazem, gdyż szukanie najbardziej 
optymalnego rozwiązania dla sytu-
acji w jakiej znalazła się zakroczym-
ska oświata jest absolutnym, powta-
rzam, absolutnym priorytetem dla 
moich działań.

W czasach pandemii przyszło 
nam obchodzić jedną z najważniej-
szych rocznic – 30-lecie samorządu 
terytorialnego. 27 maja 1990 władza 
wróciła do nas, do zwykłych ludzi, 
do naszych małych ojczyzn i musimy 
zrobić wszystko, aby tak już zosta-
ło zgodnie z zasadą subsydiarności, 
która mówi, że władza powinna mieć 
znaczenie pomocnicze, wspierają-
ce w stosunku do działań jednostek, 
które ją ustanowiły. Ustawa o samo-
rządzie mówi, że to my decydujemy, 
jak chcemy żyć, jak ma wyglądać na-
sze miasteczko, nasza wieś, jaką dro-
gą dzieci będą chodzić do szkoły, ja-
kie sklepy będą w naszym otoczeniu, 
gdzie zbudujemy skwerek, a gdzie 
kino czy nawet teatr. To my, miesz-
kańcy naszej gminy, wybierając na-
szych przedstawicieli do władz lokal-
nych o tym wszystkim decydujemy. 
Władza jest w naszych rękach. Nie 
zapominajmy o tym. Więcej o wiel-
kim święcie demokracji, jakim była 
– według mnie – najbardziej ważna 
ustawa w historii III Rzeczypospoli-
tej, wewnątrz numeru.

Zbliża się zakończenie roku szkol-
nego, jakże inne od znanych nam 
dni końca czerwca. Po raz pierwszy, 
w znanej nam współczesności, na-
sze dzieci przestały w marcu chodzić 
do szkoły. Jeszcze 20 lat temu taka 
sytuacja byłaby nie do pomyślenia, 
ale dzisiejszy postęp technologicz-
ny umożliwił lekcje zdalne właściwie 
z każdego przedmiotu. Nawet bliskim 
mi wychowaniem fizycznym można 
było pokierować poprzez komputer. 
Nie byłoby takiego efektu, gdyby nie 
nauczyciele. Chciałbym złożyć po-
dziękowania wszystkim opiekunom 
i wychowawcom młodzieży, którzy 
z właściwą sobie pasją i poświęce-
niem zdołali doprowadzić nasze po-
ciechy do szczęśliwego finału. Należy 
żyć nadzieją, że 1 września 2020 roku 
wszyscy spotkamy się na rozpoczę-
ciu roku szkolnego 2020/2021.

W wakacje mija 100 rocznica jed-
nej z najważniejszej bitew świata – 
Bitwy Warszawskiej 1920 r. O tej bi-
twie, o której się mówi, że uratowała 
Europę Środkową i część Zachodniej 
przed olbrzymim niebezpieczeń-
stwem: przed fanatyczną tyranią so-
wiecką, wspierający działania Józefa 
Piłsudskiego generał francuski Maxi-
me Weygand tak powiedział To zwy-
cięstwo, które taką radością przejęło 
Warszawę, jest zwycięstwem pol-
skim. Operacje zostały wykonane 
przez generałów polskich, według 
planu polskiego.

Planujemy uroczystości upa-
miętniające to wydarzenie, jednak 
szczegóły dotyczące organizacji bę-
dziemy mogli podać, z uwagi na sy-
tuację epidemiologiczną, w terminie 
późniejszym.

Zachęcam do lektury naszego lo-
kalnego kuriera.

Artur Ciecierski
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Otwarcie siłowni plenerowej w Wojszczycach
12 maja przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach 
została otwarta siłownia plenerowa. Otwarcia 
dokonał burmistrz Artur Ciecierski wraz 
dyrektorką szkoły Aleksandrą Szczurowską. 
Inwestycja w całości została zrealizowana 
z funduszu sołeckiego miejscowości Wojszczyce, 
wyodrębnionego w budżecie gminy w latach 2019 
i 2020. Jej koszt wyniósł 31.299 złotych.

S iłownia plenerowa w Wojszczycach to 12 urządzeń zgru-
powanych w 6 kompletach, zlokalizowanych na świeżym 

powietrzu. Dzięki swej dostępności, a także łatwości ob-
sługi, z pewnością stanie się miejscem ćwiczeń, wypoczyn-
ku oraz spotkań lokalnej społeczności. Trening na siłowni 
wreszcie przestanie kojarzyć się z duszną i zatłoczoną salą. 
To doskonała forma aktywizacji stawów, a także sposób na 
poprawienie koordynacji ruchowej czy kondycji.

KZ

Prace przy utwardzeniu 
terenu przy szkole  
w Zakroczymiu

Remont w oddziale 
przedszkolnym  
w Szkole Podstawowej 
w Zakroczymiu

P rzy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Zakroczy-
miu trwają prace przy utwardzeniu terenu. Prace po-

dzielone zostały na dwa etapy. Pierwszy, obecnie reali-
zowany, zostanie zakończony jeszcze przed wakacjami. 
Rozpoczęcie drugiego planowane jest na rok przyszły.

KZ

W minione ferie w Szkole Podstawowej im. 
Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu odbył się 
kapitalny remont najstarszej sali przeznaczonej 
dla oddziału przedszkolnego. Pracownia zyskała 
jasny kolor ścian oraz zupełnie nowe, kolorowe 
meble dostosowane do wieku przebywających 
w oddziale dzieci. Dodatkowo wymienione zostało 
oświetlenie, a na podłodze pojawiła się estetyczna 
wykładzina, duży dywan oraz kolorowe poduchy 
przeznaczone do wypoczynku dla dzieci.

Sala została ponadto wyposażona w rzutnik multime-
dialny, który uatrakcyjnił prowadzone zajęcia. W chwili 

obecnej, ze wspaniale stworzonych w oddziale przedszkol-
nym warunków, korzysta 25 dzieci. W czasie nadchodzą-
cych wakacji planowany jest remont kolejnej sali, w której 
utworzony zostanie trzeci już oddział przedszkolny.

Sala do prowadzenia terapii integracji 
sensorycznej
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców oraz potrze-
bom uczniów Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu, Dyrektor 
Szkoły p. Anna Dudziej przy współpracy z Burmistrzem Za-
kroczymia p. Arturem Ciecierskim, podjęli decyzję o stworze-
niu sali do prowadzenia terapii integracji sensorycznej. W tym 

celu wyremontowane zostało pomieszczenie oraz zakupiono 
specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć. Od grudnia 2019 
roku z sali do terapii integracji sensorycznej korzystają, pod 
okiem terapeuty, uczniowie szkoły. W przyszłości, ze szkolne-
go zaplecza terapeutycznego będą mogły korzystać także dzie-
ci z Gminnego Przedszkola Publicznego „Radosne Wzgórze”.

dyr. Anna Dudziej

 - Utwardzony teren przy SP w Zakroczymiu

 - Siłownia plenerowa w Wojszczycach

 - Oddział przedszkolny w SP w Zakroczymiu
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Fundusz Sołecki Trębek 
Nowych w całości 
przeznaczony na 
sfinansowanie instalacji 
bram garażowych 
w nowopowstałych 
garażach

To piękny gest pomóc tym, którzy na co dzień nam po-
magają, ale także doskonała inwestycja we wspólne 

bezpieczeństwo. Zakup i montaż bram garażowych to koszt 
ponad 41 000,00 zł, w całości poniesiony z funduszu sołec-
twa. Zamontowane bramy będą w pełni zautomatyzowa-
ne, co zapewne usprawni działania naszych druhów.

KZ

Rozpoczął się III etap budowy oświetlenia 
ulicznego w technologii LED przy DK 62. 
Inwestycja rozpoczęta w 2018 roku została 
podzielona na cztery etapy. Pierwszy, 
ukończony w 2018 roku, obejmował budowę 
21 punktów świetlnych w miejscowości 
Wygoda Smoszewska. W roku następnym 
został zrealizowany II etap, w którym 
powstało 28 punktów świetlnych między 
Wygodą Smoszewską a Emolinkiem.

Obecnie realizowany III etap inwestycji zakłada 
budowę kolejnych 35 punktów świetlnych na ob-

szarze między szkołą w Emolinku, a miejscowością Ja-
worowo-Trębki Stare. Wartość tegorocznej inwestycji 

wynosi 218.000 złotych, z czego 14.804,92 złote pocho-
dzi z funduszu sołeckiego miejscowości Emolinek.

