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SPIS TREŚCI SŁOWO OD BURMISTRZA

Szanowni 
Mieszkańcy!

Historia magistra 
vitae est – Historia 
nauczycielką życia.

Myśl ta największego mówcy 
wszechczasów Cicerona uderzyła 
chyba wszystkich słuchaczy sesji po-
pularnonaukowej „Zakroczym w pi-
śmiennictwie” przygotowanej przez 
uczniów Szkoły Podstawowej im. Po-
mnik Wdzięczności w Zakroczymiu. 
Dziękuję młodzieży oraz ich nauczy-
cielom za piękne przygotowanie 
wspaniałego wydarzenia wpisujące-
go się w obchody 600-lecia przyzna-
nia praw miejskich Zakroczymiowi. 
Mając taką młodzież i takich nauczy-
cieli możemy być spokojni o przy-
szłość i rozwój nie tylko naszego re-
gionu, ale również całego kraju.
A w gminie dzieje się wiele. Wiele do-
brego. Otworzyliśmy kompleks spor-
towy (boisko wielofunkcyjne i bież-
nię), a także nowy plac zabaw przy 
szkole podstawowej w Wojszczy-
cach. Trwają przebudowy i remon-
ty dróg i ulic na terenie miasta. Uli-
ce Parowa Warszawska i Starostwo 
otrzymało wyczekiwaną od niepa-
miętnych czasów nowoczesną kost-
kę brukową, która ukróci, mam wiel-
ką nadzieję, poburzowy koszmar 
mieszkańców tych ulic. Modlińska, 
odcinek ul. Starostwo i Trębki Nowe 
mogą pochwalić się nowym oświe-
tleniem. Przy ul. Gałachy rozpoczę-
to budowę kanalizacji, a do strefy in-
westycyjnej (do firmy ILS/Inter Cars) 
wybudowaliśmy wodociąg. W zasa-
dzie taką wyliczanką mógłbym za-
pełnić mój wstępniak, lecz przecież 
nie o to chodzi. Nasza gmina rozwija 
się w tempie do tej pory nieznanym, 
a proszę sobie wyobrazić, Szanowni 
Państwo, że im szybszy rozwój, tym 

paradoksalnie większe niezadowo-
lenie, na szczęście tylko niektórych, 
naszych mieszkańców. Nie rozu-
miem tego, ale nie myślcie, że znie-
chęca mnie do dalszego działania. 
Wręcz przeciwnie, gdyż każdy nowo 
postawiony, nowoczesny słup oświe-
tleniowy, każdy odcinek oddanej wy-
remontowanej drogi, tylko zwiększa 
mój zapał w służeniu Wam – miesz-
kańcom mojej gminy.
Obchody 600-lecia nadania praw 
miejskich Zakroczymiowi nabierają 
tempa. Wiele wydarzeń już za nami, 
ale jeszcze wiele przed nami. Przede 
wszystkim, tuż po wakacjach, czeka 
nas kulminacja obchodów – week-
end 2-4 września, w którym odbę-
dą się rozliczne koncerty i występy 
gwiazd estrady. Posłuchamy Dawida 
Kwiatkowskiego, Andrzeja Piasecz-
nego i Krzysztofa Dańca (sobota), 
a w niedzielę cofniemy się 600 lat, 
gdy na naszym rynku, tuż po uroczy-
stej mszy świętej, zrekonstruujemy 
wydarzenia sprzed sześciu wieków, 
gdy ówczesny książę naszych ziem 
Janusz I wręczał ówczesnemu bur-
mistrzowi akt przyznający naszemu 
grodowi status miasta. Mam wielką 
nadzieję, że będzie to główne wy-
darzenie bieżącego roku w naszej 
gminie, na które już teraz serdecz-
nie wszystkich Państwa zapraszam. 
Szczegóły i dokładny harmonogram 
obchodów już wkrótce.
Letnie miesiące są zawsze nadzieją 
udanych urlopów dla całych rodzin, 
udanych wakacji dla naszych dzie-
ci i młodzieży, czego gorąco – Moi 
Mieszkańcy – Wam życzę.

Artur Ciecierski
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Remont drogi gminnej nr 240642W  
w Zakroczymiu
Ulica Parowa Warszawska, jak i inne parowy 
w naszym mieście, od kilkudziesięciu lat 
borykała się z odwiecznymi problemami 
związanymi choćby z zalewaniem po deszczach. 
Na przełomie roku została wyremontowana 
Parowa Okólna, teraz przyszedł czas na Parowę 
Warszawską.

Jej początek znajduje się przy rondzie, w ciągu dro-
gi powiatowej nr 3001W (ulicy Warszawskiej), a ko-

niec na skrzyżowaniu z droga gminną nr 240642W 
(ulica Starostwo). Zaprojektowano tam wykonanie no-
wych warstw nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
ograniczonej na krawędziach opornikami betonowymi 
na długości 210 metrów. Wykonawcą robót była firma 
Infrastruktura BUD-59 Sp. z o. o.

KZ

 - Oświetlenie przy ulicy Modlińskiej

Nowe punkty oświetleniowe w gminie

Budowa nowoczesnego oświetlenia w technologii 
LED daje wiele korzyści zarówno gminie, jak 
i korzystającym z dróg. Oczywistymi są redukcja 
zużycia energii, poprawa jakości oświetlenia czy 
niemal całkowita bezawaryjność. Duże znaczenie 
ma również fakt, że zamontowane nowe oprawy 
są ekologicznie bezpieczne.

W  maju rozpoczęliśmy budowę takich oto punktów 
świetlnych w kilku miejscach w gminie: w Wygodzie 

Smoszewskiej wybudowano 19 nowych punktów za łącz-
ną kwotę 127.920,93 złotych, w Trębkach Nowych powsta-
ło 14 punktów, których koszt wyniósł 93.218,02 złotych, 
w Zakroczymiu przy ulicy Starostwo 5 punktów za łącz-
ną kwotę 38.991,65 złotych oraz przy ulicy Modlińskiej 22 
nowe punkty, na które gmina wydała 163.002,06 złotych.

Wykonawcą wszystkich tych inwestycji była firma Bog-
dan Uziębło ELVOT, a ich koszt został w całości pokryty 
ze środków własnych gminy.

