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słowo od burmistrza

Szanowni
Państwo!
Jest tylko jedna rzecz, która
uniemożliwia osiągnięcie
marzenia: strach przed porażką.
Ta myśl Paulo Coelho jest często
drogowskazem w moim działaniu.
Jakże często nie podejmujemy wyzwania obawiając się, iż efekt końcowy nie będzie taki, jaki sobie
założyliśmy. Gdybym w dobie pandemii, inflacji, innych zagrożeń, czyli ogólnej niepewności co do bliższej
i dalszej przyszłości tak rozumował, to dalszy rozwój naszej gminy stanąłby w miejscu. Tymczasem
rozwijamy się w tempie rewelacyjnym, a wszelkie prognozy wskazują, że będzie jeszcze lepiej. Jeden
z potentatów na rynku logistycznym wybrał naszą gminę na miejsce swoich kolejnych inwestycji.
W Zakroczymiu powstanie park logistyczny. Na początek inwestycja
o wartości liczonej w dziesiątkach
milionów euro i szansa na kilkaset
miejsc pracy. Zabiegałem o ten fakt
niemalże 3 lata. Dotacje z Polskiego
Ładu, o których dowiecie się przeglądając nasz periodyk, przyczynią
się do ogromnego rozwoju naszej
społeczności. Zostaną przebudowane drogi i ulice miasta, w tym zakroczymskie parowy.
Przyszły rok będzie rokiem szczególnym – 600 lat temu Zakroczym
otrzymał prawa miejskie. Rada Miejska na mój wniosek podejmie symboliczną uchwałę ogłaszającą rok
2022 – rokiem 600–lecia praw miejskich Zakroczymia. Będzie to dobry
czas nie tylko na świętowanie okrągłej rocznicy, ale przede wszystkim
na dalszą zmianę naszego otoczenia.
Rozpoczęta w tym roku rewitalizacja miasta od ulic: Parowa Okólna,
Rybackiej, czy Warszawskiej, to tylko początek procesu obejmującego
nasze miasto. Jeśli chodzi o inwestycje drogowe, to w tym roku udało
się jeszcze przebudować drogę w Jaworowie-Trębkach Starych. Przyszły
rok zapowiada się rekordowo pod
względem budżetu. Tylko na same
inwestycje wydamy ponad 10 mln zł.
Utrzymamy programy wsparcia dla
mieszkańców. Chcemy utrzymać
bezpłatną komunikację gminną,
z której przecież jesteście Państwo
niezwykle zadowoleni.

Przeżyłem moment prawdziwej
dumy będąc Państwa przedstawicielem we władzach samorządowych,
gdy dowiedziałem się, że nasza gmina wygrała konkurs pod nazwą „Rosnąca Odporność” premiujący gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost
poziomu
zaszczepienia
swoich
mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia
a 31 października 2021 r. Okazaliśmy
się liderami w powiecie nowodworskim i zainkasowaliśmy… okrągły
milion. Czyż nie jesteście wspaniali?! Po prostu, dziękuję! Zapewniam,
że ten milion zostanie dobrze wydany. Na pewno część z tej kwoty
przeznaczymy na nasz nowodworski szpital, który zmienia się każdego
dnia – zdecydowanie na lepsze.
Grudzień to okres zadumy nad
minionym rokiem, ale również czas
radości związanych ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia. Wykorzystując, że odchodzący
rok 2021 jest rokiem norwidowskim,
właśnie cytując naszego wspaniałego poetę pragnę przekazać Państwu
najlepsze życzenia świąteczne:

Jest w moim Kraju zwyczaj,
że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy
wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią
chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia
w tym chlebie.
Cyprian Kamil Norwid

Artur Ciecierski
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Jaworowo – Trębki Stare

Dobiegła końca przebudowa drogi w miejscowości
Jaworowo-Trębki Stare. Na odcinku 1.450 metrów
została położona nawierzchnia asfaltowa,
a także wykonano pobocza z kruszywa łamanego
naturalnego.

P

race zostały wykonane przez firmę Usługi Transportowe Budowlane i Drogowe Ziemiecki Ireneusz, a ich
łączny koszt wyniósł 388.698,52 złotych, z czego kwota
19.576,72 złotych pochodziło z funduszu sołeckiego wsi
Jaworowo-Trębki Stare. Pozostała kwota stanowiła środki
własne Gminy Zakroczym.
KZ

Przebudowy odcinków dróg powiatowych
w Henrysinie i Wygodzie Smoszewskiej

--Droga w Wygodzie Smoszewskiej

--Droga w Henrysinie

W ostatnim czasie, dzięki znakomitej
współpracy Gminy Zakroczym ze Starostwem
Nowodworskim, zostały przebudowane dwa
odcinki dróg powiatowych leżących na terenie
naszej gminy.

W Wygodzie Smoszewskiej przebudowano zaś
1150-metrowy odcinek drogi powiatowej nr 3002W.
Na tym odcinku wykonano nową nawierzchnię bitumiczną jezdni o szerokości 5,2 metra. Podobnie jak
w Henrysinie, zostały wykonane również obustronne
pobocza. Koszt tej inwestycji wyniósł 810.010,35 złotych i także pochodził z środków własnych powiatu
nowodworskiego.

W

miejscowości Henrysin został przebudowany 660-metrowy odcinek drogi powiatowej nr
2417W. Wykonano tam nową nawierzchnię bitumiczną
jezdni o szerokości 5,5 metra oraz obustronne pobocza. Koszt zadania, w całości finansowanego ze środków powiatu, wyniósł 419.197,53 złotych.

Obie inwestycje zostały wykonane przez firmę Drogi
i Mosty Jan Kaczmarczyk.
KZ
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Sprzęt dla strażaków z OSP Zakroczym
i OSP Trębki Nowe
11 października miało miejsce oficjalne
przekazanie sprzętu strażackiego dla
Ochotniczych Straży Pożarnych w Zakroczymiu
i Trębkach Nowych. Zakroczymska strażnica
otrzymała ciężkie nożyce hydrauliczne
ratownictwa technicznego, natomiast
strażnica w Trębkach Nowych 10 kompletów
specjalistycznych ubrań.

