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Zapraszam do lektury
kolejnego numeru Kuriera
Zakroczymskiego.
Jak zwykle przeczytacie
w nim o bieżących
wydarzeniach z życia
naszej gminy. W ostatnim
czasie oddaliśmy
do użytku infrastrukturę
sportową przy szkole
w Zakroczymiu.
To jedna z najważniejszych
inwestycji tej kadencji.
Czekały na nią nie tylko
dzieci, ale i dorośli.
Miło mi również
poinformować Państwa,
że na ukończeniu
jest bardzo ważne
przedsięwzięcie dotyczące
zmiany wizerunku ul.
o. H. Koźmińskiego.
Zakroczym to piękne XIwieczne miasto, zasługuje
na odpowiedni wizerunek.
Zaczęliśmy od jednej
ulicy, jednak zmiany
na kolejnych, jak i również
na samym Rynku
Miejskim, to kwestia
czasu. 30 września
odbyły się uroczystości
upamiętniające 79.
Rocznicę obrony
Zakroczymia. Swoją

obecnością zaszczycił nas
wicepremier polskiego
rządu pan Jarosław
Gowin. Rok 2018 jest
wyjątkowy. 11 listopada
będziemy świętować
100-lecie odzyskania
niepodległości przez
Polskę. Już dzisiaj
zapraszam Państwa
na uroczystości z tej okazji,
do kościoła parafialnego
w Zakroczymiu.
Szanowni Państwo,
kadencja samorządowa
2010‒2014 dobiega
końca. W ciągu tych
4 lat, odbudowaliśmy
przede wszystkim
sytuację ekonomiczną
gminy, zapewniając jej
płynność finansową.
W 2015 r. gmina
przeszła z powodzeniem
program naprawczy.
Głównie dzięki temu,
mogliśmy zrealizować
wiele inwestycji. Nie
sposób ich teraz
wymienić, chcę jednak
podkreślić, że zawsze
będę dumny z odbudowy
stacji uzdatniania
wody w Henrysinie
i wybudowania

infrastruktury sportowej
w Zakroczymiu. To była
ważna i myślę, że udana
kadencja dla całej
gminy Zakroczym.
W imieniu swoim
i całej Rady Miejskiej
w Zakroczymiu, dziękuję
Państwu za zaufanie
jakim obdarzyliście nas
4 lata temu. Dla mnie
osobiście priorytetem
było bycie dobrym
gospodarzem, dbanie
o interesy gminy i godne
reprezentowanie Was,
drodzy Mieszkańcy.
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Wybudowaliśmy i wyremontowaliśmy
W przeprowadzonej wiosną tego roku ankiecie wśród mieszkańców Zakroczymia,
zasugerowaliście Państwo cele i działania, które są Waszym zdaniem ważne, w dalszym rozwoju
naszej gminy. Przedstawiamy zatem niektóre ze zrealizowanych projektów:

--ZSP nr 1 w Zakroczymiu

--SP w Wojszczycach

P

rzy Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu został uruchomiony kompleks obiektów
rekreacyjno-sportowych, którego celem jest rozwój
kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Koszt inwestycji to ok. 1 300 000,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane kwotą 349 300,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zakres prac
objął budowę:
� boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej;
� boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy;
� bieżni o nawierzchni poliuretanowej i skoczni w dal wypełnionej piaskiem;
� placu zabaw;
� ogrodzenia i piłkochwytów;
� montaż krzesełek stadionowych.
Zagospodarowany teren wokół budynku szkoły zostanie objęty monitoringiem.

//Infrastruktura sportowa
przy szkole w Zakroczymiu

W

e wszystkich szkołach na terenie gminy przeprowadzone zostały remonty w celu poprawy estetyki i funkcjonalności poszczególnych pomieszczeń.
Koszt inwestycji to ok. 217 000,00 zł. Efekty wykonanych prac widoczne są na zdjęciach.

