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Zostaliście w domu - dziękujemy

26 maja - Dzień matki
Kochane Mamy, z okazji Waszego święta życzymy Wam spokoju, radości i spełnienia
marzeń. Dziękujemy za Wasz wysiłek wkładany w nasze wychowanie, za miłość, jaką
nam darujecie i za przekazywanie wiedzy,
która pozwala nam czuć się bezpiecznie we
wszystki ch niepewnościach. Dziękujemy, że
jesteście dla nas wsparciem i wzorem do naśladowania. Bądźcie zdrowe i szczęśliwe.
								
Wasze dzieci :)

PROMUJEMY SPORT I REKREACJĘ

Bieg wojciechowy
Informujemy, że Bieg Wojciechowy, który zaplanowaliśmy dla Państwa na 26 kwietnia zostaje przeniesiony oraz połączony z Biegiem
Niepodległości
zaplanowanym
na
dzień 25 października 2020 r. Decyzja ta spowodowana jest sytuacją
związaną z pandemią wirusa i koniecznością odwołania wszystkich

2

imprez sportowo-rekreacyjnych do
końca maja 2020 r.
Z tej samej przyczyny podjęliśmy
decyzję o przeniesieniu zawodów Serock Triathlon z 31 maja.2020 na termin 6 września 2020 roku.
Nowe terminy uzależnione są oczywiście od dalszej sytuacji epidemiolo-
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gicznej w kraju i wprowadzanych na
bieżąco wytycznych. Proszę śledzić
nasz stronę internetową www.sis.serock.pl oraz FB.
Serockie Inwestycje Samorządowe

W NUMERZE

Drodzy Czytelnicy,
nieustannie trwamy w rzeczywistości, która na nowo uczy nas spojrzenia w
zasadzie na wszystkie dziedziny naszego życia i powoduje, że musimy podejmować na bieżąco kroki, które pozwolą nam się zmierzyć z tą nieznaną i nieoczywistą sytuacją. Chyba wszyscy na nowo definiujemy swoje obowiązki – rodzinne i
służbowe, relacje bliższe i dalsze, osobiste potrzeby i pragnienia. Pomimo niedogodności życie toczy się dalej. Serdecznie dziękujemy Państwu za odpowiedzialną
postawę. Dziękujemy, że zostaliście Państwo w domu i rozważnie przestrzegacie
wytycznych wprowadzonych w całym kraju. Z tygodnia na tydzień sytuacja będzie
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się zmieniała. Zamieszczamy co prawda informacje, związane z bieżącymi ograniczeniami, ale zdajemy sobie sprawę, że za chwilę mogą być one nieaktualne.
Prosimy – śledźcie naszą stronę internetową, naszego facebookowego fanpage’a,
pobierzcie aplikację BLISKO – dzięki temu będziecie na bieżąco.
Czytając niniejszy numer, przekonacie się Państwo, że wbrew pozorom w
naszej gminie dzieje się wiele. Dziękujemy, że załatwiacie swoje sprawy przez
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Internet. To bardzo ważne, żeby zachować płynność w urzędowych sprawach, żebyśmy po powrocie do pełnego funkcjonowania nie napotkali na blokady w załatwianiu naszych spraw, spowodowanych zbyt dużą ilością wniosków. Aby zachęcić
i ułatwić Państwu załatwianie spraw bez wychodzenia z domu, zamieściliśmy na
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stronie internetowej poradnik, jak robić to krok po kroku.
Szanowni Państwo, w maju obchodzimy 30. rocznicę serockiego samorządu.
Przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia z okazji tego pięknego święta, które co
roku połączone jest z obchodami Święta Patrona Serocka – świętego Wojciecha.
Niech nie zabraknie nam optymizmu i nadziei na lepsze jutro. Niech nie zabraknie przekonania o sile Wspólnoty i chęci do zaangażowania w jej rozwój. Niech
kolejne dni przynoszą dobre wiadomości i pozwolą ze spokojem patrzeć w przyszłość. Wszystkiego dobrego.
						

Informacje dla mieszkańców

Redakcja

Przyjęcia interesantów - telefonicznie
Informujemy, że przyjęcia interesantów przez Burmistrza Miasta
i Gminy Serock Artura Borkowskiego i zastępcę burmistrza Marka Bąbolskiego odbywają się w godz. 12.00 – 15.00 w formie telefonicznej pod nr tel.
22 782 88 05.
Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail:
burmistrz@serock.pl.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku, Mariusz Rosiński
będzie pełnił dyżur w poniedziałki w godz. 18.30 – 20.30 pod numerem telefonu 798 894 440. Zapytania i wnioski można również kierować
na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl.
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W sprawach nagłych, wymagających interwencji Burmistrza, można ustalić spotkanie w innym terminie niż poniedziałkowy. W tym celu prosimy o
zgłoszenie telefoniczne pod nr tel 22 782 88 05.
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Czym jest koronawirus?
Nowy
koronawirus
SARS-Cov-2
wywołuje chorobę o nazwie COVID19. Choroba objawia się najczęściej
gorączką, kaszlem, dusznościami,
bólami mięśni, zmęczeniem.

Jak często występują objawy?
Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów
dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te są zawyżone, gdyż

u wielu osób z lekkim przebiegiem
zakażenia nie dokonano potwierdzenia
laboratoryjnego.

Kto jest najbardziej narażony?
Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są
osoby starsze, z obniżoną odpornością,
którym towarzyszą inne choroby, w
szczególności przewlekłe.

Jak się zabezpieczyć przed
koronawirusem?
Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można
natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane
poniżej. Metody te stosuje się również
w przypadku zapobiegania innym
chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca
każdego roku).

Leczenie i profilaktyka
Na czym polega leczenie?
Decyzję o sposobie leczenia podejmuje lekarz. Leczenie jest wyłącznie
objawowe, czyli polega na leczeniu
objawów choroby, takich jak gorączka
lub problemy z oddychaniem. W literaturze naukowej opisuje się przypad-

ki skutecznego wyleczenia pacjentów
zakażonych koronawirusem za pomocą
dotychczas znanych leków.

Profilaktyka
Koronawirus jest wrażliwy na detergenty i alkohole, dlatego dokładne

mycie rąk mydłem i ich odkażenie
preparatami na bazie alkoholu jest
skutecznym
sposobem
ograniczenia ryzyka przeniesienia się wirusa
z osoby na osobę. Na ostatniej stronie
znajdziesz plakat z informacją, jak
poprawnie myć ręce.

Podejrzewasz zakażenie?
Źle się czujesz, masz gorączkę,
kaszlesz, trudno Ci oddychać? Podejrzewasz, że to koronawirus? Zachowaj
spokój i dowiedz się, co zrobić.

Jeśli masz takie objawy, jak:

• katar,
• stan podgorączkowy (temperatura
ciała pomiędzy 37°C a 38°C),
• objawy przeziębieniowe,
zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub skorzystaj
z teleporady u swojego lekarza POZ.
Objawami choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa (SARS-CoV19) mogą być również:
• gorączka,
• kaszel,
• duszności i kłopoty z oddychaniem,
• bóle mięśni i ogólne zmęczenie.
Jeśli masz takie objawy:
• zadzwoń natychmiast do najbliż-

szej stacji sanitarno-epidemiologicznej
i powiedz o swoich objawach;
• własnym środkiem transportu
pojedź do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy
tryb postępowania medycznego. Pod
żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej czy taksówek – w ten sposób narażasz innych na
zakażenie.
Jeśli miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub chorą, to
natychmiast zadzwoń do stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiadom o
swojej sytuacji. Otrzymasz informację,
jak masz dalej postępować.
Jeśli tylko zaobserwujesz któryś z
objawów choroby, zadzwoń natychmiast do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Każdy pacjent manifestujący
objawy ostrej infekcji dróg oddecho-

ZOSTAŃ
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wych (gorączka powyżej 38°C wraz
z kaszlem lub dusznością) w powiązaniu z kryteriami epidemiologicznymi
powinien ponadto trafić do oddziału
zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego. Jeśli zaobserwujesz takie objawy,
własnym środkiem transportu pojedź
do szpitala z oddziałem zakaźnym lub
oddziałem
obserwacyjno-zakaźnym.
Jeśli nie możesz dotrzeć do szpitala
własnym transportem, to lekarz POZ
(w ramach teleporady) i stacja sanitarno-epidemiologiczna mają możliwość
zlecenia dla Ciebie transportu sanitarnego.
Jeśli masz pytania, wątpliwości,
zadzwoń na infolinię Narodowego
Funduszu Zdrowia: 800 190 590.
Korzystaj z wiarygodnych źródeł
informacji, nie daj się panice. Dbaj o
siebie i swoich bliskich.
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Etapy znoszenia ograniczeń
Od 20 kwietnia zmieniły się niektóre zasady bezpieczeństwa. Podajemy
informacje ze strony www.gov.pl odnośnie kolejnych etapów znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19.
Podstawy nowej normalności – najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa
Zależy nam przede wszystkim na
dalszej ochronie obywateli, dlatego będą obowiązywać nas wszystkich
niezmienne zasady bezpieczeństwa.
Muszą się one stać podstawą nowej
normalności. Są to:
• zachowanie 2-metrowej odległości w
przestrzeni publicznej od innych,
• obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w
miejscach publicznych,
• utrzymanie pracy i edukacji zdalnej
wszędzie tam, gdzie jest to możliwe,
• ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi
(dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),
• kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych.
Cztery etapy znoszenia ograniczeń
Pierwsze ograniczone zasady bezpieczeństwa zaczną obowiązywać od
poniedziałku 20 kwietnia 2020 r. Daty
wejścia w życie pozostałych etapów
będą ustalane na bieżąco na podstawie
dynamiki nowych zachorowań.

PIERWSZY ETAP –
OD 20 KWIETNIA 2020
Działalność gospodarcza – nowe
zasady w handlu i usługach
Od poniedziałku 20 kwietnia więcej
osób jednorazowo zrobi zakupy w sklepie:
• do sklepów o powierzchni mniejszej
niż 100 m2 wejdzie maksymalnie
tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych
pomnożona przez 4.
• w sklepach o powierzchni większej
niż 100 m2 na 1 osobę musi przypa-

dać co najmniej 15 m2 powierzchni
Życie społeczne – otwarte lasy, rekreacja, starsza młodzież na ulicach
bez dorosłych
Umożliwimy przemieszczanie się w
celach rekreacyjnych. Co to oznacza?
Od 20 kwietnia będziesz mógł wejść
do lasów i parków, a także biegać czy
jeździć na rowerze – jeśli od tego zależy Twoja kondycja psychiczna. Pamiętaj jednak, że przebywać na zewnątrz
możesz tylko pod warunkiem zachowania dystansu społecznego i zasłaniania
twarzy!
Uwaga! Place zabaw nadal pozostają zamknięte!
• Kult religijny – 1 osoba na 15 m2
Liczba osób, które będą mogły
uczestniczyć w mszy lub innym obrzędzie religijnym, będzie zależała od
powierzchni świątyni. W kościele na
1 osobę będzie musiało przypadać co
najmniej 15 m2 powierzchni.
• Osoby powyżej 13. roku życia na ulicy bez opieki dorosłego
Starsza młodzież, która ukończyła
13. rok życia będzie mogła przemieszczać się bez opieki osoby dorosłej.
Będzie musiała jednak zachować odpowiedni 2-metrowy dystans od innych i
zasłaniać usta i nos.
Stopniowe zdejmowanie obostrzeń –
kolejne daty wyznaczane po analizie
Ministerstwo Zdrowia będzie przeprowadzało cotygodniową ewaluację
zmian, jakie zachodzą w zasadach
bezpieczeństwa. Przejście do dalszych
etapów zdejmowania obostrzeń zależeć będzie od:
• przyrostu liczby zachorowań (w
tym liczby osób w stanie ciężkim),
• wydajności służby zdrowia (zwłaszcza szpitali jednoimiennych),
• realizacji wytycznych sanitarnych
przez podmioty odpowiedzialne.
Oznacza to, że będziemy mogli
zarówno przyspieszać wprowadzanie

nowych poluzowań, jak i spowalniać
zmiany! Jak wyglądają kolejne planowane etapy zdejmowania obostrzeń?

