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W MARCU ZAPRASZAMY NA...

1 marca, godz.11.00, kościół w Serocku
NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
Msza św. w intencji  żołnierzy wyklętych, oprawa – Chór „Cantores Adalberti”
1 marca, godz. 12.00 budynek Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku
PRELEKCJA KRZYSZTOFA KOŁODZIEJCZYKA PT. "BRUZDA", "RÓJ", "ZAWADA" - WYKLĘTE ŻYCIORYSY
6 marca,godz. 19.00, sala widowiskowa CKiCz w Serocku
O!PLA OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL ANIMACJI. Projekcja filmów oraz głosowanie publiczności na najlepszy 
film. Kategorie animowane: Fraszki, Formanimy, OFF&GO! Wstęp wolny dla widzów  powyżej 16 r.ż. 
8 marca, godz. 13.30-16.30, sala widowiskowa CKiCz w Serocku
„Kobieta pełna wartości” – warsztaty. Wstęp dla laureatek konkursu facebookowego 
(Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku) „Co jest twoja największa wartością”
8 marca, godz. 17.00, sala widowiskowa CKiCz w Serocku
KONCERT Z OKAZJI DNIA KOBIET „Tak łatwo jest nieść światło” Recital autorskich piosenek Anny Hameli, 
fortepian Marcin Mazurek. Wstęp za zaproszeniem
14-15  marca, sala widowiskowa CKiCz w Serocku
„Festiwal muzyczny im. TADEUSZA PREJZNERA” www.prejznermusicfestival.com
16 marca, godz. 12.00, sala widowiskowa CKiCz w Serocku
Prelekcja Sławomira Jakubczaka w 50. rocznicę śmierci J. Szaniawskiego
19 marca, godz. 9.00, sala widowiskowa CKiCz w Serocku
Gminne Eliminacje 43. Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka"
27 marca, godz. 10.00, sala widowiskowa CKiCz w Serocku
XIX Przegląd twórczości scenicznej - Teatr
28 marca, godz. 9.00, sala widowiskowa CKiCz w Serocku
XIX Przegląd twórczości scenicznej - Estrada
29 marca, godz. 10.00, sala widowiskowa CKiCz w Serocku
XIX Przegląd twórczości scenicznej - Instrumenty
29 marca, godz. 17.00-19.00, sala widowiskowa CKiCz w Serocku
Spotkanie z Tangiem Argentyńskim. Wstęp biletowany. Bilety w CKiCz w Serocku i na www.biletyna.pl

29 marca, serocki rynek Start kolarskiego wyścigu Lotto Poland Bike Marathon. Zachęcamy zarówno 
do udziału w wyścigu, jak i do kibicowania. Tego dnia na rynku funkcjonowało będzie miasteczko Poland 
Bike. Będzie okazja do podejrzenia przygotowań do startu czołowych kolarzy maratonu organizowanego 
przez Grzegorza Wajsa. Więcej informacji już wkrótce na www.sis.serock.pl. Starty: • dystans FAN:  10 
km, godz. 11.10 • dystans MINI: 27 km, godz. 13.00  • dystans MAX:  51 km, godz. 13.00 • zawody MINI 
CROSS:  godz. 12.10.

Przedsięwzięcia kulturalne:

Przedsięwzięcia sportowe:

Pożegnanie Zimy. Topienie Marzanny
Po raz kolejny sołectwo Kania Polska pragnie zaprosić na Pożegnanie Zimy - 21marca 2020 r.  
w godzinach 13.00 – 17.00. Miejsce: Kania Polska, teren integracyjny nad Bugiem u zbiegu ulic Szero-
kiej i Nadbużańskiej W programie między innymi: pochód gości wraz z Marzannami (zbiórka g.13.00 
na skwerku przy ul. Wspólnej i Nadbużańskiej w Kani Polskiej), wybory Miss Marzann, symboliczne 
palenie Marzanny i topienie popiołu, zabawa przy ognisku i muzyce. Organizator: sołtys wsi Bogna 
Żaczkiewicz - zaprasza na ciepły posiłek, gorące napoje i watę cukrową. Do dyspozycji Gości będą 
rozstawione grille i mini sklepik z napojami.

Rodzinny konkurs wielkanocny "Bukiet lub wianek na wielkanocny stół"
28 marca 2020 r., godz. 11.00 – 14.00, Centrum Aktywności Społecznej ul. Kościuszki 8a
Materiały zapewnia organizator - Pracownia Artystyczna Mecholówka. Zapisy pod nr telefonu 502 519 950, 
ilość miejsc ograniczona. Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej www.serock.pl. 
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Szanowni Państwo,

Coraz bliżej wiosna, co doskonale widać w terenie. Dni są coraz 
dłuższe i coraz cieplejsze. Zima co prawda była w tym roku łagodna, 
ale i tak jest co po niej porządkować. Także w gminie. Już za niedługo 
trawniki i rabatki pokryją się pierwszymi kwiatami, a ogródki – pierw-
szymi kiełkami. Warto w planowaniu sprzątania nieruchomości wziąć 
pod uwagę odbiór odpadów wielkogabarytowych.

Wiosenna aura sprzyja także realizacji prac inwestycyjnych i re-
montowych. Jeśli zaś o inwestycjach mowa, to warto zatrzymać się 
przy temacie budowy placu zabaw w Zegrzu – z wieloma atrakcjami 
dla najmłodszych. 

W niniejszym numerze Informatora przeczytają Państwo również o 
Zimie w mieście. Ferie dobiegły końca, uczniowie wrócili do szkół. To 
także czas rekrutacji do szkół i przedszkoli na nowy rok szkolny. 

Nieustannie zachęcamy do wyrobienia Karty Serocczanina. Mamy już 
pierwszych partnerów akcji i pierwsze rabaty dla posiadaczy karty. 

Z czasem będzie ich coraz więcej. 

Zachęcamy do lektury.
Redakcja. 
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BURMISTRZ MIASTA I GMINy SEROCK, ARTUR BORKOWSKI, w zagad-
nieniach wykraczających poza sprawy merytoryczne referatów, przyjmuje 
mieszkańców w poniedziałki, w godzinach 12.00 – 15.30.

Zastępca Burmistrza, Marek Bąbolski, w sprawach związanych z inwesty-
cjami, sprawami komunalnymi, wodociągowymi i ochrony środowiska, przyj-
muje również w poniedziałki w godzinach 12.00 – 15.30. 

W sprawach nagłych, wymagających interwencji Burmistrza, można usta-
lić spotkanie w innym terminie niż ww. termin poniedziałkowy. W tym celu 
prosimy o zgłoszenie telefoniczne pod nr 22 782 88 05.

PRZEWOdNICZąCy RAdy MIEJSKIEJ W SEROCKU, MARIUSZ ROSIńSKI  
pełni dyżur w poniedziałki, w godz. 18.30 – 20.30, pokój 31.

RAdA SENIORóW przyjmuje informacje i sugestie dotyczące problemów  
seniorów i osób starszych pod e-mail: serock.radaseniorow@mail.com oraz 
w każdą środę w godzinach 12.00 – 14.00 w Klubie Aktywności Społecznej, 
ul. Kościuszki 8a w Serocku. 
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Samodzielny Publiczny Zakład Opie-
ki Zdrowotnej w Serocku podpisał  
z Miastem i Gminą Serock umowę na 
realizację Programu polityki zdrowot-
nej w zakresie rehabilitacji leczniczej 
dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock 
na  lata 2020 – 2022. 

Program jest uzupełnieniem  świad-
czeń z zakresu rehabilitacji leczni-
czej finansowanych przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia ze względu na ogra-
niczoną ich dostępność (limity świad-
czeń) dla mieszkańców Miasta i Gminy 
Serock. 

Program polityki zdrowotnej rehabilitacja

KOMUNIKATY

Do programu mogą zostać zakwali-
fikowane osoby, które spełniają nastę-
pujące warunki:

• zamieszkują na terenie Miasta  
i Gminy Serock,

• uzyskają skierowanie od leka-
rza specjalisty lub lekarza podstawo-
wej opieki zdrowotnej i zakwalifikują 
sia na określony rodzaj zabiegów w 
ramach zagwarantowanych środków 
finansowych

• rozliczają się z podatku docho-
dowego od osób fizycznych w Urzędzie 
Skarbowym w Legionowie ze wskaza-

niem adresu zamieszkania na terenie 
Miasta i Gminy Serock, (warunek ten 
nie dotyczy osób, które z racji wyko-
nywania innej pracy zarobkowej nie 
podlegają obowiązkowi rozliczania się 
z podatku dochodowego od osób fizycz-
nych). Zapraszamy Państwa do kontak-
tu z pracownią rehabilitacji SPZOZ  
w Serocku  osobiście (ul. Kędzierskich 
2 w Serocku)  lub telefonicznego pod 
numerami telefonów 22 782 66 00, 
22 782 66 01 od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 do 18.00.

  
SP ZOZ 

Informacja odnośnie badań laboratoryjnych

Uprzejmie informujemy, że bezpłatne badania laboratoryjne  
wykonywane są tylko na zlecenie lekarzy zatrudnionych w Samo-
dzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Serocku.