Na przyszły rok zaplanowany jest IV etap inwesty-
cji. Będzie on obejmował budowę 29 punktów świetl-
nych w miejscowościach Trębki Nowe oraz Trębki Sta-
re. Po realizacji IV etapu budowy, inwestycja związana 
z oświetleniem DK 62 zostanie zakończona.

KZ

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3001W

W grudniu 2019 roku powiat nowodworski 
podpisał umowę na dofinansowanie zadania 
dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 
3001W w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

Inwestycja została dofinansowana kwotą 2.125.891 zło-
tych. Zrealizowano przebudowę drogi na odcinku Swo-

bodnia – Zakroczym – ul. Koźmińskiego – ul. Warszawska 
– ul. Gałachy do drogi krajowej nr 62.

Wykonane zostały roboty budowlane w części dro-
gi o długości 1540 m wraz z ciągiem pieszo-rowerowym 
o długości 1372 m i pobocza o szerokości 1 m. Oczyszczo-
no rowy drogowe oraz przepusty zlokalizowane w ciągu 
przebudowanego odcinka. Wykonano także dwa perony 
autobusowe i zamontowano latarnie hybrydowe na wyso-
kości przejść dla pieszych.

tekst i zdjęcie Starostwo Powiatowe  
w Nowym Dworze Mazowieckim

Budowa oświetlenia przy drodze DK 62

 - Nowy garaż przy OSP w Trębkach Nowych

 - Nowe punkty świetlne przy trasie DK 62

 - Nowa nawierzchnia i chodnik przy ul. Gałachy
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Nowy dach dla strażnicy 
OSP w Trębkach Nowych

Sieć kanalizacji sanitarnej na Duchowiźnie 

Gmina Zakroczym znalazła się na liście 
beneficjentów programu Mazowieckie Strażnice 
OSP-2020. Złożony wniosek obejmował remont 
dachu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Trębkach Nowych. Wartość projektu została 
oszacowana na kwotę 40.000 zł, z czego pozyskane 
dofinansowanie ma stanowić 50% tej kwoty.

OSP w Trębkach Nowych odgrywa bardzo dużą rolę 
w zakresie ochrony życia, zdrowia, mienia i środowi-

ska podczas pożaru, klęsk żywiołowych, zagrożeń ekolo-
gicznych lub innych miejscowych zagrożeń na obszarze 
całego subregionu. Jest jedną z najbardziej aktywnych jed-
nostek ochotniczych powiatu nowodworskiego. Wykazuje 
się wyjątkowym zaangażowaniem, uczestnicząc w najważ-
niejszych operacjach ratowniczych w regionie.

Dach to jeden z najważniejszych elementów każdego bu-
dynku, chroni przed działaniem czynników zewnętrznych. 
Na części strażnicy objętej projektem dach został wykonany 
w latach 70-tych. Jego pokrycie wykonane jest z płyt eterni-
towych, które zawierają azbest. Zagraża więc zdrowiu stra-
żaków-ochotników wykonujących swoje zadania. Sam stan 
dachu również pozostawiał wiele do życzenia, przy nieko-
rzystnych warunkach pogodowych pojawiały się przecieki. 
Przewidziany remont dachu ma obejmować odtworzenie 
stanu pierwotnego, przy czym pokrycie dachowe z eternitu 
azbestowego zostanie zastąpione blachodachówką. Projekt 
ma zostać zrealizowany do końca bieżącego roku.

Ukończony został projekt budowy sieci kanalizacji sa-
nitarnej wzdłuż ulicy Duchowizna. Wyłoniony został 

również wykonawca inwestycji, który zgodnie z założe-
niami umowy, zakończy prace do dnia 11 marca 2021 r. 
Zgodnie z projektem, do sieci przyłączonych zostanie  
17 gospodarstw. Sumaryczny, szacunkowy koszt pro-
jektu i wykonania inwestycji to ponad 609 000,00 zł. 
Możliwość przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej po-
zwoli na bezpieczny i ekologiczny odpływ nieczystości 
płynnych. Zbiorcza sieć kanalizacyjna to również tań-
sze rozwiązanie dla gospodarstw domowych w porów-
naniu z koniecznością opłacania opróżniania szamba.

KZ

Zakroczym dzielnie walczy z pandemią!
Jeszcze wszystko będzie dobrze!

Na skutek wydanych Rozporządzeń Rady Ministrów oraz 
Rozporządzeń Ministra Zdrowia, zmuszeni byliśmy za-

mknąć nasze instytucje publiczne, w tym szkoły i przed-
szkola. Pracownicy jednostek pracowali w izolacji lub zdal-
nie. Mimo to, sprawy urzędowe, które nie cierpiały zwłoki, 
były załatwiane w trybie nadzwyczajnym. Tak np. pracowni-
cy GOPS przy współpracy z GOK-kiem oraz ZGK i strażakami 
z OSP Zakroczym i OSP Trębki Nowe, w trakcie trwającej epi-
demii, rozwieźli 530 paczek żywnościowych dla rodzin po-
trzebujących. Ponadto, świadczona była pomoc dla rodzin 
objętych kwarantanną. Aby umożliwić dzieciom kontynu-
ację nauki, pozyskaliśmy środki finansowe na zakup 37 lap-
topów dla dzieci, w ramach programu „Zdalna Szkoła Plus”, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020. 
Ponadto, w związku zamknięciem placówek oświatowych, 
wykorzystaliśmy ten czas na remonty, przeczytacie o tym 
w kolumnie Inwestycje na stronie 3.

Zadbaliśmy również o bezpieczeństwo naszych senio-
rów, Wszystkim osobom powyżej 60 rż., z pomocą naszych 
radnych, rozdaliśmy ponad 1500 szt. maseczek ochronnych. 
We wszystkich instytucjach publicznych wprowadziliśmy 

bezwzględne pierwszeństwo obsługi osób starszych, które 
są najbardziej narażone na skutki zarażenia koronawirusem.

Decyzją burmistrza Zakroczymia, przekazaliśmy środ-
ki ochrony indywidualnej (maseczki, środki do dezynfekcji) 
o wartości 10 000,00 złotych na potrzeby szpitala powiato-
wego w Nowym Dworze Mazowieckim.

Chcąc wesprzeć lokalnych przedsiębiorców, burmistrz 
podjął decyzję, iż umożliwi im rozłożenie opłat na raty, 
ewentualne odroczenie terminu płatności. Ponadto, czaso-
wo zniesiona opłata prolongacyjna, a windykacja wszelkich 
należności zostaje wstrzymana do końca czerwca 2020 r.

Niezmiernie cieszymy się, że nasi mieszkańcy również 
włączyli się w walkę ze skutkami COVID-19. Zawsze chętnie 
wspieramy takie akcje, jak Bieg na chacie (akcja charyta-
tywna, z której dochód został przekazany Nowodworskie-
mu Centrum Medycznemu) czy Wirtualny Bazarek Gminy 
Zakroczym (wsparcie dla lokalnych rolników, wytwórców 
i sklepikarzy). Nasze mieszkanki szyły maseczki, które zo-
stały przekazane dla służb ratowania życia i zdrowia. Ode-
braliśmy nawet telefon od seniorki, która chciała przekazać 
nici pozostałe po zamkniętej szwalni, które mogą przysłu-
żyć się do szycia materiałów ochronnych. Dziękujemy!

KZ



6 KURIER ZAKROCZYMSKI

30-lecie samorządu 
terytorialnego
O wydarzeniu, które na zawsze zmieniło Polskę

27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze 
prawdziwie wolne wybory w naszym 
kraju. I były to wybory samorządowe. 
Trudno przecenić wagę tego 
wydarzenia, które stoi trochę w cieniu 
wyborów z 4 czerwca 1989. Tylko o ile 
te czerwcowe zdecydowały o upadku 
komunizmu, o pierwszym kroku 
do wolności, to wybory samorządowe 
właściwie zrealizowały tę wolność. 
Władza wróciła do korzeni. Wybrano 
blisko 52 tysiące radnych, co zmieniło 
rzeczywistość tysięcy gmin w Polsce. 
Przywrócono po 40 latach samorząd 
terytorialny, kończąc rządy lokalnych 
partyjnych kacyków. Przywrócono 
zasadę pomocniczości. Zasadę mówiącą 
o tym, że każdy szczebel władzy 
powinien realizować tylko te zadania, 
które nie mogą być zrealizowane przez 
szczebel niższy. 