//Gabinet higienistki SP w Emolinku

//Sala lekcyjna SP w Emolinku
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Rozpoczęliśmy kolejne projekty
Rozwój fizyczny i intelektualny jest istotny nie tylko wśród dzieci, ale również wśród osób
dorosłych i starszych…

R

ozpoczęły się prace przy budowie małej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym –
Otwarte Strefy Aktywności.
Powstaną one w miejscowościach: Janowo, Smoszewo,
Mochty-Smok. Siłownie plenerowe wraz z ławkami i stołami
do gry to koszt ok. 221 000,00 zł
(dofinansowano przez Ministra
Sportu i Turystyki ze środków
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej
o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA edycja 2018).

R

uszamy z zapisami na bezpłatny cykl szkoleń zatytułowany: „Ja w Internecie”, przeznaczony dla osób od 25 r.ż.
Szkolenia rozpoczną się w styczniu 2019 r., jednak już teraz zapraszamy do kontaktowania się
z pracownikami Urzędu, w celu
zasięgnięcia szczegółowych informacji oraz zapisów.
Do wyboru są następujące
moduły: „Rolnik w sieci”, „Mój
biznes w sieci”, „Moje finanse
i transakcje w sieci”, „Rodzic
w Internecie”, „Tworzę własną
stronę internetową”, „Działam
w sieciach społecznościowych”,
„Kultura w sieci”. Gmina pozyskała na ten cel ok. 90 000,00 zł
z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

//Ja w internecie
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Zakład Gospodarki Komunalnej
Wizerunek miasta

Z

akończył się montaż kolejnych 10 nowych wiat
przystankowych, stanęły one w: Janowie, Błogosławiu, Śniadowie, Smoszewie, Wygodzie Smoszewskiej,
Emolinku, oraz w Zakroczymiu przy ul. Ostrzykowizna,
ul. Warszawska (koło przedszkola), ul. Warszawska
(koło sklepu), ul. Gałachy. Łącznie w tym roku wymienionych zostało 17 z 28 wiat przystankowych znajdujących się na terenie miasta i gminy.
W planach jest dalsza sukcesywna wymiana wiat
na nowe.

--Wiata przystankowa

D
--Rewitalizacja terenów zielonych

obiegły końca remonty budynków komunalnych
przy ul. Warszawskiej 46 d, ul. Warszawskiej 25 b
oraz ul. Warszawskiej 24, których zakres obejmował
nową elewację wraz dociepleniem ścian zewnętrznych oraz wymianę tych okien i drzwi, które były
w złym stanie.

W

ramach rewitalizacji zieleni miejskiej na nowo
zagospodarowano tereny przy budynkach komunalnych przy ul. o. H. Koźmińskiego 7,9,29 oraz 31. Zlikwidowane zostały dotychczasowe ogródki ogrodzone
płotkami, w ich miejscu powstały nowe trawniki uzupełnione kompozycjami z kamieni, kory dekoracyjnej oraz
nasadzeniami krzewów iglastych oraz wierzb japońskich.
Oprócz tego, w ramach zagospodarowania terenów
przy budynkach komunalnych, wyburzone zostały komórki lokatorskie przy budynku na ul. o. H. Koźmińskiego 31, a w ich miejscu stanęły nowe wraz z wiatą śmietnikową, której wcześniej nie było.
W najbliższym czasie przy komórkach powstanie
podjazd z kostki brukowej oraz zagospodarowany zostanie teren zielony.

