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Bezpieczniej przy ulicy kpt. Tadeusza Doranta
w grudniu 2020 roku rozpoczęła się budowa 
oświetlenia wzdłuż ulicy kpt. Tadeusza 
doranta. Inwestycja została podzielona na dwa 
etapy. 

P ierwszy, zakończony 25 stycznia, obejmował budo-
wę 40 nowoczesnych punktów świetlnych w tech-

nologii LED. Wartość tego etapu inwestycji wyniosła 
247.610,00 złotych zaś roboty budowlane były prowa-
dzone przez firmę Zakład Elektroenergetyczny ELTAR 
Tadeusz Rudziński.

Umowa na roboty budowlane obejmujące drugi 
etap inwestycji została podpisana 11 lutego. W ramach 

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości 
Błogosławie
Na początku stycznia rozpoczął się II etap 
budowy oświetlenia ulicznego w technologii LEd 
w miejscowości błogosławie.

e tap ten zakłada budowę 19 punktów świetlnych wzdłuż 
dróg gminnych. W odróżnieniu od etapu pierwszego, 

w etapie drugim wybudowano oświetlenie stylizowane 
na parkowe (świecące do góry). Ten typ oświetlenia zo-
stał zaprojektowany w taki sposób, by komponował się 

Oświetlenie przy DK 62 ukończone
w pierwszym kwartale 2021 roku został 
ukończony IV – ostatni – etap budowy 
oświetlenia ulicznego w technologii LEd 
przy drodze krajowej nr 62. obejmował 
on powstanie 29 punktów świetlnych 
w miejscowościach Trębki Nowe i Trębki Stare.

łączna kwota inwestycji wyniosła 171.765,00 zło-
tych z czego kwota 22.312,37 złotych pochodziła 

z funduszu sołeckiego sołectwa Trębki Stare, a kwota 
10.159,88 złotych z funduszu sołeckiego sołectwa Ja-
worowo-Trębki Stare.

Inwestycja przy DK 62 została podzielona na czte-
ry etapy rozłożone na kolejne lata. Realizacja pierwsze-
go etapu rozpoczęła się w 2018 roku i obejmowała bu-
dowę 21 punktów świetlnych w miejscowości Wygoda 
Smoszewska. Drugi etap, realizowany w roku następ-
nym, obejmował 28 nowych punktów świetlnych mię-
dzy Wygodą Smoszewską a Emolinkiem. Podczas bu-
dowy trzeciego etapu, ukończonego w roku ubiegłym, 
powstało 35 kolejnych punktów świetlnych na obsza-
rze między szkołą w Emolinku, a wsią Jaworowo-Trębki 
Stare.

Całość inwestycji przy DK 62 była bardzo ważnym 
zadaniem dla gminy. Dla burmistrza bezpieczeństwo 
jej mieszkańców jest jednym z priorytetów. Dzięki po-
wstaniu nowego i energooszczędnego oświetlenia przy 
drodze krajowej jest teraz zdecydowanie bardziej bez-
piecznie i komfortowo, zarówno dla prowadzących po-
jazdy jak i pieszych. Niejako przy okazji jest również 
oszczędniej i bardziej ekologicznie. Cieszy również 
fakt, że rośnie świadomość wśród naszych mieszkań-
ców. To oni decydują o wydatkowaniu funduszu sołec-
kiego swojej miejscowości. W przypadku tej inwestycji, 
część prac była finansowana właśnie z środków fundu-
szy sołeckich.
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z architekturą otoczenia, a także stanowił funkcjo-
nalne i estetyczne rozwiązanie dostarczające światło 
po zmroku. Wartość prac składających się na II etap 
wyniosła 108.567,88 złotych.

Przypomnijmy, iż I etap budowy oświetlenia miał 
miejsce między 14 września a 21 października 2020 
roku. Obejmował swym zakresem budowę 10 punktów 
świetlnych wzdłuż drogi powiatowej.

KZ

realizacji tego etapu powstanie 36 punktów świetlnych 
przy ulicy kpt. Tadeusza Doranta oraz w miejscowości 
Swobodnia. Prace te będą prowadzone przez firmę SP-
-INSTAL Sebastian Przepiórski. Całkowity koszt budo-
wy II etapu wyniesie 191.467,05 złotych.

Zrealizowanie tej inwestycji pozwoli na znaczną po-
prawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym rejo-
nie. Piesi czy rowerzyści, jako niechronieni uczestnicy 
ruchu drogowego, będą teraz zdecydowanie bardziej 
widoczni.

KZ
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Awaria pieca w SP Zakroczym

11 lutego doszło do poważnej awarii pieca gazowego 
w Szkole Podstawowej w zakroczymiu. wysłużony 
piec ogrzewał szkołę od 16 lat. Koniecznym stało się 
zawieszenie zajęć przez dyrekcję.

W tej sytuacji już następnego dnia rano, burmistrz Ar-
tur Ciecierski wraz z Radą Miejską zebrali się w try-

bie nadzwyczajnym i podczas sesji zabezpieczyli środki fi-
nansowe na remont kotłowni. Okazało się bowiem, iż poza 
uszkodzonym piecem konieczna jest wymiana instalacji 
hydraulicznej.

Bezpłatna komunikacja gminna uruchomiona
2 stycznia uruchomiliśmy bezpłatną 
komunikację gminną. dzięki tej 
inwestycji mieszkańcy wszystkich 
miejscowości w gminie zyskali połączenia 
z zakroczymiem. Przy ustalaniu rozkładów 
jazdy zostały wzięte pod uwagę ich opinie, 
dzięki czemu dojazd do pracy, szkoły, 
na zakupy, czy przesiadka do innych 
środków transportu stały się teraz o wiele 
łatwiejsze.

u tworzone zostały dwie linie autobusowe. Pierw-
sza przebiega przez miejscowości: Czarna, Zaręby, 

Smoły, Wojszczyce, Janowo, Błogosławie, Śniadowo, 
Swobodnia i Strubiny. Długość tej linii wynosi 23.8 km. 
Druga linia przebiega zaś przez: Smoszewo, Emolinek, 
Jaworowo-Trębki Stare, Trębki Stare, Trębki Nowe, Hen-
rysin, Wólkę Smoszewską i Mochty-Smok. Jej długość 
wynosi 22.1 km. Na każdej z linii dziennie realizowa-
nych jest 14 kursów w dni powszednie oraz 8 w soboty. 
Usługi transportowe świadczy firma „MAGNET-TRANS” 
Bartłomiej Obraziński.

Zadanie realizowane w zakresie przewozów auto-
busowych o charakterze użyteczności publicznej jest 
współfinansowane z Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych. Kwota wsparcia wynosi 530.214,77 
złotych, natomiast wkład własny z budżetu gminy 
to 107.132,44 złotych.
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– Wreszcie nadeszły czasy dla naszej gminy, że w sytu-
acjach trudnych mamy środki, które w każdej chwili mo-
żemy wprowadzić do budżetu. To efekt wielu lat ciężkiej 
pracy, tworzenia racjonalnych budżetów i poprawy docho-
dowości gminy – powiedział burmistrz Artur Ciecierski.

Z uwagi na pilność awarii wykonawca został wybrany 
niezwłocznie i już 15 lutego zaczęły się prace. Całkowity 
koszt wymiany pieca oraz modernizacji kotłowni wyniósł 
140.357,06 złotych i został sfinansowany z budżetu gminy. 
Kotłownia została wyposażona w dwa piece połączone ka-
skadowo. Oznacza to, iż w przypadku ewentualnej awarii 
jednego z nich, szkoła nie zostanie już pozbawiona ogrze-
wania. Odnowione zostało także samo pomieszczenie ko-
tłowni. Została wymieniona instalacja elektryczna, wylano 
nową posadzkę, na której ułożono gres, odmalowano ścia-
ny. Ogrzewanie w szkole zostało przywrócone 27 lutego.

Warto w tym miejscu podkreślić, iż podczas prac 
wszystkie dzieci miały zapewnioną opiekę. Były dowożo-
ne na zajęcia opiekuńcze do szkoły w Wojszczycach, gdzie 
otrzymywały wyżywienie. Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami prawa oświatowego uczniowie będą musieli od-
robić wszystkie opuszczone lekcje. Decyzję o tym kiedy 
to nastąpi podejmie dyrekcja.

KZ
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Przetarg na budowę infrastruktury sportowej  
w Wojszczycach
w drugiej połowie marca został ogłoszony 
przetarg na wybudowanie infrastruktury 
sportowej przy Szkole Podstawowej 
w wojszczycach. 

To kolejna inwestycja gminy, zakładająca powstanie 
nowych miejsc, w których można uprawiać sport. 

