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SŁOWO OD BURMISTRZA

Szanowni 
Państwo!

W iele złych kroków uczyniono, 
stojąc w miejscu, Fortune Co-

okie miał ponadczasową rację tak 
twierdząc, gdyż mimo pandemii 
(wprawdzie usychającej, ale jed-
nak) poczyniliśmy wiele dla dalsze-
go rozwoju naszej gminy, o czym 
mogą się Państwo przekonać prze-
glądając dalsze strony naszego 
periodyku.

Jest znacznie łatwiej burzyć niż 
budować… napisał ponad 100 lat 
temu polski pisarz Alfred Aleksan-
der Konar i jakże trafne jest to spo-
strzeżenie w odniesieniu do aktu-
alnej sytuacji, w jakiej znalazł się 
nasz Port Lotniczy Warszawa-Mo-
dlin, a przecież przedsięwzięcie 
stworzone nakładem środków pu-
blicznych na bazie starego wojsko-
wego lotniska nie tylko zrealizowa-
ło założone cele, ale wręcz wdarło 
się do rynku przewozów lotniczych, 
dystansując konkurencję. Pozosta-
je więc pytanie. Dlaczego dąży się 
do likwidacji portu? Ja nie znam 
odpowiedzi na to pytanie, a chciał-
bym poznać powody, dla których 
taki zamiar w ogóle powstał, jeśli 
w ogóle takowe istnieją. Niestety 
podczas konferencji „SOS dla Mo-
dlina” nie dane nam było zadawać 
pytań przedstawicielom PLL LOT, 
ani przedstawicielom strony rzą-
dowej, ponieważ… nikt z zaproszo-
nych się nie pojawił. Z tej strony 
chciałbym podziękować wszystkim 
tym, którzy w akcję „SOS dla Modli-
na” włączyli się z energią zasługu-
jącą na uznanie. To jest budujące, 
że w chwilach trudnych dla naszej 
małej ojczyzny pokazujemy siłę 
jedności, która jest wspaniałym 
sygnałem na przyszłość i daje na-
dzieję, że jeszcze z niejednej opre-
sji możemy wyjść silniejsi, niżby się 
mogło wydawać.

Obchody 600-lecia przyznania praw 
miejskich naszemu historycznemu 
miastu, przypadające już w przy-
szłym roku, ruszyły pełną parą i cze-
ka nas nie tylko dużo związanych 
z obchodami atrakcji, ale przede 
wszystkim zmienimy wygląd na-
szego rynku, który od lat domaga 
się rewitalizacji przywracającej mu 
dawny blask. Obchody będą obfi -
tować w wiele konkursów przygo-
towywanych przez Gminny Ośro-
dek Kultury, Szkołę Podstawową 
im. Pomnik Wdzięczność i inne na-
sze instytucje kulturalne i sporto-
we. Ukoronowaniem obchodów bę-
dzie rekonstrukcja wydarzeń sprzed 
sześciu wieków, która odbędzie się 
na zrewitalizowanym rynku, w któ-
ryś weekend wrześniowy przyszłe-
go roku. Pomysły Państwa na wzbo-
gacenie obchodów są zawsze mile 
widziane.

Spiszmy się! Ponawiam prośbę 
o wypełnienie obowiązku spisowe-
go. Wprawdzie czas mamy do koń-
ca września, ale wiemy jak on pędzi. 
Drzwi Urzędu Miejskiego pozostają 
otwarte dla wszystkich tych, którzy 
z wielu powodów mogą nie móc lub 
nie potrafi ą spisać się przez Inter-
net. Jeśli zgłosi się rachmistrz spi-
sowy, będzie to również znakomita 
okazja do załatwienia sprawy. Pa-
miętajmy, że spis powszechny jest 
obowiązkowy.

Korzystając z okazji życzę Państwu 
wspaniałych wakacji bez korona-
wirusa, a ostatnie dni pokazują, 
że lato tego roku może nas trochę 
porozpieszczać.

Artur Ciecierski
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Budowa oświetlenia przy ulicy kpt. Tadeusza Doranta zakończona
W czerwcu został ukończony drugi (ostatni) 
etap budowy oświetlenia w technologii LED 
wzdłuż ulicy kpt. Tadeusza Doranta. W jego 
ramach powstało 36 nowych punktów 
świetlnych zlokalizowanych między Biedronką, 
a strefą inwestycyjną w miejscowości 
Swobodnia (przy firmie ILS).

P race budowlane były prowadzone przez firmę  
SP-INSTAL Sebastian Przepiórski. Całkowity koszt 

budowy II etapu wyniósł 191.467,05 złotych. Przypo-
mnijmy, iż inwestycja ta rozpoczęła się w grudniu 2020 
roku i została podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap 
zakończył się 25 stycznia i obejmował budowę 40 no-
woczesnych punktów świetlnych. Wartość tego etapu 
inwestycji wyniosła 247.610,00 złotych, zaś roboty bu-
dowlane były prowadzone przez firmę Zakład Elektro-
energetyczny ELTAR Tadeusz Rudziński.

Sieć kanalizacji sanitarnej 
przy ul. Duchowizna 
wybudowana

Na początku kwietnia zakończyły się prace 
przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami i odgałęzieniami kanalizacyjnymi 
do granic poszczególnych posesji przy ulicy 
Duchowizna w Zakroczymiu.

Zmiana zasad konserwacji oświetlenia ulicznego
Wraz z rozpoczęciem bieżącego roku zmianie uległy zasady konserwacji 
oświetlenia ulicznego. Dzięki nowemu rozwiązaniu w budżecie gminy 
pojawią się duże oszczędności.

W roku ubiegłym gmina miała podpisaną stałą umowę na konserwację oświetlenia, 
na mocy której płaciła zryczałtowaną kwotę w wysokości 6.000,00 złotych miesięcz-

nie. Jak łatwo policzyć konserwacja w roku ubiegłym kosztowała gminę 72.000,00 złotych. 
Wykonawca, w ramach umowy zapewniał ciągłe działanie oświetlenia na terenie gminy.

W tym roku taka umowa nie została podpisana. Gmina wprowadziła tryb zleceń na-
praw awarii. Drobne usterki, np. pojedynczych lamp, zbierane są „w paczki” i zlecane 
do usunięcia firmie świadczącej usługi elektryczne. Tryb konserwacji, polegający na usu-
waniu wyłącznie awarii, pozwolił gminie zaoszczędzić dużą kwotę. Do 31 maja na usuwa-
nie awarii w tym trybie zostało wydane jedynie 10.701,00 złotych.

Dzięki temu rozwiązaniu możemy inwestować w nowe oprawy lamp, jak to miało 
miejsce przy ulicy Słonecznej. Zostało tam wymienionych 12 starych opraw sodowych 
na stylowe oprawy typu LED. Zapewniamy, iż zaoszczędzone środki nadal będą prze-
znaczane na modernizację oświetlenia na terenie naszej gminy.

KZ

Inwestycja powstała w ramach zadania pn: „Projekt i bu-
dowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zakro-

czym – rozbudowa sieci kanalizacji”
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 609.182,00 zło-

tych. Zgodnie z projektem możliwość przyłączenia do sie-
ci uzyska 17 gospodarstw. Dzięki temu odpływ nieczysto-
ści płynnych będzie bezpieczny i ekologiczny. Inwestycja 
w zbiorczą sieć kanalizacyjną to zdecydowanie tańsze roz-
wiązanie dla gospodarstw domowych w porównaniu z ko-
niecznością ponoszenia opłat za opróżnianie szambaj.

KZ

Podstawowym celem tej inwestycji była poprawa 
bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu na tym 
odcinku drogi. Jesteśmy przekonani, iż zarówno piesi 
jak i liczni rowerzyści będą teraz zdecydowanie bar-
dziej widoczni na drodze.

KZ
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Kolejny etap budowy strażnicy OSP w Trębkach Nowych
W maju zostały podpisane dwie kolejne 
umowy na wykonanie pokrycia dachowego 
nowej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Trębkach Nowych wraz z wykonaniem 
elewacji budynku, a także na wykonanie 
instalacji elektrycznej.