 - Doświetlenie skrzyżowania DK62 w Wólce Smoszewskiej

 - Oświetlenie drogi w Trębkach Nowych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców 
gmina doświetliła również skrzyżowanie w Wólce Smo-
szewskiej. Została tam zamontowana lampa solarna, 
co niewątpliwie zwiększy bezpieczeństwo kierowców. Jej 
koszt, wynoszący 8.100 złotych został pokryty ze środków 
własnych gminy. KZ
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Gmina Zakroczym z kolejnymi dofinansowaniami!
W drugim kwartale roku nasza gmina 
uzyskała kolejne dofinasowania do projektów 
inwestycyjnych. To dowód na to, iż skutecznie 
sporządzamy wnioski i pozyskujemy fundusze 
na kolejne realizacje.

Największym zastrzykiem finansowym jak i naj-
większą w najbliższym czasie inwestycją będzie 

budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej 
w Wojszczycach. Na ten cel z Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edy-
cja druga pozyskaliśmy aż 4.994.800 złotych. W chwili 
obecnej gmina przystąpiła już do tworzenia dokumen-
tacji do przetargu.

Z kolei 300.000 złotych pomocy finansowej z Wo-
jewództwa Mazowieckiego otrzymaliśmy na realizację 
zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspar-
cia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla spor-
tu 2022”. Dzięki temu wsparciu w Trębkach Nowych, 
na działce należącej do gminy wybudujemy infrastruk-
turę sportową, strefę rekreacji i integracji społecznej 
dla mieszkańców.

100.000 złotych również z Województwa Mazowiec-
kiego gmina otrzymała na realizację zadań w ramach 

Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji 
do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022. Zada-
nie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Za-
kroczym przy ul. Płońskiej” uzyskało pozytywną opinię 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Kolejną dobrą wiadomość usłyszeli strażacy z OSP 
Zakroczym, którzy Uchwałą Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego, w ramach zadania „MAZOWIECKIE 
STRAŻNICE OSP-2022” otrzymali na remont strażnicy 
30.000 złotych.

KZ

Otwarcie infrastruktury sportowej w Wojszczycach

2 czerwca nastąpiło oficjalne, uroczyste otwarcie 
infrastruktury sportowej przy szkole podstawowej 
w Wojszcycach. Powstało tam oświetlone, 
poliuretanowe boisko wielofunkcyjne o wymiarach 
39 x 24 m oraz bieżnia lekkoatletyczna o długości 
całkowitej 90 m, z zakończeniem do skoku w dal.

Wydarzenie uświetniło swoją obecnością wielu za-
proszonych gości, wśród których obecni byli m.in.: 

Wiesław Raboszuk – Wicemarszałek Województwa Mazo-
wieckiego, Piotr Kandyba – Radny Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego, starosta wraz z wicestarostą nowodwor-
skim, radni, sołtysi oraz kierownicy jednostek.

Po części oficjalnej, goście obejrzeli pokaz umiejętno-
ści sportowych w wykonaniu młodzieży szkolnej na nowo 
otwartym boisku. Na najmłodszych czekały natomiast przy-
gotowane dmuchańce.

To wspaniała inwestycja, która będzie służyła nie tyl-
ko szkole, ale wszystkim, całej społeczności lokalnej. Re-
alizujemy wiele inwestycji, jednak te dotyczące edukacji, 
dzieci i młodzieży cieszą mnie wyjątkowo – powiedział 
na otwarciu Burmistrz Zakroczymia Artur Ciecierski.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 625.701,11 zło-
tych. Budowę zaś zrealizowała firma TORAKOL Sp. z o. 
o. Na realizację przedsięwzięcia gmina otrzymała do-
finansowanie z Samorządu Województwa Mazowiec-
kiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 
Infrastruktury Sportowej „Mazowsze 2021” w kwocie 
199.904,00 złotych.

Już dzisiaj możemy ogłosić, iż nowa infrastruktura 
sportowa to tylko pierwszy krok w rozwoju infrastruktu-
ry całej szkoły. Gmina otrzymała kolejne dofinansowa-
nie na budowę sali gimnastycznej przy szkole (piszemy 
o tym w innym miejscu).

KZ
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Spektakle ekologiczne 
dla dzieci
W dniu 16 maja Urząd Miejski w Zakroczymiu 
zorganizował dwa spektakle ekologiczne dla 
dzieci z klas I-III uczęszczających do szkół 
w gminie Zakroczym pt. „Alladyn – na ratunek 
światu”.

Odbyły się one w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Za-
kroczymiu, a ich główną tematyką były zagadnienia 

związane z niską emisją, smogiem, zanieczyszczeniem po-
wietrza, segregacją odpadów i degradacją środowiska na-
turalnego. Dziecięca widownia żywo reagowała na przy-
gody bohaterów, jednocześnie biorąc czynny udział 
w przedstawieniu.

KZ

Gminny Klub Dziecięcy oficjalnie otwarty!

6 czerwca w Wygodzie Smoszewskiej burmistrz 
wraz z zaproszonymi gośćmi, dziećmi oraz 
pracownikami klubu symbolicznie przecięli 
wstęgę, dokonując oficjalnego otwarcia.

Powstanie Klubu to pomysł zastępcy burmistrza 
i sekretarz gminy Agaty Januszewskiej. Pomysł ten 

spotkał się z bardzo pozytywnym odzewem i po kilku 
miesiącach został wprowadzony w życie. Klub rozpo-
czął swoją działalność 1 marca. W przeprowadzonej 
niedawno rekrutacji zgłosił się do niego komplet – 30 
dzieci. Liczba chętnych potwierdza zapotrzebowanie 
na tego typu placówkę w naszej gminie. Tym bardziej 
cieszymy się, że powstała.

Uroczystość otwarcia, poza częścią oficjalną mia-
ła również dwie inne odsłony. Zaproszeni goście wraz 
z dziećmi i pracownikami Klubu dołączyli do akcji pro-
wadzonej przez gminę z okazji 600-lecia nadania praw 
miejskich Zakroczymiowi – „600 drzew na 600-lecie”. 
Na terenie Klubu posadzonych zostało 5 drzew.

Ostatnim akcentem uroczystości było odsłonięcie 
tablicy upamiętniającej działającą w budynku w latach 
1962-2021 szkołę podstawową.