Idea pomocniczości sięga korzeniami czasów starożyt-
nych. Wybory samorządowe były ogromnym przeło-

mem w sensie prawnym, ustrojowym, ale też w sensie 
społecznym. Zaangażowanie w sprawy małych ojczyzn 
zaczęło być najważniejszym wyzwaniem dla tysięcy rad-
nych gminnych, powiatowych i wojewódzkich, wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast. Starostów w powia-
tach i marszałków województw. Nie można też zapomi-
nać o sołtysach, których mamy w Polsce ponad 40 tys., 
a także pracownikach instytucji samorządowych. Razem 
daje nam to setki tysięcy osób, których jedynym zawo-
dowym celem jest poświęcenie się na rzecz swoich spo-
łeczności, bo któż lepiej zna potrzeby i bolączki swoich 
sąsiadów, niż ich własny sąsiad.

Jakże Polska wypiękniała dzięki ich zaangażowaniu. 
Ileż zrealizowano inwestycji. Skok cywilizacyjny jaki się 
dokonał w tym okresie jest dziełem w lwiej części peł-
nej pomysłów, aktywnej samorządności. A przykładów 
można mnożyć w tysiące, gładkie, dobrze utrzymane 
drogi, piękne skwery i place, zadbane zabytki, nowocze-
sne oświetlenie ulic, czy domy kultury pełne inicjatyw 
i cyklicznych imprez kulturalnych.

Prawdziwa Polska wszak jest nie w wielkich mia-
stach, ale w małych mieścinach, bądź na wsiach. To tutaj 
bije serce polskiego samorządu. Na osiedlu czy we wsi, 
na drodze, którą zmierzamy po pracy do domu. W szko-
le, w przychodni, w miejscowym urzędzie czy w za-
kładzie pracy. W lokalnej parafii, klubie sportowym, 
stowarzyszeniu, w domu kultury i bibliotece. Wśród 

współpracowników, znajomych i sąsiadów. Wśród 
swoich.

Na zakończenie chciałbym zacytować mojego przy-
jaciela, samorządowca z krwi i kości, obecnie sekretarza 
generalnego Związku Powiatów Polskich Rudolfa Boru-
siewicza: Oddając honory samorządowcom, pamiętając 
o tragicznych rezultatach czasów centralizmu demokra-
tycznego i koncepcji jednolitej administracji państwo-
wej brońmy ustroju Rzeczypospolitej opartej o samo-
rząd terytorialny.

Sławek Latała
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W urzędzie Miejskim w Zakroczymiu można już 
potwierdzać tożsamość celem założenia Profilu Zaufanego!
Zachęcamy Państwa do załatwiania spraw urzędowych przez Internet.

Idziemy z duchem czasu i postępem technologicznym!

Wdrażamy w naszym Urzędzie nowe narzędzia 
informatyczne, aby załatwianie spraw 
urzędowych stało się możliwie jak najprostsze, 
szybkie i bez konieczności wychodzenia 
z domu. Oto część udogodnień, jakie możemy 
zaproponować:

°° w Urzędzie zapłacisz kartą, 
°° wyrabiamy e-dowód, czyli dowód osobisty z warstwą 

elektroniczną, 
°° załatwiamy sprawy nadesłane platformą ePUAP, e-ma-

il’em czy nawet poprzez komunikator Messenger

Ponadto, od stycznia 2020 roku uruchomiliśmy nowy Biu-
letyn Informacji Publicznej.

Obecnie trwa budowa i uruchomienie nowej strony in-
ternetowej gminy, gdzie będzie można znaleźć aktualno-
ści, najważniejsze informacje i ciekawostki z życia gminy, 
przeczytać jak załatwić sprawę, pobrać druki i formularze 
czy sprawdzić kalendarium wydarzeń gminnych. Nowa 

platforma daje także możliwość informowania urzędu 
o zaobserwowanych usterkach poprzez specjalny formu-
larz czy dodawanie ogłoszeń. Nowa strona internetowa 
dostępna będzie pod dotychczasowym adresem, tj. zakro-
czym.pl.

Zapraszamy również do śledzenia profilu naszej gminy 
na Facebook’u: @ugzakroczym.
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Wieści z Gminnego Przedszkola 
Publicznego
Czyściochowe przedszkole
W tygodniu poprzedzającym zamknięcie 
Gminnego Przedszkola w Zakroczymiu, dzieci 
brały udział w projekcie „Czyściochowe 
przedszkole”. 

Realizując projekt, przedszkolaki miały okazję utrwa-
lić zasady higieny oraz zapoznać się z zasadami dba-

nia o swoje zdrowie, jak również osób w ich najbliższym 
otoczeniu. Mydłoman, Świnka Zakatarzynka, Królik Higie-
nek, Lisiczka Rudka, Kotek Pupik to bohaterowie projek-
tu, którzy codziennie pojawiali się w przedszkolu z cieka-
wymi historyjkami, dotyczącymi codziennych czynności 
higienicznych. 

Mydłoman uświadamiał dzieci jak ważne jest prawi-
dłowe mycie rąk. Świnka Zakatarzynka uczyła dzieci dba-
nia o higienę nosa oraz zasłaniania buzi podczas kichania 
i kaszlu, zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie mamy chustecz-
ki higienicznej. Królik Higienek uczył dzieci prawidłowego 
mycia ząbków i dbania o jamę ustną. Lisiczka Rudka razem 
z Gąbuchą Spryciuchą zachęcały do codziennych kąpieli. 
Prawidłowego korzystania z toalety uczył dzieci Kotek Pu-
pik razem z Papirusem Pierwszym. 

Przedszkolaki brały również udział w eksperymentach, 
których zadaniem było pokazanie tego, co gołym okiem 
jest dla nas niewidoczne, czyli wirusów i bakterii. Dzieci 
malowały dłonie farbami, a następnie witały się podając 
dłoń. Eksperyment ten pokazał dzieciom, jak łatwo mo-
żemy przekazywać sobie wirusy i bakterie oraz jak ważne 

jest mycie rąk. Kolejnym eksperymentem było pokazanie 
dzieciom, co mydło robi z wirusami i bakteriami. W tym 
celu do zabarwionej na czerwony kolor wody, wkładaliśmy 
patyczek higieniczny zamoczony w wodzie oraz zamoczony 
w mydle. Efekt – mydło „odganiało” kolor czerwony, czy-
li nasze wirusy i bakterie. Projekt, choć już zrealizowany 
to jego tematyka jest jak najbardziej aktualna. Dlatego za-
chęcamy państwa do rozmowy z dziećmi i utrwalania za-
sad higieny. Prosimy również pamiętać o złotej zasadzie: 
NIE MA „GŁUPICH” ODPOWIEDZI. 

Pamiętajmy – nie tylko dzieci uczą się od nas, ale rów-
nież my od nich. Niech ta zabawa będzie świetną okazja 
to wspólnego utrwalania wiedzy. 

Dzień Babci i Dziadka
Dzień Babci i Dzień Dziadka to dni niezwykłe, 
nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla 
babć i dziadków. To dni pełne uśmiechów, 
wzruszeń, łez i radości. 24 stycznia w naszym 
przedszkolu obchodziliśmy we wszystkich 
grupach Dzień Babci i Dzień Dziadka. 

Na wstępie dyrektor przedszkola, Elżbieta Lewan-
dowska przywitała wszystkich gości ciepłymi sło-

wami, a następnie złożyła życzenia. W pięknie udekoro-
wanych salach przedszkolaki z grup Motylki, Biedronki 
i Pszczółki przedstawiły programy artystyczne. Były 
to wzruszające i radosne zarazem wiersze i piosenki 
okolicznościowe, związane ze świętem babć i dziadków. 

Oprócz montażu słowno–muzycznego, goście 
obejrzeli także pokazy taneczne w wykonaniu dzieci. 
Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a go-
ście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane 
pod ich adresem. Następnie obdarowały swoich uko-
chanych gości upominkami, przygotowanymi własno-
ręcznie. W przyjęciu gości pomógł tata Michałka, który 
przygotował słodki poczęstunek. Był on okazją do roz-
mów, dzielenia się wrażeniami, a przede wszystkim 
umocnienia więzi rodzinnych i bliższego poznania się. 
Były też wspólne zabawy przy muzyce oraz konkursy, 
w których dziadkowie aktywnie uczestniczyli, co spra-
wiło dzieciom wiele radości. Atmosfera tej uroczysto-
ści była wspaniała, podziękowaniom ze strony gości nie 
było końca. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej 
atmosferze. Dzieci, poprzez wiersz, piosenkę i taniec, 
mogły wyrazić kochanym babciom i dziadkom, swoje 
uczucia za trud włożony w ich wychowanie.

