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Wakacje dobiegły końca, choć pewnie wszystkim niełatwo to 
zaakceptować, coraz mocniej bowiem czuć aurę jesieni. Powrót do 
szkoły będzie sporym wyzwaniem dla samorządów, dyrekcji szkół, 
ale także dla rodziców. Nikt nie jest dziś w stanie przewidzieć, 
w jaki sposób ukształtuje się sytuacja związana z pandemią, a co 
za tym idzie – w jaki sposób prowadzone będą zajęcia edukacyjne. 
Wierzymy, że będą mogły odbywać się one stacjonarnie, jednak 
zakładamy różne scenariusze – pracy hybrydowej i zdalnej. 

W każdej dziedzinie da się odczuć obawy związane z czwartą 
falą koronawirusa. Widać to także w zainteresowaniu mieszkańców 
szczepieniami. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom przedłużamy 
funkcjonowanie w ratuszu Tymczasowego Punktu Szczepień. Będzie 
on działał w wrześniowe soboty, tak, aby każdy w jak najprostszy 
sposób – bez zapisów – mógł przyjąć szczepienie. Co ważne – można 
tutaj szczepić także dzieci – powyżej 12 roku życia. Zaszczepić bę-
dzie się można także w Woli Kiełpińskiej, przy okazji festynu z oka-
zji Święta Darów Ziemi, oraz w wybrane dni w ośrodku zdrowia 
w Dębem. Więcej o tym w niniejszym numerze Informatora. 

Wrzesień obfitował będzie w szereg przedsięwzięć kultu-
ralnych i sportowych. Zapraszamy Państwa do udziału w nich, 
a szczególnie do wspólnego spotkania podczas Święta Darów Zie-
mi. Gwiazdą festynu będzie zespół LemON, z którym mieliśmy ba-
wić się dwa lata temu podczas Wojciechowego Świętowania, ale 
pandemia pokrzyżowała te plany. Cieszymy się, że będziemy mo-
gli spotkać się teraz. Podczas festynu promować będziemy System 
Informacji Miejskiej, zapraszamy do naszego stoiska po informa-
cje i do wzięcia udziału w zabawach. 

Redakcja

Informacje dla mieszkańców

RAdA SeNIORów przyjmuje informacje i sugestie dotyczące problemów
seniorów i osób starszych pod e-mail: serock.radaseniorow@mail.com

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

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, tel. 22 782 88 05

W NUMERZE

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Artur Borkowski przyjmuje w poniedziałki:  
w godz. 12.00 – 14.00 - osobiście (co 15 minut) w sali nr 15 na parterze urzędu 
(przyjmowanie interesantów odbywa się zgodnie z wymogami sanitarnymi 
obowiązującymi z powodu epidemii Covid-19) w godz. 14.00 – 15.00 
- telefonicznie (22 782 88 05) lub za pomocą videokonferencji. 
Link do meetingu https://meetingsemea14.webex.com/join/burmistrz będzie 
aktywny w godzinach 14.00 – 15.00. 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: umg@serock.pl.

Zastępca burmistrza, Marek Bąbolski przyjmuje telefonicznie pod nr. 22 782 88 05 
w godzinach 12.00 - 15.00.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński natomiast pełni 
dyżur telefoniczny 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 
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WE WRZEŚNIU ZAPRASZAMy NA PONIŻSZE PRZEdSIęWZIęCIA:

1 września, rynek w Serocku, Obchody 
82. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej 
godz. 12.00 – uroczystość złożenia 
kwiatów i zniczy pod tablicą poległych 
i pomordowanych w walkach za 
Ojczyznę 
godz. 18.00 – uroczysta Msza św.  
w kościele parafialnym w Serocku

5 września, Wola Kiełpińska, Święto 
Darów Ziemi 
godz. 11.30 – uroczysta Msza św., 
w kościele parafialnym 
w Woli Kiełpińskiej 
godz. 12.30 – korowód z darami, 
koncert orkiestry OSP Nadarzyn, 
koncert zespołu Goosebumps, koncert 
zespołu LemON, stoisko Ignaliny (Litwa) 
– miasta partnerskiego Serocka, pokaz 
pieczenia sękacza, śpiewki ludowe, 
rękodzieło; stoiska promocyjne, 
gastronomia, konkursy

7 września, rynek w Serocku, Narodowe 
czytanie 
godz. 12.00, czytanie Moralności pani 
Dulskiej, autorstwa Gabrieli Zapolskiej

 
11 września, plac przy OSP w Serocku, 
Piknik strażacki 
godz. 18.00 rozpoczęcie pikniku, 
przemówienia okolicznościowe, 
przekazanie wozów strażackich, 
koncert

19 września, Hotel Narcil 
Conference&Spa, Jubileusz 30-lecia 
serockiej instytucji kultury 
godz. 17.00 – „Panta rhei… 
a my wciąż będziemy”: wspomnienia 
i przemówienia okolicznościowe, 
wystawa malarstwa Stanisława Witolda 
Bieniasa, koncert Soyka Kwintet, 
prowadzenie Julita Kożuszek 
Zaproszenia do odbioru w CKiC 
w Serocku od 6 września, ilość miejsc 
ograniczona.

11 września, wieczorny spływ kajakowy 
trasa: Gzowo-Dzierżenin (rzeka 
Narew), czas spływu – ok. 2,5 h 
Zapisy: strefa zajęć lub e-mail: 
a.sieminska@serock.pl 
Informacje: 508 550 028.

18 września, XIV Wrześniowy Pieszy 
Rajd Pamięci 
godz. 10.00 – start 
trasa: plaża miejska, bulwar 
nadnarwiański, ścieżka nadrzeczna 
w Jadwisinie, meta na terenie CSŁiI 
w Zegrzu 
Zapisy: strefa zajęć. 
Regulamin na www.sis.serock.pl. 
Informacje: 508 550 028.

26 września, Duo Cross Serock 
Trasy dla biegaczy i trasy dla kolarzy 
Regulamin i informacje: 
www.sis.serock.pl



KOMUNIKATY KOMUNIKATY

4 5I n formator  Gm Iny  S erock Informator  Gm Iny  S erock

#Szczepimy się w gminie Serock

TRZECIA RATA PŁATNOŚCI POdATKÓW LOKALNyCH

POdATEK Od NIERUCHOMOŚCI:
Termin płatności: osoby fizyczne do 15 września 2021 roku. 
Termin płatności: osoby prawne  do 15 dnia każdego miesiąca roku 2021.  

POdATEK ROLNy:
Termin płatności: osoby fizyczne do 15 września 2021 roku. 
Termin płatności:  osoby prawne do 15 września roku 2021.  

POdATEK LEŚNy:
Termin płatności: osoby fizyczne do 15 września 2021 roku. 
Termin płatności: osoby prawne  do 15 dnia każdego miesiąca roku 2021.

OPŁATA ZA GOSPOdAROWANIE OdPAdAMI KOMUNALNyMI 
Termin płatności osoby fizyczne do 15 września 2021 roku. 

POdATEK Od ŚROdKÓW TRANSPORTOWyCH
Termin płatności: 15 września 2021 roku

Wielkim zainteresowaniem cieszy 
się Tymczasowy Punkt Szczepień, który 
działa w ratuszu miejskim. W lipcowe 
i sierpniowe soboty zaszczepiło się tu-
taj blisko 500 osób. 

Osoby, które wybierają ten punkt 
na miejsce szczepienia przeciwko Co-
vid-19 podkreślają, że skusił ich fakt, 
że na szczepienie można tu przyjść bez 
potrzeby wcześniejszego zapisywania 
się, a także, że do wyboru są dwie naj-
bardziej pożądane szczepionki, w tym 
jednodawkowa. Nie bez znaczenia po-
zostaje także fakt, że można tutaj za-
szczepić dzieci – powyżej 12 roku życia, 
a nad bezpieczeństwem osób szczepio-
nych czuwa wykwalifikowany zespół 
medyczny, wśród których jest także le-
karz, co nie jest regułą we wszystkich 
tymczasowych punktach szczepień. 

Z punktu szczepień w ratuszu sko-
rzystało także wielu cudzoziemców.

Tymczasowy Punkt Szczepień w ra-
tuszu także we wrześniu

Zainteresowanie, jakim cieszył się 
punkt szczepień w ratuszu w miesią-
cach letnich spowodowało, że podję-
to decyzję o jego kontynuowaniu we 
wrześniu. Istniejące ryzyko czwartej 
fali może wpłynąć na potrzebę zaszcze-
pienia się przez osoby, które dotąd nie 
zdecydowały się na ten krok. Ponadto 
we wrześniu szkoły ruszą z kampanią 
promującą szczepienia wśród młodzie-
ży szkolnej. Tymczasowy punkt szcze-
pień w ratuszu będzie jedną z opcji na 

szybkie zaszczepienie się, na terenie 
gminy Serock. 