P race, które zostały już rozpoczęte wykonuje firma 
TOMBAR Firma Usługowo-Handlowa Paweł Pawłow-

ski. W ich rezultacie dach garażu zostanie pokryty bla-
chodachówką, elewacja zostanie docieplona styropianem 
i otynkowana. Cokół budynku ozdobią płytki klinkierowe. 
W budynku zostanie również wykonana instalacja elek-
tryczna wraz z puszkami, tablicami rozdzielczymi czy in-
stalacją odgromową.

Koszt robót związany z dachem i elewacją wyniesie 
119.297,53 złotych z czego 39.363,38 złotych pochodzi 

Remonty i przebudowy dróg gminnych

Gmina otrzymała dotację na przebudowę drogi 
gminnej nr 240609W w miejscowości Strubiny. 
Przetarg na roboty budowlane tej i czterech 
innych dróg bądź odcinków dróg gminnych 
został ogłoszony pod koniec maja.

Dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego 
dla naszych strażaków
We wtorek 18 maja radni województwa 
mazowieckiego podjęli decyzję o przekazaniu 
wsparcia dla mazowieckich jednostek 
OSP. Strażacy ochotnicy z Mazowsza 
zostaną doposażeni m.in. w profesjonalny 
sprzęt i odzież ochronną. W sumie pomoc 
w wysokości 7,6 mln złotych trafi do 337 
jednostek OSP.

W naszej gminie w ramach zadania „OSP-2021” wspar-
cie otrzymały dwie jednostki. OSP w Zakroczymiu, 

w wysokości 20.000,00 złotych na zakup ciężkich nożyc hy-
draulicznych ratownictwa technicznego. Całkowity koszt 

zakupu wyniesie 40.000,00 złotych. OSP w Trębkach No-
wych otrzymała wsparcie w wysokości 15.500,00 złotych 
na 10 sztuk kompletów odzieży ochrony indywidualnej. 
Tu koszt zakupu wyniesie 31.000,00 złotych.

OSP w Wojszczycach także otrzyma środki na zakup 
odzieży ochronnej do akcji ratowniczych. Będą one pocho-
dziły z MSWiA. Również z budżetu gminy dla tej jednostki 
zostaną zakupione dodatkowe komplety odzieży.

Na Mazowszu działa blisko 2 tysiące Ochotniczych 
Straży Pożarnych, które w ubiegłym roku wyjechały do ak-
cji ponad 55 tysięcy razy. Mamy nadzieję, iż przyznane 
wsparcie przyczyni się do poprawy komfortu pracy na-
szych dzielnych strażaków.

KZ

z funduszu sołeckiego wsi Trębki Nowe, natomiast koszt 
instalacji elektrycznej wyniesie 29.843, 63 złotych.

Kolejnym istotnym elementem budowy nowej strażni-
cy będzie podłączenie mediów i wylanie posadzki.

KZ

Dotacja w wysokości 120.000,00 złotych została 
przyznana ze środków budżetu Województwa Ma-

zowieckiego na zadania określone w ustawie o ochro-
nie gruntów rolnych i leśnych, tzw. FOGR. Droga gmin-
na nr 240609W w miejscowości Strubiny zostanie 
przebudowana na odcinku 815 metrów.

Ogłoszony przetarg zakłada również: przebudowę 
drogi gminnej o długości 365 metrów w miejscowości 
Smoszewo, przebudowę dróg gminnych o łącznej dłu-
gości 920 metrów w Trębkach Nowych oraz remont na-
wierzchni ulicy Stalowej w Zakroczymiu na długości 
180 metrów. Prace budowlane powinny zacząć się pod 
koniec lipca.

Warto również wspomnieć, iż burmistrz wraz z rad-
nymi podjęli decyzję o znacznym zwiększeniu środków 
na przebudowę i remonty dróg gminnych w kolejnych 
budżetach gminy. Prace te w szczególności będą pro-
wadzone na terenach sołectw (drogi gruntowe). Cieszy-
my się, że długo wyczekiwane remonty dróg w naszej 
gminie zaczną się materializować.

KZ
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Umowa na budowę infrastruktury sportowej  
w Wojszczycach podpisana

18 maja – w obecności uczniów, nauczycieli 
i radnych – została podpisana z wykonawcą 
umowa na budowę infrastruktury sportowej 
przy szkole podstawowej w Wojszczycach.

Inwestycja jest krokiem milowym w rozwoju placówki 
oświatowej w Wojszczycach, stąd gmina zadbała o od-

powiednią oprawę uroczystości. 
W wydarzeniu uczestniczyły dzieci wraz ze swoimi na-

uczycielami, zaś przy podpisaniu umowy Burmistrzowi 
Zakroczymia Arturowi Ciecierskiemu oraz wykonawcy ro-
bót towarzyszyła dyrektor szkoły Aleksandra Szczurow-
ska oraz radni: Monika Śmieszny i Piotr Mianowski.

Z budowy Gminnego Klubu Dziecięcego

Firma Piotr Zientara HYLTREX od marca 
prowadzi prace budowlane w dawnym budynku 
szkolnym w Wygodzie Smoszewskiej. Niestety, 
wobec napotkanych trudności, już dzisiaj 
wiemy, że klub wystartuje z opóźnieniem.

Podczas wykonywania odkrywki ścian funda-
mentowych ujawniły się ich spore nierówno-

ści, nieprzewidziane w projekcie. Konieczna zatem 
była modyfikacja technologii wykonania izolacji 
ściany. Dodatkowe prace prawdopodobnie czeka-
ją nas również przy wymianie rozdzielni głównej 
budynku, której stan techniczny wskazuje na taką 
konieczność.

Oczywiście są również dobre wiadomości pły-
nące z Wygody Smoszewskiej. Pełną parą prowa-
dzone są prace przy przebudowie pomieszczeń we-
wnątrz budynku, stanęło już wiele nowych ścian 
działowych. Rozebrana została dotychczasowa we-
wnętrzna klatka schodowa, niespełniająca norm. 
Na zewnątrz budynku w stanie surowym pojawiła się 
za to nowa klatka schodowa. Wykonywane są rów-
nież prace przy izolacji ścian fundamentowych.

Mamy nadzieję, że otwarcie nowego klubu dla 
dzieci – tak jak zapowiedział na sesji Rady Miejskiej 
burmistrz – nastąpi 1 stycznia 2022 roku.

KZ

Inwestycja jest już kolejną w gminie, zakładająca po-
wstanie nowych miejsc, w których można uprawiać sport. 
W Wojszczycach powstanie m.in. nowe, ogrodzone zewnętrz-
ne boisko wielofunkcyjne o wymiarach 24x39 m. przeznaczo-
ne do gry w koszykówkę, piłkę ręczną czy siatkówkę. Boisko 
będzie oświetlone z 4 masztów w technologii LED. Powstanie 
również 60-metrowa 4-torowa bieżnia lekkoatletyczna z blo-
kiem startowym oraz skocznia w dal. Koszt prac, które wy-
kona firma TORAKOL Sp. z o.o. wyniesie 625.701,11 złotych.

W tym miejscu warto podkreślić, iż choć boisko powsta-
nie przy szkole podstawowej, korzystać z niego (po zakoń-
czeniu zajęć oraz w dni wolne od zajęć lekcyjnych) będzie 
mogła cała lokalna społeczność.

KZ
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Masowy punkt szczepień w Zakroczymiu 
działa pełną parą

Odpowiadając na apel resortu zdrowia 
o przyspieszenie szczepień mieszkańców 
przeciw COVID-19, został utworzony punkt 
szczepień powszechnych zlokalizowany 
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury. 
Kadrę medyczną do jego obsługi zapewnia 
Nowodworskie Centrum Medyczne.

To efekt świetnej współpracy z Nowodworskim Centrum 
Medycznym i jego dyrektorem naczelnym Jackiem Kac-

perskim. Masowy punkt szczepień w naszej gminie pozy-
tywnie przeszedł kontrolę z Narodowego Funduszu Zdro-
wia. Po decyzji Wojewody Mazowieckiego został otwarty 
w dniu 27 kwietnia. Symbolicznego otwarcia dokona-
li wspólnie burmistrz Artur Ciecierski wraz z dyrektorem 
NCM Jackiem Kacperskim.

Bardzo dobrze na ten cel zaadoptowane pomieszcze-
nia Gminnego Ośrodka Kultury przyjęły już pierwszych pa-
cjentów. Dzięki dobrej organizacji proces szczepień prze-
biega szybko i sprawnie. Pierwszego dnia zaszczepiono 
120 osób, w kolejnych ta liczba zbliżała się do 170.

