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7 listopada – Wiersze malowane, spotkanie z Hanną Strzałkowską
godz. 18.00, sala widowiskowa Centrum Kultury i Czytelnictwa
bezpłatne zapisy pod nr tel. 22 782 80 70

8 listopada – Muzyczny Podwieczorek „Recital Chopinowski”
godz. 15.00, sala widowiskowa Centrum Kultury i Czytelnictwa
na fortepianie zagra Maciej Piszek
bezpłatne zapisy pod nr tel. 22 782 80 70

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

16 listopada – spektakl pt. "Portrety 1920"  w wykonaniu grupy Teatralnej "ONI" z CKiCz w Serocku
godz. 19.00, sala widowiskowa Centrum Kultury i Czytelnictwa
Spektaklowi towarzyszyć będzie wystawa pt. „W cieniu Wielkiej Bitwy. Przez dziurkę od klucza”
bezpłatne zapisy pod nr tel. 22 782 80 70

29 listopada – materiał rocznicowy pt. „Oto dziś dzień krwi i chwały… 190. rocznica wybuchu powstania 
listopadowego”
godz. 18.00, fanpejdż Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku, oraz kanał Izby Pamięci na Youtubie

Szczegóły dotyczące powyższych przedsięwzięć znajdziecie Państwo na stronach organizatorów:  
www.kultura.serock.pl, www.sis.serock.pl, www.serock.pl. 

W listopadzie zapraszamy na poniższe przedsięwzięcia:

godz. 11.00 – okolicznościowa Msza święta w kościele parafialnym w Serocku

godz. 12.00 – złożenie kwiatów pod tablicą pamięci przez Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku, 

w imieniu społeczności lokalnej

godz. 15.00 – emisja prelekcji dr. Mirosława Pakuły, pt.  „Legiony Polskie 1914-1918 – marzenie 

o niepodległości” – fanpejdż Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku
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Drodzy Czytelnicy!

Światem na dobre zaczęła rządzić jesień. Spadające z drzew kasztany, po-

ranna mgła, unosząca się nad pogrążoną we śnie rzeką, złote liściaste dywany na 

trawnikach – jest się czym zachwycić. W tym roku pewnie trudniej dostrzec te 

obrazy, a może przeciwnie – może w tej wyjątkowo szarej rzeczywistości jesień 

ubarwia naszą codzienność…  To doskonały moment na to, aby w sposób szczegól-

ny skierować naszą uważność ku zdrowiu i dobremu  samopoczuciu. Oprócz prze-

strzegania zasad, związanych z ograniczeniem transmisji koronawirusa, warto 

wspierać odporność i karmić się owocami jesieni, nie bez powodu tak bogatymi 

w wartości odżywcze. Nie od dziś natura wie, co dla nas najlepsze, stąd w długie 

wieczory warto śladem naszych przodków więcej odpoczywać, na ile się da – 

zwolnić, na ile pozwoli codzienność – łapać oddech. W najbliższych tygodniach 

znowu przeniesiemy nasze działania bardziej do świata wirtualnego.  Prosimy 

Państwa o załatwianie spraw urzędowych on-line. W miarę możliwości odbywać 

się będą przedsięwzięcia kulturalne i sportowe, ale w ograniczonym zakresie. W 

listopadzie obchodzimy dwie ważne rocznice: Narodowe Święto Niepodległości 

oraz 190. rocznicę Powstania Listopadowego. Już teraz zapraszamy na prelekcje, 

które z tych okazji będą emitowane na fanpejdżu Izby Pamięci i Tradycji Rybac-

kich w Serocku.  W niniejszym numerze Informatora Gminy Serock przeczytają 

Państwo między innymi o planach związanych z zagospodarowaniem terenu po 

dawnym składowisku odpadów w Dębem, o zrealizowanych i planowanych inwe-

stycjach, minionych przedsięwzięciach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych. 

W samorządzie jesień, to czas kształtowania budżetu na przyszły rok. Zapowiada 

się on intensywnie, mamy nadzieję, że nie tylko będziemy mieli o czym Państwu 

opowiadać, ale również zachęcimy Was do udziału w naszych przedsięwzięciach. 

Tymczasem zachęcamy do lektury i… życzymy zdrowia!
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Informacje dla mieszkańców

PRzEWOdNICząCy RAdy MIEJSKIEJ W SEROCKU, Mariusz Rosiński  
pełni dyżur telefoniczny  w godz. 18.30 – 20.30 pod numerem telefonu 798 
894 440. Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.ro-
sinski@serock.pl.

Urząd Miasta i Gminy w Serocku czynny jest: w poniedziałki w godzinach 
8-18, od wtorku do czwartku w godzinach 8-16, w piątki w godzinach 8-14.

RAdA SENIORóW przyjmuje informacje i sugestie dotyczące problemów 
seniorów i osób starszych pod e-miał: serock.radaseniorow@gmail.com.
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Rozmowy z Burmistrzem Arturem Borkowskim: w poniedziałki w 
godz. 12.00 – 14.00 - telefonicznie pod nr 22 782 88 05, a w godz. 14.00 - 
15.00 podczas videokonferencji. Link do meetingu  https://meetingsemea14.
webex.com/join/burmistrz. Użytkownicy korzystający z tej formy rozmowy 
będą zapraszani do rozmowy w kolejności zgłoszeń przez aplikację.

Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail:  
burmistrz@serock.pl.
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Przypominamy, że od 24 paździer-
nika w całej Polsce obowiązują ogra-
niczenia z czerwonej strefy, wpro-
wadzone w związku z koniecznością 
ograniczenia transmisji koronawirusa. 
Będą obowiązywały one do odwołania. 
Są to między innymi:

Edukacja, kultura, sport
- nauka w klasach 4-8 szkół podstawo-

wych w trybie zdalnym
- w godzinach 8-16 przemieszczanie się 

osób do 16 r.ż. pod opieką dorosłego
- szkoły wyższe i ponadpodstawowe w 

trybie zdalnym
- wydarzenia sportowe bez udziału pu-

bliczności
- zawieszona działalność basenów, aqu-

aparków, siłowni
- w wydarzeniach kulturalnych max. 25 

proc. miejsc zajętych przez publicz-
ność

Gospodarka
- zawieszenie działania sanatoriów z 

możliwością dokończenia trwających 
turnusów

- lokale gastronomiczne i restauracje 
– zakaz działalności stacjonarnej (je-
dynie na wynos i dowóz)

- 5 osób na 1 kasę w placówkach han-
dlowych do 100 mkw

- 1 osoba na 15 mkw w placówkach 
handlowych powyżej 100 mkw

- w transporcie publicznym zajętych 
50 proc. miejsc siedzących lub 30 
proc. Wszystkich

Życie społeczne
- ograniczenie imprez, spotkań i zebrań 

oraz zgromadzeń publicznych do 5 
osób spoza gospodarstwa domowego

- ograniczenie przemieszczania się 
osób 70+

Z wyłączeniem:
- wykonywania czynności zawodo-

wych
- zaspokajania niezbędnych potrzeb 

życia codziennego
- sprawowania lub uczestniczenia w 

sprawowaniu kultu religijnego

Urząd bez obsługi osobistej 
interesantów

W związku z powyższym, w trosce 
o bezpieczeństwo Państwa i naszych 

pracowników, do odwołania zawiesza-
my w Urzędzie Miasta i Gminy w Seroc-
ku obsługę interesantów w kontakcie 
bezpośrednim.

W miarę możliwości prosimy 
o kontakt telefoniczny, pocztą 
elektroniczną bądź załatwie-
nie spraw przez ePUAP.

W sytuacjach wyjątkowych wnio-
ski, pisma itp. należy złożyć w urnie, 
znajdującej się w przedsionku Urzędu. 
Odbiór dokumentów w umówionym 
wcześniej z pracownikiem terminie, 
możliwy jest osobiście, poprzez podaj-
nik na dokumenty, znajdujący się przy 
drzwiach Urzędu.

Sprawy z zakresu USC i Ewidencji 
Ludności:

Informujemy, że do odwołania inte-
resanci będą mogli załatwić osobiście 
wyłącznie sprawy dotyczące rejestra-
cji zgonów. Wizyty osobiste w USC 
umawiamy telefonicznie pod nr tele-
fonu: 22 782 88 32, 22 782 88 52 oraz 
mailowo usc@serock.pl. Zaplanowane 
uroczystości zawarcia związku małżeń-
skiego będą odbywały się zgodnie z 
harmonogramem, z zachowaniem środ-
ków reżimu sanitarnego i ogranicze-
niem liczby uczestników uroczystości 
do minimum.

Urząd on-line
W zakładce "koronawirus - komuni-

katy" znajdą Państwo instrukcję, jak 
można sprawy załatwić online. W razie 
wątpliwości prosimy o kontakt pod nr 
tel. 22 782 88 05.

Płatności on-line
Prosimy o uiszczanie opłat on-line 

lub jeśli nie jest to możliwe - o kontakt 
z odpowiednim Referatem.

Przyjęcia interesantów:
Do odwołania także przyjęcia inte-

resantów przez Burmistrza Artura 
Borkowskiego i zastępcę Marka Bąbol-
skiego będą odbywały się telefonicz-
nie i za pomocą video konferencji wg 
poniższego harmonogramu:

Rozmowy z Burmistrzem Artu-
rem Borkowskim: w poniedziałki w 
godz. 12.00 – 14.00 - telefonicznie 
pod nr 22 782 88 05, a w godz. 14.00 

- 15.00 podczas videokonferencji. Link 
do meetingu  https://meetingsemea14.
webex.com/join/burmistrz. Użytkow-
nicy korzystający z tej formy rozmowy 
będą zapraszani do rozmowy w kolej-
ności zgłoszeń przez aplikację.

Zapytania i wnioski można również 
kierować na adres e-mail: burmistrz@
serock.pl.

Rozmowy z zastępcą burmistrza 
Markiem Bąbolskim: w godz. 12.00 - 
15.30 pod nr 22 782 88 05 w sprawach 
związanych z inwestycjami, sprawami 
komunalnymi, wodociągowymi i ochro-
ny środowiska.

Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Serocku: w godz. 18.30 – 20.30 pod nr 
798 894 440. Zapytania i wnioski można 
również kierować na adres e-mail: 
m.rosinski@serock.pl.

Przypominamy godziny pracy 
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku:

pn 8.00-18.00, wt-czw 8.00-16.00,
pt 8.00-14.00

Również jednostki organi-
zacyjne wprowadziły zasady, 
które mają zapobiec zaraże-
niom:

● w Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Serocku:

 - ODWOŁANE zostają zajęcia gimna-
styki dla seniorów w sali CKiCZ. W 
zamian za to proponujemy spacer z 
elementami gimnastyki z instruktorem 
lub zajęcia Nordic Walking na świe-
żym powietrzu (pilotażowo do końca 
października);

- na terenie CKiCZ mogą przebywać 
jedynie uczestnicy zajęć;

- obowiązuje zmiana obuwia oraz 
pozostawienie okryć wierzchnich w 
szatni na parterze;

- preferowana płatność za zajęcia 
przelewem na nr konta: 36 8013 0006 
2007 0017 4118 0001, ewentualnie 
kartą w godzinach pracy sekretariatu

- filia biblioteki w Jadwisinie prze-
chodzi w tryb „książki na telefon” 22 
7827432 lub 516 397 717.

● Miejsko-Gminny Zakład Wodocią-
gowy także do odwołania pracuje w 
trybie bez obsługi bezpośredniej inte-
resanta, wszystkie sprawy można zała-
twić tylko w formie zdalnej

COVId-19
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Kontakt:
tel. 227827358
www.wodociagiserock.pl
mgzw@serock.pl; wod.serock@post.pl

Wszystkie płatności można dokonać 
tylko przelewem, kasa w zakładzie jest 
nieczynna.

Nr konta: BS Legionowo 52 8013 
0006 2007 0015 0806 0001

● Zgodnie z decyzją Wojewody Mazo-
wieckiego Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Serocku do odwołania zawiesza dzia-
łalność w Klubach Seniora.