Lekarze zatrudnieni w naszej placówce nie mogą przepisywać  
zleceń na badania wystawiane przez lekarzy specjalistów z in-
nych placówek ochrony zdrowia (Art. 57-61 Ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanego ze środków  publicznych.).  
Informacja odnośnie badań laboratoryjnych
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Informujemy, że 14 stycznia br. w 
Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku 
uruchomiony został Punkt Konsultacyj-
ny rządowego Programu Priorytetowe-
go Czyste Powietrze obsługiwany przez 
pracownika Referatu Ochrony Środo-
wiska, Rolnictwa i Leśnictwa - pok. nr 
19 (parter). Punkt będzie czynny we 
wtorki w godzinach 8.00-12.00 oraz w 
czwartki w godzinach 11.00-15.00.

W Punkcie Konsultacyjnym jest 
możliwość skonsultowania wniosku o 
dofinansowanie w ramach Programu 
Priorytetowego "Czyste Powietrze"o-
raz jego złożenie. Następnie wniosek 
przesyłany będzie do Wojewódzkiego 

Punkt Konsultacyjny Czystego Powietrza

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie, gdzie 
nastąpi jego ocena merytoryczna.

Uruchomienie Punktu Konsultacyj-
nego ma na celu ułatwienie miesz-
kańcom Miasta i Gminy Serock apliko-
wanie o dofinansowanie lub pożyczkę 
w ramach Programu Priorytetowego 
Czyste Powietrze. Utworzenie punktu 
jest realizacją zawartego porozumie-
nia pomiędzy Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie a Miastem i 
Gminą Serock.

Mamy nadzieję, że funkcjonowa-
nie Punktu zachęci mieszkańców do 

skorzystania z dofinansowania m.in. 
do wymiany kotłów, przeprowadze-
nia prac termomodernizacyjnych, a w 
efekcie do poprawy jakości powietrza 
na terenie Miasta i Gminy Serock.

Zachęcamy do korzystania z punk-
tu!

Szczegółowe informacje na temat 
Programu Priorytetowego Czyste 
Powietrze oraz portal beneficjenta 
dostępne są na stronie: https://portal.
wfosigw.pl/ 

OŚRiL
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5 lutego w gminie Serock miały 
miejsca ważne dla społeczności lokal-
nej wydarzenia: oddanie do użytkowa-
nia ulicy Książęcej w Jadwisinie, prze-
kazanie Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Serocku nowego samochodu ratowni-
czo – gaśniczego oraz otwarcie Klubu 
Senior + w Szadkach. W uroczystości 
udział wzięło wielu honorowych gości, 
z Wojewodą Mazowieckim Konstantym 
Radziwiłłem na czele.

Pierwszym punktem uroczystości 
było oddanie do użytkowania ulicy Ksią-
żęcej w Jadwisinie. W ramach zadania 
wybudowano jezdnię asfaltową, chod-
niki, oświetlenie uliczne, progi zwal-
niające, a także wykonano oznakowa-
nie pionowe i poziome. Całkowity koszt 
zadania wyniósł 859 tys. zł. Zadanie 
zostało dofinansowane przez Wojewo-
dę Mazowieckiego ze środków Fundu-
szu Dróg Samorządowych w kwocie 601 
300 zł (z dofinansowania pokrytych 
zostało 70 proc. kosztów zadania).

Kolejnym punktem było uroczyste 
przekazanie nowego samochodu ratow-
niczo-gaśniczego Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Serocku. Pojazd ten został 
sfinansowany ze środków m.in.: Naro-

Wojewoda Mazowiecki 
wziął udział w uroczystościach gminnych

dowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie, Krajo-
wego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 
środków pozostających w dyspozycji 
KG PSP, Miasta i Gminy Serock, Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Serocku.

Ostatnim punktem uroczystości 
było otwarcie Klubu Senior+ w Szad-
kach. Na jego potrzeby przeprowa-
dzono gruntowny remont istniejącego 
budynku, począwszy od wykonania 
izolacji ścian fundamentowych, a skoń-
czywszy na wykonaniu nowego ocie-
plenia i pokrycia dachowego, obróbek 
blacharskich, izolacji przeciwwilgo-
ciowych, przeciwwodnych i cieplnych. 
Wykonano też niezbędne instalacje, 
umożliwiające korzystanie z obiektu 
osobom niepełnosprawnym. Zmienio-
ny został układ pomieszczeń wewnątrz 
budynku – stworzona została sala do 
ćwiczeń ruchowych. W ramach zada-
nia obiekt wyposażony został w sprzęt 
rtv-agd, meble oraz sprzęt sportowo-
rehabilitacyjny.

Z działalności Klubu skorzystają 
osoby nieaktywne zawodowo, powyżej 

60. roku życia, zamieszkujące teren 
Miasta i Gminy Serock. Dla seniorów 
przygotowana została oferta prozdro-
wotna, edukacyjna, kulturalna, rekre-
acyjna oraz opiekuńcza. W działal-
ność placówki włączone zostaną grupy 
seniorów, działające na terenie gminy 
Serock. Koszty związane z realizacją 
inwestycji wyniosły ponad 626,5 tys. 
zł, z czego kwota dotacji celowej przy-
znanej z budżetu państwa przez Woje-
wodę Mazowieckiego to 150 tys. zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
w swoich przemówieniach podkreślał 
jak ważne jest zwrócenie uwagi na 
potrzeby różnych grupy społecznych 
oraz poszukiwanie rozwiązań umoż-
liwiających realizację tych potrzeb. 
Budowa drogi w ulicy Książęcej, nowy 
wóz ratowniczo – gaśniczy dla OSP w 
Serocku oraz Klub Senior+ w Szad-
kach to przykłady działań jakie serocki 
samorząd podejmuje, przy wsparciu 
różnego rodzaju podmiotów, dla dobra 
i zwiększenia komfortu życia miesz-
kańców gminy.  

tekst na podstawie www.gov.pl
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Budowa ul. Książęcej w Jadwisinie

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej 
– ruszyły konsultacje społeczne

Zakończono już roboty budowla-
ne związane z budową ul. Książęcej 
w Jadwisinie. Wykonawcą robót była 
wyłoniona w drodze przetargu nieogra-
niczonego firma HYDRO KAN BRUK Sp. z 
o.o. z Warszawy. Wartość robót wynio-
sła 890.000,00 zł, z czego 601.300,00 
zł stanowi dofinansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych, które zosta-
ło przekazane na podstawie umowy 
zawartej między Miastem i Gminą 
Serock  a Wojewodą Mazowieckim.

Zakres robót obejmował budowę 
jezdni szerokości 5,5 m z nawierzchnią 
mineralno – asfaltową, chodnika szer. 
2 m i zjazdów indywidualnych z kostki 
betonowej oraz pobocza z kruszywa.  
W ramach zadania zostały również 
zamontowane nowe słupy oświetle-
niowe z lampami LED. Zaktualizowano 
też stałą organizację ruchu, w ramach 
której zamontowano progi zwalniające.

Referat  Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji

W dniach 10 lutego – 10 marca 2020 
roku, na stronie https://cpk.pl/pl/
inwestycja/ssl przekazano do konsul-
tacji społecznych projekt dokumentu 
pn. Strategiczne Studium Lokalizacyj-
ne Inwestycji Centralnego Portu Komu-
nikacyjnego (SSL).

SSL stanowi pierwszy oficjalny doku-
ment strategiczny, który zamyka w 
ramach określonej przestrzeni zakres 
inwestycji drogowych i kolejowych 
niezbędnych dla wzmocnienia krajo-
wej sieci transportowej, w związku 
z budową planowanego Centralnego 
Portu Komunikacyjnego. Konsultacje 
prowadzone są w ramach art. 39 ust. 
1 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko. Wyniki konsultacji mają 
dać autorom dokumentu wiedzę o 
istotnych uwarunkowaniach występu-
jących na obszarach, przez które będą 
przebiegały nowe trasy komunikacyj-
ne i w tym zakresie mogą wpłynąć na 
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końcowy kształt samych inwestycji.
Inwestycje infrastrukturalne zwią-

zane z realizacją tego przedsięwzię-
cia nie omijają również terenu gminy 
Serock. Na łamach studium opubli-
kowano grafikę obrazującą przebieg 
przyszłej drogi krajowej S50, mającej 
przebiegać przez teren gminy Serock w 
układzie zachód – wschód, przy czym 
wskazano dwa potencjalne warianty 
realizacji tego przedsięwzięcia. Mapy 
dotyczące przebiegu tej trasy wskaza-
no pod tym linkiem: https://cpk.pl/
pl/inwestycja/ssl/oaw (wymagane jest 
wyświetlenie grafik przedstawionych 
na stronie). W zakresie dotyczącym 
gminy Serock dołączamy je również na 
końcu tekstu.

Drugim przedsięwzięciem prze-
widywanym do realizacji inwestycji 
CPK, które w zależności od przyjętego 
wariantu może przebiegać przez teren 
gminy Serock jest budowa linii kolejo-
wej nr 20 relacji Warszawa Choszczów-
ka – Nasielsk (UWAGA: przedsięwzięcie 
jest niezależnym zadaniem względem 

linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, 
której koncepcję przedstawiono w 
ramach Masterplanu dla Warszawskie-
go Węzła Kolejowego). Wg zaprezento-
wanych trzech wariantów trasy, jeden 
(jasnoniebieski) miałby przebiegać w 
zachodniej części wsi Dębe i Ludwinowo 
Dębskie, w układzie północ – południe. 
Materiały dotyczące tej inwestycji 
udostępniono na podstronie poświęco-
nej Ciągowi nr 2, pod linkiem: https://
cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/k02 (wyma-
gane jest wyświetlenie grafik przed-
stawionych na stronie). W zakresie 
dotyczącym gminy Serock dołączamy 
je również na końcu tekstu.