Z

akup powyższego sprzętu był możliwy dzięki dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego. Koszt
nożyc wyniósł 40.000 złotych z czego 50% pochodziło
ze wspomnianej dotacji. Na zakup ubrań otrzymaliśmy
15.500 złotych, przy łącznej cenie zakupu wynoszącej
32.000 złotych.
Oficjalnego przekazania sprzętu jednostkom dokonali wspólnie Artur Ciecierski Burmistrz Zakroczymia wraz z Magdaleną Biernacką, zastępcą Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, reprezentującą Marszałka Województwa, Adama Struzika.
KZ

Nowy plac zabaw w Wojszczycach
5 października został oficjalnie otwarty
nowy plac zabaw mieszczący się przy szkole
podstawowej w Wojszczycach. Jego powstanie
to efekt znakomitej współpracy z sołectwami,
których środki w znacznej części sfinansowały
budowę.

N

a placu zabaw pojawiły się: huśtawka wahadłowa,
przeplotnia, huśtawka gniazdo, bujaki w kształcie konika i smoka, tęczowe ławki, wieża oraz zamykana
piaskownica. Prace zostały wykonane przez dwie firmy:
MAJKEL-TRANS Ewelina Tarabańka (wykonanie podłoża oraz ogrodzenie placu) oraz Moje Bambino Sp. z o.o.
(dostawa i montaż urządzeń). Całkowity koszt inwestycji wyniósł 96.385,25 złotych, z czego 61.178,33 złotych
pochodziła ze środków funduszy sołeckich. Aż osiem sołectw wsparło finansowo budowę placu. Były to: Wojszczyce (17.423,81 zł), Błogosławie (14.173,81 zł), Czarna
(11.704,04 zł), Janowo (5.264,61 zł), Strubiny (3.340 zł),
Swobodnia (3.331,06 zł), Śniadowo (3.149 zł) oraz Zaręby
(2.792 zł).
Cieszy, iż większość mieszkańców doceniła potrzebę tej inwestycji i potrafiła się zjednoczyć we wspólnym
celu, gdyż nowy plac zabaw służył będzie dzieciom z całej
gminy.
KZ
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Ponad 6 milionów dla gminy Zakroczym
Najwięcej w powiecie nowodworskim, bo aż
6.650.000 złotych, zostało przyznane gminie
Zakroczym w ramach Rządowego Funduszu Polski
Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

P

rogram ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji
realizowanych przez JST. Gmina Zakroczym w pierwszym
naborze złożyła 3 wnioski, z których jeden – „Przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Zakroczym” uzyskał
dofinansowanie. Całość zadania oszacowana została na 7
milionów złotych, stąd kwota 350.000 złotych będzie pochodziła ze środków własnych gminy. W ramach zadania
planowana jest przebudowa ulic: Utrata (wraz z przebudową chodnika), gen. Ludwika Czyżewskiego (wraz z budową chodnika) oraz Gałachy (odcinek do muzeum), a także

remonty ulic: Fortecznej, Gałachy (nad Wisłą), Parowa Warszawska, Parowa Płocka, Parowa Okólna i Starostwo.
KZ

I etap rewitalizacji budynku przy ulicy
Ojca Honorata Koźmińskiego
W tym roku rozpoczęły się prace przy
budynku komunalnym na ulicy Ojca Honorata
Koźmińskiego 39 w Zakroczymiu. W pierwszym
etapie rewitalizacji wymieniony został dach.

W

porozumieniu z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków stary dach został wymieniony na nowy, wykonany z blachodachówki. Podczas
remontu wymienione zostały również elementy więźby
dachowej. Łączny koszt prac wyniósł 114.240 złotych.
W drugim etapie rewitalizacji budynku, który planowany jest na przyszły rok, zostanie wykonana termomodernizacja elewacji.
Maciej Dubiel

Blisko 1,6 miliona złotych na inwestycje
wodociągowe i kanalizacyjne w gminie
W ramach podziału środków rządowych
na zadania WOD-KAN nasza gmina otrzymała
1.594.220 złotych, z czego 1.237.482 złote
z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie
kanalizacji oraz 356.738 złotych na inwestycje
w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

P

lanuje się, iż powyższe środki w pierwszej kolejności
zostaną przeznaczone na rozbudowę kanalizacji przy
ulicach: Gałachy (odcinek do muzeum) oraz Parowa Płocka. Ponadto zostanie rozbudowany wodociąg do strefy
inwestycyjnej w miejscowości Swobodnia, a także zmodernizowany wodociąg przy ulicy Kościelnej.
KZ
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Rozpoczęły się prace
przy rewitalizacji miasta
Zakroczym
W ciągu ostatnich miesięcy ruszyły prace związane
z projektem rewitalizacji miasta Zakroczym. Jest
to największe w tym roku zadanie inwestycyjne
w gminie. W chwili obecnej na ulicach: Parowa
Okólna, Rybacka, Szkolna, Spacerowa i Warszawska
prace trwają, bądź są już na ukończeniu.

P

rzy ulicy Parowa Okólna w ścisłej współpracy z PGE,
które było inwestorem, została przebudowana linia niskiego napięcia z napowietrznej na kablową. Następnie,
już ze środków gminnych, powstało 7 stylowych słupów
oświetleniowych. Sama ulica zyskała również, na odcinku
250 metrów, nową nawierzchnię z kostki betonowej. Wykonawcą robót związanych z nawierzchnią była firma Arkadiusz Kłos KŁOSBRUK, a łączny koszt tych prac wyniósł
386.873,83 złotych.

Przy ulicy Rybackiej rozpoczęły się prace związane
z przebudową linii niskiego napięcia, oraz budową stylowego oświetlenia (powstanie 6 punktów). W dalszej kolejności powstanie nowa nawierzchnia ciągu pieszego
(schodów). Będzie ona wykonana z kostki granitowej. Wyprofilowana, na długości 60 metrów, zostanie także istniejąca nawierzchnia jezdni z bruku. Prace przy ulicy Rybackiej powinny się zakończyć wiosną przyszłego roku.
Jednocześnie trwają prace przy ulicach: Warszawskiej,
Spacerowej i Szkolnej, gdzie po przebudowie linii niskiego
napięcia przez PGE, wybudowane zostanie nowe, stylowe
oświetlenie.
KZ

Podsumowanie gminnego programu
ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza
Ogłoszony w tym roku program zaplanowany
na lata 2021-2023 spotkał się z bardzo
dużym zainteresowaniem mieszkańców.
Już pierwszego dnia do urzędu wpłynęło 10
wniosków.