W Wojszczycach powstanie m.in. nowe, ogrodzone ze-
wnętrzne boisko wielofunkcyjne przeznaczone do gry 
w koszykówkę, piłkę ręczną czy siatkówkę. Boisko bę-
dzie oświetlone z 4 masztów w technologii LED. Po-
wstanie również 4-torowa bieżnia lekkoatletyczna czy 
skocznia w dal.

W tym miejscu warto zaznaczyć, iż choć boisko 
powstanie przy szkole podstawowej, korzystać z nie-
go (po zakończeniu zajęć) będzie mogła cała lokalna 
społeczność.
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Ruszyła przebudowa budynku po szkole  
w Emolinku

Tak jak zapowiadał w zeszłym roku burmistrz 
zakroczymia artur Ciecierski budynek 
po dawnej szkole w Emolinku nadal będzie służył 
lokalnej społeczności. wbrew pojawiającym 
się nieprzychylnym komentarzom w mediach 
społecznościowych, wieszczącym sprzedaż 
budynku, władze gminy dotrzymały słowa. 

W połowie stycznia został ogłoszony przetarg 
na przebudowę budynku po szkole podstawowej 

w Emolinku z zamiarem utworzenia w nim Gminnego 
Klubu Malucha w Wygodzie Smoszewskiej. Przetarg 
został zorganizowany w dwóch etapach. W pierwszym 
etapie wpłynęło do urzędu 5 ofert, z których najtań-
sza opiewała na kwotę 1.204.929,86 złotych. W drugim 
etapie, po przeprowadzeniu negocjacji z oferentami, 
wpłynęły 4 nowe oferty, z których najkorzystniejsza – 
wybrana 25 lutego – opiewała na kwotę 1 037 818,65 
złotych. Ukazuje to rozsądek w gospodarowaniu ma-
jątkiem i zdolności negocjacyjne władz gminy.

Zadanie pt. „Projekt i przebudowa budynku szko-
ły podstawowej z przeznaczeniem na gminny klub 
dziecięcy w miejscowości Wygoda Smoszewska” uzy-
skało dofinansowanie od Wojewody Mazowieckiego, 
w ramach Resortowego programu rozwoju instytu-
cji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 
2021 (moduł 1a) w wysokości 799.680,00 złotych. Po-
zostałe koszty przebudowy zostaną pokryte z budże-
tu gminy.

11 marca miało miejsce wprowadzenie wykonaw-
cy, firmy Piotr Zientara HYLTREX, na teren budowy. 
Główne prace obejmą m.in.: przebudowę parteru 
budynku szkoły i adaptację pomieszczeń dla potrzeb 
gminnego klubu malucha wraz z ich wyposażeniem, 
rozbiórkę istniejącej wewnętrznej klatki schodowej 
wraz z rozbudową istniejącego budynku szkoły o nową 
klatkę schodową, budowę wejścia dostosowanego dla 
osób niepełnosprawnych, budowę przyłącza gazu 
wraz z instalacją wewnętrzną oraz doposażeniem 
obiektu w kocioł z zasobnikiem, a także przebudowę 
placu zabaw dla dzieci na plac zabaw z nawierzchnią 
bezpieczną poliuretanową. Zakończenie prac zapla-
nowane jest na koniec lipca 2021 roku.

KZ
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Dotacje dla organizacji pozarządowych przyznane
w ostatnim tygodniu stycznia burmistrz 
zakroczymia podpisał zarządzenie w sprawie 
ogłoszenia częściowych wyników otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
w roku 2021. łączna kwota dotacji wyniosła 
123.700,00 złotych. 

otrzymały je: 

°° w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodo-
wego: 20.000,00 złotych Stowarzyszenie CHORAŁ imie-
nia Ojca Benignusa Sosnowskiego na realizację zadania: 
„Warsztaty muzyczne dla Chóru Gregorianie związane 
z przygotowaniem okolicznościowych koncertów z okazji 
zbliżających się jubileuszy w 2022 roku: 600-lecia otrzyma-
nia praw miejskich przez Zakroczym, 75-lecia działalności 
Chóru Gregorianie, 15-lecia działalności Stowarzyszenia 
Chorał”
°° w zakresie ochrony zdrowia: 30.000,00 złotych Sto-

warzyszenie DOBRY KLIMAT z przeznaczeniem na „Wspar-
cie rodzin gminy Zakroczym w ramach placówki wsparcia 
dziennego dla dzieci i młodzieży – Świetlica Środowisko-
wa „PRZYJACIEL”, a także 10.000,00 złotych Stowarzysze-
nie ANTIDOTUM na realizację „Programu IPRO – dla osób 
z problemem uzależnienia”.

Dotacje na wymianę źródeł ciepła  
oraz na przyłączenie do kanalizacji
w styczniu rozpoczęło się przyjmowanie 
wniosków o dofinansowanie z budżetu gminy 
zakroczym do przedsięwzięć z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
uchwałami Rady miejskiej powstały dwa 
programy: „Program ograniczenia emisji 
zanieczyszczeń do powietrza na terenie 
gminy zakroczym na lata 2021- 2023 roku” 
oraz „Program rozwijania systemu kanalizacji 
sanitarnej na terenie gminy zakroczym na lata 
2021-2023”.

P rogramy spotkały się z dużym zainteresowa-
niem mieszkańców. Przez pierwsze dwa miesiące 

do urzędu wpłynęło ponad 30 wniosków. Przypomnij-
my, iż dotacje celowe ww. programów przeznaczone 
mogą być na:
°° zakup niskoemisyjnego źródła ciepła w budyn-

kach oraz wydzielonych lokalach na terenie gmi-
ny Zakroczym. Jeśli wnioskodawcy mają możliwości 
techniczne podłączenia się do sieci gazowej (np. sieć 
znajduje się bezpośrednio w drodze), to gmina Za-
kroczym udzieli dotacji jedynie na zakup kotła gazo-
wego kondensacyjnego. Kwota dofinansowania wy-
nosi 2.500,00 złotych.

°° w zakresie kultury fizycznej i sportu: Uczniowski 
Klub Sportowy „LIDER” na zadanie „Rozwój psychofizyczny 
dzieci i młodzieży w oparciu o zajęcia sportowe w Gminie 
Zakroczym”. Kwota przyznanej dotacji wyniosła 55.700,00 
złotych. 8.000,00 złotych natomiast otrzymało Stowarzy-
szenie Bokserskie „HURAGAN” na zadanie pn. „Boks – pa-
sja dla każdego”.

KZ

°° podłączenie nieruchomości położonej na terenie 
gminy Zakroczym do sieci kanalizacji sanitarnej. Kwo-
ta dofinansowania wynosi 100,00 złotych za każdy roz-
poczęty metr wykonanego przyłącza i instalacji prowa-
dzącej do budynku, mierzona od miejsca włączenia do 
sieci z zastrzeżeniem, że maksymalna wysokość dotacji 
nie może przekroczyć 1.000,00 złotych.

Istotną informacją dla ubiegających się o dota-
cję jest to, iż przedsięwzięcie trzeba zakończyć i zło-
żyć poprawnie wypełniony wniosek rozliczenia koń-
cowego, nie później niż do dnia 30 listopada danego 
roku. Wydatkami kwalifikowanymi w ramach projektu 
są wyłącznie wydatki poniesione po dniu podpisa-
nia umowy o dofinansowanie.

Liczba przyznanych dotacji celowych na dofinanso-
wanie wymiany źródeł ciepła jest ograniczona wysoko-
ścią środków zabezpieczonych na realizację programu 
w budżecie gminy Zakroczym na dany rok budżetowy. 
Wnioski o dofinansowanie będą rozpatrywane do wy-
korzystania środków.

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków do-
stępne są w Biuletynie Informacji Publicznej gmi-
ny Zakroczym (www.zakroczym.bip.net.pl) w za-
kładce Ochrona środowiska – Programy wsparcia dla 
mieszkańców.

KZ
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Burmistrz Zakroczymia przyznał stypendia 
artystyczne
Stypendia artystyczne przyznawane 
są w ramach Programu Stypendialnego 
Gminy zakroczym. może je otrzymać osoba, 
która szczególnie wyróżnia się w dziedzinie 
twórczości artystycznej, posiada osiągnięcia 
i sukcesy w konkursach, przeglądach, 
wernisażach, festiwalach oraz pozostałych 
przedsięwzięciach umożliwiających 
prezentację umiejętności artystycznych 
na szczeblu co najmniej powiatowym.

