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KURIER ZAKROCZYMSKI

Oddaję w Wasze ręce kolejny nu-

ła za zadanie przybliżyć mieszkań-

mer

com profile działalności lokalnych

Kuriera

Zakroczymskiego.

Wracamy po dłuższej przerwie,

przedsiębiorstw.

w nowej odsłonie. Wychodząc

Tradycyjnie, piszemy o obecnych

naprzeciw oczekiwaniom miesz-

inwestycjach oraz o tym, co dzia-

kańców, piszemy więcej na temat

ło się od początku roku na terenie

działalności Gminnego Ośrodka

gminy Zakroczym. Dowiecie się

Kultury w Zakroczymiu i Gminnej

również co nas czeka w najbliż-

alizowania, o których będziemy

Biblioteki Publicznej. Znajdziecie

szym czasie.

informować w kolejnych wyda-

też Państwo nową rubrykę, która

Nadchodzi wiosna, a z nią jeszcze

niach gazety.

zagości u nas na stałe i będzie mia-

więcej planów i pomysłów do zre-

Życzę przyjemnej lektury.

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,
pragniemy Państwu życzyć wszelkiej
pomyślności, pogody ducha, ciepła i nadziei. Aby ten świąteczny czas, spędzony
w gronie najbliższych był pełen miłości i wzajemnego zrozumienia.
Burmistrz Zakroczymia
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu
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Rekordowe wydatki
w budżecie 2018 roku
Ponad 5 500 000 zł środków własnych zostało przeznaczonych w tegorocznym budżecie na inwestycje i remonty.
Środki zaplanowano na budowę infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu, rozbudowę kanalizacji miejskiej, budowę
i modernizację oświetlenia ulicznego, zmianę wizerunku
miasta, remonty w placówkach oświatowych, remonty
budynków komunalnych, przebudowę i remonty dróg
gminnych, realizację funduszy sołeckich i inne.
W tym roku przeznaczamy znacznie wyższe kwoty
(w stosunku do lat ubiegłych) na kulturę – 500 000 zł
i wsparcie dla organizacji pozarządowych – 260 000 zł.

Będzie jaśniej
W ostatnim czasie na terenie gminy rozpoczęła się modernizacja oświetlenia ulicznego

Stare oprawy i wysięgniki są sukcesywnie zastępowane nowymi oprawami w technologii LED. Do chwili
obecnej nowego oświetlenia doczekały się ul. Spacerowa, Al. Spółdzielni, Tylna, Klasztorna, Duchowizna,
Utrata, Parowa Okólna (częściowo) a także miejscowość Wojszczyce.
To nie koniec inwestycji w powyższym zakresie.
Obecnie trwa modernizacja oświetlenia przy ul. Gałachy, Utrata (dalszy etap), Czyżewskiego, Parowa Płocka, Parowa Warszawska i Byłych Wieźniów Twierdzy
Zakroczymskiej, a także w miejscowości Janowo.
W przyszłości przewidujemy dalsza działania w zakresie unowocześnienia oświetlenia na terenie gminy.

Wojszczyce

ul. Spacerowa
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Z miłości do dzieci,
z pasji do sportu
Wraz z nadejściem wiosny, ruszają kolejne prace przy budowie
infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1
w Zakroczymiu
Do tej pory zostały wykonane
wszelkie roboty ziemne, dzięki
którym, już wiosną, będzie można zacząć budowę nawierzchni
z poliuretanu i trawy syntetycznej przy boisku wielofunkcyjnym
i boisku do piłki nożnej. Zamontowane jest już także oświetlenie.
Ponadto przebudowane zostało
oświetlenie na całym obiekcie.
9 nowych słupów z oprawami
w technologii LED, a także nowe
oprawy na budynku szkoły, sprawią, że cały obiekt będzie bardzo
dobrze oświetlony.
W II kwartale tego roku zamontowane

zostaną

urządze-

nia na boisku do piłki nożnej,
krzesełka na trybunie. Zostanie
przygotowana również skocznia
do skoku w dal. Dla najmłodszych
powstanie bezpieczny plac zabaw.
Wszystko wskazuje na to,
że zaplanowane na ten etap prace, zakończą się terminowo i już
tego lata dzieci i młodzież będą
mogły korzystać z obiektu.
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Hej Kolęda, Kolęda…
Tradycyjnie, bo w Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów,
ale w zupełnie nowej, bajkowej scenerii

