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Zdrowych spokojnych i pełnych 
rodzinnego ciepła świąt Narodzenia 

Pańskiego. Odpoczynku od codziennego 
zabiegania oraz chwili zadumy. 

Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 
oraz spełnienia w życiu osobistym 

i zawodowym.
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SPIS TREŚCI Słowo od buRmISTRza

…Prawdziwie strasznym 
wrogiem jest wróg 
nieznany…

czyż ten cytat z Czarodziejskiej Góry 
Tomasza Manna, napisany ponad 
100 lat temu nie pasuje do mijają-
cego roku? Czy marcowy szok spo-
wodowany niewidocznym wrogiem 
zwanym SarsCoV2 i skutkujący nie-
mal całkowitym lockdownem ca-
łego znanego nam świata nie był 
urzeczywistnieniem myśli tego ge-
nialnego noblisty? Zauważmy, iż 
druga fala pandemii, która zebrała 
znacznie większe żniwo, niż ta wio-
senna, nie wywołała już takiego 
szoku. Przez ten krótki okres oswo-
iliśmy nieznane, nauczyliśmy się 
z nim postępować i uwierzyliśmy, 
że będziemy w stanie z nim wygrać, 
że prawdziwa normalność rychło 
wróci.

Gmina jako cząstka tego świa-
ta przeszła przez piekło koronawi-
rusa, można by rzec, niemal suchą 
nogą. Szybko nauczyliśmy się żyć 
z obostrzeniami, nie dawaliśmy się 
zagrożeniom. Gmina, a właściwie, 
Wy, drodzy mieszkańcy, pokazali-
ście, jak zwykle, charakter. Również 
moje obawy o stan finansów Gminy 
okazały się płonne, gdyż udało się 
zrealizować większość zaplanowa-
nych inwestycji, a leżący mi najbar-
dziej na sercu stan gminnej oświaty 
nie pogorszył się wskutek pandemii, 
a wręcz przeciwnie, używając języka 
z relacji sportowych, wyszliśmy zde-
cydowanie na prostą. 

Wywołująca wiele emocji likwi-
dacja szkoły w Emolinku będzie mia-
ła szczęśliwe zakończenie w postaci 
utworzenia Gminnego Klubu Malu-
cha, który będzie służył naszym po-
ciechom z całej gminy. 

Przechodzimy istną transforma-
cję oświetlenia z dotychczas nam 
znanego na niebywale ekonomicz-
ne i zarazem dużo bardziej estetycz-
ne oświetlenie LED. Pojawiają się 
kolejne nowe ciągi, a także moder-
nizujemy stare. Na dalszych stro-
nach naszego periodyku obejrzycie 
Państwo wszystkie nasze obecne 
działania, nad którymi codziennie 
pracuje sztab ludzi z naszego urzę-
du, a w działaniu wspiera nas Rada 
Miejska.

Końcówka roku to również pla-
ny na przyszłość, a te nie ukrywam 
są ambitne. Unowocześniamy naszą 
Gminę poprzez programy wspar-
cia na lata 2021-2023 na przyłącze-
nie się do kanalizacji miejskiej oraz 
na wymianę źródeł ciepła. Oba pro-
gramy wchodzą już 1 stycznia 2021. 
Wybudujemy boisko wielofunkcyj-
ne, bieżnię i skocznię w dal w Szko-
le Podstawowej w Wojszczycach, 
zmodernizujemy kolejne sale lek-
cyjne w Szkole Podstawowej w Za-
kroczymiu, rozpoczniemy rewitali-
zację miasta, a także przebudujemy 
kolejne drogi gminne na terenie so-
łectw. Pracujemy nad utworzeniem 
komunikacji gminnej. Jeśli wszyst-
ko ułoży się po naszej myśli, to cza-
sy kiedy wielu mieszkańców było 
i jest pozbawionych dojazdu cho-
ciażby do urzędu, przychodni, czy 
na targowisko, pozostaną niemiłym 
wspomnieniem. Zachęcam do od-
wiedzania naszej strony interneto-
wej, która w nowej szacie pokazuje, 
to co zrobiliśmy i to co jeszcze przed 
nami.

Zbliżające się święta Bożego Na-
rodzenia, to czas zadumy, refleksji, 
czas szczególny dla każdego z nas. 
Jakie będą te święta w roku tak niety-
powym? Przekonamy się niebawem, 
ale mnie zawsze najbliżej do myśli 
Karola Dickensa „Jest mnóstwo 
rzeczy, które przyniosły mi wie-
le dobrego, choć nie przyniosły 
mi żadnego zysku. Taką rzeczą 
są właśnie święta bożego Naro-
dzenia. oczywiście, jest to czas 
hołdu i czci dla samego wydarze-
nia, ale dla mnie te święta to tak-
że miły czas dobroci, wybaczania 
i miłosierdzia.”, czego serdecznie 
życzę także wszystkim czytelnikom 
i ich najbliższym.

Artur Ciecierski
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Inwestujemy w oświetlenie

w ostatnich latach mieszkańcy gminy z pewnością 
zauważyli znaczną poprawę bezpieczeństwa 
na drogach. Jest to rezultat konsekwentnego 
inwestowania w nowoczesne oświetlenie 
w technologii LEd. w gminie powstają zarówno 
nowe punkty oświetleniowe, jak i modernizowane 
są te wysłużone na słupach energetycznych.

W drugiej połowie października dobiegł końca pierw-
szy etap budowy oświetlenia ulicznego w miejsco-

wości Błogosławie. W ramach zadania wybudowano 10 
punktów świetlnych przy drodze powiatowej. Całkowi-
ty koszt inwestycji w miejscowości Błogosławie wyniósł 
46.550 złotych, z czego 14.227,42 złotych stanowiły 
środki z funduszu sołeckiego wsi Błogosławie, zaś kwo-
tę 10.000 złotych pozyskano z budżetu Województwa 

Nowe nazwy ulic 
w Zakroczymiu
Podczas dwóch ostatnich sesji rady miejskiej 
w zakroczymiu, radni podjęli uchwały nadające 
nazwy dwóm ulicom w naszym mieście. 

Nadanie nazw służy bezpieczeństwu mieszkańców, 
a także ma na celu uporządkowanie przestrzeni 

i precyzuje lokalizację dla nieruchomości, m.in. służ-
bom ratowniczym. Podczas październikowej sesji na-
zwę Modlińska uzyskała ulica zaczynająca się przy 
wjeździe do miasta od strony cmentarza modlińskie-
go, a kończąca się na wysokości wiaduktu nad trasą S7. 
Natomiast na sesji odbytej w listopadzie nadano nazwę 
Stalowa ulicy leżącej pomiędzy trasą S7, a ulicą Byłych 
Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej.

KZ

Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.

Obecnie ruszyła budowa II etapu oświetlenia uliczne-
go w Błogosławiu. W jego ramach powstanie kolejnych 19 
punktów świetlnych przy drodze gminnej.

W listopadzie natomiast zakończony został II etap 
budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Smosze-
wo. Przy drodze powiatowej stanęło 8 nowych punktów 
świetlnych. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 37.001,48 
złotych.

Inwestycje w oświetlenie są „oczkiem w głowie” bur-
mistrza Artura Ciecierskiego, który szczególnie dba o ten 
kierunek rozwoju gminy. Obecnie trwa budowa oświetle-
nia w Zakroczymiu, przy ul. kpt. T.Doranta oraz przy DK 62 
w m. Trębki Nowe i Trębki Stare – ostatni IV etap wielkiej 
inwestycji, którą rozpoczęła się w 2018 r. 

KZ

 - Ulica Modlińska
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Odbiór i utylizacja azbestu
w dniach 25.08-21.09.2020 roku został 
przeprowadzony odbiór azbestu od mieszkańców 
gminy w ramach zadania „odbiór i utylizacja 
azbestu na terenie Gminy zakroczym 2020”. 