Pod koniec stycznia stypendia artystyczne otrzy-
mało 10 osób. Ich wysokość wynosiła od 150,00 

do 600,00 złotych. Otrzymali je: Grzegorz Krupa, Na-
talia Piekutowska, Zuzanna Pszczółkowska, Alicja 
Pszczółkowska, Kamil Kieszkowski, Agnieszka Bylińska, 
Michalina Dudziej, Marta Lewandowska, Karolina Krze-
mińska oraz Kinga Bodzak.

Zestawy komputerowe do nauki zdalnej  
dla uczniów SP w Zakroczymiu

Pod koniec grudnia 2020 roku zakroczymską 
szkołę odwiedził marszałek województwa 
mazowieckiego – adam Struzik. Podczas wizyty 
marszałek obejrzał pomieszczenia szkolne, 
zarówno te wyremontowane, jaki i te które 
na remont czekają. Na koniec wizyty przekazał 
zestawy komputerowe do nauki zdalnej Szkole 
Podstawowej w zakroczymiu.

To efekt unijnego projektu realizowanego przez Sa-
morząd Województwa Mazowieckiego, którego cał-

kowita wartość wynosi 35 mln zł, z czego 28 mln zł 

stanowi wsparcie z Unii Europejskiej. Inicjatywa „Ma-
zowiecki program przygotowania szkół, nauczycie-
li i uczniów do nauczania zdalnego” powstała z my-
ślą o wyzwaniu, jakim stała się nauka online w dobie 
COVID-19.

– Pandemia to trudny czas dla nas wszystkich bez 
względu na wiek czy wykonywaną pracę. Dlatego cieszę 
się, że jako samorząd Mazowsza możemy kierować na-
sze wsparcie, tam gdzie jest ono potrzebne, realizując 
różnorodne projekty, w tym także unijne. Dziś w ramach 
jednego z nich przekazałem zestawy komputerowe dla 
uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Pomnik 
Wdzięczności w gminie Zakroczym – powiedział marsza-
łek Adam Struzik.

Szkoła w Zakroczymiu, jako jedna z 235 szkół biorą-
cych udział w projekcie, otrzymała pakiet składający się 
z: 8 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, 13 
laptopów, 12 tabletów, 13 drukarek laserowych oraz jed-
nego urządzenia wielofunkcyjnego.

W ramach tego projektu samorząd Mazowsza zorga-
nizuje szkolenia dla kadry nauczycielskiej z prowadzenia 
nauki w formie zdalnej przy użyciu zakupionego sprzętu 
i oprogramowania oraz zdalne instruktaże dotyczące ich 
użytkowania. 

Dodatkowe wsparcie otrzymają także uczniowie 
(w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z nie-
pełnosprawnościami), którzy nie mają warunków tech-
nicznych do uczestniczenia w zdalnych zajęciach lek-
cyjnych. Będzie ono polegało na wyposażeniu ich 
w urządzenia mobilne (laptopy/tablety) oraz zapewnie-
niu im dostępu do Internetu.

KZ

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy oraz 
życzymy kolejnych sukcesów. Jesteśmy dumni i wdzięcz-
ni za to, iż godnie reprezentujecie naszą gminę.

KZ
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Konkurs „Master  
of spelling”
2 lutego 2021 r. Szkoła Podstawowa 
w zakroczymiu, zorganizowała gminny konkurs 
z języka angielskiego pt. „master of spelling”.

Ze względu na trwający stan epidemii konkurs odbył 
się w formule online w dwóch kategoriach wieko-

wych dla klas 4 i 5. Przygotowanie do konkursu  zmoty-
wowało uczniów do poszerzenia swoich umiejętności 
językowych. Dzieci mogły wykazać się ponadprzecięt-
ną znajomością języka obcego. Z dumą przedstawiamy 
zwycięzców konkursu:

w kategorii klas 4:
I miejsce: Antoni Śliwka kl. 4B
II miejsce: Andrzej Gorzkowski kl. 4 SP Wojszczyce
III miejsce: Nikodem Zych kl. 4B

Szkoła Podstawowa 
w Zakroczymiu zagrała 
z WOŚP

„Nakręceni dla Mikusia”
dzieci oraz wychowawcy z oddziałów 
przedszkolnych w Szkole Podstawowej 
im. Pomnik wdzięczności w zakroczymiu 
zainicjowali akcję charytatywną mającą 
na celu pomoc choremu mikusiowi, 
mieszkańcowi Nowego dworu mazowieckiego, 
który przeszedł udar niedokrwienny pnia 
mózgu w wieku 5 lat, na skutek czego zapadł 
w śpiączkę i został sparaliżowany.

celem akcji była zbiórka plastikowych nakrętek, 
a następnie przekazanie ich mamie chorego chłop-

ca. W pomoc zaangażowali się również rodzice oraz 
pracownicy szkoły. Środki uzyskane z recyklingu mate-
riałów plastikowych zostaną przeznaczone na leczenie 
i rehabilitację.

Akcja ta niosła ze sobą ważny przekaz. Dzieci pozna-
ją jak w prosty sposób można pomagać, zjednoczyć się, 
aby osiągnąć wspólny cel. Przy okazji nabywają wiedzę 
o recyklingu i ochronie środowiska. Zyskują świado-
mość, że w ich otoczeniu są również dzieci niepełno-
sprawne, które choć żyją inaczej, to niczym się nie róż-
nią od swoich rówieśników.

Zachęcamy do wsparcia leczenia Mikusia. Więcej 
informacji na stronie internetowej: www.pomagam.pl/
mikusudarmozgu.

KZ

w kategorii klas 5:
I miejsce: Maria Wysocka kl. 5A
II miejsce: Roksana Wazowicz kl. 5A
III miejsce: Miłosz Malinowski kl. 5 SP Wojszczyce

Congratulations for all of you! (z ang. gratulacje dla 
was wszystkich).

Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody za udział 
w konkursie, które wręczyła dyrektor Anna Dudziej 
wraz z burmistrzem Arturem Ciecierskim, który nie tyl-
ko objął konkurs swoim patronatem, ale również ufun-
dował wspaniałe nagrody dla wszystkich uczestników.

KZ

dzieci z oddziałów przedszkolnych 0b i 0c w Szkole 
Podstawowej w zakroczymiu własnoręcznie 
wykonały przepiękne gadżety, stroiki, świeczniki, 
figurki, które zostały przekazane na licytację 
podczas finału wielkiej orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 

rękodzieła te cieszyły się ogromnym powodzeniem i po-
zwoliły na zebranie znacznej kwoty, która zasiliła kon-

to Fundacji. Ponadto, w szkole pojawiła się również puszka, 
do której zarówno dzieci, jak i pracownicy szkoły wrzucali 
datki. Co więcej, znaczne grono naszych uczniów pełniło 
rolę wolontariuszy w dniu finałowej imprezy. Szkoła w Za-
kroczymiu po raz kolejny pokazała, że potrafi pomagać.

KZ
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Prezent dla dziadków  
od przedszkolaków  
z gminnego przedszkola

Przedszkole Radosne wzgórze każdego roku 
bardzo uroczyście obchodzi dzień babci i dzień 
dziadka. 

N iestety w tym roku dzieci nie mogły zaprosić swo-
ich kochanych babć i dziadków. Jednakże przygoto-

wały specjalne dla nich programy artystyczne, recytując 
wiersze, śpiewając piosenki, tańcząc, wystawiając piękne 
przedstawienie. W ten sposób wnuczęta wyraziły swoją 

Kreatywnie  
w Wojszczycach

Szkoła Podstawowa w wojszczycach zajęła 
I miejsce w IV edycji konkursu „Edukreator 
na mazowszu” w kategorii „Kreatywna szkoła 
podstawowa”. 

Nagrodą główną było 10.000,00 złotych, które 
od razu zostały „zainwestowane” w interaktywną 

podłogę.
Szkoła chce w ten sposób położyć nacisk na edu-

kację w nowoczesny i atrakcyjny sposób, oraz stwo-
rzyć przestrzeń do kreatywnego rozwoju ucznia 
poprzez zabawę. Wybór ten jest doskonałym roz-
wiązaniem wspomagającym naukę na wczesnym 
etapie edukacji zaczynając od nauki prostych czyn-
ności, poprzez naukę literek, cyferek, owoców, 
zwierząt. 