5 września szczepimy w Woli Kieł-
pińskiej

Kolejną propozycją, z którą wycho-
dzimy do Państwa, aby ułatwić proces 
szczepień jest zorganizowanie Tymcza-
sowego Punktu Szczepień w Woli Kieł-
pińskiej 5 września, w dniu, w którym 
w tej miejscowości będzie odbywał się 
festyn z okazji Święta Darów Ziemi. 
Szczepienia realizowane będą w Klu-
bie Seniora obok remizy strażackiej. 
Będzie tu można się zaszczepić bez 
zapisów, w godzinach 10.00-16.00. Bę-
dzie dostępna również szczepionka Pfi-
zer dopuszczona do szczepienia dzieci 
oraz szczepionka jednodawkowa John-
son&Johnson. Do szczepień kwalifiko-
wał będzie lekarz.

Szczepienia też w dębem
Od 2 września w każdy wtorek 

i czwartek, w godzinach 18.00-19.00 
będzie można zaszczepić się także 
w Ośrodku Zdrowia w Dębem. Tutaj 
również możliwe będą szczepienia dzie-
ci (pow. 12 roku życia) i również będą 
dostępne szczepionki Pfizer i John-
son&Johnson. Szczepienia będą realizo-
wane bez wcześniejszych zapisów. 

Nadal możesz zaszczepić się w po-
zostałych punktach

Ponadto przypominamy, że w Seroc-
ku funkcjonują dwa populacyjne punkty 
szczepień (wymagane wcześniejsze za-

pisy): w SP ZOZ przy ul. Kędzierskich 2 
(22 782 66 00) i w Goldenmedzie przy 
ul. Pułtuskiej 53 D (22 100 41 10). 

Możliwość skorzystania z transportu: 
Miasto i Gmina Serock zapewni 

transport osobom zarejestrowanym na 
szczepienie, które nie mogą dotrzeć do 
punktu szczepień samodzielnie. Mogą 
z niego skorzystać osoby, które:

• posiadają aktualne orzeczenie 
o niepełnosprawności w stopniu znacz-
nym o kodzie R lub N lub odpowiednio 
I grupę z ww. schorzeniami,

• mają trudności z dostępem do 
punktu szczepień (np. osoby starsze, 
niemające możliwości samodzielnego 
dojazdu do punktu szczepień)

Zgłoszenie zapotrzebowania na 
transport realizowane są pod nr tel. 
506 368 913, w dni robocze, w godzi-
nach 8.00-15.00. 

Mobilny punkt szczepień:
Z mobilnych punktów szczepień na 

COVID-19 mogą skorzystać osoby, któ-
re nie mogą samodzielnie dotrzeć na 
szczepienie, także przy wykorzystaniu 
transportu wspomnianego wyżej. Za-
potrzebowanie na skorzystanie z mobil-
nego punktu szczepień można zgłaszać 
w wybranym punkcie szczepień podczas 
rejestracji.

Informacje rządowe dotyczące 
szczepień przeciwko COVId-19 znaj-
dują się na stronie internetowej: ht-
tps://www.gov.pl/web/szczepimysie

Przypominamy, że do dnia 15 września 2021 roku  należy dokonać płatności III raty  podatków 
lokalnych. 

W tym terminie płacimy: 

Spis powszechny to szansa, a nie inwigilacja
Pierwszy spis powszechny odbył się 

w Polsce równo 100 lat temu. Zarów-
no wtedy, jak i dziś, celem było i jest 
poznanie sytuacji polskiego społeczeń-
stwa, aby potem prowadzić skuteczne 
działania wspierające jego rozwój. Je-
śli zatem leży Ci na sercu przyszłość 
Twojej rodziny, gminy, miasta i całego 
kraju, powinieneś jak najszybciej wy-
pełnić obowiązek spisowy, pamiętaj że 
musisz to zrobić do 30 września. 

Każdy ma prawo do wątpliwości i nie 
ma nic złego w stawianiu pytań o sen-
sowność i legalność Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 
(NSP 2021). Należy jednak podejść do 
tego poważnie i rzetelnie, a nie opierać 
się na „sensacyjnych” opiniach interne-
towych anonimów. 

1. Czy spis jest legalny? Czytaj 
przepisy, a nie opinie anonimów

Statystyka publiczna ma pełne pra-
wo do zadawania pytań zawartych 
w formularzu spisowym na podstawie 
Ustawy o Narodowym Spisie Powszech-
nym Ludności i Mieszkań 2021. Informa-
cje zbierane w spisach powszechnych są 
też wyłączone z obowiązywania przepi-
sów RODO. W przypadku tematów obję-
tych szczególną ochroną (stan zdrowia, 
wyznanie religijne, związki niesforma-
lizowane) możemy wybrać opcję „Nie 
chcę odpowiadać na to pytanie”. 

Warto jednak również i w tych pyta-
niach podawać zgodną z rzeczywistością 
odpowiedź. Te informacje będą w pełni 
bezpieczne i anonimowe.

2. Nikt nie pozna danych o Tobie 
Jednostkowe informacje o Tobie 

nie będą przekazywane jakiejkolwiek 
instytucji czy osobie! Wszystkich pra-
cowników statystyki publicznej obo-
wiązuje tajemnica statystyczna, za 
złamanie której grozi kara pozbawienia 
wolności do lat 3. Jeśli dane zostaną 
przekazane celowo i dla zysku, wtedy 
kara jest zagrożona karą pozbawienia 
wolności do lat 5. 

Tajemnica statystyczna jeszcze ni-
gdy w historii nie została złamana! Zna-
ne są przypadki, kiedy Prezesi GUS pła-
cili kary za odmowę przekazania danych 
jednostkowych organom ścigania czy 
innym urzędom.

To, co jest przekazywane na ze-
wnątrz i udostępniane, to wartości 

uogólnione w postaci wskaźników, sum 
i średnich. 

Wszystkie informacje pochodzące 
z NSP 2021 będą zapisane na serwerach 
zlokalizowanych w Polsce, zaś oprogra-
mowanie spisowe tworzyli wyłącznie 
pracownicy Centrum Informatyki Staty-
stycznej. 

3. Spis zajmie Ci tylko 10 minut!
Spis jest naprawdę łatwy! Średnio 

spokojne wypełnienie formularza zaj-
muje 10-15 minut. Możesz to zrobić 
przez komputer, telefon lub podczas 
bezpośredniej rozmowy z rachmi-
strzem. Pomoże ci w tym rachmistrz 
lub urzędnik w gminie. Wybierz metodę 
najlepszą dla siebie:

• Rozmowę telefoniczną z rachmi-
strzem spisowym. Rachmistrz dzwoni 
z nr. 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.

• Bezpośrednią rozmowę z rachmi-
strzem. 

• Punkt spisowy i spisanie się z po-
mocą urzędnika gminnego

• Internet i formularz na stronie 
spis.gov.pl

• Infolinię 22 729 99 99 i rozmowę 
z urzędnikiem Urzędu Statystycznego

Pamiętaj, że udzielonych i zatwier-
dzonych odpowiedzi nie można już po-
prawiać. Dlatego przez te kilka minut 
spisu skoncentruj się tylko na tym za-
daniu. 

4. Zaufaj rachmistrzowi – jego za-
daniem jest Ci pomóc

Rachmistrzowie to nie oszuści! Ich 
praca polega na tym, żeby docierać 
do osób, które z jakichś powodów nie 

wypełniły obowiązku spisowego i im 
pomóc. 

Oczywiście mogą zdarzyć się przy-
padki podszywania się pod rachmistrza 
i zawsze trzeba zachować ostrożność. 
Jeśli masz obawy co do rozmowy z rach-
mistrzem, zweryfikuj jego tożsamość:

- na stronie https://spis.gov.pl/ 
w zakładce „Sprawdź tożsamość rach-
mistrza”,

- poprzez infolinię statystyczną pod 
numerem 22 279 99 99,

- kontaktując się z Gminnym Biurem 
Spisowym.

Rachmistrz zadzwoni z numeru 
22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Ze wzglę-
du na skalę przedsięwzięcia oraz liczbę 
połączeń z tych numerów niektóre tele-
fony mogą wskazywać te numery jako 
zagrożenie lub spam. Jeśli zadzwoni je-
den z dwóch wspomnianych numerów, 
odbierz połączenie bez zbędnych obaw. 

Spis ze wsparciem rachmistrza jest 
o tyle łatwiejszy, że to on poprowadzi 
nas po całym formularzu spisowym. Je-
śli mamy jakieś wątpliwości co do treści 
pytań, możemy od razu poprosić rach-
mistrza o wyjaśnienie. 