Dokument i zaproponowane w nim 
trasy nowych dróg i linii kolejowych 
mają w chwili obecnej jedynie charak-
ter poglądowy. Dają one jednak obraz 
co do potencjalnych korytarzy, w obrę-
bie których trasy te będą umiejscawia-
ne. Jak wskazują autorzy dokumentu 
poddanego konsultacjom, to uwagi 
każdego z nas, zainteresowanych reali-
zacją tych inwestycji (niezależnie czy 
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Zegrze będzie miało nowy plac zabaw

W Zegrzu przy ul. Groszkowskiego 
powstanie jeszcze w tym roku wyjąt-
kowe miejsce do spędzania wolnego 
czasu. Przy udziale lokalnej społecz-
ności wypracowano rozwiązanie, w 
wyniku którego powstanie plac zabaw 
dla dzieci z podziałem na strefy wieko-
we, wielofunkcyjne boisko, siłownia 
zewnętrzna a także drewniana altana, 
umożliwiająca spotkania integracyj-
ne mieszkańców. Zadbano przy tym o 
maksymalne oszczędzenie istniejące-
go drzewostanu, będącego punktem 
wyjścia dla  projektu, którego ideą 
było stworzenie miejsca wypoczynku 

w otoczeniu przyrody. Przewidziano 
również nasadzenia zastępcze kompen-
sujące drzewa, które zostaną usunię-
te w związku z planowanymi pracami 
budowlanymi. Wśród atrakcji jakie 
zaoferuje nowe miejsce będą między 
innymi: statek piracki, trampoliny 
ziemne, zjazd linowy, huśtawki, bujaki 
sprężynowe, wielofunkcyjne urządze-
nie do zabaw piaskiem. Oprócz boiska 
i architektury dla najmłodszych znaj-
dą się również atrakcje dla młodzie-
ży takie jak: stół do tenisa stołowe-
go, stół do gry w szachy, piłkarzyki 
oraz tunele w trawiastych pagórkach. 

Nie zapomniano również o seniorach, 
dla których przewidziano urządzenia 
sprawnościowe. Cały teren oświetlony 
będzie lampami LED dla zwiększenia 
komfortu użytkowania również wieczo-
rem. Powstanie też parking dla samo-
chodów i rowerów. Teren placu zabaw 
objęty będzie systemem monitorują-
cym. 

Przetarg na wyłonienie wykonawcy 
zadania budowy placu zabaw ogłoszo-
no dn. 7.02.2020 r.

Referat  Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji

w znaczeniu pozytywnym czy negatyw-
nym), będą wpływać na korekty zapro-
ponowanych wariantów, dlatego gorą-
co zachęcamy Państwa do zgłaszania 
własnych spostrzeżeń co do prezento-
wanych rozwiązań, za pośrednictwem 
formularza udostępnionego na stronie, 
pod trzema zakładkami „Zgłoś Uwagę 
do …”.

Zaprezentowane przez spółkę 
Centralny Port Komunikacyjny Sp. z 
o.o. materiały są obecnie analizowane 
przez Urząd Miasta i Gminy w Seroc-
ku, w szczególności pod kątem usta-
leń obowiązujących na terenie gminy 
miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego, jak również istnie-
jącej zabudowy i lokalizacji obszarów 

szczególnie cennych przyrodniczo. 
Wyniki prowadzonych analiz, w formie 
uwag, zamierzamy przekazać auto-
rom prezentowanego Strategicznego 
Studium Lokalizacyjnego Inwestycji 
Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Referat Gospodarki Gruntami,  
Planowania Przestrzennego i Rozwoju
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Przygotowania do sezonu wiosennego w pełni

umowa na remonty cząstkowe dróg na 
kwotę  113.453,49 zł.

W wyniku przeprowadzonego postę-
powania w trybie zapytania ofertowe-
go został wyłoniony również wykonaw-
ca na zadanie pn. „Pielęgnacja zieleni 
na terenie Miasta i Gminy Serock  
w roku 2020”.  

Usługi te będzie dla gminy realizo-
wać Firma Wiesław Jarosz z miejsco-
wości Kępiste.  

Wartość umowy na przedmioto-
we zadnie wynosi 71.874 zł brutto. 
W ramach zadania prowadzone będą 
prace pielęgnacyjne na drzewach, 
wycinki drzew, na które zostały wyda-
ne zezwolenia na usunięcie, usuwa-
nie zakrzaczeń oraz konarów drzew z 
pasa jezdni, usuwanie konarów drzew 
stwarzających zagrożenie dla miesz-
kańców. 

Tegoroczna zima rozpieszcza nas 
dodatnimi temperaturami. Ocieple-
nie klimatu sprawia, że wcześniej niż  
w latach ubiegłych wszyscy rozpoczy-
namy przygotowania do sezonu wiosen-
nego.

Dla Miejsko – Gminnego Zakładu Go- 
spodarki Komunalnej w Serocku okres 
przygotowań do wiosny, to czas zwią-
zany z intensywnymi pracami porząd-
kowymi na terenie miasta i gminy, 
m.in. sprzątnie śmieci, grabienie liści, 
zamiatanie, także przygotowania do 
cięć pielęgnacyjnych drzew, krzewów 
i innych roślin wieloletnich na raba-
tach.

Rozstrzygnięto także przetargi  
i zapytania ofertowe na zadania, które 
zlecane są firmom zewnętrznym, a ich 
rozpoczęcie niezbędne jest jeszcze 
przed rozpoczęciem sezonu wiosenne-
go.

Pod koniec stycznia przeprowa-
dzona została procedura przetargowa  
oraz procedura w trybie zapytania 
ofertowego na zadania pn.: „Równanie 
i żwirowanie dróg o nawierzchni grun-
towej” oraz „Remonty cząstkowe dróg 
gminnych o nawierzchni bitumicznej” 
na terenie Miasta i Gminy Serock w 
2020 roku. Na realizację obydwu zadań 
podpisane zostały na początku lutego 
umowy z firmą Usługi Transportowe 
i Wykopy Ziemne Kazimierz Kobiał-
ka z siedzibą w Wyszkowie. Umowa 
na równanie i żwirowanie opiewa na 
kwotę 268.215,80 zł brutto, natomiast 
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W lutym podpisana została umowa 
na „Wykonanie rocznego przeglądu 
technicznego urządzeń znajdujących 
się na placach zabaw  administrowa-
nych przez Miejsko – Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej”. Przegląd 
ma na celu wskazanie tych elementów 
wyposażenia placów zabaw, które nale-
ży naprawić aby wyeliminować zagro-
żenie dla bezpieczeństwa korzystają-
cych z nich dzieci. Przegląd potrwa do 
końca lutego br., tak aby już w marcu 
można było zlecić i wykonać niezbędne 
prace. 

Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Serocku
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Pierwszy odbiór odpadów wielkogabarytowych, 
w tym elektrośmieci w 2020 r.

Zgodnie z ustalonym dla Miasta i 
Gminy Serock harmonogramem odbioru 
odpadów na pierwsze półrocze 2020 r., 
na marzec zaplanowany został odbiór 
odpadów wielkogabarytowych z zabu-
dowy jednorodzinnej, a na początek 
kwietnia, tj. już 02.04, dla zabudowy 
wielorodzinnej. Od właścicieli nieru-
chomości jednorodzinnych odpady 
będą odbierane jak co roku - bezpo-
średnio sprzed posesji, natomiast z 
nieruchomości wielolokalowych - z 
miejsc wyznaczonych przez zarządców 
budynków (przy pojemnikach, altanach 
śmietnikowych itp.) 

Praktyka pokazuje, że gminy - w 
zależności od przyjętych stosownych 
zapisów w regulaminach utrzymania 
czystości i porządku, a także umów 
zawartych z firmami odbierającymi 
odpady - różnie określają odpady okre-
ślane mianem wielkogabarytowych. 

Co zatem należy rozumieć pod 
tym pojęciem i jakie odpady 
zaliczamy do gabarytów ? 

Gabarytami są wszelkie przedmioty, 
sprzęty pochodzące z gospodarstwa 
domowego, których rozmiary znacznie 
wykraczają poza ogólnie przyjęte stan-
dardy odpadów komunalnych. 

W gminie Serock w ramach odpa-
dów wielkogabarytowych odbierane są 
różnego rodzaju meble (również rozło-

żone na części) w tym: krzesła, fotele, 
pufy, stoły, łóżka, wersalki, matera-
ce, a także: dywany, garnki, wiadra, 
zabawki dużych rozmiarów, okna, 
drzwi (skrzydła drzwiowe), armatura 
łazienkowa tj. sedesy, umywalki, kabi-
ny prysznicowe, brodziki, wanny. W 
terminie tym odbierane również będą 
elektrośmieci, a więc zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny - warun-
kiem jest ich kompletność.

Do odpadów wielkogabarytowych 
nie zalicza się i nie będą odbierane: 
złom, materiały i odpady budowlane, 
poremontowe, grzejniki, opakowania 
po odpadach niebezpiecznych (m in. 
chemikalia, opakowania po farbach, 
lakierach), duże kartony, opony samo-
chodowe.