Przy wspaniałej grze świateł, która przyprawiała o zachwyt, zebrani mieszkańcy
mogli posłuchać kolęd, zarówno

tych

tradycyjnych

jak i bardziej egzotycznych.
Kolędowanie zostało zorganizowane przy ścisłej współpracy z Gminnym Ośrodkiem
Kultury.

Wystąpiły

dzieci

oraz młodzież z sekcji wokalno – muzycznej, rodzina Dudziejów, pani Alicja Kabacińska i Paulina Serwatka wraz
z zespołem. Całość poprowadził pan Maciej Kostrzewski,

któremu

należą

się

ogromne wyrazy podziękowania za pomoc w organizacji całego wydarzenia.
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Aktywnie zimą
W dniach 15-26 stycznia 2018 roku
po raz kolejny odbyła się akcja
„Zima w mieście 2018”
Zorganizowały ją wszystkie szkoły z terenu naszej gminy oraz Gminny Ośrodek Kultury w Zakroczymiu. W ciągu pięciu dni trwania akcji, łącznie ok. 240 dzieci wzięło
udział w różnego rodzaju grach i zabawach ogólnorozwojowych, zajęciach muzycznych oraz sportowych,
a nawet w warsztatach kulinarnych. Odbywały się
wspólne spacery i ogniska z pieczeniem kiełbasek. Zostały zorganizowane również wyjazdy do kina i teatru.
Dzieci odwiedziły m.in. „Manufakturę słodyczy”, Centrum Interaktywne KIDDOS i warszawską papugarnię.

Bezpieczna szkoła
We wszystkich szkołach na terenie gminy Zakroczym
został zainstalowany monitoring. Łącznie zamonto-

Wspieramy także
Policję!

wanych zostało 33 kamery, w tym 19 wewnętrznych,

Od początku roku nasi policjanci z zakroczymskiego

które znajdują się na korytarzach, w łącznikach oraz

posterunku mają nowy samochód do działań opera-

w toaletach. Widać już efekty, według dyrekcji na ko-

cyjnych. Samochód został zakupiony w porozumieniu

rytarzach szkolnych jest spokojniej i przede wszystkim

z Komendą Powiatową Policji w Nowym Dworze Maz.

bezpieczniej.

i Komendą Stołeczną Policji. Całkowity zakupu wyniósł
nieco ponad 80.000 zł. Gmina Zakroczym przekazała
na ten cel 40 508,50 zł. Niech służy jak najdłużej.
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dyr. Katarzyna Kiliś

Głównym celem świetlicy w Janowie, działającej w ramach Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu,
jest zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom i młodzieży po zajęciach szkolnych oraz stworzenie
im możliwości spędzania wolnego czasu w różnorodny sposób
Dzieci zapisane do świetlicy (jest ich 25) mają czas
na zabawy zgodne z ich zainteresowaniami, mogą
korzystać z gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Uczestniczą w zajęciach plastyczno-technicznych
i muzycznych. Popularnością wśród dzieci cieszą się
gry zręcznościowe takie jak: „Piłkarzyki” czy „Twister”,
a także: gry planszowe, układanki, karty. Uczniowie,
pod okiem pani instruktor Katarzyny Koteckiej, odrabiają prace domowe oraz utrwalają wiadomości

Podczas ferii zimowych dzieci brał udział w wyjazdach

zdobyte na zajęciach lekcyjnych. Często prowadzone

organizowanych przez GOK. Świetlica w Janowie jest

są rozmowy na temat szeroko pojętego bezpieczeń-

miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie

stwa w świetlicy, w domu czy na drodze.