DRUGI ETAP
Działalność gospodarcza:
• Otwarcie sklepów budowlanych w
weekendy
• Otwarcie hoteli i innych miejsc noclegowych z ograniczeniami
Życie społeczne
• Otwarcie niektórych instytucji kultury: bibliotek, muzeów i galerii sztuk

TRZECI ETAP
Działalność gospodarcza:
• Otwarcie zakładów fryzjerskich i kosmetyczek
• Otwarcie sklepów w galeriach handlowych z istotnymi ograniczeniami
• Gastronomia – umożliwienie działalności stacjonarnej z ograniczeniami
Życie społeczne
• Wydarzenia sportowe do 50 osób
(w otwartej przestrzeni, bez udziału
publiczności)
• Organizacja opieki nad dziećmi
w żłobkach, przedszkolach i w klasach
szkolnych 1-3 – ustalona max. liczba
dzieci w sali.

CZWARTY ETAP
Działalność gospodarcza:
• Otwarcie salonów masażu i solariów
• Umożliwienie działalności siłowni
i klubów fitness
Życie społeczne
• Teatry i kina w nowym reżimie
sanitarnym
Kolejne etapy powrotu do normalności będą wprowadzane stopniowo, gdy
przyrost zachorowań w naszym kraju
będzie niski. Nie oznacza to jednak, że
powinniśmy rezygnować z dyscypliny
społecznej i przestrzegania obowiązujących ograniczeń. Pamiętajmy, że to
od nas zależy, jak szybko będą wprowadzane kolejne etapy powrotu do
nowej rzeczywistości!

ZOSTAŃ
W DOMU!
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INFORMACJE GMINNE:
Urząd on-line
W związku z pandemią koronawirusa w Polsce, w trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników
Urząd Miasta i Gminy w Serocku nie
obsługuje interesantów w kontakcie
bezpośrednim.
Jeśli to możliwe i Państwa sprawa może zostać załatwiona w innym
terminie, bardzo prosimy o przełożenie jej załatwienia na bardziej dogodny termin, kiedy sytuacja w kraju i na
świecie ulegnie poprawie i instytucje
wrócą do pełnej działalności.
PILNE sprawy, oczywiście można
załatwić na miejscu, poprzez wrzucenie wniosków do urny znajdujących się w urzędzie, ale pamiętajcie
Państwo o zasadach bezpieczeństwa
obowiązujących w całej Polsce.
Bierzecie odpowiedzialność za swoje
zdrowie i zdrowie wszystkich osób,
z którymi będziecie mieli kontakt,
wychodząc z domu.
Zachęcamy do pozostania w domu
i załatwiania spraw online. Tym
bardziej, że naprawdę dziś większość
spraw można załatwić w ten sposób.
Aby ułatwić Państwu proces załatwiania spraw przez Internet, na stronie
www.serock.pl zamieściliśmy artykuł, w którym krok po kroku opisujemy co jest niezbędne do załatwienia
poszczególnych spraw. Artykuł znajdą
Państwo w module „Aktywizujemy
mieszkańców” na dole strony.

Organizacja pracy
przychodni
Organizacja pracy przychodni
W tym trudnym dla nas czasie w
celu minimalizacji ryzyka transmisji COVID-19 Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku
wprowadza istotne zmiany w organizacji pracy przychodni:
1. Udzielamy świadczeń w postaci
teleporad w zakresach lekarza POZ,
pielęgniarki POZ i położnej POZ od
poniedziałku do piątku w godzinach
8.00 – 19.00.
2. Rejestracja czynna jest od
poniedziałku do piątku w godzinach
7.00 – 19.00 W najbliższym czasie
z osobistych konsultacji lekarskich
prosimy korzystać wyłącznie w
pilnych przypadkach. Osoby, które
potrzebują kontaktu bezpośredniego z lekarzem, mogą umówić się na
wizytę telefonicznie w godz. 7.00 –
19.00. Pacjenci przyjmowani są na
bieżąco. Nie ma możliwości zapisania się do lekarza z wyprzedzeniem
kilkudniowym z powodu bardzo dynamicznej sytuacji.                                                            
Zamawianie e-recept na leki stałe
odbywa się drogą elektroniczną –
przez stronę internetową www.zdrowie.serock.pl lub telefonicznie.
3. Punkt pobrań jest czynny we
wtorki i czwartki w godzinach 7.00 –
9.45.
4. Badania USG zostają odwołane.
5. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie ginekologii i
położnictwa- świadczenia udzielane
są w postaci teleporad:
Poniedziałek w godzinach 16.00
– 19.00, Środa w godzinach 16.00
– 19.00, Piątek w godzinach 8.00 –
13.00
Świadczenia opieki zdrowotnej
związane z prowadzeniem ciąży
realizowane są w oparciu o wytyczne
zawarte w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018r. w
sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz.U. z
2018r. poz.1756)
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6. Rehabilitacja lecznicza w
zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej - świadczenia rehabilitacyjne są
zawieszone do odwołania.
7. Gabinet stomatologiczny –
wstrzymano przyjęcia pacjentów do
odwołania.
8. Współpracujemy z laboratorium
SYNLAB które od kwietnia dołączyło
do grona laboratoriów wykonujących
diagnostykę w kierunku obecności
wirusa SARS-CoV-2. Informujemy,
że w naszej placówce od kwietnia
będziemy wykonywać badania laboratoryjne: SARS-CoV-2 przeciwciała SARS-CoV-2-IgM oraz SARS-CoV-2
przeciwciała SARS-CoV-2-IgG
Staramy się pomóc jak największej
ilości osób, bardzo prosimy Państwa o
wyrozumiałość.
Dbajcie o siebie!

Odwołanie imprez
Odwołanie imprez kulturalnych i
sportowo-rekreacyjnych w Mieście i
Gminie Serock
W celu wyeliminowania sytuacji
sprzyjających rozprzestrzenianiu koronawirusa odwołane zostają do KOŃCA
MAJA wszelkie imprezy kulturalne
i sportowo-rekreacyjne na terenie
miasta i gminy Serock.

Bezpłatna komunikacja
Zarządzenie nr 30/B/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 23
marca 2020 r. w sprawie wstrzymania
pobierania opłat i wydawania biletów
za przewozy osób autobusami komunikacji miejskiej w Mieście i Gminie
Serock.
W związku z istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym informujemy,
że od dnia 24.03. 2020 r. wprowadza

KOMUNIKATY
się bezpłatną Lokalną Komunikację
Autobusową dla wszystkich pasażerów,
na wszystkich liniach serockiej LKA.
W celu stworzenia strefy ochronnej dla kierowców autobusów :
- w pojazdach wielodrzwiowych wydzielone zostaną strefy, z przodu pojazdów,
oddzielające kierowców od pasażerów.
- w pojazdach jednodrzwiowych zostanie zamontowana szyba zabezpieczająca kierowcę.
Zmian dokonano zgodnie z zarządzeniem porządkowym nr 30/B/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Serock z
dnia 23 marca 2020 r. o treści jw.

Pomoc w czasie
kwarantanny
Osoby, niesamodzielne, starsze oraz
te, które będą poddane kwarantannie na terenie Miasta i Gminy Serock i
będą potrzebowały dostarczenia
do miejsca zamieszkania żywności
proszone są o nawiązanie kontaktu
telefonicznego lub mailowego z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Serocku
tel. 22 782 61 18, 22 782 71 39
e-mail: ops@serock.pl

Działalność i zajęcia
zawieszone
Od 12 marca została zawieszona
działalność Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku wraz z bibliotekami,
działalność gminnych placówek oświatowych, działalność: Klubu Aktywności
Społecznej w Serocku ul. Kościuszki
8A; Klubu Senior + w Szadkach oraz
Świetlic Środowiskowych w Jadwisinie,
w Wierzbicy i w Woli Kiełpińskiej.
Zawieszone są zajęcia sportowe
realizowane przez Spółkę „Serockie
Inwestycje Samorządowe”. Ekspozycja Izby Pamięci i Tradycji Rybackich
będzie zamknięta dla zwiedzających.

Do odwołania nie będzie możliwości osobistego uzyskania porady we
wszystkich punktach bezpłatnych porad
prawnych. W sprawach nagłych prosimy
o kontakt mailowy pod adresem pomocprawna@powiat-legionowski.pl.

Zamknięte szkoły
Prosimy o zapoznanie się z informacjami odpowiedniej szkoły, odnośnie nauki uczniów w domu. Informacje znajdują się na Librusie lub na
stronach placówek.

Informacja dla rodziców lub opiekunów dzieci w wieku do 8 lat
• Zasiłek przysługuje osobie ubezpieczonej (rodzicowi lub opiekunowi
prawnemu) sprawującemu bezpośrednią opiekę nad dzieckiem do lat 8;
• Wysokość dodatkowego zasiłku
opiekuńczego to 80 proc. wynagrodzenia.

Co zrobić, aby otrzymać zasiłek?
Do przyznania dodatkowych 14 dni
zasiłku opiekuńczego wymagane jest
wyłącznie złożenie oświadczenia o
sprawowaniu opieki nad dzieckiem w
wieku do 8 lat na druku udostępnionym
przez ZUS. W przypadku pozostałych
dni zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego pozostają bez zmian.

Ważne:
Do przyznania dodatkowych 14
dni zasiłku nie jest wymagane
zwolnienie lekarskie.
Odbiór odpadów
w związku z licznymi pytaniami
dotyczącymi odbioru odpadów komunalnych sprzed posesji, w tym także
odpadów wielkogabarytowych, informujemy, że jest on realizowany na
bieżąco.

Niemniej jednak w związku ze
stanem zagrożenia epidemicznego,
związanego z rozprzestrzenianiem się
koronawirusa informujemy, że Wykonawca musiał wprowadzić pewne ograniczenia, co może wpłynąć na sprawność i terminowość odbioru odpadów.
Priorytetem każdego pracodawcy
na dzień dzisiejszy jest utrzymanie
bezpieczeństwa i zdrowia osób uczestniczących w realizacji kontaktów a
także podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 (zgodnie z
zapisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020,
poz.374).
Zwracamy się do Państwa z prośbą
o wyrozumiałość w przypadku opóźnienia w realizacji usługi.
Nie ulega zmianie dotychczasowy
tryb zgłaszania ewentualnych reklamacji, tj. telefonicznie pod numerem
tel. 22 782 88 40 lub mailowo na
adres ochronasrodowiska@serock.pl
O wszelkich zmianach w systemie
odbioru odpadów komunalnych, na
bieżąco będziemy Państwa informować na naszej stronie internetowej i w
mediach społecznościowych.

Płatności za wodę
M-GZW w Serocku, w związku
z ogłoszonym stanem epidemii na terenie kraju oraz w celu ograniczenia
rozprzestrzeniania się koronawirusa
zawiesił do odwołania:
- przyjmowanie wpłat gotówkowych
w kasie Miejsko-Gminnego Zakładu
Wodociągowego. Płatności za dostarczoną wodę można dokonać przelewem na nr rachunku bankowego Zakładu: BS Legionowo 52 8013 0006 2007
0015 0806 0001.

