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SPIS TREŚCI SŁOWO OD BURMISTRZA

Szanowni 
Mieszkańcy!

Sukcesy odnosi ten,  
kto na nie czekając, 
działa.

Sentencja Thomasa Alvy Edisona, 
amerykańskiego wynalazcy m.in. 
żarówki elektrycznej to bardzo do-
bra inspiracja do działania, nawet 
jeśli wokół pojawiają się problemy.
Wojna Rosji z Ukrainą zakłóciła nie 
tylko porządek społeczny świata, 
ale również wpłynęła na kondycję 
światowej ekonomii. Zakłócenia 
w logistyce podstawowych surow-
ców i materiałów niezbędnych każ-
dej narodowej gospodarce wpły-
nęły na płynność wielu inwestycji 
z uwagi na przerwane łańcuchy do-
staw. Wprawdzie jesteśmy tylko 
malutkim ogniwem w światowej 
makroekonomii, ale kryzys dotyka 
wszystkich, również nas.
Ostatnie miesiące to ogrom wielu 
ważnych inwestycji w naszej gmi-
nie. Działamy pomimo trudności ja-
kie niesie ze sobą obecna sytuacja 
na rynku.

Trwa rewitalizacja rynku. Projekt 
cały czas ewoluuje. Wszystko po to, 
by był jak najlepszy. Mam nadzieję, 
że finalny efekt zadowoli wszyst-
kich. W ostatnich miesiącach prze-
budowaliśmy i zmodernizowaliśmy 
wiele dróg na terenie miasta i gmi-
ny, a wiele jeszcze przed nami. Kil-
kanaście dni temu podpisaliśmy 
ważną umowę na rozbudowę szkoły 
podstawowej w Wojszczycach wraz 
z budową sali gimnastycznej. To in-
westycja, która diametralnie zmieni 
wizerunek całej placówki i podnie-
sie jej rangę w okolicy.

Mijający rok to jubileusz 600-le-
cia nadania praw miejskich Za-
kroczymiowi. Jeszcze raz dziękuję 
wszystkim, którzy angażowali się 
w organizację wielu akcji, konkursów 

i wydarzeń z tej okazji. A co przynie-
sie nowy 2023 rok? Przyniesie rów-
nież wiele dobrego. O wszystkim 
będziemy informować na bieżąco. 
Ważne, że udało się skonstruować 
ponownie dobry budżet bez zacią-
gania kredytów. Pomimo dynamicz-
nie rosnących wydatków bieżących 
utrzymamy wszystkie programy 
jakie wprowadziliśmy w ostatnich 
czasach. Nadal możecie liczyć 
na wsparcie w zakresie wymiany 
źródeł grzewczych, podłączenia się 
do kanalizacji, budowy przydomo-
wych oczyszczalni ścieków, wypra-
wek dla nowych Zakroczymian czy 
stypendiów dla uzdolnionej mło-
dzieży. Utrzymujemy bezpłatną ko-
munikację gminną.

W Radzie Miejskiej powitaliśmy 
nową radną – podczas listopadowej 
sesji ślubowanie złożyła pani Iwo-
na Nowakowska, której życzę wielu 
sukcesów w pełnieniu tej zaszczyt-
nej funkcji. Drodzy Mieszkańcy, 
przed nami święta.

Niech magiczna moc 
wigilijnego wieczoru 
przyniesie Wam spokój, 
wytchnienie i radość. 
Każda chwila świąt Bożego 
Narodzenia niech żyje 
własnym pięknem, a Nowy 
Rok obdaruje Was zdrowiem, 
pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych świąt Bożego 
Narodzenia!

Artur Ciecierski
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Modernizacja oświetlenia  
w Zakroczymiu
W ostatnim kwartale roku, dzięki dwóm 
dofinansowaniom, zmodernizowaliśmy ponad 100 
sztuk oświetlenia. Nowe oprawy pojawiły się przy 
ulicach Płońskiej i Pieczoługi.

P rzy ulicy Płońskiej w ramach zadania „Modernizacja 
oświetlenia ulicznego w m. Zakroczym przy ul. Płoń-

skiej” zostało wymienionych 80 sztuk starych sodowych 
opraw oświetleniowych oraz przewód zasilający. Dzięki 
nowym, energooszczędnym lampom LED uda się zmniej-
szyć emisję zanieczyszczeń do powietrza związaną z pro-
dukcją energii.

Zadanie to zostało współfinansowane ze środków 
Samorządu Województwa Mazowieckiego z programu 

„Mazowsze dla klimatu”. Jego całkowity koszt wyniósł 
203.966,94 złotych, z czego dotacja stanowiła kwotę 
92.070,68 złotych.

Dotację w wysokości 93.877,31 złotych otrzymaliśmy 
również z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-

ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na projekt „Moder-
nizacja oświetlenia drogowego w Zakroczymiu ul. Pieczo-
ługi”, którego całkowity koszt wyniósł 121.650,00 złotych. 

W ramach modernizacji została wymieniona linia za-
silająca oraz 39 istniejących energochłonnych i nieefek-
tywnych oświetleniowych opraw sodowych. Zastąpiły 
je nowe, energooszczędne oprawy LED.

KZ

Gmina przebudowała odcinek ulicy por. Rytla
Ze środków własnych gminy, za kwotę 
159.239,01 złotych została przebudowana ulica 
Rytla. Dzięki tej inwestycji znacznie poprawi 
się komfort życia mieszkańców bloków przy 
ulicy Warszawskiej.

Na całym 108-metrowym odcinku droga gminna 
została poszerzona o niemal metr. Było to związa-

ne z korektą geometrii drogi. Obecnie ulica ma jezdnię 
o szerokości 5 metrów z poszerzeniem do istniejącej 
szerokości jezdni na wlocie skrzyżowania z drogą po-
wiatową nr 3001W. 

Nawierzchnia ulicy wykonana została z betono-
wej kostki brukowej o grubości 8 cm koloru szarego, 
ograniczonej opornikami betonowymi 12x25 na ławie 
betonowej z oporem. W ciągu ulicy powstał również 
zwalniacz, o który prosili mieszkańcy. Wzdłuż drogi po-
jawiły się także nowe nasadzenia.

KZ
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Drogi i ulice w gminie Zakroczym 
zmieniają swój wizerunek
W ostatnim kwartale roku pełną parą ruszyła 
przebudowa kilku dróg w naszym mieście. 
Przez kilka tygodni mieszkańcy musieli liczyć 
się z pewnymi utrudnieniami, lecz teraz, 
po ukończeniu prac słychać wiele słów uznania.