i pożytecznie spędzić czas.
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Rozlicz PIT
Informujemy, iż we współpracy z Urzędem Skarbowym
w Nowym Dworze Maz., w naszym urzędzie zostało
utworzone stanowisko komputerowe
z oprogramowaniem służącym do samodzielnego
rozliczenia rocznych zeznań podatkowych
NIEWAŻNY MELDUNEK
– WAŻNE GDZIE MIESZKASZ
Czy wiecie Państwo,

Zapraszamy do skorzystania
z możliwości elektronicznego
rozliczenia i wysłania PIT-u

że część Waszych zarobków

bez konieczności stania

odprowadzanych jest

w kolejce. Więcej informacji

do budżetu gminy, którą

uzyskacie Państwo w pokoju

zadeklarujecie w swoim
zeznaniu podatkowym

nr 108.

jaki miejsce zamieszkania?

Ponadto, w dniach 16 i 30

Rozliczając swój PIT

kwietnia 2018 r., w godzinach

i wskazując miejsce

8:00-10:00 w Urzędzie Miej-

zamieszkania, a nie
zameldowania, zasilacie
Państwo budżet gminy

skim w Zakroczymiu, dyżurował będzie pracownik Urzędu

w której mieszkacie, czyli...

Skarbowego, w celu odbioru

NASZEJ GMINY!

zeznań podatkowych.

Zakroczym
w liczbach
stan na koniec roku 2017

Liczba ludności – 6009 osób
Liczba urodzonych dzieci – 63
Powierzchnia gminy 5173 ha, w tym powierzchnia
miasta 1997 ha
Powierzchnie utwardzone – 9 441,46 m2

Przypominamy,
że w związku ze zmianą
statutu gminy, zmianie
uległy nazwy organów
i Urzędu
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Nowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego dla miasta Zakroczym
Procedura dotycząca sporządzenia nowego miejscowego planu dla obszarów przedstawionych na
zdjęciu, została ostatecznie zakończona

Trwała blisko 5 lat. Dotyczyła bardzo dużego obszaru.

są w bliskim sąsiedztwie portu lotniczego Warszawa-

Dzisiaj można powiedzieć, że gmina osiągnęła ogrom-

-Modlin i rzeki Wisły, przy zbiegu tras krajowych DK 62

ny sukces, zmieniając przeznaczenie tych gruntów

i S7. To szansa dla całego Zakroczymia na dynamiczny

z rolnych na inwestycyjne, pod usługi i pod zabudo-

rozwój, nowe inwestycje i napływ mieszkańców do na-

wę mieszkaniową. „Odrolnione” obszary położone

szego miasta.
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GOK w Zakroczymiu
Drugi rok działalności Gminnego Ośrodka Kultury to wiele ciekawych
wydarzeń dla mieszkańców Zakroczymia
Oprócz zajęć stałych prowadzonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w 2018 roku zorganizowaliśmy trzy
wyjazdy do teatru, podczas których 45 osobowe grupy
mogły obejrzeć „Skrzypka na dachu” w Teatrze Żydowskim, „Czy Ty to Ty” w Teatrze Capitol oraz „Nikt nie
jest doskonały” w MCK w Płońsku.
Raz w miesiącu na warsztatach dla dorosłych, panie wykazują się swoimi umiejętnościami, przygotowując dekoracje metodą dequpage’u, malują na szkle
a przede wszystkim miło spędzają czas.
Wiele atrakcyjnych działań przyciąga najmłodszych
mieszkańców. Zorganizowaliśmy dla nich bal karnawałowy, a podczas ferii zimowych wyjazdy do kina,
manufaktury cukierków oraz wiele atrakcji na miejscu
w GOK. Na spotkaniu ze znanym akordeonistą Patrykiem Sztabińskim dzieciaki mogły zapoznać się z instrumentem, oraz posłuchać pięknych melodii wygrywanych na akordeonie.
Nie pozostajemy obojętni kiedy potrzebna jest
pomoc. 2 marca wspólnie z Fundacją Pomocy Dzieciom „Podaj rękę małemu przyjacielowi” oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Zakroczymiu, nawiązując