5. Za odmowę spisu grozi Ci nawet 
5 tys. zł grzywny!

Ustawa o statystyce publicznej w ar-
tykule 57 jasno określa, że kto wbrew 
obowiązkowi odmawia udzielenia infor-
macji w spisie powszechnym lub innym 
badaniu statystycznym podlega grzyw-
nie. Jej wysokość każdorazowo określa 
sąd w odrębnym postępowaniu admini-
stracyjnym i może sięgnąć nawet 5 tys. 
złotych!
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Wsparcie z budżetu Mazowsza dla jednostek OSP

Budujemy wodociągi

Modernizacja elewacji

Trudno nie docenić roli, jaką w spo-
łeczeństwach lokalnych pełnią Ochot-
nicze Straże Pożarne. Aby mogły dzia-
łać sprawnie i dbać o bezpieczeństwo 
mieszkańców, potrzebują między inny-
mi sprawnego sprzętu i wyposażenia. 
Od lat mazowieckie jednostki OSP do-
posażane są ze środków województwa 
mazowieckiego, a gminne ochotnicze 
straże otrzymują także wsparcie między 
innymi ze strony Miasta i Gminy Serock 
oraz szeregu instytucji i podmiotów.  

10 sierpnia Marszałek Wojewódz-
twa Mazowieckiego, Adam Struzik, oraz 
Burmistrz Miasta i Gminy Serock Artur 
Borkowski, przy kontrasygnacie skarbni-
ka, Moniki Ordak, podpisali umowę na 
dofinansowanie zakupu nowego lekkie-
go specjalnego samochodu ratownictwa 
technicznego z funkcją gaśniczą, który 
trafi do OSP w Gąsiorowie. Kwota dofi-
nansowania wyniesie 80.000 zł. Wcze-
śniej, w lipcu, podpisano umowy, w wy-

Lato w Miejsko-Gminnym Zakładzie 
Wodociągowym obfitowało w postępo-
wania związane z budową lub rozbudo-
wą infrastruktury wodociągowej. 

W czerwcu zakończono przebudo-
wę sieci wodociągowej w ul. Polnej na 
odcinku od wiaduktu do ul. Głowackie-
go. Przebudowano 200 mb wodociągu 
o średnicy Dz. 160 mm.

16 sierpnia rozpoczęto przebudowę 
przyłączy wodociągowych w central-
nej części wsi Stanisławowo. Przebu-
dowane zostaną przyłącza zasilające 
odbiorców ze starej sieci wodocią-

gowej. Nowe przewody zostaną pod-
łączone do magistrali wodociągowej 
przebiegającej równolegle do starej 
sieci wodociągowej. 

W lipcu podpisano umowę na  budo-
wę sieci wodociągowej wraz z przyłącza-
mi we wsi Nowa Wieś ul. Tolka Banana. 

Rozpoczęły się również prace przy 
budowie sieci wodociągowej w ul. Ra-
dosnej w Stasim Lesie. Zakład wodocią-
gowy jest inwestorem tylko wodociągu. 
Przyłącza mogą być realizowane przez 
właścicieli działek w porozumieniu z Za-
kładem.

Także w lipcu została złożona do 
architektury w starostwie legionow-
skim dokumentacja dotycząca mo-
dernizacji i rozbudowy stacji wodo-
ciągowej w Stasim Lesie. Zadanie to 
planowane jest do wykonania w naj-
bliższych latach. 

W najbliższych miesiącach Miejsko- 
Gminny Zakład Wodociągowy w Seroc-
ku zamierza opracować dokumentacje 
techniczne na budowę i przebudowę 
sieci wodociągowych w ul. Krętej w Ła-
sze oraz Serockiej i Wiejskiej w Izbicy.

Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy

W połowie czerwca 2021 r. zostało wszczęte postępowanie, zmierzające do wyłonienia wykonawcy remontu elewacji budyn-
ku SPZOZ-u przy ul. A.A. Kędzierskich 2 w Serocku oraz Ośrodka Zdrowia w Dębem 38.

Ostatnia modernizacja budynku przychodni w Serocku, podobnie jak i Ośrodka Zdrowia w Dębem była kilkanaście lat temu. 
Upływ czasu i niesprzyjające warunki atmosferyczne wpłynęły niekorzystnie na stan elewacji budynku. Pojawiły się pęknięcia, 
rysy, zabrudzenia i w dużym stopniu przebarwienia i zacieki. W połowie sierpnia prace remontowe odnowienia elewacji zostały 
zakończone, co pozwoliło na odzyskanie pierwotnego i estetycznego wyglądu budynków oraz przedłuży okres ich trwałości.

Budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Ośrodek Zdrowia w Dębem 38 to miejsce przestrzeni 
publicznej, zatem pragniemy, aby było miejscem przyjaznym, funkcjonalnym i estetycznym dla mieszkańców Miasta i Gminy 
Serock.

SP ZOZ w Serocku

niku których samorząd województwa 
mazowieckiego wesprze kwotą 80.000 zł 
zakup podobnego samochodu z przezna-
czeniem dla jednostki w Serocku oraz 
kwotą 100.000 zł zakup ciężkiego samo-

chodu ratowniczo-gaśniczego, który trafi 
do jednostki w Woli Kiełpińskiej.

Dodatkowo 20.000 zł z budżetu Ma-
zowsza przeznaczone zostanie na re-
mont remizy w Woli Kiełpińskiej.

Ostatnim zadaniem w realizowanym 
programie jest przeprowadzanie szko-
leń dla pedagogów ze szkół na terenie 
Powiatu Legionowskiego.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy 
pedagogów zatrudnionych w szkołach 
podstawowych i ponadpodstawowych z 
terenu Powiatu Legionowskiego. Pande-
mia COVID-19 i związana z nią izolacja 
zobowiązała nas do działania. Właśnie 
dlatego organizujemy szkolenia, które 
będą ogromną pomocą i źródłem wiedzy 
dla tych, którzy są drogowskazem dla 
dzieci i młodzieży.

Termin szkolenia:
25. 09. 2021 r. godzina 10:00 | 12:30
Szkolenia prowadzić będą Specja-

liści w budynku Poradni Zdrowia Psy-
chicznego EDUCATIO przy ul. Tęczowej 
5A w Chotomowie. W pełni dostosowane 
gabinety pozwolą na odbycie szkolenia 
w komfortowych warunkach, przy za-
pewnionym poczęstunku oraz opiece 
Psychoterapeuty prowadzącego. 

Podczas szkoleń prowadzonych przez 
psychoterapeutę Pedagodzy będą mieli 
szansę na zwiększenie świadomości co 
do stanów emocjonalnych i psychicz-
nych Uczniów. Wskażemy, na co zwró-
cić szczególną uwagę, w jaki sposób 
pomagać oraz kiedy skierować dziecko 
wraz z rodzicami do Specjalisty. Orga-
nizowane przez nas szkolenie wzbogaci 
wiedzę z zakresu zaburzeń lękowych, 
depresyjnych, czy fobii. Wspólne spo-
tkanie będzie słuszną okazją do dyskusji 
na temat tego, jak przeciwdziałać ne-
gatywnym skutkom pandemii COVID-19.

Jakie są cele niniejszego projektu?
• Psychoedukujemy i pomagamy ro-

dzinom, które doświadczają zaburzeń 
psychicznych u swoich dzieci. Dzięki 
temu kształtujemy postawy szacunku i 
tolerancji, ale także uczymy się akcep-
tacji, oparcia i zrozumienia dla dzieci.

• Stan sanitarno-epidemiologicz-
ny i izolacja społeczna spowodowana 
pandemią COVID-19 przyczyniły się do 

trudności psychologicznych dzieci i mło-
dzieży. Naszym zadaniem jest zwiększe-
nie świadomości społeczeństwa w tym 
temacie.

• Pomagamy dzieciom i młodzie-
ży w rozumieniu i wyrażaniu własnych 
emocji. Dzięki temu sprawiamy, że ich 
agresja, złość i zachowania autode-
strukcyjne w stosunku do siebie i do in-
nych ulegają zmniejszeniu, co poprawia 
także budowanie relacji interpersonal-
nych.

• Psychoedukacja Mieszkańców Po-
wiatu Legionowskiego przyczyni się do 
mniejszych objawów odczuwanego lęku 
i depresji. Odniesie to pozytywne skutki 
w codziennym funkcjonowaniu szkol-
nym, rodzinnym i społecznym.

• Rodzice oraz pedagodzy dzięki 
szkoleniom nauczą się profesjonalnie 
i efektywnie wspierać dziecko i same-
go siebie w przeżywanych trudnościach 
spowodowanych pandemią COVID-19 
i wszystkimi jej skutkami.