łącznie, z 27 gospodarstw oraz OSP, odebrano 67,91 tony 
azbestu. Całkowity koszt zadania wyniósł 27.136,84 zło-

tych brutto z czego kwota dotacji z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie wyniosła 18.998,58 złotych.

KZ

Remont drogi powiatowej nr 2417W

Strażnica OSP w Trębkach Nowych  
z nowym dachem

w połowie października został ukończony 
remont drogi powiatowej nr 2417w na terenie 
naszej gminy. 

w październiku został oddany do użytku nowy 
dach strażnicy oSP w Trębkach Nowych. 

Jednostka ta odgrywa bardzo dużą rolę w zakresie ochro-
ny życia, zdrowia, mienia i środowiska podczas pożaru, 

klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych lub innych miej-
scowych zagrożeń na obszarze całego subregionu. Jest jed-
ną z najbardziej aktywnych jednostek ochotniczych powiatu 
nowodworskiego. Wykazuje się wyjątkowym zaangażowa-
niem, uczestnicząc w najważniejszych operacjach ratowni-
czych w regionie.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z programu Ma-
zowieckie Strażnice OSP-2020, wynoszącemu 50%, możliwy 
był remont dachu strażnicy. Wartość całego projektu zosta-
ła oszacowana na kwotę 40.000 zł.

Dotychczasowe poszycie dachowe, wykonane w latach 
70-tych, z płyt eternitowych zawierało azbest. Obecny re-
mont dachu objął odtworzenie stanu pierwotnego, przy 
czym pokrycie dachowe z eternitu azbestowego zostało za-
stąpione blachodachówką.

KZ

1000-metrowy odcinek drogi, przebiegający przez 
miejscowości Henrysin oraz Trębki Nowe, zyskał 

nową nawierzchnię. Powyższe prace wykonane zosta-
ły w ramach części realizacji zadania „Przebudowa mo-
stów w ramach programu usprawnienia komunikacji 
na terenie powiatu nowodworskiego”. 

Zadanie to jest w całości realizowane przez po-
wiat nowodworski. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 
474.747,47 złotych, zaś jej wykonawcą była firma Dro-
gi i Mosty – Jan Kaczmarczyk. W ramach drugiej czę-
ści zadania, wykonywane są aktualnie prace polega-
jące na przebudowie obiektu mostowego w Trębkach 
Nowych, do którego prowadzi nowo wyremontowana 
droga. Inwestycję tą realizuje Firma Usługowa DETAL 
Piotr Włoch.

KZ

 - Dach strażnicy OSP po remoncie

 - Dach strażnicy OSP przed remontem

www.wfosigw.pl
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Nowy samochód dla Zakładu Gospodarki 
Komunalnej
W listopadzie park maszynowy 
zakładu Gospodarki Komunalnej 
powiększył się o samochód dostawczy 
Fiat ducato. 

samochód ten zastąpił mocno wyeksploatowanego, 
już 29-letniego Volkswagena LT35, który w ostatnim 

czasie często musiał być naprawiany. Z całą pewnością 
nowy samochód ułatwi realizowanie działań statuto-
wych pracownikom ZGK.

maciej dubiel

Nowe przystanki w gminie
Pod koniec października zakład 
Gospodarki Komunalnej wymienił 
kolejne przystanki autobusowe. 

Tym razem dwie nowe wiaty stanęły w miejscowo-
ści Emolinek. Od 2018 roku łącznie wymienionych 

zostało już 20 z 28 przystanków autobusowych znaj-
dujących się na terenie gminy. W kolejnych latach pla-
nowane jest sukcesywne wymienianie kolejnych przy-
stanków, których stan będzie je do tego kwalifikował.

maciej dubiel

Dziękujemy! Spis rolny to nasz wspólny sukces!
Koniec Powszechnego Spisu Rolnego 2020 
to okazja do podziękowania wszystkim 
tym, którzy w jakikolwiek sposób wspierali 
to przedsięwzięcie i przypominali rolnikom 
o obowiązku spisowym. Najważniejszego 
badania polskiego rolnictwa nie udałoby 
się skutecznie przeprowadzić bez 
zaangażowania lokalnych społeczności 
i instytucji.

P rzygotowanie i realizacja Powszechnego Spisu Rol-
nego były ogromnym wyzwaniem organizacyjnym 

i logistycznym. Dość wspomnieć, że w samym tylko 
województwie mazowieckim obowiązkowi spisowemu 
podlegało blisko ćwierć miliona użytkowników gospo-
darstw rolnych.

Za organizację spisu rolnego odpowiadała staty-
styka publiczna oraz Gminne Biura Spisowe. Jednak 
całe przedsięwzięcie nie miałoby szans na powodze-
nie bez wsparcia lokalnych organizacji, zrzeszeń, pa-
rafii, szkół, Kół Gospodyń Wiejskich, jednostek Ochot-
niczej Straży Pożarnej oraz sołtysów i innych liderów 
społeczności lokalnych.

To wsparcie miało ogromne znaczenie, ponieważ 
największym wyzwaniem dla organizatorów spisu 
było dotarcie do każdego rolnika na Mazowszu. Dlate-
go tak istotne było, żeby informację o obowiązku spi-
sania gospodarstwa rolnego przekazywały instytucje 
i osoby, które cieszą się autorytetem w społeczności 
lokalnej.

Wyrażając uznanie dla tych działań, Gminne Biu-
ro Spisowe i Urząd Statystyczny w Warszawie dzię-
kują wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli 
Powszechny Spis Rolny 2020. Wspólnie pokazaliśmy, 
że dla nas wszystkich „Liczy się rolnictwo”!
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Szkoła podstawowa w Wojszczycach

Jak co roku, Szkoła podstawowa 
w wojszczycach przyłączyła się do akcji 
„Narodowe Czytanie”.

F ragmenty „Balladyny” Juliusza Słowackiego zostały 
odczytane przez dyrektora szkoły, burmistrza Za-

kroczymia, nauczyciela polonistę oraz uczniów klasy 
szóstej i ósmej.

Ze względów bezpieczeństwa spotkanie odbyło się 
w plenerze, przed budynkiem szkoły.

KZ

4 listopada 2020 roku w szkole, w wojszczycach 
odbyło się uroczyste ślubowanie klasy 
pierwszej połączone z pasowaniem na ucznia. 

m imo, iż trochę inaczej niż zawsze, ale równie ra-
dośnie dzieci z klasy pierwszej zostały przyjęte  

w poczet członków społeczności szkolnej.
Pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętno-

ści podczas pięknego montażu słowno-muzycznego, 
złożyły uroczyste ślubowanie , a zaraz po nim dyrektor 
szkoły Aleksandra Szczurowska dokonała aktu pasowa-
nia, dotykając ramienia każdego z pierwszoklasistów 
symbolicznym, srebrnym ołówkiem. Na zakończenie 
dzieciom zostały wręczone dyplomy i książki.  

KZ

serce na nakrętki usytuowane na terenie szkoły podsta-
wowej w Wojszczycach wypełniło się po brzegi, dzięki 

zaangażowaniu uczniów i ich rodziców. Pierwsze serce tra-
fiło do Sebastiana Rutkowskiego, który choruje na dystro-
fię mięśniową Duchenne’a. 

Zbiórka nakrętek wciąż trwa!
KZ

z inicjatywy dyrektora, szkoła podstawowa 
w wojszczycach została zgłoszona do 
konkursu „Edukreator na mazowszu”, którego 
organizatorem  jest Samorząd województwa 
mazowieckiego. 

dwie uczennice klasy VII Szkoły Podstawowej 
w wojszczycach: zuzanna ziemkiewicz oraz 
oliwia Krakowiak zostały stypendystkami 
w ramach projektu „mazowiecki program 
stypendialny dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych – najlepsza inwestycja 
w człowieka.” 

o rganizatorem programu jest Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie i skie-

rowany był do szkół podstawowych oraz liceów ogól-
nokształcących, zlokalizowanych na obszarze Woje-
wództwa Mazowieckiego. 

