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Naród,
który traci pamięć,
traci sumienie.

S

ierpień i wrzesień są miesiącami, do których chyba najbardziej pasuje słynny cytat wielkiego
wieszcza naszych czasów Zbigniewa
Herberta. My pamiętamy! Pamiętamy o oddaniu hołdu bohaterom
Powstania Warszawskiego. Pamiętamy o naszych dziadkach i ojcach,
którzy tworząc 40 lat temu wolnościowy ruch „Solidarność”, częstokroć poświęcali swoją wolność. Pamiętamy o bohaterskich obrońcach
hitlerowskiej nawałnicy 1939 roku.
I tak długo jak będę burmistrzem
mogę Wam, moi Drodzy, obiecać,
że będziemy pamiętać o wydarzeniach, które ukształtowały naszą
współczesną świadomość i pozwoliły dzisiaj osiągnąć poziom życia,
o którym nasi przodkowie mogli tylko pomarzyć.
Już dzisiaj, jeśli sytuacja epidemiczna
pozwoli, zapraszam Was na uroczystości rocznicowe Święta Odzyskania
Niepodległości, podczas których planujemy koncert patriotyczny.
Człowiek może odnieść ́ sukces prawie we wszystkim do czego żywi nieograniczony entuzjazm powiedział
Charles M. Schwab jeden z tych dynamicznych mężczyzn, którzy zbudowali potęgę przemysłową Ameryki.

Zachowując właściwe proporcje
mogę z czystym sumieniem stwierdzić, że przekształcanie naszej małej, gminnej Ojczyzny w nowoczesne
miasteczko i sołectw z infrastrukturą godną pozazdroszczenia odbywa
się dzięki wielkiej wierze w odniesienie sukcesu, a każda kolejna inwestycja utwierdza nas w przekonaniu, że na fali entuzjazmu można
zrealizować wszystko, co leży w naszym wspólnym zasięgu. Modernizacja przedszkola gminnego i szkoły podstawowej w Zakroczymiu, czy
nowe drogi w Strubinach, Trębkach
Nowych, Smoszewie i Zakroczymiu
są cegiełkami dokładanymi każdego dnia do wyglądu naszego otoczenia, a służącymi poprawie naszego
życia. Trwające inwestycje takie jak
budowa infrastruktury sportowej
przy szkole podstawowej w Wojszczycach czy budowa Gminnego Klubu Dziecięcego w Wygodzie Smoszewskiej oraz projekty rewitalizacji
Rynku i jego okolic, ronda i ul. Ojca
Honorata Koźmińskiego w istotny
sposób zmienią wygląd naszej gminy, co spowoduje, że będziemy dumnie w przyszłym roku obchodzić
600-lecie przyznania praw miejskich
Zakroczymowi.

Artur Ciecierski
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Ukończone remonty dróg gminnych
Podczas wakacji w naszej gminie przystąpiono
do remontów i przebudowy pięciu dróg gminnych.
Nowe nawierzchnie pojawiły się w Strubinach,
Trębkach Nowych, Smoszewie i Zakroczymiu.

P

rzetarg na roboty budowlane został ogłoszony pod koniec maja, a w połowie lipca została podpisana umowa z wykonawcą – firmą Infrastruktura Bud-59 Sp. z o.o.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 799.161,68 złotych.
Jego część, w wysokości 120.000,00 złotych, został pokryty
z dotacji jaką gmina otrzymała ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie
o ochronie gruntów rolnych i leśnych, tzw. FOGR.
Dotacja ta została przyznana na przebudowę drogi
gminnej nr 240609W w miejscowości Strubiny. W ramach
dofinansowania wykonano nową nawierzchnię asfaltową
na długości 815 metrów oraz przebudowano zjazdy i wykonano pobocza z kruszywa łamanego naturalnego.

--ulica Stalowa w Zakroczymiu

W Trębkach Nowych zostały przebudowane dwie drogi
gminne, o długości 580 i 340 metrów. Obie zyskały asfalt,
poprawiając znacznie komfort mieszkańców w dojeździe
do swych posesji.

--Droga w Trębkach Nowych

--Droga w Smoszewie

--Droga w Trębkach Nowych
Nowa droga asfaltowa pojawiła się również w Smoszewie.
Tam, wobec pojawiających się problemów przy ulewnych
opadach, dodatkowo zostało poprawione odwodnienie
drogi.
Ostatnim odcinkiem drogi, który został ukończony, był
183-metrowy odcinek ulicy Stalowej w Zakroczymiu

--Droga w Strubinach

Jak zapowiada burmistrz, to nie koniec inwestycji drogowych. W najbliższym czasie możemy się spodziewać poprawy infrastruktury drogowej w gminie.
KZ
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Modernizujemy strażnicę OSP w Trębkach Nowych
3-stanowiskowy garaż w strażnicy OSP w Trębkach
Nowych zyskał w ostatnim czasie nowe pokrycie
dachowe, instalację elektryczną oraz elewację,
którą przyozdobił napis.

P

race, prowadzone przez firmę TOMBAR Firma Usługowo-Handlowa Paweł Pawłowski, objęły pokrycie
dachu garażu blachodachówką, docieplenie styropianem i otynkowanie elewacji, ozdobienie cokołu budynku płytkami klinkierowymi oraz wykonanie na elewacji
frontowej napisu „OSP w Trębkach Nowych”.
Koszt tych robót wyniósł 125.249,50 złotych z czego
39.363,38 złotych pochodziło z funduszu sołeckiego
wsi Trębki Nowe, natomiast koszt instalacji elektrycznej wyniósł 29.843,63 złotych.
Nową instalację elektryczną otrzymał także sam budynek strażnicy. Koszt jej wymiany wyniósł 25.417,28 złotych, z czego 12.500,00 złotych pochodziło ze środków
Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021”.
KZ

Dotacja na odbiór i utylizację azbestu
na terenie gminy Zakroczym
Gmina Zakroczym otrzymała dotację
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie
pn. „Odbiór i utylizacja azbestu na terenie
gminy Zakroczym 2021”.