Ze względu na obowiązujące zasady reżimu sanitar-
nego zwracamy się z uprzejmą prośbą o przychodzenie 
do punktu szczepień na wyznaczoną godzinę, nie wcze-
śniej; a także o zachowywanie w kolejce odległości oraz 
obowiązkowe zakrywanie ust i nosa.

Przypominamy również o dostępnych kanałach rejestracji:
°° infolinia 989
°° przez e-Rejestrację na stronie https://pacjent.gov.pl/
°° poprzez SMS o treści SzczepimySie na numer  

880 333 333 lub 664 908 556
KZ

Modernizacja sal lekcyjnych  
w zakroczymskiej szkole

29 kwietnia została 
podpisana umowa 
na modernizację sal 
lekcyjnych i pracowni 
komputerowej 
w Szkole 
Podstawowej 
w Zakroczymiu.

Zakroczymska szko-
ła na przestrzeni 

ostatnich lat zmienia 
się nie do poznania. 
Uczęszczające do niej 
dzieci jeszcze nie zdą-
żą się przyzwycza-
ić do jednych zmian, 
a już następują kolejne. 
Oczywiście zmiany te 
są wyłącznie na lepsze. 
Bardzo pozytywnie oce-
niane są zarówno przez 
uczniów jaki i ich rodzi-
ców. Nasze dzieci i młodzież otrzymują znakomite wa-
runki do nauki i rozwoju.

Podpisana umowa obejmuje kompleksową mo-
dernizację 5 sal lekcyjnych, pracowni komputerowej, 
pokoju dyrekcji, psychologa oraz częściową moderni-
zację sali nr 16. Wszystkie te pomieszczenia znajdują 
się na piętrze budynku szkolnego. Prace wykona firma 
FACIT Usługi Budowlano-Remontowe Hebda Zofia. Ich 
koszt wyniesie 263.262,67 złotych. Godnym wspomnie-
nia jest fakt, iż pracownia komputerowa dodatkowo 

zostanie wyposażona w profesjonalny i nowoczesny 
sprzęt komputerowy jaki szkoła otrzymała w grudniu 
od Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego dzie-
ci wrócą do nowo wyremontowanych i zmodernizowa-
nych klas. Już dzisiaj możemy z dumą ogłosić, iż w przy-
szłe wakacje (2022 r.) planowana jest modernizacja sal 
lekcyjnych znajdujących się na II piętrze oraz szatni 
szkolnych.

KZ
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Wieści z Gminnego Przedszkola 
Publicznego „Radosne Wzgórze”
Powitanie wiosny

W marcu w naszym przedszkolu odbyło się „Powita-
nie Wiosny”. Z tej okazji wszystkie przedszkolaki wzięły 
udział w specjalnych wiosennych zajęciach. Dzieci tań-
cem, zabawą i piosenkami przywitały najpiękniejszą 
porę roku – Wiosnę.

Wszystkie grupy ze swoimi opiekunkami zasiały 
owies, kwiaty i cebulkę, aby w kącikach przyrody też 
było widać nadchodzącą wiosnę. Niektóre z nich uda-
ły się do ogrodu przedszkolnego, aby posadzić kwia-
ty oraz wybrały się na wiosenny spacer, aby poszukać 
oznak wiosny w przyrodzie.

Dzień Ziemi

22 kwietnia na całym świecie obchodzone jest wyjąt-
kowe święto – Międzynarodowy Dzień ́ Ziemi. Jest ono 
największym na świecie świętem ekologicznym, ob-
chodzonym od 1970 roku.

Celem święta jest promowanie proekologicznych 
postaw w społeczeństwie oraz budowanie wspólnej 
odpowiedzialności za Ziemię. Nasze przedszkolaki do-
wiedziały się tego dnia jak mogą zadbać o naszą plane-
tę, by była ona pięknym i zdrowym miejscem do życia 
dla ludzi, roślin i zwierząt.

Projekty edukacyjne  
„Mleko” oraz „Wiem co jem”

Podczas realizacji projektu „Mleko” dzieci poznały po-
chodzenie, wygląd, smak i właściwości mleka, zdoby-
ły wiedzę na temat wartości płynących z picia mleka 
i spożywania produktów mlecznych.

W trakcie projektu porównywały mleko krowie 
z mlekiem migdałowym oraz samodzielnie przygoto-
wanym mlekiem ryżowym. Ponadto na koniec projek-
tu przygotowywały smaczne koktajle na bazie mleka 
– owocowe i kakao.

W ramach kilkudniowego projektu „Wiem co jem” 
dzieci z grupy „Motylki” poznawały tajemnice zdro-
wego odżywiania. Pierwszego dnia zastanawiały się 
co to takiego jest zdrowe odżywianie, co to znaczy 
różnorodna dieta. Następnie przedszkolaki stworzy-
ły piramidę żywienia, dowiedziały się jakie składniki 
są niezbędne naszemu organizmowi, aby zdrowo się 
rozwijał. Kolejnego dnia dzieci sprawdziły jak dużo 
cukru jest w popularnych i lubianych przez więk-
szość z nich napojach oraz ile soli zawierają słone 
przekąski. 

Ostatnie dwa dni upłynęły na warsztatach kuli-
narnych, podczas których dzieci same miały okazje 
przygotować i spróbować zdrowe zamienniki słodko-
ści i słonych przekąsek. Motylki przygotowały zdrowe 
smoothie, chipsy bez soli oraz próbowały różnorod-
nych suszonych owoców.

Elżbieta Lewandowska
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Dzień Dziecka na sportowo
1 czerwca Dzień Dziecka upłynął uczniom Szkoły Podstawowej 
w Zakroczymiu na sportowo. Każde dziecko mogło uczestniczyć 
w zajęciach sportowych, które zorganizowali nauczyciele 
wychowania fizycznego – Magdalena Bardoni i Paweł Ciach.

K lasy brały udział w biegach, rzucie piłeczką i skokach. W przerwie pomię-
dzy konkurencjami na dzieci czekały słodkie przekąski, przygotowane 

przez Radę Rodziców. Można było zjeść gorący popcorn, który przyrządzała 
p. Iwona Tomaszewska oraz przesłodką watę cukrową kręconą przez jed-
ną z mam – p. Monikę Łoginow. Na dzieci czekała również foto-budka oraz 
malowanie twarzy, zorganizowane przez wychowawczynie świetlicy – Ewę 
Ciecierską, Ewelinę Dudzińską i Agnieszkę Szostak. Dyrektor Anna Dudziej 
wręczała nagrody i upominki ufundowane przez Radę Rodziców dla najlep-
szych zawodników oraz drużyn klasowych biorących udział w zawodach.

Z pewnością dzień ten możemy zaliczyć do bardzo udanych i wyczekiwa-
nych. Po tak długim czasie w końcu mogliśmy pobyć trochę razem w fanta-
stycznych humorach z słońcem nad głowami.

Ewelina Dudzińska

Sukces uczniów Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu 
w ogólnopolskim konkursie plastycznym

Święto Szkoły Podstawowej im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu
Szkoła to instytucja, system społeczny, 
organizacja, ale też budynek. Początki szkolnictwa 
w Zakroczymiu sięgają średniowiecza. Przez wieki 
różni nauczyciele w różnych warunkach kształcili 
kolejne pokolenia Zakroczymian.

W 1928 roku Tadeusz Hanzlik wraz z grupą zakroczy-
mian rozpoczął starania o stworzenie zakroczymskim 

dzieciom godnych warunków do nauki. Marzenie stało się 
faktem w 1932 roku, kiedy oddano do użytku duży, nowo-
czesny budynek szkolny. Szczęście uczniów, nauczycieli 
i wszystkich zakroczymian nie trwało jednak długo – prze-
rwał je wybuch wojny. Krzysztof Kamil Baczyński napisał, 
że „runęło niebo”. Runęła też część murów zakroczymskiej 
szkoły. Choć zniszczeniu uległ budynek, a niemiecki na-
jeźdźca uznał, że polskim dzieciom nie jest potrzebna edu-
kacja, zakroczymscy nauczyciele i rodzice byli innego zdania 
i dlatego z narażeniem życia organizowali tajne nauczanie. 
Mając niewiele, pomagali też więźniom Fortu nr 1, którzy 
nie mieli nic. Dzielili się ostatnią kromką chleba.

