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SŁOWO OD BURMISTRZA

Szanowni
Mieszkańcy!
Ostatnie tygodnie zdominowały wydarzenia, które nigdy nie powinny
mieć miejsca, tym bardziej w XXI
wieku. Podczas rocznicy obrony
Zakroczymia, którą obchodzimy
we wrześniu, wielokrotnie powtarzamy słowa Jana Pawła II „nigdy
więcej wojny”. Tymczasem kierowana nienawiścią Federacja Rosyjska napadła na naszego sąsiada – Ukrainę. Polska zareagowała
błyskawicznie. Nie mogliśmy oczywiście przyjść ze zbrojną pomocą
naszym ukraińskim przyjaciołom,
bo wiązałoby się to zapewne z rozpoczęciem III wojny światowej. Niemniej pomoc humanitarna wdrożona po bandyckiej agresji przyniosła
natychmiastowe efekty. Już ponad
dwa miliony uchodźców z Ukrainy
znalazło w naszym kraju swój tymczasowy dom. Jestem z Was dumny,
drodzy mieszkańcy, że ogłoszona
przeze mnie akcja zbierania darów
przyniosła aż taki efekt. W przeciągu kilku godzin nasz Gminny Ośrodek Kultury zapełnił się po brzegi
Waszymi darami. No cóż, tradycja
Rodziny Zakroczymskiej zobowiązuje i udowodniliście to po stokroć.
Bardzo, bardzo Wam dziękuję.
Co również jest bardzo ważne nie
zaniedbujemy swoich podstawowych obowiązków dla realizacji
których zostaliśmy wybrani, a których celem jest rozwój naszej małej
Ojczyzny – Miasta i Gminy Zakroczym. Od 1 marca rozpoczął swoją
działalność Gminny Klub Dziecięcy
w Wygodzie Smoszewskiej w budynku dawnej szkoły podstawowej.
Przygotowujemy kolejne inwestycje, zarówno w mieście, jak i na terenie gminy. Od 1 kwietnia obowiązuje nowy program wsparcia dla
naszych rodzin „Wyprawka Małego
Zakroczymianina”.
Rok 2022 jest rokiem szczególnym
dla naszej zakroczymskiej społeczności. 600 lat temu Zakroczymiowi oficjalnie nadano prawa miejskie w tzw. porządku chełmińskim,

co w zasadzie było tylko potwierdzeniem statusu naszego grodu.
Dlatego postanowiłem tę ważną
rocznicę uczcić w sposób, na jaki
zasługuje. Powołany przeze mnie
komitet pod przewodnictwem radnego Sławomira Latały pracuje już
od kilku miesięcy. Kiedy czytacie te
słowa na stronach internetowych
naszej Gminy powinien ukazać się
już opis zaplanowanych wydarzeń,
które rozpoczną się jeszcze w tym
miesiącu i będą trwać do końca
roku, a w międzyczasie nastąpi kulminacja obchodów nadania praw
miejskich Zakroczymiowi zaplanowana na dni 2-4 września br. Najważniejsza będzie niedziela 4 września, kiedy to w naszym mieście
odbędzie się rekonstrukcja wydarzeń sprzed sześciu wieków. Informacje o konkursach, happeningach,
koncertach będą na bieżąco podawane zarówno na stronach internetowych, jak również w mediach
społecznościowych na moim publicznym a także gminnym profilu
FB. Zachęcam do ich śledzenia.
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych, w imieniu swoim własnym i wszystkich pracowników
urzędu miejskiego, życzę Wam kochane Zakroczymianki i Zakroczymianie wszystkiego co najlepsze.
Niech Zmartwychwstały Chrystus
przyniesie radość, zdrowie i miłość,
ale przede wszystkim pokój na całym świecie.

Artur Ciecierski
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600-lecie przyznania praw miejskich
Zakroczymiowi, czyli co nas czeka
w bieżącym roku
A będzie się działo. Będą
zorganizowane rozliczne
wystawy, turnieje, happeningi,
konkursy i dużo, dużo więcej.
Ale po kolei.

P

owołany w tym celu Komitet Organizacyjny zadecydował o bogatym programie obchodów chwalebnej
rocznicy. O szczegółach programu będziemy Państwa informować na podstronie www.zakroczym.pl, jak również na profilach Facebook gminy
i burmistrza. W tym artykule pragnę jedynie nakreślić ramy naszego
programu.

Konkursy:

1. Projekt zakroczymskiego muralu z okazji 600-lecia nadania praw
miejskich – konkurs plastyczny
2. Zakroczymski baranek – konkurs
na maskotkę gminy Zakroczym
3. Gmina Zakroczym w obiektywie –
konkurs fotograficzny
4. Pocztówka z Zakroczymia – konkurs plastyczny
5. Komiks – konkurs upamiętniający wspomnienia, bądź miejsce
bądź historię związaną z Zakroczymiem, poprzedzony warsztatami
tworzenia komiksów
6. Zakroczymski chalenge – konkurs
na piosenkę, hip hop lub inny rodzaj muzycznego utworu nawiązującego do Zakroczymia
7. Zakroczymski przysmak – konkurs
dla sołectw
8. Konkurs historyczny dla szkół podstawowych z udziałem 5 zespołów
w kooperacji z gminą Czerwińska
n. Wisłą
9. Zakroczym moich marzeń – konkurs plastyczny
10. Turniej brydżowy
11. Turnieje gier stolikowych
12. Turnieje sportowe sołectw, pracowników placówek w różnych
dyscyplinach
13. Bieg „600-lecia”

Happeningi, wystawy:

1. Sentymentalny spacer po Zakroczymiu – cykl spotkań i spacerów
między czerwcem a wrześniem

2. Wystawa starych fotografii połączona z konkursem „Gmina Zakroczym w obiektywie”
3. Zakroczym pokoleń – reportaże
z osobami związanych z historią
Zakroczymia
4. Wieczorek literacki pana Kazimierza Szczerbatko połączony z przeglądem książek o Zakroczymiu
5. Makieta średniowiecznego rynku
6. Stałe slajdowisko – historia i czasy
współczesne Zakroczymia
7. Kasztelan Zakroczymski – warsztaty teatralne
8. 600 drzew na 600-lecie – sadzimy
drzewa na terenie całej gminy
9. Parada uliczna ze stworzeniem żywej liczby „600”
10. Wernisaże
11. Zakroczymska ławeczka przyszłości – pamiątka z jubileuszu.

Kulminacja obchodów
– weekend 600-lecia
2-4 września
2 WRZEŚNIA
°°
Uroczysta sesja Rady Miejskiej
°°
Mazowsze w Koronie – koncert
prof. Marii Pomianowskiej
°°
Przygotowanie i odsłonięcie tablicy
upamiętniającej Żydów na cmentarzu żydowskim.
3 WRZEŚNIA
Zakroczymski Piknik Rodzinny
z okazji zakończenia lata, w tym:
°°
Koncerty Piaska, Dawida Kwiatkowskiego, Marcina Dańca
°°
Turnieje na boiskach szkolnych
°°
Finały turniejów rozpoczętych
wcześniej
°°
Wręczanie nagród konkursowych
°°
Kiełbaski, tort i inne kulinarne
uciechy.
4 WRZEŚNIA
Rekonstrukcja historyczna
wydarzeń sprzed 600 lat
°°
Uroczysta msza święta w kościele
parafialnym
°°
Średniowieczny Rynek
−	inscenizacja nadania praw
miejskich
− stoiska rzemieślnicze i edukacyjne
− turnieje rycerskie

−	sceny historyczne z życia książęcego dworu i mieszczan
− zabawy historyczne
−	mincerze wybijający pamiątkowy
medal 600-lecia
°°
Położenie kamienia węgielnego
pod ratusz.
Szczegóły poszczególnych wydarzeń
będą na bieżąco publikowane na
wszystkich nośnikach informacyjnych,
jakimi gmina dysponuje.
Bądź na bieżąco z obchodami
600-lecia przyznania praw miejskich
Zakroczymiowi.
Sławomir Latała
Przewodniczący komitetu
organizacyjnego obchodów
600-lecia
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Kolejne inwestycje w oświetlenie

--Oświetlenie drogi w Śniadowie
Przełom roku obfitował w nowe inwestycje
oświetleniowe na terenie gminy. Trzy
miejscowości zyskały łącznie 31 nowych, w pełni
nowoczesnych punktów oświetleniowych.