W

ysokość otrzymanej dotacji opiewa na kwotę
21.904,40 złotych, co stanowi 70% kosztu kwalifikowanego zadania, którego łączny koszt wynosi

31.292,00 złotych. Po wyłonieniu firmy zajmującej się
odbiorem i utylizacją niezwłocznie przystąpimy do odbioru azbestu od osób, które złożyły odpowiednie wnioski w zeszłorocznym naborze.
KZ

Tereny wokół stawów w Zarębach i Smołach
zostały uporządkowane
Na początku sierpnia zakończyły się prace przy
renowacji stawów w Zarębach i Smołach. Całość
prac została sfinansowana z funduszy sołeckich
tychże wsi.

W

ramach inwestycji teren wokół stawu w Zarębach
został uporządkowany i zagospodarowany poprzez utworzenie deptaka, nawiezienie humusu i zasianie trawy.
W Smołach natomiast, aby poprawić jakość wody dno
zbiornika zostało oczyszczone i pogłębione na całej jego
powierzchni. Dzięki wykonanym pracom teren wokół stawów zyskał zdecydowanie ładniejszy wygląd, a zbiorniki
zostały zabezpieczone przed dalszym zarastaniem i zamulaniem.Zagospodarowanie terenów wokół stawów wykonała firma Roboty Ziemne Józef Cezary Skrzypczyński.
Koszt prac w Zarębach wyniósł 10.070,00 złotych, natomiast w Smołach 12.300,00 złotych.
KZ
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Nie ustają prace budowlane
w Gminnym Klubie Dziecięcym
Trwają prace budowlane w Gminnym Klubie
Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej. Zmiany
są już widoczne gołym okiem.

D

otychczas rozebrana została stara, wewnętrzna klatka schodowa, a w jej miejsce powstała zupełnie nowa,
zewnętrzna. Wykonano także drenaż budynku i izolację
ścian fundamentowych. Wewnątrz budynku zostały ukończone roboty budowlane mające na celu przebudową pomieszczeń mieszczących się na parterze. Pomieszczenia te
zostały zaprojektowane tak, by spełniały wymogi nowej
funkcji budynku. Na ukończeniu jest także remont elewacji. Ściany zewnętrzne zmieniły swój kolor, a okna zyskały kolorowe opaski. Na szczycie został zawieszony napis
„Gminny Klub Dziecięcy”.
W chwili obecnej wykonywane są roboty instalacyjne
– sanitarne i elektryczne. W trakcie remontu jest również
plac zabaw.
Podczas sesji Rady Miejskiej radni podjęli uchwałę, iż czesne za pobyt dziecka nie przekraczający 10 godzin dziennie wyniesie 500,00 złotych, każda dodatkowa
godzina za pobyt dziecka powyżej 10 godzin – 30,00 złotych, natomiast dzienna stawka za wyżywienie nie może

przekroczyć 15,00 złotych. Ostateczną stawkę ustali dyrektor, którym od 1 października została pani Monika
Śmieszny.
Klub powstaje z myślą o przyjęciu 24 maluchów, podzielonych na dwie grupy. Wszystko wskazuje na to, iż
otwarcie nastąpi zgodnie z terminem – 1 stycznia 2022
roku.
KZ

Nowy agregat prądotwórczy
w zakroczymskiej przychodni

10 września miało miejsce oficjalne
przekazanie agregatu prądotwórczego dla
zakroczymskiej przychodni. Oznacza to koniec
problemów z prądem dla placówki.

D

zięki środkom z budżetu gminy Zakroczym w wysokości 30.000,00 złotych, Nowodworskie Centrum
Medyczne zakupiło i zainstalowało agregat prądotwórczy, którego całkowity koszt wyniósł 73.800,00 złotych.

Od teraz Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej nr 3, w przypadku braku prądu, nie musi martwić się już o przechowywanie szczepionek i obsługę
pacjentów. Co warte jest podkreślenia, agregat będzie
zasilał również punkt ratownictwa medycznego.
Podczas oficjalnego przekazania obecni byli między
innymi: Burmistrz Zakroczymia Artur Ciecierski, dyrektor naczelny NCM Jacek Kacperski oraz kierownik POZ
Abdo Naser.
KZ
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Nowe oblicze przedszkola gminnego
gładzie gipsowe, następnie pomalowano i na części naklejono nowe tapety.
Tę część remontu wykonywało Przedsiębiorstwo
Produkcyjno Handlowo Usługowe „PANEX” Dariusz
Pankiewicz, a jej koszt wyniósł 167.563,58 złotych.
Modernizację przeszła również przedszkolna kotłownia. Dotychczasowy kocioł na ekogroszek został
zastąpiony nowym – gazowym. Wraz z wymianą przedszkole zostało podłączone do sieci gazowej. Za prace
związane z modernizacją kotłowni odpowiadała firma HYDRO-BUD Mieczysław Piłka. Ich koszt wyniósł
71.000,00 złotych.
KZ

W trakcie przerwy wakacyjnej budynek
Gminnego Przedszkola Publicznego „Radosne
wzgórze” w Zakroczymiu przeszedł gruntowny
remont.

N

asze pociechy z pewnością korzystnie odczują
zmiany jakie zaszły w przedszkolu. Wyremontowane zostały sale lekcyjne, szatnia, korytarz, łazienka personelu oraz pomieszczenia gospodarcze. Wymieniona
została instalacja elektryczna oraz stolarka okienna
i drzwiowa. Wszystkie remontowane pomieszczenia
zyskały nowe posadzki. Na ścianach położono nowe

Zakroczymska szkoła staje się nowoczesną

Podczas wakacji, gdy uczniowie odpoczywali
od nauki, w szkole podstawowej rozpoczął
się kolejny etap modernizacji placówki. Tym
razem remontu doczekały się pomieszczenia
na pierwszym piętrze.