Ł

ącznie złożone zostały 53 wnioski, z czego 48 wniosków rozpatrzono pozytywnie, 3 wnioski zostały
odrzucone z powodu niezgodności z regulaminem, a 2
wycofane jeszcze przed ich rozpatrzeniem. 2 umowy

zostały wypowiedziane przez Beneficjentów już po ich
podpisaniu. Na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła przeznaczyliśmy w tym roku 125.000 złotych. Warto podkreślić, iż wychodząc na przeciw oczekiwaniom
mieszkańców Rada Miejska w Zakroczymiu trzykrotnie
podwyższała budżet programu na ten rok. Wobec czego żadnego wniosku nie odrzucono z powodu wyczerpania środków.
Uprzejmie informujemy, że nabór wniosków na kolejny rok rozpocznie się w 7 stycznia 2022 roku.
KZ

Pierwszy zakroczymski mural
Kilka miesięcy trwały prace nad projektem
pierwszego muralu w naszej gminie. Powstał
on na ścianie budynku w centrum miasta, przy
rondzie Rodziny Zakroczymskiej.

P

omysł namalowania muralu przewijał się w rozmowach wewnątrz urzędu już od kilku lat. W tym roku
udało się go w końcu zrealizować. Dobrą okazją było
600-lecie nadania praw miejskich Zakroczymowi przypadające w przyszłym roku. Odpowiedzialni za to zadanie
pracownicy urzędu wraz z wykonawcą pracowali nad ostateczną formą muralu. Wstępne projekty były umieszczane
w mediach społecznościowych, gdyż zależało nam na tym,
by podobał się wszystkim mieszkańcom.
Ostateczna wersja projektu cieszyła się uznaniem
i aprobatą społeczności, więc została skierowana do realizacji. Wykonanie muralu trwało tydzień. Przy okazji

jego powstawania, stojąca centralnie przy ścianie sygnaturka strażacka, została przesunięta nieco w bok
i wyeksponowana na małym postumencie. Poprawiona została również kostka brukowa przed ścianą. Cały
mural został podświetlony, by był widoczny również
po zmroku.
KZ
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Edukacyjne kino
plenerowe
Na początku września, korzystając z ostatnich
ciepłych dni kończącego się lata, nasza szkolna
społeczność obejrzała seans edukacyjny
o następstwach ruchu obiegowego ziemi
i zmianach pór roku. Nasi uczniowie mieli
okazję do integracji i rozwijania wiedzy
geograficznej.
Aleksandra Szczurowska

Wojszczyce kibicują z klasą
„Kibicuj z klasą” to program skierowany
do m.in. placówek edukacyjno-wychowawczych,
skupiających dzieci i młodzież do 18. roku
życia. Grupy zorganizowane, po wcześniejszym
zgłoszeniu, mają możliwość uczestniczenia
w meczach za darmo na podstawie otrzymanych
od klubu biletów.

N

a początku listopada nasi uczniowie wzięli udział
w akcji i aktywnie kibicowali podczas meczu Legia
Warszawa – Stal Mielec.
Ogromne podziękowania w tym miejscu należą
się Burmistrzowi Zakroczymia, Arturowi Ciecierskiemu za użyczenie autokaru szkolnego, dzięki czemu nasza młodzież mogła całkowicie bezpłatnie wziąć udział
w wydarzeniu.
Aleksandra Szczurowska

Szkoła do hymnu
Już po raz czwarty społeczności szkolne
włączyły się we wspólne świętowanie
kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości.

W

ostatni dzień roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11
uczniowie wzięli udział w akcji i zaśpiewali „Mazurka
Dąbrowskiego”.
Ponadto odbył się uroczysty apel, gdzie wspólnie świętowaliśmy kolejną rocznicę odzyskania
niepodległości.
Aleksandra Szczurowska
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Sukces uczniów z Wojszczyc w quizie historycznym

20 października troje naszych uczniów, pod
opieką dyrektora, reprezentowało szkołę
w konkursie historycznym dedykowanym
żołnierzom-weteranom „Od rycerstwa
do współczesnych misji zagranicznych”
organizowanym przez Fundację Nikt Nie
Zostaje.

W

ydarzenie zainaugurowała Prezes Fundacji pani
Jadwiga Zakrzewska witając gości, dzieci i młodzież – uczestników konkursu wraz z opiekunami. Następnie głos zabrał Prezydent Bronisław Komorowski,
który opowiedział o swojej współpracy z Fundacją,

Szkoła Pamięta
Przed uroczystością Wszystkich Świętych
uczniowie naszej szkoły włączyli się
w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej pt.
„Szkoła Pamięta”. Celem tej inicjatywy jest
zorganizowanie działań upamiętniających ważne
postaci oraz wydarzenia.

W

ramach akcji uczniowie uporządkowali i odwiedzili
groby osób zasłużonych spoczywających na cmentarzu parafialnym w Zakroczymiu. Zapalono znicze i złożono
kwiaty przy Pomniku Bohaterów Września 1939. Inicjatywa ta z całą pewnością pomoże uwrażliwić dzieci na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach, szczególnie
tych, którzy są związani z historią naszej społeczności.
Aleksandra Szczurowska

podkreślając, iż od wielu lat zajmuje się losami żołnierzy weteranów misji poza granicami kraju. W dalszej
części wyświetlono film poświęcony misjom zagranicznym, w których uczestniczyli polscy żołnierze. Po nim
uczestnicy przystąpili do testu składającego się z 25
pytań.
Naszą szkołę reprezentowali: Julia Wojciechowska,
Marek Gorzkowski oraz Kuba Podgórski, który zajął 3
miejsce. Wyróżnienie w quizie otrzymał natomiast Marek Gorzkowski. Na zakończenie uczestnicy oraz zaproszeni goście wysłuchali koncertu piosenek operetkowych i musicalowych wykonanych przez Magdalenę
Tunkiewicz-Zakrzewską.
Aleksandra Szczurowska
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Ślubowanie zakroczymskich pierwszoklasistów
29 września w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu
odbyła się ważna uroczystość ślubowania
i pasowania uczniów klas pierwszych.