Co przed nami

do Dnia Kobiet, zorganizowaliśmy koncert charytatywny
„LISTY DO KOBIET”.
Wieczór wypełniony był doskonałą muzyką, poezją
rozmowami na temat tego, co panowie chcą przekazać kobietom. Na scenie wystąpiły: wokalistka Kinga
Bodzak i skrzypaczka Nikola Rosa, a o poezji rozmawiali poeta Jakub Janik oraz aktor, satyry i konferansjer Filip Borowski.
Cel szczytny – zebrane pieniądze zostały przekazane na leczenie małej Klaudii Kołeckiej.

15 kwietnia
Spotkanie z podróżnikiem Robertem
Gondkiem

17 kwietnia

Wyjazd do Teatru Roma na spektakl
,,Piloci’’

24 kwietnia
Artystyczne spotkanie dla dorosłych
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Zajęcia stałe w GOK
ZAJĘCIA DLA DZIECI
°°warsztaty

plastyczne

grupa młodsza (6-9 lat), grupa starsza (10-12 lat)
warsztaty plastyczne dla młodzieży ,,W kręgu sztuki ’’
°°warsztaty

wokalne

°°warsztaty

taneczne

tańce dla maluchów (3-5 lat)
grupa młodsza, grupa starsza
°°nauka

gry na gitarze i keyboardzie

ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH
°°Fitness
°°Zumba
°°Joga

1 raz w m-cu cykliczne spotkania artystyczne
dla dorosłych
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Gminna Biblioteka
Publiczna
Priorytetowym zadaniem placówki jest
gromadzenie, opracowywanie i systematyczne
uzupełnianie księgozbioru o nowości
wydawnicze

KALENDARIUM WYDARZEŃ
zaplanowanych na 2018 r.
19 maja
kino w plenerze – GOK

3 czerwca
Dzień Samorządu Terytorialnego,
Dzień Dziecka

16 czerwca
piknik rodzinny „0% alkoholu 100%
zabawy” – GKRPA

22 czerwca
Wianki nad Wisłą – plaża w Smoszewie

23 czerwca
kino w plenerze – GOK

30 czerwca
Disco pod Gwiazdami – Zakroczym n. Wisłą

14 lipca
kino w plenerze – GOK

21 lipca
Disco pod gwiazdami – plaża w Smoszewie

1 sierpnia
Warto podkreślić, że biblioteka zakroczymska to nie
tylko miejsce, gdzie można wypożyczyć książki. Można także poczytać prasę (posiadamy wiele tytułów dla

Obchody 74. rocznicy Powstania
Warszawskiego

18 sierpnia

pań), skorzystać z księgozbioru podręcznego oraz bez-

kino w plenerze – GOK

płatnego internetu.

25 sierpnia

W 2017 r. naszą bibliotekę odwiedziło 5 235 osób.
W porównaniu z rokiem poprzednim było o 1 725 odwiedzin więcej.
Na dzień 31.12.2017 r. stan zbiorów biblioteki wynosił 9 286 woluminów.
Wypożyczono 8 552 książek, w tym:
– 6136 literatura piękna dla dorosłych,

pożegnanie lata – ul. Utrata

1 września
kino w plenerze – GOK

8 września
Święto Zakroczymia

23 września

– 1823 literatura piękna dla dzieci i młodzieży

Obchody 79. Obrony Zakroczymia

– 593 literatura niebeletrystyczna.

5 października

W 2017 roku zakupiono 506 woluminów, dodatkowo otrzymaliśmy 161 książek jako dary od czytelników.
Jako, że tegoroczny budżet na zakup książek jest
o 100% wyższy w porównaniu z rokiem poprzednim,
możemy co miesiąc zapełniać półki najbardziej poczytnymi pozycjami.
Serdecznie zapraszamy do biblioteki.