C

ałkowitej metamorfozie uległo 5 sal lekcyjnych, pracownia komputerowa, a także pokoje – dyrekcji i psychologa szkolnego. W nowo wyremontowanych pomieszczeniach zostały wymienione posadzki. Stare, wysłużone
latami, parkiety zastąpiły nowoczesne wykładziny PCV.
Wymieniono również parapety i osłony grzejnikowe.
We wszystkich salach wymieniono instalacje elektryczne
wraz z oprawami oświetleniowymi.

Szczególnym powodem do dumy jest nowa pracownia
komputerowa, która została wyposażona w nowoczesny
sprzęt komputerowy. Sale lekcyjne zostały umeblowane
nowymi, kolorowymi szafkami, ławkami i krzesłami, które
nadały im radosny charakter.
Prace budowlane zostały przeprowadzone przez firmę
„FACIT” Usługi Budowlano-Remontowe Hebda Zofia, a ich
łączny koszt wyniósł 265.722,67 złotych. Kwota ta w całości została pokryta z budżetu gminy.
Systematyczna poprawa warunków w gminnych placówkach oświatowych od kilku lat jest już priorytetowym
zadaniem jakie podejmują władze gminy. Uczniowie z pewnością mogą się czuć zadowoleni z warunków i możliwości
rozwoju jakie oferują im placówki oświatowe.
KZ
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Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Tradycyjnie w dniu 1 września odbyła się
inauguracja roku szkolnego 2021/22. Szkoły
w gminie Zakroczym jako jedne z nielicznych
w powiecie zorganizowały uroczyste rozpoczęcie
roku szkolnego na świeżym powietrzu.

N

owy rok szkolny stanowi kolejny początek w procesie
kształcenia. Wraz z początkiem września przeszło 4,6
miliona uczniów z 20 tysięcy szkół rozpocznie nowy rok
szkolny. Dla 381 tysięcy z nich będzie to zupełnie nowe
doświadczenie. Całej społeczności szkolnej życzymy, aby
ten rok był czasem spokojnej nauki, której nie zakłócą obostrzenia związane z pandemią. Niech wszystko to, co pozostaje w sferze planów i marzeń zostanie zrealizowane
właśnie w roku szkolnym 2021/2022.
KZ

Wyróżnienie w konkursie Opiekun Stypendysty
Roku 2020/2021
Bardzo miło nam poinformować, że Pani Agata
Świderska uzyskała tytuł Laureata Konkursu
„Opiekun Stypendysty Roku 2020/2021”
realizowanego w ramach projektu „Mazowiecki
program stypendialny dla uczniów szczególnie
uzdolnionych – najlepsza inwestycja
w człowieka”.

T

ytuł ten przyznawany jest nauczycielom, którzy poprzez swoje zaangażowanie, realizację projektów
edukacyjnych i efektywną współpracę z uczniami stają
się wzorem nauczyciela sprawującego opiekę nad zdolnym uczniem.
Pani Agata Świderska w ubiegłym roku szkolnym
miała pod opieką dwie uczennice – Zuzannę Ziemkiewicz oraz Oliwię Krakowiak z klasy 7. Oficjalne wyróżnienie nastąpi na gali organizowanej przez Marszałka
Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Pani
Agacie szczerze gratulujemy oraz życzymy kolejnych
sukcesów.
Aleksandra Szczurowska
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Wycieczka do Parku Rozrywki w Julinku

14 czerwca dzieci z naszego przedszkola
odwiedziły Park Rozrywki w Julinku,
wyjątkowe w swoim rodzaju miejsce nie
tylko w skali Mazowsza, lecz również
Polski. Na terenie dawnej bazy cyrkowej,
w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego,
na obszarze prawie 30 hektarów zlokalizowano
szereg atrakcji dla dorosłych jaki i dzieci.

N

asza wizyta rozpoczęła się od zabaw w krainie dmuchańców, następnie w małych grupach dzieci grały w mini golfa. Po szaleństwach przyszła pora na zwiedzenie wystawy sztuki cyrkowej, po której oprowadzał
nas kustosz. Wystawa dokumentuje historię polskiego cyrku od XIX wieku do czasów współczesnych.

W zbiorach Parku znajduje się kilka tysięcy eksponatów. Jest to największy taki zbiór w Polsce i jeden
z najbardziej znaczących na świecie. Podczas spotkania
z kustoszem przedszkolaki miały możliwość obejrzenia
filmu ukazującego najróżniejsze sztuki cyrkowe: iluzjonistów, akrobatów, treserów, klaunów, ekwilibrystów
(aktorów chodzących na linach), torsjonistów (aktorów
ekstremalnie wygimnastykowanych) oraz siłaczy. Następnie dzieci wzięły udział w grze terenowej „W poszukiwaniu klauna Wojtka”. Później bawiły się na olbrzymim placu zabaw. Po przerwie na obiad, ponownie
wróciły do zabawy. Tym razem były to zabawy z wielkimi bańkami mydlanymi oraz chodzenie w olbrzymich
butach klaunów. Do przedszkola dzieci wróciły z upominkami od klauna Wojtka.
Elżbieta Lewandowska

XXI edycja akcji „Góra Grosza”
Akcja ta polega na zbiórce drobnych monet. Jej
celem jest pomoc dzieciom, które wychowują
się poza swoją rodziną – w domach dziecka
czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale
najważniejszym celem akcji jest działanie
edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę
stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi
i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Z

biórka, trwająca od 26.10.2020 r. do 31.05.2021 r., zakończyła się powodzeniem i cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem. Nasza góra ważyła aż 44 kilogramów!
Wspólnymi siłami zebraliśmy kwotę 526,95 złotych. Po raz
kolejny wsparli nas pracownicy stacji paliw ZOCH w Zakroczymiu. Wszystkim razem i każdemu z osobna bardzo dziękujemy za wspólne uczestnictwo w słusznej sprawie. Liczymy również na wsparcie w przyszłorocznej edycji.
Elżbieta Lewandowska
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Narodowe Czytanie
w Wojszczycach
6 września w naszej szkole odbyła się dziesiąta,
jubileuszowa odsłona Narodowego Czytania.
W tej edycji przeczytane zostały fragmenty
Moralności pani Dulskiej autorstwa Gabrieli
Zapolskiej. Jak co roku, do akcji włączył się
Burmistrz Zakroczymia Artur Ciecierski,
któremu towarzyszyła dyrektor szkoły wraz
z uczniami.