Zajęcia edukacyjne przeplatane z grami sprawiają, 
że nauka jest niezwykle ciekawa i angażująca wszyst-
kie dzieci.

aleksandra szczurowska

Nowy oddział 
przedszkolny  
w Wojszczycach
Niezmiernie miło nam poinformować, że od roku 
szkolnego 2021/2022 w Szkole Podstawowej 
w wojszczycach będą funkcjonowały dwa oddziały 
przedszkolne. w pierwszej grupie znajdą się dzieci 
3- i 4-letnie, w drugiej zaś 5- i 6-letnie.

decyzja o utworzeniu kolejnych oddziałów przedszkol-
nych została podjęta w odpowiedzi na duże zaintere-

sowanie rodziców oraz liczne zapytania dotyczące możli-
wości zapisania dzieci.

Nabór do oddziałów przedszkolnych trwa do 27 kwiet-
nia 2021 roku. Więcej informacji na temat rekrutacji znaj-
dziecie Państwo na stronie internetowej szkoły: www.
spwojszczyce.pl

aleksandra szczurowska

miłość i wdzięczność do ukochanych osób. Starania dzie-
ci zostały nagrane i sfotografowane, a następnie zamiesz-
czone w mediach społecznościowych. Na życzenie rodzi-
ców i dziadków, pracownicy przedszkola wysyłali również 
zgromadzone materiały.

KZ

Święto  
przedszkolaków

Pomimo pandemii dzieci z oddziału 
przedszkolnego szkoły w wojszczycach 
miały w końcu swój wielki dzień – pasowanie 
na przedszkolaka!

u roczystość ze względów sanitarnych odbyła się bez 
udziału rodziców. Nie przeszkodziło to jednak przed-

szkolakom pięknym występem wyrazić jak dobrze im 
w naszej szkole. 

Występ był szczerze oklaskiwany przez kadrę peda-
gogiczną oraz zastępcę Burmistrza Zakroczymia – Agatę 
Januszewską. 

Podczas tego szczególnego pasowania dzieci otrzymały 
z rąk dyrektor szkoły pamiątkowe dyplomy. Nie obyło się 
również bez prezentów, emocji i wzruszeń.

aleksandra szczurowska
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Pałac w Smoszewie

wywiadu udzieliła nam pani barbara bielecka – 
właścicielka pałacu w Smoszewie, który, za jej 
sprawą, po wielu latach popadania w ruinę, zyskał 
drugie życie i stał się perłą schowaną pod koroną 
kilkusetletnich drzew, zlokalizowaną tuż nad 
brzegiem wisły.

w tym roku mija 15 lat od momentu zakupu 
przez Panią pałacu. Jak to się stało, że trafiła Pani 
do smoszewa?

Tak, samej mi trudno uwierzyć, że od dnia w którym 
pokazano mi Smoszewo po raz pierwszy, minęło już tyle 
lat. Jak to się stało? Przypadek! Nie ukrywam, że wagi cięż-
kiej (śmiech).

mówi się, że to miejsca nas wybierają. Czy 
decydując się na zakup myślała Pani o tym 
miejscu, jako wymarzonym do zamieszkania, czy 
od początku pojawił się pomysł na biznes?

Pierwszy raz słyszę, że to miejsca nas wybierają, ale 
może coś jest na rzeczy? Są ludzie, którzy mawiają, że całym 
naszym życiem rządzą przypadki, a są tacy, którzy wszystko 
co wokół nas się dzieje kwitują słowami: tak miało być!

Myśl o kupnie domu pod Warszawą pojawiła się wraz 
z naszym powrotem z zagranicy, gdzie spędziliśmy wiele 
lat. Prócz relokacji całego „gospodarstwa” (przez kilkana-
ście lat trochę się tego

uzbierało!) trzeba było też pomyśleć o naszych ko-
chanych staruszkach bulmasstifie Maksie i terrierce 
Moli. Trudno było wyobrazić sobie ich dalszą egzystencję 
na trzecim piętrze naszego warszawskiego mieszkania. 
I tak to się zaczęło. Oczyma wyobraźni widziałam dach po-
kryty strzechą, na płocie suszące się gliniane garnki... mia-
ło być blisko Warszawy i miało być ładnie... Czyż nie jest? 
Tylko ta strzecha zawiodła... (śmiech)

Jednym słowem nie szukałam pałacu, ale uwiodła mnie 
jego okolica i otaczające ten obiekt przyroda. „Dzika” w po-
zytywnym tego słowa znaczeniu (czyli Wisła, ostatnia na-
turalna rzeka Europy, pojawiające się i znikające pod jej 
wodami piaszczyste łachy, lądujące na nich ptactwo, wi-
dok na Kampinos) oraz „dzika” w znaczeniu mniej chwa-
lebnym, czyli zdewastowany park zarośnięty chaszczami, 
że nie wspomnę o wiślanej skarpie przez lata służącej jako 
wysypisko śmieci. Zostało „tylko” posprzątać, czego zauro-
czona Smoszewem, podjęłam się.

Tak właśnie wyglądało pierwsze kilkanaście lat „bizne-
su”… Sprzątanie, karczowanie… karczowanie, sprzątanie...

Przed zakupem, budynek przez wiele lat niszczał 
i był dewastowany. Podjęła się Pani nie lada 
trudu, by doprowadzić go do obecnego stanu. Jak 
wyglądał remont pałacu?

Wraz z próbą ujarzmienia przyrody, rozpoczęła się wal-
ka o budynek. Walka nie jest słowem przesadzonym, gdyż 
szata zewnętrzna domu nie zdradzała stanu faktycznego. 
Emocji dostarczały już pierwsze próby uruchomienia obiek-
tu. W pałacu krany ze starymi, ale kompletnymi bateriami, 
były suche, za to woda kaskadami płynęła po ścianach. My-
ślę, że ktoś miał na ten obiekt zupełnie inny pomysł, bo był 
uprzejmy poprzecinać w kotłowni wszystkie rury, dla niepo-
znaki starannie je później przykrywając osłonami z pianki.

Lecz to było dopiero preludium. Mozolny wstęp do za-
sadniczego remontu, którego nie wyobrażałam sobie pro-
wadzić bez przywrócenia budynkowi jego pierwotnego 
kształtu. Wymagało to kompletnego rozebrania sztucznie 
dobudowanego drugiego piętra, zastąpienia go tak zwa-
nym poddaszem użytkowym i pokrycia nowym dachem 
kopertowy,, nawiązującym do tych, które oryginalnie za-
stosowano w skrzydłach bocznych. Nawiasem mówiąc, 
ze względu na ich kondycję i stan techniczny nadawały się 
jedynie do rozbiórki. Generalnie remont nikomu z nas nie 
kojarzy się z niczym miłym, więc proponuję przejść do na-
stępnego pytania:)

Pałac został wybudowany w latach 30. XX wieku 
dla senatora aleksandra Heimana-Jareckiego. 
z podań i przekazów wiemy, iż dawniej 
w ogrodzie smoszewskim obiadował król Jan III 
Sobieski, a drzewa w parku sadzone były ręką 
michała Korybuta wiszniowieckiego. Co dzisiaj 
przypomina o dawnych czasach, co zachowało się 
na terenie dawnego majątku?

O dawnych czasach najbardziej przypomina mi wła-
śnie przyroda. Zieleń okalająca pałac, pomniki przyrody, 
a zwłaszcza zabytkowa szeroka aleja grabowa, niegdyś pro-
wadząca do nieistniejącego już dworu. Całkowitemu znisz-
czeniu, niestety, uległy dworskie zabudowania gospodar-
cze. Jednak przechadzając się po parku, a zwłaszcza jego 
najstarszej części, przyglądając się kilkusetletnim drze-
wom, wyobraźnia zaczyna pracować... jak to powiedział je-
den z gości: „Najpierw długo, długo patrzę, później zamy-
kam oczy... i dopiero widzę! Duch minionych czasów ciągle 
tu jest! ”
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Pałac w Smoszewie
dzisiaj pałac rozsławia okolicę m.in. swoją 
kuchnią. w sierpniu 2019 roku otworzyła 
w nim Pani restaurację Le Cinq. Co wyróżnia 
restaurację?

Restauracja nie tylko wyróżnia się malowniczym po-
łożeniem, nie tylko francuską nazwą LE CINQ (nr pięć), 
co akurat odpowiada naszemu adresowi (Smoszewo 5). 
Od innych wyróżnia się też sposobem jej funkcjonowa-
nia i organizacji. Z uwagi na charakter obiektu (obiekt 
zamknięty, nie będąc umówionym, bramę przekroczyć 
trudno) i specyfikę prowadzonej tu działalności, restau-
racja nie może funkcjonować w oderwaniu od niej. Na-
sza „piątka” czyli LE CINQ, wymaga wcześniejszej re-
zerwacji stolika; zarówno od naszych gości jaki od nas 
samych, wymaga planowania. Naturalnie są tego minusy, 
ale z praktyki już wiemy, że przeważają plusy. Oczekiwa-
nie przez gości spotkania z przyjaciółmi lub bliskimi pod-
nosi jego rangę, buduje atmosferę i poczucie wyjątkowo-
ści. Nam zaś umożliwia obsługę w najlepszym słowa tego 
znaczeniu.

