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Człowiek, który zgadza
się ze wszystkim,
nie zasługuje na to,
by ktokolwiek się z nim
zgadzał.

T

o zdanie wypowiedziane przez
jednego z największych polityków wszech czasów Winstona Spencera Churchilla jakże często jest
dla mnie drogowskazem w podejmowaniu trudnych decyzji. Decyzji
kontrowersyjnych, które kosztują
mnie nie tylko nieprzespane noce,
ale późniejszą krytykę wielu środowisk, czasem kolegów. Czym się kierować przy wyborze tego czy innego zadania? Czy oświetlić ulicę, czy
zrewitalizować kawałek skwerku?
Czy zwiększyć nakłady na oświatę
zmniejszając fundusz pomocowy,
czy zachować status quo? Przecież
można wybrać jedno i drugie, wielu
odpowie. Kuszące, ale budżet gminny, to jak budżet w naszych domach
rodzinnych.
Idzie jesień i mamy do wyboru, buciki dla Ani, czy płaszczyk dla
Wojtka? Obu potrzeb zaspokoić się
nie da, bo wiadomo, pieniążki nie
wystarczają często nawet do pierwszego. Czy z budżetem gminy jest
inaczej? Gorzej, drodzy mieszkańcy,
gorzej. Budżet rodzinny zazwyczaj
jest stabilny, miesięcznie wiadomo,
że mamy tyle i tyle. Tymczasem budżet gminy, to często zapis, nazwałbym go, papierowo-życzeniowy.
Rada
Miejska
zatwierdzi
po długich, grudniowych dyskusjach i deliberacjach zaplanowany i przygotowany starannie przez
pion finansowy gminy budżet
na następny rok, ale nikt nie będzie
w stanie przewidzieć, że marcowy

koronawirus wywróci budżet nie
tylko naszej maleńkiej społeczności, ale i całej planety. Więc czym się
kierować przy podejmowaniu takich
decyzji? Dobrem ogółu, każdy odpowie. Ale jak zdefiniować owo dobro
ogółu? Znów pomoże mi mój bardzo
ulubiony cytat autorstwa Anatole
France:

Aby osiągnąć wspaniałe
rzeczy musimy marzyć
tak dobrze, jak działać.

A moim, jakże trywialnym marzeniem, jest oglądać gminę coraz
piękniejszą, a Was, drodzy mieszkańcy, widzieć coraz bardziej radosnymi. Nawet jeśli czasem spotykam się z krytyką i to ostrą moich
działań, z pokorą ją przyjmuję, ale
wiem, że zawsze, powtarzam, zawsze kieruję się Waszym dobrem.
W numerze, który właśnie trzymacie w ręku, jakże mnie cieszą
zdjęcia oświetlenia przy trasie krajowej DK62 i to w nowoczesnej technologii LED, zdjęcia szczęśliwych
dzieci na wycieczce w Poroninie
i wszystkie pozostałe zrealizowane marzenia i mogę Was zapewnić,
że nie ustanę w realizacji marzeń
o przepięknej gminie Zakroczym.

Artur Ciecierski
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III etap budowy oświetlenia przy DK 62 ukończony
Zakończyła się budowa III etapu budowy
oświetlenia ulicznego w technologii LED przy drodze
krajowej nr 62. W ramach tego etapu powstało 35
kolejnych punktów świetlnych na obszarze między
szkołą w Emolinku, a wsią Jaworowo-Trębki Stare.
Wartość III etapu inwestycji wyniosła 218.000,00
złotych, z czego 14.804,92 złote pochodziło
z funduszu sołeckiego sołectwa Emolinek.

I

etap, ukończony w 2018 roku, obejmował budowę 21
punktów świetlnych w miejscowości Wygoda Smoszewska. W roku następnym został zrealizowany II etap, w którym powstało 28 punktów świetlnych między Wygodą
Smoszewską a Emolinkiem.
Jeszcze w tym roku zostanie zrealizowany IV etap inwestycji. Będzie on obejmował budowę 29 punktów świetlnych w miejscowościach Trębki Nowe oraz Trębki Stare. Po realizacji IV etapu budowy, inwestycja związana
z oświetleniem DK 62 zostanie zakończona.
KZ

Kolejne dotacje z MIAS
Gmina Zakroczym otrzymała kolejne już
dotacje w ramach Mazowieckiego Instrumentu
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE o łącznej
wartości 50.000,00 złotych. Przyznane wsparcie
dotyczy następujących realizacji:
°°
Budowa

oświetlenia ulicznego w miejscowości
Błogosławie
°°
Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości
Jaworowo-Trębki Stare

--Nowe punkty świetlne na drodze krajowej 62

°°
Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożar-

nej w Trębkach Nowych
°°
Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Emolinek
°°
Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości Zaręby
Każde z wymienionych zadań otrzymało pomoc
finansową w wysokości 10.000,00 złotych.
W ubiegłorocznych edycjach dotacje otrzymały
następujące sołectwa:
– w 2018 roku: Wojszczyce i Janowo
– w 2019 roku: Wólka Smoszewska, Henrysin,
Wygoda Smoszewska
KZ

Przebudowa drogi gminnej nr 240607W
W sierpniu została zakończona przebudowa drogi
gminnej nr 240607W w Trębkach Nowych, łączącej
miejscowość z trasą S7. Inwestycja ta powstała
dzięki bardzo dobrej współpracy Gminy Zakroczym
z Samorządem Województwa Mazowieckiego,
który przyznał dotację z budżetu województwa
mazowieckiego w wysokości 65.297,50 złotych.
Łączny koszt przebudowy drogi wyniósł 134.595
złotych.

S

Prace przy przebudowie polegały na wykonaniu podbudowy drogi z kruszywa kamiennego naturalnego,
wykonaniu nawierzchni asfaltowej oraz poboczy z kruszywa naturalnego. Długość przebudowanego odcinka wynosi 540 metry, a jego szerokość 4,5 metra.
Dzięki tej realizacji mieszkańcy Trębek Nowych i okolicznych miejscowości zyskali dogodny dojazd do drogi
ekspresowej S7.
KZ

--Przebudowa drogi gminnej w Trębkach Nowych
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Wieści z Gminnego Przedszkola Publicznego
W czasie przerwy wakacyjnej przedszkolny plac
zabaw przeszedł kapitalny remont. Wszystkie
urządzenia poddane zostały przeglądowi
i konserwacji, dzięki czemu będą długo służyły
naszym podopiecznym. Dzięki bezinteresownej
pomocy pana Mariusza Zielińskiego, pani Doroty
Jatczak oraz Rady Rodziców ogród przedszkolny
został wyposażony również w nowe sprzęty.