--Budynek komunalny przy ul.Warszawskiej 24
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Im się udało!
Wywiad z właścicielkami Restauracji „Szwagierki”
Kiedy powstał pomysł otwarcia
Restauracji? Co Panie skłoniło
do rozpoczęcia takiej działalności?
Restaurację otworzyłyśmy 5
lat temu, jednak pomysł na ten
rodzinny biznes zaczął kiełkować
znacznie wcześniej. Imprezy rodzinne i święta były dla nas okazją
do wspólnego gotowania, wymiany przepisów, tworzenia nowych
potraw. Przygotowywanie posiłków dla rodziny i znajomych
utwierdziło nas w przekonaniu,
że podjęcie się takiej działalności
na lokalnym rynku będzie dobrym pomysłem.
Restauracja „Szwagierki”
to biznes rodzinny. Podobno
współpraca z członkami rodziny może być przyczyną konfliktów. Czy tak jest w Pań sytuacji?
Prowadzenie firmy nie jest łatwe, tym bardziej rodzinnej. Często mamy odmienne zdanie o doborze
menu i sposobie serwowania potraw. Jednak firmę
prowadzimy wspólnie i zawsze udaje się nam znaleźć
rozwiązanie korzystne zarówno dla naszych klientów
jak i dla nas. Wsparcie naszych najbliższych i wspólna
praca daje nam poczucie bezpieczeństwa i możliwość
realizacji naszych planów.
Restauracja nie jest wyłącznie restauracją… Świadczycie też Panie usługi cateringowe, organizujecie
przyjęcia i inne. Czy możecie Panie dokładniej opisać zakres Państwa działalności?
Staramy się, aby zakres naszych usług był jak najszerszy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych
klientów. Nie skupiamy się jedynie na usługach stacjonarnych, oferujemy także catering z dowozem. Poza
serwowaniem dań w restauracji, oferujemy również

posiłki regeneracyjne dla pracowników w firmach zewnętrznych, organizację wszelkiego rodzaju imprez okolicznościowych
takich jak: urodziny, imieniny,
wesela, chrzciny, komunie, rocznice czy spotkania firmowe.
Co było dla Państwa największym wyzwaniem dotychczas?
Jak do tej pory najtrudniejsze
okazało się pozyskanie środków
i zbudowanie restauracji. Każdego
dnia spotykamy się z wyzwaniami,
którym staramy się jak najlepiej
sprostać.
Co według Pań najbardziej przyczyniło się do odniesionego przez
Panie sukcesu?
Cieszymy się, iż nasza praca jest postrzegana w kategoriach sukcesu, jednak wiemy, że musimy na niego stale i ciężko pracować. Staramy się, aby atmosfera i obsługa w naszym lokalu była miła, jedzenie smaczne, a ceny
przystępne dla klienta.
Czy mają Panie plany na dalszy rozwój Restauracji?
Może otwarcie kolejnych punktów? Jakieś zmiany?
Nasza firma ciągle się rozwija i dopasowuje do wymagań rynku i naszych klientów. W przyszłości chciałybyśmy udostępnić dla gości kameralną salę na piętrze
do organizacji imprez zamkniętych. Myślimy również
o organizacji imprez okolicznościowych w miejscu wskazanym przez klienta, gdyż jest na to zapotrzebowanie.
Mówi się, że branża gastronomiczna to „trudny kawałek chleba”. Czy podzielacie panie tę opinię?
To przysłowie z pewnością trafnie określa branżę
gastronomiczną. Najtrudniejszą kwestią jest dopaso-
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wanie się do indywidualnych gustów i smaków kulinarnych klientów. To opinie ludzi są najważniejsze,
to one definiują kierunek naszych działań i naszą pozycję na rynku.
Co poradziłyby Panie potencjalnym przyszłym przedsiębiorcom, którzy obawiają się podjąć ostateczną
decyzję o rozpoczęciu działalności?

| 9/2018

Prowadzenie własnej działalności jest dużo trudniejsze niż bycie pracownikiem etatowym. Wymaga większej odwagi, zaangażowania, gotowości podjęcia ryzyka
i ewentualnego pogodzenia się z porażką i wyciągnięcia
z niej wniosków. Mimo, że jest to tak trudne, daje nam
wiele satysfakcji, pozwala nam realizować nasze plany
i spełniać marzenia.
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Wybory Samorządowe 2018
Kiedy? – Wybory samorządowe odbędą się 21 października 2018 r. (niedziela).
Głosować będzie można w godzinach 7:00 – 21:00.
Gdzie? - Podział gminy Zakroczym na stałe obwody głosowania, ich numery, granice oraz siedziby
obwodowych komisji wyborczych:
Numer obwodu
głosowania/okręgu
wyborczego