Zdrowie psychiczne jest niezmier-
nie ważnym aspektem funkcjonowania 
każdego człowieka. Dzięki projektowi 
dofinansowanemu ze środków Powiatu 
Legionowskiego jesteśmy w stanie nieść 
pomoc, wiedzę i wsparcie psychologicz-
ne, psychoterapeutyczne i psychiatrycz-
ne. To jeden z nielicznych projektów na 
terenie Powiatu Legionowskiego, który na 
tak dużą skalę pozwala skorzystać dzie-
ciom, młodzieży, rodzicom i pedagogom z 
pomocy psychologów, psychoterapeutów 
i psychiatrów. Zapraszamy wszystkich 
Mieszkańców Powiatu Legionowskiego na 
bezpłatne konsultacje i szkolenia.

Miejsce realizacji konsultacji i szko-
leń: Poradnia Zdrowia Psychicznego 
Educatio w Chotomowie przy ul. Tęczo-
wej 5A

Projekt jest realizowany od 1.07.2021 
roku do 31.12.2021 roku oraz dofinan-
sowany ze środków Powiatu Legionow-
skiego. Z projektu mogą skorzystać 
Mieszkańcy Powiatu Legionowskiego. By 
zapisać się na konsultację lub szkolenie 
wymagany jest wcześniejszy zapis pod 
numerem telefonu: 512 895 219. UWA-
GA: Liczba miejsc ograniczona!

Więcej informacji można znaleźć na 
naszej stronie internetowej oraz face-
booku.

http://www.fundacjapsyche.pl

Profilaktyka ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Co realizujemy?
• Prowadzenie konsultacji psycho-

logicznych i psychoterapeutycznych dla 
dzieci, młodzieży i rodzin

• Prowadzenie konsultacji psychia-
trycznych dla dzieci w wieku 1-15 lat

• Prowadzenie konsultacji psychia-
trycznych dla dzieci w wieku 16-18 lat

• Przeprowadzenie szkoleń dla ro-
dziców

• Przeprowadzenie szkoleń dla pe-
dagogów ze szkół z terenu Powiatu Le-
gionowskiego

Wszystkie działania skierowane są 
do Mieszkańców Powiatu Legionow-
skiego.

Konsultacje i szkolenia będą pro-
wadzone przez doświadczonych Spe-
cjalistów w budynku Poradni Zdrowia 
Psychicznego Educatio przy ul. Tęczo-
wej 5A w Chotomowie. Przestronne, w 
pełni dostosowane gabinety zapewniają 
poczucie bezpieczeństwa już najmłod-
szym Pacjentom. Dzięki projektowi do-
finansowanemu ze środków Powiatu Le-
gionowskiego każdy młody Mieszkaniec 
Powiatu Legionowskiego będzie mógł 
skorzystać z nieodpłatnych konsultacji 
psychologicznych i psychiatrycznych, 
co pozwoli rodzicom zatroszczyć się 
o zdrowie psychiczne swojego dziecka.

Oprócz wizyt u psychiatry i psycho-
loga/psychoterapeuty dzieci oferuje-
my także szkolenia dla rodziców ma-
jące na celu poszerzanie świadomości 
co do utrzymania optymalnego pozio-
mu funkcjonowania dzieci i młodzieży 
na skutek pandemii COVID-19. Dzięki 
szkoleniom będą mieli okazję zdobyć 
wiedzę potrzebną ku temu, by zapo-
biegać zaburzeniom psychicznym u 
swoich dzieci.

Terminy szkoleń we wrześniu:
4.09.2021 r. godz 12:30
25.09.2021 r. godz 10:00 | 12:30
Aby zapisać się na szkolenie zapra-

szamy do kontaktu pod numerem tele-
fonu: 512 895 219

Fundacja Psyche – Strefa Pozytywnych Myśli oraz Powiat Legionowski 
ponownie łączą siły, by pomagać swoim Mieszkańcom. W ramach projek-
tu: „Profilaktyka ochrony zdrowia psychicznego – zapobieganie zabu-
rzeniom psychicznym i konsekwencjom pandemii covid-19 dla zdrowia 
psychicznego dzieci i młodzieży” zapraszamy na konsultacje psycholo-
giczne, psychiatryczne i inne inicjatywy pomocne przy zadbaniu o zdro-
wie psychiczne.
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W sierpniu dokonano także remontu 
lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. 
Konwaliowej w Jadwisinie wraz z kom-
pletnym wyposażeniem w meble, sprzęt 
AGD i RTV oraz wszelkie niezbędne wy-
posażenie do użytku codziennego. 

Lokal przeznaczony jest dla repa-
triantów z Kazachstanu. Na realiza-
cję zadania gmina dostała dotację od 
Wojewody Mazowieckiego w kwocie 
143 261,41 zł. W ramach prowadzonej 
procedury przetargowej wyłoniony zo-
stanie wykonawca na remont lokalu – 
prace budowlane oraz w trybie pozau-
stawowym wykonawca, który zrealizuje 
zakup i montaż mebli oraz sprzętu AGD 
i RTV. Projekt wyposażenia lokalu zo-
stał wykonany przez architekta wnętrz 
w uzgodnieniu z przyszłą lokatorką.

W ramach remontu wykonane zostaną 
nowe podłogi, pomalowane ściany i sufi-

Realizacja prac remontowo–rozbiórkowych
W sierpniu realizowano procedurę 

przetargową na zadanie polegające na 
rozbiórce budynku po byłej zlewni mleka 
w Zabłociu oraz na zadanie polegające na 
remoncie lokalu mieszkalnego w budynku 
przy ul. Konwaliowej w Jadwisinie.

9 sierpnia został wyłoniony wyko-
nawca na prace budowlane przy roz-
biórce budynku po starej zlewni mleka 
w Zabłociu. Jest to Firma KOBIAŁKA s.c. 
Kazimierz Kobiałka, Jacek Kobiałka. 
Budynek jest murowany o powierzchni 
użytkowej 58 m2. W ramach zadania 
Wykonawca uporządkuje teren a po-
wstały z rozbiórki gruz i inne odpady 
zagospodaruje we własnym zakresie. 

Celem rozbiórki jest uporządkowanie 
terenu na potrzeby społeczeństwa lokal-
nego. Koszt zadania wynosi 23 000,00 zł 
brutto. Zakończenie prac rozbiórkowych 
przewidziano na dzień 15.09.2021 r.

ty, ułożona glazura, zakupione i zamon-
towane urządzenia sanitarne. Dodatkowo 
dostosowana zostanie do potrzeb nowych 
lokatorów instalacja elektryczna, wodno–
kanalizacyjna i gazowa. Ponadto wymie-
nione zostaną drzwi z ościeżnicami.

Na wyposażenie lokalu składają się 
meble (szafy, łóżka, stół, krzesła, biur-
ko, szafki kuchenne, regały, półki itp.) 
oraz sprzęt AGD RTV (m.in. lodówka, 
piekarnik, płyta grzewcza gazowa, pral-
ka, mikrofalówka). Ponadto mieszka-
nie zostanie wyposażone we wszelkie 
przedmioty codziennego użytku.

Zakończenie remontu oraz wypo-
sażenia mieszkania przewiduje się na 
dzień 20.10.2021 r., jednakże z uwagi 
na problemy z dostępnością różnych 
materiałów i mebli na rynku termin ten 
może ulec zmianie.
Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Ścieżka wzdłuż brzegu Jeziora Zegrzyńskiego

17 sierpnia została zawarta umowa z Lokalną Grupą Działania Zalew Zegrzyń-
ski dotycząca współpracy przy realizacji pierwszego etapu budowy ścieżki wzdłuż 
brzegu Jeziora Zegrzyńskiego, która docelowo połączy Zegrze z Jadwisinem. 
W ramach przedsięwzięcia powstanie odcinek od ul. Pułku Radio do wysokości 
ul. Drewnowskiego w Zegrzu. Planuje się, że ta część prac zostanie zrealizowana 
przed wakacjami przyszłego roku.

miasto z istniejącą kładką nad obwodnicą. 
W dalszej perspektywie przewidziana jest 
też jej kontynuacja aż do miejscowości 
Szadki i dalej wzdłuż drogi wojewódzkiej 
do północnej granicy gminy (od strony 
Nasielska). Oba odcinki wymagają jednak 
współpracy z zarządcami dróg, w ciągu 
których planowane są trasy. Rozmowy w 
tej sprawie są już prowadzone, jednak po-
trzeba jeszcze czasu aby je sfinalizować.