1

września dzieci mogły spotkać się w ogrodzie ze swoimi paniami podczas dnia adaptacyjnego w bezpiecznych i estetycznych warunkach. Mamy nadzieję, że cały
plac zabaw będzie cieszyć swym wyglądem i funkcjonalnością, a przede wszystkim dawać radość najmłodszym.
Elżbieta Lewandowska

Zielono im…
W ostatnim czasie wiele zmieniło się na terenie
znajdującym się za Szkołą Podstawową im.
Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu m.in.
powstała infrastruktura sportowa, a niedawno
wyłożono kostką parking.

N

ie da się również nie zauważyć, że teren jest sukcesywnie zagospodarowywany zielenią. I tak
na placu zabaw w czasie wakacji dzięki pracy szkolnych konserwatorów: Marka Ciesielskiego i Wojciecha Majewskiego powstało miejsce otoczone zielenią

z ławeczkami przeznaczonymi dla osób korzystających
z placu. Na szkolnym parkingu natomiast pojawiły się
zieleńce, które zostały obsadzone ozdobnymi trawami
oraz drzewkami, a wszystko to dzięki pracownikom zakroczymskiej szkoły: paniom z obsługi oraz paniom kucharkom. Nad całością prac czuwała dyrektor szkoły
Anna Dudziej, która zrealizowała projekt przy ogromnym wsparciu Iwony Lenc – kierownik gospodarczej
szkoły.
Warto ponadto wspomnieć, że cała zieleń znajdująca się w strefie aktywności, przylegającej do szkolnego boiska również znajduje się pod troskliwą opieką
pracowników szkoły, dzięki czemu możemy podziwiać
pięknie kwitnące wiosną rododendrony, a latem róże.
Anna Dudziej

Zmiany w szkole podstawowej w Wojszczycach
W

Po dłuższych niż zazwyczaj wakacjach, dzieci
przywitała zupełnie nowa, wyremontowana
szkoła. Kapitalny remont przeszedł korytarz
szkolny oraz wejście wraz z szatnią.

ymienione zostały drzwi do sal lekcyjnych. Wyremontowana została również sala komputerowa,
w której powstało 15 stanowisk wykorzystujących nowe,
zakupione do nauki zdalnej komputery.
W związku z pozyskaniem środków finansowych z rezerwy subwencji oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 26.645,00 złotych, dyrekcja szkoły wraz
z burmistrzem podjęła decyzję o adaptacji jednej z sal
na pracownię biologiczno-geograficzno-chemiczną. Sala
ta została wyremontowana ze środków własnych gminy, zaś środki z rezerwy subwencji zostały przeznaczone na pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie niezbędne
do realizacji podstawy programowej z biologii, geografii,
fizyki oraz chemii.
W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie rodziców
i wyjście naprzeciw ich oczekiwaniom, kompleksowy remont, wraz z wyposażeniem według najwyższych standardów, odbył się w oddziale przedszkolnym, w którym w tym
roku naukę rozpoczęło 21 przedszkolaków w wieku 3-6 lat.
Dzięki dobrej współpracy organu prowadzącego z dyrektorem szkoły nasza placówka rozwija się i daje dzieciom szansę na naukę w nowoczesnych i komfortowych
warunkach.
Aleksandra Szczurowska
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Nowe komputery dla szkół
Gmina Zakroczym uzyskała kolejne
dofinansowanie z programu „Zdalna Szkoła +
w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”
w kwocie 54 993,60 złotych na zakup sprzętu
do zdalnej nauki.

D

ofinansowanie pochodzi z Unii Europejskiej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020. Zakupionych zostało 18 laptopów, które trafiły
do wszystkich szkół w gminie. Zakupione notebooki przeznaczone są dla nauczycieli oraz uczniów, w tym z rodzin
wielodzietnych (3+), którzy z powodu braku sprzętu nie mają
możliwości uczestnictwa w zdalnych lekcjach i realizowania
podstawy programowej w domu, w okresie epidemicznym.
KZ

Stypendia i nagrody
burmistrza

P

odczas XXIV Sesji Rady Miejskiej w Zakroczymiu
Burmistrz Zakroczymia, zgodnie z Programem Stypendialnym Gminy Zakroczym, przyznał stypendia
za osiągnięcia artystyczne i sportowe na okres sześciu
miesięcy, tj. od lipca do grudnia 2020 roku.
Stypendium sportowe otrzymał Norbert Sadowski, natomiast stypendia artystyczne zostały przyznane: Kindze Bodzak, Agnieszce Bylińskiej, Michalinie
Dudziej, Sebastianowi Fronczakowi, Kamilowi Kieszkowskiemu, Grzegorzowi Krupie, Karolinie Krzemińskiej, Marcie Lewandowskiej, Roksanie Łoginow, Wiktorii Łoginow oraz Natalii Piekutowskiej
Ponadto Burmistrz Zakroczymia przyznał dwie nagrody z własnej inicjatywy. Prezes UKS Lider Zakroczym,
Kamil Chmielewski, otrzymał nagrodę za osiągnięcia
w działalności sportowej. Drugą nagrodę, na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, otrzymał Grzegorz Krupa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej.
KZ

Zmieniamy się
dla naszych uczniów
Kolejnym zmianom została poddana Szkoła
Podstawowa im. Pomnik Wdzięczności
w Zakroczymiu.