Gminne Przedszkole Publiczne
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Wieści ze szkół
Nowa pracownia  
multimedialna w Emolinku
Pod koniec kwietnia szkoła podstawowa 
w Emolinku otrzymała 16 laptopów wraz 
z przenośną szafą, do której można podłączyć 
jednocześnie wszystkie komputery i pracować 
w dowolnym miejscu w szkole. 

Szkoła w Emolinku jako jedyna w gminie Zakroczym, 
jedna z trzech w powiecie nowodworskim i 764 

w Polsce została wyróżniona w edycji specjalnej kon-
kursu. Mobilna pracownia multimedialna jest nagrodą 
za udział uczniów w Ogólnopolskim Konkursie #OSE-
Wyzwanie – OSERegio, zorganizowanym przez NASK 
i Ministerstwo Cyfryzacji.

To kolejne laptopy dla szkoły w Emolinku. W tym sa-
mym miesiącu szkoła otrzymała 4 komputery w ramach 
projektu grantowego „Zdalna szkoła – wsparcie Ogól-
nopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 

Bajki w Wojszczycach
Pomimo, iż w szkole nie odbywają się zajęcia 
dydaktyczne staramy się wyjść naprzeciw 
oczekiwaniom naszych najmłodszych. Specjalnie 
dla nich ruszyła akcja „Bajki dzieciom”, w którą 
zaangażowali się szkolni pedagodzy. Czytanie 
dzieciom bajek, czy to w ciągu dnia, czy też 
na dobranoc to jedna z najlepszych rzeczy, 
jakie można zrobić dla ich rozwoju. Bo choć 
żyjemy w czasach zdominowanych przez media 
elektroniczne, tradycyjna książka wciąż nie 
ma sobie równych w pobudzaniu dziecięcej 
wyobraźni.

Zapraszamy na stronę facebook’ową szkoły, gdzie moż-
na wysłuchać wspomnianych bajek.
Z okazji Światowego Dnia Ziemi nasi uczniowie włączyli 

się w akcję pomocy w pracach ogrodowych. Tego typu ini-
cjatywy zbliżają nas do siebie w tym trudnym czasie.

Szkoła Podstawowa w Wojszczycach

zdalnego”. W związku z kontynuacją ww. projektu pod 
nazwą „Zdalna szkoła+” do Emolinka trafią kolejne 
laptopy.

KZ

Obchody i uroczystości gminne 
oraz państwowe w 2020 roku
01.08 – 76. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
14-16.08 – 100. Rocznica Bitwy Warszawskiej
27.09 – 81. Rocznica obrony Zakroczymia
11.11  – 102. Rocznica odzyskania niepodległości
Grudzień  – 3. Wigilia miejska i jarmark bożonarodzeniowy
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16 kwietnia 1950 roku zakroczymska szkoła, 
niczym mityczny feniks, powstała z popiołów, 
odradzając się po zniszczeniach wojennych. Jej 
odbudowa została zainicjowana w 1946 roku 
przez więźniów Fortu I w Zakroczymiu. Na czele 
Komitetu Budowy Szkoły stanął Piotr Zapart. 
Prace trwały cztery lata. Podczas uroczystości 
otwarcia odbudowanej szkoły wmurowano 
tablicę, upamiętniającą to wydarzenie. 

Symbolicznie również zabrzmiał pierwszy 
dzwonek. Piotr Zapart w swym przemówieniu 
podkreślił, iż „zostało przywrócone dziatwie 
i społeczeństwu to, co krwawy okupant odebrał 
i zniszczył”. 70 lat po tych wydarzeniach, obecna 
dyrektor szkoły Anna Dudziej ustanowiła 
dzień 16 kwietnia Świętem Szkoły. Zapraszamy 
do przeczytania tekstu księdza Jacka 
Zakrzewskiego.

Wdzięczność za Pomnik

Wdzięczność jest pamięcią serca, pisał poeta. Fanta-
stycznie się składa, że dla nas Zakroczymiaków i po-

mnikiem i wdzięcznością zarazem, jest Szkoła Podstawo-
wa, nota bene im. Pomnik Wdzięczności. Nasza szkoła, 
choć swoim istnieniem nie dorównuje płockiej małacho-
wiance, która założona w roku 1180 nosi miano jednej 
z najstarszych szkół w Polsce, ale jej historia powstania 
wzbudza wzruszenie i najwyższy podziw.

Historię tragedii II wojny światowej dzisiaj możemy tyl-
ko sobie wyobrazić czytając książki i słuchając opowieści 
ludzi, którzy przeżyli tamto piekło. Mimo tej niesamowi-
tej nędzy wojennej i dramatu ludzkości, było wielu takich, 
którzy z narażeniem życia pragnęli zostać ludźmi i zacho-
wywać się jak ludzie. W poczet takich osób wpisują się nie 
tylko historyczni bohaterowie wojenni, żołnierze AK czy 
zasłużeni dowódcy polityczni do końca walczący o polską 
sprawę, ale i zwykli obywatele, w tym także z Zakroczy-
mia. To oni, nazwani później „Rodziną Zakroczymską”, słu-
żyli nieocenioną pomocą żołnierzom Powstania Warszaw-
skiego, więzionym w zakroczymskich fartach.

Wysłużone dobro wróciło. Po zakończeniu wojny, 
na pierwszym święcie wdzięczności 18 sierpnia 1945 r. 
zorganizowanym przez Byłych Więźniów Twierdzy Zakro-
czym padły słowa uchwały: „byli więźniowie podejmują 
budowę szkoły w Zakroczymiu”. Owocem tej wdzięczno-
ści jest budynek szkoły, który został oddany na służbę na-
uce 16 kwietnia 1950 r. Służba ta trwa do dzisiejszego dnia, 
a jej siedemdziesiątą rocznicę obchodziliśmy w tym roku. 
Smutna to była rocznica, bo bez uczniów i przy głuchym 
brzmieniu dzwonka błąkającego się po pustych koryta-
rzach. Byliśmy jednak razem sercem i myślą, razem słu-
chając internetowego przemówienia Dyrektor Szkoły, Pani 
mgr Anny Dudziej. „Z całą pewnością można stwierdzić, 

– mówiła Pani Dyrektor – że jesteśmy wyjątkową szkolną 
społecznością, gdyż nasza szkoła jest pomnikiem, pomni-
kiem, który codziennie ożywa, kiedy wypełnia się obecno-
ścią waszą drodzy uczniowie, obecnością nauczycieli, pra-
cowników administracji i obsługi, oraz kiedy roznosi się 
po jej korytarzach zapach przygotowywanego przez panie 
kucharki obiadu”.

Także i nasze pokolenie, spadkobierców tamtej wo-
jennej wdzięczności, nie może pozostać bierne wobec tak 
szczególnego pomnika. Pismo Święte mówi, że za miłość 
odpłaca się miłością. Podobnie jest z byciem wdzięcz-
nym: za wdzięczność odpłaca się wdzięcznością. Pani 
Dyrektor w swoim przemówieniu zapowiedziała, że wy-
razem naszej współczesnej pamięci o pomniku wdzięcz-
ności, będzie coroczne święto szkoły, które 16 kwietnia 
każdego roku przypomni nam o wielkiej spuściźnie na-
szych poprzedników: żołnierzy Powstania Warszawskie-
go, mieszkańców Zakroczymia, dyrektorów, nauczycieli 
i uczniów naszej szkoły.

Jako ksiądz pracujący w Zakroczymiu, a dzisiaj przede 
wszystkim jako nauczyciel naszej szkoły, wyrażam swoją 
głęboką wdzięczność wszystkim tym, dla których zakro-
czymski pomnik wdzięczności jest nie tylko sprawą słusz-
ną, bliską i drogą, ale jest przede wszystkim domem. Nie 
tylko dobro sprzed siedemdziesięciu laty wraca do nadaw-
cy. Wasza dobroć również i do Was wróci.

„Niech nam żyje zakroczymska szkoła, ten nasz wspól-
ny i rodzinny dom” – (z hymnu szkoły).

ks. Jacek Zakrzewski 
Katecheta oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego 

w Szkole Podstawowej im. Pomnik Wdzięczności 
w Zakroczymiu

 - Zbombardowany budynek szkoły

 > Tablica 
pamiątkowa 
w Szkole 
Podstawowej 
im. Pomnik 
Wdzięczności
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Wieści z Gminnego Ośrodka Kultury
Dwa miesiące temu nasz Dom Kultury tętnił 
życiem. Odbywały się koncerty, warsztaty, 
zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz potańcówki dla 
seniorów. Obecnie sytuacja wygląda nieco inaczej, 
ale czasem nawet w trudnych warunkach można 
próbować znaleźć pozytywne aspekty. Powoli 
wracamy do normalności, niektórzy tylko zdalnie, 
inni na miejscu w GOK.