W trakcie uroczystości nie obyło się również bez 
prezentów. Maluchy rozpakowywały je wspólnie z wy-
chowawcami. Po ich uśmiechniętych buziach pozna-
liśmy, iż podarunki były trafione. Na koniec czeka-
ły na najmłodszych dmuchańce, zjeżdżalnie i basen 
z piłkami.

KZ
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Budowa kanalizacji sanitarnej  
przy ulicy Gałachy

Wraz z nadejściem maja rozpoczęła się budowa 
kanalizacji sanitarnej przy ulicy Gałachy 
(obszar w okolicy muzeum). Jest to kolejna 
w ostatnich latach inwestycja kanalizacyjna 
na terenie miasta. W zeszłym roku do użytku 
został oddany jeden z etapów budowy 
kanalizacji przy ulicy Duchowizna.

P race budowlane przy ulicy potrwają około 3 miesię-
cy. Po ich zakończeniu możliwe będzie podłączenie 

do kanalizacji około 15 istniejących już domów, a także 
wszystkich nowo powstających budynków.

Maciej Dubiel

Iveco na wyposażeniu Zakładu 
Gospodarki Komunalnej

Park maszynowy Zakładu Gospodarki 
Komunalnej wzbogacił się ostatnio o kolejne 
auto. Iveco Daily będzie służyło jako 
pogotowie wodno-kanalizacyjne. Zastąpi 
wysłużonego, aż 19-letniego Mercedesa 
Sprintera, który pełnił tę funkcję do czasu 
zakupu następcy.

P rzestrzeń ładunkowa nowego nabytku została wy-
posażona w zabudowę dostosowaną do charakteru 

wykonywanych zadań. Znalazły się w niej półki do prze-
chowywania narzędzi, zapasowych części oraz miejsce 
do przewożenia agregatu prądotwórczego. Co warte szcze-
gólnego podkreślenia, zabudowę tą wykonali pracownicy 
ZGK we własnym zakresie.

Maciej Dubiel
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Bezpłatne badania mammograficzne  
dla mieszkańców gminy
13 kwietnia 2022 roku przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Zakroczymiu, ustawiony został 
mammobus, w którym 42 kobiety w wieku 
50-69 lat, nieodpłatnie poddały się badaniu 
mammograficznemu.

P rogram Profilaktyki Raka Piersi, jak co roku, został 
wsparty przez gminę Zakroczym. Dzięki realizacji pro-

gramu pokazujemy kobietom, jak ważne są badania profi-
laktyczne oraz zachęcamy do wykonywania mammografii. 
Chcemy również zwrócić uwagę na znaczenie profilakty-
ki pierwotnej czyli m.in. na zastosowanie właściwej diety, 
aktywność fizyczną czy inne działania pozwalające zmniej-
szyć ryzyko zachorowania na raka piersi. Regularne ba-
danie pozwala wykrywać zmiany nowotworowe na wcze-
snym etapie choroby, wtedy gdy możliwe jest jej skuteczne 
leczenie.

Mieszkanki wyrażały swoje zadowolenie z podobnych 
przedsięwzięć oraz chęć uczestniczenia w nich w kolej-
nych latach. Nieodpłatne badania realizowane są cyklicz-
nie na terenie naszej gminy ze środków Mazowieckiego 
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

KZ

Nowe zadania Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Zakroczymiu poza wykonywaniem 
zadań statutowych otrzymał nowe zadania 
związane z udzielaniem pomocy obywatelom 
Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa. Pracownicy 
GOPS angażowali się w pomoc od początku 
wojny poprzez udział w organizacji pomocy 
humanitarnej wspólnie z pracownikami Urzędu 
Miejskiego, Gminnego Ośrodka Kultury, 
wolontariuszami oraz mieszkańcami gminy.

Z  chwilą wejścia w życie ustawy o pomocy obywate-
lom Ukrainy zlecono nam udzielanie pomocy pie-

niężnej i niepieniężnej uchodźcom, którzy przekroczyli 
granicę po 24 lutego 2022 roku i przebywali na terenie 
naszej gminy, a ich pobyt był uważany za legalny.

Jedną z form pomocy finansowej było przyznawa-
nie i wypłacanie jednorazowego świadczenia w wy-
sokości 300 złotych, którą objęto 200 osób na łączną 
kwotę 60.000 złotych. W ramach pomocy niepienięż-
nej dożywiano dzieci ukraińskie uczęszczające do szkół 
i przedszkoli na terenie gminy. Ogółem dożywiamy 19 
dzieci. Ponadto, obywatele z Ukrainy mogli skorzystać 
z pomocy żywnościowej w ramach Programu Opera-
cyjnego „Pomoc żywnościowa”.

Kolejnym zadaniem zleconym było przyznawanie 
i wypłacanie świadczeń pieniężnych za zakwaterowa-
nie i wyżywienie obywateli Ukrainy w wysokości 40 
złotych dziennie przez okres nie dłuższy niż 120 dni. 
Na dzień dzisiejszy rozpatrzono 77 takich wniosków. 
Wypłatami objęto 317 osób na łączną kwotę 297.050 
złotych.

Anna Lewicka
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Świętowaliśmy Dzień Dziecka w Zakroczymiu

5 czerwca świętowaliśmy wyjątkowy Dzień 
Dziecka, który był jednym z wydarzeń w ramach 
obchodów 600-lecia nadania praw miejskich 
naszemu miastu. Imprezą towarzyszącą był Bieg 
600-lecia, który wraz z piknikiem został objęty 
patronatem Burmistrza Zakroczymia Artura 
Ciecierskiego.

Całe mnóstwo atrakcji czekało tego dnia na dzieci 
na boisku szkolnym. Wśród nich było malowanie bu-

ziek, balonowe zoo, pokaz baniek mydlanych, konkur-
sy z nagrodami, dmuchane zjeżdżalnie, basen z piłecz-
kami oraz integracyjna gra edukacyjna „Budowniczowie 
Miast”. Program uświetniły swoim występem na sce-
nie dzieci z sekcji tanecznej GOK pod kierunkiem Agaty 
Kwiatkowskiej-Pierścieniak.

Świetna pogoda zapewniła fantastyczną frekwencję. 
Dzieci wraz z rodzicami bawiły się znakomicie, co znalazło 
odzwierciedlenie na ich, przez cały czas trwania pikniku, 
uśmiechniętych buziach.