T

ym razem dyrekcja szkoły w porozumieniu z Burmistrzem Zakroczymia, postanowiła spożytkować czas,
kiedy budynek szkoły opustoszał z powodu zawieszenia
zajęć w związku z pandemią i stworzyć nową tematyczną świetlicę. Pomieszczenie powstało z połączenia dwóch
sal lekcyjnych, gdzie znalazła się przestrzeń na centrum
multimedialne z zapleczem komputerowym, kącik kreatywny z dużym, wygodnym stołem do pracy twórczej,
kącik czytelniczy oraz zaciszne miejsce sprzyjające nauce.
Cała świetlica została wyposażona w piękne, nowoczesne sprzęty sprawiające, że uczniowie będą spędzać czas

w warunkach na miarę XXI wieku. Na koniec dla porównania warto wspomnieć, że metraż dotychczasowej świetlicy wynosił 23 m2 , a obecna świetlica to przestrzeń licząca
52 m2.
W szkole powstał również nowy, trzeci już, oddział
przedszkolny. Na najmłodszych czeka nowa, kompletnie
wyposażona sala. W chwili obecnej do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 64 dzieci.
Anna Dudziej
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Kolonia z UKS Lider Zakroczym

Uczniowski Klub Sportowy „Lider”, działający przy
Szkole Podstawowej w Zakroczymiu, zorganizował
na początku lipca wyjazd kolonijny do Poronina.

D

wudziestu sześciu uczestników przez 8 dni uczestniczyło w wielu atrakcyjnych formach aktywności ruchowej. Jest to niezwykle ważne chociażby ze względu
na fakt rosnącego odsetka otyłych osób w wieku młodzieńczym. Spośród najczęstszych form aktywności dominowały wędrówki górskie. Takich odbyło się cztery.
Przesłop Miętusi, Gęsia Szyja, Hala Kondratowa czy Sarnia Skała to tylko kilka miejsc, z których można było podziwiać piękne widoki polskich Tatr. Oprócz tego koloniści uczestniczyli w takich formach rekreacji ruchowej jak:
rafting na rzece Dunajec, wędrówka po koronach drzew
w parku linowym czy skoki i akrobacje w parku trampolin
w Nowym Targu.
Wieczory były wypełnione przeróżnymi konkursami
sprawnościowymi takimi jak: przeciąganie liny, wyścigi
rzędów w przeróżnych formach oraz innych grach i zabawach często przypominającymi raczej obóz harcerski niż
kolonię. Wiele pozytywnych emocji wzbudził turniej Jengi.
Reprezentacja każdego z pokoi walczyła nie tylko z przeciwnikami, ale także z własnymi słabościami.

Motywem przewodnim było wzbudzenie powinności
dbania o własny rozwój sprawności fizycznej oraz nauka
umiejętności spędzania wolnego czasu w oparciu o rekreację ruchową.
Dzięki wzorowej współpracy klubu z Urzędem Miejskim w Zakroczymiu, kolonia uzyskała dotację w wysokości 5.000 złotych. Gmina udostępniła klubowi również
autokar, którym – już nie pierwszy raz – uczestnicy szczęśliwie się przemieszczali. Władze klubu oraz uczestnicy
kolonii chcieliby w tym miejscu serdecznie podziękować
burmistrzowi Arturowi Ciecierskiemu za wsparcie i kontynuację działań na rzecz dzieci z naszej gminy.
To nie ostatni wyjazd tego typu organizowany przez
UKS „Lider”. Już w styczniu 2021 (ferie zimowe) zostanie
zorganizowany obóz narciarsko-snowboardowy. Zapraszamy do śledzenia strony internetowej klubu www.uks-lider-zakroczym.pl oraz profilu UKS Lider Zakroczym
na Facebooku.
Kamil Chmielewski
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Ulica Jana Chilickiego
w Zakroczymiu

--

Jan i Maria Chiliccy z synami
Tadeuszem i Włodzimierzem (1942)

W ubiegłych miesiącach przypadały dwie rocznice
związane z Janem Chilickim, komendantem
placówki AK Zakroczym, który związał swoje życie
z naszym miastem. W uhonorowaniu jego zasług
dla społeczności i miasta Zakroczym w tym roku
jedna z ulic otrzymała jego imię.

J

an Chilicki Jan urodził się 27 lipca 1909 roku w Sztabinie, obecnie wsi w powiecie augustowskim. Był synem
Bronisława i Bronisławy Bernatowicz. W Sztabinie ukończył szkołę powszechną. Następnie w marcu 1929 roku
w Augustowie ukończył czterotygodniowy kurs rolniczo-hodowlany. Nie został jednak rolnikiem jak ojciec, w 1929
roku upomniało się o niego wojsko. W kwietniu tego roku
odbył szkolenie w jednostce wojskowej w Garwolinie,
następnie kontynuował je w 29. Pułku Artylerii Lekkiej
w Dęblinie. Służbę wojskową zakończył w pułku artylerii w Modlinie w stopniu kaprala. Po ukończeniu służby,
w 1932 roku, zamieszkał na stałe w Zakroczymiu, gdzie
zaczął pracę jako młodszy pocztylion w państwowym
przedsiębiorstwie „Poczta Polska, Telegraf i Telefon”.
W roku następnym rozpoczął naukę w sześcioklasowym
Państwowym Gimnazjum im. Tadeusza Rejtana w Warszawie. W 1935 roku w Zakroczymiu ożenił się z krawcową Marią Rutkowską, z którą miał dwóch synów: Tadeusza i Włodzimierza.
W 1938 roku Jan Chilicki wstąpił do Męskiego Stowarzyszenia Katolickiego. Po wybuchu II WŚ czynnie brał udział
w walce z najeźdźcą. 19 września 1939 podczas wypadu
rozpoznawczego został ranny, wskutek czego przez kolejnych 9 dni przebywał w szpitalu w Modlinie. 12 stycznia 1940 roku został aresztowany w swym domu przy