Przy wystawianiu odpadów wielko-
gabarytowych pamiętajmy o zasadach 
bezpieczeństwa oraz nienaruszaniu 
przepisów o ruchu drogowym.

Jak co roku kolejny termin odbioru 
odpadów wielkogabarytowych plano-
wany jest w okresie jesiennym.

Poza wskazanymi terminami odbioru 
odpadów wielkogabarytowych, miesz-
kańcy naszej gminy mogą bezpłatnie 
oddać gabaryty do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdu-
jącego się w Serocku przy ul. Nasiel-
skiej 21, brama nr 3. Należy pamiętać, 
że z PSZOK-u mogą korzystać wyłącz-

nie właściciele nieruchomości położo-
nych na terenie Miasta i Gminy Serock, 
którzy złożyli deklarację za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi i wnoszą 
z tego tytułu opłaty do gminy.

Przypominamy również, iż od ubie-
głego roku, odbiór wszystkich odpadów 
odbywa się od godziny 7 rano. Odpady 
wystawione po tym czasie mogą zostać 
niezabrane a reklamacje nie będą w 
takich przypadkach uznawane.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Z uwagi na bardzo dużą ilość 
odpadów wielkogabarytowych wysta-
wianych przez mieszkańców w latach 
ubiegłych w tym roku chcielibyśmy 
usprawnić ich odbiór. Dlatego też 
zachęcamy mieszkańców, w szcze-
gólności zabudowy jednorodzinnej, 
którzy planują wystawić większą 
ilość odpadów wielkogabarytowych, 
aby zgłaszali ten fakt do Refera-
tu Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa pod nr telefonu 22 782 
88 40. Nie jest to obowiązkowe, ale 
usprawni znacznie organizację pracy 
firmie odbierającej odpady i pozwoli 
zaplanować logistykę. 

,,Segreguję śmieci, o środowisko dbam” – rodzinny fotoreportaż

Zachęcamy do udziału w konkur-
sie „Segreguję śmieci, o środowisko 
dbam”, którego celem jest populary-
zacja zasad zrównoważonego rozwoju i 
ochrony środowiska, zwiększenie świa-
domości mieszkańców Miasta i Gminy 
Serock na temat prawidłowej segre-
gacji odpadów, skierowanie uwagi 
mieszkańców Miasta i Gminy Serock na 
korzyści wynikające z segregacji odpa-
dów oraz powtórnego wykorzystania 
surowców wtórnych i propagowanie 
postaw proekologicznych. 

Adresaci konkursu:
Konkurs skierowany jest do gospo-

darstw domowych na ternie Miasta i 
Gminy Serock. Pod pojęciem gospo-
darstwa domowego rozumie się zespół 
osób zamieszkujących razem i wspól-
nie utrzymujących się.  

Tematyka, treść pracy, technika
Gospodarstwa domowe chcące 

wziąć udział w konkursie muszą przy-
gotować krótki fotoreportaż (maksy-
malnie 4 minuty filmu lub 20 zdjęć z 
dokładnym opisem), w którym zapre-

zentują wspólne działania związa-
ne z prawidłowym gospodarowaniem 
odpadami komunalnymi, działaniami 
podejmowanymi na rzecz zrównowa-
żonego rozwoju i ochrony środowiska. 
Motywem przewodnim fotoreportażu 
musi być przede wszystkim segregacja 
odpadów komunalnych oraz hierarchia 
postępowania z odpadami. Tematy-
ka reportażu musi dotyczyć działań 
realizowanych podczas dnia codzien-
nego, zarówno w pracy, w szkole, jak 
i w czasie wolnym, m.in. w domu, w 
czasie spacerów, podczas zakupów. 
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PORAdNIK - Jak segregować odpady?

PAPIER
WRZUCAMy:
gazety, czasopisma, książki, zeszyty, papier biurowy, 
papierowe torby, kartony, papierowe pudełka.
NIE WRZUCAMy:
tłustego i brudnego papieru, kartonów po napo-
jach i mleku, pieluch i odpadów higienicznych, 
paragonów, kalki technicznej, papieru faksowe-
go, tapet, worków po materiałach budowlanych, 
papieru połączonego z innym materiałem (np. 
folią), opakowań z zawartością.
Przed wyrzuceniem nie trzeba usuwać małych 
elementów np. zszywek. duże elementy takie 
jak okładki czy ramki powinny zostać usunię-
te. Pudełka należy złożyć lub zgnieść.

SZKŁO
WRZUCAMy:
szklane butelki i słoiki, szklane opakowania po 
kosmetykach.
NIE WRZUCAMy:
porcelany i ceramiki, szkła stołowego i budowla-
nego, luster, żarówek i świetlówek, szyb samo-
chodowych, reflektorów, szkła żaroodpornego  
i okularowego, zniczy z woskiem, termometrów  
i strzykawek, monitorów i lamp, szklanych opa-
kowań farmaceutycznych i chemicznych z pozo-
stałościami zawartości.
Przed wyrzuceniem szkło powinno zostać opróżnio-
ne z zawartości. Butelki i słoiki należy wyrzucać bez 
metalowych lub plastikowych nakrętek i korków.

BIOOdPAdy
WRZUCAMy:
resztki warzyw i owoców, obierki, fusy po kawie 
i herbacie, gałęzie drzew i krzewów, skoszoną 
trawę, liście, kwiaty, korę drzew i trociny, sko-
rupki jajek, łupiny orzechów, niezaimpregnowa-
ne drewno, opakowania biodegradowalne.
NIE WRZUCAMy:
resztek mięsa, kości, odchodów zwierzęcych, 
popiołu, ziemi i kamieni, darni, pni, karp i brył 
korzeniowych, drewna impregnowanego, płyt 
wiórowych i MDF, gałęzi z ogrodów w ilościach 
wykraczających ich bieżące utrzymanie.
Przed wyrzuceniem gałęzie należy pociąć lub 
połamać. Nie należy wyrzucać bioodpadów w 
opakowaniach tzn.  w torebkach czy workach, 
chyba, że te opakowania są w całości biodegra-
dowalne.  

METALE I TWORZyWA 
SZTUCZNE
WRZUCAMy:
butelki i opakowania z tworzyw sztucznych, puszki alumi-
niowe i stalowe, metalowe i plastikowe nakrętki i kapsle, 
metale kolorowe, drobny złom, garnki, blachy do piecze-
nia, kapsułki po kawie, gumę, i kauczuk, czysty styropian 
opakowaniowy.
NIE WRZUCAMy:
butelek i opakowań po olejach, silnikowych i sma-
rach, puszek po farbach i lakierach, opakowań 
po aerozolach, środkach medycznych, owado-  
i chwastobójczych oraz wyrobach garmażeryj-
nych, metali łączonych z innymi materiałami, 
brudnego styropianu.
Przed wyrzuceniem butelki i puszki należy 
opróżnić z zawartości i zgnieść, nie ma po-
trzeby ich mycia oraz zdejmowania papiero-
wych etykiet, jeśli wymaga to zużycia wody.

ZMIESZANE
WRZUCAMy:
zużyte środki higieniczne, zatłuszczony papier, 
paragony, pergamin, ceramikę i szkło stołowe, 
niedopałki papierosów, resztki jedzenia po-
chodzenia zwierzęcego, torebki po herbacie,  
opróżnione opakowania po aerozolach, maszynki 
do golenia, szmatki, gąbki, kurz z odkurzacza, 
piasek, włosy, sierść, pióra, żwirek i trociny  
z kuwet, odchody zwierząt,  zniszczoną odzież 
i obuwie, produkty skórzane i futrzane, brudny 
styropian opakowaniowy.
NIE WRZUCAMy:
materiałów budowlanych i rozbiórkowych, odpa-
dów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego 
i elektro - nicznego, odpadów niebezpiecznych 
(w tym opakowań po chemikaliach, farbach, la-
kierach, olejach i smarach), baterii, leków.

Warunki udziału:
Warunkiem udziału w konkursie jest 

wypełnienie formularza zgłoszeniowego 
stanowiącego załącznik do niniejszego 
Regulaminu oraz dołączenie filmu na 
płycie CD lub zdjęć wykonanych apara-
tem na płycie CD lub wydrukowanych 
na papierze wraz z dokładnym opisem, 
co przedstawia zdjęcie.

W konkursie obowiązuje zasada 
jedno gospodarstwo domowe – jedno 
zgłoszenie.

Maksymalna długość reportażu  
w formie filmu 4 minuty, zaś maksy-
malna ilość zdjęć w przypadku foto-
reportażu to 20 zdjęć z opisem, przy 
czym ilość zdjęć nie zwiększa szans na 
wygraną. 

Termin i miejsce zgłoszenia:
Formularze zgłoszeniowe wraz  

z pracami należy składać w terminie od 
1 do 31 marca 2020 r.

Formularze zgłoszeniowe wraz  
z pracami konkursowymi należy wysy-
łać na adres Urząd Miasta i Gminy  
w Serocku, ul. Rynek 21, 05 – 140 
Serock lub złożyć w kancelarii ogólnej 
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

Prace nadesłane poza wyznaczonym 
terminem (przed rozpoczęciem naboru 
lub po jego upływie) będą zwracane 
zgłaszającym.

Pełny regulamin konkursu dostęp-
ny jest na stronie internetowej www.
serock.pl lub bezpośrednio w Refe-
racie Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy 

w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock 
pokój nr 11.

Zachęcamy do udziału w konkursie  
i czekamy na Państwa zgłoszenia! 
Powodzenia!