Kto jest odpowiedzialny za tworzenie menu? Jak 
często się ono zmienia?

Dobre pytanie! W zasadzie odpowiedź na nie można 
by dołączyć do poprzedniego, czyli czym LE CINQ się wy-
różnia... otóż menu układamy wspólnie z naszymi gośćmi. 
Naturalnie bazą są propozycję szefa kuchni – Szczepana 
Mojka, który zawsze służy radą. Ważne, by menu w naj-
drobniejszych szczegółach dopiąć i zatwierdzić na kilka 
dni przed spotkaniem, bowiem gwarancją jakości są prze-
cież produkty świeże. Nie bez znaczenia jest również moż-
liwość wykorzystania produktów lokalnych, gdyż jak wia-
domo znajdujemy się w sercu terenów stricte rolniczych. 
System „prosto z grządki” bardzo sobie cenimy, dlatego 
i my uprawiamy własny ogród warzywny.

Pałac w Smoszewie to nie tylko restauracja, lecz 
przede wszystkim miejsce organizacji przyjęć, 
uroczystości czy spotkań biznesowych. Co obiekt 
ma do zaoferowania potencjalnemu klientowi?

Nie chcąc kolejny raz reklamować otaczającej nas przy-
rody, prócz niej oferujemy: trzy przestronne sale z wyj-
ściem na taras i widokiem na rozlewiska Wisły, oraz Kam-
pinos. Dziesięć pokoi z równie pięknym widokiem na wodę 
lub park, spacery po zabytkowym parku, ogromną pola-
nę zachęcającą do zabaw zespołowych, miejsce do bie-
siadowania przy ognisku lub grillu, dobrze zorganizowaną 
i ogrodzoną przestrzeń dla maluszków. Dużym zaintere-
sowaniem cieszą się również masaże, szczególnie te wy-
konywane na świeżym powietrzu. Współpracujemy rów-
nież z lokalną stajnią, która zapewnia naukę jazdy konnej 
na najwyższym poziomie.

w ubiegłym roku zawitał do Smoszewa Teatr 
Telewizji. w pałacu i jego otoczeniu Jan Englert 
wyreżyserował spektakl komediowy pt. Lato 
Tadeusza Rittnera. Jak to się stało, że słynny 
polski aktor i reżyser odkrył ten piękny obiekt 
w naszej gminie?

Szczerze? Nie wiem! Po prostu ktoś z TV zadzwo-
nił i spytał, czy pan Jan Englert mógłby nas odwiedzić, 

zobaczyć Smoszewo i porozmawiać... bo jest zaintereso-
wany współpracą. Spytałam tylko, czy ktoś z państwa już 
tutaj był i usłyszałam: „nie, ale dużo już o tym miejscu sły-
szeliśmy”. Decyzja o współpracy zapadła wkrótce. Było 
nam miło, gdy w trakcie kręcenia zdjęć dowiedzieliśmy się, 
że pierwotnie obiektem zainteresowań reżysera, był cał-
kiem inny pałac, jednak „wygrało” Smoszewo:) Sympatycz-
nie też zabrzmiało pytanie scenografa: „czy VOGUE kręcił 
tu już jakieś ujęcia!?”

Park dworski jest miejscem organizacji wielu 
wydarzeń o charakterze ogólnopolskim (Forza 
Italia), czy też lokalnym (spływ kajakowy 3rzeki). 
Sam pałac otrzymał w 2019 roku nagrodę Polish 
businesswoman awards. Czy to wyróżnienie 
stanowiło ukoronowanie dotychczasowej 
działalności, czy raczej motywację do dalszego 
rozwoju tego uroczego miejsca?

Zdecydowanie motywacją do dalszego rozwoju! Mimo 
wszystko jesteśmy przecież jeszcze bardzo mało znanym 
miejscem, de facto dopiero odkrywanym przez miłośni-
ków przyrody, historii, również fotografów czy innych 
artystów.

mimo wielu funkcji, które pełni pałac, 
to po przekroczeniu progu, można poczuć się 
tutaj jak w domu. witają nas czworonożne 
pupile, w powietrzu unosi się zapach kawy 
i świeżo ciętych kwiatów. z drugiej strony 
dopracowane detale, wystrój wnętrza i obrazy 
na ścianach zabierają nas w nieco bajkowy 
klimat. To nasze odczucia, a jakie opinie 
pozostawiają goście odwiedzający pałac?

Posłużę się cytatem. Jeden z gości panującą tu atmosfe-
rę określił jako „pałacowo-domową” i przylgnęło to do nas 
„na amen”. Miło nam, że rodzinne przedsięwzięcie naszym 
gościom służy!

Pani barbaro, dziękujemy za gościnę i za tych 
kilka słów dla naszych czytelników. z okazji 
zbliżających się świąt życzymy pięknych chwil 
w gronie rodzinnym. oby nadchodząca wiosna 
przyniosła ogrom pozytywnej energii.

Ja również bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam.
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Pamięci Włodzimierza Perłowskiego
27 stycznia obchodziliśmy 76. rocznicę 
wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu 
koncentracyjnego i zagłady auschwitz. Jak co roku 
upamiętniliśmy ją składając kwiaty pod tablicą 
poświęconą lekarzowi i wielkiemu społecznikowi 
związanemu z naszym miastem – włodzimierzowi 
Perłowskiemu.

W łodzimierz Perłowski urodził się 11 kwietnia 1904 
roku w Raciążu. Ukończywszy Wydział Lekarski 

na Uniwersytecie Jagiellońskim podjął pracę lekarza 
w Lublinie. W czasie II WŚ był związany z AK. 15 sierpnia 
1943 roku został aresztowany przez gestapo i przewiezio-
ny do więzienia na Pawiaku. Stamtąd, po kilkutygodnio-
wych przesłuchaniach, został wysłany transportem do Au-
schwitz, gdzie otrzymał nr więźniarski 156374. Pozostawał 
więźniem aż do wyzwolenia obozu.

W 1954 roku doktor Perłowski zamieszkał w Zakroczy-
miu, gdzie pracował jako kierownik przychodni. To m.in. 
z jego inicjatywy w Zakroczymiu powstał najpierw ośro-
dek zdrowia w budynku urzędu miasta, a następnie 

Kampania „Mała książka – wielki człowiek”  
w bibliotece w Zakroczymiu

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału 
w trzeciej odsłonie kampanii „mała książka – 
wielki człowiek”. 

od 2018 roku projekt jest realizowany przez Insty-
tutu Książki w ramach ogólnopolskiej kampanii 

promującej czytelnictwo „Mała Książka – wielki czło-
wiek” we współpracy z bibliotekami publicznymi. Każ-
de dziecko w wieku przedszkolnym (roczniki 2014-17), 
które odwiedzi bibliotekę biorącą udział w projekcie, 
otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: 
książkę „Pierwsze czytanki dla…” dostosowaną pod 
względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz 

Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliote-
ce, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książ-
ki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma 
naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhono-
rowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego 
czytelnicze zainteresowania. Oprócz dyplomu przed-
szkolak otrzyma także drobny czytelniczy upominek. 
W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przy-
gotowana dla nich broszura informacyjna przypomni 
o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz 
podpowie, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze. 
Projekt realizowany jest w ramach ogólnopolskiej kam-
panii promującej czytanie generacyjne „Mała książka 
– wielki człowiek”.

dlaczego warto odwiedzić  
z dzieckiem bibliotekę?
°° Dziecko może poznać ważne miejsce na mapie dzie-

ciństwa – bibliotekę – i dzięki temu w pełni stać się 
uczestnikiem życia kulturalnego.
°° Biblioteki oferują nie tylko bezpłatny dostęp do ksią-

żek, ale też szeroką ofertę kulturalną, dzięki czemu tak 
dzieci, jak i rodzice mogą wziąć udział w rozmaitych za-
jęciach, warsztatach i wydarzeniach przygotowanych 
przez bibliotekarzy.
°° Wizyta w bibliotece uczy dziecko samodzielności, 

podejmowania własny wyborów i odpowiedzialności 
za wypożyczoną książkę.

Pamiętajcie, że miłość do czytania jest prezentem 
na całe życie!

Katarzyna Kiliś

wybudowany został nowy budynek przychodni, służący 
mieszkańcom do dnia dzisiejszego.

Doktor Perłowski zmarł 19 lipca 1989 roku. Pochowany 
został na cmentarzu parafialnym w Zakroczymiu.