P

ierwszoklasiści w obecności dyrekcji szkoły, zaproszonych gości: Artura Ciecierskiego Burmistrza Zakroczymia i Iwony Tomaszewskiej przewodniczącej Rady Rodziców,
a także swoich rodziców zaprezentowali program artystyczny, w którym zdali pierwszy egzamin na ucznia. Po pasowaniu dzieci oficjalnie zostały przyjęte w poczet uczniów szkoły
i stały się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej.
Na zakończenie uroczystości otrzymały wspaniałe prezenty:
od burmistrza komplet piłek do gier zespołowych, a od przewodniczącej Rady Rodziców klocki edukacyjne.
Anna Dudziej

Akcja „Myślę – więc nie śmiecę”,
czyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu sprzątają świat
W ramach 28. edycji akcji „Sprzątanie Świata”,
pod hasłem „Myślę – więc nie śmiecę” udział
wzięły wszystkie klasy Szkoły Podstawowej
w Zakroczymiu.

U

dział uczniów Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu
w akcji został zarejestrowany w Fundacji „Nasza Ziemia”, która jest inicjatorem i organizatorem sprzątania
świata w Polsce. W tym roku w sumie zgłoszonych zostało
3.700 grup! Wyobraźmy sobie, ile dobra zostało zrobione
dla naszej PLANETY! I zakroczymska szkoła przyczyniła
się do tego. W sprzątanie naszej planety włączyli się wszyscy uczniowie, wychowawcy, nauczyciele, administracja

szkoły oraz pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Zakroczymiu.
Anna Dudziej

Święto Edukacji Narodowej
w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu
A

13 października w Szkole Podstawowej im.
Pomnik Wdzięczności w Zakroczymiu odbyła się
uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Święto to obchodzone jest w rocznicę powstania
Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej 14
października 1773 roku z inicjatywy króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego.

kademia rozpoczęła się od przemówienia dyrektor
szkoły, która mówiła o trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Ponadto, podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie pracownikom, oraz życzyła im wielu sił
i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Dyrektor wraz
z wicedyrektorem podziękowali nauczycielom, wszystkim
pracownikom obsługi i administracji za pracę na rzecz
szkoły, wręczając „nagrody dyrektora”. Swoje słowa do zebranych skierował także burmistrz Artur Ciecierski, który następnie wręczył nagrody burmistrza Zakroczymia
za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze Annie Dudziej i Karolowi Biernackiemu. Reprezentacja Rady
Rodziców – Iwona i Grzegorz Tomaszewscy, złożyli najlepsze życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły, wręczając na ręce dyrekcji bukiety kwiatów. Po oficjalnej części,
do życzeń dołączyli uczniowie reprezentujący samorząd
uczniowski, przekazując je w artystyczny sposób.
Anna Dudziej
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„ALKOHOL – NIE, DZIĘKUJĘ!”,
czyli dzień profilaktyki w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu
19 października w Szkole Podstawowej
w Zakroczymiu odbył się dzień profilaktyki,
któremu przyświecało hasło: „Alkohol – NIE,
dziękuję! ”.

W

ramach działań podjętych podczas wydarzenia znalazły się: zawody sportowe dla oddziałów

przedszkolnych, warsztaty profilaktyczne w temacie
szkodliwości picia alkoholu, turniej piłki nożnej o puchar dyrektora szkoły oraz pokaz połączony z prelekcją
na temat udzielania pierwszej pomocy przygotowany
przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zakroczymiu. Patronat nad wydarzeniem objął Burmistrz Zakroczymia Artur Ciecierski.
Anna Dudziej

INFORMACJE Z GMINY ZAKROCZYM

Wybierz sport, nie nałogi
Pod takim hasłem 15 października odbył się
piknik profilaktyczno-sportowy, którego
organizatorem była szkoła podstawowa
w Wojszczycach.

W

ydarzenie honorowym patronatem objął Burmistrz Zakroczymia Artur Ciecierski, a udział
w nim wzięły dzieci i młodzież z terenu naszej gminy.
Podczas wydarzenia odbyły się: biegi przełajowe o Puchar Dyrektora Szkoły, warsztaty oraz pokazy baniek
mydlanych, pokaz Ochotniczej Straży Pożarnej – Ratownictwo Wodne, podczas którego uczestnicy mieli okazję podziwiać umiejętności psów ratowniczych.
Duże zainteresowanie i aplauz wzbudził spektakl profilaktyczny pt. Bajka do zjedzenia. Na głodnych i spragnionych czekał grill z kiełbaskami oraz ciepła herbata przygotowana przez Radę Rodziców oraz kiermasz
ciast przygotowany przez Radę Rodziców, z którego dochód będzie darowany na fundację dla mieszkanki naszej gminy Mai Mroziuk.
Składamy ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się organizacji wydarzenia oraz
wsparli technicznie nasz piknik: Burmistrz Zakroczymia, OSP Wojszczyce, Ochotnicza Straż Pożarna – Ratownictwo Wodne, Rozbiegamy Nowy Dwór, Gminny
Ośrodek Kultury w Zakroczymiu, Posterunek Policji
w Zakroczymiu i Rada Rodziców Szkoły Podstawowej
im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach.
Aleksandra Szczurowska
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Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek
5 listopada dzieci wzięły udział w obchodach
Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek.Data nie
jest przypadkowa, bowiem jest to dzień urodzin
jednego z największych twórców bajek, Walta
Disneya. Ich treści bawią i rozweselają, ale też
przekazują ważne prawdy życiowe, kolejnemu już
pokoleniu młodych odbiorców.

W

tym dniu przedszkolaki przyszły do przedszkola
przebrane za wybraną przez siebie postać z bajki
i wzięły udział we wspólnych zabawach w swoich salach.
Zajęcia we wszystkich grupach rozpoczęły się krótką pogadanką i burzą mózgów na temat tego, czym jest bajka, jaki niesie ze sobą morał, i kto wymyśla i pisze bajki.
Dzieci przekonały się, że dzięki nim można przenieść się
w wyobraźni w inny świat, kolorowy, piękny i tajemniczy, ale czasami także mroczny i groźny. Bajki pokazują
nam bowiem co jest dobre, a co złe i jak należy postępować w życiu, aby być dobrym człowiekiem. W trakcie zajęć dzieci z grupy Motylki uczestniczyły w quizach,
podczas których wykazywały się wiedzą i znajomością
najpopularniejszych bajek oraz postaci bajkowych, dzieci z grupy Biedronki brały udział w zabawach związanych z tematyką zajęć, chętnie pozując w przedszkolnym

teatrzyku. Pszczółki zaś bawiły się przy muzyce filmowej
ze znanych bajek.
Warto zaznaczyć, iż w każdej sali naszego przedszkola
są kąciki tematyczne z książeczkami zawierającymi bajki
dla najmłodszych czytelników.
Elżbieta Lewandowska

Wycieczka do mini zoo w Warszawie
17 listopada wszystkie przedszkolaki brały
udział w wycieczce do mini zoo w Warszawie.
Tam miały okazję poznać różne egzotyczne
zwierzęta zarówno te bardziej i mniej znane.
Były wśród nich: króliki belgijskie, surykatki,
fretki, ostronosy, szynszyle, świnki morskie
i wiele innych.