Konkurencja była ogromna, tym większa duma i ra-
dość z ich sukcesu naszej młodzieży. Za przyznaną na-
grodę dziewczynki będą mogły rozwijać swoje talenty 
i pasje. Gratulujemy laureatkom oraz ich rodzicom tak 
szczególnego wyróżnienia.

KZ

Z ogromną radością informujemy że szkoła zajęła  
1 miejsce na Mazowszu  w kategorii „Kreatywna 

szkoła podstawowa”. Nagrodą w tym prestiżowym 
konkursie jest wsparcie finansowe szkoły. Jak widać,  
w tej niewielkiej szkole drzemie ogromny potencjał.

KZ
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Posprzątaliśmy świat!
w drugiej połowie września odbyła się już  
27 edycja akcji Sprzątanie Świata. 

Gmina Zakroczym, jak co roku, może się pochwalić 
uczestnictwem w tej, jakże wartościowej, inicjaty-

wie. Dzieci ze szkół w Zakroczymiu i Wojszczycach przy 
pięknej, słonecznej pogodzie, w towarzystwie swych na-
uczycieli rotacyjnie, przez kilka godzin sprzątały nasz 
„mały świat”. Uczniom i nauczycielom towarzyszyli pra-
cownicy Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu. Wypełnione 
śmieciami worki pomógł uprzątnąć Zakład Gospodarki Ko-
munalnej. Kilka dni później do akcji włączyła się społecz-
ność Smoszewa. Mieszkańcy wraz z burmistrzem Arturem 
Ciecierskim, sołtys Bożeną Gotowicką oraz radnym Grze-
gorzem Tomczykiem posprzątali tereny nad Wisłą. Wieczo-
rem, po kilkugodzinnym sprzątaniu na wszystkich czeka-
ła nagroda w postaci pikniku, zorganizowanego w ramach 
funduszu sołeckiego wsi Smoszewo.

KZ

Sukcesy sekcji wokalnej

mimo pandemii i ogromnych ograniczeń 
w stacjonarnej działalności instytucji kultury, 
nasza uzdolniona młodzież brała udział 
w konkursach wokalnych organizowanych  
on-line lub bez udziału publiczności. I udało 
się, są nagrody i wyróżnienia:

°° Marta Lewandowska zdobyła I miejsce w najwięk-
szym konkursie wokalnym w Polsce – WYGRAJ SUKCES 
w Tarnobrzegu

°° Kinga Bodzak zdobyła II miejsce w 11. Ogólnopol-
skim Festiwalu Poezji Śpiewanej Piosenki Aktorskiej 
FORMA w Barcinie.
°° Kinga Bodzak i Agnieszka Bylińska zakwalifikowały 

się do finału 11. Ogólnopolskiego Festiwalu Poezji Śpie-
wanej Piosenki Aktorskiej FORMA w Barcinie.
°° Kinga Bodzak zakwalifikowała się do XVI Ogól-

nopolskiego Przeglądu Piosenki Kryształowa Kula 
w Kętrzynie.
°° Michalina Dudziej i Marta Lewandowska zakwali-

fikowały się do finału 25 Ogólnopolskiego Konkursu 
„Wygraj Sukces”.
°° Marta Lewandowska zdobyła II miejsce w Ogólno-

polskim Festiwalu Polskiej Piosenki Rozrywkowej FIRA-
LEJA GWIAZD 2020.
°° Kinga Bodzak otrzymała wyróżnienie, które jest zapro-

szeniem do udziału w Koncercie Finałowym Ogólnopol-
skiego Festiwalu im. Jonasza Kofty ,,Moja Wolności’’ 2020.

Gratulujemy Wam i jesteśmy z was bardzo dumni!
Katarzyna Kiliś
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Wiadomości z GOPS

Gminny ośrodek Pomocy Społecznej 
w zakroczymiu poza wykonywaniem zadań 
statutowych od września bieżącego roku realizuje 
Projekt „Nowy model organizacji pracy w GoPS 
w zakroczymiu”.

P rojekt realizowany jest ze środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Prioryteto-
wa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospo-
darki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społecz-
na. Całkowita wartość projektu wynosi 352.819,23 złotych 
i jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych.

Głównym celem projektu jest zmiana organizacji pra-
cy GOPS oparta na modelu oddzielenia zadań administra-
cyjnych od pracy socjalnej i usług socjalnych. Dzięki wdro-
żeniu takiego systemu organizacyjnego w Ośrodku, praca 
socjalna nie będzie podporządkowana administracyjnej 
procedurze przyznawania świadczeń materialnych oraz 
zoptymalizowane zostanie wykorzystanie kompetencji za-
trudnionych pracowników socjalnych. Wpłynie to na pod-
niesienie jakości świadczeń udzielanych przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakroczymiu, by skutecz-
niej i efektywniej wspierać osoby oraz rodziny korzystają-
ce z usług Ośrodka.

Projekt zostanie zrealizowany 
w ramach 3 zadań:

1. Przygotowanie do wprowadzenia zmiany organi-
zacyjnej – powołano już grupę roboczą ds. reorganizacji, 
która opracuje nowy regulamin organizacyjny. W ramach 
środków unijnych zostanie uzupełnione wyposażenie 
Ośrodka, które jest niezbędne do wprowadzenia zmian 
organizacyjnych.

2. Wsparcie pracowników przygotowujące do pra-
cy wg nowego modelu organizacyjnego- wizyty studyjne, 
szkolenia przygotowujące do zmiany, szkolenia specjali-
styczne oraz superwizja pracy socjalnej.

3. Wdrożenie i praca w warunkach nowego mode-
lu organizacyjnego – testowanie i monitorowanie pracy 
w warunkach nowego modelu organizacyjnego.

Zakończenie projektu przewidziane jest na 28 lutego 
2022 roku.

Ponadto, od października gmina przystąpiła do progra-
mu „Wspieraj Seniora”, którego realizatorem jest Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej. Program ten zakłada pomoc 
w dostarczaniu niezbędnych produktów do domu senio-
ra, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych 
podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo. 
Z programu mogą skorzystać osoby po 70 roku życia, 
w szczególności samotne, lub których rodzina zamieszku-
je daleko. 

Osoba starsza, która zdecyduje się pozostać w domu 
w związku z utrzymującym się stanem epidemii może za-
dzwonić na ogólnopolską infolinię (nr tel. 22 505 11 11) 
uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Kor-
pus Wsparcia Seniorów lub bezpośrednio do Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakroczymiu pod nr tel. 
22 785 22 99 bądź 22 785 35 04. 

Usługa wsparcia polega w szczególności na dostar-
czaniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, 
obejmującym artykuły podstawowej potrzeby, w tym 
artykuły spożywcze, środki ochrony osobistej, środki hi-
gieniczne. Przy czym koszty zakupów pokrywa Senior. 

Ważnym zadaniem jakie między innymi realizuje GOPS jest 
dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach z rodzin wy-
magających wsparcia. Na dzień dzisiejszy w ramach pro-
gramu „Posiłek w szkole i w domu” dożywianych jest 41 
dzieci. W sytuacji, kiedy dzieci uczą się zdalnie, rodzice 
otrzymują pomoc w formie świadczenia pieniężnego na 
zakup lub przygotowanie posiłku. 