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

ul. Duchowizna, ul. Płońska, ul. Uroczysko,
ul. Al. Spółdzielni, ul. Tylna, ul. Wyszogrodzka,
ul. Byłych Więźniów Twierdzy Zakroczymskiej
Obwód głosowania nr 1
ul. Klasztorna, ul. Ojca Honorata Koźmińskiego 31-63,
okręgi
ul. Parowa Klasztorna, ul. Parowa Okólna,
1, 2 3, 4
ul. Spacerowa, ul. Kapitana Tadeusza Doranta,
ul. Mokradle, ul. Odpadki, ul. Ostrzykowizna,
ul. Pieczoługi, ul. Wójtostwo

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Zakroczymiu

ul. Ojca Honorata Koźmińskiego 1-30A ,
ul. Parowa Warszawska, ul. Gdańska, ul. Kościelna,
Obwód głosowania nr 2 ul. Parowa Płocka, ul. Przechodnia, ul. Rybacka,
ul. Rynek, ul. Starostwo, ul. Szkolna, ul. Warszawska
okręgi
ul. Forteczna, ul. Gałachy, ul. Gałachy Prochownia,
5, 6, 7, 8
ul. Generała Ludwika Czyżewskiego, ul. Platanowa,
ul. Polna, ul. Słoneczna, ul. Utrata

Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej
w Zakroczymiu

Sołectwo Czarna
Sołectwo Smoły
Sołectwo Wojszczyce
Obwód głosowania nr 3 Sołectwo Zaręby
Sołectwo Strubiny
okręgi
Sołectwo Błogosławie
9, 10
Sołectwo Janowo
Sołectwo Swobodnia
Sołectwo Śniadowo
Sołectwo Henrysin
Obwód głosowania nr 4
Sołectwo Trębki Stare
okręgi
Sołectwo Jaworowo-Trębki Stare
11,12
Sołectwo Trębki Nowe

Sołectwo Emolinek
Obwód głosowania nr 5
Sołectwo Wygoda Smoszewska
okręgi
Sołectwo Smoszewo
13, 14, 15
Sołectwo Wólka Smoszewska

ul. Ojca Honorata Koźmińskiego 63
lokal dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych

ul. Ojca Honorata Koźmińskiego 11
lokal dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa im. Fryderyka
Chopina w Wojszczycach
Wojszczyce 4a

Remiza Strażacka
Trębki Nowe 100b
lokal dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych
Szkoła Podstawowa
im. Kornela Makuszyńskiego
w Emolinku
Wygoda Smoszewska 16a
lokal dostosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych

Zmiana miejsca głosowania dotyczy mieszkańców ulic znajdujących się w obwodzie 2 (obecne miejsce głosowania budynek strażnicy OSP w Zakroczymiu), a także Strubin (obecne miejsce głosowania Szkoła Podstawowa
w Wojszczycach)
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Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 23 sierpnia 2018 r. (poz. …)
Załącznik nr 1

INFORMACJA
O SPOSOBIE GŁOSOWANIA
ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU
W WYBORACH DO RAD GMIN LICZĄCYCH
DO 20 000 MIESZKAŃCÓW

Głosy ważne

•

głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie
linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony
obok nazwiska kandydata

Głosy nieważne

Przyczyną nieważności głosu jest:
•
•
•

postawienie znaku „X” w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata
niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce
postawienie znaku „X” w kratce wyłącznie przy nazwisku kandydata skreślonego przez
gminną komisję wyborczą

NIEWAŻNE SĄ KARTY DO GŁOSOWANIA INNE NIŻ URZĘDOWO USTALONE
LUB NIEOPATRZONE PIECZĘCIĄ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
DS. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA W OBWODZIE
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Święto Zakroczymia 2018
8 września 2018 r. obchodziliśmy coroczne Święto Zakroczymia

P

rzed rozpoczęciem obchodów, na Rynku
Miejskim dostępny był Mammobus, w którym
mieszkanki naszej gminy mogły wykonać bezpłatne badania mammograficzne.
Część artystyczna rozpoczęła się koncertem
pani Haliny Frąckowiak, która zebrała gromkie
brawa od zgromadzonej publiczności, a następnie, na scenie wystąpiły dzieci i młodzież z sekcji
wokalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu.