KZ
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Wieści z GOPS
Gminny ośrodek Pomocy Społecznej 
w zakroczymiu poza działalnością 
statutową kontynuuje realizację Projektu „Nowy 
model organizacji pracy w GoPS”, który w 100% 
jest finansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. w pierwszym etapie 
projektu zakupiliśmy wyposażenie tj.: 2 
komputery, biurka, szafy metalowe, krzesła, 
wykonano remont łazienki. drugi etap obejmuje 
szkolenia dla pracowników GoPS przygotowujące 
do pracy w nowym modelu.

ośrodek w dalszym ciągu realizuje program „Wspieraj 
Seniora”, którego głównym założeniem jest pomoc 

w dostarczaniu niezbędnych produktów do domu seniora, 

by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych 
podczas pandemii. Chętnych seniorów zapraszamy do sko-
rzystania z tej formy pomocy. Zgłaszać się można pod nu-
merem telefonu bezpłatnej infolinii: 22 505 11 11 lub bez-
pośrednio do GOPS pod numerami telefonów 22 785 22 99 
lub 22 785 35 04, w godzinach pracy ośrodka.

Od marca realizowany jest również kolejny program pt. 
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Program ad-
resowany jest do osób niepełnosprawnych, posiadających 
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, fi-
nansowany z Funduszu Solidarnościowego, w ramach re-
sortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Spo-
łecznej. Gmina otrzymała na ten cel 66.402,00 złotych.

Ośrodek usprawnia swoją pracę i poszerza zakres 
świadczonych usług. Aby wyjść naprzeciw potrzebom 
mieszkańców gminy, pracownicy GOPS od stycznia przy-
wożą żywność z PCK oddział w Nowym Dworze Mazowiec-
kim, a następnie pakują ją i wydają osobom potrzebującym.

anna Lewicka

Zadeklaruj w rozliczeniu PIT miejsce 
zamieszkania w gminie Zakroczym

wszystkich mieszkańców gminy zakroczym 
zachęcamy, aby w rozliczeniu podatku 
dochodowego PIT, wskazać faktyczne miejsce 
zamieszkania. dlaczego to takie ważne?

Każdy, kto składając swój PIT jako miejsce zamiesz-
kania wskaże gminę Zakroczym, będzie miał 

swój udział w jej rozwoju. Gmina otrzymuje oko-
ło 38% udziału w podatku dochodowym od osób fi-
zycznych zamieszkujących na jej terenie. Tak więc 
z każdego 1.000,00 złotych podatku, który zostanie 

odprowadzony do Urzędu Skarbowego około 380,00 zł 
wraca do budżetu gminy. Więcej pieniędzy w budże-
cie oznacza więcej zrealizowanych inwestycji i wię-
cej środków na świadczone przez gminę usługi, które 
służą całej naszej społeczności. W 2020 roku do bu-
dżetu gminnego wpłynęło z tego tytułu 4.963.517,00 
złotych.

Pamiętajmy, że nasz podatek ma wpływ na popra-
wę warunków naszego życia m.in. na: budowę nowych 
i remonty dróg, kanalizacji, oświetlenia, unowocześnia-
nie szkolnictwa, rozwój infrastruktury i wiele innych.

KZ
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Wieści z GOK”

Gminny ośrodek Kultury w zakroczymiu 
mimo ograniczonej przepisami działalności 
w styczniu był organizatorem akcji zima 
w mieście 2021. w zajęciach organizowanych 
w Szkole Podstawowej w zakroczymiu udział 
wzięło 27 dzieci z klas I-IV. 

Zakroczymski Sztab WOŚP z kolejnym rekordem

W małych grupach uczestnicy akcji tworzyli pra-
ce plastyczne, grali w gry planszowe, ale przede 

wszystkim ćwiczyli dobrą formę w sali gimnastycznej. 
Po wielu atrakcjach każdego dnia czekał na nich ciepły 
posiłek.

W lutym dla najmłodszych widzów wystąpił Teatr 
Tak w przedstawieniu pod tytułem „Benio w opałach”.

W niedzielne popołudnie 7 marca z okazji Dnia Ko-
biet odbył się koncert Filipa Rychcika.

Uzdolniony wokalista otrzymał również nagro-
dę Burmistrza Zakroczymia za szczególne osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnia-
nia i ochrony kultury oraz całokształt działalności ar-
tystycznej. Tego dnia była także okazja do świętowania 
piątych urodzin Gminnego Ośrodka Kultury. W związ-
ku z obostrzeniami nie mogło być tortu, ale był bukiet 
kwiatów z dedykacją dla wszystkich pracowników.

Działalność GOK pod kierunkiem jej dyrektora – Ka-
tarzyny Kiliś jest wysoko oceniana przez mieszkańców 
oraz władze gminy. Zostało to docenione przez Burmi-
strza Zakroczymia, który 1 marca powołał panią Kata-
rzynę na kolejną, tym razem 7-letnią kadencję. Przed-
stawione poniżej liczby oraz osiągnięcia to najlepszy 
powód, aby na ręce pani dyrektor złożyć serdecznie 
gratulacje i podziękowania za wkład i zaangażowanie 
w pracę na rzecz naszej lokalnej społeczności.

5 lat Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu 
w liczbach (w tym rok z ograniczoną działalnością)
°° 24 wyjazdy do teatrów i kin – 1050 osób
°° 28 teatrzyków i spotkań dla dzieci – 1780 osób
°° 13 spotkań i potańcówek dla seniorów – 910 osób
°° 9 kin plenerowych – 270 osób
°° 9 akcji „Lato w mieście” i „Zima w mieście” – 360 

osób
°° 7 wycieczek dla mieszkańców gminy Zakroczym – 

280 osób
Katarzyna Kiliś i Kz

zaplanowany na 10 stycznia 2021 roku finał 
wielkiej orkiestry Świątecznej Pomocy został 
przeniesiony na ostatni dzień miesiąca. wtedy też 
odbyło się wielkie granie. 

choć mogłoby się wydawać, że w dobie panującego wi-
rusa zorganizowanie takiego przedsięwzięcia jest nie-

możliwe, to organizatorzy stanęli na wysokości zadania. 
Odbyły się koncerty i licytacje, licytacje online, ulicami 
miasta i gminy jeździł wośpowóz, nie zabrakło oczywiście 
kwestujących wolontariuszy, a wszystko to w ścisłym re-
żimie sanitarnym. O godzinie 20:00 w wielu oknach zoba-
czyć można było lampki i latarki oraz tlące się świeczki, 
które mieszkańcy zapalili w ramach ogólnoświatowej akcji 
„światełko do nieba”. Sztab zakończył tegoroczny finał fan-
tastycznym wynikiem zbiórki w kwocie 34.230,76 złotych, 
który jest kolejnym rekordem „na koncie” sztabu. Dla przy-
pomnienia, w roku ubiegłym zebrano kwotę 24.447,24 zło-
tych, a w roku 2019 – 16.069,96 złotych.

Zgromadzone w tym roku środki zostaną przeznaczo-
ne na zakup sprzętów do diagnozy i leczenia chorób laryn-
gologicznych i otolaryngologicznych oraz do diagnostyki 

chorób głowy u dzieci. Gratulujemy sukcesu i mamy na-
dzieję, iż będziecie grać do końca świata i o jeden dzień 
dłużej.

KZ
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Plany UKS Lider na rok 2021

Rok 2020 był ciężkim czasem dla sportu na całym 
świecie. Na szczęście nie został on całkowicie 
zamrożony, a nasz klub osiągnął wszystkie 
zakładane cele. odbyło się to dużym kosztem, ale 
z korzyścią dla całej społeczności uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Lider”. miejmy nadzieję, 
że w tym roku nadejdzie czas odwilży i sytuacja 
wróci do względnej normy.

W chwili obecnej działalność klubu to przede wszyst-
kim 2 sekcje: piłkarska oraz pływacka. W ramach 

tej pierwszej w zajęciach uczestniczy 54 dzieci, podzielo-
nych na cztery drużyny. Dwie wiosną rozpoczną zmagania 
w ramach rozgrywek organizowanych przez Mazowiecki 
Związek Piłki Nożnej. Dwie pozostałe będą rozgrywały roz-
grywki w ramach Powiatowej Ligi Powiatu Legionowskie-
go i turniejów organizowanych w Zakroczymiu przez nasz 
klub. Biorąc pod uwagę ciągły rozwój chcemy także coraz 
szerzej pracować, nie tylko nad umiejętnościami fizyczno-
-motorycznymi, lecz także nad cechami mentalnymi.