● Bezpośrednia obsługa intere-
santów w spółce Serockie Inwesty-
cje Samorządowe możliwa jest tylko 
po wcześniejszym umówieniu się z 
pracownikiem spółki.

Zalecamy załatwianie spraw za 
pomocą poczty elektronicznej:

e-mail (biuro@sis.serock.pl)
lub tel. 22 782 73 50.

Wszystkie wydarzenia sportowe 
(treningi, zajęcia, mecze) odbywające 
się na obiektach SIS będą przeprowa-
dzane bez udziału publiczności. Wszyst-
kich rodziców, opiekunów, uczestników 
i kibiców prosimy o wyrozumiałość i 
zastosowanie się do wytycznych.

Sytuacja w kraju jest dynamiczna, 
prosimy o śledzenie strony www.gov.
pl, na której zamieszczane są aktualne 
zasady, obejmujące konkretne powiaty.

Prośba do mieszkańców w związku z wprowadzonym 
systemem pracy w Urzędzie

Szanowni Państwo,
w związku z gwałtownie  rosnącą 

liczbą zachorowań na koronawirusa, 
zmuszeni byliśmy wprowadzić w Urzę-
dzie Miasta i Gminy w Serocku pracę 
zmianową. 

Część pracowników w jednym tygo-
dniu pracuje na miejscu w Urzędzie, a 
druga część w domu – zdalnie. 

Takie rozwiązanie nie tylko zabez-
piecza pracowników przed transmisją 
koronawirusa, ale przede wszystkim 
gwarantuje zachowanie ciągłości pracy 
urzędu, gdyby pojawiła się groźba 
zakażenia wśród osób pracujących 
lub korzystających z naszych usług, 
bowiem w  sytuacji, kiedy jedna „zmia-
na” będzie musiała przejść na kwaran-
tannę, druga automatycznie przecho-

dzi na tryb pracy stacjonarnej.  Jednak 
wdrożony system organizacji pracy, nie 
pozostaje niestety bez wpływu na szyb-
kość załatwianych spraw – nie dość, że 
dokumenty składane osobiście przez 
Państwa, muszą odleżeć odpowiednią 
ilość czasu, zanim trafią do dalszego 
obiegu, to także ograniczenie składu 
zespołu, pracującego w biurze powo-
duje, że w pierwszej kolejności są  - i 
przez najbliższy czas będą – załatwiane 
sprawy pilne.

Zachęcamy Państwa do załatwia-
nia swoich spraw on-line, w tej chwili 
przez Internet dostępna jest zdecydo-
wana większość wniosków i formularzy 
i – posiadając na przykład profil zaufa-
ny – można załatwić swoje sprawy bez 
wychodzenia z domu. Na stronie www.

serock.pl w zakładce „koronawirus-k-
omunikaty” szczegółowo opisujemy, 
w jaki sposób to robić. Jednocześnie 
zapewniamy – możecie liczyć na naszą 
pomoc. 

Prosimy o kontakt telefoniczny lub 
mailowy w przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości, czy problemów.

Państwa zrozumienie w tej kwestii i 
przejście na tryb on-line bardzo ułatwi 
nam  wspólne przetrwanie tego najtrud-
niejszego czasu. Życząc Państwu zdro-
wia, prosimy o zrozumienie.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
i pracownicy Urzędu Miasta i Gminy 

w Serocku

zmiany w kursach LKA

Informujemy, że z dniem 19 
października 2020 r. wprowadzone 
zostały zmiany w rozkładach jazdy 
Lokalnej Komunikacji Autobusowej!

na linii nr 6 wprowadza się nowe kursy:
- na relacji Wierzbica – Serock – PKP 

Legionowo:
6:50 – odjazd z przystanku „Serock 

Centrum 01” o 6:55
8:25 – odjazd z przystanku „Serock 

Centrum 01” o 8:30
13:50 – odjazd z przystanku „Serock 

Centrum 01” o 13:55 – kurs dotychczas 
realizowany był wyłącznie w soboty. Po 
zmianach będzie kursował od ponie-
działku do soboty oprócz świąt

17:25 – odjazd z przystanku „Serock 
Centrum 01” o 17:30

- na relacji PKP Legionowo – Serock – 
Wierzbica 7:40, 12:40, 16:05, 18:40

kurs z 15:45 przesuwa się na 15:40
kurs z 16:10 przesuwa się na 16:25
W związku z wprowadzonymi zmia-

nami na linii 6, zmianie ulega jeden 
kurs na linii 4.

kurs o 16:45 z przystanku „Serock 
Centrum 02” będzie ruszał o 17:00

na linii nr 5 wprowadza się następu-
jące zmiany:

kurs na relacji Serock – Dębe – PKP 
Legionowo o 4:20 przesunięty zostaje 
na 4:15

kurs na relacji PKP Legionowo – Dębe – 
Serock o 5:30 przesunięty zostaje na 5:20

na linii nr 7 wprowadza się następu-
jące zmiany:

kurs o 5:00 przesunięty zostaje prze-
sunięty na 4:35, tym samym odjazd 
z przystanku „Legionowo Centrum 
Komunikacyjne 01” zostaje przesunię-
ty z 5:33 na 5:11

kurs o 6:15 przesunięty zostaje prze-
sunięty na 5:55, tym samym odjazd 
z przystanku „Legionowo Centrum 
Komunikacyjne 01” zostaje przesunię-
ty z 6:48 na 6:31

kurs o 7:30 przesunięty zostaje prze-
sunięty na 7:15, tym samym odjazd 
z przystanku „Legionowo Centrum 
Komunikacyjne 01” zostaje przesunię-
ty z 8:03 na 7:51

na liniach 7 i 8 dodaje się przystanki:
„Legionowo Osiedle Młodych 01”
„Legionowo Cynkowa 01”
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Czwarta rata płatności podatków lokalnych    
Przypominamy, że do  16 listopada 

2020 roku  należy dokonać płatności IV 
raty  podatków lokalnych. 

W tym terminie płacimy: 
Podatek od nieruchomości:
Termin płatności: osoby fizyczne  

do 16 listopada 2020 roku. 
Termin płatności: osoby prawne  do 

15 dnia każdego miesiąca roku 2020.  
Podatek rolny:
Termin płatności: osoby fizyczne do 

16 listopada 2020 roku. 
Termin płatności:  osoby prawne do 

16 listopada roku 2020.  
Podatek leśny:
Termin płatności: osoby fizyczne do 

16 listopada 2020 roku. 
Termin płatności: osoby prawne  do 

15 dnia każdego miesiąca roku 2020.
Opłata za gospodarowanie odpa-

dami komunalnymi: 
Termin płatności osoby fizyczne do 

16 listopada 2020 roku. 

Informacja dotycząca ośrodka zdrowia w dębem
Z uwagi na częste awarie telefo-

nu stacjonarnego w Ośrodku Zdrowia  
w Dębem 38  udostępniliśmy dodat-
kowy telefon kontaktowy dla pacje- 

ntów. Numer telefonu komórkowe-
go: 512 310 509. Ponadto informuje-
my, iż dotychczasowy numer telefo-
nu stacjonarnego w Ośrodku Zdrowia 

w Dębem 38 pozostaje bez zmian.                                                                                                   
Numer telefonu stacjonarnego:  22 774 
64 22  

Przezskórny pomiar bilirubiny całkowitej jest obecnie standardem w 
badaniu i leczeniu żółtaczki noworodkowej. Dzięki braku konieczności prze-
kłuwania skóry dziecka, stres związany z badaniem jest zminimalizowany. 
Pomiar za pomocą bilirubinometru jest także zdecydowanie bardziej precy-
zyjną metodą badania niż ocena organoleptyczna, podczas której obserwuje 
się zabarwienie spojówek i skóry noworodka – Beata Ugodzińska, dyrektor SP 
ZOZ w Serocku

Godziny pracy SP zOz w Serocku
Przypominamy, że w celu mini-

malizacji ryzyka transmisji COVID-19 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  
Zdrowotnej w Serocku przy ul. A.A. 
Kędzierskich 2 wprowadził  zmiany      
w organizacji pracy przychodni:  

NA TERENIE PRzyCHOdNI OBOWIą-
zUJE zASŁANIANIE UST I NOSA, 
PROSIMy O zAKŁAdANIE MASECzEK 
OCHRONNyCH 

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 ponie-
działku do piątku w godzinach 7.00 – 
19.00.

3. Zamawianie e-recept na leki stałe 
odbywa się drogą elektroniczną przez 
stronę internetową: www.zdrowie.
serock.pl oraz pod adresem e-mail: 
recepty@zdrowie.serock.pl

4. Osoby, które potrzebują kontak-
tu bezpośredniego z lekarzem, mogą 
umówić się na wizytę telefonicznie w 

godz. 7.00 – 19.00. Pacjenci przyjmo-
wani są na bieżąco.

5. Punkt pobrań jest czynny od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
7.00 – 9.45  udostępniliśmy możliwość 
odbioru wyników on-line.

6. W Gabinecie USG realizujemy 
usługi zarówno w ramach kontraktu 
NFZ, jak również komercyjnych.

7. W Poradni Położniczo - Gineko-
logicznej realizujemy usługi zarówno 
w ramach kontraktu NFZ, jak również 
komercyjnych porad, diagnostyki i 
zabiegów.

8. W Pracowni Fizjoterapii realizuje-
my usługi zarówno w ramach kontraktu 
NFZ, programu zdrowotnego finanso-
wanego przez Urząd Miasta i Gminy 
Serock, jak również komercyjnych 
porad i zabiegów udzielanych przez 
wykwalifikowany personel.

9. W Gabinecie Stomatologicznym 
realizujemy usługi zarówno w ramach 
kontraktu NFZ, jak również komercyj-
nych porad, diagnostyki i zabiegów.

10. Istnieje możliwość przesła-
nia badań wykonywanych na zlecenie 

SPZOZ w Serocku, ze względów ochro-
ny danych wysłany przez nas plik jest  
zaszyfrowany aby go odczytać koniecz-
na jest instalacja programu 7-zip 
dostępna na stronie https://7-zip.org.
pl/. Programu 7-zip możesz używać na 
każdym komputerze, włączając w to 
komputery w przedsiębiorstwach. Za 
7-Zip nie musisz płacić ani go rejestro-
wać.

Ośrodek Zdrowia w Dębe czynny jest 
od poniedziałku do piątku w  godzinach: 
poniedziałek, środa, piątek:  7.30 - 
13.00; wtorek, czwartek : 14.00 - 19.00, 
Telefon kontaktowy : 22 774 64 22

Zachęcamy do korzystania ze strony 
internetowej SPZOZ w Serock https://
www.zdrowie.serock.pl/ na której 
znajdą Państwo wszystkie aktualne 
informacje oraz do kontaktu telefo-
nicznego z rejestracją pod numerami 
telefonów: - 22 782 66 00;  -22 782 66 
01;  - 22 768 00 13;  - 22 782 66 09; - 
793 875 536;  fax 22 782 74 05

W  Samodzielnym Publicznym Za-
kładzie Opieki Zdrowotnej w Serocku 
wykonujemy  bezpieczny i bezbolesny 
pomiar bilirubiny przez skórę. To naj-
lepszy sposób na pomiar bilirubiny u 
noworodka, który umożliwia szybkie 
wykrycie żółtaczki u noworodka. 

Wykonujemy bezinwazyjny pomiar bilirubiny
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Rekompensaty za klęski żywiołowe lub ASF
Od 15 października 2020 r. rolnicy, 

którzy ponieśli w gospodarstwach stra-
ty spowodowane klęskami żywiołowymi 
bądź wystąpieniem afrykańskiego pomo-
ru świń, mogą składać w ARiMR wnioski o 
wsparcie finansowe z PROW 2014-2020.