A

kcja czytania organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną
lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Tegoroczny
utwór został napisany przez Zapolską w 1906 roku. Bardzo szybko stał się popularny i jest uważany za jedno

z najważniejszych osiągnięć twórczych pisarki. Cechuje go
komizm i bogactwo obserwacji obyczajowych. Sztuka Zapolskiej z pewnością wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną, a określenie „dulszczyzna” weszło
na stałe do języka potocznego.
Aleksandra Szczurowska

Stypendia artystyczne i sportowe przyznane!

20 sierpnia, podczas XXXIX sesji Rady Miejskiej
w Zakroczymiu burmistrz Artur Ciecierski,
zgodnie z Programem Stypendialnym Gminy
Zakroczym, przyznał 6-miesięczne stypendia
sportowe i artystyczne.

S

typendia otrzymało łącznie 11 uczniów. Sportowe uzyskali: Daniel Marczak i Norbert Sadowski,
natomiast stypendia artystyczne trafiły do rąk: Natalii Piekutowskiej, Karoliny Krzemińskiej, Agnieszki
Bylińskiej, Marty Lewandowskiej, Kingi Bodzak, Alicji

Pszczółkowskiej, Zuzanny Pszczółkowskiej, Michaliny
Dudziej, a także Kamila Kieszkowskiego.
Sesja była również okazją do pożegnania Alicji Kabacińskiej, która zakończyła pracę w zakroczymskiej
szkole. Dobrą wiadomością jest natomiast to, iż pani
Alicja nadal będzie kształciła naszą młodzież, choć już
wyłącznie w Gminnym Ośrodku Kultury.
Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy wyróżnienia, a Alicji Kabacińskiej życzymy dużo satysfakcji z wykonywanej pracy w GOK!
KZ
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Piknik rodzinny

„Zdrowo, aktywnie,

4 września na boisku szkolnym w Zakroczymiu
odbył się Piknik rodzinny „Zdrowo, aktywnie,
ekologicznie” zorganizowany wspólnie przez
Gminę Zakroczym i Gminny Ośrodek Kultury
w Zakroczymiu. Pogoda dopisała, a różnorodność
atrakcji sprawiła, że każdy, bez względu na wiek,
mógł znaleźć coś interesującego dla siebie, gdyż
zgodnie z hasłem pikniku było zdrowo, aktywnie
i ekologicznie.

J

ednym z najważniejszych elementów wydarzenia była
niewątpliwie promocja szczepień przeciw COVID-19.
Na wszystkich zainteresowanych czekał mobilny punkt
szczepień, w którym po konsultacji z lekarzem można było
zaszczepić się przeciw koronawirusowi. Dystrybuując ulotki zachęcaliśmy do zaszczepienia się wszystkich niezdecydowanych podkreślając, że to ostatni moment aby nabyć
odporność jeszcze przed jesienią.

Dużym zainteresowaniem cieszył się plenerowy punkt
spisowy Narodowego Spisu Powszechnego Ludności
i Mieszkań 2021 oraz punkt konsultacyjno-informacyjny
Programu „Czyste Powietrze”, w którym można było uzyskać szczegółowe informacje o realizowanym przez Gminę
programie, dofinansowującym wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne rozwiązania przyczyniające się do poprawy jakości powietrza.
Podczas pikniku nie zabrakło również wielu aktywności i wydarzeń sportowych zorganizowanych zarówno dla
dzieci jak i dorosłych. W zaaranżowanym miasteczku rowerowym, pod okiem doświadczonych instruktorów, przy
wykorzystaniu profesjonalnych przeszkód rowerowych,
można było doskonalić swoje umiejętności jazdy na rowerze. Duże emocje, w szczególności wśród najmłodszych
uczestników, wzbudziło rowerowe przedstawienie artystyczne w wykonaniu Jonasza Pakulskiego – profesjonalnego akrobaty rowerowego, uczestnika X edycji Programu
„Mam Talent”.
Przygotowany sprawnościowy tor przeszkód budził
duże zainteresowanie dzieci, które motywowane przez rodziców wytrwale walczyły o najlepsze wyniki. Na koniec
zawodów najlepsi uczestnicy zostali obdarowani nagrodami przez burmistrza.
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ekologicznie”

Dzieci z wielkim zaangażowaniem brały udział w warsztatach kreatywnych i ekologicznych. Ozdabiały ekotorby,
a w ramach zajęć z upcyklingu przerabiały pojemniczki
po jogurtach na wazoniki i kubeczki na kredki. Grały również w kamienne kółko i krzyżyk, tworzyły obrazki z gwoździ i włóczki, a z dużej, drewnianej procy strzelały pluszakami do wieży z kartonów. Dużym zainteresowaniem
cieszyły się też warsztaty z wyplatanie koszyczków wiklinowych. Każdy uczestnik, który spróbował przygody z plecionkarstwem wrócił do domu z własnym wiklinowym koszyczkiem na skarby.
Ogromną popularnością, nie tylko dzieci ale również
dorosłych cieszył się również pokaz sprzętu wojskowego
oraz szkolenia instruktażowe z zakresu udzielania pierwszej pomocy prowadzone przez żołnierzy z 65 Batalionu
Lekkiej Piechoty w Pomiechówku.
W zaaranżowanej strefie zdrowia, udzielane były porady dietetyczne, a przy użyciu specjalnej wagi z elektrodami,
można było wykonać analizę składu ciała wskazującą m.in.
ilość tkanki tłuszczowej, poziom nawodnienia organizmu,
masę mięśniową czy wiek metaboliczny. Na stoisku można było również skosztować zdrowych i niskokalorycznych
specjałów, prezentowanych w ramach cateringu dietetycznego i diety pudełkowej.