D

zieci uczestnicząc w zajęciach mogły na własne oczy
zobaczyć, dotknąć i poznać zachowania różnych

gatunków zwierząt. Karmiąc i głaszcząc niektóre z nich,
uczyły się jak zajmować i opiekować się zwierzątkami
z szacunkiem i troską. Obejrzały duże i przestronne woliery, które zapewniają komfort i bezpieczeństwo ich mieszkańcom. Zwierzątka mają również zapewnioną stałą opiekę przeszkolonych pracowników oraz lekarza weterynarza.
Wszystkie dzieci były zachwycone, że mogły z tak
bliska podziwiać zwierzęta, niektóre nakarmić oraz
pogłaskać. To był bardzo przyjemnie spędzony czas,
przedszkolaki pełne wrażeń wróciły do przedszkola.
Elżbieta Lewandowska

Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska
29 października zakończyliśmy zbiórkę karmy
dla schroniska w Nowym Dworze Mazowieckim
prowadzonego przez Fundację Przyjaciele Braci
Mniejszych.

W

ramach akcji „Pomóż nam przetrwać zimę”, udało
nam się zebrać karmę suchą i mokrą oraz płyny, koce
i zabawki dla piesków. Karma została przekazana do schroniska 15 listopada przez przedstawicielkę przedszkola,
a nasze przedszkole otrzymało podziękowanie od nowodworskiego schroniska.
Serdecznie dziękujemy naszym przedszkolakom i ich
rodzicom za serce okazane opuszczonym zwierzakom oraz
za aktywne włączenie się do akcji!
Elżbieta Lewandowska
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Jesień w Gminnym Ośrodku Kultury
Głównym filarem naszej działalności są zajęcia
stałe dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
cieszą się one dużym zainteresowaniem,
a uczestniczą w nich nie tylko mieszkańcy
gminy Zakroczym. W GOK odbywają się zajęcia
plastyczne, taneczne, wokalne oraz z gry
na instrumentach (gitara, keyboard), a dla
dorosłych: malarskie, fitness i joga.

O

rganizujemy także spektakle teatralne dla najmłodszej publiczności, która w ostatnim czasie
miała przyjemność obejrzeć dwa przedstawienia pod
tytułem „Pipi nadchodzi” i „Tajemnice żabiego stawu”.
Dla tej właśnie grupy, aż na dwa spektakle, przybył
do GOK Mikołaj z Panią Zimą. 160 bezpłatnych wejściówek rozeszło się w błyskawicznym tempie.
Działalność GOK to także cieszące się ogromnym powodzeniem wyjazdy do warszawskich teatrów. W ostatnim czasie odwiedziliśmy Teatr Studio Buffo, gdzie
wspaniale bawiliśmy się na Wieczorze Włoskim i Och

Teatr, w którym podziwialiśmy wspaniałą grę aktorską
Artura Barcisia i Rafała Rutkowskiego w sztuce Mayday.
Organizujemy cykliczne warsztaty rękodzielnicze:
stolarskie, ceramiczne i ekologiczne tworzenie wianków bożonarodzeniowych, w których wzięły udział
dzieci, młodzież i dorośli.
Wszelkie informacje o kolejnych wydarzeniach znajdą Państwo na naszym profilu Facebook.
GOK Zakroczym

Sukcesy sekcji wokalnej pod kierunkiem Alicji Kabacińskiej
Sekcja wokalna działająca w Gminnym
Ośrodku Kultury kontynuuje passę sukcesów
swych podopiecznych. W ostatnim czasie nasi
podopieczni zdobyli wiele nagród i wyróżnień.

N

ajwięcej laurów tym razem przypadło Marcie Lewandowskiej, która zajęła I miejsce w V Konkursie
Interpretacji Piosenek Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego oraz w Konkursie Piosenkarskim TULIPANADA
2021. W tym samym konkursie wyróżnienie zdobył Kamil
Kieszkowski. Ponadto Marta otrzymała wyróżnienia w: II

Konkursie Wokalnym „Daj się wkręcić” 2021, Mazowieckim XIV Przeglądzie Artystycznych Inspiracji Twórczością
Agnieszki Osieckiej, a także w XIII Konkursie Piosenki Polskiej „Głosowisko”.
Pięcioro reprezentantów Gminnego Ośrodka Kultury
w Zakroczymiu otrzymało nagrody i wyróżnienia na Mazowieckim Festiwalu Piosenki z Dobrym Tekstem „Muzyczna
Jesień”. W kategorii 15-18 lat II miejsce zajął Kamil Kieszkowski, natomiast wyróżnienia otrzymali Wiktoria Łoginow i Michalina Dudziej. W kategorii od 19 lat II miejsce zdobyła Kinga Bodzak, a Karolina Krzemińska zajęła III miejsce.
GOK Zakroczym

Gminna Biblioteka Publiczna w Zakroczymiu
z dofinansowaniem
Gminna Biblioteka Publiczna w Zakroczymiu otrzymała dotację
w wysokości 3.231 złotych w ramach zadania: „Dofinansowania dla
bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi
zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków
i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek
interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0”

Z

apraszamy serdecznie dzieci w wieku 3-6 lat (roczniki 2015-2018) do udziału
w projekcie Wyprawka Czytelnicza Dla Przedszkolaka, a wszystkich pozostałych do zapoznania się z nowościami wydawniczymi w naszej bibliotece. Ich zakup był możliwy dzięki dofinansowaniu ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
Katarzyna Kiliś
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Obchody 82. rocznicy Obrony Zakroczymia

Tradycyjnie w ostatnią niedzielę września odbyły
się uroczyste obchody rocznicy bohaterskiej
obrony naszego miasta. W odróżnieniu
od ubiegłego roku, wydarzeniu sprzyjała
doskonała pogoda.