--Oświetlenie drogi w Trębkach Nowych

P

unkty oświetleniowe w technologii LED rozświetlają
coraz większy obszar naszej gminy. W grudniu powstało 9 punktów świetlnych w Śniadowie. Prace wykonała firma SP-INSTAL Sebastian Przepiórski, a ich koszt wyniósł
73.568,21 złotych. Również w grudniu, staraniem radnej
Moniki Śmieszny wybudowano 3 punkty wzdłuż drogi
gminnej odchodzącej od drogi powiatowej w miejscowości Wojszczyce. Koszt prac wyniósł 26.727,72 złotych, a wykonała je firma Vectra Group Cezary Zakrzewski. Ta sama
firma wybudowała w lutym 19 punktów świetlnych w Trębkach Nowych. Koszt inwestycji wyniósł 130.022,27 złotych.
Wszystkie te inwestycje zostały zrealizowane w pełni
ze środków własnych gminy. Jesteśmy przekonani, iż dzięki
nim na naszych drogach będzie jeszcze bezpieczniej.
KZ

--Oświetlenie drogi w Wojszczycach

Komunikacja gminna bez zmian!
Dzięki dotacji z Funduszu Rozwoju Przewozów
Autobusowych możliwe stało się utrzymanie
dwóch bezpłatnych linii komunikacyjnych
w gminie.

W

ojewoda Mazowiecki pozytywnie rozpatrzył
wniosek napisany przez gminę, przyznając dotację w wysokości 557.409,60 złotych. Umowa z podmiotem świadczącym usługę – firmą Bus Solutions Sp.
z o.o. została zawarta na okres od 3 stycznia 2022 r.
do 31 grudnia 2022 r., a jej wartość wynosi 780.373,44
złotych. Różnica zostanie pokryta ze środków własnych
gminy.
Od nowego roku obowiązuje nowy rozkład jazdy, który można pobrać ze strony internetowej gminy (www.zakroczym.pl). Tworząc rozkład wzięto pod
uwagę głosy mieszkańców, w tym szczególnie młodzieży dojeżdżającej do szkół średnich. Warto przy okazji

odnotować, iż w porównaniu do roku ubiegłego został
dodany jeden kurs w soboty.
KZ
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Nowe oblicze
ulicy Rybackiej
Przy ulicy Rybackiej w Zakroczymiu trwają
prace przy przebudowie. Przy pomocy
środków finansowych z budżetu Województwa
Mazowieckiego, w ramach zadania Rewitalizacja
miasta Zakroczym, powstaje m.in. nowy ciąg
pieszy.

Z

ulicy zniknęły już stare słupy energetyczne. Powstało już 6 nowych, stylowych punktów świetlnych. Wykonała je firma Zakład Elektroenergetyczny „ELTAR” Tadeusz
Rudziński, a ich koszt wyniósł 49.995,21 złotych.
Niebawem zostanie wykonana nowa nawierzchnia ciągu pieszego z kostki granitowej (schodów) oraz wyprofilowana istniejąca nawierzchnia jezdni z bruku na długości 60 metrów. Prace, wykonywane przez firmę Usługi

Transportowe Budowlane i Drogowe Ziemiecki Ireneusz,
powinny się zakończyć pierwszej połowie maja. Łączny ich
koszt wyniesie 248.028,87 złotych.
W związku z prowadzonymi robotami budowlanymi
na ulicy ograniczony jest ruch, mamy jednak nadzieję, iż
niebawem wszyscy będą zadowoleni z efektu rewitalizacji.
KZ

Ulica Szkolna z nową nawierzchnią
W marcu udało nam się przebudować
nawierzchnię niewielkiej ulicy Szkolnej.

B

yło to możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy
gminy z firmą Infrastruktura Bud-59 Sp. z o.o., która pokryła koszty związane z wykonaniem podbudowy
drogi oraz wykonaniem nawierzchni. Nasza gmina również przyczyniła się do tej przebudowy zakupując materiały, m.in. kostkę brukową betonową i oporniki betonowe o łącznej wartości 13.724,29 złotych.
KZ

Zmieniamy wygląd parowów
W ramach rewitalizacji miasta Zakroczym gmina
przystępuje do przebudowy m.in. parowów.
Ich mieszkańcy od lat zmagali się z dużymi
uciążliwościami, szczególnie po ulewnych
deszczach. Już niedługo większość takich miejsc
zyska nowy wygląd.

J

ako pierwsza została kompleksowo przebudowana Parowa Okólna na 205-metrowym odcinku od ulicy Ojca
Honorata Koźmińskiego do numeru 29. Prace zostały ukończone 27 grudnia 2021 roku. Ze względu na duże
różnice wysokościowe oraz stan istniejących skarp przy
drodze gminnej, wykonano ich zabezpieczenie poprzez
wbudowanie prefabrykowanych ścian oporowych. Zapobiegnie to w przyszłości osuwaniu się ziemi wprost
na ulicę. Na całym odcinku wykonano nową nawierzchnię z brukowej kostki betonowej o szerokości 3 metrów,
przy czym na odcinku o dużym pochyleniu podłużnym zastosowano nawierzchnię karbowaną. Droga zyskała także
nowe oświetlenie. Wzdłuż niej powstało 7 nowych punktów świetlnych. Niejako przy okazji wymiany oświetlenia

została przebudowana linia energetyczna, co pozwoliło
na usunięcie starych słupów energetycznych.
Wykonawcą robót drogowych była firma Arkadiusz
Kłos KŁOSBRUK, a ich całkowity koszt wyniósł 376.295,83
złotych. Natomiast prace związane z wymianą oświetlenia prowadziła firma Zakład Elektroenergetyczny „ELTAR”
Tadeusz Rudziński. Koszt tych prac wyniósł 70.023,47 złotych. Oba te zadania były współfinansowane ze środków
budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania
Rewitalizacja miasta Zakroczym.
KZ
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Zwiększamy komfort podróżowania

18 lutego miał miejsce uroczysty odbiór nowego
autokaru gminnego. Długo wyczekiwany, przede
wszystkim przez młodzież szkolną, pojazd zasilił
gminną flotę.