O pomoc w ramach działania „Inwe-
stycje odtwarzające potencjał produkcji 
rolnej” mogą ubiegać się rolnicy, którzy 
ponieśli szkody spowodowane przez co 
najmniej jedną z następujących klęsk 
żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, 
suszę, przymrozki wiosenne, ujemne 
skutki przezimowania, obsunięcie się 
ziemi, lawinę, grad, huragan, uderze-
nie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą 
wnioskować rolnicy, którym powiatowy 
lekarz weterynarii nakazał, w drodze 
decyzji, zabicie świń lub zniszczenie 
zwłok świń w celu zwalczania ASF. Dota-
cje są dostępne dla tych, którzy ponieśli 
straty w roku, w którym jest składany 
wniosek o przyznanie pomocy lub w co 

najmniej jednym z dwóch lat poprzed-
nich. Wysokość strat w uprawach 
rolnych, zwierzętach gospodarskich czy 
rybach uprawniająca do starania się 
o pomoc musi wynieść co najmniej 30 
proc. średniej rocznej produkcji rolnej 
oraz straty te muszą dotyczyć składni-
ka gospodarstwa, którego odtworzenie 
wymaga poniesienia kosztów kwalifiku-
jących się do objęcia wsparciem. Wyso-
kość poniesionych strat, jakie powstały 
w gospodarstwie, określa komisja powo-
łana przez wojewodę.

Natomiast w przypadku wystąpie-
nia ognisk afrykańskiego pomoru świń 
o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, 
którym powiatowy lekarz weterynarii 
nakazał zabicie świń lub zniszczenie ich 
zwłok w celu zwalczania ASF, a w dniu 
wydania tej decyzji świnie te stanowiły 
co najmniej 30 proc. świń będących w 
posiadaniu tego gospodarza.Maksymal-
na kwota wsparcia, jaką może otrzymać 

rolnik, wynosi do 300 tys. zł, z tym że 
nie może przekroczyć ona poziomu 80 
proc. kosztów kwalifikowanych.

W przypadku wystąpienia klęsk żywio-
łowych dotacja może być przyznana na 
inwestycje odtwarzające zniszczone 
składniki gospodarstwa, np. na odtwo-
rzenie plantacji wieloletnich, sadów, 
odbudowę zniszczonych budynków czy 
zakup nowych maszyn lub urządzeń rolni-
czych. Z kolei rolnik, którego gospodar-
stwo zostało poszkodowane przez ASF, 
rekompensatę może otrzymać na inwe-
stycje niezwiązane z produkcją świń. 
Wnioski do 31 grudnia 2020 r. przyjmu-
ją oddziały regionalne ARiMR. Można je 
składać osobiście, drogą elektroniczną 
lub rejestrowaną przesyłką pocztową. 
Więcej informacji: www.arimr.gov.pl, 
pod numerem bezpłatnej infolinii -

tel. 800-38-00-84 oraz w punktach 
informacyjnych w biurach powiatowych 
i oddziałach regionalnych ARiMR.

Nagrody dla dyrektorów szkół i przedszkoli
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock przy-
znał nagrody wszystkim dyrektorom 
szkół i przedszkoli prowadzonych przez 
Miasto i Gminę Serock za osiągnięcia w 
pracy dydaktyczno – wychowawczej i 
opiekuńczej. 

Nagrody są jednocześnie podziękowa-
niem za trud jaki wkładają Dyrektorzy w 
organizację i funkcjonowanie placówek 
oświatowych w okresie pandemii.

Nagrodę Burmistrza otrzymały:

1. Małgorzata Szczerba - dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika 
w Serocku

2. Małgorzata Leszczyńska – dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. J. Szaniawskie-
go w Jadwisinie

3. Małgorzata Paliszewska - dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskie-
go w Zegrzu

4. Dorota Perczyńska – dyrektor 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 
Woli Kiełpińskiej

5. Barbara Kołecka – dyrektor Samo-
rządowego Przedszkola w Zegrzu

6. Barbara Tomczak – dyrektor Samo-
rządowego Przedszkola im. Krasnala 
Hałabały w Serocku.

Dyrektorzy przyznali swoje nagrody 
– Dyrektora Szkoły wyróżniającym się 
nauczycielom oraz pracownikom admi-
nistracji i obsługi.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

"Pod biało-czerwoną" - oddaj głos na Serock
Zachęcamy Państwa do oddania 

głosu na SEROCK w akcji "Pod biało-
czerwoną. Aby oddać głos, należy wejść 

na stronę https://bialoczerwona.www.
gov.pl/ i wypełnić pola "ankiety".

Dzięki Państwu w naszej gminie 

Projekt „Pod biało-czerwoną” zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag 
w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Inicjatywa zakupu masztu i flagi zależeć będzie 
od mieszkańców. Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać odpowiednią (dla gmin do 20.000 mieszkańców koniecz-
ne jest oddanie 100 głosów) liczbę głosów poparcia online za pomocą niniejszego serwisu. Głos poparcia dla inicja-
tywy zakupu masztu i umieszczonej na nim flagi, która będzie dumnie eksponowana w centralnym miejscu gminy, 
mogą oddawać jej mieszkańcy. Ta patriotyczna inicjatywa, realizowana pod honorowym patronatem Prezesa Rady 
Ministrów Mateusza Morawieckiego, będzie się opierała o zapał i działanie mieszkańców naszych Małych Ojczyzn. 
Celem projektu jest także godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bi-
twie Warszawskiej 1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to jak ważne są 
symbole narodowe w życiu Polaków. Te, za które życie w walce o wolność Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie.

może stanąć maszt z flagą Polski. 
Głosować można do 11 listopada . 
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Odwiedzili Podlasie
W dniach 29 – 30 września br. pięć-

dziesięcioosobowa grupa rolników, 
sołtysów, członków i członkiń Kół 
Gospodyń Wiejskich, przedstawicieli 
gospodarstw agroturystycznych wzięła 
udział w wyjeździe studyjnym zorgani-
zowanym w ramach operacji pn. Budo-
wa produktu turystyki wiejskiej szansą 
na rozwój obszarów wiejskich gminy 
Serock. Gościło nas piękne i przedsię-
biorcze Podlasie Nadbużańskie.

Uczestnicy odwiedzili Nadbużańskie 
Centrum Turystyki Kajakowej, Zakama-
rek Klimczyce, Dażynka – Nadbużańskie 
Smaki, Samo Jabłko, Dwór Zaścianek, 
Ziołowy Zakątek, firmę Solana, Dary 
Natury czy też Podlaską Środowiskową 
kolekcję roślin leczniczych i aroma-
tycznych. Operacja współfinansowana 
była ze środków schematu II Pomocy 
Technicznej PROW na lata 2014 - 2020 
w ramach umową nr W/UMWM-UF/
UM/RW/1700/2020 zawartej w dniu 21 
lipca 2020 r. Wyjazd był prezentacją 
przedsięwzięć realizowanych w ramach 

Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję
W dniach 18-20 września br. odbył 

się finał największej polskiej akcji 
ekologicznej „Sprzątanie Świata – 
Polska”. „Sprzątanie Świata – Polska” 
jest częścią międzynarodowego ruchu 
na rzecz ochrony środowiska Clean up 
the World zapoczątkowanego w 1989 
roku w Australii. W akcji tej corocz-
nie uczestniczy blisko 40 mln wolon-
tariuszy z ponad czterdziestu krajów 
na całym świecie. Celem akcji jest 
promowanie proekologicznych zacho-
wań oraz edukacja dotycząca prawi-
dłowego gospodarowania odpadami. 
W Polsce od 1994 roku, w trzeci week-
end września setki tysięcy wolontariu-
szy podejmuje działania propagujące 

ograniczanie powstawania odpadów, 
selektywną zbiórkę i recykling. Zorga-
nizowane grupy zbierają się w tych 
dniach aby wspólnie sprzątać Polskę. 
Oprócz tradycyjnego sprzątania tere-
nów publicznych akcji tej towarzyszą 
również takie działania, jak zakładanie 
zieleńców, sadzenie drzew, organizo-
wane są festyny, koncerty i konkursy o 
tematyce odpadowej.

Do tej pory, w ramach obchodów 
akcji, co roku chętni uczniowie oraz 
zorganizowane grupy z terenu Miasta i 
Gminy Serock spotykali się, aby wspól-
nie zadbać o czystość i porządek w 
gminie – naszej Małej Ojczyźnie.

Ze względu na obostrzenia spowo-
dowane pandemią Covid-19, „Sprzą-
tanie Świata 2020” postanowiliśmy 
uczcić w nieco inny sposób. W ramach 
prowadzonego przez Referat Ochro-
ny Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
programu „Serock dla zrównoważone-
go rozwoju”, zaprosiliśmy wszystkich 
uczniów ze szkół podstawowych z tere-
nu Miasta i Gminy Serock do wykonania 
klasowych plakatów pod hasłem tego-
rocznej edycji SSP 2020, czyli  „Plastik? 

Wyjazdy studyjne czy szkolenio-
we to świetna okazja do zapo-
znania się z ciekawymi projekta-
mi  i pomysłami, ale także czas 
służący integracji i zacieśnianiu 
więzi – Katarzyna Szmyt, Kie-
rownik Referatu Ochrony Środo-
wiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”. 
Celem akcji było promowanie proeko-
logicznych zachowań wśród dzieci oraz 
edukacja dotycząca prawidłowego 
gospodarowania odpadami komunal-
nymi. Do udziału w akcji zgłosiło się 5 
klas ze Szkoły Podstawowej im. Jerze-
go Szaniawskiego w Jadwisinie. Prace 
mogą Państwo obejrzeć na stronie 
www.serock.pl w zakładce „Dbamy o 
środowisko”.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

projektu Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej w ramach 
PROW 2007-2013, projektu partner-
skiego 15 przedsiębiorców „Utworzenie 
sieci wzajemnej współpracy w ramach 
krótkich łańcuchów dostaw, produktów 
i usług lokalnych” oraz w ramach dzia-
łania Tworzenie i rozwój mikroprzed-
siębiorstw. Krótki, choć intensywny 
wyjazd oprócz treści merytorycznych 
i inspiracji był także okazją do pozna-
nia jeszcze nie w pełni odkrytego, ale 
jakże urokliwego Podlasia.
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Rozliczenie dotacji azbestowej

prowadzone zostały w okresie od 15 do 
23 września br. 

Całkowity koszt zadania wyniósł 
69.641,96 zł. Miasto i Gmina Serock z 
budżetu gminy sfinansowała 60% kosz-
tów kwalifikowanych zadania tj. w 
kwocie 41.785,18 zł. 

Pozostała część 27.856,78 zł (40%) 

Referat Ochrony Środowiska, Rolnic-
twa i Leśnictwa informuje, że w ramach 
zawartej z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie umowy dotacji Nr 
3270/20/OZ/DA z dnia 20.10.2020 r. na 
zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodli-
wianie wyrobów zawierających azbest 
z terenu miasta i gminy Serock w 2020 
r.” odebrano i przekazano do unieszko-
dliwienia łącznie 115,64 Mg azbestu z 
43 nieruchomości, z czego z demonta-
żu pokryć dachowych pochodziło 4,97 
Mg.

W bieżącym roku realizacją prac 
zajmowało się PRZEDSIĘBIORSTWO 
HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJ-
NE EURO-GAZ SP. J., ZGÓRSKO, UL. 
LEŚNA 48, 26-052 NOWINY. Prace prze-

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.

pochodziła z dotacji udzielonej przez 
Wojewódzki Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie, ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warsza-
wa.  

         Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa
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Spektakl pt. 
"Barometr"

W październiku odbyły się pokazy 
spektaklu pt. „Barometr” w wykonaniu 
uczestników „Teatru Piosenki Elżbiety 
Zapendowskiej”. 

Swoboda z jaką wokaliści poruszali 
się na scenie świadczą nie tylko o do-
brym przygotowaniu, ale również o ich 
niezwykłych umiejętnościach wokalno 
– aktorskich. Efektowna scenografia, 
dobór repertuaru, ustawienia świateł, 
efekty sceniczne sprawiły, że spektakl 
oglądało się z zaciekawieniem i przy-
jemnością.