Katarzyna Kiliś
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Piknik z okazji Dnia Dziecka w Wojszczycach

4 czerwca na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wojszczycach odbył się piknik z okazji Dnia 
Dziecka zorganizowany przez Gminę Zakroczym. 
Sobotnie wydarzenie było świetną okazją 
do wspólnej rodzinnej zabawy.

W programie pikniku zaplanowano wiele atrakcji i nie-
spodzianek skierowanych właśnie do najmłodszych m.

in.: dmuchaną zjeżdżalnię, dmuchany plac zabaw, kule wod-
ne, gry, zabawy, malowanie twarzy oraz bańki mydlane. Dla 
każdego dziecka przygotowany został również słodki upomi-
nek w postaci uwielbianej przez dzieci waty cukrowej. Dorośli 
chętnie korzystali ze strefy gastronomicznej w której można 
było zjeść grillowaną kiełbasę.

Zainteresowaniem nie tylko dzieci, ale również dorosłych 
cieszył się również pokaz sprzętu strażackiego i policyjnego, 
w szczególności strażacki wóz ratowniczo-gaśniczy oraz mo-
toambulans, który dzięki specjalnemu doposażeniu w sprzęt 
medyczny wykorzystywany jest jako pojazd ratunkowy.

Bardzo dziękujemy za udział w pikniku wszystkim straża-
kom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojszczycach, Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych, Ochotniczej Straży 
Pożarnej Ratownictwo Wodne w Modlinie Twierdzy oraz po-
licjantom z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze 
Mazowieckim. Podkreślić należy, że stoiska służb munduro-
wych zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem uczestni-
ków wydarzeń i są niewątpliwie ciekawym dopełnieniem za-
planowanych atrakcji.

Wszystkim dziękujemy za udział w pikniku i wspólną, ra-
dosną zabawę!

KZ
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Obchody 600-lecia nadania praw  miejskich Zakroczymiowi
W drugim kwartale roku rozpoczęliśmy 
świętowanie tej okrągłej i jakże okazałej 
rocznicy dla naszego miasta. Dostępne środki 
masowego przekazu na bieżąco informują 
mieszkańców o organizowanych wydarzeniach. 
Oto najciekawsze, z tych które miały miejsce 
do tej pory i już się zakończyły.

600 drzew na 600-lecie

Akcja 600 drzew na 600-lecie została zapoczątkowana 
posadzeniem przez burmistrza 5 śliw wiśniowych przy 
zrewitalizowanej ulicy Rybackiej. Następnie w ramach 
akcji na zakroczymskim rynku rozdawaliśmy sadzonki 
drzew naszym mieszkańcom. W sumie rozdaliśmy 300 
sadzonek. m.in. dęby, graby, buki, jarzębiny, klony, lipy, 
brzozy, jaśminowce, wierzby. Chcieliśmy w ten sposób 
zaangażować mieszkańców do wspólnej aktywności, po-
kazać, że są częścią tych jubileuszowych wydarzeń oraz 
zaprosić do wspólnego celebrowania tego wielkiego 
święta całej gminy. Idea spotkała się z dużym zaintere-
sowaniem, a nasze „drzewa z historią” szybko zyskały 
nowych właścicieli.

W akcję sadzenia drzew bardzo aktywnie zaanga-
żowali się również dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie, 
pracownicy i rodzice z placówek oświatowych prowa-
dzonych przez gminę, którzy wspólnymi siłami w prze-
strzeni przyszkolnej zasadzili 38 pamiątkowych drzew. 
Na terenie Szkoły Podstawowej im. Pomnik Wdzięczno-
ści w Zakroczymiu posadzono 5 drzew, na terenie Szko-
ły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Wojszczycach 
posadzono 28 drzew, które wkomponowane zostały 
w obszar nowo wybudowanej infrastruktury sportowej. 
5 pamiątkowych drzew posadzono również podczas uro-
czystego otwarcia Gminnego Klubu Dziecięcego w Wy-
godzie Smoszewskiej.

Wszystkie zasadzone drzewa traktujemy jako wspa-
niały, urodzinowy i przede wszystkim długowieczny pre-
zent dany naszemu miastu przez mieszkańców. Jesteśmy 
przekonani, że zasadzone drzewa będą nie tylko cieszyć 
nasze oczy w przestrzeni miejskiej, czy na działkach na-
szych mieszkańców, ale przede wszystkim staną się do-
skonałą pamiątką dla przyszłych pokoleń. Kolejne drze-
wa w ramach akcji będziemy rozdawali i sadzili jesienią.

Bardzo dziękujemy pracownikom Zakładu Gospodar-
ki Komunalnej w Zakroczymiu za aktywne włączenie się 
w akcję.

Sentymentalny spacer historyczny

W czerwcu Gmina Zakroczym wraz z Lokalną Organizacją 
Turystyczną Trzech Rzek oraz Oddziałem PTTK NDM zain-
augurowała nowy szlak po zabytkach naszego miasta oraz 
zdobywanie odznaki „Odkryj Zakroczym”.

W samo południe niestrudzony badacz historii nasze-
go miasta – Maciej Kostrzewski zabrał licznie przybyłych 

w sentymentalną podróż po najciekawszych miejscach Za-
kroczymia. Uczestnicy mieli okazję zajrzeć do miejsc zwykle 
niedostępnych, takich jak wnętrze klasztoru czy fort nr I.

Każdy, kto ukończył spacer, otrzymał pamiątkową 
odznakę.

Bieg 600-lecia

5 czerwca odbył się bieg ulicami Zakroczymia. Na star-
cie stanęło niemal 200 zawodników podzielonych na kil-
ka kategorii. Bieg główny, dla dorosłych na dystansie 5 ki-
lometrów, oraz biegi na krótszych dystansach dla dzieci 
i młodzieży.