ZOSTAŃ
W DOMU!
Informator Gminy Serock
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- odczyty wodomierzy i rozliczanie pobranej wody przez inkasentów.
Odbiorcy z terenu gminy za ten okres
zostaną obciążeni fakturą prognozowaną, która zostanie dostarczona
do skrzynki pocztowej lub wysłana
emailem z bazy danych Zakładu.
Stan wodomierza można podawać
samodzielnie w jeden z niżej wymienionych sposobów:
- poprzez stronę internetową: www.
wodociagiserock.pl
- telefonicznie
na
nr
telefonu
227827358
- mailowo na jeden z adresów: wod.
serock@post.pl lub mgzw@serock.pl
-   wysyłając SMS na nr telefonu
inkasenta:
z terenu: Kania Polska, Kania Nowa,
Nowa Wieś, Cupel, Łacha, Gąsiorowo,
Wierzbica, Serock, Jadwisin, Dębinki,
Zegrze - inkasent Pan Krzysztof Zinówko tel. 573 912 152
z terenu: Marynino, Karolino, Stasi
Las, Borowa Góra, Dosin, Skubianka,
Jachranka, Izbica, Dębe, Ludwinowo
Dębskie, Ludwinowo Zegrzyńskie, Stanisławowo, Zabłocie, Zalesie Borowe,
Guty, Bolesławowo, Wola Kiełpińska,
Szadki – inkasent Pan Robert Jędrzejewski tel. 509 252 136
*we wszystkich informacjach prosimy o podawanie swojego adresu
email.

Gospodarka komunalna
Do odwołania Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
w Serocku nie obsługuje interesantów w kontakcie bezpośrednim.
Wszelkie sprawy związane z działalnością zakładu należy załatwiać telefonicznie i mailowo, a płatności m.in.
za czynsz, wodę, należy regulować
przelewem. Tel: 22 782 61 51, 22 782
75 73, 22 782 67 11;  e-mail: mgzgk@
serock.pl.

Działalność PSZOK
Informujemy, że wychodząc naprzeciw potrzebom właścicieli nieruchomości z terenu naszej gminy od piątku – 17
kwietnia wznowione zostało działanie
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Serocku.
Punkt będzie czynny wyłącznie we
wtorki i piątki w godzinach 11:00 –
15:00.
Z uwagi na wprowadzone w całym
kraju ograniczenia i środki ostrożności,
związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa powodującego
COVID-19, osoby, które będą chciały
skorzystać z możliwości dostarczenia odpadów do PSZOK, wpuszczane
będą na teren punktu pojedynczo, z
zachowaniem wszelkich wymaganych
środków ostrożności, które obowiązują
na terenie całego kraju w przestrzeni
publicznej. Prosimy, aby osoby korzystające z punktu stosowały się do zaleceń pracownika.
Przypominamy, że właściciele nieruchomości mogą przywieźć do PSZOK
większość rodzajów odpadów powstających w gospodarstwach domowych, tj.
odpady opakowaniowe, odpady biodegradowalne, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Do punktu można przywieźć
również zużyte opony od samochodu
osobowego oraz odpady poremontowe
z drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie.
Przypominamy, że z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
mogą korzystać wyłącznie właściciele nieruchomości, którzy wnoszą do
gminy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
Obowiązuje zakaz przywożenia do
PSZOK odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.
Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej w Serocku

ZOSTAŃ
W DOMU!
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Moduł z informacjami dla
Przedsiębiorców
Drodzy Przedsiębiorcy,
sytuacja związana z epidemią koronawirusa niesie ze sobą wiele wyzwań.
Nie ma w tej chwili takiej sfery życia,
w której nie musielibyśmy na nowo zdefiniować swoje obowiązki, potrzeby,
oczekiwania. Trudno nie zauważyć, że
wprowadzane kolejne zakazy i nakazy
- choć służą ochronie naszego zdrowia
i życia, to wymagają przetransformowania dotychczasowych doświadczeń i
wyznaczenia nowych kierunków funkcjonowania. Jesteśmy świadomi w jaki
sposób ta sytuacja wpływa również na
lokalny rynek: prywatne - małe, średnie
i duże przedsiębiorstwa, małe rodzinne
biznesy, indywidualnych wytwórców.
Dokładamy starań, by wspólnie chronić
miejsca pracy naszych mieszkańców.
Przygotowaliśmy dla Państwa miejsce, w którym znajdziecie niezbędne
informacje, co do form pomocy oferowanych przez polski rząd, serocki samorząd i różnego rodzaju instytucje.
W tym miejscu zapraszać będziemy
także Państwa na różnego rodzaju webinary i przedsięwzięcia organizowane
online dla przedsiębiorców.
Zachęcamy do przeglądania i śledzenia Newsów, zamieszczanych w tym
module.

KOMUNIKATY
Bądź na bieżąco
dzięki aplikacji
Jeżeli chcesz być na bieżąco z informacjami z gminy, pobierz bezpłatną
aplikację BLISKO. Za jej pośrednictwem wysyłamy komunikaty, zaproszenia, informacje o przedsięwzięciach.
Pobierz na smartfona aplikację,
wybierz nadawcę: Gmina Serock,
zaznacz serwis, z którego będziesz
otrzymywać informacje.

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU
ZA WSPARCIE I PROSIMY O DALSZĄ POMOC
W związku z epidemią koronawirusa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku Serdecznie dziękuje
Wszystkim za okazaną pomoc oraz wsparcie materialne i finansowe na zakup środków ochrony osobistej. Państwa wsparcie jest
dla nas nieocenione, ponieważ to, co w normalnych warunkach
jest dla nas zapasem na wiele dni czy tygodni, obecnie w każdym
momencie może być niewystarczające. Zwracamy się z prośbą do
osób prywatnych i firm o dalsze wsparcie i przekazanie na rzecz
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku środków ochrony osobistej lub wsparcie finansowe na zakup
ww. materiałów.
Konto SPZOZ w Serocku :
Bank Spółdzielczy O/ Serock nr
86 8013 0006 2007 0015 0835 0001
Tytułem: Wsparcie dla SPZOZ w Serocku
Będziemy wdzięczni za każdą pomoc.
Dyrektor i Personel Samodzielnego Publicznego Ośrodka Zdrowia w Serocku

Informator Gminy Serock
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Pierwsze nowe inwestycje widać już w terenie
Od czasu rozpoczęcia pracy nad
realizacją
inwestycji do momentu
rozpoczęcia prac budowlanych w terenie zwykle mija sporo czasu z uwagi
na obowiązujące procedury. Jednak
kilka z nich mamy już za sobą i roboty
budowlane już ruszyły.
I tak, firma ZUK-OGRODY Dominik Goźliński ze Stasiego Lasu w dniu
7 kwietnia przystąpiła do realizacji
zadania polegającego na budowie
placu zabaw w Zegrzu. Planujemy, że
jeszcze w wakacje uda się udostępnić
ten nowy obiekt mieszkańcom.
Innym zadaniem, które już realizuje
się w terenie, jest budowa kanalizacji
sanitarnej w ul. Wiosennej w Wierzbicy. Wykonawcą robót jest firma FUH
"INSTAL-BUD" - Szczepan Jan Mielczarczyk. Niestety tego typu prace, szczególnie w przypadku gdy drogi są tak
wąskie jak ul. Wiosenna, mogą powodować pewne utrudnienia w ruchu.
Dlatego bardzo prosimy mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość, a
także zachowanie możliwych środków
ostrożności w momencie poruszania się

w sąsiedztwie wykopów i pracujących
maszyn budowlanych.
W ramach tego zadania wybudujemy
kanał sanitarny oraz przyłącza w granicach pasa drogowego. Ponadto Gmina,
jako inwestor zastępczy, będzie mogła
wybudować przyłącza na terenach
prywatnych nieruchomości, na odcinku
od granicy działki do pierwszej studni.
Nie jest to jednak obligatoryjne więc
przyłącza takie zostaną wybudowane
tylko tym mieszkańcom, którzy wyrazili taką wolę. Koszt budowy fragmentu
przyłącza na prywatnej nieruchomości
ponosi właściciel tej nieruchomości
i wynika on z kosztorysu ofertowego
opracowanego przez wykonawcę robót
budowlanych wyłonionego w przetargu. Pozostali mieszkańcy wybudują przyłącza na swoich działkach we
własnym zakresie. Ważne jest tylko aby
zrobić to ściśle z procedurami MPWiK
w m. st. Warszawie, gdyż tylko takie
postępowanie umożliwi zawarcie z tym
przedsiębiorstwem umowy na odbiór
ścieków. Ponadto w terenie widać już
pierwsze efekty działania wykonawcy

Przebudowa drogi powiatowej nr 1807W
w Karolinie z dofinansowaniem
Powiat pozyskał środki z Funduszu
Dróg Samorządowych na realizację
inwestycji związanej z przebudową
drogi powiatowej nr 1807W w gminie
Serock, we wsi Karolino. Całkowity
koszt przedsięwzięcia to 5 327 843,21.
Dofinansowanie wyniesie 3 729 490,24
zł, pozostała kwota to wkład własny
Powiatu Legionowskiego.
Blisko dwukilometrowy odcinek
drogi zostanie przebudowany od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1805W
do skrzyżowania z drogą krajową nr 62
wraz z przebudową tego skrzyżowania w zakresie budowy przejścia dla
pieszych. Zakres prac, których realizację przewidziano na maj, czerwiec
i lipiec, obejmie przebudowę jezdni
i wybudowanie po wschodniej stronie drogi chodnika o szerokości 2 m,
wykonanie przejścia dla pieszych z
ciągami pieszymi doprowadzającymi
ruch, budowę poboczy o szerokości 1
m utwardzonych klińcem kamiennym,
pod którymi znajdować się będzie
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odwodnienie w postaci drenażu francuskiego. Zaplanowano także peron
przystankowy długości 22 metrów.
Włączenie drogi gminnej ul. Chojno w
drogę powiatową zostanie także przebudowane w ramach tego zadania.
Inwestycja znacząco wpłynie na
poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi. Spękana nawierzchnia jezdni z wieloma wyłomami ulega postępującej degradacji z uwagi na wzmożony
ruch, za który w tym miejscu odpowiadają samochody ciężarowe lokalnych
wytwórców. Przebudowa będzie kontynuacją ubiegłorocznego zadania, w
ramach którego przebudowano odcinek
drogi powiatowej nr 1807W biegnący
na południe od DK nr 62. W obu zadaniach przyjęto jednorodne parametry, ze szczególnym uwzględnieniem
oddzielenia ruchu kołowego od pieszego poprzez wybudowanie chodnika.

Informator Gminy Serock
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przebudowy ulicy Polnej w Serocku
i Wierzbicy. W ramach zadania przebudowana zostanie droga na odcinku
1487,5 m. Wykonana będzie jezdnia
z betonu asfaltowego o szerokości
około 5 m oraz obustronne pobocza z
kruszywa łamanego. Powyższe zadania są zaledwie namiastką naszych
obszernych planów inwestycyjnych na
ten rok i mimo, że epidemia trwa już
dość długo - ciągle mamy nadzieję, nie
zmusi nas ona do weryfikacji naszych
założeń inwestycyjnych.
Referat Przygotowania i Realizacji
Inwestycji

Wodociąg w DP 1807W
w Karolinie
Gmina Serock zakończyła właśnie
opracowywanie dużego projektu
sieci wodociągowej w ul. Żytniej w
Serocku i w drogach powiatowych
w miejscowościach Karolino i Marynino. Z uwagi na obszerny zakres
- jego realizacja została podzielona
na kilka etapów.
W związku z planami Powiatu Legionowskiego dotyczącymi przebudowy drogi powiatowej nr 1807W w
m. Karolino/Marynino jako pierwszy etap budowy wodociągu zostanie zrealizowany odcinek właśnie
w ciągu tej drogi od skrzyżowania
z drogą nr 1805W aż do skrzyżowania z ul. Cedrową oraz fragment w
ulicy Cedrowej (do połączenia z istniejącym już wodociągiem). Planujemy, że przetarg na budowę tego
odcinka wodociągu ogłosimy jeszcze w kwietniu, tak aby zakończyć
to zadanie przed rozpoczęciem robót drogowych ze strony Powiatu
na tym odcinku.
Referat Przygotowania i Realizacji
Inwestycji

DBAMY O ŚRODOWISKO

Dezynfekcja przystanków na terenie gminy
Informujemy, że w pierwszych
dniach kwietnia, aby zapobiegać
rozprzestrzenianiu koronawirusa, Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku rozpoczął dezynfekcję przystanków autobusowych na
terenie miasta i gminy Serock. Dezynfekcja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz komfortu psychicznego
osób korzystających z przystanków
autobusowych.
Dezynfekcja przeprowadzana będzie
regularnie za pomocą środka dezynfekcyjnego, który jest bezpieczny dla
osób i zwierząt.
Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej w Serocku

Sezon prac wiosennych w pełni
Wiosna, to nieodzowny a zarazem
najbardziej sprzyjający czas na prace
porządkowe, naprawcze i ogrodnicze.
Pomimo utrudnień i ograniczeń
powodowanych epidemią są to prace,
które muszą być realizowane na bieżąco, w miarę zużywania się poszczególnych elementów infrastruktury, a
także w terminach jakie dyktuje nam
przyroda.
Większość prac realizowana jest
przez pracowników Miejsko–Gminnego
Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Serocku we własnym zakresie.
Jeszcze w marcu przeprowadzone
zostały prace pielęgnacyjne, związane
z przycinaniem gałęzi drzew i formowaniem koron drzew oraz przycinaniem i formowaniem krzewów na rabatach miejskich.
W kwietniu, w miejscach, gdzie
wymagane było uzupełnienie trawników dosypano żyznej ziemi i dosiano
trawę. Przygotowane zostały również
podłoża na rabatach miejskich do
sadzenia kwiatów. Za wyprodukowanie
i dostawę kwiatów, zgodnie z zawartymi umowami odpowiedzialne będą
dwa gospodarstwa ogrodnicze: Gospodarstwo Ogrodnicze Wojciech Krzyżanowski z Warszawy oraz Gospodarstwo
Rolno – Ogrodnicze Zygmunt Koński z
Wyszkowa.