O

bchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw.
Św. Wawrzyńca w Zakroczymiu z udziałem kompanii
honorowej 2. Mazowieckiego Pułku Saperów oraz pocztów sztandarowych szkół w Zakroczymiu i Wojszczycach, a także jednostek ochotniczych straży pożarnych
z Zakroczymia, Wojszczyc i Trębek Nowych. Po mszy nastąpił przemarsz zaproszonych gości oraz uczestników
na cmentarz parafialny. Tam uroczystość rozpoczęła się
od odśpiewania hymnu państwowego, po której nastąpiła wspólna modlitwa oraz przemówienia. Dyrektor
Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – Radosław Rybicki odczytał list w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika.
Wśród zaproszonych gości byli panowie Włodzimierz
i Janusz Chiliccy, którzy po zabraniu głosu, wręczyli burmistrzowi akwarelę namalowaną przez tego pierwszego, przedstawiającą przedwojenny Zakroczym. Obraz
ten następnie zawisł na honorowym miejscu w gabinecie burmistrza.
Po serii przemówień nastąpił koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu sekcji wokalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu. Dla zgromadzonych zaśpiewali
podopieczni Alicji Kabacińśkiej: Kamil Kieszkowski, Kinga
Bodzak i Marta Lewandowska. Kolejnym punktem w scenariuszu było odczytanie apelu pamięci, po którym została oddana salwa honorowa. Po niej nastąpiło złożenie
kwiatów pod pomnikiem bohaterów.
KZ
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Obchody 103. rocznicy odzyskania niepodległości
11 listopada to dla Polaków jeden
z najważniejszych dni w roku. Tego dnia w 1918
roku, po 123 latach niewoli, Polska odzyskała
niepodległość.

O

bchody 103. rocznicy odzyskania wolności były
okazją do oddania hołdu bohaterom pod pomnikiem pamięci narodowej. Tradycyjnie biało-czerwony
wieniec kwiatów został złożony pod pomnikiem-latarnią na zakroczymskim rynku. W imieniu mieszkańców
pamięć bohaterów uczcił burmistrz wraz z zastępcą,
a także radn. W uroczystości wziął również udział wicestarosta powiatu nowodworskiego Paweł Calak oraz
poczty sztandarowe szkół z terenu naszej gminy.
O godzinie 12 w kościele p. w. Podwyższenia Krzyża
Świętego odbyła się uroczysta msza, którą celebrował
proboszcz Witold Godleś. Podniosły charakter mszy
podkreślały przypięte do piersi biało-czerwone kotyliony uczestników.
Tuż po niej, wśród licznie zgromadzonej publiczności, odbył się koncert pieśni patriotycznych. Znakomici artyści zaśpiewali i zagrali 14 utworów powszechnie
uznawanych za kanon pieśni patriotycznych i żołnierskich. Podczas koncertu wystąpili: Hasmik Sahakyan
(sopran), Rafał Żurek (tenor) i Piotr Hruszwicki (bas),
a także muzycy: Joanna Łapko (skrzypce), Dawid Rydz
(akordeon), Krzysztof Tomaszewski (trąbka) oraz Przemysław Piekutowski (pianino).
KZ
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Zostań sponsorem naszego finału!
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą
o rozważenie możliwości sponsorowania 30
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
który odbędzie się 30 stycznia 2022 roku
na zakroczymskim rynku.

W

realizację WOŚP angażujemy własne siły i środki, ale liczymy także na Państwa wsparcie wierząc,
że oprócz satysfakcji będzie to wspaniała promocja i reklama Państwa firmy.
Zwracamy się więc z uprzejmą prośbą o wsparcie naszego przedsięwzięcia w postaci środków finansowych,
gadżetów i wszystkiego co mogą Państwo ofiarować, lub
co będzie służyło jako przedmioty do licytacji.

W zamian oferujemy:

°°
umieszczenie logo/nazwy firmy na materiałach

promocyjnych,

°°
podziękowanie w trakcie trwania Finału,
°°
informacje o sponsoringu na naszym profilu

na Facebooku,

°°
inne sposoby promocji zaproponowane przez Państwa.

Wiedząc, że mają Państwo niezwykle gorące serca, co już
niejednokrotnie udowodniliście podczas styczniowych

finałów liczymy, że także i tym razem nie pozostaniecie
obojętni na nasz apel.
Ponadto, gdyby ktoś z Państwa chciałby się wystawić
na zakroczymskim rynku, serdecznie zapraszamy. Oczekiwać będą: specjały kulinarne, foodtruck, spotkania ze zwierzętami, ozdoby, rękodzieło i inne.
Aleksandra Szczurowska, szef sztabu WOŚP Zakroczym

Dołącz do akcji „Wigilia bez alkoholu.
Wigilia dla Rodziny 2021”

Zdecydowana większość z nas zatrzymana
przez ankietera na ulicy i zapytana o to, jaki
obraz pierwszy przychodzi nam do głowy gdy
słyszymy hasło WIGILIA, odpowie RODZINA.

S

pecjaliści od marketingu nie bez powodu od dobrego miesiąca bombardują nas reklamami pełnymi
rodzinnych świąt i szantażują naszą podświadomość
czymś w rodzaju „przecież kochasz więc kupisz”. Czekamy na ten jedyny w roku idealny wieczór, kiedy pięknie ubrani rozpalimy lampki na choince, podzielimy się
opłatkiem, zjemy wszystko, co będzie na stole, otworzymy prezenty i przede wszystkim będziemy naprawdę razem. Przykro psuć to piękne wyobrażenie, ale
dla części z rodzin ma ono bardzo mało wspólnego

z rzeczywistością. Bo kogoś brakuje fizycznie lub emocjonalnie, bo jest niezrozumienie, brak miłości, zaniedbanie, uzależnienie, przemoc.
Są to sytuacje czasem widoczne już gołym okiem,
a czasem tlące się gdzieś i czekające na dalszy rozwój
w kierunku rozpadu. I niestety, pomimo prób nie daje
się to „zamalować” całą tą otoczką tak, jak nie ogrzejemy się zimnym ogniem. Podobnie jak w piosence Kasi
Stankiewicz, Kuby Badacha i Mietka Szcześniaka „Tak jak
śnieg” (która w tym roku szczególnie nam towarzyszy)
może na chwilę te wszystkie przykrości metaforycznie
przykryje „biały śnieg”, ale one powrócą czasem szybciej niż się tego spodziewamy jeśli nie podejmiemy realnych prób rozwiązania naszych problemów.
Akcja Wigilia bez alkoholu. Wigilia dla Rodziny 2021,
do wzięcia udziału, w której po raz kolejny zaprasza
Państwa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Zakroczymiu to szeroki apel o to, byśmy zadbali o poprawę naszych relacji w rodzinie i zaczęli szukać pomocy, jeśli nam to nie wychodzi. Bardzo
liczymy na Państwa wsparcie w promocji tego wydarzenia za pośrednictwem Facebook’a. Na profilu GKRPA znajdą Państwo zaproszenie do udziału w akcji, jak
również cenne informacje dotyczące bezpłatnej pomocy psychologicznej i terapeutycznej dostępnej na terenie naszej gminy i w okolicy.
Zapraszamy!
°°
www.facebook.com/GKRPAZakroczym/
Maria Flis
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Raz zwycięstwo, raz porażka