W tym czasie najmłodsi uczestnicy korzystali
z dostępnych dla nich bezpłatnych atrakcji i zabaw.
Całą imprezę poprowadził aktor filmowy i teatralny – Artur Barciś. W godzinach wieczornych
zespół Mafia zagrał fantastyczny koncert z wielokrotnymi bisami. Po zmroku, można było podziwiać oszałamiający pokaz laserowy, a tuż po jego
zakończeniu, zespół MIG porwał wszystkich do
wspólnej zabawy.
Dziękujemy za tak liczne przybycie! Do zobaczenia za rok!
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Weekendy to czas zabaw i aktywności…
ale czasem również zadumy

P

rzy współpracy z Fundacją „Kierunek Smoszewo”,
w dniach 18-19 sierpnia 2018 r. zorganizowaliśmy
dwudniowy piknik, podczas którego można było udać
się w krótki rejs łodzią flisacką, wspólnie biesiadować
przy ognisku, wziąć udział w polowej mszy św. i zjeść
pyszne śniadanie na łonie natury. Mamy nadzieję,
że flisacy przypłyną do nas w tak licznym gronie również w przyszłym roku.

>>

22

września 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie
nowo wyremontowanej remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej Wojszczyce-Zaręby. Przebudowę
strażnicy współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE
2018” oraz sfinansowano przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego w ramach zadania pn. „Mazowieckie
strażnice OSP-2018” kwotą 23 742,00 zł. Zaproszeni goście i uczestnicy byli świadkami wręczenia odznaczeń dla
zasłużonych. Po uroczystym przecięciu wstęgi, uczestnicy
wspólnie pożegnali lato: dzieci oddały się przewidzianym
atrakcjom, a rodzice grillowaniu i zabawie.

<<

W

ostatnią niedzielę września oddaliśmy hołd żołnierzom oraz cywilom poległym podczas obrony
Zakroczymia we wrześniu 1939 r. Obchody 79. rocznicy
odbyły się w kościele oo. Kapucynów oraz na cmentarzu.
Przy kwaterach poległych, kwiaty złożyli przedstawiciele
władz państwa (na czele z wicepremierem polskiego rządu, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego – Jarosławem
Gowinem), przedstawiciele władz lokalnych, przedstawiciele wojska polskiego, a także lokalne organizacje i stowarzyszenia. „Cześć i chwała bohaterom! ”

>>
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Morza szum, ptaków śpiew…
wspaniali ludzie i wyśmienita zabawa!

T

ak w skrócie można opisać tegoroczny wyjazd
kolonijny
zorganizowany
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla dzieci
i młodzieży objętych wsparciem Gminy.
Grupa 30 uczestników wraz
z opiekunami spędziła 10
dni w Stegnie położonej
na Mierzei Wiślanej. Organizatorzy zadbali o bogaty
program wyjazdu.
Był rejs statkiem po Zalewie
Wiślanym, wizyta w Muzeum Bursztynu, wystawa
Kinder-figurek w Stegnie,
licząca kilka tysięcy eksponatów, całodzienna zabawa
w malborskim DINO PARKU,
Mini-Zoo, Muzeum Skamieniałości oraz Neandertalską
Wioskę Jaskiniowców.
Były ogniska, dyskoteki,
konkursy, wspólne zabawy, m.in. zapisane już w tradycji wakacyjnych wyjazdów, autorskie KICZ-PARTY.
Mamy nadzieję, że ten czas
zapisze się pięknym wspomnieniem w pamięci uczestników, a naładowane latem
baterie radości i optymizmu
wystarczą na cały rok szkolny…
Maria Flis, GOPS
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Gminna Biblioteka Publiczna
w Zakroczymiu
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Podsumowanie wakacji w GOK-u