Akcja „Bezpieczna Droga”

11 listopada
100. rocznica Odzyskania Niepodległości

15 grudnia
Wigilia Miejska

ZAPRASZAMY!
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Maria Flis, GKRPA Zakroczym

Gminny Punkt Konsultacyjny Pomocy
Psychologicznej i Terapeutycznej
Na terenie naszej gminy od 2016 roku działa Gminny Punkt Konsultacyjny Pomocy Psychologicznej
i Terapeutycznej. Mieści się on w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy
ul. o.H. Koźmińskiego 15. Można w nim uzyskać bezpłatną pomoc psychologa i terapeuty uzależnień

Dla kogo wsparcie?
Nie ma znaczenia z jakim problemem osoba zgłasza się
do psychologa lub terapeuty. Każdy jest traktowany indywidulanie. W naszym życiu zdarzają się różne sytuacje z którymi musimy się zmierzyć. Dla jednych będzie to śmierć
kogoś bliskiego, choroba czy niepełnosprawność. Dla
innych rozpad rodziny, walka z uzależnieniem własnym,

by poczuć się lepiej, zobaczyć coś w nowym świetle, pod-

współmałżonka lub dziecka, albo doświadczenie przemocy

jąć konkretne działanie. Dłuższa współpraca wzmocni nas

domowej. Mogą to być również zranienia i urazy spowo-

wewnętrznie, pomoże uwierzyć w swoje możliwości i osią-

dowane w przeszłości, które utkwiły w psychice i do dziś

gnąć efekty, których być może nawet się nie spodziewamy.

nie zostały „przepracowane”, a które nie pozwalają nam iść
dalej i cieszyć się życiem.

Zapraszamy na konsultacje:

Czasem mogą to być z pozoru zwykłe, codzienne problemy, jak brak porozumienia w związku; niemożność po-

KATARZYNA TOFIL-JEDYNAK – psycholog, od wielu lat

rozumienia się z dziećmi lub – w przypadku osób młodych

świadczy pomoc psychologiczną osobom dorosłym oraz

– z rodzicami czy rówieśnikami; problemy ze znalezieniem

dzieciom i młodzieży

zatrudnienia lub utrzymaniem rodziny; trudności w pracy.

°°przyjmuje w poniedziałki w godz. 16.00-20.00 w po-

Bywa, że sami nie potrafimy zdiagnozować przyczyny

koju nr 5.

dla której ciężko nam rano wstać z łóżka lub zmierzyć się
z jakąś sytuacją, z którą być może inni świetnie sobie radzą.

BEATA WRÓBLEWSKA – certyfikowany terapeuta uzależnień, posiada wieloletnie doświadczenie

Dlaczego warto?

w pracy z osobami doświadczającymi problemu uzależnień

Najważniejsze jest to, żeby nie być samemu ze swoimi

°°przyjmuje

problemami. Nikt z nas nie jest „samotną wyspą”, po-

dy w godz. 15.00-18.00 w pokoju nr 5.

we wtorki w godz. 15.00-17.00 oraz śro-

trzebujemy czasem tej drugiej osoby, której możemy zaufać. Psycholog czy terapeuta nie rozwiąże za nas naszych

Zapisy telefonicznie pod numerem tel. 22 785 22 99

problemów, nie da gotowej recepty na sukces, ale może

w godz. 8.00-15.00 lub osobiście w GOPS (pokój nr 2).

nam pomóc siebie „usłyszeć”, odkryć i zrozumieć własne

Punkt utworzony we współpracy Gminnej Komisji Rozwią-

potrzeby. Stworzy nam też bezpieczne warunki do tego,

zywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Zespo-

byśmy mogli uwolnić emocje i zrzucić noszony – nieraz

łu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy

bardzo długo – ciężar. Czasem jedna rozmowa wystarczy,

w Rodzinie w Zakroczymiu.
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Nasi Seniorzy
24 lutego 2018 r. Klub Seniorów im. Brata Zeno
w Wojszczycach obchodził 10- lecie swojej
działalności

