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Historia jest siłą. Historię
nie tylko stanowią
wiarogodne zbiorowiska
nagich faktów, ale
i pojęcia, jakie naród
o swej własnej wyrabia
historii.
Te znamienne słowa naszego wieszcza Kamila Cypriana Norwida były
dodatkową inspiracją obchodów
600-lecia przyznania praw miejskich Zakroczymiowi, których kulminacja przypadła w pierwszy
weekend września. Wszyscy, powtarzam wszyscy, a mam na uwadze całą naszą gminną społeczność,
zdaliśmy egzamin z tego niezwykłego dla naszej ziemi święta. Komitet
organizacyjny zapewnił nam bogaty program obchodów, a mieszkańcy, tłumnie zapełniając rynek, docenili przebogatą historię naszego
grodu. Nie będę wymieniał wszystkich wydarzeń, ale o kilku po prostu
nie wypada nie wspomnieć. W piątek 2 września odsłoniliśmy pomnik
na dawnym żydowskim cmentarzu,
gdyż pamięć o naszych sąsiadach,
którzy jeszcze kilkadziesiąt lat temu
byli jakże istotną częścią naszej społeczności, jest po prostu naszym
obowiązkiem. Sobota przepełniona
była zabawą na rynku, którą uświetniali Dawid Kwiatkowski, Marcin Daniec, jak zwykle komentując na wesoło bieżącą politykę, a – według
mnie – wisienką na torcie sobotniego pikniku był koncert niesamowitego Andrzeja Piasecznego. Crème
de la crème obchodów było niedzielne wydarzenie 4 września, kiedy to po Mszy Świętej celebrowanej przez biskupa płockiego Piotra
Liberę, na zakroczymski rynek dotarł orszak księcia Janusza w towarzystwie dworu, rycerzy na koniach
i błaznów. Na ostateczne podsumowanie obchodów musimy poczekać

do końca grudnia. Wszakże cały rok
2022 jest rokiem 600-lecia, ale już
dzisiaj warto podkreślić, że docenianie historii własnej ziemi jest równie
ważne jak planowanie przyszłości.
A przyszłość wprawdzie będzie
trochę niewiadomą z uwagi na wydarzenia na świecie, które mają olbrzymi wpływ na naszą rzeczywistość, to jednak teraźniejszością
możemy się chwalić. Parowy zakroczymskie doczekały się rewitalizacji, na którą czekano kilkadziesiąt
lat. Trwa szereg inwestycji na terenie całej gminy. Modernizujemy
drogi i oświetlenie uliczne. Rozpoczęliśmy realizację zadania pn.
Rozwój infrastruktury edukacyjnej na terenie gminy Zakroczym.
W ciągu 2 najbliższych lat wszystkie placówki oświatowe zostaną
w pełni zmodernizowane i rozbudowane. Godnym podkreślenia jest
fakt pozyskania przez gminę kwoty 5 mln zł środków unijnych, które przeznaczymy na kompleksową
przebudowę i modernizację stacji uzdatniania wody Prochownia
i rozbudowę SUW Henrysin (kolejna studnia głębinowa), a także kanalizacji sanitarnej.
Jak już pisałem okres zimowy,
że nie wspomnę o przyszłym roku,
będzie okresem trudnym, ale mogę
Was zapewnić, Drodzy Mieszkańcy,
że wraz z Radą Miejską oraz całym
moim zespołem w urzędzie dołożymy wszelkich starań, aby ten trudny czas przetrwać w jak najlepszej
kondycji.

Artur Ciecierski
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Kolejne odcinki ulicy Parowa Okólna
z nową nawierzchnią
W trzecim kwartale roku zostały oddane
do użytku dwa kolejne odcinki ulicy: 706-metrowy
od przedszkola do drogi powiatowej 2417W oraz
860-metrowy od skrzyżowania z ulicą Parowa
Płocka.

N

a obu odcinkach wykonano nową nawierzchnię z betonowej kostki brukowej, ograniczonej
na krawędziach opornikami betonowymi. Podkreślamy, iż nie zmieniła się szerokość ulicy – nadal wynosi
ona 2,5 metra. Wykonawcą była firma Infrastruktura
BUD-59 Sp. z o.o.
Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
KZ

Odebraliśmy wyroby zawierające azbest
od mieszkańców
Od 1997 roku w Polsce obowiązuje ustawa
o zakazie stosowania wyrobów zawierających
azbest. Rozporządzenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej określa, iż wszelkie
wyroby, które zawierają azbest muszą zostać
usunięte do 31 grudnia 2032 roku.

W

trosce o dobro swoich mieszkańców, gmina Zakroczym od wielu lat organizuje coroczne akcje
zbierania i utylizacji azbestu, traktowanego jako odpad
niebezpieczny. 28 września z terenu gminy odebrano
ponad 25 ton odpadów od mieszkańców, którzy złożyli
wniosek o ich utylizację w poprzednim roku. Przypominamy, iż nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest jest w trybie ciągłym.
KZ

W Smoszewie jaśniej
W lipcu oddano do użytku 7 – nowo
wybudowanych na niezależnych słupach –
punktów świetlnych w technologii LED.

N

owe słupy zostały postawione w centrum wsi, między rondem a placem zabaw. Prace zostały wykonane przez firmę Bogdan Uziębło ELVOT. Całość inwestycji
została sfinansowana z budżetu gminy. Jej koszt wyniósł
40.986,64 złotych.
KZ
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Miliony na rozwój infrastruktury
edukacyjnej w gminie

7 września na terenie szkoły podstawowej
w Zakroczymiu miało miejsce uroczyste podpisanie
umowy na realizację zadania „Rozwój infrastruktury
edukacyjnej na terenie Gminy Zakroczym”.

W

uroczystości wzięli udział m.in.: marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Piotr Kandyba, przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Jadwiga Zakrzewska, Wicestarosta Nowodworski – Paweł Calak, radni, dyrektorzy placówek edukacyjnych i dzieci.