W iększość prac została sfinansowana z Rządowego 
Funduszu w ramach Programu Inwestycji Strategicz-

nych. Dzięki tej dotacji możliwy był remont ulicy Parowa 
Płocka. 318-metrowy odcinek ulicy otrzymał nową na-
wierzchnię z kostki brukowej o szerokości 2,5 metra. Koszt 
jego wykonania wyniósł 361.341,68 złotych.

 > Ulica Parowa Płocka

Z tego samego funduszu został przeprowadzony 
remont drogi gminnej nr 240643W (ulicy 
Starostwo). 

Nawierzchnia 486-metrowego odcinka między dro-
gą gminną 240642W, a drogą powiatową (ulica War-

szawska) została wyłożona kostką brukową, ograniczoną 
na krawędziach opornikami betonowymi 12x25 na ławie 
betonowej z oporem.

 < Ulica Starostwo

Na ulicy Gałachy, między ulicami Utrata 
i Czyżewskiego, pojawiła się natomiast 
nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej 
o szerokości 4 metrów. 

Na początkowym odcinku drogi (204 metry) została wy-
mieniona konstrukcja jezdni wraz z wykonaniem ko-

rekty geometrii z uwagi na zdegradowane krawędzie oraz 
w celu nadania normatywnych spadków podłużnych i po-
przecznych. Całkowita długość wyremontowanego odcin-
ka wyniosła 720 metrów.

 > Ulica Gałachy

Nie do poznania zmieniła się ulica Czyżewskiego. 
380-metrowy odcinek drogi zyskał nową 
nawierzchnię asfaltową, obok której powstał 
300-metrowy chodnik z kostki brukowej. 

Wzdłuż ulicy powstało 11 nowych, energooszczędnych 
punktów świetlnych. Całość przebudowy dopełniły 

nasadzenia zieleni wzdłuż ulicy.

 < Ulica Czyżewskiego
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W Błogosławiu przebudowaliśmy dwie drogi
Całkowicie przebudowane zostały dwa 
odcinki dróg gminnych w miejscowości 
Błogosławie. Na jeden z nich gmina uzyskała 
współfinansowane ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego.

310-metrowy odcinek drogi gminnej nr 240619W 
otrzymał nową nawierzchnię z betonu asfal-

towego. Dodatkowo wykonane zostały pobocza, 

zjazdy i oznakowanie. Koszt robót zamknął się w kwo-
cie 245.126,94 złotych, z czego wartość pozyskanego 
dofinansowania wyniosła 136.089,68 złotych.

Ze środków własnych gmina sfinansowała przebu-
dowę drogi gminnej wewnętrznej w tej samej miej-
scowości. Także z betonu asfaltowego została po-
łożona nowa nawierzchnia o szerokości 4 metrów 
na odcinku 390 metrów. Wartość tej inwestycji wynio-
sła 308.148,03 złotych. Została ona w całości sfinanso-
wana ze środków własnych gminy.

KZ

Z kolei 80.891,69 złotych pochodzących 
z dofinansowania przeznaczone zostało na remont 
drogi gminnej wewnętrznej (ulica Warszawska). 

W  ramach remontu na całym 68-metrowym odcin-
ku zaprojektowano nową konstrukcję jezdni o na-

wierzchni z betonowej kostki brukowej koloru szarego, 
ograniczonej opornikami betonowymi 12x25 na ławie be-
tonowej z oporem.

 < Ulica Warszawska
KZ

Remont dwóch ulic został zaś współfinansowany 
z budżetu Województwa Mazowieckiego 
w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych 
dla równomiernego rozwoju województwa 
mazowieckiego”

O  ulicy Rybackiej wspominaliśmy już w jednym z po-
przednich numerów Kuriera. Jednak od tamtego czasu 

przy ulicy zaszły spore zmiany. W ramach drugiego etapu 
prac został na nowo ułożony bruk od schodów w kierunku 
ulicy Starostwo. Wzdłuż malowniczej ulicy zostały dosa-
dzone również śliwy wiśniowe.

 > Ulica Rybacka
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Szkołę w Wojszczycach czekają ogromne zmiany
13 grudnia, tuż przed świętami, cała 
społeczność skupiona wokół szkoły 
w Wojszczycach otrzymała piękny podarunek 
na święta. Tego dnia burmistrz Zakroczymia, 
w obecności dyrektor, nauczycieli i dzieci 
podpisał z wykonawcą dwie umowy: 
na budowę wyczekiwanej sali gimnastycznej 
oraz na rozbudowę budynku.

Obie umowy zrealizuje ta sama firma – RENAL BUD 
Adam Cebula z Bieniewic. Pierwsza z nich, opie-

wająca na kwotę 4.367.410,54 złotych obejmuje bu-
dowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym 
oraz zagospodarowaniem całego terenu przy szko-
le. Na tą inwestycję gmina otrzymała dofinansowane 
z Rządowego Funduszu w ramach Programu Inwesty-
cji Strategicznych oraz ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach 
programu Sportowa Polska edycja 2021. Planowane za-
kończenie prac przy budowie sali gimnastycznej na na-
stąpić do końca czerwca 2024 roku.

Druga umowa, o wartości 2.115.496,68 złotych, 
obejmuje rozbudowę budynku szkoły o dwie sale lek-
cyjne, stołówkę wraz z pomieszczeniem rozdzielni oraz 
pomieszczenie biurowe. Umowa ta współfinansowana 
jest ze środków Województwa Mazowieckiego, w ra-
mach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla rów-
nomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. 
Planowane zakończenie prac wyznaczono na grudzień 
2023 roku.

KZ

Modernizujemy infrastrukturę edukacyjną 
na terenie gminy
Gmina rozpoczęła realizację zadania pn. Rozwój 
infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy 
Zakroczym. Zadanie to jest współfinansowane 
ze środków Województwa Mazowieckiego. 
Wartość dofinansowania wynosi 3.600.000,00 
złotych, przy całkowitej zakładanej wartości 
projektu – 6.700.000,00 złotych.

P race modernizacyjne rozpoczęliśmy w obu szkołach 
podstawowych. W Wojszczycach TOMBAR Firma Usłu-

gowo-Handlowa Paweł Pawłowski wykonała kompleksową 
termomodernizację całego poszycia dachowego budynku 
szkoły. Prace polegały na usunięciu wszystkich starych 
warstw papy i wykonaniu termoocieplenia stropodachu 
styropapą, a następnie pokryciu go nową warstwą papy. 