Po wojnie ci, którym ta pomoc ocaliła życie postanowili 
się zakroczymianom odwdzięczyć. Piotr Zapart i pozostali 
wybrali sposób najpiękniejszy z możliwych – zainicjowali 
i zrealizowali odbudowę szkoły. 16 kwietnia 1950 roku od-
dano do użytku odbudowany budynek szkoły. To nie była 
zwykła szkoła – to był pomnik. Pomnik Wdzięczności. Kie-
rownikiem szkoły mieszczącej się w nowym budynku zo-
stał Antoni Brodnicki.

Od tamtych wydarzeń zmieniły się pokolenia nauczy-
cieli, rodziców i uczniów tworzących społeczność szkolną. 
Zmieniała się też zakroczymska szkoła. Obiekt wzbogacał 
się kolejno o nowe elementy infrastruktury, nowoczesne 
wyposażenie. Uczniowie odnosili i odnoszą wielkie sukcesy 
w konkursach wysokiej rangi, absolwenci rozwijają błysko-
tliwe kariery. Dziś Szkoła oferuje przyjazną, przestrzeń, wie-
le zajęć dodatkowych, nowoczesne rozwiązania edukacyj-
ne na miarę i potrzeby każdego ucznia. Uczy samodzielnego 
myślenia, rozumnego postrzegania świata, wiary w siebie 
i ludzi, dokonywania mądrych wyborów. Kultywuje też pa-
mięć o ludziach, którym zawdzięcza powstanie i trwanie.

J.A. Policińska

Tradycją Szkoły Podstawowej im. Pomnik Wdzięczności stało się już 
uczestnictwo w ogólnopolskim konkursie plastycznym organizowanym 
przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

Tegoroczna edycja konkursu nosiła nazwę: „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat 
z KRUS wypadkom zapobiegamy” i przyniosła szczęście reprezentantce naszej 

szkoły Julii Pierścieniak z klasy 3b, która zajęła pierwsze miejsce. Laureatami kon-
kursu zostali również: Amelia Bajorek – oddział przedszkolny C oraz Karol Ordoński 
z klasy 3b.

Anna Dudziej
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Klub Podróży Literackiej w Wojszczycach
Dookoła wszystko zamknięte, a my otwieramy i działamy! W naszej 
szkole został powołany „Klub Podróży Literackiej”.

To inicjatywa, której celem jest rozwijanie zdolności i zainteresowań. Tematy-
ka działalności koncentruje się literaturze i podróżach. Chcemy być kreatywni 

i twórczy. Pragniemy poznać region i przybliżyć go Wam.
Zachęcamy do odwiedzin bloga, by na bieżąco śledzić nasze poczynania  

klubpodrozyliterackiej.blogspot.com
Aleksandra Szczurowska

Konkurs Moja Mała Ojczyzna

14 maja nastąpiło uroczyste podsumowanie 
konkursu powiatowego organizowanego przez 
Szkołę Podstawową im. Fryderyka Chopina 
w Wojszczycach pn. „POWIAT NOWODWORSKI 
– MOJA MAŁA OJCZYZNA”.

Konkurs odbył się pod patronatem Starosty Nowo-
dworskiego – Krzysztofa Kapusty oraz Burmistrza 

Zakroczymia – Artura Ciecierskiego. Jego celem było 
stworzenie prezentacji multimedialnej na temat po-
wiatu nowodworskiego, jednej z gmin lub jednej z miej-
scowości znajdującej się na terenie naszego powiatu 

Rozstrzygnięcie konkursu Bezpiecznie Na Wsi Mamy
W maju został rozstrzygnięty XI ogólnopolski 
konkurs plastyczny dla dzieci „Bezpiecznie 
na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom 
zapobiegamy”. Dwoje uczniów z Wojszczyc zajęło 
miejsca na podium.

Uczennica klasy I – Wiktoria Podgórska, zajęła II miej-
sce, a Joanna Gogacz, uczennica klasy II – III miejce. 

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu dwuwymia-
rowej pracy plastycznej w formacie A3 w dowolnej tech-
nice obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy 
pracy w gospodarstwie rolnym. Celem konkursu było pro-
mowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów 
wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i za-
bawą na terenie gospodarstwa rolnego.

Aleksandra Szczurowska

w ujęciu geograficzno-historycznym. Jednym z głów-
nych założeń było poszanowanie praw autorskich, 
kształtowanie kompetencji kluczowych, a także inte-
gracja społeczna uczniów z różnych szkół. Wśród na-
gród były m.in.: teleskop, lewitujące globusy, aparaty 
czy cyfrowe ramki.

Komisja konkursowa wyłoniła 
następujących laureatów:
I miejsce – Tomasz Tomaszewski – Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła II w Leoncinie
II miejsce – Oliwia Krakowiak – Szkoła Podstawowa 
im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach
III miejsce – Dominika Nowak – Szkoła Podstawowa 
im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach Pierwszych
WYRÓŻNIENI ZOSTALI:
Zofia Bielecka – Szkoła Podstawowa im. Gen. Wiktora 
Thommee w Pomiechówku
Antoni Bręda – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Leoncinie
Martyna Burczyńska – Szkoła Podstawowa im. 
Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu
Katrin Alberino – Szkoła Podstawowa im. Fryderyka 
Chopina w Wojszczycach
Kinga Krasinkiewicz – Szkoła Podstawowa  
im. Gen. Wiktora Thommee w Pomiechówku

Nagrody, wraz z dyrektor Aleksandrą Szczurow-
ską, wręczali wicestarosta Paweł Calak oraz Burmistrz  
Zakroczymia Artur Ciecierski.

Aleksandra Szczurowska



10 KURIER ZAKROCZYMSKI

Zakroczym  wkrótce  czekają 
wielkie  zmiany 
W tym roku rozpoczną się prace przy rewitalizacji miasta. O szczegółach tego wielkiego przedsięwzięcia 
z burmistrzem rozmawia Jacek Szyszko z Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu.

W maju media społecznościowe oraz lokalne 
rozpisywały się o projekcie pod umowną nazwą 
Rewitalizacja Zakroczymia. Jak mogliśmy 
przeczytać prace nad tym projektem trwały 
od 2019 roku. Dlaczego usłyszeliśmy o nim 
dopiero teraz?
Faktycznie, prace nad projektem rozpoczęły się już 2 lata 
temu. Był to jednak etap planów, projektów, pisania wnio-
sków i innych przygotowań. Czekaliśmy na rozstrzygnięcia 
w Samorządzie Województwa Mazowieckiego w sprawie 
przyznania dotacji naszej gminie. Dzisiaj, gdy rewitalizacja 
stała się faktem, możemy ogłosić ją mieszkańcom.

Istotnym czynnikiem finansowania projektu 
stały się dotacje. Czy ich przyznanie 
warunkowało rozpoczęcie prac nad rewitalizacją?
Tak czy inaczej rozpoczęlibyśmy realizację zadania, choć 
z pewnością w mniejszym stopniu i w znacznie dłuższym 
czasie. Pozyskane środki (2.700.000,00 złotych z Samorzą-
du Województwa Mazowieckiego oraz 750.000,00 złotych 
z III Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) znacząco 
wpłyną na przebieg i zakres prac.

W ramach rewitalizacji ulice w okolicy rynku 
zostaną przebudowane i wyremontowane. Czy 
zmianie ulegnie nawierzchnia ulic? Czy np. na ul. 
Wyszogrodzkiej zostanie zachowany kamień 
polny?
Musimy pamiętać, iż okolice rynku, jako zabytkowy układ 
architektoniczny, wymaga uzgodnień z Mazowieckim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Oznacza to, 
że wszystko co jest związane z przebudową ulic musi zo-
stać z nim uzgodnione. Tak więc nie tylko Wyszogrodzka 
zachowa bruk, również Rybacka, a w ulicy Kościelnej musi-
my ten bruk przywrócić.