Pracownicy socjalni GOPS udzielają również wspar-
cia osobom pozostającym w kwarantannie lub izolacji 
domowej, której rodzina nie może zapewnić.

anna Lewicka
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102. rocznica odzyskania Niepodległości
Narodowe Święto Niepodległości to dla 
nas Polaków jedno z najważniejszych świąt 
państwowych. Po latach zaborów nasz 
kraj odzyskał suwerenność i powrócił na 
mapy Europy. w tym roku, ze względu 
na ograniczenia związane z pandemią, 
obchody uczciliśmy jedynie w symboliczny 
sposób. 

11 listopada Burmistrz Zakroczymia, Artur Ciecierski 
wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej, Piotrem 

Serwatką złożyli w imieniu mieszkańców gminy kwiaty 
pod pomnikiem na rynku miejskim. Tego dnia nasze mia-
sto przybrało piękne, biało-czerwone barwy za sprawą 
wywieszonych flag, a reprezentacyjne miejsca przyozdo-
biły kwiaty. 

Ponadto, razem z Biurem Programu „Niepodległa” za-
prosiliśmy do wspólnego zaśpiewania hymnu narodowe-
go. W południe 11 listopada Mazurek Dąbrowskiego wy-
brzmiał na antenach stacji radiowych i telewizyjnych, 
dzięki czemu było możliwe przyłączenie się do akcji i za-
śpiewanie go w domu, na balkonie, czy podwórku. Również 

81. rocznica obrony Zakroczymia

w ostatnią sobotę września, jak co roku, 
uroczyście obchodziliśmy kolejną rocznicę 
obrony zakroczymia.

cofnęliśmy się pamięcią do września 1939 roku, 
kiedy to Zakroczym został kompletnie zniszczo-

ny, a śmierć poniosło ponad 500 żołnierzy oraz ponad 
100 cywilów. Choć ostatecznie 28 września żołnierze 
dostali rozkaz o kapitulacji, to ich niezłomność, wola 
walki i odwaga winny być dla nas wszystkich wzorcem 
do naśladowania. 

Życzylibyśmy sobie, aby wspomnienie o tym mę-
czeństwie pozostało wciąż żywe i dawało świadectwo 
przyszłym pokoleniom. Dlatego też doceniamy fakt, 
iż mimo niesprzyjających warunków pogodowych, 

w wydarzeniu wzięło udział tak wielu gości. Wśród 
nich m.in. przedstawiciele władz, lokalnych samo-
rządów oraz reprezentacja wojska. Gościliśmy także 
instytucje pozarządowe, poczty sztandarowe ochot-
niczych straży pożarnych, dyrekcję placówek oświa-
towych, a przede wszystkim nie zabrakło mieszkań-
ców, a wśród nich dzieci i młodzieży, co cieszy nawet 
bardziej.

 Tradycyjnie rozpoczęliśmy mszą świętą w klaszto-
rze oo. Kapucynów, a następnie przemaszerowaliśmy 
na cmentarz parafialny, gdzie złożone zostały biało-
-czerwone kwiaty, odbyła się modlitwa nad grobami 
poległych, odczytany został apel poległych, wojsko 
oddało salwę honorową, a zdolna młodzież odśpie-
wała pieśni patriotyczne. Cześć i chwała bohaterom!

KZ

nasze gminne placówki oświatowe, wraz z 16 tysiącami in-
nych szkół, godnie uczciły to święto przystępując do akcji 
MEN „Szkoła do hymnu”. 

Punktualnie o godz. 11:11 uczniowie i nauczyciele z ca-
łego kraju odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”, łącząc się 
ze sobą za pomocą różnych komunikatorów. 

KZ
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Zakroczym w powstaniu listopadowym

„Polacy! wybiła godzina zemsty. dziś umrzeć lub 
zwyciężyć potrzeba! Idźmy, a piersi wasze niech 
będą Termopilami dla wrogów! ” – tymi słowami, 
29 listopada 1830 roku, podporucznik Piotr 
wysocki przerwał wykład w Szkole Podchorążych 
w warszawie. Kilka godzin później wybuchło 
Powstanie Listopadowe. według wielu historyków 
jeden z nielicznych zrywów niepodległościowych 
Polaków, który mogliśmy wygrać.

o powstaniu listopadowym wielu ekspertów mówi jako 
„klęsce na własne życzenie”. Główną przyczyną wy-

buchu zrywu było łamanie przez cesarza Rosji Mikołaja 
I Konstytucji Królestwa Polskiego z 1815 roku, wprowadze-
nie cenzury i prześladowanie organizacji patriotycznych. 
Wieczorem 29 listopada kadeci ze Szkoły Podchorążych 
Piechoty i ludność Warszawy wyruszyli na Arsenał i Bel-
weder, by schwytać księcia Konstantego, syna Piotra I, gu-
bernatora wojskowego Królestwa Polskiego. Niestety zdo-
łał zbiec. Polacy dysponujący regularną armią mieli realne 
szanse na pokonanie rosyjskiego zaborcy. Niestety, już 
w pierwszych dniach zrywu uwidocznił się konflikt wśród 
polskich dowódców i brak chęci do walki o niepodległość. 
Dodatkowo, zamiast kontynuować uderzenie, czekaliśmy 
na wynik negocjacji z Rosją w sprawie polskiej. Do Peters-
burga został wysłany książę Franciszek Ksawery Drucki-
-Lubecki, który miał domagać się od cara respektowania 
konstytucji z 1815 roku i natychmiastowego wycofania się 
wojsk rosyjskich z Królestwa Polskiego. Misja nie powiodła 

się, a feldmarszałek Iwan Dybicz dostał rozkaz stłumienia 
powstania. Dybicz, który zapewnił cara, że zdławi „bunt” 
Polaków jednym uderzeniem nie przewidział, że wydarze-
nia z ostatniej listopadowej nocy 1830 roku przekształcą 
się w wojnę polsko-rosyjską, trwającą bez mała rok. Po-
wstanie zakończyło się klęską 21 października 1831 roku. 
Do dziś dnia trwają dyskusje, co było główną przyczyną 
takiego przebiegu wydarzeń. Wydaje się, że rację mają 
ci, którzy twierdzą, że nie tyle przewaga armii rosyjskiej, 
co postawa polskich dowódców przyczyniła się do poraż-
ki. Dla przykładu dyktator powstania Józef Chłopicki, 17 
stycznia 1831 roku zrezygnował po tym, jak car przedsta-
wił swoje żądania, a Adam Czartoryski praktycznie od po-
czątku był przeciwnikiem powstania. Po upadku zrywu 
narodowego nastąpiło ograniczenie autonomii Królestwa 
Polskiego. Zniesiono polski sejm i samorządy, zlikwidowa-
no polskie szkolnictwo wyższe, a 11 tysięcy ludzi, głównie 
inteligencji, opuściło kraj.

zakroczym w powstaniu  
listopadowym
Po porażce strony polskiej pod Ostrołęką i demonstra-
cjach w Warszawie, władzę przejął generał Jan Krukowiec-
ki, który podobnie jak jego poprzednicy nie wierzył w zwy-
cięstwo powstania. Pod jego dowództwem, mimo pełnej 
poświęcenia postawy, wojsko polskie nie zdołało ode-
przeć szturmu Rosjan na Warszawę. Krukowiecki przystą-
pił do rokowań z Iwanem Paskiewiczem i poddał stolicę. 
Po tych wydarzeniach wojska powstańcze, a wraz z nim 
rząd i sejm wycofały się do Zakroczymia. 



11  INFORMACJE Z GMINY ZAKROCZYM    |   15/2020

Zakroczym w powstaniu listopadowym

W refektarzu zakroczymskiego klasztoru sejm obradował 
od 11 do 19 września 1831 roku. To właśnie dzięki temu 
wydarzeniu można natrafić na formułowanie tez, jakoby 
Zakroczym był przez kilka dni stolicą Polski. Sejm powie-
rzył dowództwo nad powstaniem Maciejowi Rybińskiemu. 
Nie miało to już jednak istotnego znaczenia, bowiem po-
wstanie faktycznie upadło wraz z kapitulacją Warszawy. 
Jako ostatnie kapitulowały twierdza w Modlinie – 9 paź-
dziernika i w Zamościu – 21 października.