W kategorii Open Mężczyzn triumfował Wojciech Du-
dek, wyprzedzając Michała Niemirę i Piotra Kleczewskiego. 
W kategorii Open Kobiet najlepszą okazała się Klaudia Kra-
jewska, tuż za nią przybiegła Julia Nikołajuk, zaś na trzecim 
miejscu uplasowała się Renata Kowalikowska.
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Obchody 600-lecia nadania praw  miejskich Zakroczymiowi
W kategoriach dziecięcych na podium stanęli:
°° Kategoria dziewczynki 2015 i młodsze:

1. Maria Jakubowska, 2. Emilia Gollnik, 3. Anna Wlazło
°° Kategoria chłopcy 2015 i młodsi:

1. Wiktor Piekarski-Piotrowicz, 2. Tymoteusz Kowalski,  
3. Oliwier Burczyński
°° Kategoria dziewczynki 2014-2012:

1. Maria Kowalska, 2. Nela Piasecka, 3. Emilia Salomonowicz
°° Kategoria chłopcy 2014-2012:

1. Stanisław Weiss, 2. Antoni Siwko, 3. Antoni Serwatka
°° Kategoria dziewczynki 2011-2009:

1. Alicja Bogdańska, 2. Julia Gubernat, 3. Kinga Ambroziak
°° Kategoria chłopcy 2011-2009:

1. Stanisław Kaźmierczak, 2. Jacek Czyż, 3. Karol Affek
°° Kategoria dziewczynki 2008-2007:

1. Wiktoria Lesak, 2. Nikola Polanowska, 3. Iga Żak
°° Kategoria chłopcy 2008-2007:

1. Bartosz Jasak, 2. Dominik Bacławski, 3. Dzhamal Mar-
kiian Halazyka

Konkurs „Zakroczym moich marzeń”

W ramach obchodów odbył się również międzyszkol-
ny konkurs plastyczny „Zakroczym moich marzeń”. Dzie-
ci i młodzież mieli za zadanie wykonać pracę polegającą 
na przedstawieniu swojego wyobrażenia, jak mogłoby wy-
glądać miasto ich marzeń. Konkurs spotkał się z dużym za-
interesowaniem, a komisja miała sporo pracy przy wybo-
rze tych najlepszych.

Przedstawiamy laureatów, którzy nagrody otrzymają pod-
czas wrześniowej kulminacji obchodów:

°° W kategorii klas 1-3:
1. Maria Kowalska z klasy 3B SP Zakroczym, 2. Kajetan Król 
z klasy 3B SP Zakroczym, 3. Zuzanna Pszczółkowska z klasy 
3B SP Zakroczym
°° W kategorii klas 4-8:

1. Eliza Fedosiuk z klasy 5A SP Zakroczym, 2. Andrzej Gorz-
kowski z klasy 5 SP Wojszczyce, 3. Oliwia Zaciewska z klasy 
5 SP Wojszczyce.

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza

29 maja odbył się turniej piłkarski o puchar burmistrza. 

W sportowej rywalizacji najlepszym zespołem okazała 
się drużyna o nazwie Brooklyn. Drugie miejsce przypadło 

ciąg dalszy na str. 12
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Jeziorakowi Kazuń, natomiast podium uzupełniła drużyna 
FC Pistachio.

Najlepszym strzelcem został napastnik Brooklynu 
Adam Brzyski. Najlepszym bramkarzem z najmniejszą licz-
ba straconych goli wybrany został Mateusz Szczeciński 
z Jezioraka Kazuń. Natomiast MVP turnieju wybrano Wik-
tora Komendowskiego z drużyny FC Pistachio.

Konkurs plastyczny „Zakroczymski mural 
– od historii do współczesności”
W konkursie przeznaczonym dla młodzieży i dorosłych, 
zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury zwycięży-
ła praca Magdaleny Król.

Po, ze wszech stron, pozytywnym odbiorze pierwsze-
go zakroczymskiego muralu, usytuowanego w centrum 
miasta, władze gminy chciałyby, aby w mieście pojawił się 
kolejny. 600-lecie nadania praw miejskich jest doskona-
łym tematem i okazją do powstania nowego muralu. Mu-
ral ukazujący najważniejsze wydarzenia z historii miasta, 
mógłby stać się chlubą Zakroczymia. Prace nad pomysłem 
trwają. Mamy nadzieję, iż niebawem podzielimy się z Pań-
stwem dobrymi wiadomościami.

Międzygminny konkurs wiedzy 
o Zakroczymiu
Z okazji uczczenia obchodów 600-lecia nadania praw miej-
skich Zakroczymiowi w Szkole Podstawowej w Zakroczy-
miu 3 czerwca odbył się międzygminny konkurs wiedzy 
o Zakroczymiu. Zaproszenie do udziału w konkursie przy-
jęły szkoły podstawowe z Chociszewa i Wojszczyc. Szkołę 
Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Choci-
szewie godnie reprezentowali: Paweł Szulejewski, Mate-
usz Świątkowski i Kacper Wawrzonkiewicz. Uczestnikami 
ze Szkoły Podstawowej w Wojszczycach byli: Marek Gorz-
kowski, Kuba Podgórski oraz Julia Chojnacka. Przedstawi-
cielami klas 7 ze Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu byli: 
Karol Afek, Huber Tomaszewski i Natan Andziak.

Uroczyste otwarcie konkursu nastąpiło w obecności 
dyrektor zakroczymskiej szkoły Anny Dudziej burmistrza 
Artura Ciecierskiego.

W miłej, przyjaznej atmosferze reprezentanci poszcze-
gólnych placówek w 3 osobowych zespołach udzielali od-
powiedzi z zestawu 15 pytań związanych z historią miasta. 
Końcowym zadaniem było ułożenie wierszyka – rymowan-
ki o Zakroczymiu. Jury pełne podziwu dla umiejętności 

Obchody 600-lecia nadania praw miejskich 
Zakroczymiowi

i wiedzy uczestników wydało werdykt wskazujący zwycięz-
ców konkursu. I tu niespodzianka! Pierwsze miejsce zajęli 
ex aequo uczniowie ze szkół w Chociszewie, w Wojszczy-
cach i w Zakroczymiu.

Zwyciężcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. 
Po konkursie zaproszeni goście złożyli wizytę w Muzeum 
Warszawskiej Prowincji Kapucynów w Zakroczymiu, gdzie 
oprowadzeniem uczestników konkursu zajął się Ojciec 
Tomasz.

Organizacją i przebiegiem konkursu zajęły się panie 
Agnieszka Szostak i Ewa Ciecierska. Serdecznie dziękujemy 
za przyjęcie zaproszenia dyrekcjom szkół, a uczestnikom 
za wykazanie tak ogromnej wiedzy, zainteresowania tema-
tem, oraz za wspólną zabawę i międzygminną integrację.

