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4 października, godz. 18.00

Wystawa fotografii „Przewidoczni” Andrzej Grudzień; spotkanie z autorem wystawy „Uczucia i emocje w fotografii”

sala widowiskowa Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, ul. Pułtuska 35

zapisy w CKiCz – tel 22 782 80 70

9 października , godz. 19.00

Milczący sfinks albo trubadur złudzenia. Rzecz o Jerzym Szaniawskim – spektakl Teatru Starszaki

sala widowiskowa Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, ul. Pułtuska 35

Zapisy w CKiCz – tel 22 782 80 70. Szczegóły wkrótce. 

10 października 

Serockie łowy - otwarte zawody spinningowe teamów.

Szczegóły na www.kolo6wola.ompzw.pl

10 października, godz. 17.00

Chwytaj dzień – przeboje Zbigniewa Wodeckiego, śpiewa Robert Rozmus

Hotel Narvil Conference&Spa****, ul. Czesława Miłosza 14A

Bilety w cenie 30 zł dostępne na www.biletyna.p – honorujemy Kartę Serocczanina

Dla posiadaczy Serockiej Karty Seniora bezpłatna rezerwacja miejsc  - CKiCz tel 22 782 80 70

11 października godz. 16.30

Wokół Babskiej przyjaźni – wernisaż i spotkanie z malarkami: Beatą Sidorczuk, Mariolą Rudnicką, Katarzyną Ku-

charską; moderatorka spotkania Hanna Strzałkowska

sala widowiskowa Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, ul. Pułtuska 35

zapisy w CKiCz – tel 22 782 80 70

11 października godz. 15.00

Muzyczny Podwieczorek, Potęga smaku – Cezary Nowak – słowo, Tomasz Pawłowski – fortepian

17 października godz. 18.00 

Teatr Piosenki Elżbiety Zapendowskiej w spektaklu muzycznym Barometr

sala widowiskowa Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, ul. Pułtuska 35

zapisy w CKiCz – tel 22 782 80 70

18 października, godz. 15.00

„Szaniawscy na ziemi serockiej. Cz. II. Jerzy Szaniawski, nasz ziomek – pisarz stąd” – prelekcja dr. Sławomira 

Jakubczaka

prelekcja online na fanpage’u Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku

25 października, godz. 18.00

Życie Jadzi według mnie, występuje Sławomir Holland

sala widowiskowa Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, ul. Pułtuska 35

Bilety w cenie 30, 40 dla nabycia 28 września na biletyna.pl – honorujemy Kartę Serocczanina

25 października – rynek w Serocku

XVIII Bieg Niepodległości na 5 i 10 km, start godz. 14.30

IV Mistrzostwa Powiatu Legionowskiego dzieci i młodzieży w biegach ulicznych, start godz. 12.10

16 marsz Nordic Walking na 5 km, start godz. 14.30

Bieg rodzinny z książką

Regulamin i szczegóły na www.sis.serock.pl  

30 października, godz. 19.00

Dziady – widowisko obrzędowe, w wykonaniu Teatru starszaki

sala widowiskowa Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, ul. Pułtuska 35

Zapisy w CKiCz – tel 22 782 80 70. Szczegóły wkrótce.

Szczegóły dotyczące powyższych przedsięwzięć znajdziecie Państwo na stronach organizatorów:  

www.kultura.serock.pl, www.sis.serock.pl, www.serock.pl. 

Przedsięwzięcia kulturalne i sportowe w październiku:
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Drodzy Czytelnicy!

Niepewność, która towarzyszyła wiosennym i letnim miesiącom rozgościła się 

również w barwach jesieni. Pomiędzy wrześniowymi dniami toczy się codzienność 

– nowy rok szkolny, tak inny od poprzednich, powroty z urlopów do domów, do 

pracy, przepełnione tęsknotą za letnim oddechem… Również gospodarze przygo-

towują się już do jesieni. Plonami swoich ziem, pól, sadów i lasów kilka tygodni 

temu złożyli dziękczynienie za tegoroczne zbiory i posłali modlitwy o przychyl-

ność w kolejnym roku. O trosce, jaką mieszkańcy od dawien dawna obdarzają 

swoje domostwa i gospodarstwa oraz o ich pokorze wobec siły natury mogą Pań-

stwo przeczytać w najnowszej publikacji Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, pt. 

„Tako rzecze dwurzecze. Serockie gawędy o dawnych zwyczajach”. Zebraliśmy 

w niej wspomnienia mieszkańców gminy o swoim dzieciństwie na wsi i w małym 

miasteczku, o tęsknocie za dawnymi czasami i szacunku do lokalnych zwyczajów 

i rodzinnych tradycji.  Zapraszamy do czytania.

Końcówka lata i początek jesieni były w naszej gminie mocno intensywne, 

o czym przekonacie się Państwo po lekturze tego numeru Informatora. Przede 

wszystkim – mnóstwo przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. 

Nadal odbywają się one w reżimie sanitarnym, ale cieszymy się, że możemy się 

na nich z Państwem spotykać. Opowiadamy także o realizowanych inwestycjach i 

podejmowanych inicjatywach, przybliżamy historię gminnych zakątków. Pomimo 

niepewności związanej z sytuacją epidemiczną, z ogromną nadzieją patrzymy w 

przyszłość i podejmujemy wiele wyzwań. Zachęcamy do lektury i życzymy cu-

downej jesieni. 
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STRAŻ MIEJSKA W SEROCKU
siedziba: Urzad Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21 pok. 22
kontakt: tel. stacjonarny 22 782 72 92, tel. kom. 603 873 290

e-mail: straz.miejska@serock.pl

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.

Burmistrz przyjmuje interesantów w poniedziałki:
w godz. 12.00 – 14.00 – osobiście w sali na parterze Urzędu Miasta i Gmi-

ny w Serocku. w godz. 14.00 – 15.00 telefonicznie pod nr 22 782 88 05 lub 
podczas videokonferencji. 

Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: 
burmistrz@serock.pl.
Zastępca burmistrza, Marek Bąbolski przyjmuje telefonicznie pod nr 22 

782 88 05.
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Szanowni Państwo, przypominamy, 
że nadal obowiązują ograniczenia i zaka-
zy związane z epidemią koronawirusa. 

Pamiętajmy o konieczności zasła-
niania usta i nosa, wszędzie tam, 
gdzie jest to konieczne, zachowania 

bezpiecznej odległości oraz stosowanie 
się do zaleceń organizatorów podczas 
przedsięwzięć gminnych.

Godziny pracy SP zOz w Serocku

Apelujemy o przestrzeganie 
obowiązujących nakazów i zakazów

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-

Samodzielny Publiczny Zakład Opie-
ki Zdrowotnej w Serocku  zaprasza do 
wzięcia udziału w bezpłatnym progra-
mie profilaktyki chorób układu krąże-
nia, adresowanym do osób w wieku: 
35, 40, 45, 50 i 55 lat, u których nie 
została rozpoznana dotychczas choro-
ba układu krążenia, które w okresie  
5 ostatnich lat nie korzystały ze świad-
czeń udzielanych w ramach programu.

Kto szczególnie powinien wziąć 
udział w programie:

• osoby, u których stwierdzono:
- nadciśnienie tętnicze (wartość RR 
   powyżej 140/90 mmHg)
- podwyższone stężenie we krwi 

Program profilaktyki chorób układu krążenia
cholesterolu całkowitego, LDL-chole-
sterolu, triglicerydów i niskie stężenie 
HDL-cholesterolu),

• osoby palące tytoń,
• osoby z niską aktywnością ruchową,
• osoby z nadwagą i otyłością 
   oraz upośledzeniem tolerancji 
   glukozy,
• osoby narażone na nadmierny stres,
• osoby stosujące złą dietę.

W ramach powyższego programu 
przeprowadzany jest wywiad – ankieta, 
zgodnie z Kartą Badania Profilaktyczne-
go, następnie wykonywane są badania 
z krwi (poziom cholesterolu całkowite-

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

go, LDL, HDL, trójglicerydów, glukozy) 
oraz pomiar ciśnienia tętniczego krwi 
i BMI. 

Następnie ustalany jest termin wizy-
ty u lekarza, który po uzyskaniu wyni-
ków badań wpisuje je do Karty Badania 
Profilaktycznego.

Świadczenia w ramach programu 
udzielane są bez skierowania. Wystar-
czy zgłosić się do swojego lekarza POZ 
lub gabinetu zabiegowego i zbadać 
się.
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nowy lekarz pediatra dr Iwona Górska

Jubileusz Jadwigi Makowskiej

Miło nam poinformować, że do zespo-
łu  Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Serocku dołączył 
kolejny lekarz z wieloletnim stażem, 
specjalista z zakresu pediatrii – lekarz 
pediatra Iwona Górska. Poza standardo-

W imieniu Dyrekcji oraz wszystkich 
pracowników Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Se-
rocku, z okazji jubileuszu 50-lecia pracy 
zawodowej w naszej placówce na sta-
nowisku pielęgniarki,  składamy Pani Ja-
dwidze Makowskiej serdeczne gratulacje 
i podziękowania za piękne lata pracy na 

wymi przyjęciami dzieci chorych  Pani 
doktor wykonuje również patronaże, 
bilanse zdrowia dziecka, szczepienia 
ochronne. Grafik pracy dr Iwony Górskiej 
w okresie epidemii COVID-19:

• poniedziałek w godzinach 15:00 –18:00

rzecz niezliczonej liczby pacjentów. 
Życzymy aby Pani zaangażowanie i 

wytrwałość pozwoliły na realizację po-
stawionych sobie celów, przynoszących 
kolejne sukcesy. 

Niech radość ze wspaniałych osiągnięć 
w pracy będzie dla Pani źródłem dumy i 
satysfakcji.

• czwartek w godzinach 09:00 – 12:00 
     • piątek w godzinach 15:00 – 18:00

Świadczenia udzielane są w postaci 
teleporad w zakresie POZ.