Dziękujemy za perfekcyjne przygo-
towanie wokalne uczestników Teatru 
pani Elżbiecie Zapendowskiej, pani 
Annie Kutkowskiej za przygotowanie 
scenariusza, reżyserii i oprawy scenicz-
nej oraz panu Marcinowi Niedziałkowi 
za graficzne opracowanie materiałów 
promujących wydarzenie. 

CKiCz

Realizacja projektu "Algorytm Szaniawskiego"
W okresie od czerwca do września 

br. Centrum Kultury i Czytelnictwa w 
Serocku realizowało projekt w ramach 
programu „Kultura w Sieci”, dofinan-
sowanego ze środków Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego.

 Projekt pt. "Algorytm Szaniawskie-
go" zakładał realizację serii warszta-
tów reporterskich dla młodzieży me-
todą "found footage". W wyniku tych 
warsztatów powstał filmowy reportaż 
o Jerzym Szaniawskim, dramaturgu, 

autorze m.in. "Profesora Tutki", w 50. 
rocznicę jego śmierci.

Po zmontowaniu filmu został on pod-
dany recenzji niezależnego krytyka fil-
mowego. Film jest dostępny na facebo-
oku CKiCz oraz na stronie www.kultura.
serock.pl

Zachęcamy do obejrzenia filmu i za-
poznania się z recenzją.

CKiCz

Wystawa fotografii Andrzeja Grudnia
4 października w Centrum Kultury i 

Czytelnictwa w Serocku odbyło się spo-
tkanie z Andrzejem Grudniem, fotogra-
fem, organizatorem licznych szkoleń i 
warsztatów fotograficznych w Polsce i 
zagranicą.

Pan Andrzej przedstawił swój pro-
jekt „Przewidoczni”, który jest nie tyl-
ko zbiorem pięknych, czarno – białych 
fotografii ale również głębokich emocji 
jakie tkwią w człowieku. 

Autor na fotografiach ukazuje zwy-
czajne, codzienne życie starając się 

oddzielić teraźniejszość od przemijają-
cego świata. 

Wciela się w rolę anioła stróża, doko-
nując analizy trafności podjętych decy-
zji i wyborów osób przedstawionych na 
fotografiach.

Prezentuje stany emocjonalne duszy, 
wewnętrzną energię. Pan Andrzej czę-
sto poprzez obserwację odkrywa ludzi, 
którzy pragną odczuwać swoje istnie-
nie.

CKiCz

Spektakl muzyczny „Barometr” stworzony przez „Teatr Piosenki Elżbiety 
zapendowskiej” to fantastyczne, nasączone emocjami widowisko, a za-
razem uczta dla miłośników polskiej piosenki. Przez „bar” przewijają się 
bowiem postacie, a każda z nich opowiada swoją historię piosenką… jed-
ne skłaniają do refleksji i wzruszeń, inne rozbawiają nas do łez…dawno 
już nie widziałam wśród publiczności tylu zachwyconych i poruszonych 
widzów! – Renata Mulik, dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa w Se-
rocku. 
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Koncert „CHWyTAJ dzIEŃ"
10 października br. w Hotelu Narvil 

odbył się koncert z okazji Dnia Senio-
ra.  Największe przeboje Zbigniewa 
Wodeckiego wykonał Robert Rozmus. 

Koncert to wspomnienie o Zbignie-
wie Wodeckim, wspaniałym człowieku, 
artyście, piosenkarzu, kompozytorze, 
wirtuozie. Aktor i artysta estradowy 
Robert Rozmus wzbogacił występ aneg-
dotami i opowieściami o koledze.

Artyście towarzyszyła Oliwia Kędzio-
ra, która śpiewała i akompaniowała na 
altówce. Razem wykonali najsłynniej-
sze przeboje Zbigniewa Wodeckiego 
we własnych aranżacjach. Usłyszeliśmy 

takie utwory jak „Izolda”, „Zacznij od 
Bacha”, „Z tobą chcę oglądać świat”, 
„Lubię wracać tam gdzie byłem”, a 
także kilka mniej znanych, ale rów-
nie pięknych utworów: „Godność” , 
„Chwytaj dzień”, „Nauczmy się żyć 
obok siebie”.

Na zakończenie Burmistrz Miasta i 
Gminy Serock - Artur Borkowski oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej - Mariusz 
Rosiński złożyli seniorom podziękowania 
i życzenia z okazji Dnia Seniora.

Dzięki współpracy Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Serocku z Hotelem 
Narvil Conference & Spa**** koncert 

"Muzyczny Podwieczorek"
11 października, w sali widowisko-

wej CKiCZ w Serocku odbył się kolejny 
koncert z cyklu „Muzyczne Podwieczor-
ki” zorganizowany we współpracy ze 
Stowarzyszeniem „Instytut Muzyki Daw-
nej”.

W programie słowno – muzycznym 
pt. „Potęga smaku” usłyszeliśmy po-

ezję  Z. Herberta, W. Szymborskiej, K. 
I. Gałczyńskiego,  J .Kofty oraz utwory 
m.in. F. Chopina, I.J. Paderewskiego w 
wykonaniu Cezarego Nowaka i Tomasza 
Pawłowskiego.

Zapraszamy na kolejny koncert 8 li-
stopada o godz. 15.00. Tym razem Maciej 
Piszek zaprezentuje utwory Chopina. 

Pułtuskie laury 
dla starszaków

22 października, podczas Gali Fina-
łowej VI Tradycji Teatralnych Pułtuska, 
Teatr Starszaki w skład którego wchodzą 
seroccy seniorzy, uhonorowano laurami 
w aż trzech kategoriach.

Jury w składzie: Hanna Suchocka, 
Grzegorz Mrówczyński i Edward Wojta-
szek doceniło najmocniej pracę zespo-
łową, wyróżniając Starszaków za „pięk-
ny poetycki debiut teatralny" w licznym 
siedemnasto osobowym składzie.

Ponadto przyznana została nagroda 
specjalna jury za okiełznanie tak du-
żej grupy i utrzymanie w ryzach całego 
przedstawienia. Docenione zostały rów-
nież walory edukacyjne „Milczącego 
sfinksa". Wisienką na torcie była nagro-
da aktorska, którą otrzymała Małgorza-
ta Sarełło za rolę poruszającej się na 
wózku inwalidzkim Wandy Natolskiej.

Już w listopadzie Starszaki zaczyna-
ją spotkania online, podczas których, 

w tych niełatwych czasach, pracować 
będą nad kolejnym spektaklem. Owo-
ców tej pracy będzie można posmako-
wać na początku przyszłego roku.

Anna Kutkowska 

Również Teatr ONI, prowadzony 
przez Panią Betinę Dubiel, wrócił z kon-

mógł odbyć się dla szerszego grona w 
bezpiecznych okolicznościach. Chwy-
tajmy każdy dzień.

CKiCz

kursu PTA-K z nagrodą. Grupa otrzymała 
wyróżnienie specjalne jury  za „podję-
cie istotnego tematu udziału kobiet 
polskich w obronie niepodległości, w 
etiudzie teatralnej „Portrety (1920)”.  
Spektakl będzie można obejrzeć 16 li-
stopada o godzinie 19.00 w Sali widowi-
skowej CKiCz. 
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Spotkanie i wernisaż "Wokół Babskiej Przyjaźni"

43. Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka

11 października odbył się wernisaż 
prac trzech niezwykłych kobiet, któ-
re połączyła wspólna pasja do sztuki i 
malowania. Spotkanie moderowała Pani 
Hanna Strzałkowska.

Pani Beata Sidorczuk, z wykształce-
nia archeolog z zamiłowania malarka, 
podróżniczka, cukiernik. Artystka w 
swojej pracy stosuje technikę akrylo-
wą. Tematycznie obecnie skupia się 
na pejzażu, widzianym przez pryzmat 
wcześniejszego zafascynowania ekspre-
sjonizmem. 

Przemieszcza się nieznacznie w kie-
runku realizmu, operując przy tym, 
bardziej odczuciami niż fotograficznym 
odwzorowaniem.

Pani Mariola Rudnicka swoją przy-
godę z malarstwem rozpoczęła stosun-
kowo niedawno. Podczas pierwszych 
nieśmiałych kroków przy tworzeniu 
obrazów wykorzystywała farby akrylo-
we. Obecnie stosuje farby olejne. Pani 
Mariola kocha otaczającą ją przyrodę i 
to ona jest jej główną inspiracją dlate-
go najczęściej tworzy w plenerze. Jest 
członkiem Warszawskiego Stowarzysze-
nia Plastyków. 

Brała udział w kilkunastu wystawach 
zbiorowych, a także indywidualnych. 
Jako artystka czuje radość i satysfakcję 

Wraca „Konkurs Recytatorski War-
szawska Syrenka” – ON-LINE!

Przez pandemię koronawirusa nie 
odbył się finał Konkursu Recytatorskie-
go Warszawska Syrenka 2020. 

W kwietniu, kiedy miały trwać prze-
słuchania finałowe i koncert laureatów, 
byliśmy na kwarantannie. 

Także teraz, jesienią, stosując się 
do reżimu sanitarnego, chcemy zapro-
sić uczestników do nadsyłania swoich 
nagrań.

Dlatego tegoroczną edycję War-
szawskiej Syrenki chcemy zrealizować, 
za pośrednictwem internetu.

Eliminacje gminne:
● Przygotuj wiersz 
   - uczeń klasy 0-III
● Przygotuj dwa wiersze 
   - uczeń klasy IV-VI i VII-VIII

widząc, jak jej obrazy wzbudzają emo-
cje i zadowolenie.

Pani Katarzyna Kucharska zachwy-
ca się sztuką od najmłodszych lat. W 
dzieciństwie rysowała postacie z bajek 
i próbowała rysować ilustracje książek. 
Jednak zawsze inspirował ją człowiek i 
jego starała się uwieczniać w swych ry-
sunkach. W styczniu tego roku zaczęła 
współpracę z artystą plastykiem, który 

pomaga rozwijać jej umiejętności. Pod 
czujnym okiem mentora rysuje i tworzy 
portrety na zamówienie. 

Kocha to co robi i wierzy głęboko w 
to, że z każdą wykonaną praca staje się 
lepsza.

  Prace wszystkich Pań można podzi-
wiać w Pracowni Rękodzieła u pana Pio-
tra na Rynku w Serocku.

CKiCz

Nagraj występ np. komórką i prze-
ślij film wraz z uzupełnioną kartą zgło-
szenia na adres:

kultura.serock@gmail.com

do dnia 13 listopada br.

Regulamin i karta do pobrania na 
www.kultura.serock.pl

Eliminacje finałowe dla wybrane-
go laureata z każdej kategorii zosta-
ną przeprowadzone przez Mazowiecki 
Instytut Kultury w formie on-line w 
dniach 11 i 12 grudnia 2020 r.
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za nami XIII Wrześniowy Pieszy Rajd Pamięci

Antek Olszewski awansował do mistrzostw Polski
21- 27 września w Broku odbyły się 

eliminacje międzywojewódzkie w sza-
chach klasycznych juniorów. 

Awans uzyskało 4 chłopaków łącznie 
z województw Mazowieckiego i war-
mińsko - mazurskiego. 

Po tygodniu zmagań Antek Olszewski 
wywalczył awans do mistrzostw Polski, 
które odbędą się na początku przyszłe-
go roku. Wielkie gratulację dla Antka, 
jego rodziców i trenera sekcji szacho-
wej Ryszarda Królikowskiego.

Około 100 uczestników zaszczyci-
ło nas swoją obecnością podczas XIII 
Wrześniowego Pieszego Rajdu Pamię-
ci w dniu 26 września. Reprezentacje 
uczniów ze szkół z naszej gminy, ro-
dziny, seniorzy oraz służby mundurowe 
bardzo sprawnie pokonały przygoto-
waną trasę. Zakończenie rajdu odbyło 
się w CSŁiŁ w Zegrzu. Każdy uczestnik 
otrzymał pamiątkowy medal, certy-

fikat, folder upamiętniający Bitwę 
Warszawską oraz posilił się wspaniałą 
grochówką.