Jak będzie wyglądało oświetlenie ulic? Czy będzie 
nawiązywało do stylowych „pastorałek” czy 
np. będzie bardziej nowocześnie?
Przykładam dużą wagę do estetyki miasta dlatego też wy-
gląd słupów oświetleniowych będzie dokładnie taki sam 
jak przy ul. Koźmińskiego. W niektórych miejscach słupy 
mogą się różnić jedynie wysokością. Oczywiście choć będą 
nawiązywały do wyglądu historycznego, będą wykonane 
w nowoczesnej technologii LED.

Został już ogłoszony konkurs na opracowanie 
koncepcji zagospodarowania otoczenia rynku. 
Czy gmina posiada już jakąś wizję, kierunek 
w którym chciałaby pójść?

Nie chciałbym jeszcze o tym mówić. Obecnie trwa proce-
dura konkursowa. Wpłynęło kilka ofert. Będziemy infor-
mować na bieżąco naszych mieszkańców o koncepcjach.

Co się stanie z targowiskiem miejskim 
i miejscami parkingowymi na rynku?
Z całą pewnością targowisko zostanie utrzymane w czwart-
ki, to tradycja tego miejsca. Jeśli chodzi o niedziele, to czas 
pokaże, czy w ogóle będzie ku temu miejsce. Bliskość fary 
wskazuje na konieczność wydzielenia pewnej części pla-
cu pod miejsca parkingowe dla wiernych. Poza tym należy 
podkreślić, że przeprowadzone w tym miesiącu konsulta-
cje społeczne w sprawie planu zagospodarowania prze-
strzennego dla miasta dobitnie pokazały, iż mieszkańcy 
nie chcą handlu na rynku w niedzielę.

Chcą mieć gdzie przyjść na spacer, usiąść na ławeczce 
w cieniu, odpocząć. Stąd pojawią się ławeczki, nowe nasa-
dzenia, dodatkowe parkowe oświetlenie. Nowe nasadze-
nia pojawią się również wokół całego rynku. Część rynku 
(od strony obecnego placu zabaw) zostanie z pewnością 
wyłączona z ruchu komunikacyjnego i możliwości prowa-
dzenia handlu.

Do gminy należy działka przy rynku, na której 
znajduje się obecnie plac zabaw. Jak wiemy, 
zostanie on wkrótce przeniesiony w inne 
miejsce. Czy w ramach rewitalizacji zostanie 
zagospodarowana również ta działka? Jakie 
są plany z nią związane?
Plac zabaw dla dzieci zostanie przeniesiony na teren przy 
Gminnym Ośrodku Kultury. Nie rezygnuję z budowy no-
wego ratusza. Póki co, chcemy wykonać koncepcję i ocenić 
wartość zadania. Zobaczymy co przyszłość przyniesie, ale 
ratusz przy rynku na działce po placu zabaw zmieniłby dia-
metralnie jego wygląd. W budynku po obecnym urzędzie 
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Zakroczym  wkrótce  czekają 
wielkie  zmiany 
W tym roku rozpoczną się prace przy rewitalizacji miasta. O szczegółach tego wielkiego przedsięwzięcia 
z burmistrzem rozmawia Jacek Szyszko z Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu.

mógłby zafunkcjono-
wać Gminy Ośrodek 
Pomocy Społecznej, 
Gminna Biblioteka Pu-
bliczna i może jesz-
cze jakieś instytucje, 
może Zakroczymskie 
Muzeum. Obecny bu-
dynek GOPS mógłby 
zostać w całości za-
adoptowany na loka-
le mieszkalne, a lokal 
po bibliotece mógłby 
zostać wynajęty pod 
usługi. Podkreślam 
jednak, że to tylko pla-
ny, o których rozma-
wiam z Radą Miejską 
i moimi współpracow-
nikami. Jeśli jednak 
wspólnie z Radą uzna-
my, że warto zreali-
zować ten pomysł, 
to z okazji 600-lecia 
nadania praw miej-
skich będziemy chcieli 
uroczyście wkopać ka-
mień węgielny pod bu-
dowę nowego ratusza.

Na rynku zostanie 
odtworzona również 
XIX-wieczna studnia. 
Czy będzie to replika, 
czy mieszkańcy bądź 
turyści będą mo-
gli zaczerpnąć z niej 
wodę?
Mamy już gotową wizu-
alizację studni. Chce-
my, by była to w pełni 
funkcjonalna budowla. 
Obecnie trwają w tej sprawie rozmowy z Mazowieckim Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Zadanie zostało podzielone na trzy lata (2021-
2023). Co zostanie wykonane jeszcze w tym roku?
Inflacja i ogromne podwyżki w kraju powodują, że dopiero 
po przetargach będę mógł ocenić, czy wszystko co zaplano-
waliśmy uda się zrealizować do końca tej kadencji. W tym 

roku z pewnością przeprowadzimy rewitalizację odcinków 
ulic: Parowa Okólna, Rybackiej, Szkolnej. Rozpoczniemy 
prace na rynku. Zrewitalizujemy Rondo im. Rodziny Zakro-
czymskiej i pas zieleni przy murze klasztornym. Wybuduje-
my nowe, stylowe oświetlenie przy Warszawskiej i skablu-
jemy linię energetyczną. Trzeba mieć na uwadze, że szereg 
prac musimy prowadzić we współpracy z PGE. Wiele zależy 
tu od wewnętrznych procedur naszego partnera.
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Biblioteka z dofinansowaniem
Dotarła do nas bardzo dobra wiadomość 
z Instytutu Książki w Krakowie. Zadanie pod 
nazwą „Biblioteka w centrum miasta”, które 
będzie realizowane ze środków pozostających 
w dyspozycji Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu otrzymało dofinansowanie 
w wysokości 10.000,00 złotych w ramach 
programu „Partnerstwo dla książki 2021”.

S trategiczne cele programu to zarówno poprawa dostę-
pu do książki w jej wszystkich formatach, jak i wzmoc-

nienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek. Dzięki po-
zyskanej dotacji zorganizujemy konkurs dla najmłodszych 
czytelników, oczywiście z ciekawymi nagrodami, a także 
kilka wydarzeń dla seniorów, w tym koncert z okazji Dnia 
Seniora.

O szczegółach poinformujemy wkrótce.

Zapraszamy serdecznie do odwiedzania zakro-
czymskiej biblioteki. Co miesiąc na półki trafia porcja 
nowości książkowych, po które warto sięgać.

Katarzyna Kiliś

Nowe plany miejscowe
W tym miesiącu został 
uchwalony projekt 
miejscowego planu 
zagospodarowania miasta 
Zakroczym w rejonie ulicy 
Duchowizna. Obecnie trwa 
wyłożenie dwóch nowych 
projektów miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego.

P ierwszy z projektów planu 
dotyczy miasta Zakroczym 

w rejonie Lotniska Modlin, zaś 
drugi projekt miejscowego pla-
nu dotyczy gminy Zakroczym, 
części obrębu Poligon. Oba pla-
ny dotyczą w zdecydowanej 
większości terenów przemy-
słowych. W założeniu pozwo-
lą na stworzenie nowych moż-
liwości wykorzystania terenów 
przemysłowo-usługowych.

°°  Przypominamy, 
iż ze wszystkimi 
projektami 
miejscowych 
planów można 
się zapoznać 
na stronie: 

https://zakroczym.bip.net.pl/? c=304

KZ
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Co słychać w Gminnym Ośrodku Kultury?

Okres pandemii to bez wątpienia trudny okres dla 
kultury, jednak staramy się, aby nasze działania, 
choć czasami w innej formie niż dotychczas, 
dotarły do jak największej liczby odbiorców.

I tak 19 kwietnia Gminny Ośrodek Kultury zorganizował 
gminne eliminacje do 44. Konkursu Recytatorskiego 

Warszawska Syrenka. Jury w składzie: Pani Agata Janu-
szewska (wiceburmistrz), Lidia Kurkowska (bibliotekarka) 
i Teresa Konopska (bibliotekarka) tym razem oceniało re-
cytację przesłaną w formie prezentacji audio-video.

W kategorii 0-III I miejsce zajęła Daria Malinowska z kl. 
0, w kategorii IV-VI zwyciężyła Maria Wysocka z kl. V, a II 
miejsce zajęła Maja Świderska z kl. IV. W ostatniej kate-
gorii VII-VIII I miejsce przyznano Marcie Lewandowskiej 
z kl. VII.