Centrum Szkoleń i Konferencji 
Geovita w Jadwisinie

Centrum Konferencyjne Geovita w 
Jadwisinie, z kompleksem siedmiu w 
pełni wyposażonych sal konferencyj-
nych, znajduje się zaledwie 35 km od 
Warszawy. Ośrodek położony jest w 
malowniczej okolicy, nad samym brze-
giem Jeziora Zegrzyńskiego. Oprócz 
szkoleń i konferencji organizowane są 
imprezy integracyjne, biesiady, przy-
jęcia okolicznościowe (jubileuszowe, 
komunie, wesela). Ośrodek proponuje 
gościom pokoje 1-,2- i 3-osobowe a 
także pokoje studio. W obiekcie znaj-
duje się również sala restauracyjna na 
150 miejsc, kawiarnia, chata grillowa, 
Karczma Zalipiańska, oraz miejsce na 
ognisko. Po godzinach goście skorzy-
stać mogą m.in. z sauny oraz bilardu.

• 7% rabatu na organizację przyjęć 
okolicznościowych: wesela, komunie, 

nowi Partnerzy Programu „Karta Serocczanina”
chrzciny, urodziny, imieniny,

• 5% rabatu na kartę restauracyjną z 
wyjątkiem alkoholu,

• 5% rabatu na organizację konfe-
rencji  oraz eventów,

• 5% rabatu na noclegi – baza nocle-
gowa: hotel, domki, pawilony.

Kontakt:
ul. Ogrodowa 31, Jadwisin
05-140 Serock
tel. 22 782 74 74, 695 377 715 (recepcja)
tel. 601 811 557 (marketing)
e-mail: jadwisin.recepcja@geovita.pl : 
rezerwacje indywidualne
e-mail: jadwisin@geovita.pl : rezerwa-
cje grupowe
www.geovita.pl

MM. Krajobrazy – projektowanie i 
pielęgnacja zieleni

MM.Krajobrazy to pracownia archi-

tektury krajobrazu oferująca szeroki 
wachlarz usług ogrodniczych. 

Firma zajmuje się:
• projektowaniem ogrodów prywat-

nych i terenów zieleni przy instytu-
cjach / firmach,

• wykonawstwem – urządzaniem 
zieleni (zakładanie trawników, auto-
matyczne systemy nawadniające, na-
sadzenia roślinne),

• opieką nad ogrodami / pielęgna-
cją zieleni,

• oraz poradami ogrodniczymi, aran-
żacją tarasów i balkonów, kompozycją 
zieleni we wnętrzach.

10% zniżki na podstawowy projekt 
ogrodu
10% zniżki na konsultację ogrodniczą

Kontakt:
e-mail: kontakt@mmkrajobrazy.pl
tel. 662 133 487
www.mmkrajobrazy.pl

z okazji dnia edukacji narodowej składamy najserdeczniejsze życzenia dyrektorom szkół, całej ka-
drze pedagogicznej, pracownikom administracyjnym, pracownikom obsługi. niech w tym trudnym roku, 
który przypada na czas pandemii nie zabraknie Państwu satysfakcji z pracy, zrozumienia i odpowiedniej 
motywacji. dzieciom i młodzieży życzymy, abyście pomiędzy zdobywaniem wiedzy i nabywaniem umie-
jętności uczyły się odpowiedzialności za własne wybory i odwagi w podejmowaniu wyzwań. dobrych 
wzorców i odnajdowania pasji. Wszystkiego dobrego. 
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"Pod biało-czerwoną" - oddaj głos na Serock
Zachęcamy Państwa do oddania głosu 

na SEROCK w akcji "Pod biało-czerwo-
ną". Aby oddać głos, należy wejść na 
stronę https://bialoczerwona.www.
gov.pl/ i wypełnić pola "ankiety".

Dzięki Państwu w naszej gminie 
może stanąć maszt z flagą Polski.

Oddaj głos na Serock i zaproś do 
udziału swoich bliskich.

Projekt „Pod biało-czerwoną” zakła-
da sfinansowanie przez Rząd Rzeczypo-
spolitej Polskiej zakupu masztów i flag 
w każdej z gmin, której mieszkańcy 
dołączą do projektu. Inicjatywa zaku-

pu masztu i flagi zależeć będzie od 
mieszkańców.

Aby wziąć udział w akcji, nale-
ży zebrać odpowiednią (dla gmin do 
20.000 mieszkańców konieczne jest 
oddanie 100 głosów) liczbę głosów 
poparcia online za pomocą niniejszego 
serwisu. Głos poparcia dla inicjatywy 
zakupu masztu i umieszczonej na nim 
flagi, która będzie dumnie eksponowa-
na w centralnym miejscu gminy, mogą 
oddawać jej mieszkańcy.

Ta patriotyczna inicjatywa, reali-
zowana pod honorowym patronatem 

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejs-
cowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Serock – obszar C.

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmi-
any miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Serock – Sekcja F1.

Referat Gospodarki Gruntami Plano-
wania Przestrzennego i Rozwoju infor-
muje, że projekt zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Serock – obszar C, obejmują-
cy obręby 13, 14, 15 w Serocku, znajdu-
je się w fazie wyłożenia do publicznego 
wglądu, w  terminie od dnia 30 wrze-
śnia 2020 r. do 22 października 2020 r. 
W dniu 19.10.2020 r. o godzinie 16.00 
w sali konferencyjnej (pok. 33) Urzędu 
Miasta i Gminy w  Serocku,   Rynek 21, 
odbędzie się dyskusja publiczna nad 

Referat Gospodarki Gruntami Plano-
wania Przestrzennego i Rozwoju infor-
muje, że projekt zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Serock – sekcja F1, dla obrębu 
Jadwisin, znajduje się w fazie wyłoże-
nia do publicznego wglądu, w  termi-
nie od dnia 30 września 2020 r. do 22 
października 2020 r. W dniu 12.10.2020 
r. o godzinie 16.00 w sali konferencyj-
nej (pok. 33) Urzędu Miasta i Gminy 
w  Serocku,   Rynek 21 odbędzie się 
dyskusja publiczna nad rozwiązaniami 
przyjętymi w projekcie miejscowe-
go planu. Termin składania uwag do 

rozwiązaniami przyjętymi w projekcie 
miejscowego planu. Termin wnoszenia 
uwag upływa w dniu 05.11.2020 r.

Ramy zmiany planu określone zosta-
ły uchwałą intencyjną nr 103/XI/2019 
Rady Miejskiej w Serocku z dnia  22 
lipca 2019 r. i dotyczą w szczególno-
ści:

- zmianie ulegają zapisy dotyczące 
wysokości zabudowy dla części tere-
nów obiektów produkcyjnych, składów i 
magazynów i zabudowy usługowej, ozna-
czone na rysunku planu symbolem P/U,

projektu zmiany planu upływa w dniu 
05.11.2020 r.

Ponowne wyłożenie projektu wynika 
ze sposobu rozpatrzenia wniesionych 
uwag podczas pierwszego wyłożenia do 
publicznego wglądu.

Wyłożenie projektu planu odbywa 
się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
w Serocku w punkcie obsługi miesz-
kańca, stanowisko nr 3 w godzinach 
pracy urzędu. Projekt zmiany planu 
jest zamieszczony również na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej pod 
adresem: https://www.bip.serock.
pl/75,ogloszenia. 

- zmianie ulega przebieg nieprze-
kraczalnej linii zabudowy pomiędzy 
posesjami przy ul. Warszawskiej nr 30 
i 32, 

Wyłożenie projektu planu odbywa 
się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
w Serocku w punkcie obsługi miesz-
kańca, stanowisko nr 3 w godzinach 
pracy urzędu. Projekt zmiany planu 
jest zamieszczony również na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej pod 
adresem: https://www.bip.serock.
pl/75,ogloszenia. 

Bądź na bieżąco 
dzięki aplikacji
Jeżeli chcesz być na bieżąco z in-

formacjami z gminy, pobierz bez-

płatną aplikację BLISKO. za jej 

pośrednictwem wysyłamy komu-

nikaty, zaproszenia, informacje o 

przedsięwzięciach. 

Pobierz na smartfona aplikację, 

wybierz nadawcę: Gmina Serock, 

zaznacz serwis, z którego bę-

dziesz otrzymywać informacje. 

Prezesa Rady Ministrów Mateusza Mora-
wieckiego, będzie się opierała o zapał i 
działanie mieszkańców naszych Małych 
Ojczyzn.

Celem projektu jest także godne 
upamiętnienie zwycięstwa wojsk 
Rzeczypospolitej nad armią bolsze-
wicką w Bitwie 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.
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Kolej zegrze – Przasnysz w stawce o „Kolej+”

Inwestycje oświetleniowe na terenie Miasta i Gminy Serock 

Ogłoszenie o dzierżawie gruntu przy cmentarzu w Skubiance

Jak informowaliśmy dotychczas, 
inicjatywa budowy „Kolei Północnego 
Mazowsza”, skupiona wokół zamysłu 
powstania nowego szlaku kolejowego 
dającego mieszkańcom gminy Serock 
bezpośrednie skomunikowanie kolejo-
we z Warszawą, zgodnie z wcześniej-
szymi planami, została skonkretyzo-
wana w postaci wniosku w programie 
„Kolej+”, który w dniu 21 sierpnia 
został złożony w siedzibie spółki PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A.

Przypomnijmy, że inicjatywa „Kolei 
Północnego Mazowsza” w praktyce 
polegać ma na wydłużeniu do Prza-
snysza odbudowywanej obecnie linii 
kolejowej nr 28. Program „Kolej+” 
zakłada wparcie finansowe projektów, 
które pozytywnie przejdą dwuetapową 
weryfikację, na poziomie 85% kosztów 
kwalifikowanych inwestycji. Pierwszy 
etap weryfikacji zakończy się ciągu w 
3 miesięcy, wówczas uzyskamy odpo-
wiedź co do tego, z jaką dynamiką będą 
postępować prace nad tym projektem.