Serdeczne podziękowania za po-
moc:

Punkt Kontrolny Nr 1 Nasze Zegrze 
Klub Mila: Andrzej Karski ,Jerzy So-
szyński

Punkt Kontrolny Nr 2 Nasze Zegrze 
Brama przy boisku Szkoły w Jadwisinie: 

Bożenna Zalewska i Maria Chrzanow-
ska

Cała trasa: Emil Suska V-ce Prezes 
Oddziału Zegrze Światowego Związku 
Polskich Żołnierzy Łączności i Piotr Ki-
jak - Nasze Zegrze.

Dekoracji na mecie w imieniu Ko-
mendanta CSŁiI dokonał major Piotr 
Osiński. Gratulujemy udziału w tym 
wyjątkowym przedsięwzięciu.
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SIS zarządcą nieruchomości
Zgodnie z uchwałą NR 95/X/2019 

RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU z dnia 
26 czerwca 2019 r. została utworzo-
na jednoosobowa spółka z ograniczo-
ną odpowiedzialnością Miasta i Gminy 
Serock pod firmą Serockie Inwestycje 
Samorządowe Sp. z o.o. Utworzona spół-
ka realizuje  zadania publiczne w zakre-
sie budowy obiektów i administrowania 
obiektami, które są własnością Miasta i 
Gminy Serock oraz zadań związanych z 
publiczną działalnością sportowo-rekre-
acyjną w celu zaspokajania zbiorowych 
potrzeb wspólnoty samorządowej na 
rynku lokalnym.

 Z dniem 24 lipca 2020 roku została 
przekazana pod zarząd spółki ostatnia z 
gminnych oświatowych placówek i tym 
samym SIS Sp. z o.o. stała się zarządcą 
następujących nieruchomości:

1. Szkoła Podstawowa z infrastruktu-
rą rekreacyjną w Serocku

2. Szkoła Podstawowa z infrastruktu-
rą rekreacyjną w Jadwisinie

3. Szkoła Podstawowa z infrastruktu-
rą rekreacyjną w Woli Kiełpińskiej

4. Szkoła Podstawowa z infrastruktu-
rą rekreacyjną w Zegrzu

5. Przedszkole Samorządowe z infra-
strukturą rekreacyjną w Serocku

6. Przedszkole Samorządowe z infra-
strukturą rekreacyjną w Zegrzu

7. Budynek główny SIS Sp. z o.o.  
w Serocku ul. Pułtuska 47

8. Kompleks sportowo-rekreacyjny  
w Serocku ul. Pułtuska 47

9. Kompleks sportowo-rekreacyjny  
w Nowej Wsi

10. Kompleks sportowo-rekreacyjny 
w Gąsiorowie

11. Molo na Plaży Miejskiej w Seroc-
ku ul. Retmańska 1

12. Ośrodek Wypoczynku Letniego  
w Jadwisinie ul. Szkolna 46

 
Główne czynności zarządu nierucho-

mością obejmują:
1) prowadzenie wymaganej przepi-

sami prawa dokumentacji dla nierucho-
mości oraz czynności wykonywanych na 
podstawie umowy, w tym prowadze-
nie książki  obiektu budowlanego oraz 
dokumentacji technicznej nieruchomo-
ści wymaganej przez przepisy prawa 
budowlanego,

2) utrzymanie terenów zielonych, 
boisk, ciągów komunikacyjnych i pieszych 
oraz pielęgnację drzew i krzewów,

3) przeprowadzanie za pośrednic-
twem wyspecjalizowanych jednostek 
kontroli technicznej, okresowych prze-
glądów nieruchomości i urządzeń stano-
wiących jej wyposażenie techniczne 
zgodnie z wymogami prawa budowla-
nego oraz przepisami prawa w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej,

4) utrzymanie w należytym stanie i 
porządku, pomieszczeń technicznych 

budynku (np. kotłownia) oraz  terenu 
nieruchomości, placów, parkingów oraz 
chodników przed nieruchomością oraz 
innych przynależnych terenów szkol-
nych,

5) zapewnienie dla nieruchomości 
usług kominiarskich i innych usług zwią-
zanych z funkcjonowaniem urządzeń 
technicznych nieruchomości,

6) wykonywanie bieżącej konserwa-
cji i bieżących napraw nieruchomości, 
a w szczególności dokonywanie napraw 
budynku i jego pomieszczeń oraz urzą-
dzeń technicznych umożliwiających 
korzystanie z oświetlenia, ogrzewania, 
ciepłej i zimnej wody i innych urządzeń 
należących do wyposażenia nierucho-
mości, zapewniających bezpieczne  
i higieniczne warunki nauki i pracy  
w zakresie stanu technicznego budyn-
ku oraz sprawnego działania instalacji  
i urządzeń związanych z budynkiem,

7)  zlecanie innych czynności niezbęd-
nych dla utrzymania nieruchomości  
w stanie niepogorszonym,

8) zabezpieczania i naprawy pokrycia 
dachowego, czyszczenie rynien, udraż-
nianie rur spustowych,

9) udrażnianie kanalizacji,
10)  usuwanie awarii i ich skutków na 

nieruchomości.

SIS Sp. z o.o. 

Ćwierćfinał dla Sokoła w ramach Pucharu Polski
14 października na boisku w Serocku 

odbyła się VI runda w ramach rozgrywek 
Pucharu Polski.

Sokół Serock (LO) - Wilga Garwolin 

(IV liga) 1:1 (0:0) K 4:2
1/4 Finału odbędzie się 11.11 o 

szczegółach poinformujemy wkrótce.
Gratulacje dla sztabu i drużyny, po-

dziękowania dla kibiców!
Więcej info http://kssokol.serock.pl
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XVIII Bieg Niepodległości w tym roku inny niż zawsze

zajęcia SIS

25 września przybyło do nas wielu 
wspaniałych biegaczy z całej Polski. Z 
niepokojem obserwowaliśmy sytuację 
w Polsce i w naszej okolicy, by podjąć 
ostatecznie decyzję o organizacji tego 
wydarzenia. Zapisani uczestnicy mocno 
nas dopingowali w działaniu. Zgodnie 
z obostrzeniami wydanymi przez nasz 
Rząd w związku z pandemią Covid do-
łożyliśmy wszelkich starań, by impreza 
była bezpieczna. Dziękujemy biega-
czom, że mieli maseczki i zachowywali 
dystans społeczny.

O godzinie 12:10 wystartowały bie-
gi dziecięce. Łącznie wzięło udział 55 
dzieci.Po dekoracji dzieci, o godzinie 
13:00 odbyły się biegi młodzieżowe. 
Tu już z frekwencją było gorzej! Ach ta 
młodzież... pobiegło 12 osób.

W imieniu Prezesa spółki Serockie 
Inwestycje Samorządowe, nagrody wrę-
czył Mariusz Śledziewski.

Każdy uczestnik biegów dziecięco – 
młodzieżowych otrzymał pamiątkową 
koszulkę i słodkości na mecie. Gratu-
lujemy odwagi i woli walki. Po biegach 
dziecięcych i młodzieżowych odbył się 
IV Bieg Rodzinny z Książką. W tym roku 
biegliśmy dla Mai. Do biegu zgłosiło się 
20 rodzin. Start był nietypowy, ponie-
waż biegliśmy w grupach. Bieg był wie-
lopokoleniowy, wszyscy go ukończyli i 
otrzymali pakiet nagród.

Dużym zainteresowaniem cieszył się 
kiermasz książek, z którego dochód zo-
stanie przeznaczony na leczenie i reha-

Od września powróciły organizowa-
ne przez Serockie Inwestycje Samorzą-
dowe zajęcia sportowe i rekreacyjne 
dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 
Odbywają się w salach gimnastycznych 
przy szkołach w Serocku, Zegrzu, Ja-
dwisinie oraz Woli Kiełpińskiej. 

Na tę chwilę w ofercie dostępne są 
następujące zajęcia:

● Tenis Stołowy dla dzieci i młodzież 
(sekcja sportowa) oraz dorosłych (sek-
cja rekreacyjna)

● Korfball dla dzieci
● Klub Chudnijmy razem dla doro-

słych (zajęcia rekreacyjne z fitnessu w 
Serocku oraz Woli Kiełpińskiej)

bilitację Mai. Tych, którzy nie mogli być 
z nami w niedzielę zapraszamy do na-
szej serockiej biblioteki, gdzie zbiórka 
dla Mai będzie kontynuowana. Wszyst-
kim dziękujemy za hojny dar serca. Je-
steście wielcy!!! 

O godzinie 14:30 wystartowali za-
wodnicy biegu Open na 5 km. Trasa 
tradycyjna – malownicza: zbieg ul. 
Zdrojową, następnie tuż przy wodzie 
ul. Retmańską, Niską, Bulwarem Nad-
narwiańskim, ul. Rybaki oraz ,,ścianą 
płaczu” - podbieg ul. Radzymińską. 
Niesforne liście przysporzyły trochę kło-
potów (choć sprzątaliśmyje rano) - nie 
obyło się bez drobnych upadków. Łącz-
nie wystartowało 113 osób.

Mając na uwadze bezpieczeństwo 
i komfort naszych zawodników chwilę 
później ruszyli zawodnicy na 10km, któ-
rzy musieli pokonać trasę dwukrotnie, a 
to prawdziwe wyzwanie, bo trzeba było 
także dwukrotnie pokonać podbieg na 
ulicy Radzymińskiej.Tuż po starcie bie-
gu głównego pomaszerowali pasjonaci 
Nordic Walking.

Szczegółowe klasyfikacje znajdują 
się na stronie www.live.ultimasport.pl

W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock, nagrody wręczył Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Serocku Pan Mariusz 
Rosiński. W imieniu organizatorów ser-
decznie dziękujemy wszystkim sponso-
rom za wsparcie! Bez was ta impreza nie 
miałaby tak niezwykłego charakteru. 

SIS Sp. z o.o.

● Boks dla dzieci, młodzieży i doro-
słych

● Szachy dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych

● Piłka Nożna – Akademia Piłkarska 
Sokoła Serock dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych

Zapraszamy wszystkich zaintereso-
wanych do zapisów do sekcji. Na za-
jęcia zapisać można się poprzez portal 
"strefa zajęć". Więcej szczegółów i in-
formacji znajduje się na stronie inter-
netowej  www.sis.serock.pl w zakładce 
"zapisz się na zajęcia" lub pod nume-
rem telefonu 512-298-853.

„Obecnie zajęcia odbywają się 
zgodnie z zasadami bezpieczeń-
stwa, obowiązującymi w całym 
kraju. Sytuacja jest dynamiczna, 
w związku z czym prosimy o śle-
dzenie naszej strony interneto-
wej i fanpejdża na Facebooku. 
Będziemy starali się nie rezy-
gnować z organizacji zajęć i wy-
darzeń sportowych, o ile sytu-
acja nam na to pozwoli – Marek 
Bąbolski, Prezes Serockich Inwe-
stycji Samorządowych – spółki z 
o.o.”
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Legiony Polskie – waleczność i patriotyzm
11 listopada obchodzimy Narodowe 

Święto Niepodległości – święto usta-
nowione na pamiątkę odzyskania wol-
ności przez Polskę w 1918 r. W dziele 
odzyskania niepodległości wielki udział 
miały Legiony Polskie – polska formacja 
wojskowa stworzona w Galicji przez 
Józefa Piłsudskiego. 

Waleczność i patriotyzm – to główne 
cechy legionistów prowadzonych przez 
charyzmatycznego wodza.