Ponadto wykonane zostały obróbki blacharskie kominów 
oraz wszystkich attyk.

Całkowity koszt prac związanych z termomoderniza-
cją wyniósł 428.791,10 złotych i w całości został pokryty 
z dotacji.

Modernizację przeszła również szkoła w Zakroczymiu. 
Firma Arkadiusz Kaszuba Usługi Remontowo Budowlane 
„ARBUD” wykonała prace w czterech pomieszczeniach 
szkolnych: bibliotece, dwóch szatniach oraz pokoju logo-
pedy. Prace w całości zostały sfinansowane z otrzymanej 
dotacji, ich łączny koszt wyniósł 124.256,65 złotych.
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Burmistrz docenił 
nauczycieli
Dzień Edukacji Narodowej był znakomitą okazją 
do wręczenia przez burmistrza nagród dla 
nauczycieli za szczególne osiągnięcia. Podstawą 
do ich nadania jest uchwała nr VIII/69/2019 
Rady Miejskiej w Zakroczymiu z dnia 26 kwietnia 
2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania 
nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 
ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez 
gminę Zakroczym.

W  tym roku za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 
nagrodzone zostały panie: Dominika Zakrzewska-

-Fabisiak ze szkoły w Wojszczycach, Paulina Pierścieniak 
ze szkoły w Zakroczymiu, Monika Zdańska z gminnego 

Bezpłatna komunikacja 
gminna utrzymana  
na 2023 rok
Dzięki dotacji z Funduszu Rozwoju Przewozów 
Autobusowych możliwe stało się utrzymanie 
dwóch bezpłatnych linii komunikacyjnych 
w gminie na kolejny rok.

Wojewoda Mazowiecki pozytywnie rozpatrzył 
wniosek złożony przez gminę, przyznając do-

tację w wysokości 468.520,80 złotych, przy cał-
kowitej wartości projektu wynoszącej 780.868,00 

złotych. Różnica zostanie pokryta ze środków wła-
snych gminy. Już dzisiaj możemy zapowiedzieć, iż po-
jawią się drobne korekty i zmiany w rozkładzie jazdy 
linii. Na szczegóły musimy jeszcze zaczekać do momen-
tu podpisania umowy z wykonawcą. Nowy rozkład, 
jak co roku, pojawi się na stronie internetowej gminy 
(www.zakroczym.pl).

KZ

Trwa rewitalizacja rynku w Zakroczymiu
Rewitalizacja realizowana jest przy 
współfinansowaniu z budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia 
zadań ważnych dla równomiernego rozwoju 
województwa mazowieckiego”. Wartość pozyskanego 
dofinansowania wynosi 2.700.000,00 złotych.

6  października w budynku urzędu została podpisana 
z warszawską firmą KĘPKA Architektura Krajobrazu 

umowa o wartości 1.184.134,32 złotych. Obejmuje ona m.
in: budowę/odtworzenie studni, powstanie nowego, stylo-
wego oświetlenia wokół rynku, nasadzenie drzew i założe-
nie kwater z kwiatami. Do ich podlewania został zaprojek-
towany system nawadniający.

Prace trwają nieustannie. Firma wykonała już wszyst-
kie roboty ziemne związane z budową infrastruktury 
technicznej, takiej jak: budowa linii kablowej oświetlenia 
ulicznego czy systemu nawadniania. Posadzono również 
wszystkie duże drzewa: katalpy, głogi, buk i lipy. Wykonano 

także stopy fundamentowe pod altanę studni oraz usta-
wiono kręgi na odbudowywanej studni.

Przewidywany termin zakończenia prac został ustalony 
na 30 maja 2023 roku.

KZ

przedszkola oraz za osiągnięcia dydaktyczno-wychowaw-
cze i wymierne efekty w zakresie zarządzania szkołą dy-
rektor szkoły w Wojszczycach – Aleksandra Szczurowska.

KZ



8 KURIER ZAKROCZYMSKI

Nowa radna  
w Radzie Miejskiej  
w Zakroczymiu

Wobec rezygnacji z mandatu radnego Artura 
Bukowskiego, w okręgu wyborczym nr 9, 
6 listopada odbyły się wybory uzupełniające 
do Rady Miejskiej w Zakroczymiu.

Wobec zgłoszenia się tylko jednej osoby głosowa-
nia nie przeprowadzono. Radną została wybrana 

Iwona Nowakowska z listy KWW ARTURA CIECIERSKIE-
GO. Zaprzysiężenie miało miejsce podczas sesji Rady 
Miejskiej w Zakroczymiu w dniu 24 listopada.

Nowej radnej życzymy szczerej satysfakcji z pracy 
na rzecz lokalnej społeczności!

KZ
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Mistrzostwa Zakroczymia  
w brydżu sportowym

Mam pewność, że otwierając 1. Mistrzostwa 
Zakroczymia w brydżu sportowym otwieram 
również specyficzną kartę historii Zakroczymia 
– tym razem historię związaną z brydżem 
sportowym – burmistrz Artur Ciecierski tymi 
słowami przywitał uczestników brydżowej 
imprezy rozgrywanej w szkole podstawowej 
w Zakroczymiu.

C ieszę się niezmiernie, że władze naszej gminy popie-
rają brydża, gdyż nie ma innej logicznej gry posiadają-

cej tyle walorów dydaktycznych dla graczy w każdym prak-
tycznie wieku.

Dzięki brydżowi:
°° poprawiasz pamięć,
°° myślisz logicznie,
°° zbierasz, selekcjonujesz i wykorzystujesz właściwe 

informacje,
°° rozwijasz wyobraźnię i abstrakcyjne myślenie,
°° uczysz się podejmowania decyzji w warunkach stresu,
°° bierzesz odpowiedzialność za swoje decyzje,
°° współpracujesz z partnerem i drużyną,
°° uczysz się szacunku dla partnera i przeciwników.

Czy trzeba czegoś więcej? Czy nie jest to sport dla 
wszystkich? Od lat 5 do 105? Tak, jest!!!

Cieszę się również, że dyrektor szkoły, która udostęp-
niła brydżystom podwoje swojej szkoły, popiera ewen-
tualną naukę brydża w szkole. Niebawem powinno dojść 
do spotkania z dziećmi i rodzicami, na którym zaprezen-
tuję walory brydża. Kto wie, może pośród naszych dzieci 
jest już przyszły mistrz świata? A Polska jest światowym 
potentatem brydżowym z całą gamą medali mistrzostw 
świata i Europy.