„Kolej Północnego Mazowsza” to 
inicjatywa, która zintegrowała 18 samo-
rządów z regionu północnego Mazowsza, 
pod wspólnym celem jakim jest uspraw-
nienie komunikacji w naszym regionie, 

Dzięki wsparciu finansowemu ze 
środków pochodzących z budżetu Woje-
wództwa Mazowieckiego w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywiza-
cji Sołectw MAZOWSZE 2020” zostały 
zrealizowane kolejne niezwykle istotne 
dla bezpieczeństwa i poprawy jakości 
życia mieszkańców inwestycje polega-
jące na budowie oświetlenia drogowe-
go. 

Przedmiotem dzierżawy jest część 
działki nr 409 z obrębu Skubian-
ka gm. Serock stanowiąca własność 
Miasta i Gminy Serock (teren sąsia-
dujący bezpośrednio z cmentarzem w 
Skubiance).

Istnieje możliwość dzierżawy 
placów pod cmentarzem parafialnym w 
Skubiance w okresie od 23.10.2020 r. 

a tym samym poprawa naszej jakości 
życia. Projekt ma szansę stać się prze-
łomowym z punktu widzenia potrzeb 
mieszkańców, stąd ogromne zaintere-
sowanie ze strony wszystkich poten-
cjalnych samorządowych beneficjentów 
nowej infrastruktury. Ogromnie cieszy 
nas zainteresowanie z jakim projekt 
spotyka się ze strony branżowych środo-
wisk kolejowych, o czym mogą świad-
czyć nw. publikacje na portalach na 
kolei.pl i rynek-kolejowy.pl. 

Niebagatelnym wyzwaniem, zwią-
zanym z projektem, będzie zapewnie-
nie jego finansowania, stąd partnerzy 
działający pod szyldem tej inicjatywy 
wspólnie będą podejmować starania 
ukierunkowane na pozyskanie stosow-
nych środków finansowych, aby sama 
inicjatywa była jak najmniejszym 
obciążeniem dla budżetów poszczegól-
nych samorządów.

Dostrzegamy duże zainteresowanie 
zaproponowaną inicjatywą, dlatego 
dotychczasowy krąg partnerów uczest-
niczących w projekcie zapewne będzie 
ulegał rozszerzeniu. Dziś to zaintere-
sowanie pozwala nam z optymizmem 
patrzeć w przyszłość, choć najważniej-
sze wyzwania dopiero przed nami.

Przypomnijmy, że dotychczas poro-
zumienia o partnerstwie w projekcie 
podpisały:

- Samorząd Województwa Mazo-
wieckiego;

- samorządy powiatowe: legionow-
ski, pułtuski, makowski i przasnyski,

- samorządy gminne: Wieliszew, 
Nieporęt, Serock (lider), Pokrzywnica, 
Pułtusk, Karniewo, Maków Mazowiecki, 
Szelków, Krasne, Sypniewo, Płoniawy 
– Bramura, gmina Przasnysz, Miasto 
Przasnysz.

O wszelkich kolejnych postępach w 
sprawie będziemy Państwa informo-
wać.

Referat Gospodarki Gruntami 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

do 22.11.2020 r. 
Wszystkie zainteresowane dzierża-

wą w ww. terminie osoby prosimy o 
składanie wniosków w kancelarii ogól-
nej tut. Urzędu, pok. 1 na parterze, w 
terminie do dnia 09.10.2020 r. 

Informujemy, że jedna osoba może 
wnioskować o nie więcej niż dwa miej-
sca.

W dniu 15.10.2020 r. o godzinie 
14:00  w siedzibie tut. Urzędu – sala nr 
33, nastąpi przedstawienie szczegóło-
wych zasad dzierżawy gruntu.

Referat Gospodarki Gruntami 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Nowoczesne i energooszczędne 
oświetlenie LED zyskały drogi gminne: 
ulica Oliwkowa w miejscowości Dosin, 
ulica Spacerowa w miejscowości Kania 
Nowa,  droga nr 180404W w miejsco-
wości Guty oraz odchodząca od drogi nr 
180405W – droga gminna w miejscowo-
ści Zabłocie.  

Ponadto na ukończeniu są roboty 
budowlane związane z oświetleniem 

drogi gminnej w miejscowości Jachran-
ka, natomiast w dniu 25 września 
nastąpiło otwarcie ofert w przetargu  
nieograniczonym na budowę punktów 
świetlnych na ulicy Borówkowej w miej-
scowości Dosin. 

Referat Przygotowania
i Realizacji Inwestycji
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Halo! Jestem rolnikiem i chciałbym się spisać
Przypominamy, że do 30 listopada 

trwa spis rolny. Jedną z opcji przekaza-
nia informacji o swoim gospodarstwie 
jest spis przez telefon. 

Spis przez telefon to rozwiązanie 
stworzone z myślą o rolnikach, którzy 
nie posiadają komputera i dostępu 
do Internetu. Jest to metoda w pełni 
bezpieczna i wygodna – można się spisać 
w domu, bez konieczności kontaktu 
z osobami z zewnątrz. O możliwości 
spisania się przez telefon będą przy-
pominać rachmistrze dzwoniąc od 16 
września do rolników i proponując 
wypełnienie obowiązku spisowego w 
ten właśnie sposób.  

Najważniejszą i obowiązkową meto-
dą spisową Powszechnego Spisu Rolnego 
2020 jest samospis internetowy (apli-
kacja jest dostępna na stronie https://
spisrolny.gov.pl/). Jednak użytkownicy 
gospodarstw rolnych, którzy nie dyspo-
nują komputerem lub dostępem do 
Internetu i nie skorzystają ze stanowi-
ska komputerowego utworzonego dla 
nich w Gminnym Punkcie Spisowym, 
mogą się spisać przez telefon.  

Wystarczy zadzwonić na infolinię 
spisową pod numer 22 279 99 99. Info-
linia działa 7 dni w tygodniu w godzi-
nach 8:00 – 20:00. Przed sięgnięciem 
po telefon warto przygotować wszyst-
kie dokumenty związane z prowadze-
niem gospodarstwa rolnego i mieć 
je przy sobie. Rolnikom o możliwości 
spisu telefonicznego będą od 16 wrze-
śnia przypominać rachmistrze. Jeśli do 
nas zadzwonią, warto skorzystać z ich 
propozycji i wypełnić od razu formu-
larz spisowy. 

W przypadku pytań lub wątpliwości 
co do tożsamości i uprawnień rach-

Usunięcie azbestu w 2020 r.
Referat Ochrony Środowiska, Rolnic-

twa i Leśnictwa informuje, że Uchwałą 
Zarządu Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie w dniu 27 sierpnia 2020 
roku przyznał dofinansowanie w formie 
dotacji w wysokości do 27.999,60 zł, 
co stanowi 40% kosztu kwalifikowane-
go zadania. Pozostałe 60% w kwocie 
41.999,40 zł pochodzić będzie z budże-
tu Miasta i Gminy Serock. W ramach 
zadania planowane jest odebranie 

mistrza, należy zadzwonić na infoli-
nię spisową pod numer 22 279 99 99 i 
zweryfikować te informacje. 

Więcej informacji o spisie na stronie 
https://spisrolny.gov.pl.

składowanych na nieruchomościach ok. 
92 ton płyt azbestowych oraz zdemon-
towanie ok. 56 ton pokryć dachowych 
wykonanych z wyrobów zawierających 
azbest z 62 nieruchomości. 

W związku z powyższym zachęcamy 
pozostałych właścicieli nieruchomości, 
na których znajduje się azbest, aby 
składali wnioski na bezpłatne usunię-
cie eternitu. Wniosek wraz załącznika-
mi można pobrać w Urzędzie Miasta i 
Gminy w Serocku, pok. nr 11 na parte-

rze lub ze strony internetowej www.
serock.pl w zakładce dbamy o środowi-
sko – zadania – odbiór azbestu. 

Więcej informacji w sprawie uzyskać 
można pod nr tel. /22/ 782-88-39 i 
/22/ 782-88-53.
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Remont zbiorowej mogiły żołnierzy poległych w 1920 r. 
w mogile żołnierze oraz symbolicznie 
umieszczono na tablicy nazwiska żoł-
nierzy, którzy polegli pod Serockiem w 
czasie Bitwy Warszawskiej. 

Zadanie to dofinansowano ze środ-
ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury.

W sierpniu bieżącego roku został 
przeprowadzony remont zbiorowej 
mogiły żołnierzy poległych w 1920 r, 
która znajduje się na terenie cmenta-
rza parafialnego w Serocku. 

Prace remontowe polegały na wy-
mianie pękniętych elementów na-
grobka, uszczelnieniu i zespojeniu 
poszczególnych części pomnika, wy-
polerowaniu płyt, z których wykonany 
jest pomnik, położeniu dodatkowych 
płyt nagrobnych na pomniku. 

W ramach przeprowadzonych prac 
remontowych zamontowana została 
również nowa płyta pionowa, na któ-
rej zostali wymienieni spoczywający 

Realizacja zadań finansowanych z wykorzystaniem środków 
Funduszu Sołeckiego

W minionych dniach zakończone zo-
stały prace, nadzorowane przez Miej-
sko–Gminny Zakład Gospodarki Komu-
nalnej, obejmujące realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków po-
chodzących z Funduszu Sołeckiego So-
łectwa Izbica oraz Sołectwa Stasi Las.

1. Sołectwo Izbica środki na 2020 
rok przeznaczyło na zagospodarowanie 
terenu rekreacyjnego należącego do 
Wspólnoty Wsi Izbica. 

Realizacja prac polegała na urzą-
dzeniu zejścia do linii brzegowej Je-
ziora Zegrzyńskiego.