Po dobrym poprzednim sezonie, Wisła Zakroczym
stała się drużyną środka tabeli. Być może
wpływ na to miały roszady w kadrze i na ławce
trenerskiej.

P

rzed startem sezonu z drużyny odeszli Rafał Lipowski
i Daniel Mąka. Zasilili ją natomiast Damian Perzanowski, Kacper Dominiak, Jakub Majorkiewicz, Konrad Bieranowski i Łukasz Burzyński. Sztab trenerski uzupełnił zaś,
po ukończeniu odpowiedniego kursu, Rafał Gadzała, który
został drugim trenerem.
Pod koniec sierpnia wystartował nowy sezon w grupie 1 rozgrywek klasy B. W swym pierwszym meczu Wisła podejmowała drużynę KS Płudy Warszawa. Falstart
na własnym boisku zakończył się wynikiem 1:3, a honorową bramkę zdobył Marcin Miastowski. W kolejnym meczu zakroczymianie zdobyli pierwszy punkt w rozgrywkach remisując na wyjeździe z rezerwami Wichru Kobyłka
1:1. Mecz 3 kolejki przyniósł pierwsze zwycięstwo. I to nie
byle jakie. W meczu uznawanym za derby Wisła pokonała Lotnisko Modlin w stosunku 4:3. Radość nie trwała
jednak długo. Już w następnej kolejce nasi piłkarze musieli przełknąć gorycz wysokiej (6:0) porażki z liderem tabeli – Koroną Jadów. Po tym meczu nastąpiła szybka rehabilitacja w meczu, w którym przeciwnikiem była Mewa
Krubin. Wiślacy gładko zwyciężyli 5:3 po bramkach Puzia,
Bocheńskiego, Majorkiewicza, Romanowskiego i Młynarka. Dobra passa towarzyszyła im również w 6 kolejce, gdy
„rozstrzelali” Rotavię Nieporęt aż 11:1. Zdobyczą bramkową podzielili się: Łukasz Zakrzewski (x2), Daniel Tolak (x2),
Marcin Bocheński (x2), Bartek Romanowski (x2), Miastowski, Piotr Stańczak i Piotr Sakowski. W następnej kolejce
Wisła przegrała na wyjeździe z rezerwami Marcovii Marki,
wzmocnionej posiłkami z pierwszej drużyny, w stosunku
1-5. Kolejny mecz również został rozegrany na wyjeździe.
Tym razem rywalem była niżej notowana drużyna Impetu
Łajski. Jednak tego dnia nic nie wychodziło zakroczymskim
piłkarzom i mecz zakończył się ich przegraną 0:1. Trzecią porażkę z rzędu zanotowała Wisła w 9 kolejce, ulegając na własnym boisku rezerwom Mazura Radzymin 3:4.
Okazja do przerwania fatalnej passy nadarzyła się w meczu ze Spartą Marki. Zieloni gładko pokonali outsidera ligi
w stosunku 7:0. Gwiazdą meczu został Dawid Puzio, strzelec

4 bramek. Pozostałe zdobyli: Bocheński, Patryk Młynarek
i Zakrzewski. W ostatni weekend października rywalem Wisły była ostatnia drużyna w tabeli. 3 punkty zostały w Zakroczymiu, a mecz zakończył się wynikiem 4:1. Listopad
rozpoczął się od meczu na własnym boisku z silną drużyną
z Legionowa. Rezerwy Legionovii jak przystało na wicelidera tabeli nie pozostawiły złudzeń, która drużyna jest lepsza.
Goście gładko wygrali mecz w stosunku 2:6. 13 listopada zakroczymianie rozegrali swój ostatni mecz w rundzie jesiennej. W pełni zrehabilitowali się za ostatnią porażkę. Na boisku w Załubicach wysoko pokonali Rządzę 5:1.
Ostatecznie na półmetku sezonu zajmują 8 miejsce.
W trakcie rundy zdarzały się dobre mecze, jednak zbyt często przeplatane były słabszymi. Mamy nadzieję, iż w rundzie wiosennej piłkarze wezmą odwet na rywalach i poprawią miejsce w tabeli.
KZ
Punkty

Bramki

1

GKS Korona Jadów

36

81:12

2

KS Legionovia III

35

89:14

3

KS PŁUDY WARSZAWA

33

61:18

4

MKS Wicher II Kobyłka

27

49:20

5

AP MARCOVIA II MARKI

24

71:34

6

KP Rządza Załubice

22

48:29

7

RKS Mazur II Radzymin

22

47:33

8

LKS Wisła Zakroczym

19

44:35

9

UKS LOTNISKO MODLIN

11

29:54

10

AKS Impet Łajski

11

13:53

11

AKS Mewa Krubin

9

30:55

12

LKS Rotavia Nieporęt

7

13:96

13

MKS SPARTA MARKI

6

12:92

14

LEGION Warszawa

4

18:60

17

18
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W zdrowym ciele zdrowy duch