Wartość całego zadania wyniesie aż 6 milionów
złotych z czego 3.600.000,00 złotych gmina otrzyma
z budżetu Województwa Mazowieckiego. Pozostałe
środki pochodzić będą z budżetu gminy. Dzięki temu dofinansowaniu gmina zamierza zrealizować następujące
inwestycje:
° w szkole podstawowej w Zakroczymiu: modernizacja
klas na II piętrze, termomodernizacja dachu sali gimnastycznej i łącznika oraz modernizacja elewacji;
° w szkole podstawowej w Wojszczycach: rozbudowę
budynku szkoły o dodatkowe skrzydło z dwoma sali lekcyjnymi, stołówką oraz pomieszczeniami socjalnymi;
° w przedszkolu gminnym w Zakroczymiu: rozbudowę
budynku przedszkola o jedną salę edukacyjną oraz pomieszczenia socjalne i biurowe dla kadry;
° w Gminnym Klubie Dziecięcym w Wygodzie Smoszewskiej: adaptację piętra budynku na potrzeby utworzenia
oddziałów przedszkolnych
Jeszcze we wrześniu, w ramach przyznanego dofinansowania, gmina rozpoczęła remont pomieszczeń na parterze szkoły w Zakroczymiu. Pracami zostały objęte dwie
szatnie, biblioteka oraz pokój logopedy. Remont zakładał wymianę elektryki, podłóg oraz odnowienie ścian
i sufitów. Koszt prac wyniósł 109.999,99 złotych, a za ich
wykonanie odpowiadała firma Arkadiusz Kaszuba Usługi
Remontowo Budowlane „ARBUD”.
KZ

Ulice Gałachy i Starostwo podłączone
do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
Gmina nie ustaje w rozbudowie sieci
wodociągowej oraz kanalizacyjnej na swoim
terenie. W ostatnim kwartale możliwość
przyłączenia do sieci zyskali mieszkańcy ulic
Gałachy i Starostwo.

W

sierpniu zakończyła się budowa 991-metrowego
odcinka kanalizacji sanitarnej przy ulicy Gałachy
(w stronę muzeum). Z racji skali zadania, prace zostały
zlecone zewnętrznej firmie. Inaczej było w przypadku
budowy sieci przy ulicy Starostwo, gdzie w lipcu pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu zakończyli prace nad 251-metrowym odcinkiem.
Mieszkańców tych ulic zachęcamy do jak najszybszego podłączenia swoich posesji. W tym celu należy udać się do Zakładu Gospodarki Komunalnej, aby
uzyskać warunki techniczne przyłącza. Niezbędne dokumenty jakie należy posiadać to: dokument stwierdzający stan prawny nieruchomości, której dotyczy
wniosek oraz aktualna mapa sytuacyjna, określająca
usytuowanie nieruchomości w skali 1:500 lub 1:1000

– 1 egzemplarz (do uzyskania w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim).
Z nieukrywaną przyjemnością informujemy, iż
obecnie trwają prace związane z budową kanalizacji
w ulicy Parowa Płocka oraz modernizacją wodociągu
przy ulicy Kościelnej.
Maciej Dubiel
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Remont strażnicy OSP
w Zakroczymiu
Dzięki udzielonej pomocy finansowej z budżetu
Województwa Mazowieckiego na rok 2022,
w wysokości 30.000,00 złotych, w ramach
zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2022”
możliwym stał się długo wyczekiwany przez
strażaków remont strażnicy.

Z

pozyskanych środków wyremontowano garaż pełniący również funkcję szatni w Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakroczymiu. Zyskał on nową instalację
elektryczną, wyremontowano ściany i sufit oraz położono żywicę na podłodze.
Remont przeprowadziła firma Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „PANEX” Dariusz
Pankiewicz, a jego całkowity koszt wyniósł 39.985,92
złotych. Różnica została pokryta z budżetu gminy.
KZ

Kolejny sprzęt specjalistyczny trafił do strażaków

O
W ramach zadania „OSP-2022” nasza gmina
otrzymała dofinansowanie z budżetu
Województwa Mazowieckiego w kwocie
20.000,00 złotych na zakup niezbędnego
strażakom sprzętu i wyposażenia.

W Wygodzie
Smoszewskiej stanął
maszt z flagą
Przy budynku Gminnego Klubu Dziecięcego
w Wygodzie Smoszewskiej 25 sierpnia został
postawiony maszt z flagą Rzeczypospolitej
Polskiej.

Z

ostał on sfinansowany w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” pod honorowym patronatem Prezesa
Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.
KZ

SP w Zakroczymiu otrzymała kwotę 14 886,00 złotych na środki ochrony osobistej strażaka, z kolei OSP
w Wojszczycach kwotę 5 114,00 złotych na sprzęt specjalistyczny i środki ochrony osobistej strażaka. Dzięki temu
dofinansowaniu możliwym stał się zakup 9 kompletów
ubrań specjalnych dla zakroczymskich ochotników oraz 2
kompletów ubrań i zestawu PSP R1 z deską ortopedyczną
i szynami Kramera dla ochotników z Wojszczyc.
Całkowity koszt zadania wyniósł 42.690,03 złotych,
a różnica została pokryta z budżetu gminy. Umowę zrealizowała P.P.H.U SUBOR Zakład Pracy Chronionej.
KZ
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W gminie powstają
dwa nowe miejsca
rekreacji
W poprzednim numerze Kuriera Zakroczymskiego
informowaliśmy o przyznanym dofinansowaniu
na budowę strefy rekreacji i integracji społecznej
w Trębkach Nowych. Dzisiaj jesteśmy już w trakcie
realizacji inwestycji, która powinna się zakończyć
w listopadzie.

- Budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej
i integracji społecznej w Trębkach Nowych

W

ykonawca, firma ROYAL PLAY Łukasz Piotrowski,
przystąpił pod koniec sierpnia do realizacji zadania
pn. „Projekt i budowa infrastruktury sportowej, strefy rekreacyjnej i integracji społecznej dla mieszkańców”. Prace prowadzone są na działce należącej do gminy. Łączny
koszt inwestycji wyniesie 460.000,00 złotych.
Przypomnijmy, iż na ten cel otrzymaliśmy 300.000,00
złotych pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia
Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”.
Głównym założeniem tego programu jest tworzenie atrakcyjnych miejsc, które przyciągną i zachęcą młodzież, dzieci i rodziców do aktywności fizycznej czy rozwijania talentów sportowych. Od początku jego trwania, dzięki ponad
60 mln złotych, udało się wybudować lub zmodernizować
502 obiekty sportowe.
Także Zakroczym doczeka się nowego placu zabaw,
który powstaje przy ulicy Tylnej. Zastąpi on wysłużony
plac zabaw znajdujący się przy ulicy Rynek, który zostanie

- Budowa placu zabaw przy ulicy Tylnej
zdemontowany po wybudowaniu nowego. Na działce w pobliżu Gminnego Ośrodka Kultury powstaje plac zabaw z elementami małej architektury o powierzchni 200 m2. Podobnie
jak w Trębkach Nowych, plac zabaw buduje firma ROYAL PLAY
Łukasz Piotrowski. Koszt inwestycji wyniesie 374.200,00 złotych, pochodzących w całości z budżetu gminy.
KZ