Sesja popularnonaukowa „Zakroczym 
w piśmiennictwie”
14 czerwca w Szkole Podstawowej im. Pomnik Wdzięczno-
ści w Zakroczymiu odbyła się sesja popularnonaukowa pn. 
„Zakroczym w piśmiennictwie”. Sesja zorganizowana zo-
stała z okazji upamiętnienia 600-lecia nadania praw miej-
skich Zakroczymiowi. Cechą, która wyróżniała ją od innych 

było to, iż referaty przygotowali uczniowie szkoły.
Zaproszeni na tą okazję goście wysłuchali referatów 

uczniów z nieukrywaną ciekawością. Ze swej strony gra-
tulujemy młodzieży pasji do zgłębiania wiedzy o naszym 
mieście!

KZ
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Dzień Bibliotekarza i Działacza Kultury
Maj to wyjątkowy miesiąc, nie tylko ze względu 
na piękną wiosnę, lecz również na przypadające 
w nim ważne dni dla bibliotekarzy i działaczy 
kultury.

W  tym czasie do naszej biblioteki z najlepszymi życze-
niami przybywali zacni goście. Odwiedziły nas dzieci 

z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. „Po-
mnik Wdzięczności” w Zakroczymiu i Gminnego Przed-
szkola „Radosne wzgórze” w Zakroczymiu. W ramach spo-
tkań przeprowadzono lekcje biblioteczne, podczas których 
dzieci poznały działalność biblioteki, zobaczyły na czym 
polega praca pań bibliotekarek i ile przyjemności sprawia 
obcowanie z książką.

Z pysznym tortem i życzeniami złożonymi wszystkim 
pracownikom gminnych instytucji kultury, twórcom i ani-
matorom życia kulturalnego do biblioteki przybyła także 
zastępca burmistrza – Agata Januszewska.

Katarzyna Kiliś

Wiosna w Gminnym Ośrodku Kultury

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury 
w Zakroczymiu to zajęcia dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych. W naszym kalendarzu na stałe 
wpisane są spotkania młodych uzdolnionych 
wokalistów, tancerzy, plastyków, czy 
też uczących się grać na instrumentach 
muzycznych. Dla dorosłych mieszkańców, 
lubiących zdrowy styl życia proponujemy 
fitness i jogę.

D la miłośników teatru organizujemy cykliczne wy-
jazdy na znamienite sztuki teatralne. Ostatnio 

odwiedziliśmy Teatr Kwadrat oglądając spektakl pt. 
„Ciotka Karola 4.1” oraz Teatr Kamienica bawiąc się 
wspaniale na sztuce pt. „Kumulacja, czyli pieniądze 
to nie wszystko”.

Nasi najmłodsi mieszkańcy mieli możliwość obco-
wać z teatrem na miejscu w ośrodku. Na scenie zapre-
zentował się Teatr Tak w pouczającym przedstawieniu 
pt.: „O pchle, co manier nie miała”, inspirowany tek-
stem „Pchła Szachrajka” Jana Brzechwy, który spodo-
bał się nie tylko najmłodszej publiczności.

Prowadzimy także cykliczne warsztaty rękodzielni-
cze, które są skierowane nie tylko do dzieci i młodzie-
ży, ale również dla dorosłych. Na warsztatach powstały 
ekologiczne stroiki wielkanocne oraz piękne bukieciki 
dla kochanych mam z okazji ich święta. Warsztaty flo-
rystyczne przygotowano wspólnie z Gminną Biblioteką 
Publiczną w Zakroczymiu.

Zachęcamy Państwa do obserwowania naszego 
profilu na Facebook’u w celu śledzenia na bieżąco in-
formacji o kolejnych wydarzeniach.

Katarzyna Kiliś
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Defibrylator AED  
w Szkole Podstawowej  
w Zakroczymiu

W  trosce o bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników 
szkoły podstawowej w Zakroczymiu został zamonto-

wany defibrylator AED, niewielkie i proste urządzenie au-
tomatyczne, które może być używane przez osoby niepo-
siadające wykształcenia medycznego.

Urządzenie pojawiło się w szkole na wniosek dyrektor 
Anny Dudziej, a zostało sfinansowane z budżetu gminy Za-
kroczym, za co z całego serca swoją wdzięczność społecz-
ność szkoły wyraża burmistrzowi Arturowi Ciecierskiemu 
oraz Radzie Miejskiej w Zakroczymiu.

Anna Dudziej

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek w oddziałach 
przedszkolnych w Zakroczymiu

10 i 11 maja z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek 
oraz Tygodnia Bibliotek dzieci z oddziałów 
przedszkolnych w szkole podstawowej 
w Zakroczymiu odwiedziły bibliotekę szkolną oraz 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Zakroczymiu.

Podczas spotkania dzieci dowiedziały się co należy 
zrobić, aby stać się czytelnikiem biblioteki, jak się 

w niej zachować oraz w jaki sposób dbać o książki. Mali 
czytelnicy złożyli paniom życzenia i wręczyli upominki. 
Pożegnali się obietnicą, że do biblioteki wrócą, aby się 
zapisać i korzystać z jej zbiorów.

Anna Dudziej

Święto Szkoły Podstawowej w Zakroczymiu

Niezwykle piękną uroczystość związaną 
ze Świętem Szkoły obchodziła 28 kwietnia 
społeczność szkoły podstawowej w Zakroczymiu. 
Z tej okazji zorganizowana została akademia 
słowno-muzyczna z udziałem uczniów.

N iezwykły pokaz umiejętności artystycznych przy 
dźwiękach piosenki „Dziwny jest ten świat” zaprezen-

towała Marysia, uczennica klasy 3b, pochodząca z Ukrainy.
W gronie zaproszonych gości znaleźli się burmistrz Ar-

tur Ciecierski oraz Iwona Tomaszewska, przewodnicząca 
Rady Rodziców. Oprócz przemowy i życzeń skierowanych 
do szkolnej społeczności, goście przekazali okolicznościo-
we prezenty.

Dyrektor szkoły Anna Dudziej wygłosiła mowę nawią-
zując do historii szkoły i czasów teraźniejszych. Życzyła 
wszystkim uczniom polskim i ukraińskim samych sukce-
sów, przyjaźni i pokoju. Podziękowania zostały również 
skierowane do pracowników szkoły, za wkład wniesiony 
w kształtowanie i rozwój naszych uczniów oraz dbałość 
o estetykę naszej pięknej placówki.