Prace pielęgnacyjne, które wymagają specjalistycznego sprzętu zlecone
zostały firmom zewnętrznym.
Już w lutym przeprowadzone zostały procedury przetargowe i podpisane
umowy na:
1. Równanie i żwirowanie dróg o
nawierzchni gruntowej na terenie
Miasta i Gminy Serock
2. Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na
terenie Miasta i Gminy Serock
3. Pielęgnację zieleni na terenie
Miasta i Gminy Serock
Niezbędne prace naprawcze dróg
gminnych polegające na ich równaniu,
profilowaniu, zagęszczaniu i uzupełnianiu ubytków w nawierzchni zostały przeprowadzone jeszcze w marcu
i na początku kwietnia. Kolejne będą
zlecane na bieżąco w miarę potrzeb.
Prace te realizowane są przez firmę
Usługi transportowe i Wykopy Ziemne
Kazimierz Kobiałka z Wyszkowa.
Prace pielęgnacyjne na drzewach,
wycinki drzew, usuwanie zakrzaczeń
oraz konarów drzew z pasa jezdni oraz
stwarzających zagrożenie dla mieszkańców, również przeprowadzane są na
bieżąco i w miarę potrzeb. Usługi realizowane są przez Firmę Pana Wiesława
Jarosza z miejscowości Kępiaste.
Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej w Serocku

Informator Gminy Serock
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DBAMY O ŚRODOWISKO

Dotacje gminne na wymianę systemu grzewczego
Przypominamy, że istnieje możliwość skorzystania z dotacji gminnych
na wymianę systemu grzewczegopieca lub kotła c.o. oraz do likwidacji funkcji zbiornika bezodpływowego
poprzez budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w istniejących jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.
Drugi termin naboru wniosków rusza
już w maju. Wnioski będą przyjmowane przez cały miesiąc.
Ważne, aby uzyskać dotację należy złożyć kompletny wniosek wraz z
wymaganymi załącznikami jeszcze
przed zakupem i demontażem pieca
lub kotła. W przypadku przydomowej
oczyszczalni ścieków przed zakupem
urządzenia realizacja zadania może
nastąpić po zawarciu umowy z Miastem

i Gminą Serock. Są to warunki konieczne do spełnienia. O dotację mogą
ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty
mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub
powiatowymi osobami prawnymi na
terenie Miasta i Gminy Serock, posiadające tytuł prawny do nieruchomości.
Wysokość dotacji na wymianę pieca
lub kotła c.o. dla:
- budynku mieszkalnego jednorodzinnego wynosi 4 000 zł,
- lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym wynosi 3 000 zł,
- budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym lokale mieszkalne
ogrzewane są ze wspólnego źródła
ogrzewania 10 000 zł,

- budynku usługowego 3 000 zł,
jednak nie więcej niż kwota przedstawionych faktur.
Do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dotacja wynosi 3 500 zł,
jednak również nie więcej niż kwota
przedstawionych faktur.
Zachęcamy do zapoznania się z
Regulaminem określającym zasady
udzielania dotacji, który jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu
www.serock.pl w zakładce ochrona
środowiska.
Szczegółowe informacje można
uzyskać
również
telefonicznie
pod numerem: (22) 782 88 53 lub
e-mailowo: ochronasrodowiska@serock.pl
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa

PORADNIK - Jak segregować odpady?

METALE I TWORZYWA
SZTUCZNE
WRZUCAMY:
butelki i opakowania z tworzyw sztucznych, puszki aluminiowe i stalowe, metalowe i plastikowe nakrętki i kapsle,
metale kolorowe, drobny złom, garnki, blachy do pieczenia, kapsułki po kawie, gumę, i kauczuk, czysty styropian
opakowaniowy.

NIE WRZUCAMY:
butelek i opakowań po olejach, silnikowych i smarach, puszek po farbach i lakierach, opakowań
po aerozolach, środkach medycznych, owadoi chwastobójczych oraz wyrobach garmażeryjnych, metali łączonych z innymi materiałami,
brudnego styropianu.
Przed wyrzuceniem butelki i puszki należy
opróżnić z zawartości i zgnieść, nie ma potrzeby ich mycia oraz zdejmowania papierowych etykiet, jeśli wymaga to zużycia wody.
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PAPIER

SZKŁO

WRZUCAMY:

WRZUCAMY:

gazety, czasopisma, książki, zeszyty, papier biurowy,
papierowe torby, kartony, papierowe pudełka.

szklane butelki i słoiki, szklane opakowania po
kosmetykach.

NIE WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

tłustego i brudnego papieru, kartonów po napojach i mleku, pieluch i odpadów higienicznych,
paragonów, kalki technicznej, papieru faksowego, 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 usunięte. Pudełka należy złożyć lub zgnieść.

porcelany i ceramiki, szkła stołowego i budowlanego, luster, żarówek i świetlówek, szyb samochodowych, reflektorów, szkła żaroodpornego
i okularowego, zniczy z woskiem, termometrów
i strzykawek, monitorów i lamp, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości.
Przed wyrzuceniem szkło powinno zostać opróżnione z zawartości. Butelki i słoiki należy wyrzucać bez
metalowych lub plastikowych nakrętek i korków.

ZMIESZANE

BIOODPADY

WRZUCAMY:

WRZUCAMY:

zużyte środki higieniczne, zatłuszczony papier,
paragony, pergamin, ceramikę i szkło stołowe,
niedopałki papierosów, resztki jedzenia pochodzenia 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.

resztki warzyw i owoców, obierki, fusy po kawie
i herbacie, gałęzie drzew i krzewów, skoszoną
trawę, liście, kwiaty, korę drzew i trociny, skorupki jajek, łupiny orzechów, niezaimpregnowane drewno, opakowania biodegradowalne.

NIE WRZUCAMY:
materiałów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego
i elektro - nicznego, odpadów niebezpiecznych
(w tym opakowań po chemikaliach, farbach, lakierach, olejach i smarach), baterii, leków.

Informator Gminy Serock

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 biodegradowalne.

OFERUJEMY DOBRĄ EDUKACJĘ

Wnioski o środki na sprzęt komputerowy
Z powodu przerwy w nauczaniu
stacjonarnym w jednostkach systemu
oświaty, w związku z epidemią koronowirusa, szkoły prowadzą nauczanie
w formie zdalnej, do której potrzebny
jest sprzęt komputerowy i Internet.
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Burmistrz Miasta i Gminy Serock
złożył wniosek do Ministerstwa Cyfryzacji, do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, o środki na zakup sprzętu
komputerowego. W połowie kwietnia
gmina otrzymała informację o przyznaniu jej grantu w wysokości 69.648,75
zł.
Za te środki gmina zakupi i przekaże do szkół - dla uczniów - 30 laptopów
z mobilnym Internetem.
Od 30 marca 2020 roku Dyrektorzy szkół mają możliwość użyczania
sprzętu
komputerowego

(tabletów, laptopów) zakupionych w
ramach realizacji projektu „Kluby
Kluczowych Kompetencji” uczniom i
nauczycielom do korzystania w nauce
na odległość. Udostępnienie sprzętu
odbywa się na podstawie umowy użyczenia. W celu wypożyczenia sprzętu
rodzice ucznia muszą zgłosić się do
dyrektora szkoły, do której uczęszcza
dziecko.
W kwietniu Burmistrz Miasta i
Gminy Serock złożył także wniosek o
przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach „Mazowieckiego Programu
Dofinansowania Szkolnych Pracowni
Przedmiotowych” na modernizację
pracowni informatycznej w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej. Planowane do realizacji zadanie
polega na wyposażeniu istniejącej pra-

cowni informatycznej w sprzęt komputerowy: 25 sztuk zestawów komputerowych dla uczniów, 1 zestaw dla
nauczyciela, tablicę multimedialną,
serwer oraz wzmacniacz z kolumnami.
Zaplanowano także zakup urządzeń do
zapewnienia wi-fi w sali internetowej.
Tak wyposażona pracownia ma zapewnić uczniom możliwość obcowania z
nowoczesnymi technologiami w edukacji, a nauczycielom pozwoli prowadzić
pracę dydaktyczną z wykorzystaniem
urządzeń informacyjno-komunikacyjnych. Wartość przedstawionego zadania wynosi 107.805 zł, pomoc finansowa
z budżetu województwa mazowieckiego może wynieść do 60% kosztów
zadania i nie może przekroczyć kwoty
70 000 zł .
Alicja Melion
Dyrektor ZOSiP w Serocku

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021
Inwestowanie w rozwój miejsc do
wychowania przedszkolnego.
Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych zorganizowanych w
szkołach podstawowych prowadzonych
przez Miasto i Gminę Serock. W dniu
8 kwietnia 2020 r. zostały podane do
wiadomości publicznej listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Placówki przedszkolne
prowadzone przez gminę cieszyły się
dużym zainteresowaniem mieszkańców, co jest potwierdzeniem zadowolenia ze standardu opieki i edukacji w
gminnych placówkach. Na rok szkolny
2020/2021 gmina Serock dysponowała
224 wolnymi miejscami przedszkolnymi. W rekrutacji złożono 244 wnioski,
zakwalifikowano 198 wniosków, gdyż
nie wszyscy ubiegający się o miejsce
przedszkolne zainteresowani byli miejscem w placówce, która nadal dysponuje wolnymi miejscami. Nie wszystkie
dzieci otrzymały miejsce w preferowanym przez rodziców przedszkolu.
O zakwalifikowaniu dziecka do przyjęcia do przedszkola decydowała liczba
punktów uzyskana przez kandydata
za kryteria, które są brane pod uwagę
przy prowadzeniu rekrutacji.