Kontakt ze swoim instruktorem on-line mogą mieć dzie-
ci z sekcji tanecznej, które zapisały się do grupy face-

book’owej pod nazwą Zajęcia Taneczne Zakroczym, gdzie 
instruktor Julita Pakieła prowadzi rozgrzewki i przypomina 
układy taneczne.

Z zajęciami indywidualnymi ruszyła także sekcja wo-
kalna. Starsza ekipa korzysta z nauki online, natomiast 
młodsze dzieci spotykają się z instruktor Alicją Kabacińską 
w GOK.

Dzięki nowoczesnym technologiom komunikacyjnym 
możecie Państwo bez wychodzenia z domu posłuchać na-
szej uzdolnionej wokalnie młodzieży – zapraszamy do od-
wiedzenia kanału GOK Zakroczym w serwisie interneto-
wym YouTube.

W naszym nowym harmonogramie pojawiły się rów-
nież indywidualne zajęcia nauki gry na gitarze i keyboar-
dzie prowadzone przez Cezarego Męzińskiego.

Podczas wszystkich zajęć obowiązuje zachowanie za-
sad bezpieczeństwa sanitarnego, a wszystko w porozu-
mieniu z Burmistrzem Zakroczymia oraz po konsultacji 
z sanepidem.

Mamy nadzieję, że kolejne etapy uwalniania gospo-
darki pozwolą nam wrócić do „normalnego” trybu pracy, 
opartego głównie na kontaktach międzyludzkich.

Wszelkie informacje i aktualności z naszej działalności 
można znaleźć na www.gok-zakroczym.pl oraz na facebo-
ok’owym profilu.

Z życia Biblioteki Publicznej
4 maja, po prawie dwóch miesiącach przerwy 
spowodowanej sytuacją epidemiologiczną, 
Gminna Biblioteka Publiczna w Zakroczymiu 
została otwarta dla czytelników.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo, zgodnie 
z rozporządzeniem premiera z dnia 29 kwiet-

nia 2020 roku i wytycznymi wydanymi przez Minister-
stwo Rozwoju w konsultacji z GIS oraz komunikatem 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wpro-
wadzono kilka zmian obowiązujących w bibliotece 
w czasie pandemii koronawirusa.
°° Do biblioteki można wchodzić pojedynczo
°° Wypożyczenia odbywają się przy zachowaniu zasad 

bezpieczeństwa sanitarnego. Lada biblioteczna jest za-
bezpieczona osłoną z pleksi, a pracownicy zaopatrzeni 
są w maseczki, rękawiczki oraz środki do dezynfekcji.
°° Czytelnikom zaleca się stosowanie maseczek i ręka-

wiczek oraz zachowanie bezpiecznej odległości.
°° Czytelnicy nie mają wolnego dostępu do księgo-

zbioru i pomieszczeń bibliotecznych. Książki wybiera 
bibliotekarz.
°° Każda oddana książka przechodzi obowiązkową, 

siedmiodniową kwarantannę.
°° Czytelnicy mogą zamawiać książki telefonicznie  

(nr tel. 22 785 21 89)
°° Do odwołania nie można korzystać z komputerów  

z dostępem do Internetu.

Godziny otwarcia biblioteki:
poniedziałek – środa 9:00 – 17:00
czwartek 8:00 – 17:00
piątek 9:00 – 16:00

https://www.facebook.com/Artur-Ciecierski-Burmistrz-Zakroczymia-461579824223244/?__tn__=K-R&eid=ARDdW6qjnbOpTQR4nqB_PnL_47XQwLtGPu3d6RSlqPIBW8PjKMPlEghBbBMjdiRTr9PMzQG-QsOFuBUc&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD07HieLULoz6zVujlV1V9dP55eMRlo36_k0Un7XI9ky-s-f5xtkQEJua9Lj78Ps41S0hpJ2sWIPpwVGesOO9BQCPN9jERjBXxIj0CADIMONXYkamXex81OXRatMdmCYKIGMRy3BOE3EDUGiOe5gcmwRlVu_Yn5q3BOUs6ZmyI-FawHoHTRxMP-rkajHrA__SK1LDiyFdL4bx4coh7qMNH0aQ504utC5XfuzSpWlFfSv5_2lDB_Fqh5CHKUQbUk1-DxvFpjiNmHZIv9YovY2eabZmG7jvDvu5Guxg-32sbuu2lIToqCX__aD_IBsedYZwpDdWdARinOvVlTOgYZPnciNTi8
https://www.facebook.com/Artur-Ciecierski-Burmistrz-Zakroczymia-461579824223244/?__tn__=K-R&eid=ARDdW6qjnbOpTQR4nqB_PnL_47XQwLtGPu3d6RSlqPIBW8PjKMPlEghBbBMjdiRTr9PMzQG-QsOFuBUc&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD07HieLULoz6zVujlV1V9dP55eMRlo36_k0Un7XI9ky-s-f5xtkQEJua9Lj78Ps41S0hpJ2sWIPpwVGesOO9BQCPN9jERjBXxIj0CADIMONXYkamXex81OXRatMdmCYKIGMRy3BOE3EDUGiOe5gcmwRlVu_Yn5q3BOUs6ZmyI-FawHoHTRxMP-rkajHrA__SK1LDiyFdL4bx4coh7qMNH0aQ504utC5XfuzSpWlFfSv5_2lDB_Fqh5CHKUQbUk1-DxvFpjiNmHZIv9YovY2eabZmG7jvDvu5Guxg-32sbuu2lIToqCX__aD_IBsedYZwpDdWdARinOvVlTOgYZPnciNTi8
https://www.facebook.com/Artur-Ciecierski-Burmistrz-Zakroczymia-461579824223244/?__tn__=K-R&eid=ARDdW6qjnbOpTQR4nqB_PnL_47XQwLtGPu3d6RSlqPIBW8PjKMPlEghBbBMjdiRTr9PMzQG-QsOFuBUc&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD07HieLULoz6zVujlV1V9dP55eMRlo36_k0Un7XI9ky-s-f5xtkQEJua9Lj78Ps41S0hpJ2sWIPpwVGesOO9BQCPN9jERjBXxIj0CADIMONXYkamXex81OXRatMdmCYKIGMRy3BOE3EDUGiOe5gcmwRlVu_Yn5q3BOUs6ZmyI-FawHoHTRxMP-rkajHrA__SK1LDiyFdL4bx4coh7qMNH0aQ504utC5XfuzSpWlFfSv5_2lDB_Fqh5CHKUQbUk1-DxvFpjiNmHZIv9YovY2eabZmG7jvDvu5Guxg-32sbuu2lIToqCX__aD_IBsedYZwpDdWdARinOvVlTOgYZPnciNTi8
http://www.gok-zakroczym.pl/
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IM SIĘ UDAŁO!

Karczma Pod Jaworem
Wywiad z Państwem Bożeną i Jerzym Jaworskimi, właścicielami 
Karczmy Pod Jaworem

Redakcja Kuriera Zakroczymskiego 
zaprosiła do udzielenia wywiadu kolejnego 
przedsiębiorcę, prężnie działającego na terenie 
naszej gminy. Porozmawialiśmy z Państwem 
Bożeną i Jerzym Jaworskimi, właścicielami 
Karczmy Pod Jaworem, znajdującej się przy 
ulicy Płońskiej 32 w Zakroczymiu. Rodzinny 
biznes, cieszy się nieposzlakowaną opinią wśród 
swoich gości i klientów. Karczma Pod Jaworem 
to restauracja, w której znakomita część menu 
to tradycyjna polska kuchnia. W Karczmie 
można zorganizować chrzciny, wesela, koncerty 
i co dusza zapragnie, bo zgrana ekipa pracująca 
w restauracji lubi podejmować wyzwania, 
którym zawsze udaje się sprostać. Z rozmowy 
dowiemy się, jak okres pandemii wpłynął 
na losy restauracji.

Karczma Pod Jaworem z pełnym zaangażowaniem 
wspomaga organizację gminnych wydarzeń i uroczy-

stości, serwując swoje specjały, za co chcielibyśmy raz 
jeszcze podziękować.