Zwycięzcy otrzymali nagrody oraz dyplomy, a wszy-
scy uczestnicy konkursu drobne upominki. Do finału kon-
kursu w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie 

zakwalifikowano: Darię Malinowską, Marię Wysocką oraz 
Martę Lewandowską.

Ogromne podziękowania należą się nauczycielom i ro-
dzicom, bez których organizacja konkursu w takiej formie 
nie udałaby się.

Od 29 kwietnia w budynku Gminnego Ośrodka Kultu-
ry funkcjonuje masowy punkt szczepień przeciwko COVID 
– 19, jednak naszym zadaniem jest mimo wszystko dzia-
łalność kulturalna, co dzięki wielkiemu zaangażowaniu 
pracowników GOK udaje się pogodzić. Popołudniami od-
bywają się zajęcia wokalne, gry na instrumentach muzycz-
nych, taneczne i plastyczne, oczywiście przy zachowaniu 
wszelkich zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

30 maja mogliśmy świętować Dzień Dziecka. Dla naj-
młodszych mieszkańców Zakroczymia wystąpiła Grupa 
Teatralna Echo, która zabrała dzieci w ciekawą podróż 
z profesorem Kalafiorem do Afryki. Były również konkursy 
i animacje, które dały dzieciom moc radości i super zaba-
wę, tak długo wyczekiwaną.

Katarzyna Kiliś



14 KURIER ZAKROCZYMSKI

Dotacje na budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków
31 marca 2021 roku uchwałą Rady Miejskiej nr 
XXXIII/294/2021 został przyjęty „Program dotacji 
do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie gminy Zakroczym na lata 2021-2023”. 
To trzeci z kolei program dotacji do przedsięwzięć 
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej.

Dotacją mogą być objęte przedsięwzięcia polegają-
ce na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków 

na terenie gminy Zakroczym dla budynków, które nie mają 
możliwości technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyj-
nej. Wysokość stałej zryczałtowanej kwoty dotacji celowej 
wynosi 2.500,00 złotych. Wnioski o dofinansowanie będą 

rozpatrywane do wykorzystania środków przeznaczonych 
w budżecie gminy na dany rok na dofinansowanie przed-
sięwzięć w ramach programu. Wnioskodawca ubiegający 
się o dotację winien złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Zakroczymiu prawidłowo wypełniony wniosek.

Przypominamy, iż gmina nadal realizuje dwa inne pro-
gramy dotacji: na zakup niskoemisyjnego źródła ciepła w bu-
dynkach oraz wydzielonych lokalach na terenie gminy Za-
kroczym, a także na podłączenie nieruchomości położonej 
na terenie gminy Zakroczym do sieci kanalizacji sanitarnej.

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków dostęp-
ne są w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Zakroczym 
(www.zakroczym.bip.net.pl) w zakładce Ochrona środowi-
ska $ Programy wsparcia dla mieszkańców.

KZ

Wielkie serce na nakrętki

Po koniec maja przy zakroczymskim rynku 
stanął metalowy pojemnik na plastikowe 
nakrętki w kształcie serca. Pomysł ustawienia 
pojemnika zrodził się wśród pracowników 
urzędu miejskiego. Ma on nie tylko kreować 
proekologiczną świadomość, lecz również 
pomóc najbardziej potrzebującym.

W naszym mieście dotąd brakowało miejsca, 
w którym istniała możliwość oddawania nakrę-

tek. Akcje prowadzone przez szkoły i przedszkola zo-
stały zawieszone z uwagi na zamknięcie tych placó-
wek ze względu na pandemię koronawirusa. Pomysł 

z zakroczymskim serduszkiem okazał się strzałem 
w dziesiątkę. Już w pierwszym tygodniu zapełniło się 
ono po brzegi. Na początku czerwca przekazaliśmy 9 
pełnych worków nakrętek Fundacji Dzieciom „Zdążyć 
z Pomocą” na rehabilitację małej Mai, mieszkanki na-
szej gminy.

Zakroczymskie serce choć stalowe, ma jednak wiel-
ką moc. Każdy może do niego wrzucać plastikowe na-
krętki bez względu na ich kształt czy kolor. Mogą to być 
nakrętki po napojach, jogurtach czy chemii gospodar-
czej. Gorąco zachęcamy mieszkańców do zapełniania 
serduszka, można to zrobić podczas spaceru, drogi 
do pracy czy zakupów.

KZ
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Dzwoni rachmistrz?  
Sprawdź jego tożsamość i się spisz!

Osoby, które nie wypełniły jeszcze 
obowiązku udziału w Narodowym Spisie 
Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 
(NSP 2021), powinny spodziewać się telefonu 
od rachmistrza. Jego tożsamość będzie 
można sprawdzić na kilka sposobów.

W kwietniu, pierwszym miesiącu NSP 2021, funkcjono-
wały tylko dwie metody spisowe: samospis interne-

towy oraz spis przez telefon za pośrednictwem infolinii 
dostępnej pod numerem 22 279 99 99. Od 13 maja akcję 
spisową wzmocnią rachmistrzowie telefoniczni – będą się 
oni kontaktować z osobami, które jeszcze nie wypełniły 
formularza spisowego.

Ze względu na sytuację epidemiczną wstrzymano 
do odwołania pracę rachmistrzów w terenie. Nie będą oni 
odwiedzać mieszkań i prowadzić spisu w formie bezpo-
średniej rozmowy.

Od czego rozpocznie się rozmowa?
Każdy respondent, do którego zadzwoni rachmistrz spiso-
wy, zobaczy na ekranie swojego telefonu numer 22 828 88 
88. Jest to gwarancja dla respondenta, że dzwoni do nie-
go rachmistrz spisowy, a nie osoba podszywająca się pod 
niego.

Rachmistrz rozpocznie rozmowę od przedstawienia 
się oraz podania instytucji, z której dzwoni. Na życze-
nie respondenta rachmistrz poda numer identyfikatora 
służbowego.

Jak sprawdzić, czy to prawdziwy 
rachmistrz?
W czasie rozmowy rachmistrz ma obowiązek poinformo-
wać o dostępnych metodach weryfikacji swojej tożsamo-
ści. Można to zrobić:

°°  na stronie internetowej:  
https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/,
°° poprzez infolinię spisową 22 279 99 99.

Dodatkowo każdy z nas może zapytać rachmistrza 
o jedną z pięciu ostatnich cyfr swojego numeru PESEL. 
Rachmistrz zna nasz nr PESEL i powinien wskazać prawi-
dłową odpowiedź, wtedy można uznać go za prawidłowo 
uwierzytelnionego.

O co będzie pytać rachmistrz?
W czasie spisu rachmistrz będzie odczytywać po ko-
lei pytania formularza spisowego – ich treść jest dostęp-
na na stronie https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/. 
W żadnym razie nie może on wychodzić poza ten zakres 
i pytać np. o majątek, oszczędności, numer konta, posiada-
ne nieruchomości, sposób spędzania wolnego czasu, czy 
planowane wyjazdy i ich terminy.

Warto też pamiętać, że w przypadku części pytań spiso-
wych dostępna jest opcja „Nie chcę odpowiadać na to py-
tanie”. Pojawia się ona w częściach formularza dotyczących 
niepełnosprawności, wyznania religijnego oraz związków 
niesformalizowanych.

Czy można odmówić rachmistrzowi?
W momencie nawiązania z nami kontaktu przez rachmi-
strza nie mamy już możliwości odmówić udziału w spisie, 
dlatego namawiamy do spisania się z własnej inicjatywy 
przez Internet lub infolinię spisową (22 279 99 99). Jeśli ze-
chcemy sprawdzić tożsamości rachmistrza można się wy-
jątkowo rozłączyć, ale wcześniej powinniśmy wskazać inny, 
możliwie szybki termin rozmowy.

Co zrobić, gdy dzwonił oszust?
Jeśli w trakcie rozmowy pytania będą wykraczać poza za-
kres spisu i nabierzemy podejrzeń, że dzwoniąca do nas 
osoba może podszywać się pod rachmistrza, należy się 
rozłączyć i powiadomić o tym fakcie konsultanta na infoli-
nii spisowej lub skontaktować się z Gminnym Biurem Spi-
sowym. Można też zawiadomić policję – na taką okolicz-
ność warto zanotować numer telefonu, z którego do nas 
dzwoniono (jeśli nie był zastrzeżony).