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa
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Miasto i Gmina Serock już po raz 
piąty organizuje naukę pływania dla 
uczniów klas najmłodszych, przy 
wsparciu finansowym Ministerstwa 
Sportu i Turystyki.

Na 2020 rok zaplanowano udział w 
programie 197 dzieci. Zajęcia odbywa-
ją się na basenie w Hotelu Warszawian-
ka w Jachrance oraz na basenie w Sta-
nisławowie Pierwszym gm. Nieporęt. 

Program „Umiem pływać w gminie 
Serock 2020” będzie realizowany w 
dwóch turach: Pierwsza tura trwa od 
lutego do czerwca 2020 r. i obejmuje 

Nauka pływania dla uczniów klas I – III w gminie Serock 
z dofinansowaniem Ministerstwa Sportu i Turystyki

97 uczniów podzielonych na 7 grup, 
ze szkół: w Serocku, Zegrzu oraz Woli 
Kiełpińskiej, natomiast druga tura - od 
września do grudnia 2020 r. obejmie 
100 uczniów podzielonych na 7 grup: 
ze szkoły w Jadwisinie i kolejne grupy 
ze szkół w Serocku i w Zegrzu.   

Każda grupa realizuje 20 godzin 
zajęć, podczas których dzieci oswaja-
ją się z wodą, uczą się podstawowych 
technik pływackich i doskonalą nabyte 
już umiejętności. Ćwiczenia w wodzie 
to jeden ze sposobów zapobiegania 
otyłości i korygowania wad postawy. 
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To zdrowy i aktywny styl życia, który 
poprawia sprawność i koordynację ru-
chową. Uczniowie nie ponoszą żadnych 
kosztów programu, lekcje pływania 
organizowane są tuż po zakończonych 
zajęciach szkolnych, dlatego zaprasza-
my do skorzystania z oferty i prosimy o 
zachęcanie swoich dzieci do uczestnic-
twa w programie.

Planowany koszt realizacji zadania 
77.728,00 zł; dofinansowanie Minister-
stwa Sportu i Turystyki 25.000,00 zł.   

ZOSiP Serock

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria 
ustawowe.

W przypadku równorzędnych wyni-
ków uzyskanych w pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego lub jeże-
li po jego zakończeniu przedszkole/
szkoła nadal dysponuje wolnymi miej-
scami, w drugim etapie brane są pod 
uwagę kryteria określone w uchwale Nr 
315/XXX/2017 Rady Miejskiej w Seroc-
ku z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie 
określenia kryteriów rekrutacji do 
publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawo-
wych, dla których organem prowadzą-
cym jest gmina Miasto i Gmina Serock.

Rekrutacja do klas pierwszych 
szkół podstawowych na rok szkoły 
2020/2021

Terminy rekrutacji obowiązują-
ce tylko uczniów zamieszkałych poza 
obwodem szkoły określone są przez 
organ prowadzący  w  załączniku nr 2 
do Zarządzenia Nr 8/B/2020  Burmi-
strza Miasta i Gminy Serock z dnia 
29.01.2020 r.

Kryteria brane pod uwagę w postę-
powaniu rekrutacyjnym do klas pierw-
szych szkół podstawowych na rok szko-
ły 2020/2021 określa uchwała NR 324/
XXXI/2017 Rady Miejskiej w Serocku z 
dnia 27 marca 2017 r. w sprawie okre-
ślenia kryteriów rekrutacji do klas 
pierwszych szkól podstawowych, dla 
których organem prowadzącym jest 

Rekrutacja do przedszkoli  i oddzia-
łów przedszkolnych w szkołach podsta-
wowych prowadzonych przez Miasto i 
Gminę Serock rozpocznie się 9 marca 
2020 r. i będzie prowadzona z wykorzy-
staniem systemu informatycznego.

W rekrutacji mogą wziąć udział 
dzieci urodzone w latach 2014-2017 
oraz te, którym odroczono obowiązek 
szkolny.

Postępowanie rekrutacyjne do samo-
rządowych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawo-
wych na rok szkolny przeprowadza się  
w oparciu o zapisy ustawy z dnia  14 
grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. 
U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.).

Zgodnie z art. 156 ustawy Prawo 
oświatowe wniosek o przyjęcie do 
publicznego przedszkola, oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej 
można złożyć  do przedszkola/szko-
ły pierwszego wyboru ze wskazaniem 
przedszkola/szkoły drugiego i trzeciego 
wyboru, które prowadzą postępowanie 
rekrutacyjne dla dzieci  w określonym 
wieku.

W postępowaniu rekrutacyjnym 
biorą udział dzieci zamieszkałe na 
terenie gminy Miasto i Gmina Serock.

W przypadku liczby kandydatów 
większej niż liczba wolnych miejsc w 
pierwszym etapie postępowania rekru-
tacyjnego brane są pod uwagę łącznie 
kryteria określone w art. 131  ust. 2 

gmina Miasto i Gmina Serock, liczby 
punktów za każde z tych kryteriów 
oraz dokumentów niezbędnych do ich 
potwierdzenia.

Załączniki dostępne na stronie www.
oswiata.serock.pl 

 Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Informacja o średnim  

wynagrodzeniu nauczycieli 

Stosownie do zapisu art. 30a, ust.1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – 
Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019r. 
poz. 2215 t j), Zespół Obsługi Szkół i 
Przedszkoli w Serocku dokonał anali-
zy poniesionych wydatków w 2019 
roku na wynagrodzenia nauczycieli, 
w odniesieniu do wysokości średnich 
ustawowych wynagrodzeń oraz śred-
niorocznej struktury zatrudnienia 
nauczycieli.                                                                                                                                      
      Informujemy, iż w 2019 roku osią-
gnięto na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego nauczycieli w 
placówkach oświatowych prowadzo-
nych przez gminę Miasto i Gmina 
Serock średnie wynagrodzenie, o 
którym mowa w art. 30 ust.3 – usta-
wy Karta Nauczyciela.      
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14 lutego w serockim Ratuszu od-
było się wręczenie nagród laureatom 
II Gminnego Konkursu Plastycznego 
"Kartka walentynkowa" zorganizowa-
nym przez Bibliotekę CKiCz w Serocku. 

Były gratulacje, dyplomy, słodko-
ści oraz nagrody niespodzianki, które 
wręczyli: Zastępca Burmistrza Miasta 
i Gminy Serock, Marek Bąbolski, Dy-
rektor CKiCz w Serocku, Renata Mulik 
oraz szanowne Jury: Magdalena Dołę-

Konkurs walentynkowy

INTEGRUJEMY PRZEZ KULTURĘ

gowska, Janina Osińska, dr Katarzy-
na Paduch. Serdecznie gratulujemy 
wszystkim uczestnikom, a szczególnie 
laureatom. Dziękujemy partnerowi 
Netto Serock. Zapraszamy do udziału 
w kolejnych konkursach. 

Wyniki konkursu i relacja fotogra-
ficzna na stronie www.kultura.serock.
pl.

Centrum Kultury i Czytelnictwa

W piątkowy walentynkowy wieczór 
razem z legionowskim PIK-iem mieliśmy 
zaszczyt zainaugurować w Serocku te-
goroczną odsłonę Kina Otwartego.  Data 
przedsięwzięcia przypadła na dzień za-
kochanych, z tego powodu wybraliśmy 
propozycję szczególną - „Plan B” -  film 
kontrastowy do ckliwych, romantycznych 
komedii. Film wyreżyserowała Kinga 
Dębska, która znana jest widzom z ta-
kich produkcji jak: "Moje córki krowy" i 
"Zabawa, zabawa".

„Plan B” obejrzeliśmy ze szczególną 
uwagą. To kino ze świetną obsadą, w 

W niedzielę 16 lutego na deskach 
sceny Sali widowiskowej CKiCz w Seroc-
ku odbył się spektakl „Rozmowy przy 
wycinaniu lasu”. Sztukę Stanisława 
Tyma, w reżyserii Adama Gadomskie-
go wykonała amatorska grupa „Teatru 
pod Dębem”. Przez półtorej godziny 
aktorzy, będący pułtuskimi leśnikami, 
grali z wielkim zaangażowaniem, pasją 
i bawili publiczność niezapomnianymi 
dialogami ...”Ty nikogo nie widzisz, ale 
czy Ciebie nikt nie widzi, tego nigdy 
nie wiesz. Toteż zawsze rób tak, jakby 
ktoś patrzył..."

„Plan B” na Walentynki

„Rozmowy przy wycinaniu lasu”

którym nie zabrakło momentów kome-
diowych i tragicznych. Dębska nie daje 
widzowi szans na zaprzyjaźnienie się ze 
swoimi postaciami. Zanim je na dobre 
poznamy, ich historie dobiegają końca.

Więcej o samej produkcji oraz o tym, 
dlaczego reżyserka sięgnęła po tak nie-
tuzinkowy scenariusz i środki artystyczne 
dowiedzieliśmy się ze spotkania po fil-
mie. Kingi Dębskiej w rozmowie z Magdą 
Felis słuchało się z zainteresowaniem. 
Usłyszeliśmy wiele ciekawych anegdot i 
poznaliśmy ją jako ciepłą i pełną życia 
i energii osobę, która kocha ludzi i ich 
historie.