Warszawskiej 18. Miało to miejsce podczas tzw. Krwawego
Piątku. Aresztowanych zostało wtedy około 40 mężczyzn.
Przed wywózką i prawdopodobnie śmiercią Chilickiego
uratował volksdeutch Artur Schwanke. W lipcu 1940 roku
Jan Chilicki podjął pracę w Twierdzy Modlin, a następnie
w Leśnictwie Nowy Dwór Mazowiecki.
Jesienią 1942 roku Jan Chilicki „Czerwony Olek” został zaprzysiężony do Armii Krajowej. W roku następnym został komendantem placówki AK Zakroczym. Był
wywiadowcą, odpowiadał za obserwację ruchów wojsk
niemieckich, ich rozmieszczenie, stan osobowy i organizacyjny na terenie Twierdzy Modlin. 22 marca 1944
roku Jan Chilicki został, wraz z pięcioma innymi osobami,
aresztowany przez Gestapo. Stało się to prawdopodobnie na skutek zeznań jednego z aresztowanych członków
Inspektoratu II AK Płońsk. Jeszcze tego samego dnia Chilicki został przewieziony do Obozu Karno-Śledczego w Pomiechówku. Jako oficjalny powód aresztowania podano
działalność antypaństwową. Przesłuchiwany i torturowany w siedzibie Gestapo w Nowym Dworze Mazowieckim
nie złamał się i nie zdradził. 21 maja 1944 roku został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Sztutowie, gdzie
po miesiącu przebywania został zamordowany w komorze gazowej.
Na cmentarzu zakroczymskim znajduje się symboliczny grób Jana Chilickiego. Jego osoba upamiętniona jest również na tablicy pamiątkowej, znajdującej się
na dziedzińcu kościoła oo. Kapucynów. Nadanie nazwy jednej z ulic Zakroczymia z pewnością utrwali pamięć o tym bezsprzecznym bohaterze, który poległ
za ojczyznę.
KZ na podstawie książki Janusza Chilickiego
„Jan Chilicki Biografia Wojenna 1939-1944”

7

8

KURIER ZAKROCZYMSKI

100. rocznica Bitwy
Warszawskiej
15 sierpnia przypadła 100. rocznica bitwy,
która była punktem zwrotnym wojny polskobolszewickiej i skutecznie zatrzymała
komunistyczną ekspansję na zachód Europy.
To właśnie tego dnia obchodziliśmy Święto
Wojska Polskiego, wprowadzone ustawą Sejmu
w 1992 roku, na pamiątkę zwycięskiej Bitwy
Warszawskiej stoczonej w 1920 roku.

Z

akroczymskie obchody 100. rocznicy rozpoczęły się
od mszy św. za Ojczyznę, którą w kościele oo. Kapucynów
celebrował gwardian zakonu. Podczas mszy można było wysłuchać utworów w wykonaniu Chóru Gregorianie. Po mszy
uczestnicy uroczystości – poczty sztandarowe, żołnierze WP,
kombatanci, przedstawiciele rządu i samorządu oraz mieszkańcy naszego miasta udali się na dziedziniec klasztoru, gdzie
okolicznościowe przemówienie wygłosił w imieniu Marszałka
Województwa Mazowieckiego Adama Struzika – Artur Pozorek – wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Następnie została odsłonięta tablica pamiątkowa, upamiętniająca rocznicę. Odsłonięcia dokonali burmistrz Artur Ciecierski wraz z wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej
Karolem Figurą. Chwilę później tablica została uroczyście
poświęcona przez gwardiana, po czym nastąpiło złożenie
kwiatów. W jego trakcie wybrzmiał utwór „Śpij kolego” zagrany na żywo na trąbce.
Po złożeniu kwiatów pod tablicą głos zabrał płk Edward
Napiórkowski, który przedstawił genezę Bitwy Warszawskiej i wojny polsko-bolszewickiej z roku 1920
Po części oficjalnej licznie zgromadzeni mieszkańcy
i zaproszeni goście obejrzeli wystawę poświęconą Bitwie
Warszawskiej. Wystawa ta następnie przyozdobiła ogrodzenie przed Urzędem Miejskim.
KZ

Zakroczymianie pamiętają

W

Jak co roku, 1 sierpnia o godzinie 17:00, uroczyście
upamiętniliśmy w Zakroczymiu rocznicę wybuchu
powstania warszawskiego.

uroczystościach wzięli udział mieszkańcy, harcerze,
zaproszeni goście oraz przedstawiciele władz gminy.
Uczcili oni pamięć tego wydarzenia minutą ciszy, odczytaniem uroczystej przemowy oraz złożeniem kwiatów pod
pomnikiem na Rondzie „Rodzina Zakroczymska”. Licznie
zebrani mieszkańcy wysłuchali również piosenki „Dziewczyna z granatem” w wykonaniu Kingi Bodzak oraz piosenki „Dziś idę walczyć mamo” w wykonaniu Kamila Kieszkowskiego i Alicji Kabacińskiej.
Wcześniej, burmistrz Artur Ciecierski, złożył kwiaty w imieniu mieszkańców na pomniku znajdującym się
na Forcie I w Zakroczymiu. To właśnie tam w czasie powstania i tuż po nim Niemcy utworzyli obóz przejściowy
dla mieszkańców Warszawy i okolic.
Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego obchodzony jest w Polsce od 2010 roku. Ma charakter
święta państwowego. Każdego roku – 1 sierpnia – wspominane są ofiary powstania, które wybuchło w okupowanej
stolicy w 1944 roku. Walki zaplanowane na kilka dni zakończyły się po dopiero ponad dwóch miesiącach – 3 października 1944 roku.
KZ
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Rolniku, wypełnij obowiązek
i weź udział w spisie!
Po zakończeniu żniw rolnicy z całej Polski będą
mieli jeszcze jeden bardzo ważny obowiązek
do wypełnienia. Chodzi o Powszechny Spis Rolny,
który potrwa od 1 września do 30 listopada br.
Nie trzeba czekać na wizytę rachmistrza – warto
spisać się samemu przez Internet lub umówić się
na spis telefoniczny.

P

owszechny Spis Rolny 2020 obejmie wszystkie gospodarstwa rolne w kraju. To najważniejsze badanie polskiego rolnictwa – jego ostatnia edycja odbyła się 10 lat
temu. Przygotowania do spisu trwają w całym kraju, również w naszej gminie.