Wszystko zaczęło się 
w Oleandrach
Po tym jak Józef Piłsudski zrozumiał, 

że z ruchem rewolucyjnym, z którym 
był związany, nie zrealizuje swojego 
celu życia – odbudowy Polski, szukał 
sojuszników gdzie indziej. Austriacy 
wydawali się dobrymi partnerami, gdyż 
zgodzili się na tworzenie organizacji 
paramilitarnych – zaczątku armii pol-
skiej. W Galicji udało się przeszkolić 
kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi.

Czas próby nadszedł po wybuchu 
Wielkiej Wojny, jak nazywano I wojnę 
światową. 3 sierpnia 1914 r. Piłsudski 
zmobilizował ponad setkę najlepszych 
strzelców i utworzył z nich Pierwszą 
Kompanię Kadrową. 6 sierpnia podod-
dział ruszył na teren zaboru rosyjskie-
go aby wzniecić powstanie. Legioniści 
nie zostali jednak, z różnych przyczyn, 
przychylnie przyjęci przez polską lud-
ność. Klęska tego rajdu nie zaprzepa-
ściła jednak szans na budowę polskiego 
wojska. 

Poszli strzelcy 
w krwawy bój
27 sierpnia 1914 r. utworzono Le-

giony Polskie składające się z Legionu 
Wschodniego (Lwów) i Legionu Zachod-
niego (Kraków). We wrześniu grupę 
lwowską rozwiązano, a w grudniu grupę 
krakowską przekształcono w 1. Brygadę 
na której czele stanął Józef Piłsudski. 
W maju 1915 r. powstały dwie kolejne 
brygady i polskie wojsko rozrosło się do 
kilkunastu tysięcy żołnierzy.

Legioniści okazali się doborowymi 
żołnierzami. Austriacy posyłali ich na 
najtrudniejsze odcinki frontu. Polacy 
bili Rosjan odważnie i skutecznie. Do 
historii przeszły sławne bitwy: pod 
Łowczówkiem (22-25 grudnia 1914 r.), 

Rokitną (13 czerwca 1915 r.), Kostiuch-
nówką (4-6 lipca 1916 r.) i wiele innych. 
Po kampanii letniej 1916 r. Legiony zo-
stały wycofane z frontu i zgromadzone 
w Baranowiczach.

Kiedy przyszła chwila próby
5 listopada 1916 r. Niemcy i Austria-

cy, chcąc pozyskać polskiego rekruta, 
wydali proklamację w której obiecali 
Polakom odbudowę państwa. Utworzo-
ne królestwo miało mieć swoją armię, 
a jej zaczątkiem miały być Legiony 
Polskie. W listopadzie i grudniu legio-
nistów przewieziono koleją na Mazow-
sze – na teren okupowany już wówczas 
przez Niemców. Pułki legionowe, któ-
re przeszły z podległości austriackiej 

pod zwierzchnictwo niemieckie, roz-
lokowano w wielu garnizonach, między 
innymi w Warszawie, Modlinie, Górze 
Kalwarii i Zegrzu Południowym. 

Na początku lata 1917 r. Niemcy i 
Austriacy zażądali złożenia przysięgi 
przez żołnierzy Legionów pochodzą-
cych z zaboru rosyjskiego. Rota ślubo-
wania Królewiaków zawierała fragment 
o braterstwie broni z armiami Niemiec 
i Austro-Węgier. 

Ten zapis spowodował wzburzenie 
a Józef Piłsudski, chociaż nie był ko-
mendantem całych Legionów, zasuge-
rował towarzyszom broni odmówienie 
przysięgi. 

W pierwszej połowie lipca 1917 r. 
odbyły się uroczystości przysięgowe, 

Józef Piłsudski - twórca Legionów i komendant 1. Brygady (wikipedia.org)
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Narodowe Święto Niepodległości co roku niezmiennie przywołuje najdonioślejsze wydarzenia w naszych dzie-
jach. 102 lata temu pomyślny z punktu widzenia dążeń niepodległościowych koniec wielkiej wojny, stworzył nie-
powtarzalną szansę dla odbudowy bytu Rzeczypospolitej.

Autorem restytucji jest Naród Polski reprezentowany przez swych znakomitych przedstawicieli, którzy działając 
na wielu, jakże różnorodnych polach działalności politycznej i społecznej, niejednokrotnie konkurując ze sobą 
dążyli z determinacją do odrestaurowania  państwa. działania te były okupione licznymi ofiarami, wiodły przez 
porażki, zniechęcenie i zwątpienie. zakończyły się jednak upragnionym sukcesem, u którego podstaw leży zbio-
rowy wysiłek całego Narodu.

Istotą przesłania jakie płynie z wydarzeń sprzed 100 lat jest poczucie sprawczości, sprawności w działaniu, umie-
jętności podjęcia wyzwania i determinacja w dążeniu do jego realizacji. 

Nie muszę dodawać, że są to kwestie uniwersalne, jakże aktualne w naszych dzisiejszych czasach. Warto o tym na 
pewno pamiętać, w odniesieniu do spraw, które na co dzień nas zajmują, do spraw lokalnego, serockiego samorzą-
du, ale też tych ogólnokrajowych i światowych. zwłaszcza w obliczu wyzwań, wobec których stajemy.

Artur Borkowski 
Burmistrz Miasta i Gminy Serock

Bitwa pod Kostiuchnówką (4-6 lipca 1916 r.) – największy i najkrwawszy bój legionistów (wikipedia.org)

które zostały w większości zbojkotowa-
ne przez legionistów (poza żołnierzami 
2. Brygady i 2. Pułku Ułanów).

Od uwięzienia do wolności
Bunt zakończył się rozwiązaniem 

Legionów Polskich. Podoficerowie i 
szeregowcy zostali internowani w obo-
zie jenieckim w Szczypiornie k. Kalisza 
(potem w Łomży), a oficerowie w ko-
szarach w Beniaminowie (Białobrze-
gach). Józef Piłsudski trafił do twier-

dzy magdeburskiej. Na front wysłano 
2. Brygadę płk. Józefa Hallera, która w 
większości nie zbuntowała się w lipcu 
1917 r., ale i ona w nocy z 15 na 16 
lutego 1918 r. przeszła na drugą stronę 
frontu pod Rarańczą. 

Zbliżała się niepodległość. Obóz w 
Łomży zlikwidowano w lipcu 1918 r., a 
w Beniaminowie w październiku. Ostat-
nich legionistów, którzy jeszcze w nich 
przebywali, uwolniono. 9 listopada 
zwolniono Józefa Piłsudskiego, który 

już następnego dnia stanął w Warsza-
wie i został zwierzchnikiem wojska a 
wkrótce potem Tymczasowym Naczel-
nikiem Państwa. Epopeja legionowa 
dobiegała końca, a żołnierze Legionów 
włączyli się wbudowanie odrodzonej 
Rzeczypospolitej.

Mirosław Pakuła
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Powstanie listopadowe na ziemi serockiej
190 lat temu wybuchło powstanie 

w Królestwie Polskim – w państwie 
utworzonym w 1815 r. na mocy kon-
gresu wiedeńskiego i połączonym unią 
personalną z Rosją (królem polskim był 
rosyjski car).  

Bunt przeciwko wszechwładzy ro-
syjskiej rozpoczął się spontanicznie 29 
listopada 1830 r. o godz. 18 atakiem na 
Belweder, w którym rezydował wielki 
książę Konstanty, namiestnik cara Mi-
kołaja I. Powstańcy szybko opanowali 
Warszawę i potem cały teren Królestwa 
Polskiego. Problemy zaczęły się na po-
czątku 1831 r. kiedy car wysłał korpus 
ekspedycyjny w celu stłumienia pol-
skiego zrywu. 

Ponad 100 tys. żołnierzy pod do-
wództwem feldmarszałka Iwana Dy-
bicza przekroczyło granicę 5 lutego 
1831 r. Niedługo potem ziemia serocka 
znalazła się w centrum działań wojen-
nych.

Szaniec Zwolińskiego
W obliczu interwencji rosyjskiej, 

dowództwo polskie rozpoczęło prze-
grupowanie sił. Drogą przez Zegrze i 
Serock przemieszczały się dywizje pie-
choty i jazdy.  

Już 10 lutego część 4. Dywizji Pie-
choty gen. Piotra Szembeka przybyła 
do Serocka i następnego dnia pomasze-
rowała do Pułtuska. W ślad za nią przez 
Serock przeszła 3. Dywizja Piechoty 
gen. Jana Skrzyneckiego (13-14 lutego) 
a potem brygada  gen. Antoniego Gieł-
guda z 1. Dywizji Piechoty gen. Jana 
Krukowieckiego. 17 lutego na obszarze 
od Zegrza do Radzymina rozlokowała 
1. Dywizja Jazdy gen. Antoniego Jan-
kowskiego.

W związku z pojawieniem się Rosjan 
w Pułtusku 22 lutego 1831 r. i ich spo-
dziewanym marszem w kierunku War-
szawy, w pośpiechu umacniano przed-
moście w Zegrzu. Budowa sprawiała 
wiele trudności. Niskie temperatury 
i brak dostatecznej ilości robotników 
opóźniały terminową realizację prac 
ziemnych. Przedmoście nie posiadało 
artylerii, a wały zaledwie opalisadowa-
no drewnem. 

Do obrony szańca wyznaczono 4. Ba-
talion 8. Modlińskiego Pułku Piechoty, 
szwadron jazdy i pododdział saperów. 

Dowództwo powierzono ppłk. Józefowi 
Zwolińskiemu. Szaniec w Zegrzu osobi-
ście inspekcjonował gen. Józef Chło-
picki.

23 lutego 1831 r. oddziały generała 
Iwana Szachowskiego doszły do Seroc-
ka, po czym przeszły po lodzie na lewy 
brzeg Narwi w kierunku Arciechowa, a 
następnie starły się z oddziałami gen. 
Jankowskiego pod Nieporętem. Wobec 
groźby wyjścia oddziałów rosyjskich na 
tyły obrońców przedmościa w Zegrzu 
Zwoliński kazał podpalić most i wyco-
fał się. Z kolei siły nieprzyjaciela ru-
szyły z Nieporętu w kierunku Białołęki. 
Po walkach na Białołęce i pod Olszynką 
Grochowską Rosjanie zmienili koncep-
cję zdobycia Warszawy i większość sił 
wycofali w widły Bugu i Narwi.

Wyprawa na Rosjan
W marcu i kwietniu 1831 r. polskie 

dowództwo rozpatrywało wyprzedza-
jące zaatakowanie Rosjan – tzw. „wy-
prawę na gwardie”. Autorem pomysłu 
był gen. Ignacy Prądzyński. Plan prze-
widywał przejście dwóch kolumn sił 
polskich przez Serock (po wybudowa-
nym moście), postój w Popowie i marsz 
w kierunku Wyszkowa, Brańszczyka i 
Ostrowi Mazowieckiej. Następnie pla-
nowano zająć Zambrów, Ostrołękę i 

Łomżę. 
Na początku maja 1831 r. Polacy nie 

znali położenia głównych sił rosyjskich, 
jednocześnie prowadzili reorganiza-
cję własnych sił. Gen. Jan Skrzynecki, 
głównodowodzący, początkowo scep-
tyczny wobec planów Prądzyńskiego, 
zaczął przychylać się do proponowanej 
wyprawy przez widły Narwi i Bugu na 
rosyjskie gwardie.

Serock, była napoleońska twier-
dza, w planach tej wyprawy miał być 
punktem centralnym. Miasto zajęły 
oddziały gen. Antoniego Jankowskiego, 
mające zabezpieczyć planowane miej-
sce koncentracji sił polskich. Wojskowi 
inżynierowie z Modlina postawili most 
w Serocku zabezpieczony szańcem i 
naprawili uszkodzony most w Zegrzu.