Gwiazda wytrwałości  
– Gwiazda zakroczymska
Podczas obrad sejmu w Zakroczymiu na wniosek profe-
sora Joachima Lelewela, w dniu 18 września 1831 zosta-
ła ustanowiona „Gwiazda Wytrwałości”, zwana również 
„Gwiazdą Zakroczymską”. To polskie odznaczenie hono-
rowe miało stanowić wyróżnienie „dla tych co za sprawę 
narodową do ostatniej kropli krwi walczyli i do końca wy-
trwali pod jej sztandarami, co wyraża uwidoczniona na od-
znaczeniu dewiza łacińska Usque ad finem”. 

Odznaczenie miało być przyznawane nie tylko bohate-
rom walk, ale również tym, którzy zachowali szeroko ro-
zumianą polskość. Autorem projektu odznaczenia był Jo-
achim Lelewel – „Odznaczenie to, miało być wykonane 
z żelaza patynowanego w technice efektu rdzy, której ra-
miona zakończone są kulkami. Na awersie, pośrodku wid-
nieje Biały Orzeł i Pogoń Litewska w owalnych tarczach, 
zwróconych ku sobie w ukłonie heraldycznym. Poniżej na-
pis 29 NOVEMBUS (data wybuchu powstania listopadowe-
go 29 listopada 1830 roku). Na jej ramionach widnieje data 

obrad sejmu/1831/, wraz z napisem:/SEJM W/ZAKRO/CZY/
MIU. Przy zakończeniu górnego ramienia gwiazdy, jest nie-
wielkie uszko do mocowania wstążki. Wstęga odznaczenia 
miała mieć kolor karmazynowy z granatowymi brzegami.” 
Mimo upadku powstania i wielkiej emigracji nie jest praw-
dziwa powszechna opinia, że „Gwiazdy Wytrwałości” nikt 
nie otrzymał. 

Gwiazdą odznaczeni zostali np. powstańcy styczniowi. 
Jednym z nich był Zygmunt Padlewski, syn Władysława, 
powstańca listopadowego. Był on po wybuchu powsta-
nia, od stycznia 1863 roku naczelnikiem miasta Warszawy 
oraz naczelnikiem powstania w guberni płockiej. Gwiaz-
da była nadawana również w późniejszym okresie. W cza-
sach PRL odznaczenie nadawała kapituła, którą tworzyli 
działacze opozycji antykomunistycznej. 21 listopada 1981 
roku zebrał się Zespół Inicjatywy Kapituły Orderu „Gwiaz-
dy Wytrwałości”, który ustanowił regulamin odznaczenia 
prywatnego. Przez wspominaną kapitułę odznaczeni zo-
stali między innymi Romuald Traugutt, Stefan Aleksan-
der Okrzeja, marszałek Józef Piłsudski, generał Stefan Ro-
wecki, rotmistrz Witold Pilecki, major Walerian Łukasiński, 
generał brygady Antoni Heda ps. Szary, bł. ks. Jerzy Po-
piełuszko, prezydent RP Lech Kaczyński. Jako ciekawost-
kę warto dodać, że Żelazny Order „Gwiazdy Wytrwałości”, 
który należał do legendarnego dowódcy AK gen. Antonie-
go Hedy otrzymało Sanktuarium Matki Bożej Ostrobram-
skiej w Skarżysku-Kamiennej. Jak powiedziała córka gene-
rała, Teresa Heda-Snopkiewicz, było to odznaczenie, które 
najbardziej cenił.

Kamil Janczarek

 - Gwiazda Wytrwałości – Gwiazda Zakroczymska
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Gminny Klub Malucha – spełniamy marzenia
Pod koniec października ministerstwo 
Rodziny i Polityki Społecznej przyznało naszej 
gminie dotację w kwocie 792.000 złotych 
na uruchomienie Gminnego Klubu malucha. 
oznacza to, że przy wkładzie własnym gminy 
zakroczym, wynoszącym 200.000 złotych, 
za ogólną kwotę wynoszącą prawie 1 milion 
złotych gmina przebuduje budynek po Szkole 
Podstawowej w Emolinku. 

s tworzymy w nim wspaniałe miejsce dla dzieci w wie-
ku 1-3. Dzięki pozyskanej dotacji, Gminny Klub Malucha 

zostanie również kompleksowo wyposażony. Zmodernizo-
wany także zostanie obecny plac zabaw.

Przewidujemy, iż od 1 września 2021 roku, Gminy Klub 
Malucha będzie mógł przyjąć 24 dzieci.

KZ

Wieści z Gminnego Przedszkola Publicznego 
„Radosne Wzgórze” w Zakroczymiu

z końcem października, odbyło się pasowanie 
na przedszkolaka tegorocznych nowicjuszy. 
To ważny dla nich dzień, kiedy to mogą 
wykazać się swoimi talentami podczas 
uroczystych wystąpień. w naszym przedszkolu 
dzieje się jednak znacznie więcej, np. dzień 
pluszowego misia, dzień praw dziecka, dzień 
postaci z bajek, obchody rocznicy odzyskania 
Niepodległości, dzień dyni. Przedszkole 
przystępuje również do konkursów gminnych 
i akcji ogólnopolskich.

Kz (źródło: www.gppzakroczym.pl)
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Podatki w gminie
Gmina zakroczym staje się gminą przyjazną 
podatnikowi, dlatego gorąco zachęcamy Państwa 
do rozliczenia swojego PIT w naszej gminie.

W związku z przeprowadzoną modernizacją gruntów 
i budynków przez Starostwo Powiatowe w Nowym 

Dworze Mazowieckim wszystkie osoby, które nie otrzyma-
ły decyzji wymiarowej w sprawie podatku na 2020 rok.

Chcąc pobudzić wzrost gospodarczy rada podjęła rów-
nież uchwałę o obniżeniu, w stosunku do obecnie obowią-
zujących, stawek podatku od środków transportowych na 
rok 2021. W wielu kategoriach stawki zostały obniżone do 
minimum. Oto niektóre przykłady:

°° autobus do 21 miejsc – 500 zł (obecnie 1.072 zł)
°° autobus powyżej 21 miejsc – 1.000 zł (obecnie 1.432 zł)
°° samochód ciężarowy 3-osiowy, 25 ton i więcej – 991,52 

zł (obecnie 1.552,00 zł)
Serdecznie zapraszamy firmy leasingowe, transpor-

towe, przewozowe do rejestracji swoich firm w naszej 
gminie.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z przeprowa-
dzoną modernizacją przez Starostwo Powiatowe w Nowym 
Dworze Mazowieckim wszystkie osoby, które nie otrzyma-
ły decyzji wymiarowej w sprawie podatku na 2020 rok pro-
szone są o kontakt z Referatem Podatków i Opłat Lokal-
nych pod numerami telefonów: 22 112 02 79 lub 22 785 21 
45 wew. 229 i 230.

Przyłącz się do akcji  
na Facebook:  
@GKRPAZakroczym

dla
Wigilia bez Rodziny
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Finał z głową
Zapraszamy na wywiad z naszą redakcyjną koleżanką Karoliną 
Żukowską, która opowie nam, jak wygląda organizacja  
Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zakroczymiu.  
Karolina od trzech lat pełni rolę Szefa Sztabu w Zakroczymiu.

Kz: Karolina, na 10 stycznia 
2021 roku zaplanowany jest 
kolejny, 29. Finał wielkiej 
orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Czy finał się 
odbędzie? mamy sporo 
obostrzeń. Czy planujecie 
jakieś wydarzenie?