Nie dziwi nas fakt, że w ubiegło-
rocznym konkursie V Pułtuskie Teatry 
Amatorskie – Konkurs „PTA-K”, "Teatr 
pod Dębem" zdobył I Nagrodę - ufundo-
waną przez Fundusz Popierania Twór-
czości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS 
im. Andrzeja Szczypiorskiego oraz naj-
ważniejszą dla aktorów - nagrodę pu-
bliczności.

Dziękujemy aktorom "Teatru pod 
Dębem" za świetnie spędzony czas przy 
ich sztuce. 

Centrum Kultury i Czytelnictwa

Zachęcamy do śledzenia mapy Kina 
Otwartego na terenie Powiatu Legio-
nowskiego.

Centrum Kultury i Czytelnictwa

Zagadka
Z którego wieku pochodzi bruk serockiego rynku? Na Państwa odpowiedzi czekamy do 15 marca pod adresem mailowym 
izbapamieci@serock.pl. Trzy osoby, które jako pierwsze udzielą prawidłowej odpowiedzi, otrzymają zestaw gminnych 
upominków. Zwycięzców poinformujemy mailowo. 
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29 stycznia Grupa Teatralna STAR-
SZAKI pokazała premierowy spektakl 
"Ptasie radio" wg. tekstu Juliana Tuwi-
ma w reżyserii Anny Kutkowskiej.

Był to jednocześnie debiut tej wspa-
niałej grupy na serockiej scenie.

W jej skład wchodzi kilkunastu mło-
dych duchem miłośników teatru, peł-
nych żaru, energii i pasji.

Spotykają się w każdą sobotę i roz-
wijają swój talent od wczesnych go-
dzin porannych.

Ich pierwsze przedstawienie po-
wstało w niecałe 3 miesiące.

"Ptasie radio" 

INTEGRUJEMY PRZEZ KULTURĘ

Prace nad kolejnym rozpoczną 
się już w marcu - będzie to spektakl 
oparty na tekstach i biografii Jerzego 
Szaniawskiego, w hołdzie twórcy uro-
dzonemu w Zegrzynku, w 50tą rocznicę 
jego śmierci. Premiera planowana jest 
na maj b.r. Oba spektakle: "Ptasie Ra-
dio" i "Projekt Szaniawski" są współfi-
nansowane przez Powiat Legionowski, 
a powstają pod skrzydłami Stowarzy-
szenia Kulturalny Serock.

Starszaki

Zwiększyliśmy ilość kategorii tak, by 
rywalizacja była bardziej wyrównana.

UWAGA! dla 100. pierwszych zapi-
sanych osób dorosłych i 100. dzieci 
- okolicznościowe koszulki!

VIII Edycja Biegu Wojciechowego

Więcej informacji a przede wszyst-
kim regulamin już wkrótce na naszej 
stronie internetowej www.sis.serock.
pl, oraz www.czasomierzyk.pl

SIS Sp. z o.o.

W niedzielę 26 kwietnia na serockim 
rynku spotkają się miłośnicy biegów. 

To już VIII edycja Biegu Wojciecho-
wego na dystansie 10 km, który uroz-
maici 5 km marsz Nordic Walking, bieg 
rodzinny, bieg z książką oraz liczne bie-
gi dla dzieci i młodzieży w ramach IV 
Mistrzostwa Powiatu Legionowskiego 
w biegach ulicznych. Od godziny 12.00 
zarówno na biegaczy jak i kibiców, 
szczególnie tych najmłodszych, czeka-
ło będzie wiele atrakcji. 

Pomagamy

Co godzinę jedna osoba w Polsce dowia-
duje się, że ma nowotwór krwi.
Jedną z takich osób jest Emil, 33-letni 
mieszkaniec Serocka. Jego spokój 
zakłóciła diagnoza - ostra białaczka 
limfoblastyczna.
Jedyną szansą na wyzdrowienie jest dla 
Emila przeszczepienie szpiku od Dawcy 
niespokrewnionego. Aby się zarejestro-
wać jako potencjalny dawca, odwiedź 
stronę www.dkms.pl.  
Zachęcamy także do udziału w akcjach 
krwiodawstwa dedykowanych Emilo-
wi: 28 lutego i 25 marca na serockim 
rynku. Szczegóły na www.serock.pl. 

Szczegóły na plakacie.

PROMUJEMY SPORT I REKREACJĘ
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Droga z Zegrza do Serocka biegła 
kiedyś w innym miejscu. Jej dzisiejszy 
przebieg jest efektem budowy przez 
Rosjan Traktu Kowieńskiego po 1820 
r. Późniejsze zmiany przebiegu szosy 
miały już charakter wyłącznie kosme-
tyczny.

Przebieg drogi przed i po zbudo-
waniu Traktu Kowieńskiego

Pierwotna droga z Warszawy przez 
Nieporęt dochodziła do Zagrobów 
(obecnie Zegrze Południowe), gdzie 
znajdowała się przeprawa promowa. 
Za Narwią droga skręcała w prawo i 
łagodnym wjazdem (dzisiejsza tzw. 
„grobelka) dochodziła do Zegrza. 
Stamtąd, w okolicy obecnego wjazdu 
na ogródki działkowe, kierowała się 
polami w kierunku Jadwisina. Jej ślady 
w tej miejscowości to ulica Dworkowa 
i Parkowa. Dalej droga wiodła prosto 
przez las nazywany Bąkowcem (dzisiej-
szy park przy pałacu Radziwiłłów) i do 
samego Serocka prowadziła obecną 
ulicą Wyzwolenia.

Przebieg drogi z Zegrza do Serocka 
zmienił się radykalnie w okresie budo-
wy przez Rosjan Traktu Kowieńskiego 
(Petersburskiego) w latach 1820–1848 
(dzisiejsza DK nr 61). W 1820 r. w 
Zegrzu zbudowano drewniany most i 
szosę poprowadzono na skarpę, którą 
lekko złagodzono. Warto w tym miejscu 
dodać, że droga prowadziła w kierun-
ku Serocka prosto (nie było obecnych 
zakrętów w Zegrzu).

Budowa traktu zmieniła ruch tran-
zytowy przez Serock, który wcześniej 
prowadził przez rynek. Nowa szosa 
przecięła miasto prostym odcinkiem z 
południa na północ – dzisiejsze ulice 
Warszawska i Pułtuska. Przy drodze 
powstał zajazd pocztowy (1824–1828) i 
wiele innych budynków. Warto dodać, 
że mniej więcej w tym samym czasie 
(1832–1835) zbudowano inną ważną 
drogę, Trakt Białostocki (dzisiejsza DK 
nr 62) łączący się w Serocku z Traktem 
Kowieńskim.

Późniejsze zmiany przebiegu  
i modernizacje

Zmiana przebiegu szosy Zegrze–Se-
rock nastąpiła po 1890 r.  Budowa rosyj-
skiej twierdzy w Zegrzu a zwłaszcza 

droga Zegrze–Serock dawniej i dziś

jednego z fortów (Umocnienia Dużego), 
wymusiła zmianę trasy. Przebieg drogi 
na odcinku około dwóch kilometrów 
został dopasowany do kształtu fortu. 
Szosa prowadząca od nowego mostu 
stalowego (1897) biegła wzdłuż szyi 
fortu, następnie przechodziła przez 
stalowy mostek na fosie łączącej oba 
zegrzyńskie forty i po ostrym zakrę-
cie prowadziła wzdłuż prawego barku 
fortu. Następnie skręcała na północ 
i trafiała w główny, dotychczasowy 
przebieg traktu (okolice dzisiejszego 
skrzyżowania z sygnalizacją świetlną w 
Borowej Górze). Interesujące jest to, 
że wskazany przebieg drogi jest nadal 
czytelny w terenie. 

Trakt Kowieński na odcinku Zegrze–

PIELĘGNUJEMY HISTORIĘ
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Przebieg drogi Zegrze–Serock przed wybudowaniem Traktu Kowieńskiego (przy wykorzystaniu 

zdjęcia satelitarnego z google.com/maps)

Serock był wykonany z tłucznia i dopie-
ro w latach 30. XX w. nastąpiła zmiana 
nawierzchni. Na odcinku od Jabłonny 
aż do Serocka położono betonową kost-
kę, polski wynalazek, tzw. trylinkę. 
Nawierzchnia asfaltowa pojawiła się 
dopiero po II wojnie światowej.

Ostre zakręty w Zegrzu, o których 
była mowa wcześniej, złagodzono pod 
koniec lat 50. XX w. prowadząc szosę 
w większym oddaleniu do fortu. Drugą 
nitkę drogi zbudowano w latach 2003–
2004 w ramach przebudowy drogi krajo-
wej od ronda w Zegrzu Południowym, 
przez nowe mosty aż do skrzyżowania 
w Borowej Górze. Kolejnym etapem 
było wydłużenie drogi dwupasmowej 
do Jadwisina (2008) oraz powstanie 
obwodnicy Serocka (2011).

Mirosław Pakuła
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PIELĘGNUJEMY HISTORIĘ

Powstało Stowarzyszenie Miłośników Historii Serocka

Publikacja o wielkim Polaku pochowanym w Woli Kiełpińskiej

Przebieg Traktu Kowieńskiego w 1843 r.

(1:126 000, Topograficzna Karta Królestwa Polskiego, 

sek. III [fragment], 1843, http://maps.mapywig.org)

Przebieg szosy Zegrze–Serock w okolicach Zegrza w 1933 r. 