W strefie relaksu, w ramach jubileuszowej, dziesiątej
już edycji Narodowego Czytania, nasza Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała kiermasz książki. W tym roku
czytaliśmy „Moralność Pani Dulskiej” autorstwa Gabrieli
Zapolskiej.
Na zapoczątkowanym „Zakroczymskim kiermaszu rozmaitości” czyli wystawie rękodzieła i produktów lokalnych,
lokalni wytwórcy zaprezentowali swoje produkty i prace.
Na stoiskach można było obejrzeć i kupić m.in. serwetki
robione szydełkiem, torebki zapachowe, ceramiczne miseczki, patery, magnesy, i obrazki, świece do aromaterapii,
kwiaty i dekoracje z papieru, wianki ze styropianu, dekoracje na drewnianych obręczach, meble drewniane w formie
zwierząt do domu i ogrodu, rzeźby w drewnie inspirowane
przyrodą (ptaki, ślimaki, krety, zające) a także syropy, miody, sosy oraz owocowe i warzywne przetwory.
Wydarzenie zakończyło się wręczeniem pucharów i dyplomów amatorskim drużynom rozgrywającym mecze piłki nożnej.
Dziękujemy wszystkim za wspaniałą zabawę.
KZ
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40 lat NSZZ RI „Solidarność”
w Zakroczymiu

W niedzielę 29 sierpnia na dziedzińcu
zakroczymskiego klasztoru odbyła się
nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Sesja
była znakomitą okazją do upamiętnienia 40.
rocznicy powstania i działalności na naszym
terenie NSZZ RI „Solidarność”.

U

roczystości rozpoczęły się o godzinie 10.00 mszą
świętą w kościele pw. św. Wawrzyńca z udziałem
Chóru Gregorianie. Po niej zgromadzeni uczestnicy
przenieśli się na dziedziniec klasztoru, gdzie odbyło
się nadzwyczajne posiedzenie Rady Miejskiej. Podniosły charakter sesji podkreślili w swych przemówieniach
licznie zaproszeni goście, wśród których znajdowali się m.in.: lider i przewodniczący związku, były minister rolnictwa – Gabriel Janowski, pierwszy przewodniczący Zarządu Miejsko-Gminnego NSZZ Rolników

Indywidualnych „Solidarność” – Janusz Byliński czy sygnatariusz porozumień rzeszowskich, lider „Solidarności” Rolników Indywidualnych – Józef Frączek. Ostatnim
akcentem uroczystości było odsłonięcie tablicy pamiątkowej, którego dokonali wspólnie Burmistrz Zakroczymia Artur Ciecierski, przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Serwatka, Janusz Byliński oraz Andrzej Łuszczewski. Kolejnym akcentem obchodów było wydawnictwo,
jakie gmina przygotowała wraz z Andrzejem Kaczorowskim. Specjalne wydanie Kuriera Zakroczymskiego,
w całości poświęcone zostało historii zakroczymskiej
„Solidarności”. Cieszyło się ono dużym zainteresowaniem oraz uznaniem ze strony zaproszonych gości.
Wszystkich zainteresowanych historią przedstawioną
w tym periodyku zachęcamy do sięgnięcia po lekturę.
Wydanie elektroniczne jest już dostępne na stronie internetowej gminy.
KZ
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Zakroczym pamięta
Jak co roku, 1 sierpnia o godzinie 17:00, uroczyście
upamiętniliśmy w Zakroczymiu rocznicę wybuchu
powstania warszawskiego. W uroczystościach
wzięli udział mieszkańcy, harcerze, zaproszeni
goście oraz przedstawiciele władz gminy. Uczcili
oni pamięć tego wydarzenia minutą ciszy oraz
złożeniem kwiatów pod pomnikiem na Rondzie
„Rodzina Zakroczymska”.

T

egoroczne uroczystości miały wyjątkowy charakter.
Wzięła w nich udział pani Władysława Magnuszewska,
mieszkanka naszej gminy, kapitan Wojska Polskiego, która
pod pseudonimem Zula brała udział – od początku do końca – w powstaniu warszawskim. Obecnie 96-letnia pani

Władysława opowiedziała zgromadzonym licznie mieszkańcom o swych losach powstańczych oraz tych tuż powojennych, gdy 2 grudnia 1944 roku przechodząc linię frontu
została aresztowana przez NKWD. Sądzona przez dwóch
Rosjan i Polaka, została skazana na 10 lat więzienia. Trafiła
do, dzisiaj bydgoskiego, Fordonu, który opuściła 13 grudnia 1954 roku.
Pamięć o uczestnikach powstania została upamiętniona również na Forcie I w Zakroczymiu. Zastępca Burmistrza – Agata Januszewska wraz z wiceprzewodniczącym
Rady Miejskiej – Karolem Figurą złożyli kwiaty w imieniu mieszkańców na pomniku znajdującym się na forcie.
To właśnie tam w czasie powstania i tuż po nim Niemcy
utworzyli obóz przejściowy dla mieszkańców Warszawy
i okolic.
Obchody zakończyły się w Gminnym Ośrodku Kultury
pięknym koncertem pieśni i piosenek powstańczych w wykonaniu Anny Kutkowskiej i Macieja Nowickiego.
KZ
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U nas nie ma nudy!
Okres wakacji zaowocował w liczne aktywności,
w których udział wzięli zarówno starsze jak
i młodsze pokolenie. Rozpoczęliśmy sezon letni
od pikniku na powitanie lata, który poniekąd był
również obchodami dnia dziecka.