W

obecności Burmistrza Zakroczymia, reprezentanta
Rady Miejskiej w Zakroczymiu wiceprzewodniczącej

Beaty Olszewskiej, dyrektorów szkół: Anny Dudziej i Aleksandry Szczurowskiej oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu odbyło się przekazanie nowo zakupionego autokaru gminnego. Autobus przejął w użytkowanie
kierowca Krzysztof Siwek, któremu symbolicznie wręczono kluczyki.
Pojazd został zakupiony przede wszystkim w celu dowozu dzieci do szkół, jednak będzie służył całej lokalnej
społeczności. Warto nadmienić, że znaczna część środków
na zakup pochodziła z funduszy sołeckich. Wszystkie sołectwa przeznaczyły swoje fundusze na ten cel, tj. kwotę 372.606,40 złotych, przy całkowitej wartości pojazdu
424.350 złotych. Różnica została pokryta z budżetu gminy.
Dziękujemy wszystkim sołtysom, radom sołeckim
i wszystkim mieszkańcom sołectw za wsparcie zakupu.
Autobus marki Setra, wyprodukowany w 2013 roku, dostarczyła firma Usługi Motoryzacyjne Tomasz Wiórkiewicz.
Jest wyposażony w klimatyzację dla kierowcy oraz klimatyzację dla pasażerów, ogrzewanie postojowe, fotele z pełną
regulacją, lodówkę, toaletę WC czy system monitoringu-kamery. Z tyłu pojazdu pojawiło się także nowe logo gminy. Jesteśmy pewni, że będzie służył wszystkim przez wiele
następnych lat.
KZ

Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie
Od kilku lat nasza gmina efektywnie
pozyskuje środki zewnętrzne na inwestycje.
Do ogłoszonego niedawno z Rządowego
Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji
Strategicznych zgłosiliśmy 5 wniosków
o dofinansowanie.

Wśród złożonych wniosków znalazły się:

°°
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zakroczymiu
°°
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy

Zakroczym (ul. Duchowizna)
°°
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wojszczycach
°°
Przebudowa dróg w gminie Zakroczym (Strubiny,
Wólka Smoszewska, Mochty-Smok)
°°
Budowa, przebudowa i modernizacja dróg w gminie Zakroczym (Trębki Nowe, Trębki Stare, Śniadowo,

Wygoda Smoszewska oraz ulice: BWTZ, Pieczoługi, Polna i Widokowa w Zakroczymiu)
Przewidywana łączna wartość Inwestycji wynosi
21.577.000,00 złotych.
KZ
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Burmistrz Zakroczymia przyznał młodzieży stypendia

Stypendia sportowe i artystyczne przyznawane
są w ramach Programu Stypendialnego Gminy
Zakroczym. Artystyczne może otrzymać osoba,
która szczególnie wyróżnia się w dziedzinie
twórczości artystycznej, posiada osiągnięcia
i sukcesy w konkursach, przeglądach,
wernisażach, festiwalach oraz pozostałych
przedsięwzięciach umożliwiających
prezentację umiejętności artystycznych
na szczeblu co najmniej powiatowym,
natomiast sportowe – szczególnie uzdolniony
zawodnik uprawiający sport i osiągający
wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym
lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

2

5 lutego, podczas sesji Rady Miejskiej, stypendia
artystyczne otrzymało 11 osób. Ich wysokość wynosiła od 50,00 do 600,00 złotych. Otrzymali je: Natalia Piekutowska, Alicja Pszczółkowska, Zuzanna
Pszczółkowska, Kinga Bodzak, Agnieszka Bylińska, Karolina Krzemińska, Anna Mielecka, Michalina Dudziej,
Kamil Kieszkowski, Marta Lewandowska oraz Wiktoria
Łoginow. Natomiast stypendia sportowe, w wysokości 300,00 złotych, otrzymały dwie osoby: Norbert Sadowski, Daniel Marczak
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy
oraz życzymy kolejnych sukcesów. Jesteśmy dumni i wdzięczni za to, iż godnie reprezentujecie naszą
gminę.
KZ

Dotacje dla organizacji pozarządowych przyznane
W połowie stycznia Burmistrz Zakroczymia
podpisał zarządzenie w sprawie ogłoszenia
wyników otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych w 2022 r. Łączna kwota dotacji
wyniosła 90.000 złotych.

Otrzymały je:

– w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 10.000,00 złotych Stowarzyszenie CHORAŁ imienia
Ojca Benignusa Sosnowskiego na realizację zadania: „Organizacja występu artystycznego o charakterze religijnym
z udziałem Chóru Gregorianie poświęconego pamięci Ojca
Benignusa Sosnowskiego – założyciela Chóru Gregorianie
i patrona Stowarzyszenia Chorał z racji 25-rocznicy śmierci
oraz z okazji jubileuszu 75-lecia istnienia Chóru Gregorianie i 15-lecia działalności Stowarzyszenia Chorał”
– w zakresie ochrony zdrowia: 30.000,00 złotych Stowarzyszenie DOBRY KLIMAT z przeznaczeniem na „Wsparcie rodzin gminy Zakroczym w ramach placówki wsparcia
dziennego dla dzieci i młodzieży – Świetlica Środowiskowa „PRZYJACIEL”, a także 10.000,00 złotych Stowarzyszenie ANTIDOTUM na realizację „Programu IPRO – dla osób
z problemem uzależnienia”

– w zakresie kultury fizycznej i sportu: 30.000,00
złotych Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” na zadanie
„Rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży w oparciu o zajęcia sportowe w Gminie Zakroczym”. 4.000,00 złotych
otrzymało Stowarzyszenie Bokserskie „HURAGAN” na zadanie pn. „Sportowy tryb życia dla młodzieży i dorosłych”,
a Ludowy Klub Sportowy „WISŁA ZAKROCZYM 6.000,00
złotych na zadanie: „Z podwórka na stadion”.
KZ
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Gminny Klub Dziecięcy otwarty!

1 marca 2022 roku rozpoczął swą działalność
Gminny Klub Dziecięcy w Wygodzie Smoszewskiej.
Po wielomiesięcznym remoncie i adaptacji
budynku na ten cel, w klubie znalazło swoje
miejsce 15 maluchów.

I

nwestycję skutecznie odebrano 10 lutego. Jej całkowity
koszt wyniósł 1.442.542,59 złotych z czego 768.000,00
złotych pochodziło z dotacji rządowego programu dofinansowującego tworzenie placówek opiekuńczych dla dzieci
do 3 roku życia „Maluch +”. Zakres prac obejmował m.in.:
przebudowę parteru budynku po szkole i adaptację pomieszczeń dla potrzeb klubu wraz z ich wyposażeniem,
rozbiórkę istniejącej wewnętrznej klatki schodowej i budowę nowej zewnętrznej, budowę wejścia dostosowanego

dla osób niepełnosprawnych, wykonanie izolacji i docieplenia ścian fundamentowych, wykonanie drenażu odwadniającego wokół budynku wraz z odprowadzeniem,
budowę przyłącza gazu wraz z instalacją wewnętrzną oraz
doposażeniem obiektu w kocioł z zasobnikiem, roboty
elektryczne i sanitarne czy przebudowę placu zabaw dla
dzieci na plac zabaw z nawierzchnią bezpieczną poliuretanową. Wszystkie te prace zostały wykonane przez firmę
Piotr Zientara HYLTREX.
Nasi najmłodsi otrzymali w pełni wyposażoną i nowoczesną placówkę. Jesteśmy przekonani, iż w nowym
obiekcie będą czuli się wspaniale. Rodzice zaś będą mogli powrócić do pracy zawodowej bądź ją wkrótce podjąć. A już pod koniec marca rusza rekrutacja na nowy rok
2022/23.
KZ
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Nowi radni

w Radzie Miejskiej w Zakroczymiu

30 stycznia odbyły się wybory uzupełniające
do Rady Miejskiej w Zakroczymiu. W 2 okręgach
wyborczych wybierano łącznie 2 radnych.
Liczba osób uprawnionych do głosowania
wynosiła 379.