Karolina WOŚP: Ten finał or-
ganizujemy pod hasłem „Finał 
z głową” z dwóch względów: w tym 
roku zbieramy środki na laryngo-
logię, otolaryngologię i diagno-
stykę głowy u dzieci. Po drugie, 
musimy naprawdę z głową zorgani-
zować zbiórkę, by zachować wszel-
kie względy bezpieczeństwa oraz 
działać zgodnie z prawem i zasada-
mi Fundacji. Finał będzie wyglądał 
nieco inaczej niż dotychczas. Sztab 
będzie zamknięty. Przez cały dzień 
będziemy transmitować na żywo, 
na Facebook’u wszystko, co będzie 
działo się w naszym Sztabie.

Kz: a co będzie działo się 
w Sztabie?

Karolina WOŚP: Według poda-
nego wcześniej harmonogramu, 
będziemy transmitować licytacje 
on-line. W naszym Sztabie poja-
wią się goście znani z ekranów te-
lewizyjnych, z którymi będziemy 
mieć wejścia na żywo, a być może 
przekażą coś na licytację. Ponadto, 
będzie możliwość zobaczyć orga-
nizację Sztabu od kuchni; począw-
szy od wydawania puszek wcześnie 
rano, aż po liczenie pieniędzy póź-
no w nocy.

Kz: a co z wolontariuszami? 
czy zobaczymy ich 
na ulicach?

Karolina WOŚP: Oczywiście, 
że tak, jeśli tylko nie będzie zaka-
zu przemieszczania się. Znajdzie-
cie ich m.in. na rynku miejskim 
w Zakroczymiu, na głównych uli-
cach miasta, przy cmentarzu para-
fialnym, przy sklepach otwartych 
w niedzielę niehandlową, w całej 

gminie. Nasi wolontariusze będą 
mieć gwizdki, jeśli nie będziecie ich 
widać, to będzie ich słychać.

Kz: Czy oprócz ulicznej 
kwesty wolontariuszy, 
istnieją inne sposoby 
pozyskiwania pieniędzy?

Karolina WOŚP: Będziemy orga-
nizować licytacje podczas transmi-
sji na żywo, na naszym Facebooko-
wym profilu. Jeśli ktoś wylicytuje 
przedmiot – udostępnimy numer 
konta do przelewu i poprosimy 
o przesłanie nam potwierdzenia 
przelewu. Ewentualnie udostępni-
my link do eSkarbonki – jest to taka 
wirtualna puszka, gdzie wystar-
czy kliknąć w link, wpisać kwo-
tę i zatwierdzić w swojej aplikacji 

bankowej. Poza tym, zawsze moż-
na przyjść do Sztabu i wrzucić go-
tówkę do puszki lub przyłożyć kartę 
płatniczą do terminala. Co więcej, 
zawsze będziemy mogli wysłać 
WOŚPowóz z puszką, który będzie 
jeździł po całej gminie.

Kz: Co takiego? woŚPowóz? 
a cóż to?

Karolina WOŚP: Ha ha, tak to no-
wość! WOŚPowóz, to nasze Sztabo-
we, kolorowe auto, które na pewno 
zobaczycie i usłyszycie! WOŚPowóz 
będzie jeździł po całej gminie we-
dług podanego wcześniej rozkładu 
jazdy. W WOŚPowozie będzie moż-
na wygrać lub wylicytować gadżety, 
wrzucić coś do puszki i oczywiście 
dostać nasze czerwone serducho. 

 - Karolina Żukowska podczas 28 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
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Co więcej, będzie możliwość wzię-
cia udziału w naszych wejściach 
na żywo lub zrobienia sobie z nami 
pamiątkowego zdjęcia. Stwierdzi-
liśmy, że skoro Wy nie możecie 
przyjść do nas, to my wyjdziemy 
do Was.

Kz: Co z pozostałymi 
formami zbiórki?

Karolina WOŚP: Fanty, których 
nie uda nam się zlicytować podczas 
wejść na żywo, będą udostępnione 
na platformie allegro dla WOŚP, a lin-
ki do tych licytacji internetowych 
będziemy zamieszczać na naszym 
Facebook’u. Pozwolę sobie tutaj 
zwrócić się do naszych darczyńców; 
Drodzy, będziemy wdzięczni, jeże-
li w tym roku zamiast przekazywa-
nych rzeczy, wrzucicie nam po pro-
stu pieniążek do puszki. W zeszłym 
roku mieliśmy ponad 100 przed-
miotów na licytację oraz ponad 200 
przedmiotów na loterie i konkursy, 
za co jesteśmy niezmiernie wdzięcz-
ni! Jednak w tym roku, po prostu 
nie będziemy mieli co z tym zro-
bić… Co więcej, zbieramy również 

do puszek stacjonarnych, które zlo-
kalizowane są w sklepach, punktach 
usługowych, na stacji paliw.

Kz: wow! Ponad 300 
przedmiotów…

Karolina WOŚP: Imponujące, 
prawda? Nasza społeczność jest 
niesamowita! Co roku zaskakuje 
swoją hojnością i chęcią pomocy! 
Mam nadzieję, że i w tym roku lu-
dzie nie zawiodą. W momencie pi-
sania tego wywiadu stresuję się 
bardzo, bo mamy tylko kilka zgło-
szeń o chęci przekazania drobnych 
fantów, ale liczę na to, że bliżej 
daty finału zaczną do nas spły-
wać kolejne podarunki. Muszę też 
wspomnieć, że do naszego wspól-
nego sukcesu przyczyniają się rów-
nież goście z innych miast, a nawet 
z innych krajów. Ale tak naprawdę, 
co zawsze powtarzam moim cu-
downym wolontariuszom, nie jest 
istotne, który Sztab ile zbierze pie-
niędzy. Na końcu i tak wszystko 
wpada do jednego worka, a potem 
trafia do naszych szpitali w postaci 
sprzętu medycznego.

Kz: zapewne mogłabyś jeszcze 
wiele opowiadać… widać, 
że wkładasz ogrom serca, 
energii i zaangażowania 
w organizację Sztabu.  
Czy chciałabyś coś jeszcze 
powiedzieć naszym 
czytelnikom?

Karolina WOŚP: Organizacja 
Sztabu wymaga ogromnego nakła-
du czasu i energii. W tym roku tego 
czasu nie mam aż tyle. Na szczęście 
mamy w Sztabie zgrany zespół, któ-
ry dzielnie walczy! 

Orkiestra gra i będzie grała aż 
do końca świata i o jeden dzień 
dłużej! W paru słowach... chciała-
bym zaprosić sponsorów i darczyń-
ców do kontaktu z nami. Co więcej, 
w tym roku, bardzo ważna jest dla 
nas wasza aktywność na naszym 
profilu na Facebook’u. 

Udostępniajcie proszę naszą 
stronę i zapraszajcie znajomych 
do polubienia jej, dołączajcie 
do wydarzeń on-line, a zwłasz-
cza do naszego – 29 Finał WOŚP 
w ZAKROCZYMIU.

Facebook: woŚP – Sztab zakroczym
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Jesienna zadyszka

Gdy oddawaliśmy do druku wrześniowy numer 
wisła zakroczym z kompletem zwycięstw 
przewodziła ligowej tabeli. zespół trenera daniela 
Janczarka w drugiej części sezonu złapał jednak 
zadyszkę i przerwę zimową przyszło spędzić mu 
na piątym miejscu w tabeli.

P ierwsza porażka przyszła w 6. kolejce. Na boisku KS 
Płudy Warszawa Wisła uległa gospodarzom 4:5, prze-

grywając już do przerwy 0:3. Bramki dla zakroczymian 
w tym meczu zdybywali Daniel Mąka (x2), Konrad Szafran 
oraz Patryk Młynarek.