Dbając o infrastrukturę rekreacyjno
-turystyczną staramy się również wyko-
rzystać potencjał wynikający z lokaliza-
cji gminy u zbiegu dwóch rzek. W duchu 
tej koncepcji tworzymy liczne mniejsze 
punkty wypoczynku bezpośrednio nad 
wodą. Należą do nich chociażby wspo-
mniana już ścieżka z Zegrza do Jadwi-
sina, nowo utworzona niewielka plaża 
w miejscowości Łacha, podobna plaża 
w Wierzbicy, projektowane obecnie 
dojście do brzegu Narwi w Izbicy wraz 
z zagospodarowaniem nabrzeża, a tak-
że miejsce rekreacji w Cuplu i inne po-
zostające na razie w sferze koncepcji.

Projektując, a potem budując kolej-
ne obiekty staramy się aby w globalnym 
ujęciu tworzyły one ciekawą i różnorodną 
propozycję zarówno dla mieszkańców jak 
i naszych gości - taką, która w połączeniu 
z bogatą ofertą wydarzeń sportowo-kul-
turalnych da odbiorcom możliwość przy-
jemnego spędzenia wolnego czasu.

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji

budowy obiekty były inwestycjami grun-
townie przemyślanymi i zaplanowanymi 
a także właściwe zrealizowanymi pod 
każdym względem: lokalizacji, funk-
cji i atrakcyjności, co wymaga czasu 
i ogromnego zaangażowania.

Coraz więcej scieżek
Inwestycje z zakresu rekreacji to nie 

tylko place zabaw i obiekty rekreacyjne, 
ale także rozbudowa sieci ścieżek rowero-

wych, nad którymi nieustannie pracujemy. 
Na ten rok zaplanowane jest rozpoczęcie 
budowy pierwszego etapu trasy wzdłuż 
brzegu Jeziora Zegrzyńskiego docelowo 
łączącej Zegrze z Jadwisinem. W ciągu 
ścieżki przewidziano utworzenie atrakcyj-
nych punktów zachęcających do spędza-
nia czasu nad wodą. Ponadto na kolejne 
lata planowana jest też budowa ścieżki 
rowerowej w ciągu ul. Zakroczymskiej w 
Serocku, łączącej trasę prowadzącą przez 

Kolejne inwestycje w gminie

W działaniach inwestycyjnych gminy 
staramy się dzielić naszą uwagę między 
wszystkie potrzeby mieszkańców: od 
najbardziej podstawowych, takich jak 
budowa wodociągów, kanalizacji, dróg 
czy szkół, po te związane ze sportem, 
rekreacją i rozrywką.

Tworzymy miejsca do rekreacji
W ostatnich latach w naszej gminie 

pośród licznych inwestycji powstało kilka 
nowoczesnych terenów rekreacyjnych, 
dających mieszkańcom możliwość za-
równo do aktywnego spędzenia czasu jak 
i odpoczynku. Każdy z powstałych obiek-
tów ma nieco inny charakter, co pozwala 

zaspokoić potrzeby dużej liczby odbior-
ców. I tak na przykład powstały wiosną 
2020 r. plac zabaw w Zegrzu, dzięki wy-
korzystaniu naturalnych uwarunkowań, 
zapewnia zabawę głównie młodszym 
dzieciom, a dorosłych kusi terenem poło-
żonym w cieniu pięknych, starych drzew. 
Z kolei teren rekreacyjny w Wierzbicy, 
oddany do użytku wczesną wiosną 2021 r., 
z uwagi na duże wielofunkcyjne boisko o 
sztucznej nawierzchni i urządzenia siłow-
ni zewnętrznej, wydaje się być bardziej 
lubiany przez młodzież. Obiekt utworzo-
ny w miejscowości Dębe, udostępniony 
mieszkańcom również wiosną tego roku, 
z uwagi na swoje kameralne rozmiary, 
służy raczej spokojnemu wypoczynko-
wi rodziców z młodszymi dziećmi. Teren 
rekreacyjny w Maryninie natomiast, po-
przez wykorzystanie możliwości tere-
nowych pozwolił połączyć praktycznie 
wszystkie powyższe funkcje, tj. sportową 
- dla dorosłych i młodzieży, „zabawową” 

nak, a dopiero otwierają, listę zadań 
do wykonania z obszaru tworzenia in-
frastruktury rekreacyjno-sportowo-kul-
turalnej. Wyzwaniem dla gminy jest 
stworzenie miejsc aktywności dla miesz-
kańców w samym Serocku. Ta kwestia 
jest ściśle powiązana z innymi działania-
mi inwestycyjnymi planowanymi i reali-
zowanymi na terenie miasta, które fi-
nalnie zdeterminują też działania w tym 
zakresie. I tak na przykład do czasu za-
kończenia  prac projektowych związa-
nych z rozbudową szkoły podstawowej 
w Serocku o pełnowymiarową salę gim-
nastyczną, nie jesteśmy w stanie prze-
sądzić chociażby kwestii wielkości czy 
nawet lokalizacji nowego placu zabaw, 
który obecnie funkcjonuje w bezpośred-
nim sąsiedztwie tego obiektu.

Z uwagi na wieloaspektowość zadania 
polegającego na utworzeniu infrastruk-
tury rekreacyjno-sportowej w naszym 
mieście zależy nam, aby planowane do 

dla dzieci młodszych i  starszych a także 
rekreacyjną – zachęcając do mniej aktyw-
nego wypoczynku wśród zieleni.

Nie zapominamy o mieście
Powstałe obiekty nie zamykają jed-

Plac zabaw w Wierzbicy

Plac zabaw w Maryninie

Plac zabaw w Dębem
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Nie zaśmiecaj

Nie dla ASF w chlewniach!

Utylizacja azbestu w 2021 roku
19 lipca 2021 roku uchwałą zarządu 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
przyznał Miastu i Gminie Serock dofi-
nansowanie na utylizację azbestu w 
2021 roku. Dotacja w wysokości do 
27.974,40 zł stanowi 40% kosztu kwa-
lifikowanego zadania. Pozostałe 60% w 
kwocie 41.961,60 zł pochodzić będzie z 
budżetu Miasta i Gminy Serock. W ra-
mach zadania planowane jest odebranie 
składowanych na nieruchomościach ok. 
98 ton płyt azbestowych oraz zdemon-
towanie ok. 51 ton pokryć dachowych 

wykonanych z wyrobów zawierających 
azbest z 74 nieruchomości.

20 lipca 2021 roku została podpisana 
umowa na usuwanie i unieszkodliwianie 
wyrobów zawierających azbest na tere-
nie miasta i gminy Serock w 2021 roku. 
Usługi demontażu pokryć dachowych 
oraz odbiór składowanych luzem lub na 
paletach płyt falistych azbestowo-ce-
mentowych stosowanych w budownic-
twie, prowadzić będzie firma PRO-EKO 
SERWIS Sp. z o.o., Bierzewice 62, 09-
500 Gostynin.  

W związku z powyższym zachęca-

my pozostałych właścicieli nierucho-
mości, na których znajduje się azbest, 
aby składali wnioski na bezpłatne usu-
nięcie eternitu. Wniosek wraz załącz-
nikami można pobrać w Urzędzie Mia-
sta i Gminy w Serocku (Biuro Obsługi 
Mieszkańca - stanowisko nr 2) lub ze 
strony internetowej www.serock.pl 
w zakładce dbamy o środowisko – zada-
nia – odbiór azbestu. Więcej informacji 
w sprawie uzyskać można pod nr tel. 
/22/ 782-88-39 i /22/ 782-88-53.

 Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Uwolnij rynek
Przypominamy, że wzdłuż ulicy św. Wojciecha (przy Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich) obowiązuje zakaz parkowania. 

Zachęcamy abyście kierowali Państwo swoich bliskich, których gościcie m.in. na uroczystościach kościelnych, na plac przy ul. 
Radzymińskiej, zabezpieczony pod parking.

Zdajemy sobie sprawę z niewystarczającej ilości miejsc parkingowych w centrum miasta, w sezonie letnim. Rozważamy róż-
ne opcje dla rozwiązania tej sytuacji. Zanim jednak uda się je wdrożyć w życie, ruszamy z kampanią "Uwolnij rynek!", w której 
apelujemy o pozostawianie aut na wskazanych parkingach.

Pozostawione w lesie butelki, 
śmieci w przydrożnych rowach, pusz-
ki w okolicy stawów i jezior, czy też 
nielegalne wysypiska śmieci z pozo-
stawionymi na nich starymi meblami, 
sprzętem RTV i AGD? Na pewno dla 
wielu z nas taki widok nie jest obcy. 
Rozkład niektórych odpadów trwa cza-
sami wiele lat, a trudno rozkładające 
się śmieci, pozostające w środowisku 
oddziałują niekorzystnie na szatę ro-

ślinną, glebę ale przede wszystkim na 
zwierzęta.