W

wyborach wzięło udział 206 osób, co stanowiło
54,35% uprawnionych do głosowania, przy czym
głosów ważnych oddano 200.
W okręgu wyborczym nr 7, obejmującym 1 mandat wobec zgłoszenia się jednej osoby głosowania nie

przeprowadzono. Radną została wybrana Danuta Cendrowska z listy nr 1 KWW ARTURA CIECIERSKIEGO.
Natomiast w okręgu wyborczym nr 9, również obejmującym 1 mandat wystartowało dwoje kandydatów. Stosunkiem głosów 108-92 wybory wygrał, tym samym zostając
radnym Artur Bukowski z listy nr 2 KWW BEZPIECZEŃSTWO I ZAUFANIE. Pokonał on Iwonę Nowakowską z listy
nr 1 KWW ARTURA CIECIERSKIEGO.
Oboje radni zostali zaprzysiężeni podczas sesji Rady
Miejskiej w Zakroczymiu w dniu 25 lutego. Nam pozostaje
życzyć satysfakcji z pracy na rzecz lokalnej społeczności!
KZ

Zagraliśmy dla WOŚP
30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w Zakroczymiu już za nami. Pogoda
niestety nie dopisała, ale cieszymy się,
że mimo pogodowych i innych przeszkód Finał
się udał, a gmina Zakroczym dorzuciła swoją
cegiełkę do okulistyki dziecięcej, za co Wam
serdecznie dziękujemy.

W

ramach 30. Finału odbył się również I Zakroczymski Bieg WOŚP. Mimo trudnych warunków
gratulujemy wszystkim, którzy stanęli na linii startu.
Pragniemy przekazać podziękowania dla naszych
wolontariuszy, którym pogoda była niestraszna i dzielnie kwestowali na ulicach naszego miasta. Dziękujemy
wszystkim, u których stały sztabowe puszki stacjonarne i od grudnia zbierali środki na nasz wspólny wynik.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy przekazali
przedmioty do licytacji. Ogromne podziękowania dla

artystów, ludzi kultury i sztuki, którzy nas odwiedzili
podczas naszego zakroczymskiego finału. Dziękujemy
wszystkim razem i każdemu z osobna.
Cały sztab i wszyscy zaangażowani ludzie włożyli
ogrom pracy, żebyśmy razem mogli przekazać zebrane środki na rzecz wsparcia diagnostyki oczu dzieci. Wspaniale jest patrzeć jak ludzie bezinteresownie
chcą pomagać i wspierać Wielką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy.
Do zobaczenia za rok!
Aleksandra Szczurowska
Szef Sztabu WOŚP Zakroczym
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Koncert pieśni patriotycznych „Dla Niepodległej”
w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu
W związku z obchodzoną 103. rocznicą odzyskania
niepodległości przez Polskę, społeczność
Szkoły Podstawowej im. Pomnik Wdzięczności
w Zakroczymiu, jak co roku, podejmowała przez
cały miesiąc listopad liczne działania mające
na celu godne upamiętnienie tego jakże ważnego
wydarzenia w dziejach naszego narodu.

J

edną z wyjątkowych uroczystości w naszej szkole był koncert pieśni patriotycznych pt. „Dla Niepodległej”, w którym wystąpili artyści scen warszawskich, tj. Teatru Wielkiego Opery Narodowej oraz Polskiej Opery Królewskiej.
Koncert odbył się w dniu 22 listopada 2021 r., a patronat

Sukces w XVII edycji
Konkursu zbiórka
surowców wtórnych
Szkoła Podstawowa im. Pomnik Wdzięczności
w Zakroczymiu zajęła pierwsze miejsce
i otrzymała nagrody rzeczowe od Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie, który był
organizatorem XVII edycji Konkursu zbiórka
surowców wtórnych.

nad tym kulturalnym wydarzeniem objął Burmistrz Zakroczymia Artur Ciecierski.
Anna Dudziej

G

łównym założeniem konkursu było uświadamianie
dzieciom i młodzieży, że każdy człowiek swoim zachowaniem wpływa na środowisko. Konkurs łączył w sobie kilka aspektów: poszanowanie zasobów natury, odzyskiwanie surowców wtórnych oraz aspekt społeczny.
Zbiórka trwała od maja do września 2021 r. Udało
zebrać się 3.240 kg makulatury i 560 kg butelek PET
zdobywając 91,31 punktów – najwięcej w kategorii
„Szkoły podstawowe z liczbą uczniów od 401 powyżej”.
Warto dodać, iż w zbiórkę czynnie włączył się Urząd
Miejski w Zakroczymiu, nie tylko zbierając makulaturę,
lecz również pomagając z dokumentacją.
Nagrody dla szkoły za zajęcie pierwszego miejsca
to: oczyszczacz powietrza z filtrem, projektor, zestaw
audio, które posłużą całej naszej szkolnej społeczności.
Paulina Pierścieniak

Uczniowie „Poznawali Polskę”

W grudniu 2021 roku uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Pomnik Wdzięczności
w Zakroczymiu wzięli udział w dwóch wycieczkach
dofinansowanych w 80% przez Ministerstwo
Edukacji i Nauki w ramach programu „Poznaj
Polskę”.

D

zieci z klas drugich i trzecich wyjechały do Płocka,
gdzie zwiedziły m.in. dom Władysława Broniewskiego,

Stary Rynek czy Bazylikę Katedralną Najświętszej Maryi
Panny. Uczniowie mieli możliwość obejrzeć zamek książąt mazowieckich z pięknymi zabytkami sztuki sakralnej.
Maluchy odwiedziły również Muzeum Mazowieckie, w którym podziwiały sztukę secesyjną. Starsi uczniowie z klas
ósmych odwiedzili Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
oraz Muzeum Szlachty Mazowieckiej – filię w Gołotczyźnie.
Dzieci zwiedzały obiekty wchodzące w skład kompleksu
muzealnego, czyli neogotycki pałacyk Krasińskich z połowy
XIX wieku, powozownię, oficynę z kolekcją portretów członków rodziny Krasińskich. Szczególną uwagę ósmoklasistów
zwrócił panoramiczny obraz Wojciecha Kossaka przedstawiający rewię kawalerii polskiej z okazji 250. rocznicy odsieczy wiedeńskiej. Ważnym miejscem na trasie zwiedzania
był dwór, odbudowany według projektu z 1908 roku. Warto
tam obejrzeć oryginalne dzieła sztuki reprezentujące malarstwo polskie z XIX wieku. W Gołotczyźnie uczniowie zwiedzili Muzeum Pozytywizmu, dwór Aleksandry Bąkowskiej
i „Krzewnię”- dom Aleksandra Świętochowskiego.
Wszystkie wycieczki wzbogaciły wiedzę dzieci na temat
historii naszej ojczyzny, dostarczyły wielu wrażeń, a obejrzane ekspozycje na pewno pozostaną w pamięci na długo.
Renata Kornatowska
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Stypendia dla najlepszych
Pod koniec lutego w naszej szkole odbyło się
wręczenie stypendium za wyniki w nauce
w I semestrze roku szkolnego 2021/2022.