Przełom września i października to czas
wydarzeń sportowych organizowanych przez
Uczniowski Klub Sportowy „Lider” w ramach
programu pod nazwą „W zdrowym ciele zdrowy
duch”. Całość zadania została sfinansowana
ze środków pochodzących z budżetu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
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września był świętem sportu na obiektach szkoły podstawowej w Zakroczymiu. Zawody z serii
„W zdrowym ciele zdrowy duch” zachęciły do rywalizacji
64 młodych uczestników oraz 40 przedszkolaków i „zerówkowiczów” głównie ze szkół z terenu gminy Zakroczym.
Biorąc pod uwagę lekkoatletyczny charakter konkurencji, były to już drugie tego typu zawody na nowo powstałych obiektach sportowych. Uczestnicy, podzieleni na kategorie wiekowe, rywalizowali w 4 konkurencjach: biegu
na 60 m, rzucie piłeczką palantową, skoku w dal oraz biegu
długim. Najmłodsi uczestnicy mieli do pokonania skomplikowany tor przeszkód, na którym musieli wykazać się
wszelkimi zdolnościami motorycznymi.
W tym swoistym czwórboju lekkoatletycznym w kategorii roczników 2011 i młodszych medale zdobyli, wśród
dziewcząt: Alicja Bogdańska (I), Kinga Ambroziak (II)
i Magdalena Kobielewska (III) – wszystkie z SP Zakroczym.
Wśród chłopców najlepszymi okazali się: Oskar Chyła (I),
Dawid Kobuszewski (II) z SP Zakroczym oraz Andrzej Gorzkowski (III) z SP Wojszczyce. W kategorii dzieci z roczników
2009/10 wśród dziewcząt na podium stanęły: Aleksandra
Ciastkowska (I), Zuzanna Kopeć (II) z SP Zakroczym oraz
Maja Świderska (III) z SP Wojszczyce. Wśród chłopców zaś:
Filip Topczewski (I), Jacek Czyż (II) i Stanisław Kaźmierczak
(III), wszyscy z SP Zakroczym. Wśród najstarszych dzieci,
z roczników 2007/8 czołowe miejsca zajęli, wśród dziewcząt: Wiktoria Lesak (I) z SP Wojszczyce, Wiktoria Trąbińska
(II) i Julia Piotrowska, obie z SP Zakroczym. Wśró chłopców
w tej kategorii najlepszymi okazali się: Hubert Tomaszewski (I), Jakub Piasecki (II), obaj z SP Zakroczym oraz Wiktor
Szałkiewicz (III) z SP Wojszczyce.
Każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy medal,
a zwycięzcy zostali uhonorowani pucharami przez Burmistrza Zakroczymia Artura Ciecierskiego oraz gospodarza
obiektu dyrektor szkoły Annę Dudziej.

W pierwszą niedzielę października odbyła się I edycja zawodów pływackich organizowanych przez nasz
klub. Zawody odbyły się na pływalni Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku. Do rywalizacji stanęło 49 zawodników – głównie mieszkańców powiatów:
płońskiego oraz nowodworskiego, ale nie tylko…
Warto podkreślić także atmosferę, która panowała podczas zawodów – dominował pozytywny doping,
który zachęcał uczestników do pokazania swoich umiejętności. Rywalizacja odbywała się w 6 kategoriach.
Na podium stanęli: Hanna Mikusek (I), Wiktoria Znyk
(II) i Wiktoria Lesak (III) w kategorii dziewcząt z roczników 2007/8, w tej samej kategorii chłopców triumfowali:
Filip Ostrowski (I), Franciszek Goszczyński (II) i Oliwier
Gilewski (III). W kategorii dzieci z roczników 2009/10
wśród dziewcząt: Gabriela Wolska (I), Karolina Kuc (II)
i Aleksandra Ciastkowska (III), zaś wśród chłopców: Oliwier Olszewski (I), Piotr Ambroziak (II) i Mikołaj Mielcarek (III). W najmłodszej kategorii, dzieci z roczników
2011/12 medale zdobyli, wśród dziewcząt: Maja Gilewska (I), Kinga Ambroziak (II) i Helena Rytel (III), natomiast wśród chłopców: Jan Adamski (I), Jan Olszewski
(II) i Jakub Milewski (III).
Dodatkową kategorią była tzw. „kategoria wolna”,
w której wszyscy chętni uczestnicy mogli przepłynąć
jedną długość z przyborem. Była to doskonała okazja
do zaprezentowania prawidłowości wykonania poszczególnych elementów stylów pływackich. Oprócz zawodników z płońskich klubów, nasz klub reprezentowali:
Wiktoria Lesak, Wiktoria Znyk, Karol Afek, Piotr Ambroziak, Stanisław Kaźmierczak, Marysia Wysocka, Aleksandra Ciastkowska, Bartosz Policiński, Jakub Milewski, Kinga Ambroziak, Helena Rytel, Marysia Kowalska, Marcin
Zakrzewski, Jan Zakrzewski, Tymoteusz Kowalski, Jakub
Cieplik, Liwia Galas, Dawid Cichocki, Kamil Jaskułecki.
Dzieci reprezentujące klub UKS „Lider” na zawody
dowiezione zostały autokarem gminnym, który został
udostępniony przez Burmistrza Zakroczymia Artura Ciecierskiego, za co serdecznie dziękujemy.
°°
Obszerną fotorelację z zawodów oraz film
(www.youtube.com/watch? v=BfJ_YaNZNbo)
zawdzięczamy pani Annie Kowalskiej.
Kamil Chmielewski
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KRZYŻÓWKA
Poziomo:

1	sienkiewiczowski
„Kraków”
5
szałas juhasów
9
ósmak
10 mistrz zapasów
11 kraina szczęśliwości
12 lapis lub saletra
13 bywa ofiarny
15 prawdy nie powie
16	żyje a tlenu nie
potrzebuje
19 w zimie nie uświadczysz
20 J23
22	chemiczny lub
zawodowy
25 niegdysiejsza wieś
27 ofiara losu
29 antonim milczka
30 lepiej go nie oblewać
31 z zębami
32 :)
33 stateczny człowiek
34 u stóp Wezuwiusza

Pionowo:

1
mieszkanko Diogenesa
2
jelonek z bajki
3
niegdysiejszy nauczyciel
4
u Lubaszenki nie płaczą
5
weksel może być in
6
pod pomnikiem
7
zadymione lokum
8
szczep Winetou
14	600-lecie obchodzi
w przyszłym roku
17 rozwiązłość
18 oberżyna
21	świąteczne przejedzenie
mu nie grozi
23	stworzył Latającego
Holendra
24 Santi lub Nadal
26 otchłań
28 koleżanka krawata

1

2

3

4

5

6

7

8

12

5
9

7
10

10

11

6
12

2
13

1

14

15
16

17

18

13
19

20

21

22

25

23

24

26

27

28

14
29

9

3

30

31

4

11

32

8
33

34
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Rozwiązanie krzyżówki prosimy wysłać najpóźniej do dnia 31 stycznia 2022 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