Renowacja grobu państwa Klarżuków

- Grób przed renowacją

- Grób po renowacji

Krystyna i Stanisław Klarżukowie to wieloletni
nauczyciele i kierownicy szkoły podstawowej
w Zakroczymiu. Ich synowie zmarli
bezpotomnie, ostatni w 2012 roku. Od lat
nie było nikogo, kto mógłby zaopiekować się
niszczejącym pomnikiem.

zdecydowała się na odbudowę rozpadającego się nagrobka, gdyż jego stan techniczny nie kwalifikował
się już do naprawy. Kosztem 15.000,00 złotych został
wzniesiony nowy, na którym zostały odtworzone dokładnie identyczne napisy.
Specjalne podziękowania należą się księdzu proboszczowi Witoldowi Godlesiowi z Parafii św. Józefa
w Zakroczymiu za bezpłatne użyczenie gminie gruntu. Od tej chwili gmina zadba o miejsce pochówku zasłużonych na polu edukacji nauczycieli wielu pokoleń
zakroczymian.
KZ

K

rystyna Klarżuk była kierownikiem szkoły w latach 1950-60, zaś jej mąż przez następne 10 lat.
Małżeństwo wychowało niezliczoną liczbę uczniów naszej szkoły. Oddając im należny hołd i pamięć gmina
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Pozyskaliśmy 5 milionów na gminną
gospodarkę wodno-ściekową
20 września została podpisana umowa
o wartości 5.000.000,00 złotych na zadanie
pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa SUW
Prochownia w msc. Zakroczym, rozbudowa
SUW w msc. Henrysin oraz budowa kanalizacji
sanitarnej w rejonie ul. Akacjowej i Widokowej
w msc. Zakroczym”.

D

ofinansowanie na projekty typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pozyskane zostało w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów
małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Planowana wartość projektu to 6.549.750,00 złotych. W jego ramach gmina wykona: przebudowę

i modernizację SUW Prochownia, rozbuduje o nową
studnię głębinową SUW Henrysin oraz rozbuduje kanalizację sanitarną przy ulicach Widokowej i Akacjowej
(o długości 0,847 km).
KZ

Wieści z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W ostatnim kwartale Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Zakroczymiu funkcjonował
w ramach swoich zadań. Pracownicy GOPS
wykonywali zdania zgodnie ze statutem tj.
udzielali pomocy mieszkańcom naszej gminy
w ramach pomocy społecznej, świadczeń
rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków
mieszkaniowych, Karty Dużej Rodziny.

W

dalszym ciągu (chociaż w zmniejszonym wymiarze)
udzielamy pomocy obywatelom Ukrainy w formie
zasiłków jednorazowych, przyznawania obiadów dla dzieci ukraińskich uczęszczających do szkół oraz świadczeń
za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.
W miesiącu sierpniu br. pracownicy GOPS otrzymali
nowe zadanie tj. przyznawanie i wypłacanie dodatków węglowych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku
o dodatku węglowym, która przewidywała przyznanie
dodatku węglowego osobie w gospodarstwie domowym,
w przypadku gdy źródłem ogrzewania gospodarstwa jest
kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub

piec kaflowy zasilane paliwami stałymi tj. węglem kamiennym, brykietem, ekogroszkiem oraz peletem zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego zgłoszone
do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Ustawą z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie źródeł ciepła w związku z sytuacją
na rynku paliw zmieniono zasady przyznawania dodatku
węglowego w kwestii komu dodatek przysługuje. Zgodnie
z art.2 ust.3a znowelizowanej ustawy brzmi:
„W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo
domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym
adresem.”
W sytuacji, gdy wniosek o wypłatę złożono dla więcej
niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam
adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany
wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Warunkiem ubiegania się o dodatek jest również zgłoszenie źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków
do 11 sierpnia 2022 roku albo po tym dniu, w przypadku
zgłaszania źródła ciepła po raz pierwszy.
Znowelizowana ustawa wprowadziła również nowy dodatek dla gospodarstw domowych oraz dodatek dla podmiotów wrażliwych.
Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest: kocioł na paliwo stałe, kominek,
koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia
albo piec kaflowy zasilane peletem drzewnym, drewnem
kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo kotłem
gazowym zasilanym gazem LPG, albo kotłem olejowym.
Pozostałe zasady są takie jak przy dodatku węglowym.
Szacuje się, że pomocą w formie dodatku węglowego
i dodatku dla gospodarstw domowych w naszej gminie zostanie objętych około 1500 gospodarstw domowych.
Anna Lewicka
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78. rocznica wybuchu powstania warszawskiego
1 sierpnia 1944 roku wybuchło powstanie
warszawskie. Była to największa akcja zbrojna
podziemia w okupowanej Europie. Na zawsze
stała się symbolem heroizmu, braterstwa
Polaków oraz ich dążenia do wolności.

O

godzinie 17:00 w Zakroczymiu, jak i w całym kraju zawyły syreny alarmowe. W ten sposób oddaliśmy hołd walczącym w godzinę wybuchu powstania, które pochłonęło dziesiątki tysięcy ludzkich
istnień. Jak co roku burmistrz, Rada Miejska i zaproszeni goście złożyli kwiaty pod pomnikiem Rodziny Zakroczymskiej. Po raz kolejny w tej wyjątkowej
uroczystości wzięła udział mieszkanka naszej gminy,
uczestniczka powstania warszawskiego pani Władysława Magnuszewska.
Po 78 latach od tamtych wydarzeń wspólnie wyraziliśmy swoją wdzięczność za niezłomność walczących
o suwerenną Polskę. Zapaliliśmy również znicze na grobie 14-letniego powstańca – Artura Paplińskiego. Szczególnym wyrazem naszej pamięci był koncert piosenek
powstańczych w wykonaniu Michała Janickiego (baryton), Przemysława Piekutowskiego (fortepian) i Dawida
Rydza (akordeon).
KZ

83. rocznica Obrony Zakroczymia

Tradycyjnie w ostatnią niedzielę września
odbyły się uroczyste obchody rocznicy
bohaterskiej obrony naszego miasta.