Dyrektor szkoły wręczyła stypendia
uczniom klas IV- VIII:
°°
Bartosz Domański
°°
Agnieszka Gogacz
°°
Mikołaj Śmieszny
°°
Maja Świderska
°°
Oliwia Zaciewska
°°
Andrzej Gorzkowski
°°
Piotr Ziemkiewicz
°°
Kuba Podgórski
°°
Zuzanna Ziemkiewicz

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Aleksandra Szczurowska

Oddziały przedszkolne
otrzymały nowe książki
Nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe
w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 20212025”. Wnioskowana kwota została przeznaczona
na zakup książek dla oddziałów przedszkolnych.

P

ozostając w temacie, zorganizowaliśmy także konkurs
promujący czytelnictwo pn. „Najpiękniejsza zakładka
do książki”. Nagrody w tym konkursie zostały sfinansowane z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
Aleksandra Szczurowska

Nagrody w gminnych
konkursach rozdane
W dniu 13 stycznia odbyło się uroczyste
wręczenie nagród za udział w gminnych
konkursach pod patronatem Burmistrza
Zakroczymia.

P

rzeprowadzone zostały dwa konkursy: na opowiadanie twórcze z dialogiem pt. „Magia Świąt Bożego
Narodzenia” oraz „Ho Ho Ho Merry Christmas „. Gratulujemy laureatom i zapraszamy do udziału w kolejnych
konkursach.
Aleksandra Szczurowska
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Wieści z Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu

Głównym filarem naszej działalności są zajęcia
stałe dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
Oferujemy zajęcia plastyczne, taneczne, wokalne
oraz z gry na instrumentach (gitara, keyboard),
fitness oraz joga. Niedawno utworzyliśmy
nową grupę taneczną dla dorosłych, serdecznie
zapraszamy Państwa na zajęcia zapoznawcze.

J

ak co roku GOK był organizatorem akcji „Zima w mieście
2022”. W zajęciach, które odbyły się w Szkole Podstawowej w Zakroczymiu udział wzięło 45 dzieci w wieku od 6
do 14 lat. Dla uczestników akcji przewidziano wiele atrakcji, były zajęcia plastyczne, sportowe i muzyczne. Odbyły
się też dwa wyjazdy do Hulakula i kina. Dzięki wsparciu zakroczymskiej Pizzerii La Bella dzieci mogły smacznie świętować Międzynarodowy Dzień Pizzy.
Jesteśmy również stałymi organizatorami wyjazdów
do warszawski teatrów. W ostatnim czasie odwiedziliśmy

Teatr Kwadrat, w którym mieliśmy okazję podziwiać sztukę „Kłamstewka” oraz Scenę Relax, gdzie dobrze się bawiliśmy na spektaklu „Wieczór Panieński Plus”.
W naszej działalności dużą popularnością cieszą się
także spektakle teatralne dla najmłodszych. Na naszej scenie odbyły się dwa przedstawienia pod tytułem „W 7 dni
dookoła bajek” oraz „Ołowiany żołnierzyk”, z których zawsze korzysta bardzo dużo osób.
Organizujemy cykliczne warsztaty rękodzielnicze, które spotykają się z coraz większym zainteresowaniem. Zajęcia te skierowane są dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Na poprzednich warsztatach każdy z uczestników
przygotował spersonalizowane zawieszki zapachowe oraz
mydełka
Zachęcamy Państwa do obserwowania naszego profilu
na Facebook’u w celu śledzenia na bieżąco informacji o kolejnych wydarzeniach.
GOK Zakroczym

Lekcje biblioteczne
Pierwsze dni marca to ciekawe spotkania
z najmłodszymi kandydatami na czytelników.
Dla uczniów kl. 0 ze Szkoły Podstawowej
w Zakroczymiu zorganizowaliśmy lekcję
biblioteczną w szkole. Natomiast dzieci
ze Szkoły Podstawowej w Wojszczycach
przybyły na spotkanie do naszej biblioteki.

G

łównym celem tego typu zajęć jest popularyzacja
biblioteki i jej zbiorów, uświadomienie najmłodszym roli książki w życiu człowieka i oczywiście zachęcenie do czytania i wypożyczania książek. Uczniowie
poznali zasady zapisania się do biblioteki i korzystania
z jej zbiorów. Na zakończenie lekcji wiele osób wyraziło
chęć odwiedzenia i zapisania się do biblioteki.
Wszystkich czytelników uprzejmie informujemy, iż
Gminna Biblioteka Publiczna w Zakroczymiu od tego
roku pracuje także w jedną sobotę w miesiącu. Obok
zamieszczamy wykaz pracujących sobót.
Katarzyna Kiliś

Wykaz pracujących sobót:
19 marca
9 kwietnia
21 maja
11 czerwca
16 lipca
20 sierpnia

17 września
1 października
15 października
19 listopada
17 grudnia

INFORMACJE Z GMINY ZAKROCZYM

Dzień Babci i Dziadka
W dniu 24 stycznia w naszym przedszkolu
odbyły się uroczystości z okazji Dnia Babci
i Dziadka. Niestety, również i w tym roku
nie mogliśmy gościć dziadków w naszych
placówkach pomimo, iż święto to na stałe
wpisało się do kalendarza przedszkolnych
uroczystości.

| 21/2022

D

oświadczenia pozwoliły nam jeszcze bardziej docenić, jak wielkim skarbem jest babcia i dziadek.
Świat się zmienia, ale nie zmienia się jedno – miłość
babci i dziadka, za którą dzieci serdecznie chciały podziękować. Wnuczęta uczciły to święto składając dziadkom życzenia, recytując wiersze, śpiewając piosenki,
przygotowały laurki oraz upominki. Dzieci pamiętały,
by podziękować za opiekę, cierpliwość i czas, jaki poświęcają im ukochana Babcia i Dziadek. Dla dziadków
nagrane zostały filmy z uroczystości. KOCHANI DZIADKOWIE- JESZCZE RAZ WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!
Elżbieta Lewandowska

Bal karnawałowy
w naszym przedszkolu
Karnawał to czas zabaw i balów, także dla
najmłodszych. Kolorowe stroje, bajeczny wystrój
i skoczna muzyka – w takiej atmosferze bawiły się
dzieci 18 lutego podczas balu karnawałowego.

P

rzedszkolaki z dumą prezentowały bajeczne stroje.
Z wielką ochotą uczestniczyły w tańcach, zabawach i konkursach. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek
i filmów dla dzieci. W salach przedszkolnych można było spotkać wróżki, księżniczki, pszczółkę, duszka, policjanta, Spider-Manów, Batmanów, czy Klowna. Wystrój sali wprowadził
w radosny nastrój oraz zachęcał wszystkich do wesołej zabawy. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym wychowankom, to było głównym celem tego balu. Przedszkolaki świetnie bawiły się w rytm muzyki porywającej do tańca

oraz brały udział w najróżniejszych konkursach. Był popcorn,
wspólna zabawa z maskotką, pokaz iluzji. Na koniec dzieci
miały robione pamiątkowe zdjęcia.
Serdeczne podziękowania składamy Radzie Rodziców za sfinansowanie balu oraz rodzicom Jagódki z grupy
Pszczółki za piękną dekorację balonową do sali.
Elżbieta Lewandowska

Nie bądź sknera, kup pampera
W grudniu nasze przedszkolaki wraz
z rodzicami wzięły udział w świątecznej
akcji charytatywnej pod hasłem „Nie bądź
sknera, kup pampera”. To już VIII edycja akcji,
podczas której wspieraliśmy najmłodszych
podopiecznych Fundacja Odzyskać Radość,
przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
w Kraszewie-Czubakach.