W

G

minna Biblioteka Publiczna w Zakroczymiu oferuje bogaty księgozbiór, który na bieżąco jest aktualizowany o nowości z rynku wydawniczego. Dzięki
dotacji w wysokości 6 000 zł w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środków własnych zakupimy ponad 700 książek. Tym samym nasz
księgozbiór przekroczy liczbę 30 000 woluminów!
Ogromne podziękowania należą się darczyńcom,
którzy oddali do biblioteki wiele pozycji różnorodnej
literatury, z czego 200 darów wprowadzono do księgozbioru. Ponadto w bibliotece odbywa się kiermasz
książki „Książka za cegiełkę”, na którym za symboliczną złotówkę można nabyć unikatowe pozycje.
Zapraszamy!

akacje to czas relaksu i odpoczynku, zatem
Gminny Ośrodek Kultury w Zakroczymiu przygotował na ten czas specjalną ofertę.
Dla najmłodszych zorganizowaliśmy Akcję Letnią, która trwała od 2 do 6 lipca, a także w każdy wtorek sierpnia. Tradycyjnie już, odbyły się wyjazdy do kina, na kręgle,
do pizzerii czy Zoo, w których wzięło udział ok. 40 dzieci.
Młodszych mieszkańców wraz z rodzicami zaprosiliśmy na przedstawienie teatralne „Pipi nadchodzi”,
spotkanie z iluzjonistą Panem Buźką oraz projekcję
filmu „Coco”.
Dla tych trochę starszych, kontynuując cykl „Poznajemy okolice”, zorganizowaliśmy wycieczki do Pułtuska i Palmir.
Bardzo liczną publiczność zgromadził koncert pieśni powstańczych i patriotycznych w wykonaniu Arlety
Lemańskiej i Wojciecha Bardowskiego, zorganizowany
w 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
Największym wyzwaniem, ze względu na różnorodną pogodę, była organizacja kina plenerowego, udało
się jednak wykonać wszystkie z pięciu zaplanowanych
projekcji. W ofercie znalazły się takie filmy jak: „Słoneczny patrol”, „Piraci z Karaibów”, „Za jakie grzechy
dobry Boże”, „Wiek Adeline” oraz „Miasto 44”.
dyr. Katarzyna Kiliś

Nowy sezon w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu
OFERTA DLA DZIECI
� Warsztaty plastyczne:
poniedziałek godz. 15:00 (6-8 lat)
godz. 16:15 (9-11 lat)
wtorek godz. 15:00 – zajęcia indywidualne z rysunku
i malarstwa
� Warsztaty wokalne:
środa, czwartek, piątek
� Nauka gry na gitarze:
wtorek, środa, czwartek
� Nauka gry na keyboardzie:
wtorek
Warsztaty taneczne:
środa godz. 16:45 tańce dla maluchów 3-5 lat
godz. 17:30 grupa młodsza
godz. 18:30 grupa starsza

OFERTA DLA DOROSŁYCH
� Warsztaty artystyczne dla dorosłych:
ostatni wtorek w m-cu
� Wyjazdy do teatru:
1 raz w m-cu
� Fitness:
poniedziałek godz. 19:15
� Zumba:
poniedziałek godz. 18:00
� Warsztaty taneczne dla młodzieży i dorosłych:
środa godz. 19:45
Zajęcia dla dzieci są bezpłatne
Informacje i zapisy w GOK
tel. 22 765 26 35; 789 074 225.
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Wspieramy organizacje pozarządowe
Klub Sportowy Stowarzyszenie Huragan Trębki Stare…
… powstał w 2016 r. z inicjatywy kilku młodych Zakroczymian oraz dzięki wsparciu gminy Zakroczym. Klub
zarządzany jest przez braci Michała i Rafała Pierścieniaków i znajduje się na ich prywatnej posesji.
Budynek w którym mieści się klub był kiedyś stodołą. Po kapitalnym remoncie powstały w nim: salka
bokserska, siłownia, szatnia, łazienka.
W klubie odbywają się zajęcia bokserskie i crossfit.
Młoda grupa bokserska prowadzona przez trenera
Michała Pierścieniaka odnosi już pierwsze sukcesy.
W 2018 r. zawodnik Jarosław Cegiełka wygrał III Międzynarodowy Turniej Bokserki Ziemi Nowodworskiej
w kategorii wagowej 66 kg. Huragan to nie tylko boks.
Zawodniczka Liwia Słupecka odnosi sukcesy w biegach długodystansowych. Ostania wygrana – I miejsce
w I Biegu Rodziny Zakroczymskiej. Klub w dalszym ciągu się rozwija, w 2019 r. planowane jest powiększenie
klubu o jedną salę oraz zakup nowego sprzętu.