Organizacja spisu w naszej gminie

Spis rolny rozpocznie się we wrześniu, ale intensywne prace przygotowawcze trwają już od dłuższego czasu. Oprócz
GUS i Urzędu Statystycznego w Warszawie, który nadzoruje organizację spisu na Mazowszu, do pracy włączył się
samorząd lokalny, w tym również nasza gmina. Utworzone zostało Gminne Biuro Spisowe, które odpowiada m.in.
za przeprowadzenie naboru kandydatów na rachmistrzów,
organizację gminnego punktu spisowego oraz popularyzację spisu w naszej gminie.
Jednym z najważniejszych zadań Gminnego Biura Spisowego jest przeprowadzenie rekrutacji rachmistrzów spisowych. Kandydaci do pracy w naszej gminie mają obowiązek odbyć odpowiednie szkolenie zakończone egzaminem.
Osoby, które zdadzą egzamin z najlepszymi wynikami
w gminie, w październiku rozpoczną pracę w terenie.

Dlaczego TRZEBA i WARTO się spisać?

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Osoby uchylające się od tego obowiązku zgodnie z ustawą o statystyce
publicznej mogą podlegać odpowiednim sankcjom. Rolnicy nie mają zresztą powodów do unikania spisu: pytania
dotyczą wyłącznie danego gospodarstwa i prowadzonej
produkcji. Nie ma też pytań o wysokość dochodów rolnika,
tylko o ich strukturę.
Z punktu widzenia każdego rolnika warto sobie uświadomić, że Powszechny Spis Rolny – jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju – jest jedynym
źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa. Dzięki niemu możemy zdiagnozować bieżącą sytuację, ale też zaobserwować zmiany, jakie zaszły
na przestrzeni ostatnich 10 lat w strukturze i działalności
gospodarstw rolnych.
Zebrane podczas spisów rolnych dane są wykorzystywane przez instytucje rządowe i samorządowe – w tym
również przez naszą gminę. Dzięki tym danym możemy podejmować działania wspierające naszych rolników
na poziomie lokalnym. Tym samym poprzez udział w spisie
rolnicy pośrednio zyskują realny wpływ na zmiany zachodzące w najbliższym otoczeniu.
Nie można też zapominać o korzyściach płynących
ze spisu w kontekście unijnej polityki rolnej. Jak każde państwo UE, Polska jest zobowiązana do przeprowadzenia spisu rolnego co 10 lat i w podobnym okresie, co inne państwa członkowskie. Chodzi o to, aby zebrane dane były

porównywalne dla całej Unii. Jest to ważne przy kształtowaniu wspólnej polityki rolnej, czyli np. ustalaniu dopłat
dla rolników.

Jakie będą pytania?

W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.: położenia i powierzchni gospodarstwa, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, upraw, zużycia nawozów, pogłowia zwierząt gospodarskich, rodzaju budynków
gospodarskich, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego
oraz pracowników najemnych. Warto zawczasu przygotować niezbędne dokumenty i mieć je przy sobie podczas
wypełniania formularza.
Formularz spisowy ma formę elektroniczną i liczba
pytań będzie zależeć od działalności gospodarstwa. Jeśli
dany rolnik ogranicza się do produkcji na własne potrzeby
i ma niewiele upraw czy inwentarza żywego, to będzie musiał odpowiedzieć na mniej pytań niż użytkownik dużego
gospodarstwa o zróżnicowanej strukturze produkcyjnej.
°°
W razie wątpliwości co do treści czy zakresu pytań

należy się skontaktować z infolinią spisową:
22 279 99 99

ciąg dalszy na stonie 10 )
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Zachowaj list od Prezesa GUS!

Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma
jeszcze przed rozpoczęciem Powszechnego Spisu Rolnego list podpisany przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego.
Oprócz informacji skierowanej do odbiorcy o ciążącym
na nim obowiązku spisania się, list zawiera ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej.
Dlatego pismo Prezesa GUS należy zachować – przynajmniej do momentu pomyślnego zakończenia samospisu
internetowego.

Najlepiej przez Internet
– w domu lub w naszym Urzędzie

Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej
w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest
to metoda wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem
do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. W obecnej sytuacji samospis internetowy ma tę wielką przewagą
nad bezpośrednią rozmową z rachmistrzem, że nie wymaga kontaktu z osobami z zewnątrz.
Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, planowane jest przygotowanie na czas spisu Gminnego Punktu Spisowego, w którym będzie można się spisać samodzielnie.
Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub
nie chce spisać się przez Internet, powinien zadzwonić
na infolinię spisową i spisać się przez telefon.

Rachmistrze w terenie

Jeśli rolnik nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych
opcji (Internet lub telefon), może spodziewać się wizyty rachmistrza terenowego. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić
udzielenia odpowiedzi i przełożyć spisu na inny termin.
Rachmistrz będzie miał przy sobie specjalny identyfikator wydany przez Urząd Statystyczny w Warszawie.
W razie wątpliwości można zweryfikować tożsamość
rachmistrza dzwoniąc na infolinię spisową: 22 279 99 99.

Dane będą bezpieczne

Zebrane podczas spisu dane chronione są tajemnicą statystyczną: pod żadnym pozorem, nawet na wniosek organów ścigania, nie można ujawniać jednostkowych danych
podanych w trakcie badań realizowanych na rzecz statystyki publicznej. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nałożony na wszystkich rachmistrzów i pracowników statystyki publicznej.

Spis rolny ważny dla nas wszystkich

Spis rolny jest wydarzeniem o dużym znaczeniu, również
dla osób nie mających z rolnictwem czy wsią wiele wspólnego. Epidemia koronawirusa przypomniała nam, jak
ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego.
To przecież w głównej mierze rola rolnictwa. Warto więc
wspierać spis rolny, nawet jeśli nie jesteśmy rolnikami i nie
bierzemy udziału w spisie. Można to zrobić chociażby poprzez udostępnianie informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 na swoim profilu w mediach społecznościowych.
Do aktywnego wspierania promocji spisu rolnego zachęcamy zwłaszcza te osoby, które są zaangażowane w życie naszej społeczności lokalnej i udzielają się w organizacjach, kołach i grupach działających w naszej gminie.
Dzięki swojej aktywności i bogatej siatce kontaktów mogą
docierać z najważniejszymi informacjami o spisie rolnym
do naszych rolników i ich rodzin.