Wracając do naszej imprezy muszę jeszcze raz zacy-
tować, ale tym razem jednego z uczestników zawodów, 
który wchodząc na salę i widząc przygotowane zielone 
stoliki oraz stół cateringowy rzucił: Zakroczym potrafi 
zaskoczyć.

Frekwencja nie była rewelacyjna, a przyczyną była ko-
lizja z innymi zawodami oraz bliskość nadchodzącej uro-
czystości Wszystkich Świętych, ale wszyscy zawodnicy 
ucieszeni słowami burmistrza już wpisali przyszłoroczne 
2. Mistrzostwa Zakroczymia w swoje sportowe kalendarze.

Pierwszymi zwycięzcami zakroczymskiego brydża zo-
stało arcymistrzowskie małżeństwo moich przyjaciół Ire-
ny i Jana Chodorowskich.

Podziękowania natomiast kieruję do władz naszej gmi-
ny za olbrzymie wsparcie oraz do oficjalnego fotografa 
Polskiego Związku Brydża Sportowego Krzysztofa Siwka, 
który uwiecznił naszą imprezę we wspaniałej galerii.

Do spotkania za rok przy zielonym stoliku.
Stanisław Latała
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Urna z ziemią zakroczymską  
trafiła do Palmir

22 października zastępca burmistrza Agata 
Januszewska oraz radny Maciej Kostrzewski 
wzięli udział w 62. Centralnym Zlocie Młodzieży 
PALMIRY. Reprezentowali gminę podczas 
uroczystości poświęconej w szczególności 
upamiętnieniu 80. rocznicy utworzenia Armii 
Krajowej.

Kulminacją obchodów było przekazanie urny z ziemią 
pobraną z kwatery wojennej w Zakroczymiu podczas 

wrześniowych uroczystości Obrony Zakroczymia do Mu-
zeum – Miejsca Pamięci Palmiry. Nasi przedstawiciele 

złożyli także wieńce na cmentarzu oraz pod Krzyżem POS 
„Jerzyki”.

Zanim do tego doszło gmina Zakroczym, we współ-
pracy z Lokalną Organizacją Turystyczną Trzech Rzek 
i przewodnikami turystycznymi, zaprezentowała swoje 
atrakcje uczestnikom zlotu. 

Po trudach zdobywania odznak PTTK na pal-
mirskich szlakach, prawie tysiąc uczestników ze-
brało się na leśnej polanie Kampinoskiego Parku 
Narodowego, aby posilić się wojskową grochówką, po-
śpiewać przy ognisku i zwiedzić przygotowane stoiska 
edukacyjno-krajoznawcze.

KZ
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Obchody rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę

104. rocznicę odzyskania niepodległości przez 
Polskę, tradycyjnie jak co roku, uczciliśmy 
złożeniem kwiatów pod pomnikiem-latarnią 
na zakroczymskim rynku.

Następnie w asyście sztandarów szkolnych ze Szkoły 
Podstawowej im. Pomnik Wdzięczności w Zakroczy-

miu i Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Wojsz-
czycach przemaszerowaliśmy do kościoła parafialnego. 
Mszę świętą w intencji ojczyzny rozpoczęliśmy od wspól-
nego odśpiewania hymnu narodowego. Po mszy uczest-
niczyliśmy we wzruszającym koncercie patriotycznym 
w wykonaniu solistów z sekcji wokalnej Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Zakroczymiu. Tegorocznym, miłym akcentem 
świętowania była parada zabytkowych pojazdów.

KZ

Dreptuś odkrywcą Zakroczymia
W październiku odwiedził nas pan Dariusz 
Mazurek, twórca autorskiej strony 
internetowej dreptuś.pl.

P rzybył on do Zakroczymia aby zdobyć odznakę „Od-
kryj Zakroczym” i dołączyć atrakcje miasta do swo-

jego cyklu gier terenowych TRIP. Polegają one na od-
szukaniu wskazanych na mapie na stronie dreptuś.pl 
miejsc zwanych punktami kontrolnymi (PK) i potwier-
dzeniu pobytu na nich poprzez udzielenie odpowie-
dzi na związane z nimi pytanie, dopasowaniu zdję-
cia lub wykonaniu innego zadania wskazanego przez 
organizatora. 

Aby wziąć udział w tej grze, nie potrzeba żadnych 
nadzwyczajnych umiejętności czy specjalistycznego 
sprzętu. Wystarczy jedynie wejść na stronę dreptuś.
pl, w zakładce „TRASY” wybrać interesującą Was trasę, 
wydrukować ją i w dowolnym, dogodnym dla Was cza-
sie, udać się na wycieczkę. Zarówno sposób, jak i czas 
pokonania trasy zależą wyłącznie od Was. A po wszyst-
kim należy jeszcze tylko przesłać do organizatora 

odpowiedzi i cieszyć się ze zdobycia pamiątkowej od-
znaki Dreptusia. Zachęcamy wszystkich miłośników 
wędrówek, do wizyty w Urzędzie Miejskim w Zakroczy-
miu w celu zdobywania odznaki „Odkryj Zakroczym” 
oraz do odkrywania Zakroczymia, poprzez udział 
w grze terenowej, przygotowywanej przez Dreptusia.

KZ
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Wycieczka do Otrębus
Klasy ósme uczestniczyły w projekcie „Kulturalna 
szkoła na Mazowszu” współfinansowanym przez 
Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
w ramach którego uczniowie udali się do siedziby 
Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca 
„MAZOWSZE” w Otrębusach.

M łodzież odbyła lekcję muzealną na temat polskie-
go folkloru oraz zapoznała się z historią związaną 

z powstaniem Zespołu Mazowsze. Następnie ucznio-
wie obejrzeli wspaniałe widowisko edukacyjne pt. 

„Fantazja Polska”, w którym mieli okazję podziwiać pol-
skie tańce narodowe w wykonaniu artystów Zespołu 
Mazowsze. To była wyjątkowa lekcja na temat polskich 
tradycji i kultury.

Anna Dudziej

Spotkanie z saperami
W naszej szkole gościł patrol saperski 
II Mazowieckiego Pułku Saperów 
z Kazunia. Spotkanie miało charakter 
edukacyjno-profilaktyczny.

Zaproszeni goście opowiadali o niebezpiecznym, a jed-
nocześnie pełnym pasji i zaangażowania zawodzie. 