Podobnie należy postąpić, jeśli sprawdzony przez nas 
rachmistrz okazał się oszustem.

Trwają też inne badania statystyczne
Zanim jednak uznamy, że mamy do czynienia z oszustem, 
warto pamiętać, że równolegle ze spisem prowadzone są inne 
cykliczne badania ankietowe statystyki publicznej. Nie nale-
ży się więc dziwić, jeśli po wypełnieniu obowiązku spisowego 
NSP 2021 zadzwoni do nas ankieter urzędu statystycznego 
z prośbą o udział w jakimś badaniu. Warto wesprzeć działania 
statystyki publicznej i zgodzić się na to – wyniki badań staty-
stycznych służą przecież całemu społeczeństwu.

Podobnie jak w NSP 2021, w przypadku badań ankie-
towych też mamy prawo zweryfikować tożsamość dzwo-
niącej do nas osoby. W tym celu należy skontaktować się 
telefonicznie lub e-mailowo z Urzędem Statystycznym 
w Warszawie.

Mieszkańcy województwa mazowieckiego znajdą 
wszystkie niezbędne informacje o terminach i zakre-
sie poszczególnych badań na stronie internetowej: 
https://warszawa.stat.gov.pl/badania-ankietowe/

Ze względu na sytuację epidemiczną badania ankie-
towe do odwołania są realizowane przez pracowni-
ków statystyki publicznej wyłącznie telefonicznie.
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Projekt Liderzy Konsultacji 
Społecznych
W czerwcu 
zakończyły się 
konsultacje 
społeczne 
do projektu 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
miasta Zakroczym 
w rejonie Centrum 
w ramach projektu 
„Liderzy konsultacji 
społecznych” 
współfinansowanego 
ze środków 
Europejskiego 
Funduszu 
Społecznego, 
w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 
2014-2020.

P rojekt uzyskał dofinansowanie z UE w wysokości 
42.140,00 złotych oraz 7.860,00 złotych z budżetu 

państwa. W jego ramach, między 18 maja a 2 czerwca, 
przeprowadzaliśmy konsultacje z dziećmi i młodzieżą 
z klas IV-VIII ze Szkoły Podstawowej im. Pomnik Wdzięcz-
ności w Zakroczymiu. Dzieci dowiedziały się m.in. czym 
jest plan miejscowy. 

Podczas dyskusji opowiadały czego im brakuje 
w mieście. Kontynuacją konsultacji było spotkanie otwar-
te z mieszkańcami na rynku miejskim, które odbyło się 

27 maja. W ankietach konsultacyjnych pytaliśmy miesz-
kańców, jak postrzegamy nasze miasto i w jaki sposób po-
winna być zagospodarowana przestrzeń rynku jako placu 
w Zakroczymiu. Ankiety były również dołączane do marco-
wego wydania Kuriera Zakroczymskiego.

W najbliższym czasie zostanie opracowany raport 
końcowy z konsultacji. O tym jak postrzegacie Państwo 
nasze miasto i co chcielibyście w nim zmienić, poinformu-
jemy na naszych łamach wkrótce.

KZ

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
kontynuuje realizację 
programów
W ostatnim kwartale Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Zakroczymiu realizował 
zadania pomocy społecznej mające 
na celu umożliwienie osobom i rodzinom 
przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, 
których nie są w stanie same pokonać.

Wykorzystując własne możliwości, zasoby i upraw-
nienia, poprzez przyznawanie i wypłacanie prze-

widzianych ustawami świadczeń, pracę socjalną – ro-
zumianą jako działalność zawodową skierowaną 
na pomoc we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności 
do funkcjonowania w społeczeństwie.

Kontynuowane są także  
następujące programy i projekty: 

°° „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej” 

°° „Karta Dużej Rodziny” 

°° „Wspieraj Seniora” 

°°  „Pomoc żywnościowa”. Program ten jest 
realizowany dzięki uprzejmości proboszcza, który 
udostępnił salkę katechetyczną do wydawania 
żywności. 

°°  Projekt unijny pn. „Nowy model organizacji pracy 
w GOPS”, w ramach którego pracownicy w maju 
odbyli 2-dniowe wyjazdowe szkolenie. 

W marcu ruszył z kolei kolejny program pn. „Asy-
stent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Środki 
na realizację pochodzą z Funduszu Solidarnościowego 
i są przyznawane na rok. O naborze do kolejnej edycji 
poinformujemy w późniejszym terminie.

Anna Lewicka
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Sport odmrożony
Ostatnie miesiące były dość wymagające jeśli 
chodzi wszystkich amatorów sportu i rekreacji. 
Cierpliwość wielu sympatyków aktywnego 
spędzania wolnego czasu została poddana 
ogromnej próbie. Przetrwaliśmy jednak wspólnie 
ten czas, a przełom maja oraz czerwca to już 
okres kiedy możemy korzystać z dobrodziejstw 
aktywności fizycznej.

Koniec kwietnia i początek maja to wznowienie dzia-
łalności wszystkich sekcji Uczniowskiego Klubu Spor-

towego „Lider”. Najwcześniej do walki ruszyli młodzi 
piłkarze. Dwie z czterech drużyn rozpoczęły zmagania 
w rozgrywkach organizowanych przez MZPN już w po-
łowie kwietnia i na tej podstawie to piłka nożna zosta-
ła przywrócona jako pierwszy element całej układanki. 
Ze względu na nieodbycie się pierwszych kolejek ligo-
wych aktualny terminarz jest bardzo napięty. Nie może-
my więc mówić o tym, że narzekamy na brak emocji.

Mniej więcej w tym samym okresie ruszyły inne za-
jęcia sportowe zaplanowane przez nasz klub. Mowa tu-
taj o zajęciach nauki oraz doskonalenia pływania, a także 
o animacjach sportowych – zajęciach dla każdego chętne-
go, który chciałby spędzić miło i aktywnie czas.

W ramach tych pierwszych dzieci, głównie ze szkół 
z terenów Gminy Zakroczym, uczestniczą w wyjazdach 
na pływalnię do Płońska w ramach dwóch grup – ponie-
działkowej oraz piątkowej. Tam czekają na nich wykwa-

lifikowani instruktorzy. Niektórzy z uczestników biorą 
udział w dwóch wyjazdach w tygodniu, co należy bardzo 
mocno docenić pod względem wkładanego wysiłku.

Animacje sportowe to zajęcia sportowo rekreacyjne 
dla dzieci i młodzieży. Nauczyciele wychowania fizycz-
nego, w zależności od wieku i upodobań uczestników, 
organizują wszystkim chętnym czas po lekcjach. Zaję-
cia są oczywiście oparte na ruchu i łączą zabawę z ak-
tywnością ruchową. Są wobec tego doskonałą opcją dla 
wszystkich, którzy czują się zmęczeni zdalną formą na-
uki. Warunkiem jest zebranie się minimum 7 uczestni-
ków, ale często zajęcia odbywają się z mniejszą ilością 
uczestników.

To jednak nie koniec… Czas po zakończeniu roku 
szkolnego to kolonia sportowo – rekreacyjna w Wilka-
sach. Będzie ona przebiegała pod znakiem nauki pod-
staw windsurfingu oraz żeglarstwa. Nie zabraknie jednak 
innych form spędzania wolnego czasu. Kolejny wyjazd 
jest planowany na ostatni tydzień sierpnia do Lidzbar-
ka. Upłynie on głównie pod znakiem piłki nożnej, ale i tu-
taj nie zabraknie innych form spędzania wolnego czasu. 

Koszt obozu piłkarskiego to tylko 400 złotych. Jest tak 
niski ze względu na fakt, że nasz klub otrzymał dotację 
z ministerialnego programu „Klub”. Dodatkowo wsparcie 
we wszystkich wyżej wymienionych formach zapewnił 
Burmistrz Zakroczymia Artur Ciecierski. Oby przełoży-
ło się to na jak największą liczbę uprawiających wszelkie 
formy aktywności fizycznej.

Wszystkie działania rozpoczynające nowy rok szkol-
ny uzależnione są od pandemicznych obostrzeń, ale tutaj 
plany są także bardzo duże. Obejmują one m.in. zorga-
nizowanie przez nasz klub pierwszych zawodów pływac-
kich oraz kolejnego już dnia sportu, w którym dzieci 
i młodzież z naszej gminy będą rywalizowali w czwórboju 
lekkoatletycznym. Dodatkowo pragniemy zawęzić współ-
pracę z rodzicami, organizując warsztaty z psychologiem 
sportowym oraz dietetykiem.