Zapraszamy do współpracy i wspólnych treningów.
Znajdźcie nas na Facebook’u: Klub Bokserski Huragan
Trębki Stare.
Michał Pierścieniak, Klub Huragan

Stowarzyszenie „Nasze Horyzonty”

S

towarzyszenie „Nasze Horyzonty” powstało w 2017
r. Członkami Stowarzyszenia są rodzice i nauczyciele związani ze Szkołą Podstawową im. F. Chopina
w Wojszczycach. Naszym celem jest rozwijanie i wspieranie działań edukacyjnych, kulturalnych i prozdrowotnych na rzecz dzieci oraz społeczności lokalnej.
Już drugi rok kontynuujemy innowacyjny program
pod nazwą „Ogarnij inżynierię”, którego honorowym
partnerem jest ILS Sp. z o.o. Dzięki niemu dzieci uczą
się projektowania modeli 3D, pracują z drukarką 3D

oraz poznają tajniki przyrody, fizyki, techniki i matematyki w sposób praktyczny.
W ramach dotacji otrzymanej od gminy Zakroczym
realizujemy również projekt „Siostry w fitnessie”.
Są to bezpłatne zajęcia fitness dla osób w każdym
wieku, odbywające się w szkole w Wojszczycach, których celem jest nie tylko poprawa kondycji fizycznej,
ale także integracja międzypokoleniowa oraz poznanie zasad zdrowego trybu życia. Kontynuujemy ideę
Wielkiego Rodzinnego Pikniku w Wojszczycach, odbywającego się z okazji Dnia Dziecka, którego celem jest
propagowanie zdrowych nawyków wśród dzieci i młodzieży, integracja rodzinna i społeczna, ale przede
wszystkim działania profilaktyczne.
Aby dowiedzieć się o wszystkich organizowanych
przez nas akcjach i wydarzeniach zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: +48 509 361 002 lub
odwiedź naszą stronę na Facebook’u: Stowarzyszenie
„Nasze Horyzonty”.
Agnieszka Winnik, Nasze Horyzonty

INFORMACJE Z GMINY ZAKROCZYM
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Zakończyliśmy
następujące inwestycje:

--Droga Wojszczyce – Smoły
//56 punktów świetlnych
ul. Warszawska, Gałachy

//Droga w Smoszewie
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Jak dziś wygląda
budżet?
Wraz ze zwiększeniem ilości zadań własnych
gminy i wielkości budżetu na przestrzeni
ostatnich 8 lat nie odnotowano znacznego
wzrostu wydatków na wynagrodzenia
pracowników i składek od nich naliczanych.

--wykres 1
Pomimo zwiększonych nakładów na zaspokajanie
potrzeb wspólnych społeczeństwa, nie wzrosły koszty związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego, pracowników gminy ani Rady Miejskiej w Zakroczymiu.

Uzyskane na usprawnieniu działalności urzędu oraz
na wynagrodzeniach pracowników, oszczędności,
pozwoliły m.in. na dokonanie remontów wewnątrz
i zewnątrz budynku.