Stan naszego najbliższego otoczenia 
bezpośrednio świadczy o nas i naszej 
trosce o dobro wspólne, a utrzyma-
nie porządku wymaga zaangażowania 
wszystkich mieszkańców. To od nas sa-
mych zależy czy otaczające nas środowi-
sko będzie zdrowe i przyjazne. Dbajmy 
o utrzymanie wspólnie użytkowanych 
parków, boisk, chodników czy skwerów.   

dlaczego wyrzucane „luzem” 
śmieci są tak niebezpieczne? 

Wskutek rozkładu odpadów wytwa-
rzane są różnego rodzaju związki che-
miczne, często wykazują one właści-
wości toksyczne. W przeciwieństwie do 
legalnych składowisk odpadów, „dzikie 
wysypiska” nie są zabezpieczone przed 
ich wnikaniem w głąb gruntu. Efektem 
tego procesu jest zanieczyszczenie nie 
tylko gleby, ale także wód podziemnych 
i powierzchniowych.

Zdarza się, że przyciągane zapachem 
rozkładających się śmieci zwierzęta zo-
stają uwięzione lub okaleczone przez 
odpady z ostrymi krawędziami. Często 
śmieci są przez zwierzęta po prostu zja-
dane, co w konsekwencji może prowa-
dzić do ich śmierci.

Problem zaśmiecania niestety będzie 
istniał, dopóki nie wzrośnie świadomość 
społeczna. Należy jednak pamiętać, 
że zgodnie z obowiązującym prawem 
za zanieczyszczanie lub zaśmiecanie 
miejsc dostępnych dla publiczności 
(m.in. dróg, ulic, placów, trawników 
czy zieleńców) może zostać nałożona 
przez Straż Miejską kara grzywny w  wy-
sokości do 500 zł.

Nieustannie przypominamy miesz-
kańcom naszej gminy, którzy mają 
złożoną deklarację o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi i uiszczają stosowną opłatę, 
o możliwości bezpłatnego przekazania 
wielu rodzajów odpadów do Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych, przy ul. Nasielskiej 21 w Serocku. 
PSZOK jest czynny od wtorku do soboty, 
w godzinach 7.00 - 15.00.

W PSZOK przyjmowane są następu-
jące rodzaje odpadów komunalnych ze-
branych w sposób selektywny:

- papier
- tworzywa sztuczne
- metale
- szkło
- meble i odpady wielkogabarytowe
- zużyte opony samochodów osobo-

wych (maksymalnie 4 sztuki)
- zużyte baterie i akumulatory
- zużyty sprzęt elektryczny i elektro-

niczny
- odpady budowlane i rozbiórkowe 

pochodzące z drobnych remontów prze-
prowadzanych we własnym zakresie

- przeterminowane leki i chemikalia
- bioodpady.

Afrykanski pomór świń (ASF) coraz bardziej rozprzestrzenia się na terenie wo-
jewództwa mazowieckiego. To wysoce zaraźliwa choroba atakująca świnie i dziki. 
Obecnie potwierdzono kilkadziesiąt przypadków ASF u dzików oraz odnotowano 
nowe ogniska ASF w hodowlach świń.

Wirus wywołujący chorobę jest nieszkodliwy dla ludzi, ale śmiertelny dla świń, 
dlatego zapobieganie, wykrywanie i zgłaszanie pozwoli na zatrzymanie tej gene-
rujacej ogromne straty choroby.

W związku z tym Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii prowadzi kampa-
nię informacyjną "Nie dla ASF", apelując do wszystkich hodowców trzody chlewnej 
o zachowanie szczególnej ostrozności i odpowiedznich środków higieny oraz zasad 
bioasekuracji, które pozwolą zminimalizować szerzenie się choroby. 

Załączamy materiały informacyjne propagowane w ramach kampanii "Nie dla ASF"
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SIMowe realizacje w przestrzeni miasta

Awans zawodowy nauczycieli

Powierzenie stanowisk dyrektorom

Kolejne SIMowe realizacje pojawiają się w przestrzeni miasta. Na tablicach Urzędu i jednostek organizacyjnych zamon-
towane zostały nowe tabliczki adresowe i tablice z nazwami instytucji. Nieustannie zachęcamy Państwa, abyście włączyli 
się w proces wdrażania Systemu Informacji Miejskiej dla Miasta i Gminy Serock. Możecie to zrobić poprzez zamontowanie na 
swoich posesjach tablic numerycznych w nowym, serockim, layoucie. Możecie je zamówić u Partnerów Karty Serocczanina (dla 
posiadaczy karty – zniżki!):

IMPRINEO – Borowa Góra, ul. Nasielska 1
INTRO-RAFTER – Serock, ul. Spokojna 28.
Więcej w zakładce „Dla mieszkańca/System Informacji Miejskiej” na stronie www.serock.pl.

19 sierpnia 2021 r., w Urzędzie Miasta i Gminy Serock od-
były się egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego. Do 
egzaminu przystąpili:

- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podsta-
wowej w Serocku,

- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podsta-
wowej w Jadwisinie, 

- nauczyciel matematyki ze Szkoły Podstawowej w Zegrzu,
- nauczyciel pedagog specjalny/psycholog i jeden nauczy-

ciel plastyki z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kieł-
pińskiej. 

Egzamin przeprowadziła Komisja, w skład której wchodzą: 
przedstawiciele organu prowadzącego, organu nadzoru peda-
gogicznego, eksperci specjalności adekwatnej do specjalności 
egzaminowanego nauczyciela oraz dyrektor szkoły, w której 
zatrudniony jest nauczyciel. 

Wszyscy nauczyciele zdali egzamin na stopień nauczyciela 
mianowanego.

Zdobyta wiedza i doświadczenie przyczynią się do rozwoju 
zawodowego nauczyciela oraz podnoszenia jakości pracy pla-
cówek oświatowych.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

26 sierpnia Burmistrz Miasta i Gminy Serock wręczył powierzenie stanowiska na kolejne 5 lat szkolnych Pani Małgorzacie 
Leszczyńskiej, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie oraz Pani Barbarze Tomczak, Dyrek-
torowi Samorządowego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Serocku. Obydwie Panie mają za sobą już doświadczenia dyrek-
torskie, a uzyskiwane opinie Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz rad pedagogicznych i zakładowych organizacji związkowych 
świadczyły o wysokich kompetencjach zawodowych dyrektorów. 

Ponadto na jeden rok szkolny Burmistrz przedłużył pełnienie obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskie-
go w Zegrzu Pani Małgorzacie Paliszewskiej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 

Dyrektorom życzymy wielu sukcesów zawodowych i satysfakcji z wykonywanej pracy. 
ZOSiP

Modernizacja gospodarstw rolnych dłużej 
– wnioski do 20 września

Pikniki ekologiczne

Okres przyjmowania wniosków w ra-
mach „Modernizacji gospodarstw rol-
nych” z budżetu PROW 2014-2020 został 
wydłużony do 20 września 2021 r.

Jeszcze przez ponad miesiąc rolnicy 
zainteresowani modernizowaniem go-
spodarstw mogą składać wnioski o przy-
znanie pomocy w ramach wszystkich 
obszarów poddziałania:

- rozwój produkcji prosiąt (obszar A);
- rozwój produkcji mleka krowiego 

(obszar B);

- rozwój produkcji bydła mięsnego 
(obszar C);

- inwestycje związane z racjonali-
zacją technologii produkcji, wprowa-
dzeniem innowacji, zmianą profilu pro-
dukcji, zwiększeniem skali produkcji, 
poprawą jakości produkcji lub zwięk-
szeniem wartości dodanej produktu 
(obszar D);

- nawadnianie w gospodarstwie.
Wnioski przyjmują oddziały re-

gionalne i biura powiatowe Agencji 

właściwe ze względu na miejsce re-
alizacji inwestycji. Można je składać 
osobiście, przez upoważnioną osobę, 
przesłać rejestrowaną przesyłką pocz-
tową lub za pośrednictwem platformy 
ePUAP.

Według aktualnego stanu w trwają-
cym od 21 czerwca naborze zarejestro-
wano łącznie 1603 wnioski na kwotę bli-
sko 300 mln zł.

Więcej informacji na stronie: www.
arimr.gov.pl

Nadbużańskie Towarzystwo Oświa-
towe „Moja Wieś” za pośrednictwem 
Fundacji eBiznes Club organizują 
3 bezpłatne, jednodniowe pikniki eko-
logiczne, które odbędą się we Wierz-
bicy (04.09.2021 r.) – Plaża Gminna, 
w Zegrzu (11.09.2021 r.) – Plac zabaw 
przy ul. Groszkowskiego oraz Serocku 
(18.09.2021 r.) – plac przy Centrum 
Kultury i Czytelnictwa od godziny 13:00 
do 19:00.