Z

bieraliśmy m.in. środki czystości, ochrony osobistej, a także kaszki, deserki, obiadki, kosmetyki
i chemię pielęgnacyjną dla niemowląt. Koordynatorem
akcji w przedszkolu była pani Klaudyna Ambroziak.
Składamy serdeczne podziękowania dla naszych
przedszkolaków i ich rodziców za zaangażowanie
w zbiórkę na rzecz małych pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Kraszewie-Czubakach.
Elżbieta Lewandowska

Baśnie, bajki i legendy…
Podczas tegorocznych ferii, nauczycielki aby
przybliżyć przedszkolakom postaci bohaterów
bajek i baśni wystawiły dla dzieci teatrzyk
na podstawie bajki o „Jasiu i Małgosi”.

M

imo, że teatrzyk nie był przygotowany przez profesjonalnych aktorów, panie zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Elżbieta Lewandowska
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Zadbaj o domowy
budżet i oszczędzaj
na rachunkach
– weź dotację na wymianę kopciucha i ocieplenie domu

Przeprowadzona w 2020 roku inwentaryzacja
indywidualnych źródeł ciepła zidentyfikowała
na terenie Gminy Zakroczym 1 624 budynki/lokale
ogrzewane, w których wykorzystywane są łącznie

2167

źródła ciepła. Około 68% wszystkich wykorzystywanych źródeł ciepła stanowią różnego rodzaju źródła na paliwa stałe, a około 8,5% kotły
gazowe. Niestety, aż 56% urządzeń grzewczych na paliwo
stałe, to wysokoemisyjne źródła pozaklasowe, które emitują do powietrza substancje mające negatywny wpływ
na zdrowie ludzi i stan środowiska naturalnego. Dlatego
też, sukcesywnie od kilku już lat Gmina Zakroczym podejmuje działania antysmogowe, które stały się jednym z priorytetowych działań zakroczymskiego samorządu. Jednym
z przedsięwzięć, przyczyniających się do redukcji poziomu
smogu, jest realizowany przez gminę, od maja 2021 roku,
Program „Czyste Powietrze” (www.czystepowietrze.gov.
pl). Program jest jednym z wielu podejmowanych ogólnopolskich działań dążących do rozwiązania jednego z najważniejszych problemów ekologicznych jakim jest zły stan
powietrza w Polsce.
Celem Programu jest przede wszystkim poprawa jakości powietrza poprzez likwidację i wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe tzw. kopciuchów

na nowoczesne źródła ciepła spełniające unijne normy
dot. emisji zanieczyszczeń do powietrza. Założeniem programu jest zatem redukcja zanieczyszczeń emitowanych
do atmosfery poprzez instalację ekologicznego urządzenia grzewczego, zatrzymanie ciepła w budynku, co z kolei
przełoży się na zmniejszenie zużycia wykorzystywanego
do ogrzania domu paliwa. Nie bez znaczenia, zwłaszcza
w obecnej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej, pozostaje również aspekt finansowy – ocieplając dom, zmniejszamy jego zapotrzebowanie na ciepło, a dzięki temu zużywamy mniej opału. Dlaczego więc nie skorzystać z możliwości
dofinansowania?
W 2022 roku ruszyła III już część tego ogólnopolskiego programu – tym razem z wyższym dofinansowaniem
(nawet do 69 tys. zł) oraz nowymi, łatwiejszymi zasadami
aplikowania o środki finansowe. Przypominamy, że biorąc
udział w programie można uzyskać dofinansowanie na zakup i instalację ekologicznych źródeł ciepła tj. węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kotłownia
gazowa (przyłącze gazowe, instalacja, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa), kocioł olejowy kondensacyjny, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe
(np. pellet drzewny) spełniający określone w dokumentacji
projektowej wymagania i normy. Wsparcie finansowe można uzyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac
termomodernizacyjnych budynku (ocieplenie przegród
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budowlanych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) oraz
montaż odnawialnych źródeł energii OZE. Co ważne zastosowane urządzenia grzewcze i materiały instalacyjne muszą być zgodne z warunkami technicznymi programu. Można to sprawdzić na liście zielonych urządzeń i materiałów
(ZUM) dostępnej na www.lista-zum.ios.edu.pl

Program skierowany jest do osób
fizycznych, które są:

°°
właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalne-

go jednorodzinnego lub
°°
wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego

III część Programu obejmuje trzy grupy
beneficjentów:

°°
uprawnionych do podstawowego poziomu dofinan-

sowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza
100 000 zł,
°°
uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód
na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 1 564 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2 189 zł (gospodarstwo jednoosobowe),
°°
uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty
900 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1 260 zł (gospodarstwo jednoosobowe).
Wymiana urządzeń grzewczych wydają się szczególnie
istotna w perspektywie respektowania zapisów Mazowieckiej Uchwały Antysmogowej, która nakłada na mieszkańców województwa mazowieckiego szereg ograniczeń i zakazów dążących do poprawy jakości powietrza, m.in.
°°
do 1 stycznia 2023 r. konieczna będzie wymiana pozaklasowych kotłów na węgiel lub drewno (niespełniających
wymagań dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 3035:2012),
°°
do 1 stycznia 2028 r. konieczna będzie wymiana kotłów
(na węgiel lub drewno) spełniających wymagania klasy 3
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lub 4 wg normy PN-EN 3035:2012, natomiast kotły klasy
5 wg normy PN-EN 3035:2012 będzie można użytkować
do końca ich żywotności z uwagi na najmniejszą szkodliwość dla środowiska,
°°
do 1 stycznia 2023 r. konieczna będzie wymiana funkcjonujących kominków na takie, które spełniają wymogi
ekoprojektu lub wyposażenie ich w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.
Należy pamiętać, że przestrzeganie i stosowanie przepisów wprowadzonych uchwałą antysmogową będzie podlegało kontroli zarówno w kwestii posiadanych urządzeń
grzewczych jak i stosowanych rodzajów paliw. Mieszkańcy
naruszający przepisy w tym zakresie mogą niestety zostać
ukarani grzywną lub mandatem.
Szczegółowe bezpłatne informacje dot. rodzajów
wspieranych przedsięwzięć, maksymalnych kwot
i form dofinasowania, a także kosztów kwalifikowalnych można uzyskać w punkcie konsultacyjno-informacyjnym mieszczącym się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu, ul. Warszawska 7
po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się
na spotkanie – tel. 785 21 45 wew. 234. Pomagamy
również w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie
oraz wniosku o płatność. Zapraszamy!
Już dzisiaj chcielibyśmy również zaprosić wszystkich mieszkańców naszej gminy do udziału w akcji sadzenia 600
drzew na 600-lecie nadania praw miejskich Zakroczymiowi, które przypada właśnie w 2022 roku. Wspólnie z Państwem chcemy posadzić 600 drzew, aby nie tylko zostawić pamiątkę z tego szczególnego jubileuszu, ale przede
wszystkim zrobić coś pożytecznego dla przyszłych mieszkańców naszej gminy. O rozpoczęciu akcji będziemy informować na facebooku -@ugzakroczym.
KZ

„Wspaniale, że już jesteś” – powitalna
wyprawka dla małego zakroczymianina
Od 1 kwietnia br. ruszył nowy gminny program
wsparcia rodziny polegający na symbolicznym
przywitaniu każdego nowo narodzonego
mieszkańca naszej gminy.