12 maja 1831 r. oddziały polskie 
ruszyły w kierunku Serocka. Dwa dni 
później, na obszarze między Zegrzem 
a Serockiem, zebrało się ponad 40 tys. 
polskich żołnierzy (4 dywizje piechoty, 
14 pułków jazdy i 96 dział). Armia zo-
stała podzielona na trzy kolumny i wy-
ruszyła 15 maja. Grupa gen. Tomasza 
Łubieńskiego (prawe skrzydło sił pol-
skich) ruszyła jak pierwsza, przeszła 
przez most w Serocku i pomaszerowała 
wzdłuż Bugu przez Wyszków do Broku. 
Druga grupa pod dowództwem gen. 

Okolice Zegrza i Serocka na początku XIX w. – fragment mapy (igrek.amzp.pl)



PIELĘGNUJEMY HISTORIĘ

19Informator Gminy Serock

Gen. Jan Skrzynecki, głównodowodzący w wyprawie na gwardie, która 
ruszyła z Serocka (wikipedia.org)

Ppłk Józef Zwoliński, oficer 8. PP, budowniczy szańca w Zegrzu (wikipedia.org)

Jana Skrzyneckiego poszła w kierunku 
na Pniewo, Porządzie, Przetycz, a trze-
cia, dowodzona przez gen. Henryka 
Dembińskiego (lewe skrzydło), ruszyła 
na Pułtusk, Różan.

Przez kolejnych kilkanaście dni 
trwało poszukiwanie głównych sił ro-
syjskich. Do starcia doszło ostatecz-
nie 26 maja 1831 r. pod Ostrołęką. 

Bitwa zakończyła się klęską Polaków. 
Po przegranej, jeszcze w nocy z 26 na 
27 maja, oddziały polskie wycofały się 
w nieładzie drogą w kierunku Różana. 
Przez Pułtusk, Serock i Zegrze żołnie-
rze doszli do Nieporętu, gdzie stanęli 
28 maja. Stamtąd dotarli na Pragę.

Klęska ostrołęcka spowodowała nie 
tylko upadek morale żołnierzy ale i kry-

zys polityczny we władzach polskich. 
Powstanie jednak trwało jeszcze kilka 
miesięcy. Słabło jednak, zwłaszcza po 
upadku Warszawy 7 września. Za jego 
koniec uważa się kapitulację Zamościa 
21 października 1831 r.

Mirosław Pakuła

Czy wiesz, że...

Woda do radości – bo taką nazwę nosi mural przy stadionie, to jeden z pięciu ściennych 
malowideł, które powstały na gminnych stacjach uzdatniania wody w ramach projektu 
Wodawil. Jego inicjatorem jest Miejsko-Gminny zakład Wodociągowy. Pomysłodawcy 
chcieli w ten sposób uwrażliwić odbiorców na znaczenie wody w przyrodzie i życiu 
człowieka. Graficznie wodawilowe murale nawiązują także do charakteru otoczenia, 
w którym się znajdują. do tej pory powstało pięć z planowanych jedenastu murali: 
Woda do radości w Serocku, Stany skupienia w Stasim Lesie, z nieba w Wierzbicy, 
zdrowia doda w Skubiance i Soczysta molekuła w dębinkach. 

Autorem wszystkich wymienionych wyżej murali jest także Mariusz Libel, któremu w wykonaniu malunków poma-
gała Urszula Pieregończuk. 
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Bądź na bieżąco z informacjami z gminy
Mobilny system 
informacji SISMS
Od kilku lat Urząd Miasta i Gminy 

Serock oferuje mieszkańcom bezpłat-
ny system informacji SMS, za pomocą 
którego przekazujemy najważniejsze 
informacje z gminy. Rozszerzyliśmy 
nowe usługi informacyjne o możliwość 
pobrania aplikacji mobilnej na smart-
fony. Bezpłatny system informacji 
lokalnej działa już w kilkuset gminach 
i miastach. Za jego pomocą samorządy 
i różne podmioty przekazują na bieżąco 
informacje o sprawach wpływających 
na komfort życia mieszkańców. System 
pozwala na komunikację kanałami (do 
wyboru): SMS oraz przez aplikację Blisko. 
Wybierz system powiadamiania i bądź 
na bieżąco z informacjami z Urzędu 
Miasta i Gminy Serock.

UWAGA: Prosimy, aby wybrać tylko 
jedną usługę – użytkownicy tradycyj-
nych telefonów komórkowych – usługę 
informacyjną sms, natomiast użytkow-
nicy smartfonów aplikację BLISKO. Ścią-
gając aplikację BLISKO mają Państwo 
możliwość podania swojego numeru 
telefonu, wówczas będziecie mogli 
również otrzymywać wiadomości SMS.

Wiadomości SMS:
• tradycyjne krótkie komunikaty 

tekstowe dostępne na wszystkie typy 
telefonów komórkowych

• rejestracja przez formularz on-li-
ne lub kod SMS

Aplikacja BLISKO:
• jeśli masz smartfona pobierz 

bezpłatną aplikację BLISKO
• wpisz w wyszukiwarce swoją miej-

scowość
• sprawdź z jakich kanałów komu-

nikacji korzystają nadawcy (Aplikacja 
Blisko, SMS, E-mail)

• jeśli chcesz otrzymywać wiado-
mości SMS lub E-mail, zarejestruj się 
przez formularz on-line

• w każdej chwili możesz zmieniać 
swoje ustawienia: nadawców i ich 
serwisy, kanały komunikacji

Aplikacja „Blisko” to jeden z 
elementów systemu wczesnego ostrze-
gania SISMS, za pomocą którego można 
otrzymać informacje, dotyczące m.in. 

występujących niepokojących zdarzeń 
czy spraw, które interesują miesz-
kańców. System SISMS to narzędzie, 
dzięki któremu możemy błyskawicznie 
dotrzeć do mieszkańców. Do zareje-
strowanej osoby wysyłamy informacje 
dotyczące przedsięwzięć gminnych.

Jak korzystać z systemu SISMS? 
Wybierz nadawców: Każdy nadaw-

ca proponuje własny zestaw serwisów 
– wybierz te serwisy, które Cię intere-
sują (powiadomienia będą przychodzić 
tyko z wybranych serwisów). W każdej 
chwili możesz zmieniać swoje usta-
wienia: nadawców i ich serwisy, kana-
ły komunikacji. W aplikacji „Blisko” 
można również włączyć inne powiado-
mienia:

– Child Alert – ogólnopolski kanał z 
komunikatami na temat poszukiwania 

zaginionych dzieci,
– RSO – czyli Regionalny System 

Ostrzegania nadający komunikaty o 
zagrożeniach pogodowych i nie tylko,

– wyłączenia prądu – informacje od 
operatorów energetycznych o planowa-
nych i awaryjnych wyłączeniach prądu 
z dokładnością do ulicy i numeru bloku 
(po podaniu nazwy ulicy i numeru),

– jakość powietrza – komunikaty o 
jakości powietrza dowolnie wybranej 
stacji (należy wybrać z listy dostęp-
nych stacji).

Aplikacja jest darmowa, a korzysta-
nie z niej całkowicie bezpłatne. Komu-
nikator wymaga jedynie połączenia z 
internetem. Aplikację można pobrać na 
wszystkie systemy mobilne w Google 
Play, APP Store oraz Windows Store, 
wpisując w wyszukiwarkę „Blisko”.
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Nowe funkcje terenu po składowisku odpadów w dębem 
Na ostatniej sesji Rada Miejska w 

Serocku podjęła uchwałę o przystąpie-
niu do zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy 
Serock, obejmującego m.in. teren 
zamkniętego składowiska odpadów 
w Dębem. Jest to teren stanowiący 
własność Miasta i Gminy Serock, który 
po zamknięciu składowiska w przewa-
żającej części jest nieużytkowy. Dziś 
podejmujemy starania, aby to zmienić, 
aby nieruchomość znów służyła miesz-
kańcom naszej gminy, choć w zupełnie 
innej niż poprzednio formule.

Rozpoczynana zmiana planu ma za 
zadanie skorygować dotychczasowe 
brzmienie planu, aby teren ten mógł 
równolegle realizować dwie funkcje, 
istotne z punktu widzenia społeczności 
gminnej. 

Spółdzielnia fotowoltaiczna 
jako alternatywa dla tradycyj-
nych źródeł energii

Pierwsze zagadnienie dotyczy umoż-
liwienia realizacji na terenie nieru-
chomości instalacji fotowoltaicznej 
o mocy zainstalowanej przekraczają-
cej 100 kW. Dziś obowiązujący plan, 
ze względu na ograniczenia prawne, 
musiał limitować maksymalną moc 
zainstalowanych urządzeń wytwarza-
jących energię elektryczną ze źródeł 
odnawialnych. Dochodzimy do momen-
tu, kiedy możliwe będzie zwiększenie 
tej mocy, co zamierzamy wykorzystać. 
Plany dotyczące realizacji na nieru-
chomości instalacji fotowoltaicznej 
związane są z trwającym procesem 
rekultywacji zamkniętego składowi-
ska odpadów i możliwości połączenia 
obu zagadnień. Dzięki takiemu zabie-
gowi, możliwa będzie jednoczesna 
rekultywacja składowiska, jak i pozy-
skanie bezemisyjnego źródła energii 
elektrycznej, które będzie stanowiło 
podstawę funkcjonowania tworzonej 
na terenie gminy Serock spółdzielni 
energetycznej.

Inicjatywa utworzenia spółdzielni 
energetycznej zgromadziła dotych-
czas ok 40 osób z terenu Miasta i 
Gminy Serock. Trwają ostatnie prace 
nad projektem statutu spółdzielni i w 
najbliższym czasie będziemy intensyw-

nie pracowali nad przedstawieniem 
założeń spółdzielni zainteresowanym, 
jak również nad jej rejestracją. Po 
uruchomieniu spółdzielni i realizacji 
instalacji wytwórczej energetycznej, 
możliwe będzie dołączenie do spół-
dzielni nowych członków.

Gminne schronisko jako 
kolejne działanie wspierające 
opiekę nad „bezdomniakami”

Drugim zagadnieniem, jakie będzie 
przedmiotem analizy na etapie prac 
nad zmianą planu, jest stworzenie 
miejsca tymczasowej opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi, odłowionymi na 
terenie Miasta i Gminy Serock.

Ustawa o ochronie zwierząt nakłada 
na gminy wiele obowiązków, jednym 
z nich jest wyłapywanie zwierząt 
bezdomnych i zapewnienie im niezbęd-
nej opieki, także weterynaryjnej, a w 
przypadku nieodnalezienia właściciela 
zwierzęcia – zapewnienie im miejsca w 
schronisku.

Każdego roku najtrudniejszym 
elementem jest znalezienie schroni-
ska, które w ramach umowy zawartej 
z Miastem i Gminą Serock, wyrazi chęć 
przyjęcia bezdomnych zwierząt.

Od blisko dwóch lat realizujemy 
obowiązek ustawowy kładąc nacisk 
na adopcje zwierząt bezdomnych, 
tak, aby jak najmniej z nich trafiło 
do schroniska.W tym celu podjęliśmy 
kilka decyzji przekładających się na 
konkretne działania. 

Pierwszą z nich było nadanie upraw-
nień – uchwałą Rady Miejskiej – do 
wyłapywania bezdomnych zwierząt 
funkcjonariuszom Straży Miejskiej 
w Serocku, by to oni każdorazowo 
interweniowali w sprawach zwierząt. 
Dotychczas zadanie to zlecane było 
podmiotowi zewnętrznemu.

Interwencji w sprawie psów od 

zawsze było wiele, ale w ostatnich 
latach zaobserwowaliśmy ich znacz-
ny wzrost. Jasnym się stało, że trze-
ba szukać rozwiązania, dzięki które-
mu zatrzymamy kierowanie każdego 
wyłapanego psa wprost do schroni-
ska. Stanowiło to problem, bo czas na 
odnalezienie właściciela na miejscu, 
tj. na terenie gminy, był bardzo krótki, 
liczony zaledwie w godzinach. Potem 
zwierzę kierowane było do schroniska 
i pomimo, że jego zdjęcie z opisem 
umieszczane było na stronie interne-
towej gminy, właściciel znajdował się 
niezwykle rzadko. Zbyt krótki był to 
także czas, aby znaleźć zwierzęciu 
nowego właściciela.