R

ozpoczęły się one mszą świętą w kościele pw. Św.
Wawrzyńca w Zakroczymiu z udziałem kompanii honorowej 2. Mazowieckiego Pułku Saperów oraz
pocztów sztandarowych szkół, a także jednostek ochotniczych straży pożarnych. 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.
Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury,
Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Mazowieckiego – Magdalena Biernacka odczytała list w imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika. Następnie miało miejsce pobranie ziemi z kwatery
żołnierzy września do urny, która zostanie złożona
w dniu 22 października w Muzeum – Miejscu Pamięci Palmiry.
Kolejnym punktem obchodów był koncert pieśni
patriotycznych w wykonaniu sekcji wokalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu. Dla zgromadzonych zaśpiewali Julia Kaźmierczak, Marta Lewandowska i Kamil Kieszkowski Po mini koncercie został
odczytany apel pamięci, zakończony oddaniem salwy honorowej. Ostatnim akcentem obchodów było
złożenie kwiatów pod pomnikiem bohaterów.
KZ

INFORMACJE Z GMINY ZAKROCZYM

| 23/2022

Seniorzy wypoczywali nad morzem

Po długim, smutnym okresie pandemii,
który spowodował, że osoby starsze z obawy
o zdrowie, izolowały się od kontaktów
z innymi, trzy stowarzyszenia seniorów
z terenu gminy Zakroczym, postanowiły
w końcu zmienić otoczenie i wyruszyć
na zwiedzanie naszego pięknego kraju.

W

ramach złożonych ofert w konkursie na dotacje do wyjazdów turystyczno-wypoczynkowych, każde z tych stowarzyszeń otrzymało wsparcie z budżetu gminy w wysokości 3.300,00 zł. Poza
przyznanymi środkami, udostępniliśmy również autokary gminne. Stowarzyszenie Seniorów „Pogodna
Jesień”, realizując zadanie pn. „Seniorzy zwiedzają Polskę”, odwiedziło Chłapowo, Hel i okolice. Stowarzyszenie Seniorów im. Rodzina Zakroczymska
oraz Stowarzyszenie Klub Seniorów im. Brata Zeno
w Wojszczycach, wypoczywało natomiast w Krynicy
Morskiej. Przedstawiciele wszystkich stowarzyszeń

w rozmowie z nami, stwierdzili zgodnie, że organizacja wyjazdów turystyczno-krajoznawczych, wprost
wpisuje się w cele działania ich stowarzyszeń. Podróże kształcą, a podróżowanie w towarzystwie innych osób cieszy, skłania do rozmów i dzielenia się
zdobytymi doświadczeniami. Jest to sposób na zapobieganie wykluczeniu seniorów z życia społecznego,
zapobieganie ich izolacji, a tym samym utrzymywanie ich aktywności fizycznej i umysłowej na dobrym
poziomie. Podczas pobytu seniorów nad morzem,
nie zabrakło plażowania, cieszenia się wodą i piękną
słoneczną pogodą, relaksu przy nadmorskich deptakach i molach, wieczorków integracyjnych przy muzyce czy przy ognisku, wycieczek do okolicznych nadmorskich kurortów. Seniorzy stwierdzili, że zdobyte
podczas tych wycieczek doświadczenia, długo pozostaną w ich pamięci. Wspólne planowanie kolejnych
wyjazdów, zbieranie informacji o miejscach godnych
odwiedzenia, daje im teraz radość i siłę do wyznaczania celów dalszego działania.
KZ

Kolejna odsłona badań mammograficznych
dla mieszkańców
Już po raz drugi w tym roku – 14 września – przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu,
w ustawiony został mammobus.

T

ym razem 51 kobiet w wieku 50-69 lat, nieodpłatnie
poddało się badaniu mammograficznemu. Program
Profilaktyki Raka Piersi został wsparty przez gminę Zakroczym. Mieszkanki wyrażały swoje zadowolenie z podobnych przedsięwzięć oraz chęć uczestniczenia w nich
w kolejnych latach. Nieodpłatne badania realizowane
są na terenie naszej gminy ze środków Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
KZ
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OBCHODY 600-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH ZAKROCZYMIOWI

Upamiętniliśmy cmentarz żydowski
w Zakroczymiu
2 września miało miejsce uroczyste odsłonięcie
pomnika upamiętniającego cmentarz żydowski
w Zakroczymiu.

P

race nad pomnikiem odbywały się w ścisłej współpracy
z kilkoma instytucjami. Już w czerwcu po raz pierwszy
przyjechali do Zakroczymia przedstawiciele Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy – Andrzej Jankowski i Filip Szczepański. Podczas wizyty na cmentarzu wspólnie z burmistrzem
ustalili miejsce, w którym miał stanąć pomnik oraz jego
ostateczny wygląd. Komisja wnikliwie zbadała teren, jednoznacznie wykluczając pochówki w tym miejscu. Pomoc
w ustaleniu treści jakie się znalazły na płytach otrzymaliśmy od Alicji Mroczkowskiej z Żydowskiego Instytutu Historycznego, a tłumaczenie na język hebrajski wykonał dla
nas Witold Wrzosiński, dyrektor cmentarza żydowskiego
przy ulicy Okopowej w Warszawie. Cały projekt otrzymał
akceptację Naczelnego Rabina Polski – Michaela Schudricha oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.
W uroczystościach odsłonięcia wzięli udział m.in.: Andrzej Jankowski przedstawiciel Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, Maciej Rymkiewicz z Narodowego
Instytutu Dziedzictwa, Paweł Calak Wicestarosta Nowodworski, Jan Serwatka członek zarządu Powiatu Nowodworskiego, Witold Godleś proboszcz parafii zakroczymskiej, Wojciech Sugier gwardian klasztoru, radni oraz
mieszkańcy Zakroczymia. Wszyscy wyrazili głęboką nadzieję, iż pomnik przywróci należną pamięć społeczności,
która przed II wojną światową stanowiła znaczny procent
ludności naszego miasta.
Apelujemy w tym miejscu do osób, które posiadają,
lub mają wiedzę o miejscach przechowywania macew,

by powiadomiły o tym fakcie urząd. Jeśli odnajdą się, stworzymy z nich lapidarium.
KZ

Wieczór z kulturą

Piątkowy wieczór zainaugurował 3-dniowe,
główne wydarzenia obchodów nadania praw
miejskich naszemu miastu. Po odsłonięciu
pomnika na cmentarzu przenieśliśmy się
do biblioteki i kościoła klasztornego.

W

gminnej bibliotece odbyło się spotkanie autorskie
z Januszem Chilickim, autorem książki „Jan Chilicki.
Biografia wojenna 1939-1944. Zakroczym. Pomiechówek.