W połowie lutego rozpoczęły się wyjazdy sekcji pły-
wackiej na basen w Płońsku. Cała sekcja liczy prawie 60 
zawodników, którzy są podzieleni na 2 grupy wyjazdowe 
(poniedziałkową oraz piątkową). Biorąc pod uwagę ilość 
wyjazdów, promowane są przede wszystkim takie wartości 
jak regularność. Wielu uczestników już od kilku lat bierze 
czynny udział w tych wyjazdach, co skłoniło nas do podję-
cia działań w celu organizacji zawodów pływackich, które 
planowane są na wrzesień 2021. Organizacja jest jednak 
uzależniona od rozstrzygnięcia konkursu organizowanego 
przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. 
Miejmy nadzieję, że opisane czynniki oraz sytuacja związa-
na z pandemią pozwoli na jeszcze szerszy rozwój tych mło-
dych pasjonatów.

Rok 2021 to także wyjazdy wakacyjne. Już na przełomie 
czerwca i lipca planowana jest kolonia letnia pod znakiem 
sportów wodnych, których na co dzień nie można prakty-
kować bez specjalnego sprzętu oraz bez dostępu do krainy 
jezior mazurskich. Popyt jest tak duży, że już w pierwszych 
dniach naboru zostały zarezerwowane wszystkie dostępne 

miejsca. Warto wspomnieć, iż jak co roku, dzięki burmi-
strzowi i radzie miejskiej, gmina udostępni autokar na ko-
lonię, co znacząco zmniejszy jej koszt.

Wobec szybkiego zapełnienia się miejsc na kolonię nasz 
zespół wyszedł z kolejną inicjatywą – organizacji obozu pił-
karskiego. Aby zwiększyć dostępność dla naszych zawod-
ników, klub złożył stosowny wniosek do programu Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jeżeli plan się 
powiedzie zawodnicy UKS „Lider” będą przygotowywali 
się w dniach 23‒30.08 do sezonu 2021/22 w znakomitych 
warunkach w Lidzbarku.

Planów jest mnóstwo. Niektóre z nich są już nawet re-
alizowane. Na początku roku został rozstrzygnięty konkurs 
ofert w ramach, którego klub otrzymał dotację w wysoko-
ści 55.700,00 złotych z budżetu Gminy Zakroczym na za-
danie „Rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży w oparciu 
o zajęcia sportowe w Gminie Zakroczym”. W ramach tego 
programu, po Wielkanocy, planowane jest wznowienie ani-
macji ruchowych na obiektach przy szkole podstawowej 
w Zakroczymiu. Zajęcia, w poprzedniej edycji, odbiły się 
szerokim, pozytywnym echem i były doskonałą alternaty-
wą dla dzieci oraz młodzieży, którzy na co dzień uczestni-
czyli w zdalnej nauce.

Kamil Chmielewski
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Spisz się, bo liczysz się dla Polski!1 kwietnia rozpocznie się 
największe i najważniejsze badanie 
polskiej statystyki publicznej, 
czyli Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i mieszkań. Podczas spisu 
dowiemy się m.in. ilu nas jest, jacy 
jesteśmy i w jakich warunkach 
mieszkamy. dane spisowe mają 
ogromne znaczenie dla przyszłości 
naszego kraju, województwa 
i gminy, dlatego tak ważne jest, 
żeby spisał się każdy z nas.

spisy powszechne są przeprowadzane na całym świecie, 
a ich rola jest nie do przecenienia. Właśnie dzięki spi-

som władze państwowe, regionalne i lokalne mają dostęp 
do informacji i danych niezbędnych do podejmowania 
działań na rzecz społeczeństwa. Spisy ludności mają długą 
tradycję – w Polsce tego rodzaju przedsięwzięcia są reali-
zowane od ponad 200 lat!

uczcij 100-lecie pierwszego  
spisu Niepodległej!
Pierwszym badaniem na ziemiach polskich, które przy-
pominało współczesny spis powszechny, była „Lustracja 
dymów i podanie ludności” przeprowadzona w 1789 r. 
na podstawie decyzji Sejmu Czteroletniego. Jak można do-
myślić się z nazwy, liczono wtedy mieszkańców i „dymy”, 
czyli domy wyposażone w komin.

Pierwszy w pełni tego słowa znaczeniu spis powszech-
ny ludności odbył się w Polsce już po odzyskaniu niepod-
ległości. Dla odradzającej się Rzeczpospolitej przeprowa-
dzenie spisu było jednym z priorytetów, ale ze względu 
na niezwykle trudną sytuację młodego państwa udało się 
go zorganizować dopiero w 1921 roku.

„Pierwszy Powszechny Spis Ludności” pokazał, że od-
rodzoną Rzeczpospolitą zamieszkiwało 25,7 mln osób. Et-
niczni Polacy stanowili niecałe 70% ludności, najliczebniej-
szą mniejszością narodową byli Ukraińcy (15%).

Tegoroczny Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań odbędzie się zatem równo w stulecie pierwsze-
go spisu powszechnego odrodzonej Polski.

Spisać musi się KaŻdY!
Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym 
ludności i mieszkań w 2021 r. obowiązkowi spisowemu 
podlegają:

− Polacy mieszkający w Polsce mający miejsce za-
mieszkania (rozumiane jako miejsce zameldowania stałe-
go lub czasowego, bądź jako miejsce zamieszkania stałe 
lub czasowe) w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszcze-
niach niebędących mieszkaniami lub obiektach zbiorowe-
go zakwaterowania,

− cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe oraz 
przebywający w Polsce czasowo (bez względu na to czy 

są zameldowani, czy nie) w mieszkaniach, zamieszkanych 
pomieszczeniach niebędących mieszkaniami lub obiek-
tach zbiorowego zakwaterowania,

− Polacy, którzy przebywają czasowo za granicą 
(bez względu na okres przebywania), którzy nie wymeldo-
wali się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem 
na stałe za granicę,

− osoby bezdomne bez dachu nad głową – obywa-
tele polscy i cudzoziemcy,

mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwate-
rowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące 
mieszkaniami.

W przypadku osób niepełnoletnich spisu w ich imieniu 
dokonują rodzice lub prawni opiekunowie.

dlaczego spis jest tak ważny?
Inicjatywy spisowe podejmowane przez Sejm Czteroletni, 
jak i w momencie odradzania niepodległej Polski, wynika-
ły z przeświadczenia, że wiedza o ludności, jej strukturze 
i zróżnicowaniu, jest niezbędna dla sprawnego zarządza-
nia państwem. Dziś jest podobnie – prowadzenie jakich-
kolwiek skutecznych działań w przestrzeni publicznej wy-
maga wiedzy i danych statystycznych.

Spisy powszechne odbywają się w Polsce co 10 lat. 
Na tyle często, by dane spisowe były aktualne, ale jed-
nocześnie możliwie rzadko, by minimalizować kosz-
ty i ograniczać konieczność angażowania czasu i uwagi 
mieszkańców.

Dane zebrane podczas Narodowego Spisu Powszech-
nego Ludności i Mieszkań 2021 będą służyć do planowania 
i podejmowania działań we wszystkich najważniejszych 
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Spisz się, bo liczysz się dla Polski!

dla kraju sferach: w polityce rodzinnej, mieszkaniowej, 
edukacyjnej, zdrowotnej a nawet transportowej.

Przykład? W trakcie spisu powszechnego będziemy 
proszeni o podanie miejsca zamieszkania oraz lokalizację 
miejsca pracy. Dzięki temu statystycy sprawdzą, jak wy-
glądają dojazdy do pracy na poziomie kraju, województwa, 
a nawet gminy. To z kolei pozwoli władzom lokalnym po-
znać potrzeby transportowe mieszkańców i organizować 
połączenia w regionie.

Dzięki Narodowemu Spisowi Powszechnemu poznamy 
dokładnie przede wszystkim sytuację demograficzną pol-
skiego społeczeństwa i naszej gminy, a także przyjrzymy 
się najważniejszym wyzwaniom związanym z tym tema-
tem: z jednej strony urodzeniom i dzietności, z drugiej zaś 
coraz intensywniejszemu starzeniu się naszego społeczeń-
stwa. Spis to również jedyne badanie dające pełny obraz 
poziomu wykształcenia wszystkich mieszkańców, niepeł-
nosprawności, wyznania czy narodowości.

Najlepiej przez Internet  
– w domu lub w urzędzie
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 bę-
dzie pierwszym w historii polskich spisów ludności, w któ-
rym PODSTAWOWĄ I OBOWIĄZKOWĄ metodą będzie sa-
mospis internetowy. W ten sposób statystyka publiczna 
wychodzi naprzeciw społecznym oczekiwaniom doty-
czącym możliwości elektronicznego załatwiania spraw 
urzędowych.