Jak to się wszystko zaczęło? Co skłoniło Państwa 
do rozpoczęcia właśnie takiej działalności?
Coraz gorsza koniunktura w rolnictwie, którym się przed 
stworzeniem Karczmy zajmowaliśmy, zmusiła nas do ta-
kiego kroku. Po ośmiu latach możemy powiedzieć, że była 
to dobra decyzja

 Karczma Pod Jaworem to firma przede wszystkim ro-
dzinna. Bez zaangażowania i zapału całej rodziny to wszyst-
ko nie byłoby możliwe.

Na czym polega Państwa filozofia prowadzenia 
biznesu gastronomicznego? Na co kładziecie Państwo 
największy nacisk?
Filozofia prowadzenia biznesu – to robić to, co się lubi wręcz 
kocha. Wszystko musi być świeże, smaczne i pięknie poda-
ne przez oczywiście uśmiechniętego kelnera lub kelnerkę.

Jak Państwo oceniają kulinarną świadomość 
społeczeństwa?
Świadomość kulinarna jest coraz większa. Zauważamy 
to namacalnie serwując Gościom nasze dania. Chcą wie-
dzieć skąd pochodzą użyte produkty w naszej kuchni, jakich 
używamy przypraw.
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Co wyróżnia Karczmę Pod Jaworem spośród innych 
obiektów gastronomicznych w gminie/okolicy?
Smaczne jedzenie, zawsze uprzejma i uśmiechnięta obsłu-
ga. Mamy przepiękny, stworzony przez mojego męża Jerze-
go, ogród z placem zabaw… Zapraszamy, kiedy wszystko 
kwitnie i się zieleni. Najbardziej oblegana jest tyrolka – dzie-
ci wiedzą co to takiego:)

W opiniach o Karczmie bardzo często pojawiają się 
zachwyty nad obsługą. Czym się kierujecie dobierając 
zespół?
Stawiamy na ludzi, którzy są uczciwi, dobrzy a przede 
wszystkim są świetni w tym, co robią.

W karcie stawiacie Państwo na kuchnię polską. Kto 
jest odpowiedzialny za tworzenie menu? Jak często się 
ono zmienia?
Uważamy, że kuchnia polska jest po prostu najsmaczniej-
sza, najlepsza. Dowodem na to są zachwyty naszych Gości 
z różnych zakątków świata np: młodzieży z Chin, która za-
chwycała się polskim jedzeniem.

Czy w Karczmie faworyzuje się jakieś danie? Z jakiego 
dania są Państwo szczególnie dumni?
Ciężko jest nam wyróżnić jedno danie, ponieważ z czystym 
sumieniem polecamy zawsze dania z całej naszej karty.

Czy w daniach wykorzystywane są produkty 
pochodzące od lokalnych rolników?
Jak najbardziej. Współpracujemy z naszymi lokalnymi rolni-
kami zaopatrując się u nich w warzywa – mamy gwarancję 
świeżości i jakości. 

Czy zdarzyło się, że Karczmę odwiedziła znana osoba?
Tak. Byli to między innymi – Robert Burneika (i wyjątkowo 
nie jadł „stejka”) Pascal, Pan Yapa, Agnieszka Kaczorowska, 

Prowadzisz działalność i chciałbyś podzielić się z nami wiedzą lub pochwalić się swoim sukcesem?  
A może jesteś rękodzielnikiem i chciałbyś pokazać swoje dzieła? Jesteś rolnikiem i chciałbyś opowiedzieć,  

jak wygląda życie „na roli”?

Napisz do redakcji na adres e-mail: 
promocja@zakroczym.pl

Z chęcią zaprosimy do wywiadu z cyklu „Im się udało!”

Rafał Brzozowski i wiele innych osób mniej lub bardziej zna-
nych. Żeby nam nikt nie umknął założyliśmy Księgę Gości, 
która obecnie pęka w szwach. 

Od 14 kwietnia restauracje muszą odnaleźć się 
w nowej sytuacji. Jak wygląda sytuacja w Karczmie? 
Jak sobie radzicie?
Żeby nie było za dobrze przyszedł rok 2020, a z nim CO-
VID-19 i musieliśmy się niestety zatrzymać. Jesteśmy jed-
nak niepoprawnymi optymistami i wierzymy, że musi być 
dobrze. Od 1 maja zaczęliśmy wznawiać naszą działalność 
małymi kroczkami – dosłownie małymi.

Czego potrzebuje branża gastronomiczna, by wyjść 
z tej sytuacji jak najmniej okaleczona?
Branża gastronomiczna potrzebuje Gości, żeby wracali, 
spotykali się całymi rodzinami w lokalach. Jest ciężko, wi-
dać jednak światełko w tunelu. 

Na koniec, jakie macie Państwo plany związane 
z Karczmą na najbliższe miesiące/rok?
Nasze plany na przyszłość to po prostu spokojnie praco-
wać, dając zatrudnienie naszym najlepszym kucharzom, 
pomocom kuchennym, kelnerom. My bez nich, a Oni bez 
nas nie istnieją.
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Minione obchody
4 stycznia w kościele parafialnym  
p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Zakroczymiu odbyło się kolejne – już dziewiąte 
– Zakroczymskie Kolędowanie. 

W ten magiczny wieczór kościół wypełnił się do ostat-
niego miejsca. Cudowna atmosfera, kolędy i pasto-

rałki pozwoliły wszystkim wrócić pamięcią do mistycz-
nego czasu świąt Bożego Narodzenia. W jednym miejscu, 
na jednej zaaranżowanej scenie, spotkały się ze sobą róż-
ne pokolenia. Licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy wy-
słuchali pięknych kolęd w wykonaniu najmłodszych: dzie-
ci z Gminnego Przedszkola Publicznego Radosne Wzgórze 
w Zakroczymiu, dzieci z Przedszkola Niepublicznego Zgro-

madzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych im. 
Wandy Olędzkiej w Zakroczymiu. Na scenie wystąpili rów-
nież: zakroczymski chór Gregorianie, absolwent Uniwersy-
tetu Muzycznego w Warszawie – Przemysław Piekutowski 
z córką Natalią, rodzina Dudziejów wraz z księdzem Jac-
kiem Zakrzewskim, sekcja wokalna Gminnego Ośrodka 
Kultury w Zakroczymiu pod kierunkiem Alicji Kabacińskiej 

Zakroczymskie Kolędowanie

oraz sekcja instrumentalna Gminnego Ośrodka Kultury 
w Zakroczymiu pod kierunkiem Cezarego Męzińskiego. 
Do wspólnego kolędowania włączył się również Burmistrz 
Zakroczymia, Artur Ciecierski.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy 
przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia tej 
pięknej imprezy, która łączy pokolenia i pielęgnuje polskie 
tradycje.

KZ

Runmageddon
1 marca w Zakroczymiu odbyły się zawody 
z cyklu Runmageddon. Tego dnia nasze miasto 
odwiedziło kilka tysięcy osób: zawodników, 
kibiców, wolontariuszy czy pracowników 
obsługi. 

P rzygotowania do tego wielkiego wydarzenia zaczę-
ły się tydzień wcześniej. Organizatorzy wytyczali 

trasy, rozstawiali przeszkody, by wszystko w dniu za-
wodów było dopięte na przysłowiowy ostatni guzik. 
Z ruchu został wyłączony rynek zakroczymski, gdzie 
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zostały zbudowane przeszkody czekające na spragnio-
nych wyzwań zawodników.

Przy sprzyjającej pogodzie na starcie stanęło 3.555 
zawodników. Uczestnicy rywalizowali ze sobą w 5 ka-
tegoriach: trasa krótka INTRO 3 km, średnia REKRUT 
6 km, długa HARDCORE 21 km (z 70 przeszkodami) 
oraz dwóch KIDS i JUNIOR dla dzieci i młodzieży. Trasa 
najdłuższego biegu wiodła ulicami Starostwo, Rybacką, 
Rynek, Gdańską, Parowa Okólna, Parowa Płocka i Du-
chowizna, po czym wkraczała na teren rezerwatu przy-
rody Zakole Zakroczymskie.

Runmageddon to połączenie biegu z pokonywa-
niem przeszkód. Oprócz rywalizacji, jego ideą jest po-
moc innym zawodnikom. Część przeszkód jest zapro-
jektowana tak, by uczestnik nie był w stanie sam ich 
pokonać. Często trzeba podać komuś rękę, podciągnąć 
się na kimś czy oprzeć. Na trasie czekają na uczestni-
ków: błoto, woda, ogień, bagno, przeszkody linowe, 
skośne i pionowe ściany, zasieki, okopy i inne atrakcje.