Za przygotowanie uroczystości szkolnej, oprawy mu-
zycznej, dekoracji i strony fotograficznej odpowiedzialne 
były panie: Małgorzata Szychlińska, Izabela Budzyńska, 
Agnieszka Szostak, Ewa Ciecierska i Ewelina Dudzińska, 
a nad sprzętem nagłaśniającym czuwał Cezary Męziński.

Anna Dudziej
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Wycieczka z okazji Dnia Dziecka
Wymysły pod Lasem to zaczarowane miejsce 
podróży i odkrywania świata przyrody. W tym 
roku również nasze przedszkolaki spędziły 
swoje święto w ulubionym gospodarstwie.

W iosenno-letnie zajęcia dotyczyły drogi „od baran-
ka do ubranka”. W czasie warsztatów dzieci sa-

modzielnie uzyskiwały nici z wełny owczej, pracowały 
na kołowrotku, zwijały włóczkę, haftowały, używały 
maszyny do szycia (zarówno starodawnej, jak i nowo-
czesnej), a nawet tkały gobelin.

Wielką atrakcją było wspólne odegranie bajki 
„Nowe szaty cesarza”, w której aktorami były same 
dzieci. Oczywiście nic nie było tak atrakcyjne, jak góra 
piachu do zabawy i zabawa z psem, który na co dzień 
pomaga dzieciom podczas dogoterapii. Ten intensywny 
dzień dzieci zakończyły warsztatami robienia pompo-
nów z włóczki. Każde dziecko mogło w ich trakcie zrobić 
dla siebie zabawkę – pomponik.

Elżbieta Lewandowska

Spotkanie z policjantką W naszym przedszkolu kładziemy duży nacisk 
na bezpieczeństwo oraz edukację związaną 
z bezpieczeństwem. Dlatego w poniedziałek 
23 maja naszych przedszkolaków odwiedziła 
pani policjantka z Komendy Powiatowej Policji 
w Nowym Dworze Mazowieckim.

G łównymi celami spotkania było: przybliżenie dzieciom 
pracy policjanta, zapoznanie z cechami charaktery-

stycznymi munduru policyjnego oraz z akcesoriami uży-
wanymi przez policjantów czy wzbudzanie zaufania do po-
licjanta, jako osoby, której można zaufać. Dzieci zapoznały 
się także z zasadami bezpiecznego poruszania się po dro-
dze. Uczulono również dzieci na zachowanie bezpieczeń-
stwa w stosunku do obcych osób. Nasz gość przypomniał 
również dzieciom o korzyściach noszenia ubrań i obuwia 
posiadającego elementy odblaskowe.

Elżbieta Lewandowska

Dzień Rodziny w naszym przedszkolu
Wydarzenie, które odbyło się 27 maja połączyło 
dwa święta: Dzień Matki i Dzień Ojca. MAMA 
I TATA TO NAJPIĘKNIEJSZE SŁOWA ŚWIATA, 
KOCHAMY WAS… Pod takimi hasłami dzieci 
przygotowały programy artystyczne dla swoich 
rodziców.

W  odświętnych strojach i wyjątkowych nastrojach 
pięknie powiedziały wiersze, zaśpiewały piosen-

ki i zatańczyły. Na rodziców czekały również wykonane 
przez dzieci laurki i upominki.

Elżbieta Lewandowska
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Wycieczka do Warszawy
W dniu 26 kwietnia uczniowie klas 4-8, razem 
z wychowawcami, wzięli udział w wycieczce 
do Warszawy.

Pierwszym miejscem, które odwiedzili tego dnia 
był Zamek Królewski. Zwiedzanie odbywało 

się Trasą Królewską obejmującą sale Apartamentu 
Wielkiego i Królewskiego. Pomocnym i ciekawym do-
świadczeniem podczas wizyty w zamku była możli-
wość korzystania z audioprzewodnika.

Następnie uczniowie udali się do Centrum Nauki 
Kopernik, gdzie mieli okazję obejrzeć i sprawdzić, 
poprzez eksperymentowanie, efekty działania około 
340 eksponatów.

Wycieczka była ciekawa, czas minął wszyst-
kim szybko i można było żałować, iż dzień nie jest 
dłuższy.

Aleksandra Szczurowska

Dzień Matki
Pod koniec maja w szkole odbyła się uroczystość 
z okazji Dnia Matki przygotowana przez 
naszych najmłodszych uczniów z oddziałów 
przedszkolnych. Święto to ma na celu okazanie 
matkom szacunku, miłości i podziękowania 
za trud włożony w wychowanie.

Była to niewątpliwie wzruszająca uroczystość, która 
przebiegła w rodzinnej atmosferze. Dzieci dziękowały 

za miłość, troskę i cierpliwość recytując wiersze oraz śpie-
wając piosenki. Podczas ich występów w niejednym oku 
zakręciła się łza.

Aleksandra Szczurowska

Święto szkoły w Wojszczycach
24 marca Szkoła Podstawowa im. Fryderyka 
Chopina w Wojszczycach obchodziła święto 
szkoły.

Jest to dzień, w którym społeczność szkolna wspo-
mina patrona szkoły – Fryderyka Chopina.

Uczniowie podczas uroczystego apelu przybli-
żyli postać i życiorys Fryderyka Chopina. W uro-
czystości wziął udział Burmistrz Zakroczymia Artur 
Ciecierski, który z okazji Święta Szkoły na ręce pani 
dyrektor przekazał prezent okolicznościowy – moni-
tor interaktywny.

Cieszymy się ogromnie gdyż nowe, innowacyjne 
technologie są dużą pomocą w edukacji szkolnej.

Aleksandra Szczurowska
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Pikniki z okazji Dnia Dziecka  
w Trębkach Nowych i Janowie

W drugi weekend czerwca, przy pięknej pogodzie, 
w Trębkach Nowych i Janowie gmina Zakroczym 
zorganizowała pikniki dla najmłodszych. Na dzieci 
czekało mnóstwo atrakcji.

W Trębkach Nowych od godziny 15:00, przy dźwię-
kach muzyki pociechy bawiły się na dmuchanych 

zjeżdżalniach, strzelały wodą do wioski smerfów, brały 
udział w grach i zabawach przygotowanych przez ani-
matorów. Każdy mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie 

w fotobudce oraz wybrać się na przejażdżkę bryczką. 
Dużym powodzeniem cieszyło się także malowanie bu-
ziek. Na zgłodniałych czekał także grill, pizza i wata 
cukrowa.