Dzięki aplikacji spisowej można się spisać wygod-
nie i bezpiecznie w domu o dowolnej porze dnia, a na-
wet nocy. Aplikacja spisowa będzie dostępna na stronie 

internetowej: https://spis.gov.pl/od 1 kwietnia do końca 
spisu.

Osoby, które nie mają w domu komputera i Interne-
tu, powinny zgłosić się do Urzędu Gminy/Miasta. W każdej 
gminie w Polsce będzie funkcjonować miejsce do samo-
spisu internetowego, będzie też można liczyć na wsparcie 
wyznaczonego pracownika Urzędu. Ze względu na ograni-
czenia epidemiczne, warto wcześniej zadzwonić do Urzędu 
Gminy/Miasta i zapytać o możliwość spisania się.

Rachmistrz osobiście  
lub telefonicznie
Z osobami, które nie spiszą się przez Internet skontaktuje 
się rachmistrz spisowy. W sumie na terenie województwa 
mazowieckiego będzie ich 2,5 tys., z czego 750 w Warsza-
wie. Osoby będące rachmistrzami przeszły specjalne szko-
lenie zakończone egzaminem. Musiały też złożyć przysię-
gę zachowania tajemnicy statystycznej – nie wolno im pod 
żadnym pozorem ujawniać i przekazywać informacji uzy-
skanych podczas wywiadów spisowych.

Praca rachmistrzów spisowych będzie się odbywać 
na dwa sposoby: poprzez wywiad bezpośredni i telefonicz-
ny. Forma prowadzonych wywiadów będzie zależeć od sy-
tuacji epidemicznej oraz preferencji rachmistrzów.

W razie wątpliwości co do tożsamości rachmistrza war-
to skontaktować się z infolinią spisową pod numerem 22 
279 99 99 (dostępna od 15 marca).

WAŻNE! Jeśli zgłosi się do nas lub zadzwoni rachmistrz 
spisowy, musimy się zgodzić na rozmowę i nie możemy już 
poprosić o możliwość samodzielnego spisania się przez In-
ternet. Dlatego warto jak najszybciej skorzystać z aplikacji 
spisowej i wypełnić obowiązek spisowy w dogodnym dla 
siebie momencie.

Nie będzie sprawdzany majątek  
ani telewizory
W trakcie spisu powszechnego nie będą zbierane ŻADNE 
informacje dotyczące majątku, oszczędności czy posiada-
nych kosztowności. Również w części formularza dotyczą-
cej zasobów mieszkaniowych NIE BĘDZIE pytań o wartość 
nieruchomości.

Rachmistrz może zadawać pytania WYŁĄCZNIE za-
warte w formularzu spisowym. Nie ma zatem np. prawa 
sprawdzać, czy mamy w domu odbiornik radiowy lub tele-
wizyjny i czy opłacamy za niego abonament.

Jeśli ktoś mimo wszystko ma jakieś wątpliwości i woli 
mieć samodzielną kontrolę nad treścią odpowiedzi w for-
mularzu spisowym, powinien wybrać aplikację spisową 
i jak najszybciej ją wypełnić.

Mieszkańców województwa mazowieckiego zachęca-
my do śledzenia strony internetowej Urzędu Statystyczne-
go w Warszawie – będą na nich czekać ciekawe konkursy 
z atrakcyjnymi nagrodami do wygrania!

°° Więcej informacji znajduje się na stronie  
https://spis.gov.pl
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Projekt Liderzy Konsultacji Społecznych
w ramach projektu „Liderzy konsultacji 
społecznych” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, 
w ramach Programu operacyjnego wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020, zostaną 
przeprowadzone w najbliższych miesiącach 
spotkania konsultacyjne nad projektem 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta zakroczym w rejonie 
centrum. 

spotkania będą organizowane na rynku miejskim 
(na świeżym powietrzu), oraz w Urzędzie Miejskim 

w Zakroczymiu, z zachowaniem aktualnych obostrzeń 
oraz reżimu sanitarnego. Podczas spotkań odbędą się 
rozmowy na temat założeń przestrzennych, wskaźni-
ków urbanistycznych oraz potrzeb mieszkańców.

Ostatnie spotkanie konsultacyjne odbyło się 11 
marca br. w Urzędzie Miejskim i dotyczyło układu ko-
munikacyjnego w rejonie ulicy Starostwo. Z uwagi 
na stan epidemiologiczny spotkanie odbyło się w za-
wężonym gronie osób zainteresowanych rozwiązania-
mi przestrzenno-komunikacyjnymi.

Podczas trwania konsultacji będzie możliwość wy-
powiedzenia się także poprzez internetową ankietę 

konsultacyjną dostępną na stronie internetowej: https: 
//zakroczym-ekonsultacje.eboi.pl/aktualne-konsulta-
cje. Tam znajdą się pytania o to, jak widzimy nasze mia-
sto i jakie mamy potrzeby w mieście, co chcielibyśmy 
zmienić? Ankieta w wersji papierowej jest również do-
stępna w holu głównym urzędu.

Gmina Zakroczym sprzedaje działki
w 2021 roku gmina planuje sprzedaż nowych 
działek. w chwili obecnej przygotowywane 
są decyzje o warunkach zabudowy na zbycie 
16 działek w miejscowości Smoszewo. Ich 
powierzchnia waha się od 750 m2 do 3.862 m2. 
działki w Smoszewie przeznaczone są pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Z kolei 11 działek przeznaczonych zostało do zbycia 
w miejscowości Mochty-Smok. Aktualnie gmina jest 

na etapie sporządzania operatów szacunkowych. Po-
wierzchnie przedmiotowych działek wahają się od 751 m2 
do 1.069 m2. Podobnie jak w Smoszewie, działki te przezna-
czone zostały na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Gmina podjęła również kolejne starania sprzedaży nie-
ruchomości w miejscowości Mochty-Smok o łącznej po-
wierzchni 7,05 ha składającej się z działek ewidencyjnych 
nr 62/38, 62/45 i 62/48 z przeznaczeniem na teren zabudo-
wy usług sportowych, rekreacji i turystyki praz teren zie-
leni naturalnej. Rokowania zostały ogłoszone na dzień 5 
maja 2021 roku.

Ogłoszony został także trzeci przetarg na sprzedaż nie-
ruchomości w mieście Zakroczym o łącznej powierzchni 
0,2509 ha, składającej się z działek ewidencyjnych nr 31/9, 
31/10, 31/19, 31/20, 31/26 obręb 01‒08. Teren ten jest 
przeznaczony na zabudowę usługową (z dopuszczeniem 
realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej). Po-
wyższy przetarg został ogłoszony na dzień 12 maja.

Zachęcamy do odwiedzin Biuletynu Informacji Publicz-
nej, gdzie znajdą Państwo szczegółowe informacje oraz 

aktualne dane o sprzedaży działek. Biuletyn dostępny jest 
pod adresem: www.zakroczym.bip.net.pl

KZ
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Poziomo:
1  ze złotem, srebrem  

i brązem
5 kwiatuszek rycerzyka
9  andante? jeszcze wolniej 

proszę
10 błędny, pasowany
11 po niej poznać pana
12 twardy włoski
13 Narew do Wisły
15 zaproszenie z poczty
16 płynie z wolna
19 ... Radetzky’ego?
20 pałka też ją jest
22 pierwszy medyk
25 huraganowy poeta
27 pobór, ale nie do armii
29 śliwki w cieście
30 gatunek papugi?
31  książę nadający 

naszemu miastu prawa 
miejskie 599 lat temu

32 „Zaczarowany …”
33 szef planu
34 aniołek z łukiem
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Rozwiązanie krzyżówki, prosimy wysłać najpóźniej do dnia  
30 kwietnia 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.

Zwyciężczynią, która wysłała poprawne rozwiązanie krzyżówki 
z numeru 15. Kuriera Zakroczymskiego została pani Krystyna 
Januszewska podając poprawne hasło: „Betlejem”.

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 od prawnika lub lekarza
2 wzór cnót
3 z Zakroczymiem
4 pływa po stawiku
5  ze Smokiem w naszej 

gminie
6  okres w historii zwany 

k/e
7  mieszkanka naszej 

planety
8  stół z powyłamywanymi 

nogami
14 równo ale za to wysoko
17  najwyższy szczyt w tym 

kraju ma niecałe 2m
18 wschodni grosz
21 wełna angorska
23 krótszy od sekatora
24 sprzęt wielkanocny
26 dał nam Zorbę
28 kije na macie
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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