W ramach realizacji zadania prze-
prowadzono prace polegające na:
- wycince zakrzaczeń i gałęzi drzew 

ograniczających dostęp do wody
- niwelacji i porządkowaniu terenu z 

nadaniem odpowiednich spadków 
umożliwiających odprowadzenie 
wody opadowej

- mechanicznej niwelacji poboczy uli-
cy Szczupakowej wraz z wykonaniem 
humusowania i obsiewem trawą,

- porządkowaniu terenu z zalegających 
odpadów w tym gruzu.

Prace zrealizowane zostały przez 
Firmę Wiesław Jarosz z Kępistego (pra-
ce na zieleni), firmę Spółka Cywilna 
Kobiałka z Wyszkowa (roboty ziemne) 

oraz pracowników Miejsko–Gminnego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Se-
rocku (porządkowanie terenu).

2. Sołectwo Stasi Las środki z fundu-
szu sołeckiego przeznaczyło na realiza-
cję zadania polegającego na wykona-
niu instalacji systemu nawadniającego 
strefy zieleni na terenie rekreacyjno 
– sportowym na placu zabaw w miej-
scowości Stasi Las.

W ramach realizacji zadania zamon-
towano 8 sekcji nawadniających traw-
nik oraz 1 sekcję linii kroplującej pod 
żywopłot. System podlewania załącza 
się automatycznie w godzinach noc-
nych. 

Na okres zimowy system nawadnia-
nia zostanie wyłączony. Zadanie zre-
alizowane zostało przez Firmę Ogrody 
Warszawy Artur Walczak, Mariusz Lu-
dwin s.c. z Legionowa, która udzieliła 
24 miesięcznej gwarancji na wykonane 
roboty.

Zlecanie oraz nadzór nad prawi-
dłowym wykonaniem całości realizo-
wanych prac prowadzony był przez 
Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Ko-
munalnej. 

MGZGK w Serocku
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Usuwanie folii
Referat Ochrony Środowiska, Rolnic-

twa i Leśnictwa informuje, że w 
ramach realizacji zadania pn. „Usuwa-
nie odpadów z folii rolniczych, siatki i 
sznurka do owijania balotów, opakowań 
po nawozach i typu Big Bag” z terenu 
Miasta i Gminy Serock odebrano i prze-

Palenie w piecu
W związku z rozpoczynającym się 

okresem grzewczym przypominamy o 
BEzWzGLĘdnyM zAKAzIE SPALAnIA 
OdPAdóW na terenie nieruchomości 
oraz w piecach domowych.

Jest to związane nie tylko z regula-
cjami prawnymi i ochroną środowiska, 
ale przede wszystkim z troską o zdro-
wie nas wszystkich. Domowe piece i ko-
tłownie nie są przystosowane do spala-
nia odpadów, gdyż posiadają zbyt niską 
temperaturę i w efekcie wytwarzają 
trujące substancje gazowe, m.in.:
1. tlenek węgla, który powoduje uszko-

dzenia układu krążenia i ośrodkowe-
go układu nerwowego,

2. tlenek azotu powodujący uszkodze-
nia płuc,

3. pyły, które powodują szkodliwe dla 
zdrowia człowieka zanieczyszczenie 
metalami ciężkimi,

4. dioksyny, które powodują choroby 
nowotworowe,

5. dwutlenek siarki, powodujący trud-
ności z oddychaniem i będący przy-
czyną kwaśnych deszczy,

6. chlorowodór, który w połączeniu z 
wodą tworzy kwas solny,

7. cyjanowodór tworzy z wodą kwas 
pruski.

Spalanie śmieci w piecach domo-
wych powoduje również osadzanie się 
trudno usuwanej sadzy w przewodach 
kominowych, której nadmiar może do-
prowadzić do zapalenia się i popękania 
komina. Jest to bardzo często przyczy-
ną zaczadzenia oraz pożarów domu.

Pamiętaj! domowy piec nie jest prze-
znaczony do spalania odpadów i śmieci! 
Czego nie można spalać w piecu?
1. odpadów plastikowych i butelek po 

napojach,
2. worków foliowych,
3. zużytych pieluch jednorazowych,
4. ubrań, szmat, obuwia,

kazano do odzysku/unieszkodliwienia 6 
Mg ww. odpadów. Zgodnie z zawartą z 
Narodowym Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie umową Nr 871/2020/07/OZ-UP-
go/D zawartą w dniu 5 maja 2020 r.) 
Fundusz udzieli gminie dofinansowania 

w formie dotacji w kwocie do 3 000,00 
zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 4 
704,48 zł. To pierwszy, po pilotażowym 
w 2019 r., nabór w programie Racjonal-
ne gospodarowanie odpadami i ochro-
na powierzchni ziemi ogłoszony przez 
NFOŚiGW w Warszawie. 

5. zabawek,
6. gazet kolorowych,
7. opon,
8. odpadów z tworzyw sztucznych,
9. płyt laminowanych
10. płyt wiórowych,
11. ram okiennych z drewna i plastiku,
12. podkładów kolejowych,
13. mebli,
14. drewna malowanego, lakierowane-

go i impregnowanego
15. zmieszanych odpadów komunalnych.

Przypominamy również, że od 1 lip-
ca 2018 r. wszedł w życie zakaz spa-
lania paliw wskazanych w mazowiec-
kiej uchwale antysmogowej.Uchwałą 
nr 162/17 z 27 października 2017 r. 
Sejmik Województwa Mazowieckiego 
wprowadził na obszarze województwa 
mazowieckiego ograniczenia i zakazy 
w zakresie eksploatacji instalacji, w 
których następuje spalanie paliw.

Oprócz wymagań dotyczących użyt-
kowanych i nowych źródeł ogrzewania 
na paliwa stałe, uchwała wprowadza 
zakaz stosowania następujących paliw:
1. mułów i flotokoncentratów węglo-

wych oraz mieszanek produkowa-
nych z ich wykorzystaniem,

2. węgla brunatnego oraz paliw stałych 
produkowanych z ich wykorzystaniem,

3. węgla kamiennego w postaci sypkiej 
o uziarnieniu 0-3 mm,

4. paliw zawierających biomasę o wil-
gotności w stanie roboczym powyżej 
20% (np. mokrego drewna).

Kupując paliwo na opał, mieszkań-
cy Mazowsza powinni domagać się od 
sprzedawców certyfikatów/dokumen-
tów potwierdzających (na piśmie) 
odpowiednie parametry zakupionego 
towaru. Zakup powinien być udoku-
mentowany dowodem sprzedaży (pa-
ragonem lub fakturą). Dokumenty te 
będą stanowiły dowody w trakcie prze-

prowadzania kontroli jakości paliw sto-
sowanych przez mieszkańców.

Ponadto przypominamy, że 
Komin będący bardzo istotnym ele-

mentem budynku, chociaż zajmującym 
tylko niewielką jego powierzchnię, 
może też być niezwykle groźny. Szcze-
gólnie w przypadku pożaru sadzy w 
nieczyszczonym, źle eksploatowanym 
kominie. Temperatura palącej się sadzy 
przekracza wówczas nawet 1000 stopni 
Celsjusza! A taki stan jest wielkim za-
grożeniem dla mieszkańców.

Państwowa Straż Pożarna każdego 
roku odnotowuje kilkanaście tysięcy 
pożarów spowodowanych wadami lub 
nieprawidłową eksploatacją urządzeń 
ogrzewczych. W roku 2019 odnotowano 
15.196 pożarów od urządzeń ogrzew-
czych na paliwa stałe, 249 pożarów od 
urządzeń na paliwa ciekłe i 562 pożary 
od urządzeń na paliwa gazowe. Dane 
statystyczne KG PSP [źródło: www.
kgpsp.gov.pl, data dostępu 10.09.2020].
Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksplo-
atacja przewodów kominowych grozi 
także zatruciem tlenkiem węgla, po-
pularnie zwanym czadem.W sezonie 
ogrzewczym 2019/2020 Państwowa Staż 
Pożarna odnotowała 3.074 zdarzenia 
związane z tlenkiem węgla, w tym 1.447 
osób poszkodowanych i 37 ofiar śmier-
telnych.Dane statystyczne KG PSP [źró-
dło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 
10.09.2020].Ustawa Prawo budowlane 
stanowi, że właściciel – zarządca budyn-
ku jest zobowiązany co najmniej 1 raz 
w roku zlecić przeprowadzenie kontroli 
okresowej kontroli stanu technicznego 
przewodów kominowych (dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych) osobie 
posiadającej odpowiednie uprawnienia 
– mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z 
art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 
pkt 1 ustawy – Prawo budowlane t.j. Dz. 
U. z 2019 r., poz.1186).
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PSzOK
e) zużyte opony (wyłącznie od samo-

chodów osobowych),
f) odpady poremontowe i budowlane 

(pochodzące z prowadzenia drobnych 
prac remontowych w gospodarstwach 
domowych)

W punkcie selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych nIE Są PRzyJMOWA-
nE zMIESzAnE OdPAdy KOMUnLAnE.

Uwaga!!! Przypominamy, że zgodnie 
z przyjętymi w uchwale Rady Miejskiej 
zasadami oraz z regulaminem PSZOK, 
z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, mogą korzystać wyłącz-
nie właściciele nieruchomości położo-
nych na terenie Miasta i Gminy Serock, 
którzy złożyli deklarację o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi i wnoszą do gminy 

Godziny otwarcia i zasady korzy-
stania z Punktu Selektywnej zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Serocku

Uprzejmie informujemy, że Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych czynny jest od wtorku do soboty 
w godzinach 7:00-15:00, z wyjątkiem 
dni ustawowo wolnych od pracy.

W punkcie selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych odbierane są nastę-
pujące rodzaje odpadów:

a) odpady segregowane – opako-
waniowe: papier, plastik, opakowania 
wielomateriałowe, puszki, szkło,

b) odpady biodegradowalne (trawa, 
liście, drobne gałęzie),

c) meble i odpady wielkogabarytowe,
d) zużyty sprzęt elektryczny i elek-

troniczny (kompletny),

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.

opłaty za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów.  Obowiązuje zakaz przywo-
żenia do PSZOK odpadów powstających 
w wyniku prowadzenia działalności 
gospodarczej. Prowadzący działalność 
gospodarczą muszą mieć podpisane 
indywidualne umowy na odbiór odpa-
dów powstających w wyniku prowa-
dzenie tejże działalności.

Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Serocku
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PTA-K w Pułtusku
Teatr "ONI" z CKiCz w Serocku 19 

września br. zaprezentował się w ra-
mach VI Pułtuskich Teatrów Amator-
skich - Konkurs "PTA-K" w MCKiS w 
Pułtusku. "ONI" zagrali etiudę tetralną 
pt.  "Portrety 1920" na podstawie wspo-
mnień legionistek w wykonaniu  w re-
żyserii Betiny Dubiel.

Etiuda teatralna serockiej grupy 
"Oni" miała być częścią planowanego 
tryptyku teatralnego. Czas pandemii 
zredukował plany do jednej części. 

Oto "Portrety (1920)". Plątanina sznur-
ków, tajemnicza stara walizka - kla-
syczny obrazek strychu starego domu. 
Zaczarowane kobiece postacie ożywa-
jące za sprawą chłopaka-przewodnika. 
Czego spodziewać się po takiej sceno-
grafii? Co kazało młodej dziewczynie o 
dobrym szlacheckim nazwisku porzucić 
dom ojcowski? Odpowiedzi na te pyta-
nia przemykają po scenie między nio-
sącymi je aktorami. 

Muzyczny podwieczorek
11 września na serockiej scenie od-

był się pierwszy koncert z cyklu „Mu-
zyczne Podwieczorki” zorganizowany 
we współpracy ze Stowarzyszeniem 
„Instytut Muzyki Dawnej”.

Podczas koncertu usłyszeliśmy „Naj-
piękniejsze dzieła muzyki klasycznej” 
w wykonaniu Agnieszki Banach, Niny 
Górskiej i Michała Junga. Utwory naj-
znakomitszych kompozytorów tj.: F. 

Fontanna Muzyki
30 sierpnia br. odbyła się ostatnia w 

tym sezonie „Fontanna Muzyki”. 
Tym razem dla serockiej publiczno-

ści zagrała Katarzyna Radwańska Trio w 
koncercie „For Sentimental Reasons”.

Trio zaprezentowało znane jazzowe 

Chopina, S. Moniuszki, F. Schuberta, 
V. Belliniego, G. Pucciniego uradowały 
publiczność i wywołały żywe reakcje.

Realizacja wydarzenia była możliwa 
dzięki wsparciu finansowemu powiatu 
legionowskiego, który objął patrona-
tem to wydarzenie.

Zapraszamy na kolejny koncert z cy-
klu „Muzyczny Podwieczorek w dniu 11 
października br. o godz. 15:00.

standardy. 
Usłyszeliśmy m.in.: "Quando, Quan-

do”, „For Sentimental Reasons”, "Over 
the Rainbow”, "Fly Me to the Moon".

Dziękujemy za te piękne, muzyczne 
doznania.

Seniorzy z Serocka na scenie w Pułtusku
Także seroccy seniorzy z Teatru Star-

szaki wystąpili w tym cyklicznym pułtu-
skim przedsięwzięciu. 

Jury, w którego składzie byli m.in. 
profesorowie z Akademii Teatralnej w 
Warszawie, było pod ogromnym wraże-
niem pracy zespołowej, skupienia uwa-
gi, stworzonej atmosfery, kostiumów 
i scenografii. Wyniki konkursu znane 
będą w październiku.

Centrum Kultury i Czytelnictwa 
oraz Teatr Starszaki
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Fontanna Muzyki

narodowe czytanie

Od kilku lat na serockim rynku or-
ganizujemy wspólne czytanie lektur w 
ramach akcji „Narodowe czytanie”. W 
tym roku w całej Polsce czytane były 
fragmenty „Balladyny” Juliusza Słowac-
kiego. 

Dziękujemy ochotnikom za odtwo-
rzenie fragmentu dramatu oraz słucha-
czom, którzy wzięli udział w przedsię-

wzięciu.
Narodowe Czytanie jest inicjatywą 

Prezydenta RP oraz jego Małżonki. W 
organizacji ogólnopolskiej akcji Kance-
larię Prezydenta od lat wspiera Narodo-
we Centrum Kultury.

Zapraszamy do udziału w przyszłym 
roku, będziemy czytać „Moralność pani 
Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

Rejsy po narwi
24 sierpnia w godzinach popołudnio-

wych, przy zachodzie słońca odbyły się 
bezpłatne rejsy dla mieszkańców naszej 
gminy. W tę niezwykłą wycieczkę histo-
rycznymi łodziami RYTMAN oraz DAR 
MAZOWSZA zabrała nas Fundacja Rok 
Rzeki Wisły przy współpracy z CKiCz w 
Serocku. Jednogodzinne rejsy umilane 
były opowieściami przewodnika o histo-
rii rzeki Wisły oraz jej znaczeniu w na-
szym regionie. Zadanie dofinansowano 
ze środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego.

Pożegnanie wakacji na plaży miejskiej

Plon przynieśli do Raciąża

W ostatnią sobotę sierpnia na plaży 
miejskiej w Serocku pożegnaliśmy wa-
kacje. Przygotowaliśmy liczne atrakcje 
i zabawy na ten dzień dla mieszkańcom 
naszej gminy. Jako pierwszy wystąpił 
iluzjonista pan Kamil Łysień, który prze-
niósł najmłodszych uczestników w świat 
czarów pokazując magiczne sztuczki. 
Następnie Pani Joanna Płóciennik z Fun-
dacji Sztuka Ciała przedstawiła krótką 
pantomimę, podczas której dzieci stały 
się małymi mimkami i mimami. Obej-
rzeliśmy także spektakl pt. „Wombat, 

19 września grupa obrzędowa, konty-
nuująca pod skrzydłami Stowarzyszenia 
Kulturalny Serock ubiegłoroczną Rolę 
Folklora, wystąpiła na VII Jarmarku Ra-
ciąskim z widowiskiem "Plon, niesiemy 
plon". Dożynkowa inscenizacja wzięła 
udział w Przeglądzie Teatrów Ludycz-
nych i Inscenizacji Ulicznych - Teatr 
jako tradycja jarmarczna.

30 października na scenie Centrum 

nie śpi” o przygodach małego zwierząt-
ka i jego przyjaciółki. Odkrycie fanta-
stycznego, czerwonego świata, pełnego 
ciekawych przedmiotów okazało się 
ciekawsze niż codzienne czynności w 
krainie Jaśniejącej Bieli.

Po przedstawieniu najmłodsi widzo-
wie wzięli udział w sensorycznych za-
bawach. Podczas wydarzenia nie mogło 
zabraknąć skoczków spadochronowych, 
którzy jak zwykle zapewnili widzom 
niezwykłe podniebne widowisko.

Kultury i Czytelnictwa w Serocku poka-
zane zostanie najnowsze widowisko po-
święcone obrzędowi zadusznemu czyli 
tzw. Dziadom, do którego próby już 
trwają. Zachęcam do śledzenia strony 
www.serock.pl, na której już niebawem 
pojawi się plakat informujący o zapi-
sach na spektakl. 

Anna Kutkowska
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III nadnarwiańskie spotkania ze sztuką
27 września br. w sali widowiskowej 

CKiCZ w Serocku odbyły się „III Nadnar-
wiańskie spotkania ze sztuką”, które za-
inicjowane zostały z myślą o lokalnych 
artystach. W tegorocznej edycji zapre-
zentowaliśmy prace uczestników warsz-
tatów letnich tj.: malarskich, ceramicz-
nych, rzeźbiarskich, witrażu i mozaiki, 
tworzenia biżuterii, przeznaczonych dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Tym sa-
mym podsumowaliśmy cały projekt pt. 
„Pracownia Sztuk Wszelkich”, który re-
alizowaliśmy  w miesiącach lipiec – sier-
pień dzięki dofinansowaniu ze środków 
Unii Europejskiej w ramach poddziała-
nia 19.2 „Wsparcie na wdrażanie ope-
racji w ramach strategii rozwoju lokal-
nego kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020.

Tradycyjnie, jak co roku spotkanie 
poprowadził Jarosław Wasik znany pio-
senkarz, który na początku zaprosił do 
rozmowy na temat projektu panią dy-
rektor Renatą Mulik oraz instruktorów 
prowadzących poszczególne warsztaty. 
Na scenie pojawili się m.in. Agata Dut-
kiewicz, która prowadziła plener malar-
ski oraz pan Janusz Dłużniewski, który 
prowadził warsztaty rzeźbiarskie. Po-
zostali instruktorzy warsztatów: wikli-
niarskich, tworzenia biżuterii, witrażu i 
mozaiki, ceramicznych byli nieobecnie, 
ale znaleźli się chętni uczestnicy, któ-
rzy opowiedzieli kilka słów o przebiegu 
spotkań. 

Podczas wernisażu mogliśmy podzi-
wiać prace wszystkich uczestników po-
szczególnych warsztatów, liczną cera-
mikę: misy , donice, kubeczki, muszle, 
obrazy, rzeźby, ozdoby z wikliny, biżute-
rię. Ogromne wrażenie wywarły również 
na publiczności rzeźby prezentujące 
Boginie Melpomenę i Terpsychorę, które 
stoją  przed salą widowiskową CKiCZ. 
Wszystkie dzieła są wytworem rąk za-
równo dzieci jak i osób dorosłych.

Kolejnym gościem, który zasiadł na 
kanapie był Pan Zdzisław Lewandowski 
rodowity serocczanin, piszący wiersze 
od 37 lat. „W tym żywiole książki i sło-
wa pisanego czuje się najlepiej” – tak 
mówi o sobie. Opowiedział w kilku sło-
wach jak rozpoczęła się jego przygoda z 
poezją oraz zaprezentował swój wiersz 
„Śluzy”. Na zakończenie rozdał egzem-
plarze swojej książki „Nieśmiertelni”, 
wydanej w 2006 roku. 