PODSTAWOWE INFORMACJE O POWSZECHNYM
SPISIE ROLNYM 2020
Termin trwania: 1 września – 30 listopada 2020 r., dane
zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.
Metody spisowe: 1) samospis internetowy, – jeśli ktoś nie
posiada odpowiedniego sprzętu lub Internetu, powinien
skorzystać z Gminnego Punktu Spisowego w naszym Urzędzie 2) spis przez telefon, 3) wywiad bezpośredni z rachmistrzem terenowym (rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.).
Infolinia spisowa: 22 279 99 99
Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020:
https://spisrolny.gov.pl/
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Podsumowanie sezonu artystycznego
w Gminnym Ośrodku Kultury
Pod koniec czerwca na scenie Gminnego Ośrodka
Kultury, za sprawą dzieci i młodzieży oraz ich
wspaniałych instruktorów, rozbrzmiała dawno nie
słyszana muzyka.

W

związku z tym, iż od maja wznowiliśmy zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży, postanowiliśmy podsumować
sezon 2019/2020 dla dwóch sekcji: instrumentalnej oraz wokalnej. Przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego, jako pierwsza zaprezentowała się sekcja instrumentalna
pod kierownictwem Cezarego Męzińskiego, a następnie sekcja wokalna pod kierownictwem Alicji Kabacińskiej. Mimo częściowo zdalnych przygotowań obie grupy wypadły doskonale,
co nagrodzone zostało gromkimi brawami publiczności.

Sukcesy sekcji wokalnej

Mimo odwołania wielu stacjonarnych konkursów wokalnych,
uczestnicy sekcji pod kierunkiem Alicji Kabacińskiej brali udział w muzycznej rywalizacji organizowanej on-line. Zaowocowało to wieloma wyróżnieniami m.in.:
°°
Kamil Kieszkowski z piosenką,, Wspomnienie’’ zdobył wyróżnienie w konkursie „Nie dajmy się – Śpiewajmy” organizowanym pod patronatem Radia FAMA w Kielcach.
°°
Marta Lewandowska zdobyła I miejsce w III Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Polskiej „Płytoteka”. Nagrodą w tym
konkursie jest m.in. występ podczas koncertu organizowanego przez Polskie Radio Dzieciom w Studio Polskiego Radia im.
Władysława Szpilmana. W Ogólnopolskim Konkursie „Czerwone jabłuszko” zajęła II miejsce. Poza miejscami na podium
Marta została wyróżniona w konkursie organizowanym przez
Miejski Ośrodek Kultury w Żywcu z piosenką,, W czasie deszczu dzieci się nudzą’’ oraz wyróżnienie otrzymała w Przeglądzie „Piosenki Mojej Mamy”.
°°
Karolina Krzemińska znalazła się wśród 10 finalistów IV
Konkursu Interpretacji Piosenek Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego w Sopocie, podczas którego zaprezentowała

Z życia Biblioteki
Publicznej
W zakroczymskiej bibliotece, mimo pandemii
i czasowego zamknięcia, działamy intensywnie
i pozyskujemy środki zewnętrzne!

T

ak otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu „Promocja Czytelnictwa” w wysokości 7.000 złotych
ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
W 2020 roku otrzymaliśmy również 3.500 złotych z Priorytetu 1 – „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Dzięki temu dofinansowaniu i środkom własnym, na półki naszej biblioteki
trafi około 400 pozycji nowości książkowych.
W ramach zadania „I mały i duży z książką za pan brat” najmłodsi mieszkańcy Zakroczymia mogli wziąć udział w przedstawieniu dla dzieci „Bajkowe przygody dwóch Michałów”

piosenki z repertuaru Starszych Panów:,, Czemu zgubiłam
korale’’ oraz,, No i jak tu nie jechać”.

Wakacyjny czas w GOK

W wakacyjne sobotnie popołudnie do Zakroczymia zawitał
Teatr Prima z Warszawy z edukacyjnym, barwnym przedstawieniem dla dzieci pt. „Legenda o Smoku Wawelskim”.
Spektakl zorganizowano dzięki dofinansowaniu ze środków
Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu,, Kultura
– Interwencja 2020”. Dzieci doskonale się bawiły nie tylko
na teatrzyku, lecz także podczas konkursu z nagrodami, który został zorganizowany przez aktorów.
Zorganizowaliśmy też „Wakacyjne muzyczne spotkania”,
które poprowadziła instruktor Alicja Kabacińska. Podczas
warsztatów było dużo muzyki, tańca i śpiewu, co spotkało się
ogromnym zadowoleniem dzieci i młodzieży biorącej udział
w zajęciach.

Nowy sezon w GOK

14 września rozpoczęliśmy nowy sezon!
Gminny Ośrodek Kultury w Zakroczymiu zaprasza dzieci młodzież na:
– zajęcia taneczne dla trzech grup wiekowych (3-5, 6-9
oraz 10-13lat)
– warsztaty malarskie
– warsztaty kreatywne
– warsztaty wokalne
– naukę gry na keyboardzie
– naukę gry na gitarze
– instrumentalny zespół muzyczny
Oraz na zajęcia dla dorosłych: fitness i jogę.
Wszelkie informacje o zajęciach, wydarzeniach i wyjazdach organizowanych przez GOK można znaleźć na profilu społecznościowym Facebook lub na stronie: www.gok-zakroczym.pl
Zapraszamy także do kontaktu pod nr tel. 22 765 26 35.
Katarzyna Kiliś
oraz w plenerowym wydarzeniu pt. „Wrześniowy Dzień
Dziecka”.
Dla młodzieży zorganizowano warsztaty tworzenia komiksów, które poprowadził Piotr Bednarczyk – ilustrator znanego
wszystkim komiksu „Kajko i Kokosz”.
Dla dorosłych mieszkańców odbyło się spotkanie z Anną
Kasiuk, autorką takich książek jak: „Andromeda”, „Kwiaciarka”, „W twoim cieniu”, „Obok ciebie” i wielu innych. Podczas
spotkania autorka opowiedziała o swojej pracy pisarskiej, inspiracjach i pomysłach na książki.
Biblioteka przystąpiła również do projektu „Mała książka-wielki człowiek”. Akcja ta skierowana jest do dzieci w wieku
przedszkolnym w ramach promocji czytelnictwa. Nowa edycja projektu rozpocznie się we wrześniu. Wszelkie informację
odnośnie akcji będą dostępnie na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu www.biblioteka-zakroczym.pl
Zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu!
Godziny otwarcia biblioteki:
poniedziałek – środa 9:00 – 17:00
czwartek		
8:00 – 17:00
piątek		
9:00 – 16:00
Katarzyna Kiliś
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Turniej Lider Cup 2020