Po Mszy św. odprawionej w kaplicy w Wojszczycach,
zaproszeni goście zebrali się w Dworze Złotopolska
Dolina, gdzie odbyły się występy artystów z Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu. Prezes Monika
Śmieszny podziękowała wszystkim osobom wspierającym działalności Klubu, a każdy z uczestników dostał w prezencie, wydaną specjalnie na tą okazję, Kronikę Klubu, której autorką jest pani Wanda Witecka.
W kronice opublikowane zostały zdjęcia z uroczystości
i wycieczek, w których seniorzy wzięli udział w trakci
wszystkich lat istnienia.
Całe wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Burmistrza Zakroczymia i dofinansowane
ze środków gminy.

Im się udało!
Na terenie gminy Zakroczym rozwija się wiele
mniejszych i większych przedsiębiorstw.
Redakcja Kuriera Zakroczymskiego
postanowiła przybliżać mieszkańcom profile
tych działalności. Jak mówi stare porzekadło:
„cudze chwalicie, swego nie znacie”.
W tym numerze wywiad z panem Ireneuszem Kostrzewskim, prowadzącym firmę Eko-Fruit.
KURIER ZAKROCZYMSKI: Skąd pomysł na zajęcie się
przetwórstwem, a nie tylko produkcją żywności?

ków, natomiast rynek zbytu na taki towar był duży,

IRENEUSZ KOSTRZEWSKI: Od samego początku,

również za granicami kraju. Zacząłem od przetwarzania

odkąd zacząłem pracę w rolnictwie, zdawałem sobie

warzyw, potem również owoców: truskawek i malin.

sprawę, że towary przetworzone są znacznie droższe

K.Z.: Jakie produkty ma Pan w swojej ofercie?

od świeżych. Dodatkowo, do przetworzenia towa-

I.K.: Mrożone owoce, soki, przeciery, konfitury, na-

ru, potrzeba zacznie mniej siły roboczej niż do jego

lewki.

produkcji. Bardzo ważny jest również fakt, że towar

K.Z.: Skupia się pan tylko na rynku ogólnokrajowym

wyprodukowany na polu jako surowiec, musi być

czy również lokalnym?

na bieżąco zagospodarowany. Produkt przetworzony

I.K.: Rynek lokalny jest marginalną sprawą. Przy

można przechowywać dłużej.

produkcji na taką skalę, nie możemy sobie pozwolić

To był początek lat 80-tych, kiedy przetwórstwo

na wstawianie towarów do sklepów, ponieważ często

ograniczało się jedynie do kwaszenia kapusty i ogór-

wiąże się to z opóźnieniami w płatnościach. Najwięk-
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szy nacisk kładziemy na sprzedaż hurtową, ale każdy,

czułbym wielki żal, że moja wieloletnia praca i zain-

kto trafi do nas bezpośrednio, może zakupić nasze

westowane pieniądze pójdą na marne. Bywają oczy-

produkty po takich samych cenach. Mamy również

wiście takie sytuacje, że nie możemy pogodzić swo-

wielu stałych, detalicznych klientów w całej Polsce,

ich pomysłów i dopiero po jakimś czasie, jeden z nas

do których wysyłamy zamówienia.

przyznaje drugiemu rację, ale na ogół dochodzimy

K.Z.: Pracuje z Panem syn, można powiedzieć,

do porozumienia bez większych problemów. Dzięki

że to biznes rodzinny. Jakie są tego plusy i minusy?

temu, że prowadzimy to razem, nadal chce mi się pra-

I.K.: Jestem bardzo zadowolony z tego, że mój syn

cować, mam motywację do tego, żeby rozwijać swoje

ze mną pracuje. Gdyby nie było komu tutaj zostać,

przedsiębiorstwo.
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