M

oc atrakcji ściągnął na zakroczymski rynek liczne
grono dzieci z rodzicami. Kilka dni później pokaźna
grupa miłośników sztuki aktorskiej wybrała się na przedstawienie „Powiedzmy miłość” odegrane w Teatrze Komedia. Kolejne „wyjście do teatru” miało miejsce w połowie
września. Tym razem obejrzeliśmy „Wieczór Włoski” w Teatrze Buffo.
W sierpniu, po raz pierwszy po półtorarocznej przerwie, zorganizowaliśmy spotkanie klubu seniorów „Pogodna jesień”. Kilka dni później, mimo niesprzyjającej pogody
zorganizowaliśmy kino plenerowe, podczas którego wzruszaliśmy się oglądając film pt. „Jutro będziemy szczęśliwi”.
Tydzień później, nasza sala zamieniła się w zakład stolarski, gdzie podczas warsztatów dzieci budowały domki dla lalek, karmniki, żaglówki, pudełka i wiele innych.
Podczas, gdy młodzież bawiła się w najlepsze, nam udało
się pozyskać 6 nowoczesnych laptopów w ramach projektu „Sieć na kulturę w podregionie warszawskim zachodnim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa. Otrzymany sprzęt zostanie wykorzystany w celach dydaktycznych i rozwojowych
podczas cyklicznych zajęć.
Tym optymistycznym akcentem zakończyliśmy wakacje w GOK, jednak już teraz nie możemy się doczekać kolejnych spotkań i wspólnych przygód. Zachęcamy
do śledzenia naszej strony internetowej: www.gok-zakroczym.pl oraz profilu na Facebook’u:@Gminny-Ośrodek-Kultury-w-Zakroczymiu, gdzie można znaleźć bieżące
wydarzenia.
GOK Zakroczym

Sukcesy podopiecznych Gminnego Ośrodka Kultury
Nasza uzdolniona młodzież została doceniona
przez Burmistrza Zakroczymia Artura
Ciecierskiego, który wręczył stypendia
artystyczne i sportowe podczas posiedzenia
Rady Miejskiej w Zakroczymiu (o czym piszemy
w innym miejscu).

S

typendia otrzymali głównie nasi uzdolnieni wokaliści. Bez wątpienia, taka forma promocji jest nie
tylko motywacją, ale także nagrodą za ich wyjątkowe
osiągnięcia, wśród których znalazły się: 2 miejsce w XIX
Międzynarodowym Konkursie „Digi-Talenty Lato 2021”

(Marta Lewandowska), 3 miejsce Zuzi i Ali Pszczółkowskich, czyli duetu,, The Bees”. Marta Lewandowska
otrzymała także wyróżnienie w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Dolnośląska Nutka 2021, Kamil Kieszkowski otrzymał Nagrodę Dyrektora Festiwalu w XVI
Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Podlaska Nuta,
a Karolina Krzemińska otrzymała wyróżnienia w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Dolnośląska Nutka
2021 oraz w IX Mazowieckim Festiwali Piosenki – Izabelin 2021.
Wokalistom oraz pani instruktor Alicji Kabacińskiej
serdecznie gratulujemy kolejnych sukcesów!
GOK Zakroczym

Nowy sezon w Gminnym Ośrodku Kultury
Koniec wakacji to jednocześnie początek roku
artystycznego 2021/2022 w Gminnym Ośrodku
Kultury w Zakroczymiu.

W

raz z nadejściem września rozpoczął się nabór na zajęcia stałe w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu. W ofercie znalazły się: sekcja wokalna, instrumentalna, taneczna oraz kreatywna plastyka. Do grona stałych
bywalców dołączyła grupa nowych uczestników, którzy
mogą szlifować swój talent wokalny, uczyć się gry na gitarze, keyboardzie czy perkusji, a także trenować swoje zdolności taneczne i techniczno-plastyczne.

Nasi uczestnicy formują zespoły instrumentalne, wokalne, wspólnie przygotowują się do udziału w konkursach
i festiwalach, w których zajmują najwyższe stopnie na podium. Oferta wyżej wymienionych, odpłatnych zajęć skierowana jest do dzieci i młodzieży szkolnej.
Dla osób dorosłych przygotowaliśmy zajęcia jogi oraz
fitness. Zaplanowaliśmy również wydarzenia cykliczne,
zarówno dla dzieci, jak i dorosłych; warsztaty ceramiczne
i garncarskie, naukę gry w brydża, warsztaty wiązania makramy oraz wiele innych.
ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW: TEL. 789 074 225
GOK Zakroczym
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Nowa kadencja dyrektor biblioteki
1 września Burmistrz Zakroczymia Artur
Ciecierski powołał panią Katarzynę Kiliś
na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki
Publicznej w Zakroczymiu na kolejnych 7 lat.

R

ozwój czytelnictwa oraz szerzenie kultury w naszej gminie to bez wątpienia mocne strony pani
dyrektor.
Burmistrz podziękował za dotychczasową pracę
na rzecz naszej biblioteki oraz złożył życzenia dalszych
sukcesów.
Gminna Biblioteka Publiczna

Biblioteka, to także szerzenie kultury i tradycji
Gminna Biblioteka Publiczna w Zakroczymiu
otrzymała dofinansowanie w wysokości 10.000,00
złotych z programu „Partnerstwo dla książki”
ze środków finansowych Ministra Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury, na zadanie
„Biblioteka w centrum miasta”.

śpiewania znanych i powszechnie lubianych piosenek.
Trzecie spotkanie muzyczne, to koncert z okazji Dnia Seniora w wykonaniu Wojciecha Bardowskiego.
Wszystkie te spotkania dzięki swej ciekawej formie dały
możliwość wspólnego spędzania czasu, integracji i aktywizacji seniorów.
Gminna Biblioteka Publiczna

P

ozyskane środki zostały przeznaczone na koncert
piosenek powstańczych, który idealnie wkomponował się w obchody 77. rocznicy wybuchu powstania
warszawskiego.
Było to już drugie spotkanie muzyczne w GOK. Pierwsze miało miejsce w czerwcu i zatytułowane było „Wycinanki pani Janki”. Podczas spotkania seniorzy wzięli udział
w warsztatach wycinankarskich prowadzonych przez doświadczoną animatorkę oraz mieli możliwość wspólnego

Nowe pozycje na półkach Gminnej Biblioteki
Publicznej
W związku z likwidacją szkoły podstawowej
w Emolinku biblioteka gminna została
obdarowana kronikami tejże szkoły, które
są piękną pamiątką, ale także źródłem wiedzy
i historii.