Na przełomie sierpnia i września na nowych
boiskach przy szkole podstawowej w Zakroczymiu
rozpoczęła się kolejna edycja „Lider Cup 2020”.
Tym razem turnieje sportowe zostały
zorganizowane z okazji zakończenia wakacji.
Ze względu na panujące obostrzenia kalendarz
gier został rozłożony na 4 dni. W niedzielę,
30 sierpnia, został rozegrany turniej seniorów.
4 drużyny rywalizowały w systemie mecz
i rewanż. Bezkonkurencyjna okazała się ekipa
Goliata Leoncin, która zajęła I miejsce zdobywając
12 punktów. Za nimi uplasowała się drużyna
Niedzielnych Kopaczy, która tylko o 1 „oczko”
wyprzedziła FC Error.

W

poniedziałek rywalizowały ze sobą drużyny z rocznika 2010/11. Mecze były rozgrywane w systemie
„każdy z każdym”, na dwóch boiskach równolegle. W tej
kategorii wzięło udział 5 drużyn. Zwyciężyła drużyna FDA
Wieliszew, drugie miejsce zajął zespół Goliat Leoncin, podium uzupełniła drużyna Lider Zakroczym.
W dniu rozpoczęcia roku szkolnego rywalizowała najmłodsza z kategorii – dzieci z rocznika 2012/13. Do turnieju

zgłosiło się osiem drużyn. W trudnych warunkach pogodowych rywalizowano aż do zmierzchu. Mimo to, uczestnicy
zaprezentowali wysoki poziom oraz bardzo duże zaangażowanie. Tę kategorię wygrały dzieci z drużyny Orlęta Czosnów, drugie miejsce zajął Świt Nowy Dwór Mazowiecki,
trzecie Dąb Wieliszew. Najstarsza kategoria wiekowa swoje zawody miała rozgrywać w środę. Turniej ten, ze względu iż wystartowały w nim tylko dwie drużyny, przerodził
się w mecz towarzyski, w którym drużyna UKS Lider Zakroczym zmierzyła się ze Świtem II Nowy Dwór Mazowiecki.
Po ponad godzinie gry w 9-osobowych składach lepsi okazali się zawodnicy gospodarzy.
Była to już 5. edycja Turnieju Lider Cup na boiskach
w Zakroczymiu, zadania współfinansowanego ze środków
Ministerstwa Sportu. Dzięki temu zawodnicy mogli, bez
żadnych kosztów, uczestniczyć w rywalizacji sportowej.
Organizator zapewnił także posiłek oraz wodę dla każdej
z drużyn. Środki do dezynfekcji zostały zapewnione dzięki
dotacji z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
Podczas 4 dni turniejowych rywalizowało w sumie 19
zespołów, które reprezentowało prawie 200 zawodników.
Kamil Chmielewski
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Wisła dominuje w B-klasie

W sierpniu rozpoczęły się rozgrywki
o mistrzostwo B-klasy w piłce nożnej. W Grupie 1
rywalizację rozpoczęła Wisła Zakroczym.

W

arto w tym miejscu przypomnieć, iż LKS Wisła jest
obecnie najstarszym klubem działającym na terenie gminy. Klub powstał niedługo po II wojnie światowej,
prawdopodobnie w 1947 roku.
W opinii prezesa klubu, Piotra Opolskiego, Wisła jest
jednym z faworytów do awansu do wyższej klasy rozgrywkowej. Mają w tym pomóc m.in. wspaniałe warunki
i obiekty, z których korzysta klub. Pozostałe drużyny ligowe zazdroszczą Wiśle kompleksu sportowego oraz doskonałej murawy. Zawodnikom klubu z Zakroczymia nie
pozostaje nic innego, jak wykorzystać stworzone m.in.
dla nich warunki i powalczyć o awans do wyższej klasy
rozgrywkowej.
Drużyna fantastycznie, choć z opóźnieniem, zaczęła
sezon. Pierwszy mecz z drużyną Legion Warszawa został
przełożony (ostatecznie został przyznany drużynie Wisły
walkower). W meczu drugiej kolejki, na boisku w Zakroczymiu, Wisła pokonała rezerwy Wichru Kobyłka 4:3, przegrywając do przerwy 1:3. Po dwie bramki zdobyli Patryk Młynarek oraz rezerwowy Rafał Lipowski. W kolejnym meczu,
w Krubinie z Mewą, ponownie padło 7 bramek. Wisła zwyciężyła 5:2, po dwóch bramkach Młynarka, Lipowskiego,
Puzio oraz jednej samobójczej.
W swoim czwartym meczu, na boisku w Wieliszewie,
Wisła zmierzyła się z Impetem Łajski. Mecz zakończył się
zdecydowanym zwycięstwem zakroczymian 9:0. Bramki
w tym meczu zdobywali: Daniel Mąka (x3), Rafał Lipowski
(x3), Patryk Młynarek (x2) oraz Konrad Szafran.

W piątej kolejce piłkarze wystąpili w roli faworyta
w spotkaniu z Rotavią Nieporęt. Na własnym boisku Wisła zdominowała rywali, wygrywając mecz wysoko 7:1.
Po dwie bramki strzelili Lewandowski i Lipowski. Kolejne
dołożyli Bocheński, Młynarek i Michał Górecki.
Po rozegranych pięciu kolejkach Wisła z kompletem
zwycięstw plasuje się na pozycji lidera. Serdecznie zapraszamy na kolejne mecze. Liczymy, że wsparcie kibiców pomoże drużynie awansować do wyższej klasy.
Piotr Opolski
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Fundusze sołeckie 2021
W drugiej połowie sierpnia rozpoczęły
się spotkania z mieszkańcami dotyczące
rozdysponowania środków z funduszy sołeckich
na 2021 rok. Wszystkie sołectwa rozdysponowały
środki na przyszłoroczne inwestycje. Poniżej
przedstawiamy rezultaty spotkań i cele jakie
będą zrealizowane w ramach środków
z funduszy sołeckich.