Główną atrakcją wieczoru był kon-
cert Trio Roberta Kasprzyckiego, który 
zaśpiewał swoje znane i mniej znane 
piosenki. Usłyszeliśmy m.in. „Niebo do 
wynajęcia”, „Trzymaj się wiatru kocha-
na”,  „List a właściwie dwa”, „Rozma-
rynowa”.  

Mamy nadzieję, że prace/ręko-
dzieła stworzone podczas warsztatów, 
wzbudziły Państwa zachwyt, podziw i 
wyzwoliły mnóstwo przeżyć i artystycz-
nych doznań a tegoroczny nadnarwiań-
ski wieczór zostanie w Waszej pamięci 
na długo. 
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niezwykły gość i niezwykłe spotkanie

Milczący sfinks albo trubadur złudzenia. 
Rzecz o Jerzym Szaniawskim

8 września Centrum Kultury i Czy-
telnictwa odwiedził znakomity gość 
- Agnieszka Pietruszka, która zaprezen-
towała swój projekt pt. „Dekalog war-
tości. Co naprawdę jest w życiu ważne” 
oraz wystawę fotografii Andrzeja Wik-
tora, przedstawiającą portrety polskich 
bohaterów projektu. Poprzednio wysta-
wa miała swoją odsłonę  w Zamku Ujaz-
dowskim.

Agnieszka Pietruszka rozpoczynała 
życie zawodowe w mediach komercyj-
nych Radio „Zet” i „Cyfrowy Polsat”. 
Pod wpływem osobistych doświadczeń i 

12 września w Wąwozie Szaniaw-
skiego w Zegrzynku, na schodach, które 
pozostały po dawnym dworku, odbyło 
się piękne poetyckie widowisko poświę-
cone Jerzemu Szaniawskiemu. Projekt 
przedsięwzięcia powstał w związku z 
pięćdziesiątą rocznicą śmierci tego nie-
tuzinkowego pisarza. Wspomnienia o 
nim i o bliskich mu osobach przywołali 
artyści z Teatru Starszaki, a za scena-
riusz i reżyserię odpowiedzialna była 
Anna Kutkowska. Wydarzenie zostało 
sfinansowane przez Stowarzyszenie Kul-
turalny Serock, a także przez Starostwo 
Powiatowe w Legionowie i Fundację Za-
czyn z Warszawy, która działa na rzecz 
włączania osób starszych w aktywności 
obywatelskie.

Sceniczną wersję "Milczącego sfinksa" 
będzie można obejrzeć 9 października 
b.r. w Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Serocku.

Stowarzyszenie Kulturalny Serock

długich poszukiwań przewartościowała 
swoje życie i tak oto powstał pomysł 
stworzenia projektu „Dekalog warto-
ści”

Po pierwszej edycji projektu w Pol-
sce (2012 r.), podjęła decyzję o jego 
realizacji na pozostałych kontynentach 
świata. Autorka zaprosiła publiczność 
w podróż do świata, który nie zawsze 
jest widoczny gołym okiem. Wybrzmia-
ła w nim zachęta, aby żyć według po-
nadczasowych wartości. Po spotkaniu, 
odbywały się ciekawe kuluarowe roz-
mowy uczestników z Panią Agnieszką 

Spotkanie z grafologiem, biegłym sądowym
Takiego gościa jeszcze nie mieliśmy 

w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Se-
rocku!

Dnia 20 sierpnia gościliśmy panią Ka-
tarzynę „Maję” Chmielewską, grafolog, 
biegłą sądową i ekspertkę pismoznaw-
stwa. Podczas spotkania Pani Katarzyna 
wyjaśniła  znaczenie liniatur w piśmie 
ręcznym oraz zasady odczytywania z 

nich cech charakteru. Takiej analizie 
osobowości zostały poddane próbki tek-
stów kilku uczestników spotkania.

Nasz gość udzielił też rad jak chronić 
się przed sfałszowanym podpisem i opo-
wiedział wiele anegdot, które charakte-
ryzują jej pracę jako biegłego.

Dziękujemy za udział i aktywne 
uczestnictwo w spotkaniu.

Pietruszką. Wystawę autorstwa Agniesz-
ki Pietruszki z autorskimi fotografiami 
Andrzeja Wiktora można było oglądać w 
sali widowiskowej CKiCz w Serocku do 
13 września. 
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Tako rzecze dwurzecze. 
Serockie gawędy o dawnych zwyczajach.

13 września w sali widowiskowej 
Centrum Kultury i Czytelnictwa odbyła 
się promocja książki "Tako rzecze dwu-
rzecze. Serockie gawędy o dawnych 
zwyczajach". Autorką publikacji jest 
Agnieszka Woźniakowska - pracownik 
Referatu Komunikacji Społecznej Urzę-
du Miasta i Gminy w Serocku. Książka 
została wydana w ramach projektu 
"Rola Folklora, czyli serockie poszuki-
wania lokalnej obrzędowości i gawędy o 
dawnych zwyczajach", który realizowa-
ny był w ubiegłym roku.

W publikacji autorka zebrała opo-
wieści siedmiu osób - obecnych miesz-
kańców gminy Serock. To wspomnienia 
o ich dzieciństwie na wsi i w małym 
miasteczku, o zwyczajach towarzyszą-
cych ich rodzinom, świątecznych trady-
cjach i obrzędach. W książce przenikają 
się trzy światy - najdawniejszy, który 
przybliża słowiańskie zwyczaje, dawny 
- pełen powrotów Mieszkańców  do lat 
młodości, i współczesny - którym autor-
ka - poprzez nieco poetycki, czasami 
wręcz baśniowy komentarz - spina te 
trzy płaszczyzny w całość.

Od autorki: "Czas płynie jak rzeka. 
Na serokiej ziemi od wieków snuje się 
pomiędzy dwiema rzekami. Towarzy-
szy kolejnym mieszkańcom w ich co-
dzienności. Odmierza dni pomiędzy 
narodzinami i odchodzeniem, pracą i 
odpoczynkiem, zabawą i wytchnieniem. 
Zmieniają się obyczaje, wartości, zmie-
nia się człowiek. Ludzie przychodzą i 
odchodzą. Z pokolenia na pokolenie 
przechodzą rodowe historie, tradycje, 
zwyczaje. Pozostaje niezmienne dwu-
rzecze, pomiędzy którym nieprzerwa-
nie toczą się gawędy o dawnych zwy-
czajach" (z zakończenia książki).

Warsztaty Wakacyjne Break dance
26 sierpnia br. odbyły się ostatnie 

tego lata wakacyjne warsztaty dla dzie-
ci i młodzieży.  Pełni optymizmu i na-
dziei na dobrą pogodę rozpoczęliśmy 
warsztaty taneczne Break Dance na 
plaży miejskiej w Serocku.  Jednak wa-
runki atmosferyczne nie pozwoliły nam 
kontynuować zajęć na świeżym powie-
trzu i przenieśliśmy się do sali CKiCz w 
Serocku.  

Pod czujnym okiem naszego instruk-
tora Mariusza Adamczyka dzieci stawiały 
pierwsze taneczne breakdancowe kroki. 
Dużymi umiejętnościami wykazała się 
grupa polsko – ukraińska biorąca udział 
w koloniach letnich w Integracyjnym 
Ośrodku Terapii w Serocku. W wyniku 
dużych starań wszystkich uczestników,  
powstał układ taneczny pełen różnych 
kroków.

Z ogromnym wzruszeniem oddaję w 
Państwa ręce tę publikację. Mam na-
dzieję, że odnajdziecie w niej Państwo 
piękno wspomnień moich Bohaterów, 
zachwycicie się urokiem ich mowy oraz 
zatrzymacie wzrok na sielskich fotogra-
fiach, które zdobią książkę. Niech "Tako 
rzecze" stanie się wstępem do opowie-
ści o dawnych zwyczajach w Waszych 
rodzinach i zachęci do zatrzymywania 
wspomnień.

Chętnych, którzy chcieliby otrzymać 
książkę, zapraszamy do Izby Pamięci i 
Tradycji Rybackich, w godzinach jej 
otwarcia. Fotografie z promocji książki 
są autorstwa Natalii Kaczmarczyk - Na-
talia, ogromne dzięki za tę piękną pa-
miątkę.

Redakcja



PROMUJEMY SPORT I REKREACJĘ

17Informator Gminy Serock

Mecze KS Sokół Serock

Mistrzowski debiut 
W sobotę, 12 września 2020 roku 

piętnastoletni Jakub Rochnowski za-
wodnik „WKS Zegrze” i „Team 87” zwy-
ciężył w I eliminacji Motorowodnych 
Mistrzostw Polski w Trzciance (woj. 
zachodniopomorskie). 

Pierwsze w tym sezonie zawody mo-
torowodniaka były jednocześnie jego 
debiutem w dorosłej kategorii GT30, w 
klasie, w której łodzie napędzane silni-
kiem o mocy 30 KM osiągają prędkość 
przekraczającą 90 km/h. 

Przypomnijmy, że Jakub rozpoczął 
swoją karierę zawodniczą w 2015 
roku w wieku 10 lat w młodzieżowej 

Bardzo udany wrzesień zanotowały 
najstarsze zespoły KS Sokół Serock.