Terminarz i rozkład wszystkich zajęć można znaleźć 
na profilu facebook’owym: UKS Lider Zakroczym lub 
na stronie internetowej: uks-lider-zakroczym.pl. Zapra-
szamy wszystkich chętnych do uczestnictwa.

Kami Chmielewski
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Wznowienie rozgrywek B-klasy

Sezon w piłkarskiej B-klasie ze względu 
na pandemię rozpoczął się z opóźnieniem. 
Zanim to nastąpiło dobra wiadomość spłynęła 
do siedziby klubu. W ramach otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku 
Ludowy Klub Sportowy Wisła Zakroczym otrzymał 
zarządzeniem Burmistrza Zakroczymia na zadanie 
publiczne „Z podwórka na stadion” kwotę 
w wysokości 5.800,00 złotych.

Rundę wiosenną zawodnicy rozpoczęli pod wodzą no-
wego trenera. Na inaugurację drużyna zagrała na wy-

jeździe z Rotavią Nieporęt. Mecz z rywalem zajmującym 
przedostatnie miejsce w tabeli wydawał się formalnością. 
Gospodarze stawili jednak zacięty opór i do przerwy wynik 
był remisowy. Ostatecznie zakroczymianie wygrali spotka-
nie 4:2, a zdobyczą bramkową podzielili się: Lipowski, Paw-
łowski, Młynarek i Wierzbicki.

Trzy dni później na własnym boisku zieloni podejmowali 
Legion Warszawa. Mecz był bardzo zacięty a wynik cały czas 
„kręcił się” wokół remisu. Aż nadeszła 92 minuta.. Rzut wol-
ny dla Wisły na bramkę zamienił Dawid Puzio, dla którego 
była to już druga bramka w tym meczu. Zakończył się on 
wynikiem 3:2, a trzecią bramkę dla naszego zespołu zdobył 
Lipowski.

Dawid został również bohaterem kolejnego meczu, roz-
grywanego w trakcie długiego majowego weekendu. Rywa-
lem Wisły był zespół Płudy Warszawa. Po koncertowej grze 
Dawida (zdobywcy 4 bramek) oraz reszty zespołu, warsza-
wianie zostali wysoko pokonani 7:1. Pozostałe bramki zdo-
byli Lipowski, Dębski i Bocheński.

Uskrzydlona trzema zwycięstwami z rzędu drużyna 
na czwarty mecz wybrała się do Korony Jadów. Mecz został 
zdominowany przez gospodarzy, którzy strzelili wiślakom 
aż 4 bramki. Co odpowiedzieli jedynie dwiema, autorstwa 
Bocheńskiego i Młynarka. Pierwsza wiosenna porażka stała 
się faktem.

Okazja na poprawienie humorów kibicom nadarzyła się 
już w następnej kolejce. Rywalem na boisku w Zakroczymiu 
był zespół Farmacji Tarchomin. Wiślacy nie zawiedli poko-
nując gładko rywali 4:0. W kolejnym meczu zakroczymianie 
udali się na boisko lidera tabeli – Orłów Zielonka. W meczu 
tym widoczna była różnica klas jaka dzieliła obie drużyny. 
Zieloni nie mieli nic do powiedzenia i przegrali spotkanie 
2:7. Autorami honorowych bramek byli Puzio i Młynarek.

30 maja przed licznie zgromadzoną w Zakroczymiu pu-
blicznością Wisła rozegrała mecz derbowy z drużyną Lotni-
ska Modlin. Przy wspaniałym dopingu z trybun nie wypada-
ło przegrać tego znaczącego wiele dla lokalnej publiczności 
meczu. Wiślacy nie zawiedli i po hattricku swojego kapitana, 
Dawida Puzio zwyciężyli „samoloty” w stosunku 3:1.

Czerwiec drużyna rozpoczęła od wyjazdowego meczu 
z ASzWoj Rembertów. Mecz był zacięty i wyrównany. Jednak 
drużyna po bramkach Młynarka, Miastowskiego i Dębskie-
go zwyciężyła rywali 3:2, biorąc rewanż za jesienną porażkę. 
W drugim czerwcowym terminie rywalem na boisku w Za-
kroczymiu był outsider tabeli Mewa Krubin. Wiślacy wyso-
ko pokonali rywali „zza miedzy” 5:1. Zdobyczą bramkową 
podzielili się: Miastowski (X2), Mąka (X2) oraz Dębski. Ko-
lejne dwa mecze Wisła rozegrała z rywalami z górnej czę-
ści tabeli. Na własnym boisku uległa 0:2 zawodnikom Bobra 
Tłuszcz, a następnie przegrała z rezerwami Wichru Kobyłka 
2:4 (bramki Lewandowski i Puzio). Po tym meczu zakroczy-
mianie spadli na 4 miejsce w tabeli. Do końca sezonu pozo-
stały 2 kolejki.

KZ

Mecze Punkty Bramki

1 UKS ORŁY ZIELONKA 24 64 150:24

2 TKS Bóbr Tłuszcz 23 62 130:21

3 MKS Wicher II Kobyłka 24 50 105:45

4 LKS Wisła Zakroczym 24 49 95:59

5 GKS Korona Jadów 24 44 106:70

6 UKS ASzWoj Rembertów 24 43 84:65

7 KS PŁUDY WARSZAWA 23 42 91:66

8 RKS Mazur II Radzymin 24 40 75:64

9 UKS LOTNISKO MODLIN 24 26 55:99

10 PSS LEGION Warszawa 22 25 65:87

11 FARMACJA TARCHOMIN 24 23 59:90

12 Mewa Krubin 24 14 39:132

13 LKS Rotavia Nieporęt 24 6 24:142

14 AKS Impet Łajski 24 1 20:134
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Poziomo:
1  książę przyznający 

prawa miejskie 
Zakroczymowi 

5  historyczne wydarzenie 
w 966 roku 

9 zobaczyć i umrzeć 
10 wygnaniec 
11  samouk zdający 

egzaminy 
12 sąsiad z Kłajpedy 
13 średniowieczny motel 
15 zżera na scenie 
16 wynagrodzenie 
19 osłania dłoń szermierza 
20 wypęd owiec na hali 
22 sądowe stanowisko 
25 w portfelu i na meczu 
27 jeśli w rogu, to gamoń 
29 wynagrodzenie 
30 zgrana czwórka 
31 gromadka z 20 
32 skórka garnka 
33  miasto rodzinne 

najsłynniejszego 
człowieka 

34 ulica na Gałachach  
     
 
Pionowo:

1 rodzi papierówki 
2 „konik” eleganta 
3 posiadacz zguby 
4 większe od wirusów 
5  nakładanie opłaty 

importowej 
6 wrzucić coś na … 
7 ulotne zjawisko 
8 męczennik w Tartarze 
14 szpaner, pozer 
17 stolica Europy 
18 indonezyjski wulkan 
21 rozdawał krokodyle 
23 zgrana siódemka 
24 do nabycia na 28 
26 czyta z ust suflera 
28  w każdy czwartek na 

naszym rynku

KRZYŻÓWKA
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Rozwiązanie krzyżówki, prosimy wysłać najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 roku droga ma-
ilową na 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 16. Kuriera Za-
kroczymskiego została pani Renata Stańczyk podając poprawne hasło: „Pomnik Latarnia”.
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. Administrato-
rem Państwa Danych Osobowych jest burmistrz Zakroczymia. Jeśli mają Państwo pytania 
dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Urzę-
du 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.

°° Jesteś osobą niepełnosprawną, która posiada 
aktualne orzeczenie o niepełnosprawności 
(w stopniu znacznym o kodzie R lub N)  
lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami?  

°° Masz obiektywne i niemożliwe 
do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności 
w samodzielnym dotarciu do punktu szczepienia 
w umówionym terminie? 

Zadzwoń na infolinię gminną 22 785 21 45 wew. 224 i umów się na TRANSPORT NA SZCZEPIENIE. 
Więcej informacji na stronie www.gov.pl/szczepimysie
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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