Uczniowie dowiedzieli się jak należy zachować się, jeżeli 
natrafimy na pozostałości z czasów II wojny światowej, 
jak postępować i kogo w takiej sytuacji zawiadomić. Pod-
czas spotkania uczestnicy mogli zobaczyć i dotknąć eks-
ponatów oraz sprzętu wojskowego. Odważni mieli możli-
wość założyć kombinezon chroniący sapera podczas akcji. 
Pokaz nowoczesnego sprzętu wzbudził ciekawość wśród 

Międzynarodowy  
Dzień Praw Dziecka

Szkoła Podstawowa w Zakroczymiu wzięła udział 
w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia 
Praw Dziecka organizowanych przez Unicef Poland. 
20 listopada to szczególna data, która powinna 
zwracać naszą uwagę na dzieci i ich prawa.

W  1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych 
przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący 

wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one 
dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Zna-
jomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed 
różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im 
możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podej-
mowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie 
tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, 
ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edu-
kowanie dzieci. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwa-
gę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem 
jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wy-
darzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. 
W jego obchody oczywiście włączyła się także nasza szko-
ła. Zorganizowała szereg zajęć w poszczególnych klasach. 
Z tej okazji wychowawcy naszej szkoły przybliżyli uczniom 
tematykę związaną z Konwencją o prawach dziecka. Były 
również prezentacje i zabawy dydaktyczne i multimedial-
ne „Moje prawa”, „Dziecka Prawa – Moja sprawa”, były 
zajęcia plastyczne, podczas których dzieci robiły plakaty 
i wpisywały hasła związane z tą tematyką. Młodsi ucznio-
wie przemaszerowali ulicami Zakroczymia pod Urząd 
Miejski, gdzie przywitał ich burmistrz, a starsi włączyli się 
do akcji poprzez zajęcia sportowe. 

Wierzymy, że dzień 20 listopada na stałe wpisze się 
w kalendarz uroczystości obchodzonych w naszej szkole.

Anna Dudziej

najmłodszych uczniów klas 1–3 i być może zachęcił przy-
szłych absolwentów do wyboru ścieżki edukacyjnej zwią-
zanej z wojskowością.

Anna Dudziej
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Autokarem do kina 10 października przedszkolaki 
z Wojszczyc, wraz ze swoimi paniami, 
wybrały się na wycieczkę autokarową 
do Pomiechówka na bajkę „Jak zostałem 
samurajem”.

Wycieczka do kina to nie tylko nabywanie umiejęt-
ności uczestniczenia w seansach filmowych, ale 

także wdrażanie do właściwych zachowań, rozumienie 
wartości takich jak: dobro, prawda czy przyjaźń.

W czasie wycieczki przedszkolaki mogły przeży-
wać radosne chwile, stwarzać sytuacje sprzyjające 
umacnianiu przyjacielskich i koleżeńskich relacji, oka-
zywać sobie uprzejmość i serdeczność we wspólnym 
obcowaniu.

A po filmie wybraliśmy się na spacer do parku lino-
wego. Pogoda nam sprzyjała więc mogliśmy cieszyć się 
pobytem na świeżym powietrzu. 

Aleksandra Szczurowska

Wszystkie śmieci  
są nasze
W ramach profilaktyki ekologicznej uczniowie 
szkoły w Wojszczycach, jak co roku, czynnie 
włączyli się w akcję „Sprzątanie Świata”. Akcja 
ta trwa w Polsce nieprzerwanie od 1994 roku. 
Od tamtej pory co roku we wrześniu odbywa się 
jej finał.

Data Sprzątania Świata została wyznaczona na koniec 
września, z uwagi na ogromny wzrost liczby odpadów 

w przestrzeni publicznej po okresie wakacyjnym. Dobro 
naszej planety zależy od właściwych zachowań kolejnych 
pokoleń, dlatego dbajmy o to, aby od najmłodszych lat 
kształtować wśród uczniów postawę proekologiczną.

Aleksandra Szczurowska

Andrzejki i Katarzynki w Gąsiorowie
23 listopada dzieci z zerówki i klas 1–3 wybrały 
się na wycieczkę do ośrodka Młyn Gąsiorowo 
na „Andrzejki i Katarzynki w Gąsiorowie”.

Zaraz po przyjeździe zapoznaliśmy się z wróżbami 
i wierzeniami związanymi z andrzejkami i katarzyn-

kami. Wróżyliśmy sobie, m.in. z serduszek oraz z kubecz-
ków, a także laliśmy wosk. W czasie pobytu dzieci bra-
ły udział w warsztatach kulinarnych i lepiły ciasteczka 
z wróżbą. Ciasteczka zostały upieczone, a dzieci zajada-
jąc się smakiem odczytywały co przyniesie przyszłość. 

Kolejnym punktem wycieczki był obiad. Dzieci 
ze smakiem zjadły pyszny zupę pomidorową i placusz-
ki. Zaraz po nim odbyły się tańce i pląsy przy muzyce.

Aleksandra Szczurowska
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Dzień Pluszowego Misia
25 listopada obchodzony jest światowy Dzień 
Pluszowego Misia. Dzieci w przedszkolu „Radosne 
Wzgórze” świętowały ten dzień pod hasłem 
„W stumilowym lesie”.

Najpierw maluchy poznały historię powstania maskotki 
Teddiego, a następnie obejrzały przedstawienie pod 

tytułem „Urodziny Kubusia Puchatka”. Było mnóstwo ra-
dości i uśmiechu podczas zabaw z ich ulubionymi maskot-
kami, z którymi pozowały do zdjęć.

Bardzo dziękujemy rodzicom za pomoc w realizacji tego 
projektu.

Elżbieta Lewandowska

Pełna miska dla 
schroniska – zbiórka 
karmy w naszym 
przedszkolu
W  naszym przedszkolu jak co roku, zorganizowana 

została zbiórka karmy dla podopiecznych Fun-
dacji Przyjaciele Braci Mniejszych, schroniska dla bez-
domnych zwierząt w Nowym Dworze Mazowieckim.

Celem tego przedsięwzięcia była poprawa stan-
dardu pobytu zwierząt w schronisku, kształtowanie 
postawy przyjaciela zwierząt oraz wdrażanie dzieci 
i dorosłych do aktywnego udziału w zbiórce karmy. Or-
ganizatorkami i koordynatorkami akcji były Panie Mo-
nika Zdańska i Dorota Klusiewicz.