Widoczne ostre zakręty przy forcie w Zegrzu 

(1:100, mapa WIG Warszawa Północ [fragment], 1933, http://maps.mapywig.org)

28 stycznia 2020 r. zawiązało się 
Stowarzyszenie Miłośników Historii 
Serocka (SMHS). Trzynastoosobowa 
grupa członków-założycieli uchwaliła 
regulamin stowarzyszenia i wybrała 
Aleksandrę Zejdler na przedstawiciel-
kę, która będzie kierowała organiza-
cją. 10 lutego 2020 r. SMHS zostało 
wpisane pod nr 49 do rejestru stowa-
rzyszeń zwykłych prowadzonego przez 
Starostwo Powiatowe w Legionowie.

1 marca 2020 r. w sali widowiskowej 
Centrum Kultury i Czytelnictwa odbyła 
się prezentacja książki Marleny Stro-
jeckiej i Mirosława Pakuły pt. „Witold 
Zglenicki (1850-1904). Wizjoner i filan-
trop”. 

Inżynier Zglenicki był pozytywistą: 
naukowcem, wynalazcą i przedsię-
biorcą. Jego kariera rozwinęła się w 
dalekim Baku, ale nigdy nie zapomniał 
o Polsce. Niezwykłym zwieńczeniem 
jego życia było życzenie zapisane w 

Głównym celem stowarzyszenia 
jest popularyzowanie historii Serocka i 
okolic wśród dzieci, młodzieży i doro-
słych oraz badanie i dokumentowanie 
historii lokalnej. Członkowie planu-
ją organizowanie spotkań, wystaw i 
wykładów, chcą gromadzić pamiątki 
i opracowywać publikacje o historii 
ziemi serockiej. Zadaniem SMHS ma 
być także dbanie o miejsca pamięci 
narodowej oraz współorganizowanie 

testamencie, dotyczące przeznaczenia 
dochodów z działek naftowych w Baku 
na finansowanie przedsięwzięć kultu-
ralnych i naukowych, w tym na stypen-
dia naukowe oraz zapomogi. Z fundu-
szu tego korzystali nie tylko naukowcy, 
ale również historycy i literaci, np. 
Maria Konopnicka. 

Powodem powstania publikacji była 
chęć przybliżenia mieszkańcom naszej 
gminy, w tym młodzieży, sylwetki tego 
wybitnego Polaka - w 170. rocznicę 

uroczystości patriotycznych i historycz-
nych. Stowarzyszenie będzie współpra-
cować między innymi z Izbą Pamięci i 
Tradycji Rybackich w Serocku.

Zapewne wkrótce znajdziecie 
Państwo więcej informacji o stowarzy-
szeniu w mediach społecznościowych. 
Tymczasem dla zainteresowanych 
podajemy adres mailowy: milosnicy.
historii.serocka@interia.pl.

Izba Pamięci i Tradycji Rybackich

jego urodzin. Witold Zglenicki, górnik i 
geolog, robił karierę w odległym kraju, 
ale jego rodzina mieszkała w Dębem, 
na naszej serockiej ziemi, i on, na 
wyraźne życzenie, w niej po śmierci 
spoczął.

Książkę będzie można wkrótce wypo-
życzyć w Bibliotece Publicznej Miasta i 
Gminy Serock, bibliotekach szkolnych 
oraz otrzymać w Izbie Pamięci i Trady-
cji Rybackich (ilość ograniczona).

Izba Pamięci i Tradycji Rybackich
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Zima w mieście

Za nami zimowe ferie - czas odde-
chu dla dzieci i młodzieży od szkol-
nych obowiązków. Już po raz kolejny 
– wychodząc naprzeciw potrzebom 
młodych mieszkańców gminy Serock i 
ich rodziców – gminne placówki przy-
gotowały na ten czas wiele atrakcji. 

Oferta Centrum Kultury i Czytelnic-
twa i spółki Serockie Inwestycje Samo-
rządowe przyciągnęła rzesze uczestni-
ków. 

Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się również półkolonie zorganizowane 
przez Zespół Szkół i Przedszkoli. Prze-
czytajcie, jakie atrakcje czekały na 
dzieci. 

Centrum Kultury i Czytelnictwa w 
Serocku przygotowało interesujący 
program aktywnego spędzenia ferii w 
mieście. W ofercie znalazło się wiele 
wydarzeń, spotkań, warsztatów, spek-
takli i wycieczek. 

Zaprosiliśmy dzieci na spektakle 
teatralne:  „Krasnoludek u Kupca” 
Teatru Tup Tup, oraz „Pinokio” Teatru 
Urwis. 

Dzięki uprzejmości PIK Legionowo 
podczas spotkania z bajarkami poznali-
śmy niesamowite opowieści z walizki.

Zorganizowaliśmy wycieczki do 
Papugarni Carmen w Warszawie, 
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, 
Manufaktury Cukierków w Warszawie 
oraz Muzeum Historycznego w Legio-
nowie. 

Na sali widowiskowej pod bystrym 
okiem instruktorów odbyły się warsz-
taty tańca breakdance, a także tańca 
towarzyskiego. 

Odbyły się liczne warsztaty: 
plastyczne, literackie, kodowania, 
rozwiązywania łamigłówek oraz zdro-
wego żywienia. Miłośników kina zapro-
siliśmy na seanse filmowe „ToyStory4”, 
„Chłopiec z Burzy”.

Ferie Zimowe zakończyliśmy  
8. Ogólnopolskim Festiwalem Anima-
cji Filmowej O!PLA „Teraz dzieci mają 
głos”, podczas których dzieci oglądały 
konkursowe filmy animowane i zagło-
sowały na najlepszy.

Czas zimowych ferii zimowych z 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w 
Serocku upłynął niezwykle intensywnie 
pogodnie i wesoło.

O atrakcje dla dzieci i młodzieży 
zadbał także SIS 

W czasie ferii można było wziąć 
udział w zajęciach prowadzonych 
przez naszych instruktorów - tenis 
stołowy czy piłka siatkowa. Oprócz 
dzieci chodzących regularnie na zaję-
cia, dołączali też nowi chętni.

Dzieci umiejące pływać wybrały się 
dwa razy z opiekunami feryjnymi na 
basen w Pułtusku.Podobnie jak w roku 
ubiegłym, i w tym odbył się maraton 
dmuchańca zorganizowany w szkole 
podstawowej w Serocku. Duży zamek 
i basen z piłeczkami tętniły życiem 
przez sobotę i niedzielę. Dzieci mogły 
także skorzystać z gier i zabaw oraz 
bawić się dużymi klockami. 

Mnóstwo wrażeń dostarczyły uczest-
nikom wyjazdy do W5 Arena na Lase-
rowego Paintballa oraz do kręgiel-
ni Hulakula. Celem wyjazdów było 
propagowanie zdrowej rywalizacji na 
zasadach fair play, rozwijanie pracy w 
grupie, promowanie i upowszechnianie 
różnych form aktywności w wolnym 
czasie. Dzieci były bardzo zadowolone 
a taki był nasz cel :) 

Zapraszamy do korzystania z naszej 
regularnej oferty sportowo-rekreacyj-
nej. Szczegóły znajdują się na naszej 
stronie internetowej www.sis.serock.
pl oraz FB Serockie Inwestycje Samo-
rządowe.

SIS Sp. z o.o.
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Zima w mieście

Tygodniowe półkolonie
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Po raz drugi w gminie Serock zorga-
nizowano także zimowe półkolonie dla 
dzieci ze szkół podstawowych, na bazie 
Szkoły Podstawowej w Serocku. W 
pierwszym turnusie od 10-14.02.2020  
r. uczestniczyło 36 uczniów, w drugim 
turnusie od 17-21.02.2020 r.,  uczestni-
czyło 24 uczniów, pod opieką profesjo-
nalnych wychowawców. W półkoloniach 
uczestniczyły dzieci ze wszystkich 
szkół podstawowych z terenu gminy 
Serock oraz 3 uczestników spoza tere-
nu naszej gminy. Zajęcia odbywały się  
w godzinach 7.00 – 17.00 i codziennie 
dzieci miały zapewnione wyżywienie  
w postaci śniadania, obiadu i podwie-
czorka. 

W pierwszym tygodniu dzieci wyje-
chały do Muzeum Sportu i Turystyki                                 
w Warszawie, gdzie poznały historię 
łyżwiarstwa i pod opieką przewodnika 
zwiedzały muzealne wystawy. W Legio-
nowie jeździły na łyżwach oraz odwie-
dziły Muzeum Historyczne, a także 
salę edukacyjną „Iskierka” Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożar-
nej w Legionowie. W drugim tygodniu 
dzieci odwiedziły Muzeum Pieniądza                           
w Warszawie oraz dwukrotnie lodowi-
sko w Legionowie. 

Dużo wrażeń dostarczały dzieciom 
odwiedziny w Centrum Kultury i Czytel-
nictwa, gdzie mogły uczestniczyć w 
warsztatach tanecznych, warsztatach 
rękodzieła, plastycznych, młodego 
naukowca, ekologicznych oraz wzięły 
udział w przedstawieniach teatral-

nych. Z ochotą dzieci uczestniczyły w 
zajęciach sportowych organizowanych 
przez SiS  Sp.z o.o w Serocku, bo wielu 
z nich uważa, że sport to zdrowie. 
Do kolonistów przybyli m.in. ratowni-
cy WOPRu, którzy mówili o zasadach 
dotyczących bezpieczeństwa podczas 
zabaw zimowych. 