Na ostatni wrześniowy mecz do Zakroczymia przyje-
chał GKS Korona Jadów. Spotkanie dostarczyło wielu emo-
cji. Było w nim wszystko, co jest solą piłki nożnej. Bram-
ki, zwroty akcji oraz.. niestety czerwone kartki. Na boisku 
padł hokejowy wynik 5:8. Drużyna z Zakroczymia prawie 
przez cały mecz przegrywała. Jednak, gdy w 75 minucie 
gospodarze doprowadzili do remisu na 5:5, wydawało się, 
że jest szansa na zwycięstwo. Niestety wtedy goście po-
nownie doszli do głosu i wbili Wiśle kolejne trzy bramki. 
Na listę strzelców w ty szalonym meczu wpisali się: Da-
riusz Sosiński (x2), Cezary Górecki, Paweł Bocheński i Mar-
cin Miastowski.

W meczu 8 kolejki Wisła zagrała mecz na boisku w Mar-
kach. Jej przeciwnikiem była drużyna Farmacji Tarchomin. 
Mecz fantastycznie ułożył się dla zakroczymian. Już w 2 
minucie objęli prowadzenie za sprawą Rafała Lipowskie-
go. Minutę później bramkarz gospodarzy ujrzał czerwo-
ną kartkę. To znacząco ułatwiło Wiśle zdobycie kolejnych 
dwóch bramek autorstwa Mąki. W drugiej połowie piłka-
rze obejrzeli kolejne dwie czerwone kartki, po jednej dla 
każdej z drużyn. Mecz zakończył się zwycięstwem naszych 
piłkarzy 5:2, a dwie bramki w drugiej połowie dołożył Mły-
narek. Kolejny mecz, z bardzo silną drużyną UKS Orły Zie-
lonka, zakończył się identyczną wygraną – 5:2. Zdobyczą 
bramkową w tym meczu podzielili się: Mąka (x2), Młynarek 
(x2) oraz Lipowski. Wisła w tym meczu udowodniła swoją 
przewagę nad rywalami, ani na chwilę nie tracąc prowa-
dzenia. Opromienieni zwycięstwem z liderem, piłkarze Wi-
sły udali się na mecz derbowy do Modlina, gdzie ich prze-
ciwnikiem była drużyna UKS Lotnisko Modlin. Przeciwnik 
dotychczas średnio radzący sobie w lidze mocno zasko-
czył drużynę Wisły i już po 37 minutach prowadził 3:0. 

Oszołomiona Wisła próbowała odrabiać straty, doprowa-
dzając do remisu w 87 minucie. Do odniesienia zwycięstwa 
zabrakło jednak czasu. Bramki w tym meczu strzelali: Mi-
chał Kiljan, Marcin Bocheński i Konrad Wierzbicki.

W 11 kolejce Wisła podejmowała zespół UKS ASzWoj 
Rembertów. Mecz w pierwszej połowie był wyrównany. 
I choć goście dwukrotnie wychodzili na prowadzenie, Wi-
sła za każdym razem odpowiadała bramkami Młynarka 
i Lipowskiego. Mecz jednak przybrał zupełnie inny obrót 
od 42 minuty, gdy drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną 
kartkę ujrzał Młynarek. Od tego momentu zaznaczyła się 
przewaga gości, którzy wygrali to spotkanie 4:2.

Kolejny mecz przyniósł kibicom Wisły wiele radości. 
Zakroczymianie niespodziewanie pokonali na wyjeździe 
drużynę TKS Bóbr Tłuszcz. Piłkarze Wisły, żądni rewanżu 
za ostatnią porażkę na własnym boisku, pokonali drużynę 
z Tłuszcza, która do tej pory jeszcze nie przegrała żadnego 
meczu w lidze. Wspaniale zaprezentował się Łukasz Król, 
który ustrzelił hattricka. Wisła wygrała z Bobrem 5:3, a po-
zostałe dwie bramki dołożyli Lipowski i Patryk Wieczorek.

W meczu 13. kolejki, kończącym rundę jesienną prze-
ciwnikiem naszych piłkarzy miała być drużyna rezerw RKS 
Mazur Radzymin. Goście nie stawili się jednak na meczu, 
tym samym oddając 3 punkty walkowerem.

Zimę Wisła Zakroczym spędzi na 5 miejscu w tabeli 
z 5-punktową stratą do lidera. Piłkarze w 13 meczach od-
nieśli 9 zwycięstw, 1 raz remisując i notując 3 porażki.

KZ

1 Orły Zielonka 33 77 16
2 Bóbr Tłuszcz 32 73 13
3 Wicher II Kobyłka 28 58 19
4 UKS ASzWoj Rembertów 28 51 37
5 wisła zakroczym 28 60 33
6 Płudy Warszawa 24 41 29
7 Korona Jadów 23 54 37
8 Mazur II Radzymin 18 19 33
9 Legion Warszawa 15 35 53
10 Farmacja Tarchomin 14 33 39
11 Lotnisko Modlin 11 28 58
12 Mewa Krubin 8 25 67
13 Rotavia Nieporęt 3 12 76
14 Impet Łajski 1 13 69
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W zdrowym ciele zdrowy duch

Sportowy wrzesień w gminie zakroczym upłynął 
pod hasłem „w zdrowym ciele zdrowy duch”. 
Pomimo pandemii, z zachowaniem wszelkich 
zasad sanitarnych, na obiektach sportowych przy 
Szkole Podstawowej w zakroczymiu odbyły się 
dwie imprezy zorganizowane przez uczniowski 
Klub Sportowy „Lider”.

W ostatni piątek września odbyła się impreza o cha-
rakterze lekkoatletycznym. Były to pierwsze tego 

typu zawody na nowo powstałych obiektach sportowych. 
Rywalizowało ze sobą 67 uczniów z dwóch szkół, z tere-
nu gminy Zakroczym, podzielonych na kategorie wieko-
we. Uczestnicy rywalizowali w 4 konkurencjach: biegu 
na 60 m, rzucie piłeczką palantową, skoku w dal oraz bie-
gu długim.

W najmłodszej kategorii (rocznik 2010 i młodsi) wśród 
dziewcząt najlepsza okazała się Martyna Piasecka (SP Za-
kroczym), wyprzedzając Maję Świderską (SP Wojszczyce) 
i Marię Głowacką (SP Zakroczym). W tej samej kategorii 
wiekowej, wśród chłopców najlepszym okazał się Jacek 
Czyż (SP Zakroczym), wyprzedzając Oskara Chyłę (SP Za-
kroczym) i Andrzeja Gorzkowskiego (SP Wojszczyce).

W rywalizacji roczników 2008/2009 wśród dziewcząt 
zwyciężyła Julia Gubernat SP (Zakroczym), drugie miejsce 
zajęła Oliwia Krakowiak (SP Wojszczyce), a trzecie Wikto-
ria Trąbińska (SP Zakroczym). Kategorię, wśród chłopców, 
zdominowała szkoła z Zakroczymia. Zawody wygrał Filip 
Topczewski, wyprzedzając Huberta Tomaszewskiego oraz 
Stanisława Kaźmierczaka.

Najstarszą kategorią wiekową były roczniki 2006/2007. 
Tu, wśród dziewcząt, triumfowała Natalia Zalewska (SP 
Wojszczyce), wyprzedzając swą szkolną koleżankę Amelię 
Matę oraz Paulinę Tokarz (SP Zakroczym). Zawody chłop-
ców wygrał Kacper Klonowski, przed Jakubem Piaseckim 
(obaj SP Zakroczym), na trzecim miejscu uplasował się Cy-
prian Pestka (SP Wojszczyce).

Każdy z biorących udział w zawodach uczestników 
otrzymał pamiątkowy medal, a zwycięzcy zostali uhonoro-
wani pucharami przez Burmistrza Zakroczymia Artura Cie-
cierskiego oraz gospodarza obiektu dyrektor szkoły Annę 
Dudziej.

Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Pod takim samym hasłem, w sobotę 26 września, roz-
począł się turniej piłki nożnej. Rozgrywki prowadzone były 
w czterech kategoriach. Z względów sanitarnych zostały 
podzielone na kilka dni. Udział w nich był bezpłatny i miał 
na celu przede wszystkim popularyzację piłki nożnej jako 
sposobu na spędzanie wolnego czasu.

W rywalizacji roczników 2012/2013 wzięło udział 65 za-
wodników, którzy wystawili 8 drużyn. Turniej ten wygra-
ła drużyna FDA Wieliszew I, wyprzedzając Goliat Leoncin 
i Świt Nowy Dwór Mazowiecki I.

Identyczna liczba zawodników wzięła udział w roz-
grywkach roczników 2010/2011. W tej kategorii najlepszą 
okazała się Legionovia Legionowo. Drugie miejsce zajął So-
kół Serock, zaś trzecie Goliat Leoncin.

59 zawodników wzięło udział w turnieju drużyn senior-
skich. 8 drużyn zostało podzielonych na 2 grupy, w których 
rywalizowano w systemie „każdy z każdym”. Po rywalizacji 
grupowej rozegrano fazę „play-off”. Finałowym meczom 
towarzyszył padający obficie deszcz. Ostatecznie w tej 
kategorii triumfował zespół PSP Nowy Dwór Mazowiecki, 
drugie miejsce zajęła drużyna Sztajfa FC, podium uzupeł-
niła zaś drużyna Tacy, a nie inni.

Rozgrywkami kończącymi rywalizację turniejową były 
mecze rocznika 2009. W tej kategorii rywalizowało ze sobą 
49 młodych zawodników, tworzących 4 drużyny. Końco-
wa klasyfikacja przedstawiała się następująco: 1. Żbik Na-
sielsk, 2. Sokół Serock, 3. Lider Zakroczym.

Podczas trwania całego turnieju każdy uczestnik otrzy-
mał od organizatorów ciepły posiłek oraz wodę. Młodzi 
zawodnicy otrzymali także pamiątkowe medale i nagro-
dy. Warto odnotować także fakt, że swoje pierwsze me-
cze jako sędzia poprowadził Kuba Piasecki – były zawodnik 
najstarszej grupy oraz uczestnik zajęć pływackich. Kuba 
jest wielkim pasjonatem sędziowania piłki nożnej i bardzo 
nas cieszy, że mógł pierwsze kroki stawiać akurat na tym 
turnieju.

Turnieje piłkarskie również zostały sfinansowane 
ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ma-
zowieckiego. Były to niezwykle intensywne dni na boiskach 
przy Szkole Podstawowej w Zakroczymiu. We wszyst-
kich kategoriach wzięło łącznie udział 26 drużyn oraz 238 
uczestników.

Kamil chmielewski
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Kolejny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

uchwałą nr XXIV/225/2020 Rady 
miejskiej w zakroczymiu z dnia 25 
sierpnia 2020 roku został przyjęty 
dokument planistyczny będący 
miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego gminy zakroczym, części 
obrębu ewidencyjnego 0017 wólka 
Smoszewska, 0007 mochty – Smok i 0015 
Trębki Stare – część II. Swym zasięgiem 
obejmuje on część terenów położonych 
wzdłuż wisły.

P rzyjęty dokument zaczął obowiązywać od 30 paździer-
nika 2020 roku. Dzięki tej uchwale dla całej miejsco-

wości Wólka Smoszewska obowiązuje już miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego.

W Urzędzie Miejskim trwają już prace nad kolejnymi 
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzenne-
go, m.in. dla:
°° miasta Zakroczym w rejonie centrum,
°° miasta Zakroczym w rejonie trasy S7, ulicy Kapitana Ta-

deusza Doranta i ulicy Pieczoługi
°° miasta Zakroczym w rejonie ulicy Duchowizna
°° gminy Zakroczym części obrębu Poligon
°° miasta Zakroczym w rejonie ul. Utrata
°° miasta Zakroczym w rejonie ulicy Starostwo
°° miasta Zakroczym obejmującego działki o nr ewid. 

103/2, 103/3 obręb 02-17
Uprzejmie informujemy, iż wszelkie informacje o prze-

znaczeniach terenów znajdą Państwo w obowiązujących 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzenne-
go umieszczonych na stronie pod adresem https://zakro-
czym.bip.net.pl/? c=234.

Nowe działki na sprzedaż
Kilka lat temu gmina przejęła od Skarbu 
Państwa pięknie położoną nieruchomość 
w miejscowości Smoszewo. władze gminy 
długo zastanawiały się nad przyszłością tej 
nieruchomości. ostatecznie zdecydowano, 
że nieruchomość zostanie podzielona, 
a wydzielone działki zostaną sprzedane pod 
budowę domków jednorodzinnych. 

obecnie trwają zaawansowane prace nad podzia-
łem działki o powierzchni przekraczającej 2 hek-

tary. Powstanie 17 działek, z czego 3 z dostępem 
do rzeki Wisły. Działki bez dostępu do Wisły planowane 
są o powierzchni 750 – 830 m2, a te z dostępem do Wi-
sły ok. 2000 m2. Jak tylko podział się uprawomocni zo-
stanie przeprowadzona procedura przetargowa. 

Zachęcamy do zainteresowania się naszą ofertą.
KZ
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Poziomo:
1 ropne państwo 
5 Zeus z Suezu 
9 dał nam żarówkę 
10 gwiazda w Orle 
11 rzeczy liche i marne 
12 zabezpieczają wrota 
13 dziennikarzyna 
15  „… mego sekretu” 

Almodovara 
16 unika towarzystwa 
19 „Jezioro Łabędzie” 
20 reklama teatru 
22 brudas z wyboru 
25 cieszą się sławą 
27 dyshonor 
29  generał spod Monte 

Casino 
30 cytryna na drodze 
31 iskra boża 
32 brzegi dzioba jastrzębia 
33 dzieło Galla Anonima 
34 szef na uniwersytecie
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Rozwiązanie krzyżówki, prosimy wysłać najpóźniej do dnia 31 
stycznia 2021 roku drogą 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 nagrody otrzyma pakiet gadżetów 
gminnych.

Zwycięzcą, który wysłał poprawne rozwiązanie krzyżówki z nu-
meru 14. Kuriera Zakroczymskiego została pani Anna Znyk po-
dając hasło: „Lato, lato i po lecie”

Wysyłając zgłoszenie, akceptujecie Państwo postanowienia  
regulaminu oraz wyrażacie zgodę na przetwarzanie danych oso-
bowych, zgodnie z klauzulą informacyjną o Ochronie Danych Oso-
bowych, 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 działa-
nia Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu, a także przysługujących 
Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się  
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miej-
skim w Zakroczymiu za pomocą adresu iod@zakroczym.pl.

Pionowo:
1 speluna 
2  z Rotterdamu  

i z Zakroczymia 
3  materiał na cesarską 

armię 
4 dwubój narciarski 
5 Kuba, Jamajka i inne 
6 E…ly lub Jan Stożek 
7 drobna wytwórczość 
8  Zakroczym od 1422 

roku 
14  nasza ulica lub urząd szefa 

powiatu 
17 wtręt w przemówieniu 
18  urzędowy rejestr 

nieruchomości 
21 „… w zalotach” 
23 kobieta wzięta w jasyr 
24  niewzruszony  

w prądnicy 
26 brązu i żelaza 
28 polny skowronek
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urząd miejski w zakroczymiu
ul. warszawska 7
05-170 zakroczym
Tel. 22 785 21 45
urzad@zakroczym.pl
www.zakroczym.pl