Cieszymy się, że tak wielu przedszkolaków i ich 
rodziców odpowiedziało na nasz apel i wzięło udział 
w akcji. Pokazaliśmy, iż los bezdomnych zwierząt nie 
jest obojętny dzieciom z naszego przedszkola.

Elżbieta Lewandowska

Pasowanie na przedszkolaka

29 listopada odbyła się w naszym przedszkolu 
uroczystość pasowania na przedszkolaka i starszaka 
dzieci z grup Motylki, Biedronki i Pszczółki. 
W uroczystości wzięli udział zaproszeni rodzice.

Mali artyści zaprezentowali przygotowane wierszy-
ki, piosenki oraz tańce. Dzieci wykazały się nie tyl-

ko swoimi umiejętnościami, ale również wielką odwagą. 
Po gromkich brawach przystąpiono do uroczystości ślu-
bowania. Tekst ślubowania uroczyście odczytała Pani dy-
rektor, a dzieci z powagą ślubowały: „My maluchy przyrze-
kamy: / być od dziś przedszkolakami / nie grymasić i nie 
szlochać / zawsze swoje panie kochać / grzecznie bawić się 
i fikać / w mig zajadać z talerzyka / nauczymy się dzięko-
wać / i porządnie się zachować / d dziś zawsze być zuchami 
/ i dobrymi kolegami”

Następnie Pani dyrektor pasowała przedszkolaków 
za pomocą,, magicznego ołówka” na przedszkolaków 
i starszaków. Po oficjalnej części pasowania odbyło się 
ślubowanie rodziców. Ślubowanie rodziców miało szersze 
przesłanie, które dotyczy wszystkich dorosłych mających 
pociechy.

Na pamiątkę tego ważnego dnia dzieci otrzymały dy-
plomy oraz upominki, a na koniec pozowały do pamiątko-
wych zdjęć.

Elżbieta Lewandowska
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Inwestycja Nowy Zakroczym to wygodne i nowoczesne 
apartamenty położone w samym centrum Zakroczymia, 
przy spokojnej ulicy Tylnej.

W budynku znajdować się będzie 31 lokali
mieszkalnych (2 i 3 pokojowych) o powierzchni
od 37 m2 do 53 m2, położonych na 4 kondygnacjach.

Budynek wyposażony będzie w windę oraz parking 
naziemny.

Inwestycja aktualnie jest w trakcie budowy, odbiór lokali 
planowany na w II kwartał 2024 roku.

Ceny od 8370 zł/m2 – 8802 zł/m2

Okolica inwestycji zapewni przyszłym mieszkańcom przy-
jazne i spokojne miejsce do życia oraz pracy.

W najbliższej okolicy:

Szkoła Podstawowa – 450 m, Przedszkole – 850 m, Skle-
py spożywcze – 400 m, Apteka – 300 m, Punkt Pocztowy 
– 300 m, Boiska sportowe – 450 m, Port Lotniczy Modlin 
– 4 km, Rezerwat przyrody Zakole Zakroczymskie – 5 km, 
Rezerwat przyrody Wikliny Wiślane – 18 km, Kampinoski 
Park Narodowy – 38 km

W ofercie Świątecznej Deweloper przewidział dodatkowe 
rabaty:
°° 10% rabatu przy podpisaniu umowy do 31.01.2023 

roku
°° komórka i miejsce postojowe gratis
°° możliwość płatności 20/80
°° projekt aranżacji mieszkania gratis

BIURO SPRZEDAŻY V ELMIS GK SP. Z O.O S.K.A 
mieści się przy ul. Warszawskiej 92
05–092 Łomianki
°797 00 90 60
adres strony internetowej inwestycji 
„Nowy Zakroczym”: 
°www.nowyzakroczym.pl

http://www.nowyzakroczym.pl


16 KURIER ZAKROCZYMSKI

Nowy sezon  
w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Zakroczymiu
Od połowy września rozpoczął się nowy sezon 
artystyczny w GOK, a wraz z nim stałe zajęcia 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W naszej 
ofercie znalazły się zajęcia plastyczno-
malarskie, wokalne, taneczne, nauki gry 
na instrumentach oraz joga.

Nowością jest nauka gry w szachy z trenerem Ma-
ciejem Kowalcem i zajęcia ruchowe dla dorosłych 

Fit Ball z Małgorzatą Stecką. Dzięki współpracy z pa-
nem Maciejem po raz pierwszy w naszym ośrodku od-
była się symultana szachowa, podczas której 11 za-
wodników mogło się zmierzyć z naszym instruktorem, 
multimedalistą imprez ogólnopolskich i międzynaro-
dowych, kandydatem na mistrza szachowego.

Najmłodsi widzowie, którzy licznie przybywają 
na przedstawienia teatralne, mieli przyjemność obej-
rzeć bajkę w wykonaniu Grupy Teatralnej ECHO pt.: 
„Czarodziejskie słówka”. Jednak największą radość 
sprawił Mikołaj, który przybył wraz z Aniołami. Aby 
dzieci mogły zobaczyć cały rok wyczekiwanego go-
ścia zorganizowaliśmy dwa przedstawienia, w których 
uczestniczyło w sumie ok. 200 osób.

Zakroczymska młodzież miała niebywałą okazję 
uczestniczyć w warsztatach filmowych, które poprowa-
dziła pani Helena Szoda-Woźniak, absolwentka National 
Film and Television School w Wielkiej Brytanii. Konsul-
tantka scenariuszowa i scenarzystka, która współpraco-
wała przy takich filmach jak: „Cicha noc”, „Supernowa” 
czy „Obce niebo”. Uczestnicy warsztatów poznali kulisy 

przygotowania filmu, począwszy od napisania scenariu-
sza, poprzez próbę realizacji napisanej sceny. Warsztat 
był częścią projektu realizacji filmu krótkometrażowego 
pt. „Łańcuch” w reżyserii prowadzącej warsztaty.

Lokalną tradycją stały się koncerty dla zakroczym-
skich seniorów. W ostatni piątek października, w ramach 
gminnych obchodów Dnia Seniora odbył się wspaniały 
koncert w wykonaniu Krzysztofa Prusika, zwycięzcy III 
edycji The Voice Senior. Tradycja są również potańcówki 
dla seniorów, dla których po długiej pandemicznej prze-
rwie zorganizowaliśmy Bal Andrzejkowy, na którym bawi-
ło się ponad 50 osób.