Głównym motywem planowanych 
działań jest uświadomienie społeczno-
ści lokalnej istoty ekologii, przekaza-
nia fundamentalnej wiedzy w zakresie 
funkcjonowania przyrody oraz sposo-
bów ochrony środowiska. Operacja re-
alizowana w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społecz-
ność wdrażanej przez LGD Zalew Ze-
grzyński. Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiej-
skie, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność.
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Letnie Fontanny Muzyki

Klimatyczny wieczór z Poezją Śpiewaną

Tango Argentyńskie i Milonga w Serocku

Aktywny Wakacyjny Serock
Centrum Kultury i Czytelnictwa 

w Serocku  zorganizowało akcję „Ak-
tywny Wakacyjny Serock” podczas, 
której w sierpniu odbyły się kolej-
ne wakacyjne warsztaty artystyczne 
oraz spotkania dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych.

W ofercie znalazły się: plenery ar-
tystyczne dla dzieci, plener malarski 
na terenie ogrodu CKiCz w Serocku, 
warsztaty tańca nowoczesnego, Kino 
Letnie dla dzieci. Serock odwiedziło 
także mobilne planetarium dla spra-
gnionych wiedzy najmłodszych miesz-
kańców. 

Cykl Fontanna Muzyki cieszy się 
wielką popularnością, co zauważalne 
było w frekwencji publiczności na kon-
certach w lipcu i sierpniu.

25 lipca fontanny zgromadziły mi-
łośników muzyki jazzowej. Wystąpił 
zespół Traditional Jazz Trio w koncer-
cie „Six ’o clock”. Muzycy krakowskich 
formacji jazzowych: Elżbieta Kulpa, Le-
szek Nowotarski, Jacek Korohoda zapre-
zentowali utwory muzyki jazzowej oraz 
z jej pogranicza, we własnych aranża-
cjach. Usłyszeliśmy hity złotej ery jazzu 
m.in: „All of Me”, „Basin Street Blues”, 
„Moonglow”, „Isn't She Lovely”, „Cheek 
to Cheek”.

8 sierpnia mieliśmy przyjemność 
wysłuchać saksofonowych impresji 
zespołu „Saksofonarium”, jedynego 
kwartetu żeńskiego w Polsce.

Grupa zaprezentowała zróżnicowa-
ny repertuar, sięgający do klasyki po 
współczesne kompozycje saksofonowe: 
„Blue Monk”, „Saint Louis Blue”, „Moon 

River”, „In the Mood”, oraz utwory Geo-
rga Gershwina.

Zespół wystąpił w składzie: Joan-
na Wróblewska - saksofon sopranowy; 
Aleksandra Skierka - Przybyłka - sak-
sofon altowy; Aneta Baziak - saksofon 
tenorowy; Paulina Owczarek - saksofon 
barytonowy.

22 sierpnia, podczas ostatniego kon-
certu w tym roku, dla serockiej publicz-
ności zagrał zespół Piramidy z utwora-
mi Bułata Okudżawy. Podczas występu 

usłyszeliśmy: „Piosenkę o niebieskim 
baloniku”, „Wybaczcie piechocie”, 
„Piosenkę o papierowym żołnierzyku”, 
legendarną „Modlitwę – dopóki ziemia 
kręci się”, „Trzy miłości”, „Ostatni tro-
lejbus”, „Piosenkę o Arbacie” i wiele 
innych doskonale znanych i lubianych 
melodii. 

Ten niepowtarzalny koncert pełen 
wzruszeń, uśmiechów i dobrych emocji 
wykonała trójka muzyków kochających 
twórczość Bułata Okudżawy. 

CKiC

7 sierpnia, podczas wieczoru poezji śpiewanej, w ogro-
dzie CKiCz w Serocku można było przez chwilę poczuć się jak 
„anioły w Bieszczadach”. Miłośnicy poezji śpiewanej spotkali 
się przy ognisku i wspólnie śpiewali znane piosenki Starego 
Dobrego Małżeństwa, S. Soyki, W. Bellona, G. Turnaua, a tak-
że utwory znane z wypraw turystycznych. 

Ten pierwszy wieczór poezji śpiewanej zainicjowali mu-
zycy - Jarek Michaliski, Marcin Marciniak, Jacek Pankowski 
i Marcin Zręda.

W przerwie można było się posilić m.in. pieczonymi ziem-
niakami i kiełbaskami z ogniska. Było także domowe ciasto 
drożdżowe upieczone przez Pana Marcina Zrędę, opiekuna 
naszych wieczorów poetyckich.

CKiC

Tango Argentyńskie i Milonga znów 
zawitały do Serocka dzięki współpracy 
CKiCz w Serocku ze Stowarzyszeniem 
Tanga Argentyńskiego „La Mirada” .

Tym razem zaczęliśmy od lekcji 
wprowadzającej do świata tanga, którą 
poprowadziła mieszkanka Serocka i pa-
sjonatka tanga Ewa Modzelewska wraz 
z partnerem tanecznym Maciejem Wal-
czakiem.

Następnie uczestnicy spotkania tan-
gowego wraz z członkami Stowarzysze-
nia „La Mirada” tańczyli na serockim 
molo w rytm melodii przygotowanej 
przez światowej sławy DJ-a Tanga Ar-
gentyńskiego Roberta Kandefera.

Na kolejne spotkanie z tangiem za-
prosimy Państwa jesienią.

CKiC

Wielu pasjonatów dobrego fil-
mu skorzystało z plenerowego „Kina 
w ciemno na leżakach”. Dorośli mogli 
także skorzystać z zajęć jogi na plaży 
oraz wieczorków tanecznych na molo. 

Ogromną popularnością cieszyły się 
bezpłatne rejsy po Narwi zabytkowymi 
łodziami: „Rytman” oraz „Dar Mazow-
sza”, zorganizowanym dzięki współpra-
cy z Fundacją Rok Rzeki Wisły.  

Na zakończenie wakacji Centrum 
Kultury i Czytelnictwa przygotowa-
ło szereg atrakcji połączonych z akcją 
charytatywną dla naszej mieszkanki 
Martynki. 

Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Serocku
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Wystawa „Obrazy krzyżykiem malowane”Półkolonie letnie "Kosmiczna podróż"
W dniach 2-6 sierpnia br. miał miej-

sce drugi turnus półkolonii letnich pt. 
„Kosmiczna przygoda”. Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa w Serocku przygo-
towało moc atrakcji dla uczestników 
półkolonii. Dzieci brały udział w warsz-
tatach artystycznych, edukacyjnych i 
sportowych. Podczas warsztatów upcy-
klingowych uczestnicy poznali sposób 
na umiejętne wykorzystanie odpadów,  
z których wykonali muzyczne instrumen-
tu oraz kosmiczne roboty. W ramach 
półkolonii odbyła się także wycieczka do 
Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W 
Strefie Eksperymentowania dzieci zoba-
czyły ponad 200 eksponatów i samodziel-
nie eksperymentowały ze zjawiskami 
fizycznymi. Uczestnicy wycieczki spraw-
dzili jak zmysły i umiejętności pozwalają 

odbierać, interpretować i opisywać świat 
oraz przetestowali możliwości własnego 
ciała. Grupa odważnych wzięła udział w 
Teatrze Wysokich Napięć. Uczestników 
zamknięto w klatce Faradaya, gdzie zo-
baczyli spektakl, którego głównym bo-
haterem był prąd elektryczny. Poza roz-
budowanym programem edukacyjnym 
dzieci miały możliwość rozruszać swoje 
ciało podczas zajęć sportowych na bo-
isku, gdzie rywalizowały w różnych grach 
zespołowych i animacjach tanecznych.

Pogoda podczas półkolonii pozwoli-
ła na spędzenie czasu na serockiej pla-
ży. Dzieci chętnie bawiły się na wodnym 
placu zabaw i kąpały w rzece. W pro-
gramie nie zabrakło wizyty w mobilnym 
planetarium. Dzieci uczestniczyły w po-
kazie gwiezdnego nieba, odbyły spacer 
po wszechświecie, zobaczyły widnokrąg, 

Od 13 sierpnia do początku września w ratuszu można było oglądać wystawę prac Pani Teresy Gumieniak z Serocka - „Obrazy 
krzyżykiem malowane”. Wystawa zorganizowana została pod patronatem Serockiej Akademii Seniora, do której należy Pani 
Teresa. Autorka haftów zgromadziła w ratuszu wiele swoich krzyżykowych dzieł, na których wyhaftowała np. motywy roślinne 
i zwierzęce, pejzaże, scenki rodzajowe, portrety. Dziękujemy za udostępnienie prac.

gwiazdy i gwiazdozbiory, Układ Słoneczny 
i jego elementy. Uczestnicy wzięli udział 
w kosmicznych warsztatach „Jaki to 
gwiazdozbiór” oraz w warsztatach „Jak 
dolecieć w kosmos”. Dzieci dowiedziały 
się jak wygląda podróż kosmiczna, wyko-
nały rakiety, które wysłały w kosmiczną 
podróż. W ramach półkolonijnego odpo-
czynku uczestnicy wybrali się na wyciecz-
kę do sali zabaw Kiddos w Jachrance oraz 
na kręgle do Hotelu Narvil.