W

ramach programu każdy maluszek, który zamieszka wraz z rodzicami na terenie Gminy Zakroczym i stanie się częścią naszej zakroczymskiej społeczności otrzyma powitalny prezent. W skład wyprawki
wejdą akcesoria niezbędne w pierwszych miesiącach
opieki nad dzieckiem m.in. body, czapeczka, śliniaczek,
ręcznik z kapturkiem, kosmetyki ochronne, chusteczki
nawilżone, gryzaczek oraz maskotka jaką będzie zakroczymski baranek. Aby otrzymać wyprawkę rodzic musi
w terminie do 60 dni kalendarzowych od daty pojawienia się na świecie dziecka złożyć w Urzędzie Miejskim
w Zakroczymiu wniosek o przyznanie świadczenia.
Jednorazowa wyprawka przyznawana będzie niezależnie od dochodów rodziców, na każdego maluszka

urodzonego po 1 kwietnia br. Jesteśmy przekonani,
że przekazane prezenty będą stanowiły nie tylko powitalny gest mówiący „Wspaniale, że już jesteś”, ale będą
także doskonałą pamiątkę przypominającą dziecku
miejsce spędzenia pierwszych lat życia.
KZ
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Początek roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
W lutym 2022 r. zakończyliśmy realizację projektu
finansowanego ze środków unijnych pt. „Nowy
model organizacji pracy w GOPS”, który trwał 18
miesięcy.

C

elem reorganizacji Ośrodka było oddzielenie pracy
socjalnej od postępowań administracyjnych tak, aby
więcej czasu pracownicy socjalni mogli poświęcić rodzinom, które wymagają pogłębionej pracy socjalnej (rodziny
z dysfunkcjami, rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi). Wobec powyższego w strukturze organizacyjnej wyodrębniono dwa zespoły oraz stanowisko ds.
pierwszego kontaktu. Opracowano nowy regulamin organizacyjny, ustalono zasady współpracy między zespołami
oraz podmiotami zewnętrznymi, opracowano pakiet usług
i świadczeń.
Przez okres 1,5 roku pracownicy byli przygotowywani poprzez specjalistyczne szkolenia. Szczególnie ważna
była superwizja pracowników socjalnych dająca wsparcie
fachowców i doradców zewnętrznych. W ramach projektu odbyliśmy dwie wizyty studyjne (wizyta w MOPS w Piasecznie oraz w MOPS w Przasnyszu). Obydwa ośrodki pracują już w nowej strukturze. Podczas wizyt podzielono się
z nami doświadczeniem, wskazano zarówno plusy jak i minusy pracy w nowym modelu.
Wykonanie projektu wymagało także zmian technicznych w ośrodku. Otrzymane środki pozwoliły na doposażenie miejsc pracy, zwiększając tym lepszą obsługę klientów. Zwiększono bezpieczeństwo komunikacji w korytarzu
poprzez ograniczenie śliskości powierzchni i likwidacji

Pomagamy Ukrainie

Już na drugi dzień po wybuchu wojny
w Ukrainie władze gminy zareagowały
na sytuację w jakiej znaleźli się mieszkańcy
naszego wschodniego sąsiada.

25

stycznia wieczorem w budynku urzędu odbyła
się specjalna narada, podczas której omawiano
sposoby w jaki można pomóc potrzebującym. W krótkim czasie nastąpiło porozumienie, że koniecznym
jest utworzenie zbiórki z najpotrzebniejszymi rzeczami dla zmagających się z rosyjskim natarciem. Przez
dwa kolejne dni w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu, każdego przez 10 godzin, wielu wolontariuszy
pomagało segregować i pakować dary przynoszone

stopnia. Zakupiono sprzęt komputerowy, biurka, szafy,
wyremontowano łazienkę. Całkowite dofinansowanie projektu wyniosło 352.819, 23 zł.
Realizacja projektu pt. „Nowy model organizacyjny
GOPS w Zakroczymiu‘’ była dużym wyzwaniem dla pracowników i miała na celu przede wszystkim poprawę jakości obsługi mieszkańców naszej gminy. Przygotowanie
się do pracy w nowym modelu wymagało dużej determinacji oraz zaangażowania całego zespołu. Podkreślić należy, że pomimo wielu godzin szkoleń oraz warsztatów
ośrodek funkcjonował w pełnym wymiarze i klienci byli
obsługiwani w normalnym rytmie pracy. Aby temu sprostać pracownicy wyrazili zgodę na odbywanie niektórych
szkoleń podczas weekendów za co składam im serdeczne
podziękowania.
Anna Lewicka

przez mieszkańców gminy. Trzeba w tym miejscu podkreślić, iż ich reakcja na ogłoszoną zbiórkę i rozmiar
pomocy bardzo pozytywnie nas zaskoczyły. Nie czekając na zakończenie zbiórki już w niedzielę rano wyjechał z Zakroczymia pierwszy transport z ubraniami,
żywnością, środkami higienicznymi i innymi najbardziej potrzebnymi artykułami. Dary zostały przewiezione w pobliże ukraińskiej granicy, do Ustrzyk Dolnych, skąd następnie zostały przetransportowane
na stronę ukraińską.
W kolejnych dniach zorganizowaliśmy zbiórkę leków i środków opatrunkowych dla ukraińskich żołnierzy. Również efekty tej zbiórki zostały przewiezione
w pobliże wschodniej granicy. W pomoc Ukrainie aktywnie zaangażowały się również szkoły podstawowe
w Zakroczymiu i Wojszczycach, przeprowadzając kolejne zbiórki darów.
Urząd Miejski w Zakroczymiu na swojej stronie internetowej utworzył specjalną zakładkę z informacjami
dla uchodźców (https://zakroczym.pl/pomagam-ukrainie/). Powstała także specjalna infolinia pod numerem
telefonu 887 821 801 w kwestiach dotyczących pomocy Ukrainie i jej obywatelom na terenie gminy Zakroczym. Jednak to nie wszystko. Nie ustajemy w niesieniu
pomocy naszym sąsiadom. Gmina stara się o utworzenie miejsc noclegowych dla uchodźców.
Wszystkim, którzy włączyli się w pomoc Ukrainie
z całego serca dziękujemy!
KZ
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Świątecznie na rynku

19 grudnia, jak co roku na zakroczymskim
rynku odbyła się kolejna edycja wigilii
miejskiej połączonej z jarmarkiem
bożonarodzeniowym. Pomimo braku śniegu
uczestnicy mogli poczuć prawdziwą magię
świąt.

W

centralnym punkcie rynku powstała wioska św.
Mikołaja, który przyjechał do nas czerwonymi saniami zaprzęgniętymi w dwa żywe i oswojone renifery.
Mikołaj przez trzy godziny pozował z wszystkimi chętnymi do pamiątkowych zdjęć, które na miejscu były
wywoływane. Najmłodsi zostali przez niego obdarowani prezentami.
Na stoiskach można było nabyć ozdoby świąteczne,
pierniki i inne bożonarodzeniowe wypieki, a także biżuterię, maskotki, wyroby ceramiczne, swojskie wędliny
oraz choinki.
Nie zabrakło również tego, co najważniejsze, czyli
opłatka, życzeń i wspólnego kolędowania. Przy dźwiękach kolęd prowadzone były warsztaty z robienia stroików świątecznych i drewnianych zawieszek na choinkę. Na zmarzniętych czekały gorące herbata, kawa
i czekolada. Można było także skosztować wigilijnych
pierogów.
Wszystkim mieszkańcom bardzo dziękujemy za liczne przybycie. Do zobaczenia za rok!
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Ferie z Liderem

Uczniowski Klub Sportowy „Lider” po raz kolejny
zorganizował wyjazd feryjny dla dzieci i młodzieży
z gminy Zakroczym. Biorąc pod uwagę okres
pandemii było to, jeśli chodzi o organizację,
trudne przedsięwzięcie, ale było warto.