Stutthof”. Pan Janusz, już po raz kolejny, opowiedział
o kulisach powstawania tej interesującej książki, opowiadającej o losach nie tylko jego rodziny, lecz także o działalności konspiracyjnej na terenie Zakroczymia i okolic.
Wieczór zamknął koncert Kwintetu Instrumentów Dętych Blaszanych Filharmonii Narodowej. Przy
szczelnie wypełnionym publicznością kościele kwintet,
składający się z dwóch trąbek, waltorni, puzonu i tuby
wykonał utwory wielkich mistrzów muzyki takich jak:
Bach, Haendel, Ravel czy Chopin.
KZ

INFORMACJE Z GMINY ZAKROCZYM
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Zakończenie Lata

W sobotnie popołudnie na zakroczymskim
rynku odbył się Zakroczymski Piknik Rodzinny
„Zakończenie Lata”. Tradycyjna impreza, podczas
wyjątkowego dla naszego miasta roku, zyskała
godną oprawę.

O

d godziny 15:00 na najmłodszych czekało mnóstwo
atrakcji. W strefie aktywności i animacji nie zabrakło dmuchańców, zaplatania warkoczyków czy robienia
tatuaży. Zorganizowaliśmy również drużynowy turniej
edukacyjno-zręcznościowy dla dzieci, a żołnierze wojsk
terytorialnych z Pomiechówka przygotowali pokaz sprzętu wojskowego.
Na dorosłych czekała strefa handmade, gdzie czekały na nich stoiska lokalnych wytwórców produkujących
wyroby spożywcze (m.in. miody, syropy, przetwory, chleby, sery, wędliny, słodkości) oraz osób zajmujących się
tworzeniem rękodzieła (m.in. biżuteria, ceramika, malarstwo, rzeźba, decupage, szydełkowanie, hafciarstwo, filc,
dekoracje).
Zabawę umilały występy wokalne i instrumentalne
naszej młodzieży. Piknik był także okazją do wręczenia

nagród laureatom konkursów zorganizowanych w ramach obchodów 600-lecia nadania praw miejskich Zakroczymiowi. Zaś od 18:30 licznie zgromadzona publiczność
bawiła się przy występach Dawida Kwiatkowskiego, Marcina Dańca i Andrzeja Piasecznego.
KZ

Ukazał się drugi tom „Zapisków
zakroczymskich”
23 sierpnia w Gminnym Ośrodku Kultury
w Zakroczymiu odbył się wieczór autorski
i promocja nowej książki miłośnika lokalnej
historii – Kazimierza Szczerbatki.

S

potkanie poprowadził radny i zarazem przewodniczący Komitetu Organizacyjnego do przeprowadzenia obchodów 600-lecia uzyskania praw miejskich
przez Zakroczym – Stanisław Latała.
Szczelnie wypełniona sala żywo reagowała na opowieści i anegdoty pana Kazimierza. Każdy uczestnik spotkania otrzymał bezpłatnie egzemplarz nowej książki,
które pan Kazimierz cierpliwie i ze swadą podpisywał.
KZ
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OBCHODY 600-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH ZAKROCZYMIOWI

Przenieśliśmy się w czasie

Ostatni dzień głównych obchodów 600-lecia
nadania praw miejskich Zakroczymiowi rozpoczął
się uroczystą mszą świętą celebrowaną przez
biskupa Piotra Liberę.

P

o mszy zaproszeni goście wraz z mieszkańcami wzięli
udział w historycznym pochodzie. Jego trasa przebiegała od ronda, ulicą Koźmińskiego aż do rynku gdzie wszyscy przenieśli się 600 lat wstecz, by wziąć udział w inscenizacji nadania praw miejskich Zakroczymiowi.
Kolejnym punktem programu była uroczysta sesja
Rady Miejskiej, podczas której radni wraz z burmistrzem
przyznali tytuł „Przyjaciel Zakroczymia” organizacjom
i instytucjom, które wspierały podejmowane przez gminę Zakroczym inicjatywy i tym samym przyczyniły się
do kreowania pozytywnego wizerunku Zakroczymia. Ich
przedstawiciele otrzymali z rąk burmistrza pamiątkowe statuetki w kształcie splecionych dłoni, symbolizujące przyjaźń, partnerstwo, dialog i wzajemne zrozumienie
w kontynuowaniu tej ważnej misji, jaką jest praca na rzecz
naszych mieszkańców.
Ostatnim punktem sesji było symboliczne wmurowanie kamienia węgielnego pod nowy budynek ratusza miejskiego. Jego wzniesienie planowane jest w miejscu jedynej
niezabudowanej dzisiaj pierzei rynku.
Po sesji na zebraną licznie widownie czekało mnóstwo
atrakcji w iście średniowiecznym wydaniu. Na rynku rozbił

się średniowieczny obóz z 10 interaktywnymi stanowiskami rzemieślniczymi i edukacyjnymi. Odgrywane były
sceny historyczne z życia dworu książęcego i miasta. Największą popularnością natomiast cieszył się turniej rycerski oraz mennica wybijająca pamiątkowe monety z okazji
600-lecia.
KZ
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Zawody lekkoatletyczne
– test Coopera

| 23/2022

Egzamin na kartę rowerową

W czerwcu z okazji obchodów 600-lecia
nadania praw miejskich Zakroczymiowi,
w naszej szkole odbyły się zawody
lekkoatletyczne – test Coopera.
W teście wzięli udział zawodnicy
z czterech szkół podstawowych:
w Wojszczycach, Zakroczymiu, Nr 1
w Nowym Dworze Mazowieckim oraz
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Kazuniu Nowym.

N

aszą szkołę reprezentowało 18 zawodników.
Każdy uczestnik otrzymał pakiet startowy
oraz pamiątkowy medal, a najlepszym zawodnikom w każdej kategorii wiekowej burmistrz Artur Ciecierski wręczył statuetki. Najlepsze wyniki
osiągnęli: Stanisław Kaźmierczak (2512 m.), Jakub
Piasecki (2450 m.), Oskar Chyła (2325 m.) oraz Nicola Polanowska (1840 m.).
Gratulujemy wszystkim biegaczom!
Anna Dudziej

Podróże – te małe i duże…

13 czerwca okazał się szczęśliwy dla wszystkich
uczniów, którzy przystąpili do praktycznego
egzaminu na kartę rowerową.