Najtrudniej o miejsce przedszkolne
było w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie, a następnie w Samorządowym Przedszkolu w Serocku. Nie
oznacza to jednak, że dzieci niezakwalifikowane do wybranej placówki, nie
znajdą wcale miejsca w przedszkolu.
Dzieci nieprzyjęte w rekrutacji będą
kierowane na wolne miejsca w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu.
Informujemy także, iż na terenie
gminy są dwa przedszkola niepubliczne
dofinansowywane przez gminę: jedno
w Serocku, drugie w Stasim Lesie, z
których mogą korzystać dzieci w wieku
przedszkolnym.
Miasto i Gmina Serock w najbliższym
czasie będzie inwestować w rozwój
miejsc do wychowania przedszkolnego. W tym roku zmodernizowane zostaną miejsca przedszkolne, dotychczas
zorganizowane i prowadzone w Szkole Podstawowej w Serocku. W wyniku
przebudowy pomieszczeń uzyskamy
bezpieczną i w pełni odpowiadającą
wymaganiom przedszkolnym przestrzeń, na którą będą się składać: cztery sale przedszkolne, łazienki, szatnie, gabinety terapii zajęciowej oraz
niezbędne magazyny, a także winda
gastronomiczna, która umożliwi spoży-

wanie posiłków przez przedszkolaków
w salach bez konieczności schodzenia
(jak dotychczas) do stołówki szkolnej.
Oddziały przedszkolne zorganizowane w tej części budynku szkoły, od 1
września 2020 r. będą oddziałami Samorządowego Przedszkola im. Krasnala
Hałabały w Serocku.
Na lata 2019-2022 zaplanowana jest
rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej o część
przedszkolną. W wyniku realizacji tego
zadania uzyskamy 5 oddziałowe przedszkole, z zapleczem sanitarno – higienicznymi i szatniami oraz dodatkowym
zapleczem do organizowania pracy
przedszkolnej. Rozbudowa pozwoli na
zwiększenie w Przedszkolu w Woli Kiełpińskiej liczby miejsc przedszkolnych o
25, a z uwagi na to, iż dzieci zamieszkałe w tym rejonie gminy, korzystają z
innych gminnych placówek przedszkolnych na terenie gminy, odciąży to inne
placówki przedszkolne. Planowane w
następnych latach inwestycje oświatowe, będą także analizowane pod kątem
zaspakajania potrzeb w zakresie miejsc
do wychowania przedszkolnego.
					
			
Alicja Melion

Informator Gminy Serock

Dyrektor ZOSiP w Serocku
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INTEGRUJEMY PRZEZ KULTURĘ

Konkurs na motyw wielkanocny
Bardzo dziękujemy za udział w
gminnym
Facebookowym
Konkursie Plastycznym "Motyw Wielkanocny". Wszystkie nadesłane prace zostały
wyróżnione i wyeksponowane w gablocie przed Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.
Autorów prac zapraszamy po odbiór
nagród po ustabilizowaniu się sytuacji
z COVID - 19.
Centrum Kultury i Czytelnictwa

Działania on-line
Na czas kwarantanny Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Serocku przenosi swoją
działalność do sieci i prezentuje różne
działania online. Na odbiorców czeka
wiele ciekawych propozycji:
- akcja Bądź aktywny! Daj się zainspirować w domowej przestrzeni! - filmy
instruktorów z CKiCZ w Serocku, dzięki
którym będzie można rozpocząć przygodę z nową pasją
- cykl słuchowisk pt. „Historyczne podróże po Mazowszu” na piątkowe spotkania z historią zaprasza prowadzący,
bibliotekarz pan Zdzisław
- „Poczytanki dla najmłodszych” czyli
poranek z bajką w bibliotece miejskiej.
Zachęcamy do uważnego śledzenia
strony internetowej www.kultura.serock.pl, profilu na Facebooku Centrum
Kultury i Czytelnictwa oraz do udziału w
konkursach, zabawach i aktywnościach.
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Krąg rodzinny Jerzego Szaniawskiego
Dom rodzinny i krąg krewnych
tworzyły środowisko, w którym się
wychowywał i dorastał przyszły pisarz
Jerzy Szaniawski. One też miały wpływ
na ukształtowanie się jego osobowości. Jerzy był potomkiem dwóch zasłużonych rodzin: Szaniawskich herbu
Junosza i Wysłouchów herbu Odyniec,
rodzin bardzo aktywnych na polu kultury i oświaty. Pisząc o rodzinie Jerzego
Szaniawskiego należy sprostować różne
nieprawdziwe informacje i nieprozumienia. W pierwszej kolejności chodzi
o sprostowanie informacji, jakoby jego
ojciec był stryjecznym bratem pisarza Klemensa Junoszy-Szaniawskiego
( - 1898). W relacji z pogrzebu pisarza
wymieniono najbliższych krewnych,
wśród których zabrakło Zygmunta
Szaniawskiego. Lista krewnych to: żona
Karolina z Piaseckich z trzema synami:
Władysławem, Stefanem i Jerzym,
siostra Maria Feliksowa Bętkowska z
córką Reginą, bracia stryjeczni Witold
- śpiewak operowy i Wacław - wydawca
oraz siostry cioteczne: Butkiewiczowa
z córką i Teresa Mrówczyńska.

Klemens i Zygmunt Szaniawscy
zapewne znali się od lat szkolnych,
gdyż w podobnych latach uczyli się
w gimnazjum w Siedlcach, korzystając z funduszu stypendialnego dla
młodzieży z rodziny Szaniawskich,
utworzonego przez najważniejszego
jej przedstawiciela, biskupa krakowskiego Konstantego Feliksa Szaniawskiego (1668-1732). Zygmunt Szaniawski w czasopiśmie „Rolnik i Hodowca”,
przez pewien czas miał stałą rubrykę
pt. „Echa z miasta i z zagona”, co
wygląda na inspirację zbioru nowel
Klemensa Szaniawskiego pt. „Z pola i
bruku” wydanego w 1897 r.
Są w ogóle problemy w ustaleniu
genealogii dalszych krewnych Jerzego
ze strony ojca. Ojciec - Zygmunt Adam
Szaniawski urodził się w 1852 r, w rodzinie ziemiańskiej, w Jackiewiczach na
Wileńszczyźnie. Z dokumentów urzędowych oraz aktu zgonu wiemy, że był
synem Juliana, który według Stanisława Stanika podobno miał być uczestnikiem powstania styczniowego. Być
może jest on tożsamy z dymisjonowa-

nym porucznikiem Julianem Szaniawskim, wzywanym w lipcu 1863 r. do
stawienia się w Zarządzie Warszawskiego Ober-Policmajstra. O matce
wiemy jedynie, że miała na imię Teresa, a informację tę znamy wyłącznie z
aktu zgonu Zygmunta, gdzie nie podano jej nazwiska rodowego. Jest też
problem z ustaleniem jakie pokrewieństwo łączyło Jerzego z jego chrzestnym
ojcem Henrykiem Szaniawskim. Przyjmując iż nie chodzi tu o przedstawiciela zamożnej rodziny z Przegalina w
siedleckim szukałem osoby noszącej to
imię wśród osób z Warszawy. W latach
80. XIX w. dużą aktywność w Warszawie
wykazywał Bolesław Henryk Szaniawski, używający najczęściej tylko
imienia Henryk. Wraz z Dyzmańskim
otworzył w 1880 r. salon sztuki starożytnej, wystawiając tam zbiory swoje
oraz innych kolekcjonerów. Odnalazł
np. nieznany rękopis gramatyki języka polskiego z XVII w., którego autentyczność miał zamiar potwierdzić u
słynnego historyka Adolfa Pawińskiego.
Był też najpierw współwłaścicielem, a

list Jerzego Szaniawskiego w sprawie metryki urodzenia Wandy Szaniawskiej

Informator Gminy Serock
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Na schodach dworku rodzina Szaniawskich z letnikami. Fot. ze zbiorów S. Jakubczaka

później właścicielem kantoru posłańców publicznych. Brak jest informacji
o bywaniu w Zegrzynku innych przedstawicieli rodziny Szaniawskich.
Od czasu osiedlenia się w Zegrzynku kontakty z krewnymi dotyczyły
rodziny matki, czyli Wysłouchów, zapoczątkowane w czasie edukacji Zygmunta Szaniawskiego. Jak już wspomniałem
był on uczniem gimnazjum w Siedlcach.
Początkowo studiował na wydziale
przyrodniczym Uniwersytetu Warszawskiego, skąd po roku przeniósł się do
Akademii Rolniczej w Moskwie. Jako
„nieprawomyślny” musiał tę uczelnię
opuścić. Studia dokończył w 1876 r.
w Wyższej Szkole Rolniczej im. Haliny
w Żabikowie pod Poznaniem. Szaniawski, pełnił tu w semestrze letnim 1876
r. funkcję prezesa Towarzystwa Literacko-Rolniczego w Żabikowie, do którego
należeli studenci i profesorowie szkoły. Na jego posiedzeniach członkowie
przedstawiali swoje prace, nad którymi przeprowadzano dyskusję. Szaniawski wygłosił rozprawę pt. „Nieco
o stosunkach społeczno-ekonomicznych
na Podlasiu”. W tym czasie w szkole
studiował Henryk Wysłouch, przedstawiciel szlachty ziemiańskiej z Polesia.
Dlatego uważam, że to znajomość

Nekrolog Wandy Szaniawskiej (Kurier Warszawski)
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z nim, a nie jego bratem Bolesławem,
jak uważają niektórzy autorzy, doprowadziła w 1877 r. do małżeństwa z ich
siostrą Wandą Scholastyką Wysłouchówną. Była ona córką Ludwika Wysłoucha
właściciela majątku Socha w powiecie
kobryńskim na Polesiu i jego drugiej
żony Adeli z książąt Giedroyciów.
W tym czasie jej starsza przyrodnia
siostra Józefa, córka Ludwika i Józefy z
Sułkowskich, od 1870 r. była żoną Stanisława Kropiwnickiego, późniejszego
właściciela młyna w Zegrzynku. Zanim
jednak Szaniawscy przybyli na ziemię
serocką, to Zygmunt pierwszą pracę
podjął w Zwierzyńcu, ale nie chodzi
o miejscowość na Litwie jak sądzą
biografowie, lecz o klucz dóbr należący do ordynacji zamojskiej hrabiów
Zamoyskich. W Zwierzyńcu urodził się
w 1878 r. jego pierwszy syn Władysław Szczęsny, który w 1900 r. poślubił Zofię Borysowicz, siostrę robotnika
pracującego w młynie. Otrzymał od
ojca folwark Stoczek po drugiej stronie
Narwi w parafii serockiej, gdzie zmarł
30 marca 1945 r.
W 1880 r. został dyrektorem młyna
w Zegrzynku, jednego z największych i
najnowocześniejszych młynów w Królestwie Polskim, który właśnie kupił,
wspomniany wyżej, szwagier jego żony
Stanisław Kropiwnicki.
Tu urodziła się dwójka jego
rodzeństwa: brat Zygmunt Stanisław
(14.11.1880 - 22.11.1882) i siostra Halina Maria (17.11.1882 - 6.03.1885). W
listopadzie 1880 r. do Zegrzynka zjechała na chrzest cała rodzina. Świadkiem
chrztu był dziadek Ludwik Wysłouch,
a rodzicami chrzestnymi książę Witold

Informator Gminy Serock

Giedroyć, brat Adeli Wysłouchowej
i Józefa z Wysłouchów Kropiwnicka.
Ta ostatnia była też chrzestną Haliny
Szaniawskiej.
Najmłodsza siostra Ludwika w 1883
r. razem z Zygmuntem Szaniawskim
stanowili parę rodziców chrzestnych
Stanisława Chmielińskiego, syna Tomasza, byłego powstańca styczniowego
i dobrze później znanego serocczanom
weterana. Jej mężem był słynny Aleksander Zawadzki (1859-1926), działacz niepodległościowy i społeczny,
współzałożyciel Towarzystwa Oświaty Narodowej i Macierzy Szkolnej,
w których aktywnie działał też Zygmunt
Szaniawski. Ludwika nie tylko działała
z mężem, ale była w 1913 r. współzałożycielką Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego, członkiem Zarządu Białego Krzyża, jedną z organizatorek Ochotniczej
Legii Kobiet w 1920 i jej dowódcą w
stopniu kapitana. Była też wiceprezeską Związku Legionistek Polskich.,
Z braci Wysłouchów bliżej z Szaniawskimi związany był Henryk. Odziedziczył on rodzinny majątek Socha, który
liczył w 1930 r. 449 ha. W 1929 r. został
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
W 1892 r. razem z Zygmuntem Szaniawskim był świadkiem na ślubie Janin
Kropiwnickiej, córki Stanisława i Józefy z Wysłouchów z Gabrielem Mirosławem Chamcem.
Z najważniejszym przedstawicielem
rodu Bolesławem Wysłouchem (18551937), wydawcą i redaktorem Kuriera
Lwowskiego, założycielem Stronnictwa
Ludowego w Galicji i później senatorem z ramienia PSL „Piast” spotykano
się nie tylko w Zegrzynku, bowiem
w 1894 r. Szaniawscy całą rodziną
odwiedzili go we Lwowie w związku
z Wystawą Krajową.
Jerzy Szaniawski zamierzał coś
napisać o rodzinie Wysłouchów, czego
śladem jest między innymi bezskuteczne poszukiwanie metryki urodzenia
jego matki na Polesiu.
Sławomir Jakubczak