P

onadto, biblioteka otrzymała w darowiźnie ponad 700 pozycji, w skład których wchodzą przede
wszystkim lektury szkolne.
Zapraszamy wszystkie dzieci do wypożyczania książek już teraz.
Możesz zapytać o dostępność danej pozycji dzwoniąc pod numer telefonu: 22 785 21 89 lub pisząc
e-mail na adres: biblioteka@zakroczym.pl.
Gminna Biblioteka Publiczna
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Informacje z Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Zakroczymiu w ostatnim kwartale wykonywał
przede wszystkim zadania statutowe polegające
na wypłatach zasiłków z pomocy społecznej,
świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych
czy wydawaniu Karty Dużej Rodziny.

W

sposób ciągły pracownicy socjalni wykonywali pracę na rzecz rodzin i osób, które same, wykorzystując
własne możliwości nie są w stanie przezwyciężyć trudności z jakimi się spotykają. Głównie są to trudności w wykonywaniu obowiązków wychowawczych wobec dzieci, opieka nad seniorami czy walka z uzależnieniem. Prowadzono
procedurę Niebieskiej karty w rodzinach, w których występuje przemoc domowa. W tym miejscu należy zwrócić
uwagę, że podczas pandemii przemoc w rodzinie występowała częściej, a praca szczególnie ze sprawcami przemocy,
była utrudniona. Pracownicy socjalni, którzy są członkami

grup roboczych ds. przemocy, przy współpracy z policją,
musieli czuwać nad bezpieczeństwem ofiar przemocy,
a w szczególności dzieci.
Nadal jesteśmy w trakcie realizacji zadania 2 i 3 projektu unijnego pt. „Nowy model organizacji pracy w GOPS”.
Pracownicy otrzymali wsparcie poprzez szkolenia tematyczne i superwizję pracy socjalnej. Przy pomocy ekspertów i kierownika GOPS rozpoczęliśmy pracę w warunkach
nowego modelu organizacyjnego.
Kontynuowaliśmy także realizację programów:
„Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej”,
„Wspieraj Seniora”, a także „Asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej”.
W sierpniu br. zakończyliśmy kolejną edycję programu
„Pomoc żywnościowa” – edycja 2014–2020. Z tej formy pomocy co miesiąc korzystało ponad 300 osób. Pracownicy
socjalni byli zaangażowani w wydawanie produktów żywnościowych dla osób, które były do tego uprawnione.
Anna Lewicka

W gminie przybywa nowych
wiat przystankowych
Pod koniec sierpnia wymienionych
zostało kolejnych siedem przystanków
autobusowych. Nowe wiaty stanęły
w miejscowościach: Henrysin, Błogosławie,
Zaręby, Wólka Smoszewska, Mochty-Smok
oraz Trębki Stare.

O

d 2018 roku łącznie wymienionych zostało już 27
z 28 przystanków autobusowych znajdujących

się na terenie gminy. Planowana była również wymiana przystanku w Trębkach Nowych przy skrzyżowaniu, lecz na prośbę mieszkańców pozostawiliśmy stary
przystanek, na którym wymieniliśmy dach, ławkę oraz
zamontowaliśmy nowy kosz na śmieci.
Z przykrością stwierdzamy jednak, że przystanki
są nieustannie dewastowane poprzez wybijanie szyb
i malowanie sprejem. Prosimy zatem o reagowania
na akty wandalizmu i zgłaszanie ich do odpowiednich
organów.
Maciej Dubiej
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Program „Czyste Powietrze”

Chcesz wiedzieć więcej o Programie „Czyste
Powietrze”? Odwiedź punkt konsultacyjnoinformacyjny w budynku Urzędu Miejskiego
w Zakroczymiu.

P

rzypominamy, że na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Zakroczym a Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu
działa Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu
„Czyste Powietrze”, w którym można uzyskać:
1. s zczegółowe informacje o Programie „Czyste
Powietrze”,
2. w
 sparcie merytoryczne w zakresie przygotowania
wniosku o dofinansowanie, który następnie przesyłany będzie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gdzie
zostanie dokonana jego ocena merytoryczna,
3. wsparcie merytoryczne przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania, w tym pomoc przy poprawnym
wypełnieniu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.
Punkt czynny jest w godzinach pracy urzędu. Konsultacje prowadzone są osobiście przez pracowników
Urzędu Miejskiego, po uprzednim umówieniu telefonicznym pod numerem 22 785 21 45 wew. 234. Należy jednak pamiętać, że pierwszym i najważniejszym
krokiem w procedurze aplikowania o dofinansowanie
jest założenie konta na portalu beneficjenta – https://
portal.wfosigw.pl/

2. instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody
użytkowej,
3. wentylację mechaniczną,
4. mikroinstalację fotowoltaiczną,
5. ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).
czyli na działania przyczyniające się do poprawy jakości powietrza, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i poprawę efektywności energetycznej budynków
mieszkalnych jednorodzinnych.
Warto zaznaczyć, że fundusze można otrzymać zarówno na projekty nierozpoczęte, w trakcie realizacji
lub zakończone. Jednak rozliczeniu podlegać będą jedynie koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed złożeniem wniosku. Projekt musi zostać ukończony do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku w ramach programu.

Kto może skorzystać z Programu?

Program skierowany jest do osób fizycznych, które
są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim
budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą
wieczystą.

O jaką kwotę można się ubiegać?

°°
do 30.000,00 zł., czyli podstawowy poziom dofinan-

Na co można otrzymać wsparcie
finansowe?

sowania – uprawnione są osoby, których roczny dochód nie przekracza kwoty 100.000,00 zł.
°°
do 37.000,00 zł., czyli podwyższony poziom dofinansowania – uprawnione są osoby, których przeciętny
średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie
domowym nie przekracza kwoty 1.564,00 zł. w gospodarstwie wieloosobowym i 2.189,00 zł. w gospodarstwie jednoosobowym.