2

6 uczestników, pod okiem wykwalifikowanych opiekunów, przez 6 dni realizowało program wyjazdu, który
zawierał przede wszystkim naukę tajników sportów zimowych takich jak narciarstwo zjazdowe czy snowboard.
Dyscypliny te są często niedostępne w warunkach naturalnych na terenach województwa mazowieckiego, więc możliwość ich poznania stanowiła dużą wartość dla uczestników. Codzienna dawka zimowych sportów to jednak nie
wszystko. Nadrzędnym celem, jak zawsze przy tego typu
inicjatywach, jest pokazanie jak wartościowe i atrakcyjne
może być aktywne spędzanie wolnego czasu. Oprócz tego,
była to doskonała okazja do spędzenia wolnego czasu

wśród znajomych, z którymi bezpośredni kontakt – ostatnimi czasy – mógł być utrudniony.
Termy Chochołowskie, park trampolin w Nowym Targu, spacer po Krupówkach, aquapark z kręgielnią w Zakopanem oraz codzienne białe szaleństwo, były przyczyną
głębokiego i błogiego snu kolonistów. Warunki były niesamowite, a krajobrazy górskie jeszcze na długo pozostaną
w pamięci tych, którzy często musieli przełamywać własne
słabości tj. chociażby strach, żeby w ogóle podjąć decyzję
o wyjeździe. Po raz kolejny eksperymentalnie zostało udowodnione, że „nie taki diabeł straszny jak go malują”.
Zarząd klubu dziękuje włodarzom Zakroczymia za udostępnienie autokaru dzięki, któremu uczestnicy bezpiecznie i komfortowo mogli realizować program wyjazdu. Dodatkowo wyjazd był dofinansowany kwotą 5.000 złotych
z budżetu gminy, dzięki czemu każdy uczestnik, który
uczęszcza do zakroczymskiej szkoły lub jest mieszkańcem
gminy mógł liczyć na dofinansowanie do wyjazdu. Dodatkowo podziękowania należą się rodzicom wszystkich dzieci za obdarzenie organizatorów zaufaniem. Zarząd dziękuje także opiekunom za doskonałe zorganizowanie czasu:
kierowniczce wypoczynku – Marcie Lewandowskiej oraz
wychowawcom – Magdalenie Dąbrowskiej, Przemysławowi Jeziakowi, a także kierowcy – Krzysztofowi Siwkowi.
Już w najbliższe wakacje planowany jest wyjazd nad
morze. Po raz kolejny będzie to wyjazd przepełniony emocjami – przede wszystkim tymi sportowymi. Ponownie także będzie nam przyświecała idea przybliżenia dyscyplin,
których w normalnych warunkach nie jesteśmy w stanie
uprawiać ze względu na miejsce zamieszkania.
By zadbać o tężyznę fizyczną już przed wyjazdem, zapraszamy serdecznie do udziału w zajęciach sportowych
organizowanych przez nasz klub. Wszystkich chcących
wesprzeć nasze działania zachęcamy do przekazania 1%
podatku na działalność klubu UKS Lider. Szczegóły na profilu Facebook (UKS LIDER ZAKROCZYM).
Kamil Chmielewski
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KRZYŻÓWKA
Poziomo:

1	jeśli komputera,
to operacyjny
5
notebook
9
bezzębne szczęki
10 tkwi w szczegółach
11 dykta
12 odmiana jęczmienia
13 zachcianka
15 … zbawienia
16 pomocnik chorej ręki
19 z „Latarnią”
20 zna się na falach
22 chuda teczka
25 odmiana kaczki
27 karciana wróźba
29	Myszkin
u Dostojewskiego
30 norweska aktorka
31 „ostry” szczyt
32 mięso z bernikli
33 „czysty” dział medycyny
34 rzucane info

Pionowo:

1
cyfrowa łamigłówka
2	czasem wędruje
do nieba
3
romansik
4
z mnóstwem gotówki
5
opatula kołdrę
6	powieść Aleksandra
Głowackiego
7
… poliszynela
8
przyklejane info
14 działa na nerwy
17 maciejka
18 wulkan w Indonezji
21 strażnik haremu
23 ostrze rapiera
24 „twarz” budynku
26 … satanas
28 para do jabłka
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Rozwiązanie krzyżówki prosimy wysłać najpóźniej do dnia 30 kwietnia 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.

Sprawdź sam jakość powietrza w Zakroczymiu

N

4
4

a budynku Urzędu Miejskiego zamontowany został
nowoczesny czujnik jakości powietrza, który służy do pomiaru poziomu stężenia zanieczyszczeń PM1.0,
PM2.5 i PM10 (pyły zawieszone) oraz temperatury, wilgotności i ciśnienia atmosferycznego. Stan jakości powietrza,
monitorowany jest w sposób ciągły w czasie rzeczywistym i można go sprawdzić po pobraniu bezpłatnej aplikacji mobilnej AIRFOX lub po wejściu na stronę https://air-fox.pl/maps. Gdy jakość powietrza jest bardzo dobra lub
dobra dioda czujnika świeci na zielono, przy nieznacznych
przekroczeniach zanieczyszczeń zmienia kolor na żółty
i pomarańczowy, a przy dużych na czerwony. Pokazywana przez czujnik kolorowa skala jakości powietrza, zgodnie z opisem jakości powietrza dostępnym na stronie, pozwala ocenić aktualny wpływ zanieczyszczeń powietrza
na nasze zdrowie. Podkreślić należy, że pyły zawieszone
ze względu na silne, niekorzystne oddziaływanie zdrowotne uznawane są przez Światową Organizację Zdrowia

za jedne z najbardziej zagrażających życiu i zdrowiu składników smogu. Szczególnie niebezpieczny jest pył określony jako PM2.5, który, ze względu na niewielkie rozmiary
cząstek, może przenikać do najgłębszych części układu
oddechowego, a następnie do krwiobiegu.
W perspektywie bezpieczny poziom szkodliwych pyłów w powietrzu możemy osiągnąć wspólnie, małymi krokami zaczynając od wymiany przestarzałych źródeł ciepła
na nowoczesne i bezpieczne dla naszego zdrowia urządzenia grzewcze oraz sadzenie drzew i krzewów, których
na terenie gminy z okazji 600-lecia nadania praw miejskich Zakroczymiowi chcemy posadzić aż 600 sztuk.
Zakup czujnika został sfinansowany ze środków realizowanego przez gminę Programu „Czyste Powietrze” –
www.czystepowietrze.gov.pl
Przypominamy, że bezpłatne informacje dot. programu
„Czyste Powietrze” można uzyskać w punkcie konsultacyjno-informacyjnym mieszczącym się w Urzędzie Miejskim
w Zakroczymiu, ul. Warszawska 7, tel. 785 21 45 wew. 234.
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Tel. 22 785 21 45
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