INFORMACJE Z GMINY ZAKROCZYM

| 9/2018

--wykres 2
Na podstawie wykresu 2, widać, że suma zaciąganych
kredytów i pożyczek w ostatnich czterech latach jest
wielokrotnie niższa niż w latach poprzednich. Wzrosły natomiast znacznie środki pozyskane z zewnątrz

(zarówno ze źródeł unijnych, jak i krajowych), dzięki
czemu gmina mogła pozwolić sobie na zwiększenie
budżetu przeznaczonego na kolejne inwestycje, a także na zniwelowanie wysokiego poziomu zadłużenia.

--wykres 3
Kwota długu stanowi sumę wszystkich zaciągniętych
kredytów i pożyczek na przestrzeni ostatnich lat, którą
zgodnie z zawartymi umowami należy spłacić w ciągu
najbliższych 10 lat.

Zaciąganie kredytów i pożyczek przy dobrej kondycji finansowej gminy, należy do naturalnych czynników w budżetach nastawionych na rozwój i inwestowanie w infrastrukturę.

17

KURIER ZAKROCZYMSKI

Zapraszamy na bezpłatne badania płuc
Nieinwazyje badanie tomograficzne dla palaczy papierosów

Z

apraszamy mieszkańców
do udziału w bezpłatnym
badaniu płuc z wykorzystaniem
niskodawkowej Tomografii
Komputerowej.

Palisz?
Wykonaj
bezPłatne
badanie płuc

Badanie to jest bezbolesne, nieinwazyjne i trwa jedynie 5 minut natomiast bardzo dokładnie
diagnozuje jakiekolwiek zmiany
w płucach.

w ramach Programu
Wczesnego Wykrywania
Raka Płuca

Jeśli:
•
•
•

masz 50-70 lat,
palisz papierosy lub inne wyroby tytoniowe,
min. 1 paczkę dziennie przez 20 lat (obecnie lub w przeszłości),
zamieszkujesz województwo:
– mazowieckie, powiaty: grodziski, grójecki, kozienicki, miński, nowodworski, otwocki,
płoński, piaseczyński, przasnyski, sokołowski, wyszkowski, m. Siedlce.
– łódzkie, powiat rawski, m. Skierniewice.

Daj sobie szansę na wczesną diagnozę i wyleczenie!
W celu zrealizowania badania: zadzwoń
22 431 35 53
(w godz. 8:00-20:00) lub umów się osobiście we wskazanym poniżej oddziale*.
Oddział Diagnostyczny Centrum
al. Solidarności 128, Warszawa

Oddział Diagnostyczny Zacisze
ul. Gilarska 86c, Warszawa
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Skorzystać mogą z niego osoby
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Dworzec
Wschodni

W przypadku wykrycia podejrzanych zmian z pacjentem kontaktuje się bezpośrednio Instytut
Gruźlicy w celu ustalenia planu
leczenia.

ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH BADAŃ
jak najszybciej, ponieważ są one dostępne jedynie
do 19.12.2018 r. lub do wykorzystania limitu.
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Tygodnik Nowodworski zamieszcza
sprostowania i przeprosiny

S

zanowni Państwo, w ostatnich miesiącach w lokalnej gazecie, pt. „Tygodnik Nowodworski”
ukazywały się artykuły oczerniające organ wykonawczy naszej gminy – Burmistrza Zakroczymia
Artura Ciecierskiego, a tym samym gminę Zakroczym. Informujemy, że redakcja ww. czasopisma
na nasze wezwanie oficjalnie przeprosiła za ich publikację w numerze 40. z dn. 3 października 2018 r.:

„Tygodnik Nowodworski przeprasza Artura Ciecierskiego pełniącego funkcję Burmistrza Zakroczymia
za publikację artykułów naruszających dobre imię
oraz wizerunek Artura Ciecierskiego, którego to artykuły ukazały się na łamach Tygodnika Nowodworskiego w okresie pomiędzy 4 kwietnia 2018 r. a 19 września 2018 r.”

Ułatwienia dla mieszkańców
Informujemy, że wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, wraz
z początkiem października 2018 r. pracownicy Wydział Finansów i Budżetu
(Podatki),  będą przyjmowali Państwa na parterze w pokoju nr 7.
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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