SOŁECTWO

PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW

Błogosławie

Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach

Czarna

Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach

Emolinek

Projekt i przebudowa budynku szkoły z przeznaczeniem na żłobek gminny

Henrysin

Modernizacja pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu

Janowo

Zakup kosiarki spalinowej, zakup i montaż oświetlenia na plac zabaw w Janowie, zagospodarowanie
placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach

Jaworowo-Trębki Stare

Przebudowa drogi gminnej

Smoły

Zagospodarowanie stawu wiejskiego

Smoszewo

Piknik z okazji Dnia Dziecka, budowa i modernizacja oświetlenia w Smoszewie

Strubiny

Modernizacja oświetlenia ulicznego, zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej
w Wojszczycach

Swobodnia

Modernizacja oświetlenia ulicznego, zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej
w Wojszczycach

Śniadowo

Zagospodarowanie placu zabaw w Śniadowie, zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej
w Wojszczycach

Trębki Nowe

Rozbudowa strażnicy dla OSP Trębki Nowe – budowa garażu

Trębki Stare

Zagospodarowanie działki pod plac zabaw w Trębkach Starych

Wojszczyce

Zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach

Wólka Smoszewska

Remont świetlicy wiejskiej

Wygoda Smoszewska

Budowa nowych punktów świetlnych w Wygodzie Smoszewskiej

Zaręby

Zagospodarowanie stawu wiejskiego, zagospodarowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w
Wojszczycach

Przetarg na odbiór odpadów komunalnych
w 2021 roku rozstrzygnięty
W sierpniu Gmina Zakroczym przeprowadziła
postępowanie przetargowe na odbieranie
i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych położonych
na terenie gminy Zakroczym na 2021
rok. W prowadzonym postepowaniu jako
najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy
PARTNER Dariusz Apelski Sp. z o.o. z ceną
brutto 1.882.390,54 zł.

J

est to firma, która obecnie świadczy te usługi na terenie gminy. Cena za odbiór i zagospodarowanie tony
odpadów zmieniła się nieznacznie. Obecnie wynosi
990 złotych, a od 1 stycznia 2021 roku będzie to 1.047
złotych. Oznacza to, iż w przyszłym roku cena za odbiór
odpadów nie powinna ulec zmianie.
KZ
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Poziomo:

1
jezioro wieszcza Adama.
5
Czarny z Grabowa.
9
szewska.
10 po dzieleniu.
11 pierworodny i na tym koniec.
12 złudzenie, ułuda.
13 układanka obrazkowa.
15 zamieszkuje w baku.
16 „…My, pierwsza…”.
19 część w teatrzyku.
20 Negri.
22	skrzydło pałacowe jak
drukarnia.
25 przynieś piesku…
27 mistrz w obrabianiu.
29 Jean Paul, egzystencjalista.
30 Dąbrowskiego.
31 wodny dyżur.
32 łączy papieros z saksofonem.
33 wilczyca mu matkowała.
34 z filarami i łukiem.

Pionowo:

1
potocznie: zrzutka na butelkę.
2
aktualnie.
3
mniej niż mało.
4
nasi ojcowie.
5
ostatni na Litwie.
6
skutek 12.
7
koleżanka posłanki.
8	tajniki wiedzy.
14	stolica Polski we wrześniu
1831 roku.		
17 prawa ręka.
18 wioska „Skrzypka na dachu”.
21 skalny arystokrata.
23 podatkożerca.
24 koń po przejściach.
26 kraina do jodłowania.
28 koń jak ogonek.

Uprzejmie informujemy,
iż do Redakcji nie wpłynęły
prawidłowe rozwiązania
poprzedniej krzyżówki
(Kurier Zakroczymski nr 13).
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Rozwiązanie krzyżówki, prosimy wysłać najpóźniej do dnia 31.10.2020 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.
Wysyłając zgłoszenie, akceptujecie Państwo postanowienia regulaminu oraz wyrażacie zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z klauzulą informacyjną o Ochronie Danych
Osobowych, zamieszczoną na stronie internetowej zakroczym.pl. Administratorem Państwa
Danych Osobowych jest burmistrz Zakroczymia. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu
i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu za pomocą
adresu iod@zakroczym.pl.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Nowym Dworze Mazowieckim
przekazała nam dane liczbowe z terenu gminy Zakroczym, dotyczące pandemii
Pierwsza kwarantanna mieszkańców gminy rozpoczęła
się w dniu 23 marca 2020 roku. Były to trzy rodziny, składające się w sumie z siedmiu osób, z których jedna wróciła z zagranicy.
W kwietniu średnia osób przebywających na kwarantannie nie przekroczyła 10. W kolejnym miesiącu liczba
osób na kwarantannie zaczęła się gwałtownie zwiększać.
Miał na to wpływ przyjazd pracowników sezonowych,
głównie z Ukrainy. W tym okresie średnia wynosiła około
100 osób. W czerwcu nadal notowany był wzrost.
W ostatnim kwartale tj. lipiec, sierpień i wrzesień
liczba osób objętych kwarantanną wynosiła średnio:
- w lipcu 90 osób
- w sierpniu 82 osoby
- we wrześniu 61 osób (stan na 22.09.)

W większości są to pracownicy sezonowi z Ukrainy.
W tym okresie tylko 2 rodziny z naszych mieszkańców
przebywały w kwarantannie (w jednej rodzinie 1 osoba była zakażona COVID-19, druga rodzina przebywała
w kwarantannie z powodu podejrzenia w związku z kontaktem z osoba zakażoną).
Na koniec dane z całego powiatu nowodworskiego
(stan na 22.09):
°°
liczba osób aktualnie objętych kwarantanną
domową 281
°°
liczba osób aktualnie objętych izolacją domową 36
°°
liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie
z wynikiem dodatnim 108
°°
liczba zgonów związanych z COVID-19 5
°°
liczba ozdrowieńców 66
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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