Plomba młynarska
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Dzień strażaka
W 2020 roku Międzynarodowy Dzień
Strażaka przypada na poniedziałek 4
maja. Jest to również święto Ochotniczej Straży Pożarnej. Obchody zainicjował australijski strażak Sam J.
Edmondson dla upamiętnienia swoich
pięciu kolegów, którzy 2 grudnia 1998
roku zginęli w trakcie gaszenia pożaru
w Linton. Jako wyraz szacunku poległym i wsparcia wobec ich rodzin, Straż
Pożarna w Melbourne, składająca się
głównie z wolontariuszy, przyjęła jako
symbol czerwono-niebieską wstążkę,
którą zaczęły nosić załogi strażackie w
USA. W roku 1999 ustalono, że Dzień
Strażaka będzie obchodzony w dniu
wspomnienia liturgicznego w Kościele katolickim świętego Floriana, patrona wszystkich strażaków. Był on rzymskim legionistą za panowania cesarza
Dioklecjana. Podczas prześladowania
chrześcijan poniósł śmierć męczeńską 4 maja 304 roku. Według legendy
miał dowodzić oddziałem gaśniczym.
W roku1184 Kazimierz Sprawiedliwy
sprowadził relikwie świętego Floria-

na do Krakowa, gdzie znajdują się do
dziś; obecnie na Wawelu. W 1436 roku
biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki
ustanowił go jednym z czterech głównych patronów Królestwa Polskiego.
W większości krajów europejskich
tradycyjnie już od ponad 150 lat w
dzień świętego Floriana obchodzony
jest Dzień Straży Pożarnej i Dzień Strażaka. W Polsce święto ustanowił Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej poprzez
nowelizację ustawy z 1991 roku o
Państwowej Straży Pożarnej, z dodaniem artykułu formalnie ustanawiającego Dzień Strażaka jako dzień święta
zarówno Państwowej jak i Ochotniczej
Straży Pożarnej.
Zdzisław Lewandowski

Z okazji Dnia Strażaka wszystkim
Druhnom i Druhom życzymy zdrowia,
pomyślności i satysfakcji ze służby,
pełnionej przez Nich niezmiennie
zgodnie z etosem strażackim: Bogu na
chwałę, bliźniemu na ratunek.

100. rocznica urodzin Karola Wojtyły
18 maja 1920 roku w Wadowicach
przyszedł na świat Karol Wojtyła.

„Zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia: człowiek ma uczynić
z niego arcydzieło sztuki.”
(Jan Paweł II, List do artystów, 1999 r.)

Historia życia Karola Wojtyły to wielowątkowa opowieść o artyście, filozofie, duszpasterzu, wychowawcy młodzieży oraz polityku o wielkim wpływie
na kształt dzisiejszego świata.
Tym, co łączy wszystkie jego życiowe
powołania jest humanistyczne przesłanie, pełne wiary w drugiego człowieka
oraz przekonanie o potrzebie dialogu i
porozumienia ponad różnicami kulturowymi i ideologicznymi.
Jego fascynująca biografia dowodzi,
że ludzkie życie może być zwyczajne w
swej niezwykłości.
Żródło: Centrum Myśli Jana Pawła II

Gdy tylko stanie się to
możliwe, zaprosimy Państwa do obejrzenia wystawy pozyskanej z Centrum Myśli Jana Pawła II
pt. „Karol Wojtyła #narodziny”. Mamy nadzieję,
że będzie ona źródłem
wspomnień,

refleksji

i

pięknych emocji związanych z 100. rocznicą
urodzin Karola Wojtyły –
zawsze bliskiego naszym
sercom Jana Pawła II.
Ks. abp Karol Wojtyła na dziedzińcu KUL-u
(1965-75), fot. Marian Hałasa/KUL

Informator Gminy Serock
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Młyn parowy w Zegrzynku
W 1856 r. spółka Aleksandra Łapińskiego wydzierżawiła od Jadwigi
Krasińskiej, właścicielki dóbr ziemskich Zegrze, kilkadziesiąt hektarów
na nadnarwiańskiej skarpie położonej
kilka kilometrów od Zegrza.
Cztery lata później uruchomiono
tam bardzo nowoczesny młyn parowy. W ten sposób narodziła się osada
fabryczna Zegrzynek.

Cud techniki
Pierwszy młyn napędzany maszyną
parową powstał w Królestwie Polskim
na warszawskim Solcu w 1825 r. Kilkadziesiąt lat później, w 1860 r., zbudowano duży, murowany, trzypiętrowy
młyn w Zegrzynku. Napęd urządzeń
zapewniła lokomobila systemu Woolfa
o mocy 50 KM. W młynie zastosowano
tzw. francuski system mielenia płaskiego z użyciem kamieni z piaskowca o
średnicy 1,5 m.
W budynku zamontowano sześć
zestawów do mielenia. Na poddaszu zainstalowano wiatraczki, które
kanałami doprowadzały powietrze do
chłodzenia kamieni młyńskich. Duży
magazyn zboża mógł pomieścić 7 tys.
korców (korzec, ówczesna jednostka
objętości, równała się ok. 128 l). W
1880 r. ulepszono wentylację kamieni,
dodano wialnię kaszkową oraz walce
porcelanowe w mlewnikach.
Młyn mógł zemleć rocznie do 70
tys. korców żyta i pszenicy. Doskonała mąka sprzedawana była głównie w
najbliższej okolicy oraz w Warszawie,
natomiast otręby wysyłano „berlinkami” do Gdańska.

Właściciele i pracownicy
Po spółce Łapińskiego (Łapiński,
Miętoszewski, Kurtz, Ratyński, Walewski), która młyn zbudowała, zakład
przejęła spółka Rajchmana i Wolfa.
W 1880 r. został nabyty przez spółkę Stanisława Kropiwnickiego, który
sprowadził z Wileńszczyzny Zygmunta
Szaniawskiego i uczynił go dyrektorem
zakładu.
Szaniawski nie tylko doskonale poradził sobie z zarządzaniem młynem ale
też doprowadził do rozkwitu gospodarstwo rolne. Miał nawet czas na pisanie
artykułów do prasy na temat uprawy
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Poświęcenie młyna w Zegrzynku („Tygodnik Illustrowany” 1860, nr 38, s. 345)

zboża. Był też społecznikiem i filantropem.
Załogę młyna stanowiło około czterdziestu stałych pracowników, między
innymi: dyrektor, dwóch pracowników
kantoru, majster młyna i dwóch jego
pomocników, trzech czeladników,
maszynista, dwóch palaczy, stolarz,
blacharz, kowal z pomocnikiem,
rymarz, cieśla, furmani i stróże. Ponieważ w osadzie był sklep - pracowała
też sklepowa. W zakładzie zatrudniono
ogrodnika, który zajmował się uprawą
kilkunastu mórg ziemi.
Zarząd młyna poszukiwał też od
czasu do czasu młodych praktykantów
w wieku 15-18 lat – do przyuczenia. W
młynie byli również zatrudniani dorywczo mieszkańcy okolicznych wsi.

Pożar
Jeszcze w latach 80. XIX w. dyrektor
Szaniawski planował utworzenie straży
ogniowej (pożarnej). Gdyby istniała,
być może udałoby się uratować młyn.
Jak podaje dr Sławomir Jakubczak
pożarł w Zegrzynku wybuchł 2 maja
1901 r.
Wywołała go iskra z żubrownika –
urządzenia służącego do zdzierania
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grubych plew z ziaren. Łatwopalny pył
w powietrzu wzmógł pożar, który strawił młyn, magazyn ze zbożem i jeden
z domów pracowników. Młyn był ubezpieczony i Szaniawski otrzymał odszkodowanie ale nie odbudował go. Prawdopodobnie chodziło o bliskość istniejącej
już wówczas twierdzy w Zegrzu i zakaz
budowania wysokich obiektów w jej
pobliżu. Zaradny Szaniawski postawił
na letnisko.
Urokliwe miejsce nad Narwią stało
się modne i było często odwiedzane
przez letników. W 1910 r. zegrzyneckie letnisko otrzymało nagrodę na
warszawskiej wystawie miast-ogrodów.
Goście Szaniawskich stołowali się w
dworku a kwaterowali w domach w
których mieszkali kiedyś pracownicy
zakładu. Kolorytu miejscu dodawały
malownicze ruiny młyna. Zostały dziś
po nich, ukryte w zieleni, niewielkie
fragmenty fundamentów i dolny młyński kamień, tzw. leżak.
Mirosław Pakuła
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Morderstwo w Wierzbicy
„Posłuchajcie ojcowie i matki, jakie to po ludziach bywają wypadki. Co
we Wierzbicy się wydarzyło, że troje
osób życia się pozbyło” – to fragment
wiersza – piosenki przekazywanej z pokolenia na pokolenie, opowiadającej
o tragedii w Wierzbicy k. Serocka. W
1932 r. zamordowano tam dwoje starszych ludzi i młodą dziewczynę. Sprawcą zbrodni był ich kuzyn.

Trzy ofiary
Tadeusz Zalewski, lat 28, recydywista, początkowo planował grabież
w Pułtusku. Zrezygnował z niej, gdyż
rodzina gajowego, którą miał zaatakować, liczyła aż 8 osób. Zdecydował
się na napad w innym miejscu. W nocy
z 25 na 26 stycznia 1932 r. zakradł się
do zagrody Kozłowskich w Wierzbicy. Zaniepokojony odgłosami w sieni
wyszedł 70-letni Wiktor Kozłowski,
ogrodnik. Zalewski strzelił dwukrotnie
z rewolweru kupionego na Kercelaku i
położył starego Kozłowskiego na miejscu. Następnie wciągnął jego ciało do
obory i wtargnął do mieszkania. Zabił
śpiącą tam Pelagię Kozłowską, lat 64,
oraz 20-letnią wnuczkę Kozłowskich
Sabinę, która zaczęła krzyczeć. Ofiary
otrzymały postrzały w głowy. Najdłużej
umierała młoda dziewczyna - „jęczała
i wierzgała” przez 5 minut. Zniecierpliwiony oprawca dobił ją kolejnym strzałem w głowę.

Typ spod ciemniej gwiazdy
Rabuś – morderca ukradł dwie butelki soku malinowego oraz 135 zł.
Spodziewał się, że znajdzie większą
sumę, gdyż wiedział, że Kozłowscy nabyli domek za 3 tys. zł a wpłacili na
razie tylko 500 zł zaliczki. Co ciekawe,
zbrodniarz Zalewski był siostrzeńcem
zabitych. Wychował się i pracował w
gospodarstwie wujostwa do 18. roku
życia. Potem poszedł do wojska, gdzie
miał problemy z dyscypliną i często
siedział w areszcie pułkowym. Później
dalej kradł i odsiadywał kolejne wyroki. Pod Łomżą zamordował dwoje ludzi
ale winy mu nie udowodniono. Poznał
wkrótce Tadeusza Skrzypka, który stał
się jego przestępczym wspólnikiem
i być może namówił go do zbrodni w
Wierzbicy.