Na zakończenie  pierwszego i drugie-
go turnusu półkolonii dzieci otrzymały 
nagrody za udział  w konkursach oraz 
dyplomy. 

Dziękujemy kolonistom i ich rodzi-
com/opiekunom za udział w półkolo-
nii, za wszystkie miłe chwile i dobrą 
zabawę. Wyrażamy nadzieję, iż był to 
dobrze spędzony czas w okresie ferii 
zimowych.           

      Monika Krajewska
kierownik wypoczynku

Na zimowisku w Dzierżoniowie
Czterdziestoosobowa grupa uczniów z 

gminy Serock przebywała na tygodniowym 
wyjeździe w Dzierżoniowie. Zimowisko 
odbywa się co roku w ramach wymiany part-
nerskiej z Dzierżoniowem, odwzajemnianej 
w okresie wczesnoletnim przez Miasto i 
Gminę Serock dla dzierżoniowskich dzieci.

W ramach zimowiska na dzieci czekało 
sporo atrakcji m.in. zwiedzanie Muzeum 
Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, Hydro-
polis we Wrocławiu, czy też zajęć w zagro-
dzie Marianówek.

Najbardziej oczekiwane były jednak 
zabawy sportowe na stoku w Zieleńcu.

Zimowa pogoda dopisała. Wspaniałe 
humory również.
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Akcja Karta Serocczanina ma już pierwszych partnerów!
Bez wątpienia największą wartością 

Karty Serocczanina są bezpłatne prze-
jazdy Lokalną Komunikacją Autobu-
sową. Profity z posiadania Karty będą 
jednak wzrastać wraz z dołączaniem 
do akcji kolejnych partnerów. W tej 
chwili mamy ich czterech. Co oferują 
posiadaczom Karty? Sprawdźcie poni-
żej. 

Przypomnijmy:
Od grudnia 2019 r. realizujemy 

Program „Karta Serocczanina”. Karta 
jest dokumentem imiennym, ze zdję-
ciem, którą mogą uzyskać zarówno 
osoby dorosłe jak i dzieci.  Aby otrzy-
mać „Kartę Serocczanina” należy 
złożyć wniosek w Referacie Spraw 
Obywatelskich (pokój 20). Do wniosku 
należy dołączyć aktualną fotografię.  
Kartę Mieszkańca mogą uzyskać osoby, 
które rozliczają podatek dochodowy w 
Urzędzie Skarbowym w Legionowie, ze 
wskazaniem miejsca zamieszkania na 
terenie gminy Serock. 

Karta Serocczanina uprawnia do 
bezpłatnych przejazdów Lokalną 
Komunikacją Autobusową. Zapraszamy 
do współpracy także firmy usługowe, 
sklepy oraz inne organizacje, które 
w ramach świadczonych przez siebie 
usług będą przyznawać własne rabaty.  

 Realizowany Program „Karta Seroc-
czanina” znalazł już wielu odbiorców: 
w grudniu wydano 596 kart, w styczniu 
937 karty a w lutym na dzień 17.02.2020 
r. wydano  262 karty. Łącznie wydali-
śmy 1795 kart. Cieszymy się, że akcja 
cieszy się tak dużą popularnością.
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Czy wiesz, że
Obecny park, rezerwat przyrody przy pałacu Radziwiłłów w Jadwisinie, był nazywany przed 
II wojną światową lasem Bąkowiec.
Ten zadrzewiony teren był jeszcze w XIX w. częścią kompleksu leśnego rozciągającego się od 
Narwi przez Stasi Las  do Woli Kiełpińskiej i dalej – fragmentem dawnej Puszczy Serockiej. W 
ostatnich latach XIX w. niewielki fragment lasu położony od strony Narwi wykarczowano pod 
budowę pałacu. Od 1996 r. obszar ten jest rezerwatem przyrody Jadwisin. Ma powierzchnię 
ok. 100 hektarów i otulinę o powierzchni ok. 50 hektarów. Wśród mieszanego drzewostanu 
występują liczne pomniki przyrody, głównie dęby i sosny pospolite.
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Partnerzy Programu Karta Serocczanina

SIC- Kinga Wilczyńska-Czyż
Firma profesjonalnie zajmująca się 
udzielaniem korepetycji, prowadze-
niem kursów przygotowawczych do 
egzaminów przedmiotowych, kursów 
językowych oraz szeroko pojętą po-
mocą dla dzieci i młodzieży mających 
trudności w nauce. Oferta obejmuje 
następujące przedmioty: język angiel-
ski, matematyka, chemia, informatyka 
oraz fizyka. Zajęcia prowadzone są od 
poniedziałku do soboty w godzinach 
8.00-22.00 lub 16.00-22.00 w zależ-
ności od przedmiotu. Zajęcia z języka 
angielskiego odbywają się jedynie w 
siedzibie firmy w Zegrzu, natomiast za-
jęcia z przedmiotów ścisłych mogą od-
bywać się w siedzibie firmy lub w domu 
ucznia- firma oferuje dojazd na terenie 
całego powiatu legionowskiego!
Więcej informacji na stronie www. 
sicszkola.wordpress.com
Firma oferuje rabat 10% na zakup 
książek wydawnictwa  Usborne – są to 
książki do nauki języka angielskiego 
dla dzieci i młodzieży. 
Kontakt:
ul. Groszkowskiego 6/5
05-131 Zegrze
tel. 698-836-822
e-mail:  kontakt@sic.szkola.pl

Wypożyczalnia Sprzętu 
Sportowego i Rekreacyjnego - 
Kajaki Serock

Wypożyczalnia kajaków znajduje się 
w Serocku przy ul. Niska 27 (wejście 
od strony Bulwaru Nadnarwiańskiego).  
Wypożyczalnia rozpoczyna działalność 
01 maja a kończy 30 września. Na tere-
nie wypożyczalni  są bezpłatne miejsca 
parkingowe dla rowerów.

Wypożyczalnia dysponuje następu-
jącym sprzętem:

* kajaki dwuosobowe EoliRoteko. 
Kajak może być przystosowany do wer-
sji 2+1 (wpinany specjalny fotelik dla 
dziecka),

* kajaki jednoosobowe RTM DAG 
AQUARIUS,

* kajaki jednoosobowe SIT.ON.TOP 
firmy RTM,

* łodzie kanu 2/4 osobowe.
Wypożyczalnia oferuje rabat 10% na 

wypożyczenie sprzętu pływającego
Od poniedziałku do piątku na jedną 

Kartę Serocczanina z 10% rabatem moż-
na wypożyczyć dowolną ilość sprzętu 
pływającego.

W sobotę i niedzielę na jedną Kar-
tę Serocczanina z 10% rabatem można 
wypożyczyć: dwa kajaki jednoosobo-
we, lub jedną łódkę kanu, lub jedną 
łódkę wiosłową z doczepionym silni-
kiem HONDA. Dodatkowo posiadacze 
Karty Serocczanina, którzy przyjadą 
rowerem i zaparkują na terenie wypo-
życzalni otrzymają dodatkowy rabat 
5% na wypożyczony sprzęt pływający. 

Więcej informacji na stronie www.
kajakiserock.pl.

Kontakt: ul. Niska 27, 
05-140 Serock, tel. 503 416 220.

Centrum Kultury i Czytelnic-
twa w Serocku

Ul. Pułtuska 35, 05-140 Serock
Tel. (22) 782 80 70 
15% rabatu na wybrane przedsię-

wzięcia realizowane przez CKiCz (ozna-
czone logotypem programu w materia-
łach informacyjno-promocyjnych).

Restauracja i Hotel Złoty Lin
Restauracja położona w Wierzbicy, 

serwująca dania kuchni regionalnej. 
Restauracja  oferuje szeroki wybór 
sałatek, przystawek przygotowanych 
na zimno, jak i na gorąco oraz aroma-
tycznych zup. Specjalnością są ryby, 
pochodzące z okolicznych jezior, przy-
gotowane na różne sposoby.

W Złotym Linie można zorganizować 
imprezy okolicznościowe oraz firmowe 
połączone z noclegiem.  

Hotel i restauracja Złoty Lin oferuje 
gościom wiele atrakcji m.in. plac za-
baw oraz kącik z zabawkami dla dzieci, 
opieki animatora dziecięcego w week-
endy. Goście mogą także bezpłatnie 
wypożyczyć rowery oraz sprzęt do nor-
dic walking.

Więcej informacji na stronie www.
zlotylin.pl.

Restauracja i Hotel Złoty Lin oferuje:
10% rabatu na zamówienia złożone 

w restauracji  od poniedziałku do piąt-
ku (z wyłączeniem dni świątecznych, 
ulga nie dotyczy oferty lunch i nie łą-
czy się z innymi rabatami)

10% rabatu na pobyt w hotelu dla 
rezerwacji na wybraną liczbę nocy od 
poniedziałku do piątku.

Oferta tylko dla posiadaczy Karty 
Serocczanina.

Kontakt:
Wierzbica 9, 05-140 Serock
Rezerwacja stolika:
tel. 22 782 74 73 lub  505 131 877
e-mail: restauracja@zlotylin.pl
Rezerwacja pokoju:
tel. 22 782 66 33 lub 22 782 71 08
e-mail: hotel@zlotylin.pl
Wesela/Przyjęcia/Imprezy
tel. 517 530 277
e-mail:  eventy@zlotylin.pl