1. w
 ymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania
Programu,

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” dostępne są na stronie internetowej Programu: www.czystepowietrze.gov.pl
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Wakacje z Uczniowskim Klubem Sportowym Lider
Lipiec i sierpień 2021 roku to pierwszy,
od dłuższego czasu, powiew normalności jeśli
chodzi o sport i rekreację. Także w naszym klubie
był to niezwykle intensywny czas.

W

raz z rozpoczęciem wakacji, 27 czerwca grupa 54
uczestników, pod okiem 6 opiekunów, wyjechała na obóz sportowo-rekreacyjny z elementami windsurfingu oraz żeglarstwa. Już od pierwszego dnia uczestnicy
poznawali tajniki sportów wodnych, których na co dzień
nie mają okazji uprawiać. Oprócz tego typu aktywności rozegraliśmy wiele turniejów oraz zawodów. Nadrzędnym
celem było zaproponowanie każdemu z uczestników odpowiedniej formy aktywności, którą będzie mógł później
samodzielnie podjąć. Oprócz zajęć ruchowych zorganizowaliśmy warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej
oraz poznawaliśmy sposoby radzenia sobie ze stresem i innymi negatywnymi emocjami. Ostatniego dnia obozu zorganizowaliśmy regaty windsurfingowe. W szranki stanęło
ośmiu uczestników: Julia Nagiel, Ania Piasecka, Bartek Policiński, Jakub Piasecki, Hubert Tomaszewski, Ola Dąbrowska, Piotrek Ambroziak oraz Marysia Wysocka.
Warto wspomnieć także, że organizacja obozu windsurfinogowo-żeglarskiego została dofinansowana ze środków
fundacji „Lotto” w ramach programu „Sportowe Wakacje +” oraz z budżetu gminy Zakroczym w ramach małego grantu w wysokości 10.000,00 złotych. Gmina użyczyła
również na wyjazd dwóch autokarów.
Od początku sierpnia wznowiliśmy także zajęcia
z animacji ruchowych, które odbywały się od poniedziałku do piątku. Zapotrzebowanie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Często, nawet mimo niesprzyjającej pogody, frekwencja na zajęciach wynosiła ok. 20 dzieci. Był

to bardzo ważny sygnał jak duża jest potrzeba ruchu wśród
dzieci i młodzieży. Zajęcia są organizowane w ramach programu „Rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży w oparciu o zajęcia sportowe w gminie Zakroczym”, na który klub
otrzymał dotację w wysokości 55.700,00 złotych, dzięki
czemu zajęcia są całkowicie bezpłatne dla uczestników.
Planujemy realizację tego programu przynajmniej do końca października 2021.
Pod koniec sierpnia zorganizowaliśmy obóz piłkarski
dla uczestników zajęć piłki nożnej. 30 uczestników każdej
z grup wiekowych przez 7 dni doskonaliło swoje umiejętności piłkarskie, mając czasami nawet 3 jednostki treningowe dziennie. Warunki, ze względu na zmienną aurę, były
często bardzo trudne. Mimo to, rozegraliśmy 7 meczów towarzyskich, w których realizowaliśmy różne cele związane
z grą w piłkę nożną. Był też czas na inne aktywności tj. zajęcia na deskach SUP oraz kręgle.
Organizacja obozu piłkarskiego była dofinansowana
ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Klub 2021”, a na wyjazd autokar, bez dodatkowych opłat, udostępniła gminę
Zakroczym.
Warto także wspomnieć o lokalnych darczyńcach, którzy wsparli organizacyjnie powyższe wyjazdy, byli to: Krystyna i Zbigniew Kaczor (Wulkanizacja Zbigniew Kaczor),
Michał Nagiel, Jakub Urbaniak (Złotopolska Dolina oraz
Miętowe Wzgórza), Marta Kieszkowska (Bank Spółdzielczy
oddz. w Zakroczymiu), Ochotnicza Straż Pożarna Zakroczym, Iwona Bączek (Pizzeria Pauza), Dariusz, Daniel i Damian Lenc (Pizzeria LaBella), Bożena Jaworska (Karczma
pod Jaworem), Łukasz Kowalski (EP Łukasz Kowalski), Mateusz Krajewski oraz Świetlica Środowiskowa „Przyjaciel”.
Już niebawem rozpoczniemy nabór na obóz zimowy,
a tymczasem zapraszamy serdecznie na zajęcia sportowe
organizowane przez UKS Lider Zakroczym. Znajdziecie nas
na Facebook’u oraz pod adresem: uks-lider-zakroczym.pl.
Kamil Chmielewski
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KRZYŻÓWKA
Poziomo:
1
drzemka
5
nasz gminny sąsiad
9
krewna borówki
10 pradziadek kalkulatora
11 nasz gminny sąsiad
12 z menorą w herbie
13 meander
15 bywa piorunujący
16 kroi ziemię
19 materiał na wycieruchy
20 świecą w akwarium
22	pokój dla letnika lub
wojaka
25 rywal Auchan
27 laska alpinisty
29 „… i Małgorzata”
30 fortel
31 kuratela
32 z koralami
33 gramofon
34 kompan Kajka

Pionowo:
1
pisklę
2
produkt z kwarcu
3
nasz gminny sąsiad
4
z lwem za pan brat
5
primadonna stulecia
6	tutaj można wygrać
Karolinkę
7
onegdaj na czele gminy
8	graficzny motyw
ozdobny
14 prababcia zegara
17 zakłada gniazdka
18 marker
21 kręgosłup statku
23 krwiopijca
24 gość niepożądany
26 grająca ósemka
28 stronnik Dmowskiego
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Rozwiązanie krzyżówki prosimy wysłać najpóźniej do dnia 31 października 2021 roku
droga mailową 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.
Wysyłając zgłoszenie, akceptujecie Państwo postanowienia regulaminu oraz wyrażacie
zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z klauzulą informacyjną o Ochronie
Danych Osobowych, zamieszczoną na stronie internetowej zakroczym.pl. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest burmistrz Zakroczymia. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania
Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może
się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie
Miejskim w Zakroczymiu za pomocą adresu iod@zakroczym.pl.

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 mów 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