O

czywiście sukces ten nie był wynikiem szczęśliwego trafu, a dobrego przygotowania naszych uczniów.
Dziękujemy egzaminatorom z Centrum Szkolenia Policji
w Legionowie, Wydział Ruchu Drogowego za przybycie
i przeprowadzenie egzaminów.
Anna Dudziej

Wydajemy własną książkę i gazetę
2 czerwca w sali widowiskowej
Nowodworskiego Ośrodka Kultury odbył się
trzynasty, uroczysty finał laureatów konkursu
„Wydajemy własną książkę i gazetę”.

K

Przez cały rok szkolny uczniowie wraz
z wychowawcami wyjeżdżali na wycieczki
szkolne, podczas których towarzyszyły im
dobra zabawa, integracja i śmiech

U

czniowie brali udział w seansach kinowych, zwiedzili Zamek Królewski, muzea, pograli w kręgle, odwiedzili stadninę koni, zaliczyli największy w Polsce Rodzinny
Park Rozrywki – Energylandię. Byli na spacerach po Starym Mieście w Warszawie i Łazienkach Królewskich, jak
również spotkali Smoka Wawelskiego w Krakowie. Było
też poważnie, podczas pielgrzymki do Częstochowy modlili się za pomyślnie zdane egzaminy, zwiedzali Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej i Muzea Jasnogórskie.
Reasumując, dzieci odwiedziły wiele miejsc na mapie
Polski. Wycieczki trwały dwa lub trzy dni. Można śmiało powiedzieć, że nasi uczniowie zwiedzili Polskę od gór
po Morze Bałtyckie.
Mamy nadzieję, że ten nowy rok szkolny również pozwoli na poznawanie naszego kraju a może i Europy...
Anna Dudziej

onkurs zorganizowała Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim. W tegorocznej edycji wzięli udział uczniowie
z gmin: Wieliszew, Nowy Dwór Mazowiecki i Legionowa.
Zgodnie z regulaminem każda książka była oceniana
w dwóch grupach wiekowych oraz w trzech kategoriach
konkursowych: literackiej, plastycznej i edytorskiej.
W tym roku własną książkę stworzyło 43 pisarzy, ilustratorów i wydawców. Jury przyznała nagrody doceniając pomysł, oryginalność oraz przede wszystkim samodzielność wykonania pracy. Oceny książek w kategorii
plastycznej dokonała artystka malarka Pani Małgorzata
Omelańczuk-Pawluk, w pozostałych kategoriach oceny dokonały panie z Pedagogicznej Biblioteki w Nowym Dworze
Mazowieckim. Uczniowie naszej szkoły z klas młodszych
otrzymali wyróżnienia w kategorii plastycznej i literackiej,
a uczniowie z klas starszych w kategorii edytorskiej.
Wyróżnienie i nagrodę książkową w kategorii literackiej otrzymała Natalia Chojnacka (kl. 3a),
wyróżnienia i nagrody książkowe w kategorii plastycznej otrzymali: Michalina Welc, Wiktoria Salomonowicz i Anna Kaźmierczak (kl. 2b). Zaś wyróżnienia
i nagrody książkowe w kategorii edytorskiej otrzymali:
Wiktoria Znyk i Grzegorz Derecki (kl. 8b).
Anna Dudziej
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Inauguracja roku szkolnego
w Wojszczycach

Narodowe Czytanie
w Wojszczycach

Po raz pierwszy inauguracja roku
szkolnego w Wojszczycach odbyła
się na terenie nowo wybudowanego
kompleksu sportowego.

Rok 2022 został ogłoszony Rokiem
Romantyzmu Polskiego z okazji
dwóchsetlecia wydania pierwszego
tomu Poezyj Adama Mickiewicza. Stąd
też lekturą 11. odsłony Narodowego
Czytania zostały Ballady i romanse Adama
Mickiewicza.

R

ok szkolny 2022/2023 w szkole rozpocznie aż 105
uczniów, co jest niebywałym sukcesem na przestrzeni ostatnich kilku lat. Nasza szkoła z roku na rok odnotowuje wzrost liczby dzieci uczęszczających. Wartym zauważenia jest fakt, że w tym roku rozpoczyna naukę 45
najmłodszych uczniów w oddziałach przedszkolnych. Dla
porównania, w zeszłym roku do oddziałów przedszkolnych uczęszczało 34 dzieci.
Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego burmistrz
Artur Ciecierski oraz dyrektor szkoły Aleksandra Szczurowska życzyli uczniom sukcesów w zdobywaniu wiedzy,
wiary w swoje możliwości, dobrych ludzi wokół oraz nawiązania prawdziwych przyjaźni.
Aleksandra Szczurowska

J

ak co roku udział w akcji w naszej szkole wziął
Burmistrz Zakroczymia Artur Ciecierski, do którego w tym roku dołączyła Katarzyna Kiliś, dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki
Publicznej. Goście wraz z dyrektorem szkoły Aleksandrą Szczurowską wspólnie odczytali balladę
„Pani Twardowska”, zaś uczniowie odczytali utwór
„Świtezianka”.
Organizacją wydarzenia zajęła się Bożena Wyszyńska, nauczyciel oraz bibliotekarz wraz uczniami
klasy 8.
Aleksandra Szczurowska

Otrzymaliśmy wsparcie
z programu „Aktywna tablica”

Szkoła otrzyma miernik
do oznaczania jakości
powietrza

Od października 2020 r. realizowana jest
kolejna edycja rządowego programu
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz
kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych
„Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

Nasza szkoła znalazła się w gronie placówek,
które zostały zakwalifikowane do projektu
„ESA dla OSE”. ESA, czyli Edukacyjna Sieć
Antysmogowa, to projekt, w którym
wspólnie działamy na rzecz poprawy jakości
powietrza.

M

S

iło nam poinformować, iż nasza szkoła
otrzymała wsparcie finansowe w wysokości
35.000,00 złotych. Za te środki zostaną zakupione
pomoce dydaktyczne, narzędzia oraz specjalistyczne oprogramowanie do terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Aleksandra Szczurowska

zkoły biorące udział w projekcie ESA zostaną wyposażone w mierniki służące do oznaczania jakości
powietrza.
Dane zbierane przez mierniki są udostępniane przez
Internet oraz prezentowane na wyświetlaczach w szkole,
co umożliwia uczniom, nauczycielom i społeczności lokalnej bieżące monitorowanie jakości powietrza.
Aleksandra Szczurowska
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Nasze sale w nowej odsłonie

Dzięki bardzo dobrej współpracy z gminą
Zakroczym oraz przychylności i wsparciu „wujka”burmistrza Artura Ciecierskiego, jedna z naszych
sal oddziału II (Biedronki) w nowym roku
szkolnym powitała maluchy nowymi meblami
z serii „Łąka”.