Piknik w Janowie rozpoczął się równolegle. Tu dzieci 
brały udział w grach, zabawach i warsztatach przygotowa-
nych przez Dom Projektów Marty Maliszewskiej. Ogromną 
popularność i serca dzieci zdobyły Alpaki z Wesołej Paki. 
Przy dźwiękach muzyki można było upiec dla siebie kieł-
baskę na ognisku.

KZ
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Pływaj z UKS Lider

W niedzielę 15.05.2022 r. na pływalni MCSiR 
w Płońsku odbyły się zawody pływackie 
pn. „Pływaj z UKS Lider”. 65 zawodników 
urodzonych w latach 2007 – 2016 rywalizowało 
w konkurencjach indywidualnych oraz 
w sztafetach.

Najmłodsi pływacy (urodzeni do roku 2011) mieli 
do przepłynięcia jedną długość basenu (25m) w stylu 

dowolnym. Szczególnie cieszyła duża frekwencja w tej ka-
tegorii wiekowej. Świadczy to o dużym zapotrzebowaniu 
na zajęcia pływackie najmłodszych.

Starsi uczestnicy mieli do przepłynięcia 50m (roczniki 
2009 – 2010) oraz 100m (2007 – 2008). Bardzo efektowne 
były także wyścigi na dystansie 100m stylem zmiennym, 
a całość zwieńczyła rywalizacja sztafet – 4 x 50 m dziew-
cząt oraz chłopców.

Każdy z uczestników zawodów otrzymał pamiątkowy 
medal, a zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymali 
puchary. Całe wydarzenie miało charakter bezpłatny dzię-
ki finansowaniu ze środków z budżetu Województwa Ma-
zowieckiego. Gmina Zakroczym udostępniła autokar wraz 
z kierowcą, dzięki czemu jeszcze więcej dzieci uczęsz-
czających na zajęcia nauki oraz doskonalenia pły-
wania z naszego klubu mogło uczestniczyć w wy-
darzeniu. Były to już drugie zawody tego typu 
organizowane przez nasz klub.

W związku z remontem pływalni rozpoczę-
tym 22 maja 2022 r. zajęcia pływania zostały 
zawieszone. Powyższe zawody były doskona-
łym zwieńczeniem cyklu nauki pływania w roku 
szkolnym 2021/22. Ze swej strony dołożymy 

wszelkich starań, aby od września wyjazdy były kontynu-
owane – najprawdopodobniej na inną pływalnię.

Zawodnicy UKS „Lider” uczestniczący w zawodach: Ju-
lian Piasecki, Jakub Stryjewski, Maria Kowalska, Zuzanna 
Pszczółkowska, Piotr Ambroziak, Wiktoria Lesak, Anna Pia-
secka, Wiktoria Salamonowicz, Nela Piasecka, Anna Kaź-
mierczak, Alicja Pszczółkowska, Jan Zakrzewski, Tomasz 
Lesak, Antoni Piasecki, Kinga Ambroziak, Marcin Zakrzew-
ski i Bartosz Policiński.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, bo jak 
wiadomo – liczy się sport i dobra zabawa.

Wielkie podziękowania należą się wszyst-
kim osobom uczestniczącym w organizacji 

tego przedsięwzięcia. Szczególne podzięko-
wania dla Anny Kowalskiej za stworzenie 
fotorelacji z wydarzenia, którą znajdziecie 
poniżej. Link do krótkiego filmiku promu-
jącego zawody:  https://www.youtube.

com/watch? v=qKgENVlX6Rs
Kamil Chmielewski
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Poziomo:
1 elegant jak mitsubishi
5 lekka u Morfeusza
9 górnik na przodku
10 nagonka na polowaniu
11 wynik z oczami
12 część Pragi Południe
13  niejedna w modlińskiej 

twierdzy
15 El…y, Jan Stożek
16 część oka
19 nieprawda
20 zwierzę Paska 
22 samolub
25 łysieje na drodze
27 zobaczyć i umrzeć
29 zniewaga
30  konfabulant do 

kwadratu
31 przesłodzona herbata
32  rzeka stolicy naszych 

sąsiadów
33 rywalka Wieliczki
34 piołunówka

Pionowo:
1 bywa karalna
2 Winnetou
3 żyją z dźwigania
4 z pieca spadło 
5 ekscentryk
6 … buduje
7 odludek u Moliera
8 kupalnik górski
14  ulica w Zakroczymiu jak 

regionalna władza
17 łańcuszkowa ozdoba
18 … o Basię
21 kędzior
23 18
24 bociani głos
26 … Zbawienia
28 reszka
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Rozwiązanie krzyżówki prosimy wysłać najpóźniej do dnia 31 lipca 2022 roku droga ma-
ilową na adres: promocja@zakroczym.pl. Wraz z hasłem krzyżówki, prosimy przesłać 
imię, nazwisko oraz numer telefonu do kontaktu.
Wśród osób, które wyślą poprawne rozwiązanie, wylosujemy zwycięzcę, który w ramach 
nagrody otrzyma pakiet gadżetów gminnych.
Wysyłając zgłoszenie, akceptujecie Państwo postanowienia regulaminu oraz wyrażacie 
zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z klauzulą informacyjną o Ochro-
nie Danych Osobowych, zamieszczoną na stronie internetowej zakroczym.pl. Admini-
stratorem Państwa Danych Osobowych jest burmistrz Zakroczymia. Jeśli mają Państwo 
pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie dzia-
łania Urzędu Miejskiego w Zakroczymiu, a także przysługujących Pani/Panu upraw-
nień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 
w Urzędzie Miejskim w Zakroczymiu za pomocą adresu iod@zakroczym.pl.

SUDOKU

Zasady gry Sudoku

Plansza Sudoku podzielona jest na 9 kwa-
dratów. Każdy z nich składa się z dziewię-
ciu pól. 
Naszym zadaniem jest wpisanie w każ-
dym z dziewięciu kwadratów liczb od  
1 do 9 tak, żeby żadna z nich się nie po-
wtarzała ani w wersie, a nie w kolumnie 
na całej planszy.

Miłej zabawy!
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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