Jak informuje oficjalna strona organizatora: Run-
mageddon to sprawdzian dla Twojego ciała i psychiki! 
To wyzwanie rzucone Twojej sprawności, sile, wytrzy-
małości i odporności psychicznej.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólną za-
bawę. Specjalne podziękowania należą się Karolinie 
Żukowskiej z Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu, która 
była inicjatorką zorganizowania tego wydarzenia w na-
szym mieście. Dzięki jej ogromnemu zaangażowaniu 
współpraca przebiegła pomyślnie, a Zakroczym zyskał 
wielu miłośników pośród uczestników biegu. Sprawo-
wała pieczę nad bezpieczeństwem biegaczy, wolonta-
riuszy, widzów i mieszkańców. Dzięki takim działaniom, 
o naszym malowniczym mieście usłyszała cała Polska!

Dziękujemy również pracownikom Zakładu Go-
spodarki Komunalnej, strażakom z OSP Trębki Nowe, 
OSP Wojszczyce i OSP Zakroczym, a przede wszyst-
kim naszym dzielnym wolontariuszom: Julii, Oli, We-
ronice i Sebastianowi. Mamy nadzieję, że spotkamy się 
w przyszłości na podobnych imprezach.

KZ

Święta majowe
W pierwszy weekend maja ulice naszego miasta 
zostały przystrojone flagami państwowymi. 
W tych dniach obchodziliśmy aż trzy święta: 
Pracy, Flagi oraz Trzeciego Maja. Z uwagi 
na pandemię oraz wynikające z niej obostrzenia, 
nie mogliśmy uczcić tych świąt na świeżym 
powietrzu. By upamiętnić i uczcić te wydarzenia, 
na facebook’owej stronie gminy został 
zorganizowany konkurs „Krzyżówka na majówkę”.

Gminne Przedszkole Publiczne w Zakroczymiu uczci-
ło Święto Flagi włączając się do ogólnopolskiej akcji 

#mojaflaga. Wystarczyło wywiesić flagę przed domem, 
czy na balkonie, a zdjęcie z flagą udostępnić w mediach 
społecznościowych z opisem #mojaflaga. Dzieci z przed-
szkola wykonywały flagi wspólnie z wychowawcami pod-
czas zajęć zdalnych. Pokazały tym, iż mimo odosobnienia 
można świętować razem!

KZ

https://www.facebook.com/hashtag/mojaflaga?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBRvvxfN0XQN2hneor5nfYwaOcVV3uXnOwm26AGpkZ4ToHjPSB9tRV9ifEWsUHCJvy-gmLQxwmYRm19QG1CiJhyzkPSvUYwmySHU2RvABo0_rdU-uJctQ-fH8UUL0-R1ASJ-gR_WV7MzoW_urTmB0wDKM7kE9I40FWZLsAZ_fSGen9sFKxa28qS3P8ombmpadjUTGIMy6h15RsNSWMNr-q5Z8alwjaKCnAeEWOZzcXYv3-d8pYCCAgOQx8PCtdLhGGldQd7-Fd-es18uRMhJdEE_phYYlWNKspW1cuYA9jcFyldL9KXk7mFoRi1dBLPyzIqB0cHdzthw8jiOpV1ES8aWA&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/mojaflaga?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBRvvxfN0XQN2hneor5nfYwaOcVV3uXnOwm26AGpkZ4ToHjPSB9tRV9ifEWsUHCJvy-gmLQxwmYRm19QG1CiJhyzkPSvUYwmySHU2RvABo0_rdU-uJctQ-fH8UUL0-R1ASJ-gR_WV7MzoW_urTmB0wDKM7kE9I40FWZLsAZ_fSGen9sFKxa28qS3P8ombmpadjUTGIMy6h15RsNSWMNr-q5Z8alwjaKCnAeEWOZzcXYv3-d8pYCCAgOQx8PCtdLhGGldQd7-Fd-es18uRMhJdEE_phYYlWNKspW1cuYA9jcFyldL9KXk7mFoRi1dBLPyzIqB0cHdzthw8jiOpV1ES8aWA&__tn__=%2ANK-R


16 KURIER ZAKROCZYMSKI

Kochane dzieci…  
Wszystkiego najlepszego dla Was!

Kilka dni temu obchodziliśmy Wasze Święto 
– Dzień Dziecka. Jak co roku, zaplanowaliśmy 
dla Was wiele atrakcji z tej okazji, jednak 
w związku z tym, że panuje wirus, nie możemy 
spotkać się w tak dużej grupie, ale życzmy Wam 
tej nieposkromionej niczym energii i radości! 
Jesteśmy dumni, mając tak wspaniałych, 
młodych zakroczymian.

Kochani, przed nami wakacje. Zapewne będą troszkę 
inne niż wszystkie pozostałe, ponieważ wciąż mamy 

pewne ograniczenia związane z poruszaniem się i zgro-
madzeniami osób. Z pewnością nie przeszkodzi Wam to 
spędzić tych wakacji aktywnie, radośnie i w gronie naj-
lepszych kolegów i koleżanek. Prosimy, abyście zachowali 
rozwagę, a także dbali o swoje zdrowie i bezpieczeństwo!

KZ
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Gmina Zakroczym przystąpiła do programu  
„Jedno dla wszystkich, wszystkie dla jednego”
prowadzonego przez Związek Miast Polskich

„Jedno dla wszystkich, wszystkie dla jednego” 
– pod takim hasłem wystartowała kampania 
wizerunkowa Związku Miast Polskich, która 
podkreśla znaczenie współpracy środowiska 
samorządowego, wzmacnia poczucie wspólnotowości 
i wskazuje, że członkostwo w Związku przynosi 
korzyści płynące ze współdziałania pomiędzy 
miastami. Jest to szczególnie ważne w tym roku, 
w którym obchodzimy rocznicę 30-lecia samorządu 
terytorialnego. W przedsięwzięcie zaangażowało się 
170 miast członkowskich ZMP, które zadeklarowały 
współpracę. Na stronie internetowej www.miasta.pl  
będą przedstawiane informacje o najważniejszych 
działaniach i inicjatywach legislacyjnych, które ZMP 
podejmie w najbliższych miesiącach.

Związek Miast Polskich walczy o sprawy polskich miast. Re-
prezentuje interesy samorządów miejskich i na ich rzecz 

prowadzi lobbing legislacyjny. Jest silną i skuteczną ogólno-
polską organizacją, integrującą miasta członkowskie wokół 
wspólnych celów. Aktywnie angażuje się w działania wspie-
rające samorządność lokalną i dąży do lepszego rozwoju 
polskich miast. Stanowi platformę wymiany doświadczeń 
pomiędzy miastami. Umożliwia dzielenie się wiedzą i umie-
jętnościami oraz najlepszymi praktykami pochodzącymi 
z miast.

KZ

Gmina Zakroczym realizuje projekt  
„Liderzy Konsultacji Społecznych”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  
Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020

Celem projektu jest przeprowadzenie 
pogłębionych konsultacji społecznych 
dotyczących planowania i zagospodarowania 
przestrzennego.

Dofinansowanie projektu z UE wynosi 42 140,00 zł oraz 
7 860,00 zł z budżetu państwa.

Niebawem będziemy zapraszać mieszkańców do udzia-
łu w konsultacjach i planach nad zagospodarowaniem 
przestrzennym dla miasta Zakroczymia, rejon centrum.