I zespół KS SOKÓŁ Serock  w 6 wrze-
śniowych spotkaniach jakie rozegrał  
- 5 zakończyło się zwycięstwami, 1 
raz padł remis. Bilans bramkowy -  30 
strzelonych - 8 straconych

1. 06.09.2020 r.  - 7 kolejka ligowa -  MA-
ZUR II Karczew - KS SOKÓŁ SEROCK  -    2 - 4

2. 09.09.2020 r.  - 4 runda Pucharu 
Polski -  JÓZEFOVIA II Józefów - KS SO-
KÓŁ SEROCK  -    1 - 3

3. 13.09.2020 r.  - 8 kolejka ligowa  -  KS 
SOKÓŁ SEROCK  -  WISŁA Dziecionów    7 - 2

4. 16.09.2020 r.  - 6 kolejka ligowa  - KS 
SOKÓŁ SEROCK - WISŁA Jabłonna  -    10 - 0

5. 19.09.2020 r.  - 9 kolejka ligowa  
- ŚWIT II Nowy Dwór Mazowiecki - KS 
SOKÓŁ SEROCK  -    2 - 2

6. 09.09.2020 r.  - 5 runda Pucharu 
Polski -   KS SOKÓŁ SEROCK  - OŻARO-
WIANKA Ożarów Mazowiecki -   4 - 1

Po 9 kolejkach sezonu 2020/2021 - 

KS Sokół Serock zajmuje 2 miejsce w 
tabeli LO z 20 pkt.

Równie dobrze radzi sobie zespół 
JUNIORÓW naszego klubu, który na 
półmetku rozgrywek w 7 rozegranych 
spotkaniach odniósł   - 6 zwycięstwa, 1 
porażka. Bilans bramkowy -  19 strzelo-
nych - 9 straconych

1. 23.08.2020 r.  - 1 kolejka ligowa -  UNIA 
II Warszawa - KS SOKÓŁ SEROCK  -    1 - 2

2. 27.08.2020 r.  - 2 kolejka ligowa -  FC 
KOMORÓW - KS SOKÓŁ SEROCK  -    1 - 2

3. 30.08.2020 r.  - 3 kolejka ligowa  -  MI-
LAN Milanówek - KS SOKÓŁ SEROCK  -    0 - 5

4. 06.09.2020 r.  - 4 kolejka ligowa  
- KS SOKÓŁ SEROCK - LEGIONOVIA II Le-
gionowo  -    1 - 3

5. 09.09.2020 r.  - 5 kolejka ligowa  - KS 
SOKÓŁ SEROCK - OLIMPIA Warszawa  -    2 - 1

6. 12.09.2020 r.  - 6 kolejka ligowa  -  
BÓBR Tłuszcz - KS SOKÓŁ SEROCK  -    4 - 2

7. 19.09.2020 r.  - 7 kolejka ligowa  - KS 
SOKÓŁ SEROCK - LEGION Warszawa  -    3 - 1

Po 7 kolejkach sezonu 2020/2021 - 
KS Sokół Serock zajmuje 2 miejsce w 
tabeli I LO z 18 pkt.

Terminarz oraz wyniki wszystkich 
meczów naszych drużyn znajdują się 
na stronie www.kssokol.serock.pl

Przypominamy, że mecze pierwszej 
drużyny grającej w Lidze Okręgowej w 
charakterze gospodarza odbywają się 
na boisku w Wieliszewie.

SIS Sp. z o.o.

kategorii GT15 zdobywając już wtedy 
Mistrzostwo Polski i utrzymując ten ty-
tuł do 2019 roku. Zawodnik zdobywał 
doświadczenie w barwach Wojskowe-
go Klubu Sportowego Zegrze. Obecnie 
jest też członkiem zespołu Team 87. 

Tegoroczny debiut Jakuba Rochnow-
skiego w kategorii GT30 zapowiada się 
obiecująco, gdyż prowadzi on w ogól-
nej punktacji po pierwszych elimina-
cjach z wynikiem 1100 pkt przed rywa-
lami. W bieżącym roku w rywalizacji 
startuje siedmioro zawodników z pol-
skich klubów motorowodnych. Wielu z 
nich to utytułowani i doświadczeni mo-

torowodniacy jednakże „młoda krew” 
w tym sporcie z pewnością uatrakcyjni 
zmagania i wzmocni sportową rywali-
zację.

Stasi Las

Serdecznie zapraszamy dzieci w wie-
ku szkolnym na zajęcia sportowo-rekre-
acyjne na boisko wielofunkcyjne w Stasi 
Lesie. 

Zajęcia, które w sezonie letnim cie-
szyły się wielkim zainteresowaniem, są 
kontynuowane również po wakacjach i 
potrwają do końca października. 

Zapraszamy w soboty i niedziele od 

12.00. Na uczestników czekają instruk-
torzy z wieloma pomysłami na ciekawe 
i aktywne  spędzenie czasu w gronie ró-
wieśników. Zapraszamy.
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Triathlon
26 września odbył się drugi (po sze-

ściu latach przerwy) triathlon w Seroc-
ku.

Początkowo zawody miały się odbyć 
31 maja, ale ze względu na pandemię 
zostały przeniesione na końcówkę lata. 
Jak się okazało w ten wrześniowy week-
end odbyło się aż sześć innych zawodów 
w całej Polsce. Pomimo to  aż 197 za-
wodników wybrało na swój start Serock. 
Zaplanowaliśmy dla nich dwa dystanse:

• Sprint, w którym zawodnicy mieli 
do pokonania 0,75 km pływania, 20 km 
do przejechania rowerem oraz 5 km 
biegu.

• dystans olimpijski, w którym za-
wodnicy mieli do pokonania 1,5km pły-
wania, 40 km do przejechania rowerem 
oraz 10 km biegu oraz te same dystan-
se, ale dla sztafet (składających się z 3 
zawodników)

To wyjątkowe przedsięwzięcie - nie 
tylko jeśli chodzi o kwestie organizacyj-
ne ale także pod względem bezpieczeń-
stwa. Zawodnicy i obsługa mieli przy-
kaz poruszać się z zasłoniętym nosem i 
ustami oraz dezynfekować dłonie. Im-
preza oficjalnie przebiegała bez udziału 
publiczności.

Pierwszym etapem było pływanie. 
Triathlonowcy startowali w wyznaczo-
nej przez WOPR i Labo Sport trasie. Do 
pokonania były cztery bojki: pierwszą 
należało ominąć z lewej strony a 2-3 i 
4 z prawej. Pogoda dopisała, a rażące 
słońce spowodowało trochę zamiesza-

nia, oślepiając naszych pływaków. Po 
wyjściu z wody zawodnicy biegli do stre-
fy zmian, znajdującej się na zielonym 
boisku do koszykówki. Tam zdejmowali 
pianki i czepki, zakładali buty/lub nie, 
zabierali rower i po deptaku przechodzi-
li na ul. Retmańską, by ruszyć na trasę 
rowerową. Trasa była dobrze zabezpie-
czona przez zapory, wolontariuszy, OSP, 
straż miejską oraz policję powiatową 
oraz gminną. Najbardziej wymagają-
cy okazał się zjazd ul. Brukową, gdzie 
zawodnicy mieli trochę problemów z 
utrzymaniem równowagi i opanowaniem 
prędkości. Po oddaniu roweru do strefy 
zmian, ruszyli na trasę biegową. Trasa 
przyjemna, w większości z rzeką w tle 
(Bulwar Nadnarwiański oraz ul. Rybaki). 
Po etapie biegowym na uczestników 
czekały same przyjemności, na strefie 
finishera zawodnicy otrzymali medal, 
napój izotoniczny oraz pyszny posiłek 
przygotowany przez firmę Catermark. 

Najszybszy zawodnik był na mecie po 
1h 05m 12s – sprint , zaś jeśli chodzi o 
dystans olimpijski, to najlepszym wyni-
kiem był czas 2h 07m 23s.

Szczegółowe wyniki znajdują się na 
stronie www.sis.serock.pl oraz www.
inessport.pl.

Nadzór nad prawidłowością prze-
biegu rywalizacji sportowej objął rów-
nież Polski Związek Triathlonu wraz ze 
swoim sztabem sędziowskim, a nad 
bezpieczeństwem zawodników czuwali 
wykwalifikowani ratownicy WOPR, ra-

townicy medyczni, lekarz  karetki pogo-
towia ratunkowego.

Serdecznie dziękujemy partnerom i 
sponsorom: Kajakiem po Narwi, Magnet- 
Trans, Spider Med., Dare2Tri Polska, Ho-
tel Narvil Conference & Spa, Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Serocku, Sokół 
Serock.

Zapraszamy do obejrzenia galerii 
zdjęć i filmów na stronach FB serockie-
inwestycjesamorzadowe oraz serock-
triathlon.

SIS Sp. z o.o.
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Bieg niepodległości

PolandBike Marathon wystartuje w październiku

najważniejsze informacje:
Trasa nie posiada atestu, jest w ca-

łości utwardzona o nawierzchni asfal-
towej lub betonowej kostki brukowej 
oraz krótkiego odcinka schodów beto-
nowych.

Bieg odbędzie się na pięciokilome-
trowej pętli z oznaczeniem każdego 
kilometra. 

Na trasie biegu znajdować się będą 
punkty elektronicznego pomiaru cza-
sów: 

- START / META oraz międzyczas po 
5 km, 

- nawrotka na ul. Rybaki, między-
czas po ok. 2,7 km i 7,7 km. 

Bieg odbędzie się przy ograniczo-
nym ruchu kołowym.

Trasa: ul.Wolskiego - ul.Zdrojowa - 
ul.Retmańska - Bulwar Nadnarwiański 
- ul.Rybaki - ul.Radzymińska - ul.Pułtu-
ska - ul.Kościuszki - ul.Poniatowskiego 
- ul.św.Wojciecha - ul.Farna - ul.Rynek

Trasa biegów dziecięco - młodzieżo-
wych skupiają się głównie wokół ryn-
ku oraz ulic ul.Poniatowskiego - ul.św.
Wojciecha - ul.Farna oraz ul.Wolskie-
go.