Miłośnicy teatru wybrali się do Warszawy, gdzie w Sce-
nie Relax obejrzeli znakomitą sztukę, pełną humoru i zna-
komitej gry aktorskiej pt.: ”Pomoc domowa”.

Wszelkie informacje o kolejnych wydarzeniach znajdą 
Państwo na naszym profilu Facebook.

Katarzyna Kiliś

Sukcesy wokalistów
Sekcja wokalna pod kierunkiem instruktor 
Alicji Kabacińskiej bardzo aktywnie bierze 
udział w wielu muzycznych wydarzeniach. 
Możemy pochwalić się wieloma osiągnięciami 
w konkursach na szczeblu lokalnym, powiatowym, 
krajowym i ogólnopolskim.

A oto laureaci z ostatnich trzech miesięcy:
°° Karolina Krzemińska I miejsce w XXIV Międzynarodo-

wym Konkursie Digi Talenty Lato 2022, II miejsce w XXV 
Konkursie Internetowym „Digi Talenty Jesień 2022”,
°° Marta Lewandowska I miejsce w III kat. wiekowej w 27. 

konkursie piosenki „WYGRAJ SUKCES”, I miejsce w Mazo-
wieckim Przeglądzie Artystycznym Inspiracji Twórczością 
Agnieszki Osieckiej „Taką nas ścieżką poprowadź”, I miej-
sce w III Konkursie Wokalnym „Daj się wkręcić 2022”,
°° Alicja Pszczółkowska III miejsce w I kat. wiekowej w 27. 

konkursie piosenki „WYGRAJ SUKCES”, III miejsce w Inter-
netowym Konkursie Piosenki Polskiej „Zaśpiewane Jesie-
nią”, II miejsce w XXV Konkursie Internetowym „Digi Ta-
lenty Jesień 2022”, wyróżnienie w konkursie wokalnym 

„Bez Tremy”, wyróżnienie w XII Festiwalu Piosenki z Do-
brym Tekstem „Muzyczna Jesień”,
°° Kamil Kieszkowski I miejsce w XXV Konkursie Interne-

towym „Digi Talenty Jesień 2022”, II miejsce w konkursie 
International AUTUMN Contest Digi-Form-Art.,
°° Agnieszka Bylińska wyróżnienie w XII Festiwalu Piosen-

ki z Dobrym Tekstem „Muzyczna Jesień”
Katarzyna Kiliś



17  INFORMACJE Z GMINY ZAKROCZYM    |   24/2022

Wieści z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Jak pisaliśmy w poprzednim numerze Kuriera 
Zakroczymskiego, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Zakroczymiu wykonując swoje 
zadania statutowe (przyznawanie świadczeń 
z pomocy społecznej, wykonywanie pracy 
socjalnej, realizacja ustawy o wspieraniu rodziny 
i pieczy zastępczej, pomoc osobom bezdomnym 
w okresie jesienno-zimowym), realizował również 
ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku 
węglowym.

Podkreślić należy, że w/w ustawa została w ostatnim 
kwartale znowelizowana dwukrotnie tj. 15 wrze-

śnia 2022 ustawą o szczególnych rozwiązaniach w za-
kresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją 
na rynku paliw, oraz 27 sierpnia 2022 ustawą o zaku-
pie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw 
domowych.

Nowelizacja ta pozwoliła na przyznanie dodatku 
węglowego osobom i rodzinom, których wniosek wcze-
śniej został pozostawiony bez rozpoznania w przypad-
ku zamieszkiwania pod jednym adresem więcej niż 
jednego gospodarstwa domowego i spełnionych po-
zostałych przesłanek wynikających ze zmiany ustawy.

Rodziny zamieszkujące w mieście mogły nadać 
nowe numery na lokale znajdujące się w jednym bu-
dynku, a posiadające oddzielne wejścia. W pozosta-
łych przypadkach (szczególnie na wsiach) pracownicy 
GOPS będą przeprowadzać wywiady w miejscu za-
mieszkania wnioskodawców i ustalać czy osoby lub ro-
dziny zamieszkują faktycznie w oddzielnych lokalach.

Wnioski o dodatki węglowe były przyjmowane 
do 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym termi-
nie pozostaną bez rozpatrzenia.

Kolejna formą pomocy było przyznawanie dodatku 
elektrycznego, jako narzędzia stanowiącego wsparcie 
dla gospodarstw domowych w przypadku, gdy główne 
źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną. 
O taki dodatek można ubiegać się od 1 grudnia 2022 r.

Anna Lewicka

Projekt dla najmłodszych w zakroczymskiej 
bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna w Zakroczymiu 
przystąpiła do kolejnej edycji projektu „Mała 
książka wielki człowiek”.

Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzenia biblio-
teki i codziennego czytania z dzieckiem. Każde 

dziecko w wieku przedszkolnym (3–6 lat), które odwie-
dzi naszą bibliotekę otrzyma w prezencie wyjątkową 
wyprawkę Czytelniczą, w której się znajdują:
°° „Krasnal w krzywej czapce” – książka dla dzieci 

przedszkolnych,
°° „Książką połączeni, czyli Mały czytelnik w bibliote-

ce” – poradnik dla rodziców,
°° Karta Małego Czytelnika, na której dziecko będzie 

gromadziło naklejki – po jednej naklejce za każdą wizy-
tę zakończoną wypożyczeniem choć 1 książki z księgo-
zbioru dziecięcego. Po uzbieraniu 10 naklejek Mały Czy-
telnik otrzyma imienny dyplom oraz niespodziankę.

W ramach promocji projektu panie bibliotekarki od-
wiedziły odziały przedszkolne w szkołach w Zakroczy-
miu i Wojszczycach oraz Gminne Przedszkole Publiczne 
w Zakroczymiu, gdzie najmłodsi kandydaci na czytelni-
ków mogli się dowiedzieć akcji.

Katarzyna Kiliś
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W zdrowym ciele zdrowy duch 2022

Na przełomie września i października odbyła się 
kolejna edycja zawodów sportowych dla dzieci 
i młodzieży z województwa mazowieckiego pod 
nazwą „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

W  piątek, 23 września o godzinie 9.00 rozpoczęły się 
zawody z czwórboju lekkoatletycznym. 63 zawod-

ników walczyło w 4 konkurencjach: biegu na 60m, skoku 
w dal, rzucie piłeczką palantową i w biegu długim (600m, 
800m, 1000m – w zależności od kategorii wiekowej).