Brama wjazdowa do więzienia na ulicy Dzielnej w Warszawie, gdzie stracono zbrodniarza z Wierzbicy (ze zbiorów NAC)

Kara

Epilog

Po zabójstwie w Wierzbicy Zalewski i jego wspólnik zostali szybko ujęci
przez policję. Komisarz Lucjan Wiechecki przeszukał warszawskie lokum
Skrzypka w którym mieszkali z Zalewskim. Proces wspólników, prowadzony
w trybie doraźnym, odbył się w Warszawie w marcu 1932 r. i zgromadził
wielu widzów. Była rodzina zabitych,
ale też tłumy gapiów, głównie kobiety.
Morderca przyznał się do zabicia Kozłowskich i przy okazji do innego przestępstwa w tym samym miejscu – napadu na małżeństwo Matuszewskich - od
których Kozłowscy dzierżawili ogród.
Zalewski powiedział, że do zbrodni nakłonił go Skrzypek. Sędzia Kozakowski
podejrzewał, że Zalewski jest niespełna rozumu ale biegły psychiatra prof.
Łuniewski orzekł, że morderca jest
zdrowy, lecz cechuje go „tępota umysłowa”. Prokurator Sima domagał się
dla wspólników najwyższego wymiaru
kary. Skrzypka uniewinniono. Zalewski dostał karę śmierci. Przed śmiercią
zjadł kolację, napisał dwa listy i wypalił, jak skrzętnie policzono, 24 papierosy. Wreszcie powiedział: „wszystko
mi jedno !” i stanął przed szubienicą.
Powieszono go 13 marca 1932 r. o północy na dziedzińcu więzienia na ulicy
Dzielnej w Warszawie. Wyrok wykonał
kat Maciejewski. Sprawiedliwości stało
się zadość…

Smutnym epilogiem tragedii rodziny Kozłowskich był kolejny mord, który miał miejsce dwa lata później pod
Popowem. 25 kwietnia 1934 r. Lucjan
Kozłowski, lat 40, syn Pelagii i Wiktora
zamordowanych w 1932 r., został zabity dwoma strzałami przez Ludwika
Ślaskiego, lat 28, kochanka Julii, żony
Kozłowskiego. W toku śledztwa prowadzonego, co ciekawe, znowu przez
komisarza Wiecheckiego, okazało się,
że kochankowie już wcześniej planowali zabójstwo. Pogrzeb Kozłowskiego
odbył się w Serocku i zgromadził tłumy
ludzi. Pochowano go w grobie rodzinnym obok trójki wcześniej zamordowanych.
Mirosław Pakuła

Artykuł w „Kurjerze Polskim” z 1932 r. dotyczący
morderstwa w Wierzbicy (ze zbiorów BUW)
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Święta majowe
2 MAJA
Dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej
Święto państwowe ustanowione zostało przez Sejm w lutym 2004 r. Obchodzone 2 maja kieruje nasze myśli
ku narodowym symbolom – znakom
państwa polskiego, które towarzyszą
nam od wieków, które są zewnętrznym
emblematem naszej przynależności
narodowej. Zachęcamy wszystkich, by
2 maja uczcić Święto Flagi wywieszając ją, doceniając fakt, że żyjemy w
czasach, które nie odżegnują się od
narodowych symboli.

3 MAJA
Konstytucja 3 maja
Ustawa Rządowa, czyli Konstytucja 3 Maja, była drugą na świecie, a
pierwszą w Europie ustawą zasadniczą.
Uchwalona na Sejmie Czteroletnim w
1791 roku przez stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze
stronnictwem królewskim, była wynikiem dążeń do naprawy stosunków
wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I
rozbiorze - ustalała podstawy ustroju
nowożytnego w Polsce.
Historyczna sesja izb połączonych
obradująca 3 V 1791 w Sali Senatorskiej na Zamku Królewskim obfitowała
w gwałtowne spory i dramatyczne gesty
ze strony zwolenników i przeciwników
konstytu-cji. Przekupiony poseł kaliski
Jan Suchorzewski wielokrotnie występował przeciwko projektowi, którego
nie czytałem wprawdzie, ale który,
jak mi mówiono, „wywraca wolność
polską”. Ostatecznie król zaprzysiągł
konstytucję na ręce bpa krakowskiego
Feliksa Turskiego, dodając: „Przysięgałem Bogu, żałować tego nie będę”. Następnie w kolegiacie św. Jana nastąpiło
powtórne zaprzysiężenie konstytucji,
jako wyraz sankcji ze strony Kościoła
katolickiego. Ustawa Rządowa została
uchwalona (bez dokładnego przeliczenia głosów) w nadzwyczajnym trybie,
przy zastosowaniu uproszczonej procedury, co uzasadnia twierdzenie, że
akt ten doszedł do skutku w drodze
swoistego zamachu stanu. Protestacja
opozycjonistów (4 V 1791) okazała się
bezskuteczna. Po dokonaniu oblaty w
grodzie warszawskim Ustawa Rządowa

20

stała się z dniem 5 V 1791 aktem prawnie obowiązującym. Uchwalona tego
samego dnia Deklaracja Stanów Zgromadzonych uchyliła moc prawną aktów
sprzecznych z konstytucją. Upamiętnieniem uchwalenia konstytucji miał
być kościół „najwyższej Opatrzności
poświęcony”.
Za prof. dr. hab. Marianem Kallasem
Konstytucja, będąca kompromisem
między stronnictwem królewskim a
patriotycznym przyniosła ze sobą gruntowane reformy państwowe. Wprowadzała dziedziczność tronu, znosiła
złote wolności, zgubne liberum veto
oraz podział na Koronę i Wielkie Księstwo Litewskie. W konstytucji widoczne są również wpływy oświeceniowe,
jak na przykład myśl Monteskiusza o
trójpodziale władzy na ustawodawczą,
wykonawczą i sądowniczą. Powołanie
instytucji odpowiedzialności parlamentarnej ministrów, instytucje kontrasygnaty, prawo o miastach to kolejne
dokonania ustawy zasadniczej z 1971
roku. Konstytucja uderzyła w interesy
magnaterii, wzmacniając tym samym
pozycję szlachty średniej, wzięła również pod opiekę chłopów, łagodząc
najgorsze nadużycia pańszczyzny. Jej
twórcy podejmując się trudnego zadania reformy państwa chylącego się ku
upadkowi, wyparli istniejącą anarchię
na rzecz demokratycznej monarchii
konstytucyjnej. Konstytucja obowiązywała do 1792 r., obalona przez Targowicę.

8 MAJA
Dzień Zwycięstwa
To był dzień zwycięstwa nad nazizmem i kilkuletnim koszmarem, jaki
ogarnął cały świat. Kiedy 8 maja 1945
roku o godzinie 15.00 ogłoszono koniec
wojny światowej, nie spodziewano się,
że jeszcze długo nie będziemy cieszyć
się wolnością. W 1945 roku na konferencjach w Jałcie oraz Poczdamie
rządy Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, w porozumieniu z ZSRR,
oddały państwa Europy Środkowej i
Wschodniej w sowiecką strefę wpływów. Dla nas oznaczało to jedno – znowu nie byliśmy wolni. Pozostało tak aż
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do 1989 r. kiedy rozpoczęliśmy budowanie polskiej demokracji. Ale wtedy
8 maja 1945 r. Polska, która zbrojnie
uczestniczyła w większości kampanii
wojennych i bitew II wojny światowej,
odniosła niepodważalny triumf.

30-lecie
samorządu terytorialnego
Rok 2020 jest rokiem wyjątkowym
dla wspólnoty gminnej. Przypada w
nim 30-lecie uchwalenia ustawy o samorządzie gminnym oraz 30 rocznica
pierwszych wyborów samorządowych.
Sięgnijmy do historii:
Wyniki częściowo wolnych wyborów parlamentarnych 4 czerwca 1989
roku umożliwiły przygotowanie przez
odrodzony Senat RP projektu ustawy o
samorządzie terytorialnym. Uchwalono ją 8 marca 1990 roku (z dniem 29
grudnia 1998 r. tytuł ustawy otrzymał
brzmienie - Ustawa z dnia 8 marca
1990 r. o samo-rządzie gminnym), a w
życie weszła 26 maja tego roku.
Rok 1990 przyniósł też pierwsze wybory samorządowe (do rad gmin), które
odbyły się 27 maja. Były to pierwsze w
pełni demokratyczne wybory przeprowadzone w Polsce po 1989 r.
Dlatego 27 maja obchodzimy Dzień
Samorządu Terytorialnego.

27 MAJA
Dzień Samorządu
Terytorialnego
Dzień Samorządu Terytorialnego
to święto uchwalone przez Sejm RP
w 2000 r., obchodzone na pamiątkę
pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych w Polsce. W 1990
roku utworzono gminy, jako wspólnoty
mieszkańców z mocy prawa, z odrębnym budżetem i mieniem komunalnym.
Wprowadzono bezpośrednie wybory
do rad gminnych, odpowiedzialność
lokalną władzy wykonawczej (wójta,
burmistrza) przed odpowiednią władzą
legislacyjną (rada gminy), samodzielność finansową ośrodków samorządowych, kontrolę władzy wykonawczej
nad lokalną administracją (urzędem
gminy). Po 45 latach rządów komunistycznych Polska stała się krajem
w pełni demokratycznym, a 27 maja
1990 roku przeprowadzono pierwsze

PIELĘGNUJEMY HISTORIĘ
w pełni wolne, demokratyczne wybory
samorządowe. Powstała także gmina
Serock, a w pierwszych demokratycznych wyborach, na Burmistrza Miasta i
Gminy Serock, wybrano Sylwestra Sokolnickiego.

W 1998 roku, w drugim etapie reformy samorządowej, powstał samorządowy powiat i wojewódz-two. Dzisiaj
przed samorządem stoją nowe wyzwania, wyzwania podnoszone poprzeczką
europej-ską, wyzwania na rzecz roz-

woju lokalnego. Nadajemy tym wyzwaniom kształt współpracy z mieszkańcami naszej gminy, poszanowaniem ich
praw i dbałością o ich dobro.