Program zawodów: 

godz. 8.30-9.30 zapisy w Biurze Zawodów (dystans MINI CROSS) 

godz. 8.30-10.45 zapisy w Biurze Zawodów (dystans FAN) 

godz. 8.30-12.30 zapisy w Biurze Zawodów (dystans MINI/MAX) 

godz. 10.00 start: dystans MINI CROSS 

godz. 11.15 start: dystans FAN 

godz. 12.30 start: pierwszy wyścig na dystansie MINI/MAX 

od godz. 12.50 

kolejne wyścigi na dystansach MINI/MAX będą startowały w 

odstępach 20-minutowych. Szczegółowy harmonogram z listą 

startową zostanie opublikowany na Bikermanii na dwa dni 

przed zawodami. Dekoracje będą przeprowadzone po 

zakończeniu wyścigów na danych dystansach. 
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dary ziemi złożone w dziękczynieniu
Piękną oprawę obrzędową mają od 

wieków polskie dożynki. Przepełnio-
ne dziękczynieniem za owocne plony, 
wdzięcznością za pomoc w ciężkiej 
pracy i wiarą w przychylność losu pod-
czas nadchodzącej coraz rychlej zimy.

5 września spotkaliśmy się w Woli 
Kiełpińskiej na corocznym Święcie Da-
rów Ziemi. Lokalni gospodarze złożyli 
na ołtarzu parafialnego kościoła dary 

pól, sadów, lasów i rzek. Podziękowali 
za zdrowie i tegoroczne plony. Nieła-
twy to był rok - oprócz panującej epi-
demii, gospodarze zmagali się z suszą 
i nie dość przychylną aurą. Pokładają 
nadzieję, że kolejne lata będą dla rol-
nictwa, sadownictwa, leśnictwa i ry-
bactwa łaskawsze.

Po Eucharystii barwny korowód z 
wieńcami przeszedł na plac opodal, na 

którym odbył się festyn, podczas które-
go przed publicznością zaprezentowali 
się: Ania Rusowicz z zespołem, orkie-
stra Brass Federacja, zespół Promyki 
oraz kabaret KaŁaMaSz. Nie zabrakło 
również konkursów dla najmłodszych, 
stoisk promocyjnych, rękodzielniczych 
i gastronomicznych. Serdecznie dzię-
kujemy Państwu za obecność.

Redakcja
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Kułak z zegrzynka
Joanna Siedlecka w książce „Obła-

wa. Losy pisarzy represjonowanych” 
jeden z rozdziałów poświęciła Jerze-
mu Szaniawskiemu, nadając mu tytuł 
„Kułak znad Narwi”. Najwybitniejszy 
dramaturg polski okresu międzywojen-
nego, nie doświadczył wprawdzie gro-
zy więzień i przesłuchań, ale skazany 
na milczenie, przez brak możliwości 
druku i wystawiania na scenie swoich 
utworów, znalazł się na marginesie ży-
cia. Został uznany za „staromodny re-
likt czasów przebrzmiałych, który nie 
będzie nam zaśmiecał scen”. Nastąpiło 
to krótko po entuzjastycznym przyję-
ciu jednej z jego najlepszych sztuk, to 
jest wystawionych w 1946 r. „Dwóch 
teatrów”. 

Jedynie łamy „Przekroju” redago-
wanego przez Mariana Eile pozostały 
dla niego otwarte - od 1949 r. pojawiły 
się tam odcinki kultowego dziś „Profe-
sora Tutki”. Sztuki Szaniawskiego były 
wystawiane jedynie w Anglii i Amery-
ce, gdzie pamiętali o nim tacy pisarze, 
jak Józef Relidzyński i Tymon Terlecki. 
Mimo posiadania przyjaciół w kręgu li-

Przy stole  J. Szaniawski, W. Natolska i L.Pietrezykowski. Stoi K. Kucharski

Portret ze zbiorów NAC
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Portret 1955 r.  Zbiory MBP w Zdńskiej WoliDworek namalowany przez żonę Janusza Kędzierskiego

Profesor Tutka w Przekroju

teratów krakowskich tęsknił za opusz-
czonym w 1939 r. ukochanym Zegrzyn-
kiem, dlatego powrócił tu w 1950 r. w 
towarzystwie pani Wandy Natolskiej. 
Przywracaniem Zegrzynka do życia 
zajmował się przedwojenny zarządca 
Kazimierz Kucharski, ale na wszystko 
brakowało pieniędzy. Przez władze ko-
munistyczne Szaniawski został uznany 
za „kułaka” bo chociaż majątek z racji 
swojej wielkości nie podlegał reformie 
rolnej, to gromadzcy towarzysze i PGR 
w Jadwisinie czynili zakusy na jego zie-
mię. 

Władze lokalne nie widziały w nim 
zasłużonego artysty tylko kułaka, któ-
rego należy gnębić. Nałożyły na niego 
ogromne podatki i obowiązkowe do-
stawy produktów rolnych, np. podatek 
gruntowy  wynoszący w 1951 r.  4323, 
15 zł w 1952 r. wzrósł do 14 299, 20 
zł. Zobowiązania te starał się wypełnić 
szukając na wszelkie sposoby pieniędzy. 
Na targu w Serocku sprzedawał jabłka, 
ziemniaki i jajka, a na obowiązkowe 
dostawy kupował zboże od chłopów.  
Najtrudniej było jednak z dostawami  
mleka i masła. W 1952 r. miał dostar-
czyć 2100 litrów mleka, a oddał tylko 
430. Masło kupował w sklepach GS-u, 
lepił z nich osełki i odstawiał jako swo-
je, ale i tak pewnego razu stwierdzono, 
iż nie jest to masło tylko margaryna. W 
kontyngencie naznaczono mu taką ilość 

żywca, że musiałby chować dwukrot-
nie więcej świń niż miał. Zmuszony był 
sprzedawać po kilka mórg ziemi i jak 
napisała W. Natolska „gorąco je opłaki-
wał, bo namiętnie kochał nie kobietę, 
ale ziemię”. Nie miał rodowych sreber 

czy antyków, które można by sprzedać, 
dlatego próbowała mu pomóc malarka 
Carlotta Bologna, przysyłając swoje 
obrazy, by mógł je sprzedać. 

Według danych ze stycznia 1952 r. 
Zegrzynek miał 36,50 h, w tym 14, 50 
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ziemi ornej 18 h lasu. 0,50 h łąki oraz 
3, 50 nieużytków. Utrzymywał 2 konie, 
2 krowy i 2 świnie. Głównym źródłem 
dochodów gospodarstwa był 2 ha ogród 
z ok. 150 drzewami owocowymi.  Było 
to jednak źródło niepewne, bo np. w 
1951 r. sad owocował dobrze, a w 1952 
r. wcale. Ogród był też miejscem wy-
praw chłopaków z Jadwisina i Stasiego 
Lasu, rabujących owoce i łamiących 
gałęzie.

 Przyjaciele z ZLP namawiali go by 
wystąpił o zapomogę, co uczynił nie-
chętnie i dostał raptem 3 tys.  Było to 
kroplą w morzu jego potrzeb, ale jak 
napisał któryś „przynajmniej kupi so-
bie garnitur, bo w tym czarnym to już 
mu się dupina mocno wyświeciła”. 
Zwracali się też koledzy literaci o po-
moc dla niego do władz centralnych. 

W styczniu 1953 r. minister Kazi-
mierz Mijal  Szef URM powiadomiony, że 
pisarz „znajduje się w skrajnej nędzy i 
wskutek tego zmuszony jest ubiegać się 
o pomoc ze strony państwa” zażądał od 
lokalnych władz konkretnych informa-
cji o stanie majątkowym i źródłach do-
chodów Szaniawskiego. W odpowiedzi 
władze przedstawiły taką informację, 
stwierdzając, że „ten obywatel” nie 
znajduje się w skrajnej nędzy, bo jego 
gospodarstwo przynajmniej częściowo 
zabezpiecza byt materialny. Dodały 
też, że cieszy się dobrą opinią na tere-
nie gminy. W 1955 r. urządzono pisarzo-
wi huczny jubileusz, odznaczono Krzy-
żem Komandorskim OOP i przyznano 
nagrodę w wys. 15 tys., dzięki czemu 
mógł spłacić najpilniejsze podatki. Na 
odwilżowym, rozliczeniowym zebraniu 
POP przy ZLP, Seweryn Pollak zarzucał, 
że Związek nie bronił pisarzy, a Jerzy 
Szaniawski głodował,  bo gdy w czasie 
jubileuszu wprowadzono go na scenę, 
to słaniał się z głodu. W 1962 r. znów 
był problem zaległych podatków. Mini-
sterstwo Finansów zaproponowało ich 
umorzenie pod warunkiem zagospoda-
rowania odłogów lub oddania ich do 
wykorzystania innym, a jeśli Szaniaw-
ski tego nie zrobi możliwe miało być 
jedynie zawieszenie poboru podatków. 

Niszczono też jego spokój przez bu-
dowę ośrodków wypoczynkowych. W 
sąsiedztwie dworu wybudowano dom 
wczasowy dla radzieckich budowni-
czych Pałacu Kultury, pilnie strzeżony 
przez milicję w taki sposób, że głów-
na droga do dworu była na kilka lat 

zamknięta, co utrudniało odwiedzanie 
pisarza. 

Po powstaniu Jeziora Zegrzyńskiego 
działalność rozwijało schronisko PTTK 
a trochę dalej przystań jachtowa. Pi-
sarz czuł się osaczony i zagrożony, 
przez tłumy wczasowiczów naruszają-
cych spokój jego samotni. W 1961 r. 
poślubił szaloną kobietę Wandę Anitę 
Szatkowską, która tę izolację pisarza 

Pocztówka ze schroniskiem PTTK

Pismo Szefa URM w sprawie Szaniawskiego

od świata jeszcze bardziej wzmocniła. 
Zmarł w Warszawie i wbrew jego woli 
został pochowany na Powązkach, a nie 
w rodzinnym grobie w Woli Kiełpińskiej, 
który oprócz schodów spalonego dworu 
jest jednym z materialnych pamiątek 
po naszym wielkim Literacie. 

Sławomir Jakubczak