Rywalizacja była bardzo zacięta. Wszyscy uczest-
nicy niezwykle wartościowo spędzili czas ze względu 
na wszechstronność konkurencji, które były rozgrywane. 
Była to już 3 edycja tego typu zawodów, które zawsze od-
bywały się przy wspaniałej pogodzie.

Wyniki przedstawiały się następująco:
°° I kategoria – chłopcy 2012 i młodsi: 1. Dawid Cichocki 

(SP Zakroczym), 2. Piotr Adamski (ZSP Modlin), 3. Antoni 
Piasecki (SP Zakroczym);
°° II kategoria – dziewczęta 2012 i młodsi: 1. Maja Krze-

mińska (ZSP Modlin), 2. Maria Kowalska (SP Zakroczym),  
3. Emilia Salomonowicz (SP Zakroczym);
°° III kategoria – 2010–2011 chłopcy: 1. Jacek Czyż (SP Za-

kroczym), 2. Oskar Chyła (SP Zakroczym), 3. Krzysztof Mę-
doń (ZSP Modlin);
°° IV kategoria – 2010–2011 dziewczęta: 1. Kinga Ambro-

ziak (SP Zakroczym), 2. Alicja Bogdańska (SP Zakroczym), 
3. Maja Świderska (SP Wojszczyce);

°° V kategoria – 2009–2008 chłopcy: 1. Hubert Tomaszew-
ski (SP Zakroczym), 2. Igor Kozłowski (ZSP Modlin), 3. Bar-
tosz Jasak (SP Zakroczym);
°° VI kategoria – 2009–2008 dziewczęta: 1. Klaudia Mać-

kiewicz (ZSP Modlin), 2. Julia Gubernat (SP Zakroczym),  
3. Elżbieta Mrowińska (ZSP Modlin)

Tego samego dnia, o godzinie 13:00 zorganizowany zo-
stał sprawnościowy tor przeszkód dla dzieci z oddziałów 
przedszkolnych. Wzięło w nim udział 32 dzieci – głównie 
ze szkoły podstawowej w Zakroczymiu. Tutaj nagradzany 
był sam udział. Uczestnicy mieli do pokonania niezwykle 
wymagający tor, który zawierał przeszkody kształtujące 
wszystkie zdolności motoryczne. Dzieci dopingując siebie 
nawzajem poczuły atmosferę prawdziwego sportowego 
święta.

Całe wydarzenie zakończył turniej tenisa stołowe-
go, w którym wzięło udział 23 uczestników – uczniów 
szkół z Zakroczymia oraz Wojszczyc. Zawody odbyły się 
10.10.2022 r. Każdy z uczestników, rywalizując indywidu-
alnie stoczył wiele pojedynków w dyscyplinie, która rozwi-
ja takie cechy jak szybkość reakcji czy koncentrację uwagi. 
Najważniejsze, że gry było „co nie miara”.

Klasyfikacja końcowa turnieju w tenisa 
stołowego:
°° I kategoria – chłopcy 2008/09: 1. Marek Gorzkowski,  

2. Michał Zieliński, 3. Eryk Pestka
°° II kategoria – chłopcy 2010/11: 1. Mikołaj Śmieszny,  

2. Bartek Domański, 3. Andrzej Gorzkowski
°° III kategoria – dziewczęta 2008 – 2011: 1. Maja Świder-

ska, 2. Marysia Głowacka, 3. Emilia Jabłońska
Organizatorem całego wydarzenia był Uczniowski Klub 

Sportowy „Lider” przy współpracy ze szkołą podstawową 
w Zakroczymiu, a środki na realizację zostały pozyskane 
z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ma-
zowieckiego. Udział w zawodach był bezpłatny, a każdy 
z uczestników otrzymał pamiątkowy medal. Zwycięzcy 
swoich kategorii otrzymali puchary oraz nagrody rzeczo-
we. Wszystkie turnieje i zawody zgromadziły 118 uczestni-
ków – mieszkańców województwa mazowieckiego.

Organizacja tego typu wydarzeń dowodzi, że jest za-
potrzebowanie na podobne imprezy. Dzieci i młodzież 
chcą uprawiać aktywność fizyczną. Należy jedynie nie 
zabijać tzw. „naturalnej potrzeby ruchu”, a właściwie 
ją pielęgnować.

Kamil Chmielewski



19  INFORMACJE Z GMINY ZAKROCZYM    |   24/2022

Poziomo:
1 najstarszy dąb 
5 warzywo z ząbkami 
9 nicpoń, gagatek 
10  przyznawał 

Zakroczyniowi prawa 
miejskie w 1422 roku 

11  składana linijka 
z podziałką 

12 zoologiczna antenka 
13  wyjątkowe uznanie 

na koncercie 
15 pojazd z klasą 
16  grzmi na amerykańsko-

kanadyjskiej granicy 
19 palone w „Rzymie” 
20 karne lub rożne 
22 biblioteczny spis 
25 debiutant 
27 system rządów 
29 widziadło, zjawa 
30 malarz naszej historii 
31  bohater epopei 

Wergiliusza 
32 japoński hotel 
33 łamigłówka 
34 jedna z religii chińskich 

Pionowo:
1 skórzana manierka 
2  co łączy wir powietrzny 

ze słoniem? 
3  pulpit z podnóżkiem 

w kościele 
4 przyboczny oficer 
5  spaniel jak brytyjski 

muzyk rockowy 
6 zastyga w formie 
7 wyznacza kurs 
8  czasem mlekiem 

i miodem płynąca 
14 zdobywczyni nagrody 
17 lekka w sporcie 
18 zbijany w dyskusji 
21 laboratoryjny barwnik 
23 antyczna z winem 
24 przyszywany tata 
26 syberyjski las 
28 stojące lustro 
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Rozwiązanie krzyżówki prosimy wysłać najpóźniej do dnia 31 stycznia 2023 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. Administrato-
rem Państwa Danych Osobowych jest burmistrz Zakroczymia. Jeśli mają Państwo pyta-
nia 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.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Rozbudowa i przebudowa SUW Prochownia w msc. Zakroczym, rozbu-
dowa SUW w msc. Henrysin oraz budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Aka-

cjowej i Widokowej w msc. Zakroczym” współfinansowana jest ze środków Unii Europej-
skiej w ramach działania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię 
odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014–2020.

CEL OPERACJI: Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich w gminie Za-
kroczym, poprzez rozbudowę i przebudowę SUW Prochownia w msc. Zakroczym, rozbu-
dowę SUW w msc. Henrysin oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Akacjowej 
i Widokowej w Zakroczymiu.
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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