KZ

DLA ZAKROCZYMIA
WSZYSTKIE MIASTA

https://www.facebook.com/ZwiazekMiastPolskich/?__tn__=K-R&eid=ARAzSxpJc5N3zc8Awt_GnpFyq7ddAgBBj-o_okoiayXJ7hGJvUOlpdSaL7Bqb61ePLkCnwEGrqFup3ah&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDacKh-YPeIKQLhaijoQKL2mW8jCrA5tU2EwcSm6-rqHkl5jO2o8bbAWENPON9KzPdtdAnCvmYvpAmQXZ56ZAYgIdpPKggzelkTd2H3pIGB0jZrXXDBIAMpzS8sGv8jUmXeMf6k_eJ22U8kGfFWYI0B9rj4INm73Lm49MrgbRqMTkRQjxB6_OXV6vmSIkuqh77ivIz833uXcZLqOR6pqAFW1Ax5gx4EbLdX5SmvCkm2D9F5N_C4DB20vFfR2i28llPOXPzqvDbUydsIsgR4abAIZYjx1URex1oxJKlAGQ7OBW9OVpAIRBjMgrNVxvgefylbFuSNH964ReoW1FILENAME
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.miasta.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR3PoU_yfSYzVjvBDX0X67tHmZlM2q7qK1qRCyvQTY-kG0waiZfnKkeKwFI&h=AT3iqeyldwJABVoFOLzuSi2rhI-orW9IvBvWIsUDO_VSb6vCChAiHeIPoxDAUmA2AO3hrZAbSELY27mJw6bxgj00j8WRuZaDcHXj6xIP48ashf98efqNu2QLrh_8fTksvz-4S_dFuiB1ajguZJAxo1_3D8fdhAy0jkKYLdMjB1HlgOQZbc0eGEpXM2d3Q3oYCuce9HcEFsA-7ZpMC6kdzLC19rfI1_BjgsClL8HCVG8FpZzenHjHuGgX52JmOGB-ZEjAsR6J5DR-2nECvnOrJhRuQTt1FWIh9PgEXqrT9f0gmt50ILGvgAap3AnWCiVrlaREmI5oY0Ljymh_uxqG2w_6_ZKV-_-W1NBtIJvTwgxmCt-AKgIW3LdfFILENAME
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Jakie 
dofinansowanie 
możesz 
pozyskać?

Wybraliśmy dla Państwa kilka programów 
grantowych, w ramach których można pozyskać 
środki na rozmaite cele. To tylko część możliwości 
pozyskiwania funduszy, zachęcamy Państwa do 
poszukiwania takich informacji w Internecie lub 
na tablicach ogłoszeniowych instytucji. Na stronie 
internetowej  funduszeeuropejskie.gov.pl funkcjonuje 
wyszukiwarka dotacji oraz numery telefonów, pod 
którymi można uzyskać więcej informacji.

DO KIEDY MOŻNA 
WNIOSKOWAĆ?

NAZWA  
PROGRAMU

CEL  
FINANSOWANIA

DO KOGO 
KIEROWANY JEST 
PROGRAM?

GDZIE SZUKAĆ 
INFORMACJI?

30.06.2020 r.
Modernizacja 
i restrukturyzacja 
małych gospodarstw.

Modernizacja i restrukturyzacja 
gospodarstw ROLNYCH.

Rolnicy, właściciele 
gospodarstw www.arimr.gov.pl

30.06.2020 r. Budżet Obywatelski 
Mazowsza

Projekty inwestycyjne 
i nieinwestycyjne, które 
mieszczą się w zakresie zadań 
o charakterze wojewódzkim, 
poparte podpisami minimum 50 
mieszkańców

Każdy mieszkaniec 
woj. mazowieckiego bom.mazovia.pl

20.07.2020 r.
Modernizacja 
instalacji 
nawadniających

Inwestycje ulepszające 
już istniejące instalacje 
nawadniające; powiększające 
obszar nawadniania.

Rolnicy www.arimr.gov.pl

31 lipca 2020 r. Tarcza finansowa PFR Wydatki bieżące przedsiębiorstw Małe i średnie 
przedsiębiorstwa pfrsa.pl

30.08.2020 r. Bony dla seniorów

Na realizację projektów, które 
odpowiadają na potrzeby 
seniorów i mają na celu wsparcie 
samodzielności społecznej oraz 
aktywności.

Min. 5-osobowe grupy 
seniorów srcp.radom.pl

18.12.2020 r. Mój prąd Mikroinstalację fotowoltaiczną 
2‒10 kW na cele mieszkaniowe. Osoby fizyczne mojprad.gov.pl

Nabór ciągły Czyste Powietrze
Termomodernizacja budynków 
i lokali mieszkalnych (źródło 
ciepła, stolarka, przegrody itp.)

Właściciele budynków 
i lokali mieszkalnych czystepowietrze.gov.pl

Nabory 
powtarzane 
do 2025 r.

AgroEnergia Odnawialne źródła energii, 
w tym fotowoltaika. Rolnicy indywidualni nfosigw.gov.pl

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
Od kwietnia 2020 roku, usługę odbioru odpadów komunalnych 
na terenie miasta i gminy Zakroczym świadczy nowy odbiorca 
– firma Partner. Harmonogram odbioru odpadów oraz odpadów 
gabarytowych dostępny jest na stronie internetowej gminy: 
zakroczym.pl oraz w Urzędzie Miejskim. Wszelkie pytania 
i zgłoszenia dotyczące gospodarki odpadami prosimy kierować 
pod numer telefonu: 22 785 21 45 wew. 213.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 
KOMUNALNYCH
PSZOK zlokalizowany przy ul. BWTZ 11 w Zakroczymiu, czynny 
jest w godzinach 8:00 – 12:00 we wtorki i czwartki. Regulamin 
funkcjonowania PSZOK dostępny na stronie zakroczym.pl
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Poziomo:
1 owoce z gajów
5 czasem uderza do głowy
9 szloch
10 kawałek z życia aktora
11 rzeka od rzucania kości
12 pogodny utwór poetycki
13  posterunkowy na Dzikim 

Zachodzie
15 sakwa
16 płonie
19 stworzył Hucka i Tomka
20 do stodoły to wrota
22  drzewo i najstarsze 

i najwyższe
25 sytuacja bez wyjścia
27 cel dla baby
29  krewniak Misia Uszatka  

z Gór Skalistych
30 okulary dla pradziadka
31  łączy mikrobiologię 

z harcerstwem
32 królewski imię
33 zeszyt z Saragossy
34  kupowanie kotka za pomocą 

młotka

Pionowo:
1 stamtąd słynne akta
2 tuż po kalifie
3  imię autora „Zaczarowanej 

dorożki”
4  na północ od Wygody 

Smoszewskiej
5  nieplanowany przez dyrekcję 

przestój w pracy
6 pieniądze pod kreską
7 mała od godzin
8 biblijny kolega Kajfasza
14 harcerskie wyposażenie
17 na południe od 4
18 w haremie
21  wytwór monopolowej 

manufaktury
23 w parze z Marksem
24 do skrobania osobiście
26  pogardliwie o najeźdźy  

sprzed 80 lat
28 zaułeczek

KRZYŻÓWKA

Rozwiązanie krzyżówki, prosimy wysłać najpóźniej do dnia 31 lipca 2020 roku droga mailową 
pod adres: promocja@zakroczym.pl. Wraz z hasłem krzyżówki, prosimy przesłać imię, 
nazwisko oraz numer telefonu do kontaktu.

Wśród osób, które wyślą poprawne rozwiązanie, wylosujemy zwycięzcę, który w ramach na-
grody otrzyma pakiet gadżetów gminnych.

Wysyłając zgłoszenie, akceptujecie Państwo postanowienia regulaminu oraz wyrażacie zgo-
dę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z klauzulą informacyjną o Ochronie Danych 
Osobowych, zamieszczoną na stronie internetowej zakroczym.pl.  Administratorem Państwa  
Danych Osobowych jest burmistrz Zakroczymia. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu  
i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Zakro-
czymiu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu za pomocą  
adresu iod@zakroczym.pl.

Kwarantanna mieszkańców gminy Zakroczym rozpo-
częła się 23 marca 2020 r. (były to 3 rodziny, składa-
jące się z 7 osób, w tym 1 osoba wróciła z zagranicy). 
Do 31 marca liczba osób w kwarantannie zwiększyła 
się do 32.

W miesiącu kwietniu obserwujemy spadek i tak w okre-
sie od 02.04.2020 do 30.04.2020 r. największa liczba 
to 12 osób.

Od 4 maja 2020 r. liczba osób pozostających w kwaran-
tannie zaczęła się znacznie zwiększać:

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Nowym Dworze Mazowieckim 
przekazała nam dane liczbowe z terenu gminy Zakroczym, dotyczące pandemii

°° 4.05.2020 – 40 osób
°° 15.05.2020 – 72 osoby
°° 21-05.2020 – 129 osób
°° 29.05.2020 – 174 osoby
°° 08.06.2020 – 313 osób

Stan na dzień 16 czerwca: 149 osób.

Wzrost liczby osób przebywających w kwarantannie 
spowodowany był przyjazdem pracowników sezono-
wych z Ukrainy. W miesiącu maju tylko 2 mieszkańców 
naszej gminy pozostawało w kwarantannie, pozostałe 
osoby to obywatele Ukrainy.
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Urząd Miejski w Zakroczymiu
ul. Warszawska 7
05-170 Zakroczym
Tel. 22 785 21 45
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