Wydawało się, że rozwiązaniem 
będzie stworzenie miejsca, w którym 
zwierzę będzie mogło być czasowo 
przetrzymane do czasu transportu 
do schroniska lub przed oddaniem 
do adopcji. Początkowo był to jeden 
kojec.

Ale skala problemu bezdomności 
zwierząt była tak duża, że jeden kojec 
nie wystarczył, aby zabezpieczyć 
wszystkie zgłaszane do nas „bezdom-
niaki”. To dlatego wiosną 2019 r. zleci-
liśmy wykonanie kolejnych trzech 
boksów i zakupiliśmy trzy budy stano-
wiące ich wyposażenie. Pozwoliło nam 
to na wydłużenie czasu koniecznego do 
poszukiwania właścicieli wyłapanych 
zwierząt lub znajdowania im nowych 
domów. Sytuacja uległa poprawie, bo 
przez cały 2019 r. do schroniska trafi-
ły tylko dwa psy. Już wtedy pomagała 
nam Pani Joanna Makiedońska.

Przez kolejne miesiące udało się 
zorganizować system opieki nad zwie-
rzętami przebywającymi pod czasową 
opieką gminy obejmujący zatrudnienie 

Dawne składowisko odpadów w Tarnogrodzie 
zabudowywane instalacją fotowoltaiczną.

Instalacja fotowoltaiczna na 
czaszy dawnego składowiska, to 
ostateczne rozwiązanie kwestii 
przyszłości obiektu, który daw-
niej był źródłem uciążliwości 
dla sąsiadów – Jakub Szymański, 
kierownik Referatu Gospodar-
ki Gruntami, Planowania Prze-
strzennego i Rozwoju
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Utworzenie małego, gminnego 
schroniska staje się dziś nie-
zbędne, abyśmy mogli pomóc jak 
największej liczbie zwierzaków 
znaleźć nowe domy adopcyjne 
- Katarzyna Szmyt, Kierownik 
Referatu Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Nowe przystanki w miejscowościach  Święcienica i Jachranka 
W październiku br. w miejscowo-

ści Święcienica oraz w miejscowości 
Jachranka wykonane zostały nowe 
przystanki autobusowe. Całość prac 
związanych z realizacją zadania koor-
dynował i nadzorował Miejsko – Gmin-
ny Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Serocku.

Prace polegały na wykonaniu pode-
stów z kostki brukowej pod wiaty przy-
stankowe oraz zamontowaniu nowych 
wiat przystankowych, typu „ATENA”. 
Wzór wiat jest zgodny z wiatami 
montowanymi w pozostałych miejsco-
wościach gminy. W miejscowości Świę-
cienica wykonano dwa nowe przystanki 
przy drodze wojewódzkiej, natomiast  
w miejscowości Jachranka – jeden 
przystanek, przy drodze gminnej, przy 
stacji uzdatniania wody. 

Budowa przystanków  w obu miej-
scowościach sfinansowana została z 
pieniędzy pochodzących z Funduszy 
Sołeckich poszczególnych wsi.

Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Serocku

osoby sprawującej nadzór nad czysto-
ścią w kojcach, utworzenie profilu 
facebookowego „Przygarnij z Seroc-
ka”, uznając, że będzie to skuteczniej-
szy kanał komunikacji niż odwiedzana 
na stronie internetowej zakładka oraz 
zapewnianie koniecznej opieki wete-
rynaryjnej, w tym także czipowanie i 
sterylizowanie/kastrowanie wyłapa-
nych zwierząt. 

Wydawało się, że wszystko jest już 
poukładane, także dzięki współpracy z 
Fundacją Pomagamy Bidom z Serocka 
oraz Fundacją Westy Do Adopcji.

Pomoc w zgodzie z przepisami 
prawa
Ale wciąż, najtrudniejszym elementem 
do „ułożenia” było już tylko w peł-
ni zgodne z przepisami adoptowanie 
zwierząt wyłapanych z terenu gminu, 
po które nigdy nie zgłosił się właściciel. 
Na gruncie ustawy o ochronie zwierząt 
adopcje porzuconych zwierząt po-
winny odbywać się ze schroniska – po 
uprzednim zaczipowaniu i sterylizacji/
kastracji. Nasz gminny punkt czaso-

wego przetrzymywania zwierząt taką 
właśnie funkcję schroniska de facto 
pełnił. Zwierzę po odłowieniu/wyłapa-
niu trafiało do boksu na terenie MGZGK 
w Serocku przy ul. Nasielskiej 21. Mia-
ło zapewnioną stosowną opiekę wete-
rynaryjną, było ogłaszane jako zwierzę 
zagubione, poszukujące właściciela lub 
nowego domu adopcyjnego i w znako-
mitej większości przypadków rzeczy-
wiście znajdowało nowy dom i nowych 
właścicieli/ trafiało do adopcji. 

Pomysł utworzenia gminnego schro-
niska jest zatem tak naprawdę zale-
galizowaniem stanu obecnego, z tym, 
że w innej lokalizacji, w pełni zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie. Nie bez znaczenia pozosta-
je obowiązek wynikający z ustawy 
o ochronie zwierząt, który dotyczy 
zapewnienia miejsca w schronisku 
bezdomnym zwierzętom wyłapanym 
z terenu gminy, sprowadzający się 
do konieczności zawarcia stosownej 
umowy ze schroniskiem. Wysoki pozio-
mu adopcji i kierowanie niewielkiej 
liczby zwierząt do schronisk (od stycz-

nia 2018 r. do dziś to zaledwie 11 psów) 
sprawiło, że schroniska znajdujące się 
w niedalekiej odległości od Serocka nie 
chciały takich umów zawierać. 

Podkreślić należy, że mówimy o 
realizacji schroniska 10-cio stanowi-
skowego, nie planujemy otwierania 
obiektu mającego pełnić jakąkolwiek 
funkcję usługowo – zarobkową. Gminne 
schronisko funkcjonować będzie tylko 
na potrzeby realizowania opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami wyłapanymi 
z terenu Miasta i gminy Serock.

Referat Gospodarki Gruntami, 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju
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Inwestycje na  terenie Miasta i Gminy Serock
Tegoroczna jesień i zbliżający się 

koniec, tak trudnego dla nas wszyst-
kich, roku upływają pod znakiem reali-
zacji kolejnych inwestycji niezwykle 
istotnych dla bezpieczeństwa miesz-
kańców naszej gminy. Oprócz zakoń-
czonej już budowy oświetlenia drogi 
gminnej w Jachrance podpisana zosta-
ła umowa z firmą ENERGOLINIA Adam 
Mańko na budowę oświetlenia ul. 
Borówkowej w Dosinie. Przewidywany 
termin zakończenia zadania, to począ-
tek grudnia br. 

W szczególności warto jednak wspo-
mnieć o niżej wymienionych inwe-
stycjach, powstających przy udziale 
środków, pochodzących z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Dzięki przyznanemu wsparciu finan-
sowemu dobiega końca modernizacja  
ul. Arciechowskiej w miejscowości 
Cupel, w ramach której firma Bene-
vento  Sp. z o.o. za kwotę nieco ponad 
255 tys. zł. przebudowała ponad pól 
kilometrowy odcinek drogi. Ponad-
to podpisane zostały umowy: z firmą 
Benevento  Sp. z  o.o.   na przebudo-

wę ul. Kazimierza Wielkiego w Serocku 
oraz z firmą INFRASTRUKTURA BUD-59 
Sp. z o.o. na budowę ul. Poprzecznej 
w Borowej Górze. Wartość tych dwóch 
zadań to blisko 474 tys. zł.  

Również przy udziale środków z RFIL 
powstaną równie ważne, od dawna 
planowane, inwestycje, które – mamy 
nadzieję – uprzyjemnią spędzanie 
wolnego czasu na świeżym powietrzu 
nie tylko młodszym ale także starszym 
mieszkańcom. W  ramach podpisanej 
w dniu 25 września umowy firma ZUK 
– OGRODY Dominik Goźliński ze Stasie-
go Lasu za kwotę niespełna 800 tys. 
zł. przebudowuje właśnie boisko spor-
towe w miejscowości Wierzbica, jak 
również buduje plac zabaw, siłownię 
zewnętrzną, oświetlenie terenu, oraz 
obiekty małej architektury. Drugim z 
zadań jest rewitalizacja placu zabaw 
w miejscowości Dębe, w ramach której 
planowane jest utworzenie na terenie 
działki nr ewid. nr 52/2 placu zabaw 
z podziałem na strefy funkcyjne: dla 
dzieci młodszych, dla dzieci starszych, 
dla młodzieży i dorosłych oraz montaż 

urządzeń  wyposażenia towarzyszące-
go wraz z budową sieci energetycznej 
oświetlenia terenu. 23 października 
nastąpi podpisanie umowy na realiza-
cję tego zadania z wykonawcą wyło-
nionym w przetargu nieograniczonym 
– również firmą  ZUK – OGRODY Domi-
nik Goźliński ze Stasiego Lasu. Wartość 
zamówienia to niespełna 590 tys. zł. a 
jego zakończenie przewidywane jest 
na kwiecień przyszłego roku.

Ponadto przygotowujemy się do 
ogłoszenia przetargu na modernizację 
placu zabaw w Maryninie. O tej inwe-
stycji opowiemy Państwu wkrótce. 

Referat Przygotowania
i Realizacji Inwestycji

Podpisano umowę na zimowe utrzymanie 
dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock

Chociaż aura za oknem jeszcze 
jesienna i temperatury nie zapowiada-
ją nadchodzącej zimy, rozstrzygnięto 
już przetarg nieograniczony na „Zimo-
we utrzymanie dróg i chodników na 
terenie miasta i gminy Serock w sezo-
nie zimowym 2020/2021”. 

W dniu 12 października 2020 roku 
podpisano umowę z firmą PARTNER 
Dariusz Apelski z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Płytowej 1, która w postępo-
waniu przetargowym zaproponowała 
najkorzystniejsze warunki. 

Zgodnie z umową, zakres prac obej-
muje odśnieżanie  jezdni dróg, chodni-
ków, placów, parkingów, ścieżek rowe-
rowych wraz z likwidacją śliskości za 
pomocą mieszanki piaskowo – solnej. 
Umowa została zawarta do dnia 15 
kwietnia 2021 roku. Wartość zamówie-
nia, zgodnie z podpisaną umową nie 
przekroczy kwoty 800 000,00 zł.  

Do zimowego utrzymania zaangażo-

wani będą także pracownicy i sprzęt 
własny Miejsko-Gminnego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Serocku.

W ramach „Akcji Zima” odśnieżane i 
posypywane mieszanką piaskowo-solną 
będą drogi, chodniki, ścieżki rowero-
we, place i parkingi będące w zarzą-
dzie Miasta i Gminy Serock.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą 
o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach do uprzątnięcia m.in. błota, 
śniegu i lodu z chodników położonych 
bezpośrednio przy granicy nierucho-
mości zobowiązany jest właściciel tej 
nieruchomości. To samo dotyczy dróg 
prywatnych.

Jeśli będą mieli Państwo jakiekol-
wiek uwagi dotyczące zimowego utrzy-
mania dróg, a także innych terenów 
będących w zarządzie gminy, prosimy 
o zgłaszanie ich do Miejsko-Gminnego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w 
Serocku pod nr tel. (22) 782-75-73, lub 

na adres e-mail:mgzgk@serock.pl .

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Serocku

Staramy się, aby pomimo trud-
ności, które dają się odczuć 
również w gospodarce, realizo-
wać zaplanowane zadania in-
westycyjne, w trosce o naszych 
mieszkańców i miejsce, w któ-
rym mieszkamy - Monika Głęboc-
ka-Sulima, kierownik Referatu 
Przygotowania i Realizacji Inwe-
stycji