W

raz z dodatkowo zakupionymi półkami oraz kącikiem
kuchennym, na które przedszkole pozyskało z zewnątrz środki finansowe, meble odmieniły wnętrze sali,
a dzieci czują się w niej miło i bezpiecznie. Warto dodać,
że nowy kącik kuchenny, podarowany dzieciom przez Radę
Rodziców, zagościł też w sali oddziału I (Motylki), wywołując mnóstwo radości i okazji do dobrej zabawy.
Elżbieta Lewandowska

Spotkania z muzyką

Rytmika w przedszkolu jest jednym
z ulubionych zajęć naszych przedszkolaków.
Zajęcia uczą poprzez zabawę koncentracji,
poprawiają pamięć, zachęcają do aktywności
ruchowej, mają korzystny wpływ na motorykę
i orientację przestrzenną u dzieci

W

naszym przedszkolu zajęcia z rytmiki prowadzi
pan Jerzy. Dzieci chętnie bawią się przy akompaniamencie instrumentów, uczą się ciekawych piosenek
i tańców. Podczas zajęć, na każdym kroku wykorzystuje się wiele rekwizytów i instrumentów muzycznych.
Udział w nich stwarza warunki do samodzielnie podejmowanej działalności twórczej, pozwala świetnie się
bawić oraz rozwija wyobraźnię.
Elżbieta Lewandowska
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Wakacyjne wspomnienia

Chodź za oknem już coraz chłodniej, to my nadal
żyjemy wspomnieniami z gorących wakacji.

J

ak co roku Gminny Ośrodek Kultury w Zakroczymiu był
organizatorem akcji „Lato w mieście 2022”.
W zajęciach udział wzięło 46 dzieci w wieku od 6 do 15
lat. Dla uczestników zostały przygotowane wycieczki z cyklu „Wakacje na Mazowszu”, były to zajęcia o charakterze
kulturalno-rozrywkowym, podczas których dzieci były
w kinie, kręgielni oraz w Parku Nauki Torus. Natomiast
w ramach zajęć poznawczych odwiedziły Stację Muzeum
w Sochaczewie oraz ZOO w Płocku.
Dla naszych najmłodszych mieszkańców zorganizowaliśmy także bezpłatne, kreatywne warsztaty pt. “Zrób
sam FIDGET TOYS FLEXAGON”. Pomimo dość trudnego
zadania, wszystkim uczestnikom zajęć udało się stworzyć

personalizowane, kolorowe Flexagony. Natomiast dorośli
miłośnicy dobrej muzyki w sobotni lipcowy wieczór mieli przyjemność odbyć cudowną podróż z najpiękniejszymi
światowymi przebojami. W ramach Mazowieckich Koncertów Plenerowych na naszej scenie zagościli wspaniali artyści Maggie Tunkiewicz-Zakrzewska oraz Wojciech Bardowski. Projekt współfinansowany był ze środków Samorządu
Województwa Mazowieckiego.
Zgodnie z naszą tradycją, w rocznicę wybuchu powstania warszawskiego, 1 sierpnia w Gminnym Ośrodku Kultury rozbrzmiały piosenki powstańcze i patriotyczne. W tym
roku wystąpili dla nas Michał Janicki (baryton), Przemysław Piekutowski (pianino) i Dawid Rydz (akordeon).
Katarzyna Kiliś

INFORMACJE Z GMINY ZAKROCZYM

| 23/2022

Obóz sportowo-rekreacyjny
w Mrzeżynie 2022
Kurz już opadł, więc nadszedł czas
podsumowań. Na przełomie czerwca i lipca
UKS Lider był organizatorem obozu sportoworekreacyjnego, w którym wzięło udział 36
uczestników.

O

bóz trwał 8 dni, w czasie których dzieci i młodzież
z Zakroczymia i okolic brali udział w takich aktywnościach jak: wycieczki rowerowe, podstawy windsurfingu, kajakarstwa oraz żeglarstwa, nauka oraz doskonalenie pływania, gry i zabawy sportowe, gry i zabawy
terenowe – w tym podchody, zajęcia w parku linowym
oraz parku trampolin.
Dodatkowo obozowicze uczestniczyli w zajęciach
teoretycznych takich jak podstawy pierwszej pomocy.

Biorąc pod uwagę ilość codziennych aktywności, był
to bardzo intensywny czas. Wierzymy, że będzie to podstawa dla wszystkich, by w przyszłości zadbać samodzielnie o udział w rekreacji ruchowej. Jest to niezwykle ważne ze względu na fakt coraz większej otyłości
wśród dzieci i młodzieży.
Dziękujemy za zaufanie rodziców i opiekunów, którzy wysłali swoje pociechy właśnie na ten wypoczynek. Dodatkowo wielkie uznanie należy się całej kadrze, która uczestniczyła przy realizacji obozu. Należy
wspomnieć także o ośrodku, w którym mieszkaliśmy.
Warunki oraz wyżywienie są godne polecenia.
Wypoczynek także nie odbyłby się w takiej formie, gdyby nie fakt dofinansowania ze środków
z budżetu gminy Zakroczym oraz udostępnienia autokaru gminnego. Dodatkowo klub pozyskał dotację
z Fundacji Lotto im. Haliny Konopackiej w ramach
programu „Sportowe Wakacje+”, dzięki czemu koszt
wyjazdu – przypadający na uczestnika – był jeszcze
niższy.
Już w najbliższym czasie przedstawimy szczegóły odnośnie organizacji zimowego obozu. Szczegóły
na stronie internetowej www.uks-lider-zakroczym.pl
oraz na profilu fb: „UKS Lider Zakroczym”.
Kamil Chmielewski
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Z KART HISTORII ZAKROCZYMIA

Synagoga jakiej nie
miała nawet Warszawa

W ostatnich dniach, na skutek prowadzonej
inwestycji, archeolodzy z Uniwersytetu
Warszawskiego odkryli relikty synagogi
zakroczymskiej. Prace prowadzone są pod
nadzorem konserwatora, ich wyniki powinny być
znane za kilka tygodni.