30-lecie samorządu terytorialnego
Obchody Święta Patrona Serocka,
nierozerwalnie związane z imieninami
Św. Wojciecha, to coroczne największe
wydarzenie gminne. Inspiruje ono niezmiennie do ukazania wszystkiego co
w nas, mieszkańcach gminy, najlepsze.
Prezentujemy dorobek artystyczny,
kulturalny, sportowy. Wytężamy siły
ciała, ducha i umysłu, by pokazywać że
potrafimy tworzyć, współpracować, jak
trzeba rywalizować, jednym słowem
manifestować swoje przywiązanie do
wspólnoty i w istocie być tą Wspólnotą
w pełnym tego słowa znaczeniu. Wpisujemy się zatem w motto drogi życiowej naszego świetnego patrona.
W tym roku, nie inaczej, a może
właśnie inaczej - planowaliśmy nadać
temu wydarzeniu nieco większy rozmach. Powodów jest bez liku, wspomnę choćby o okrągłej rocznicy narodzin Witolda Zglenickiego, rocznicach
narodzin i śmierci Jana Pawła II, rocznicy śmierci Jerzego Szaniawskiego, a
więc osób które tak mocno wrosły w
mapę mentalną naszej świadomości.
Jest to również rok okrągłej rocznicy
zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej. Jest to w końcu rok 100-lecia
zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej,
która miała równie ważny, co nieznany
i niedoceniany epizod walk na terenie
dzisiejszej gminy Serock.
Miał to być czas świętowania naszej
samorządności, która niepostrzeżenie
w odnowionej formie w III Rzeczypospolitej Polskiej osiągnęła wiek 30 lat.
Miał to być czas podsumowań, podzię-

kowań, wspomnień, gratulacji. Czas
wypełniony satysfakcją, dumą i świadomością przebytej drogi.
Wśród zaproszonych gości widzieliśmy oczyma wyobraźni głowę Państwa,
przedstawicieli ministerstw, posłów i
senatora z naszego terenu, a także mojego szanownego poprzednika na zajmowanym stanowisku wraz z zastępcą
i byłymi współpracownikami, radnych i
sołtysów wszystkich kadencji, licznych
znakomitych reprezentantów samorządów różnych szczebli z Polski i zagranicy, z którymi przez te lata mieliśmy zaszczyt współpracować, przedstawicieli
kół, środowisk i innych instytucji.
Wszystkie szeroko zakrojone działania organizacyjne musiały ustać wobec bezprecedensowego zjawiska z

jakim wszyscy się dzisiaj mierzymy. I
choć żal, że nie mogliśmy tych rocznic uczcić należycie, chciałbym objąć
pamięcią wszystkich, którzy kształtowali i nadal kształtują serocki samorząd. To nasze wielkie święto, Drodzy
Mieszkańcy i Przyjaciele Miasta i Gminy
Serock. Dziękuję Państwu za solidarność, zaangażowanie w dobro i rozwój
naszej gminy, za poczucie jedności i
niezachwiane budowanie Wspólnoty.
Wierzę, że kiedy sytuacja się uspokoi,
będziemy mogli dać jeszcze silniejsze
świadectwo odpowiedzialności za nasz
Dom, któremu na imię Serock.
Artur Borkowski
Burmistrz Miasta i Gminy Serock

26 kwietnia w serockim kościele odbyła się Msza święta ku
czci św. Wojciecha – patrona miasta, w intencji mieszkańców
Miasta i Gminy Serock. Transmisję z Mszy można obejrzeć na
stronie parafii www.parafia-serock.pl.
Informator Gminy Serock
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Wsparcie dla firm planujących nowe inwestycje
Jeśli pragniesz rozwijać prowadzoną
firmę, masz możliwość skorzystać ze
wsparcia, jakie dla serockich przedsiębiorców przygotowała Łódzka Specjalna
Strefa Ekonomiczna. Jeśli myślisz o rozwoju swojej firmy i nowych inwestycjach,
sprawdź, czy Twój pomysł ma szansę uzyskać wsparcie w formie zwolnienia z podatku CIT lub PIT. Dzięki swojemu położeniu, przedsiębiorcy planujący rozwijać
swoją działalność w gminie Serock mogą
skorzystać z najwyższego dostępnego dla
województwa mazowieckiego wskaźnika
wsparcia, który dla micro i małych przedsiębiorstw może osiągnąć nawet 55%
kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji. Co warto odnotować, koszty takie
poza zakupem technologii czy nakładami
budowlanymi, mogą obejmować również
nabycie nieruchomości. Wszystko zaczyna się od rozmowy, dlatego dla osób zainteresowanych skorzystaniem z pomocy
przy rozwoju swojej firmy, zachęcamy do
bezpośredniego kontaktu z pracownikami
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
pod adresem info@sse.lodz.pl.
Informacje na temat wsparcia możecie Państwo zdobyć kontaktując
się również z pracownikami Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania
Przestrzennego i Rozwoju w Urzędzie
Miasta i Gminy Serock, pod adresem:
planowanie@serock.pl lub pod nr telefonów: 22 782 88 31; 22 782 88 27.
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Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Pomoc dla przedsiębiorców w związku z Covid-19a
Rada Miejska w Serocku podjęła
uchwałę Nr 214/XXI/2020, na mocy
której przedłużone zostają terminy
płatności rat podatku od nieruchomości do dnia 30 września 2020 roku
płatnych w kwietniu, maju i czerwcu
2020 roku.
Uchwała dotyczy przedsiębiorców,
których dotyczy zakaz prowadzenia
działalności, związany ze skutkami epidemii COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych. Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub
zakładów pracy, czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności
przedsiębiorców określone zostały w
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Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem stanu epidemii z dnia 31
marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 566
ze zm.).
Ponadto, Rada Miejska w Serocku
podjęła uchwałę Nr 215/XXI/2020 na
mocy której opłaty prolongacyjnej nie
nalicza się w sprawach ulg w spłacie
zobowiązań podatkowych powstałych
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii i
innego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Telefony: 22 7828 807/809 /830
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„Wspieramy lokalnych - Serock” na FB
Na Facebooku powstała Grupa
„Wspieramy lokalnych - Serock” z
myślą o lokalnych przedsiębiorcach,
którzy w obecnej sytuacji nie mogą
świadczyć swoich usług lub robią to w
ograniczonym zakresie. To także miejsce na dialog z klientami, którzy z niecierpliwością czekają na powrót przedsiębiorstw do pełnej działalności oraz
poszukują działających dziś miejsc,
aby nabyć potrzebne produkty, zlecić
niezbędne prace, zrealizować swoje
potrzeby. Zachęcamy do dołączenia i
udostępniania.
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Mieszkańcy gminy Serock w walce z pandemią
Mieszkańcy Miasta i Gminy Serock:
harcerze wraz z rodzicami, fundacje,
jednostki samorządowe i różnego rodzaju grupy aktywnie włączają się w
akcje społeczne szycia maseczek oraz
strojów dla obsługi medycznej, wspierając walkę z pandemią.
Także Urząd Miasta i Gminy w Serocku wspiera potrzebujących. Personelowi NZOZ w Legionowie oraz SP ZOZ w
Serocku przekazaliśmy kilkaset sztuk
maseczek, rękawiczek, gogli ochronnych.
Potrzebującym mieszkańcom gminy
Serock rozdaliśmy maseczki wielokrotnego użytku a dla szpitali zleciliśmy
uczycie ochronnej odzieży. Szczegóły
poniżej.

Szyjemy kombinezony
dla szpitala
Włączając się w akcję ograniczania
zakażenia koronawirusem Urząd Miasta
i Gminy w Serocku zlecił uszycie fartuchów i kombinezonów ochronnych,
które przekaże personelowi Szpitala
Bielańskiego w Warszawie.
To wspólna inicjatywa mieszkańców
powiatu legionowskiego - 200m2 certyfikowanej bawełny, na ręce burmistrza
Miasta i Gminy Serock, przekazali Radni Powiatu Legionowskiego i Radni Miasta Legionowo.

Stołeczne szycie maseczek
Legionowscy harcerze (w tym drużyna harcerska z Serocka), instruktorzy,
ratownicy Legionowskiego WOPR oraz
wolontariusze i mieszkańcy powiatu legionowskiego szyją maseczki w ramach
akcji #stolecznaprzymaszynach m. in.
dla pracowników ochrony zdrowia i
żołnierzy.

W całej Chorągwi Stołecznej ZHP
(jednostka o zasięgu terytorialnym
m.st. Warszawy i powiatów ościennych) uszyto już ponad 100 tysięcy maseczek, a w samym Hufcu Legionowo
ponad 15 tysięcy. Uszyte przez harcerzy i wolontariuszy spoza ZHP (w naszym powiecie to łącznie ok. 150 osób)
maseczki trafiają do odbiorców według
listy zamieszczonej poniżej. Harcerze
ściśle współpracują z Legionowskim
WOPR, które zajmuje się logistyką i
transportem.
Maseczki są szyte z bawełny i fizeliny medycznej, odpowiadają one wymaganiom jednostek medycznych, w
których są dodatkowo sterylizowane i
oddawane do użytku pacjentom i pracownikom ochrony zdrowia.
Do tej pory maseczki zostały przekazane, lub stale są przekazywane do:
- Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie,
- Pogotowia Ratunkowego w Legionowie,
- Domu Pomocy Społecznej “Kombatant”
w Legionowie,
- Domu Opieki “Tulipan” w Legionowie,
- Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
“Złota Jesień” w Jabłonnie,
- NZOZ Sanitas w Michałowie-Reginowie,
- Domu Opiekuńczego "Dworek" w Józefowie,
- Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu,
- Stacji Pogotowia Ratunkowego w Błoniach,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
nr 21 w Warszawie,
- Pogotowia Ratunkowego przy ul. Hożej
w Warszawie,
- Laboratorium DIAGNOSTYKA w Warszawie,
- Kliniki leczenia ran PODOS.

kańców dokonał zakupu maseczek
ochronnych wielokrotnego użytku.
W przeddzień wprowadzenia obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych Straż Miejska rozdawała je osobom starszym i tym, które
nie były w stanie ponieść kosztów zakupu, lub też nie zakupiły maseczek
w wyniku trudności logistycznych. Aby
zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania
koronawirusa związane z przemieszczaniem się, do akcji włączyli się również
sołtysi miejscowości z naszej gminy.
Od początku epidemii COVID-19 wielu z Państwa używa maseczek ochronnych, biorąc odpowiedzialność za zdrowie innych i swoje – serdecznie za to
dziękujemy.

Pomagamy seniorom
i potrzebującym!
Nieustannie zbieramy informacje
o osobach starszych oraz tych, którzy
potrzebują szczególnego wsparcia w
czasie pandemii. Jeśli znasz taką osobę zadzwoń pod nr (22) 782 71 39; (22)
782 61 18 (Ośrodek Pomocy Społecznej) lub (22) 782 88 05 (centrala UMiG
w Serocku).
Prosimy także, włącz się do akcji i
#zadzwońdoseniora – zapytaj czy coś
potrzeba albo po prostu porozmawiaj.
Pomyśl o innych.

Szczegółowe i rozszerzone informacje można uzyskać na stronie internetowej www.legionowo.zhp.pl lub
telefonicznie oraz mailowo u zastępcy
komendata Hufca ZHP Legionowo phm.
Urszuli Czapskiej-Szyperskiej: urszula.
czapska@zhp.net.pl, tel. 514 766 500

Rozdaliśmy maseczki
potrzebującym
Urząd Miasta i Gminy w Serocku, wychodząc naprzeciw potrzebom miesz-
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Bezpłatne maseczki
od fundacji
Nasza fundacja eBiznes Club
już w marcu rozpoczęła przygotowania do działań mających wesprzeć gminę w zabezpieczeniu mieszkańców przed
chorobą COVID-19.
Pierwszego kwietnia rozpoczęliśmy I Etap działań i w ciągu
4 godzin rozdaliśmy 250 maseczek. Tydzień później, dzięki
wytężonej pracy wolontariuszy, udało nam się przekazać
kolejne 500 sztuk.
Obecnie jesteśmy w trakcie
dystrybucji kolejnej partii 250
maseczek.
Nasze działania finansujemy ze
środków statutowych przekazanych przez osoby prywatne.
Chcielibyśmy serdecznie podziękować naszym wolontariuszom
i ludziom dobrej woli, którzy
wspierają nas w działaniach.

DRODZY MIESZKAŃCY,
PONOWNIE NASZA FUNDACJA PRZYGOTOWAŁA DLA MIESZKAŃCÓW

BEZPŁATNE MASECZKI WIELORAZOWEGO UŻYTKU
MASECZKA BAWEŁNIANA DWUWARSTWOWA
OGRANICZA DOTYKANIE TWARZY, ZMNIEJSZA ROZSIEWANIE

WYDZIELIN UŻYTKOWNIKA (KATAR KASZEL)

MUSIMY DEZYNFEKOWAĆ CO 2 GODZINY
DO UŻYTKU PRYWATNEGO

MASECZKĘ OTRZYMACIE BEZPŁATNIE:
UL. PUŁTUSKA 56, SEROCK

DAWNY BONUS, NAPRZECIWKO PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO PRZY CENTRUM KULTURY

MASECZKI WYDAJEMY OD GODZ. 10.00
PIERWSZEŃSTWO W DOSTĘPIE MAJĄ OSOBY 50+
TELEFON KONTAKTOWY: +48 533 266 200 – KRZYSZTOF

BY NASZA POMOC BYŁA JAK NAJSZERSZA, WYDAJEMY
MAKSYMALNIE 2 MASECZKI NA RODZINĘ

Pomaganie jest fajne!
eBiznes Club
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