P

odczas prowadzonych prac dostrzec można było zarys ścian bocznych oraz ściany frontowej sali głównej.
Jej tylna ściana została całkowicie rozebrana prawdopodobnie po II wojnie światowej. Od strony północnej odkryto zarys ścian pomieszczenia, o którym do tej pory nie
wiedziano. Nie widać go na zdjęciu lotniczym z 1940 roku.
Być może był to babiniec, wydzielona części synagogi
przeznaczona dla kobiet. Jego nieobecność na wspomnianym zdjęciu może sugerować, iż pomieszczenie to było
drewniane i spłonęło w 1939 roku, bądź było murowane,
lecz zostało rozebrane wcześniej. Podczas prac odkryto
również trzy podstawy kolumn w centralnej części synagogi oraz fundament pod schodki bądź bimę (podwyższone miejsce w centrum synagogi, z którego odczytywana
jest Tora). W trakcie prac ustalono również, iż podłoga
w synagodze była drewniana, do dnia dzisiejszego zachowały się pozostałości legarów.
Zdecydowany rozwój społeczności żydowskiej w Zakroczymiu przypada na połowę XIX wieku. W 1857 roku
nasze miasto zamieszkiwało 1719 Żydów (59% całej ludności Zakroczymia) wobec 503 osób wyznania mojżeszowego w 1827 roku. Największą ich liczbę odnotowano
w 1914 roku – 2993 osób (53%). Ludność ta przeważnie
trudniła się handlem.
Synagoga w Zakroczymiu istniała już w I połowie XIX
wieku. Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć,
iż był to budynek drewniany. Znajdował się przy dzisiejszej ulicy Szkolnej. Spłonął on jednak w 1862 roku. Starania gminy żydowskiej o wystawienie nowego budynku
zajęły 6 lat. Zamysłem gminy było pozyskanie funduszy
na synagogę ze sprzedaży ławek, co było dość powszechnie praktykowanym sposobem. Na drodze stanęły jednak

rządowe przepisy zabraniające zbierania w ten sposób
pieniędzy. Tym samym Żydzi nie otrzymali od razu pozwolenia na budowę nowej synagogi. Trudu wyjednania
pozwolenia u władz podjął się jednak znany i szanowany
zakroczymski Żyd – Goldman. Tenże, niezrażony odmowami, zaniedbując własne interesy, wielokrotnie jeździł
do stolicy by ostatecznie, po 6 latach wyjednać u władz
pozwolenie na budowę. Kolejnym krokiem było powołanie komitetu budowy, w którego skład poza rabinem
weszli: Goldman, Zussman, Bursztyn, Janklowicz, Feld
oraz Rechtman. Plac pod budowę nowej synagogi, jeszcze w 1862 roku ofiarował żydowski handlarz Szlama (Salomon) Ganc (Gans), co potwierdza, iż budynek powstał
w innym miejscu niż poprzedni.
Murowany budynek synagogi zakroczymskiej został
oddany do użytku w 1868 roku. Była to na owe czasy budowla imponująca. Dość powiedzieć, że nawet stolica
nie mogła pochwalić się podobnym. Przewyższała ona
znacznie domy miejskie. Jej szczyt, od strony ówczesnej
ulicy Koziej, ozdobiony był trzema wysokimi kopułami,
przyciągającymi wzrok przechodniów swoim blaskiem.
Wewnątrz znajdowała się cudnej struktury sześciokątna bima na granitowej podstawie ozdobiona żelaznymi
sztachetkami i takimiż schodami po obu stronach. Zostały one ufundowane przez Samsona Kopelmana, właściciela Fabryki Odlewów Żelaznych i Machin Rolniczych.
Na głównej ścianie synagogi, na wprost wejścia, znajdował się ołtarz, poprzedzony schodami i miejsce dla
kantora.
Wartym podkreślenia jest fakt, iż mała (zaledwie
2-tysięczna) społeczność żydowska wzniosła synagogę
o jakiej w tamtym czasie mogła tylko pomarzyć 80-tysięczna społeczność żydowska stolicy. Wielka Synagoga
w Warszawie została wzniesiona 10 lat później, a istniejąca do dzisiaj Synagoga Nożyków dopiero na początku XX
wieku. Niestety, jak wiele budowli sakralnych wyznania
mojżeszowego, synagoga zakroczymska została zniszczona podczas działań wojennych w 1939 roku. Budynek służył gminie przez 71 lat.
Jacek Szyszko
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KRZYŻÓWKA
Poziomo:

1 buszujący w złożu
5 kuzyn flądry
9 płynny składnik krwi
10 ozdobny tłumik światła
11	półsurowa pieczeń
wołowa
12 np. lanos
13 beryl, osm, rubid
15	miasto polskiego
Kolumba
16 dolna część pleców
19 preludium strachu
20 relaks w oparach
22	jeden ze współczesnych
marszałków
25 efekt starzenia się
27 tylko ochy i achy
29 koci krewniak z buszu
30 wóz albo…
31 jednostka w krużganku
32 bohater Woltera
33 koleżanka z prządką
34 śpi na Jawie

Pionowo:

1 muzyczny Oskar
2	kurza w bajkowym
domku
3	noż w komplecie
z dubeltówką
4 czasem lata
5 półbogowie z Grecji
6 Buloński w Paryżu
7	państwo Hammurabiego
8 obrońca patelni
14	łączy czekoladę
z mnożeniem
17 kierowca boczkowozu
18	zdobywanie zamkowych
murów za pomocą drabin
21 balt mównicy
23	porcja wypatroszonej ryb
24 broń Zorro
26 towarów lub osób
28 liberia jego odzieniem

1

2

3

4

5

6

7

8

4
9

3

14

10

11

10

13
12

17
14

13

15

2
16

17

18

16

6
20

19
21

22

23

24

15
25

26

27

28

29
31

30

12

5
32

7

8

33

34

11

1

2

9

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Rozwiązanie krzyżówki prosimy wysłać najpóźniej do dnia 31 października 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.

W

budynku Urzędu Miejskiego funkcjonuje bezpłatny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste
Powietrze”, w którym można uzyskać pomoc w składaniu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosków o dofinansowanie
oraz wniosków o płatność.

Punkt czynny jest w dniach:
° poniedziałek w godz. 8-11
° wtorek w godz. 13-17
° środa w godz. 8-11

4

1

W ramach programu Czyste Powietrze można otrzymać dofinansowanie

na: wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła
spełniające wymagania Programu, instalację centralnego ogrzewania lub
ciepłej wody użytkowej, wentylację
mechaniczną, mikroinstalację fotowoltaiczną czy ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów
i robocizny).
Wsparcie finansowe można otrzymać na projekty zakończone, w trakcie
realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Należy pamiętać, że rozliczeniu podlegać
będą koszty poniesione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
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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