Na zakończenie II turnusu wszyscy 
otrzymali drobne upominki i dyplomy. 
Dzieci spędziły czas bardzo intensywnie 
kolekcjonując nowe wspomnienia i do-
świadczenia z tegorocznych wakacji.

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
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Miód wielokwiatowy Ziemi Serockiej 
na Liście Produktów Tradycyjnych

Nasi Laureaci XIV edycji konkursu 
o Laur Marszałka 
Województwa Mazowieckiego

Aby zgłaszany do Ministerstwa pro-
dukt uzyskał miano tradycyjnego musi 
spełnić wiele kryteriów zawartych we 
wniosku o wpisanie na Listę Produktów 
Tradycyjnych. Jednym z ważniejszych 
jest przedstawienie informacji dotyczą-
cej tradycji, pochodzenia oraz historii 
wytwarzania produktu, potwierdzają-
cej wykorzystywanie metody produkcji 
co najmniej od 25 lat.

Nasi pszczelarze spełniając ten wa-
runek napisali:

Najstarsze przekazy dotyczące bart-
nictwa w okolicach Serocka pochodzą z 
XV w. i mówią o rozliczeniach w miodzie 
i w wosku pszczelim. W XIX w. w Serocku 

pasiekę miał z reguły każdy proboszcz. 
Ważną rolę w rozwoju tradycji pszcze-
larskich w gminie Serock odegrał Zyg-
munt Szaniawski z Zegrzynka, aktywnie 
działający przy Muzeum Pszczelniczym 
w Warszawie. W 1900 roku z inicjatywy 
Zygmunta Szaniawskiego powstała szko-
ła pszczelarsko-ogrodnicza w Pszcze-
linie koło Brwinowa, a w Zegrzynku 
wzorcowa pasieka, którą zajmował się 
nauczyciel Stanisław Buczkiewicz znany 
jako „Pszczelarz z Zegrzynka”. Na po-
czątku XX wieku pszczelarze w Serocku 
hodowali pszczoły w ulach ramowych, 
kószkach i pniach. Pszczelarstwem zaj-
mowali się głównie sadownicy i ogrodni-

cy. W czasie II Wojny Światowej, kiedy 
sytuacja bytowa lokalnej ludności była 
zła, miód z niewielkich pasiek prowa-
dzonych przy lokalnych dworach był 
głównym źródłem przetrwania, a chleb 
z miodem często jedynym pożywieniem. 

Obecnie, tj. na początku XXI w., 
w gminie Serock pszczelarstwem zaj-
muje się około 10 pszczelarzy zrzeszo-
nych w Polskim Związku Pszczelarskim 
i kilku amatorów. Daje to łącznie kilka-
set rodzin pszczelich. Miód wielokwia-
towy zebrany z terenów gminy Serock 
prezentowany jest na różnych wydarze-
niach gminnych, m.in. corocznych Bar-
barkowych warsztatach. Od wielu lat 
tradycją dożynkową w gminie Serock  
jest składanie w darze wraz z wieńcami 
dożynkowymi, kosza z darami pszczela-
rzy, w tym miodem wielokwiatowym. 
Miód wielokwiatowy Ziemi Serockiej 
cieszy się dużym uznaniem i najchęt-
niej jest kupowany od pszczelarzy, pro-
sto z pasieki.

Bazą pożytkową dla pszczół są frag-
menty kompleksów leśnych położonych 
na skarpie doliny Narwi w pobliżu Se-
rocka. Stanowią one pozostałości daw-
nej Puszczy Serockiej. Występują tu 
bogate siedliska grądów i lasów mie-
szanych, porośniętych drzewostanem 
mieszanym z dużą ilością klonów, lip, 
leszczyny, porzeczki alpejskiej i robinii 
akacjowej. Dodatkowym walorem tej 

bazy pożytkowej jest fakt, że stanowi 
ona część rezerwatu przyrody Jadwi-
sin położonego na granicy Wysoczyzny 
Ciechanowskiej i doliny Narwi, a także 
rezerwatu przyrody Wąwóz Szaniaw-
skiego. Na specyficzny klimat i co się 
z tym wiąże bazę pożytkową, ma rów-
nież wpływ rozległe starorzecze Bugu 
w okolicach ujścia do Narwi oraz po-
wstałe w 1963 roku Jezioro Zegrzyń-
skie. Gmina Serock to również obszar 
Natura 2000.

Miód wielokwiatowy Ziemi Seroc-
kiej powstaje z nektaru roślin pocho-
dzących z okolicy Serocka w woje-
wództwie mazowieckim. W zależności 
od nektaru, który przeważył w trakcie 
jego powstawania, może mieć kolor 
od złocistego do bursztynowego. Smak 
i zapach zależny od pory zbiorów: miód 
wielokwiatowy wiosenny jest łagodniej-
szy, a letni – ostrzejszy. Przy miodzie 
wiosennym wpływ na smak ma głów-
nie robinia akacjowa, mniszek lekarski 
i klon zwyczajny, a przy letnim nektar 
lipy i domieszka spadzi liściastej z ta-
kich drzew jak klon, lipa, dąb i grab. 
Może być odczuwalny posmak korzen-
ny. Miód wielokwiatowy wiosenny przy 
przewadze nektaru z klonu może mieć 
kolor ciemniejszy, podobny do miodów 
letnich, w smaku delikatnie przypomi-
nający syrop klonowy z nutą karmelu.

Miód wielokwiatowy Ziemi Serockiej 
został wpisany na Listę Produktów Tra-
dycyjnych z dniem 12 lipca 2021 roku.  
Gratulujemy Naszym pszczelarzom mio-
dowego sukcesu.

Co roku mazowieccy producenci za-
skakują kapitułę konkursu o Laur Mar-
szałka - organizowanego przez Depar-
tament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Mazowieckiego w Warszawie 
- nie tylko wysoką jakością zgłaszanych 
produktów, ale także wytrwałością w 
poszukiwaniu tradycyjnych receptur. 
Sama nagroda to nie tylko wyróżnienie 
dla producenta, ale też pewnego rodza-
ju gwarancja dla konsumenta, że nagro-
dzony produkt jest wysokiej jakości.

Do tegorocznej XIV edycji konkursu 
o Laur Marszałka zgłoszono 106 produk-
tów, z których komisja konkursowa wy-
brała 28 najlepszych, a kolejne 4 otrzy-
mały wyróżnienia kapituły.

Na  liście tegorocznych zwycięzców 
w grupie producentów indywidualnych 
znalazła się Pani Dorota Dyga z Gąsio-
rowa prowadząca gospodarstwo „Biała 
Tynka”, której przyznano Laur Marszał-
ka w kategorii produkty mleczarskie za 
SER ŻÓŁTY Z KOZIERADKĄ - do produkcji 
tego sera mleko pozyskiwane jest od 
tradycyjnie żywionych krów, zaś warun-

ki produkcji, a zwłaszcza dojrzewania, 
zapewnia wyjątkowy i niepowtarzalny 
smak. 

Wyróżnienie od Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego, również 
w grupie producentów indywidualnych, 
otrzymał Pan Marek Siulerzycki z Seroc-
ka, właściciel Pasieki Miodowego Marka, 
w kategorii miody, za MIÓD FACELIOWY.

Fot. mazowia.pl

dwaj seroccy pszczelarze,
Marek Siulerzycki, prowadzący Pasiekę Miodowego Marka
oraz Robert Stojak, właściciel Pasieki Pod Kogutem,
podjęli udaną próbę wpisania miodu wielokwiatowego 
Ziemi Serockiej na ogólnopolską Listę Produktów 
Tradycyjnych prowadzoną 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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Wojenna historia mostu w Zegrzu

BOMBARdOwANIe
Już 1 września 1939 r. Niemcy pró-

bowali zniszczyć zegrzyński most. Bom-
bardowanie było olbrzymim zaskocze-
niem. Polscy oficerowie przechadzający 
się po koszarach w Zegrzu ze spokojem 
obserwowali eskadry lecące nad Ze-
grzem w kierunku Warszawy i głośno 
wyrażali swoje uwagi: „To są nasze Ło-
sie”. Dopiero wybuch bomb uświadomił 
im powagę sytuacji.

Na szczęście nalot był niecelny, ale 
na dobę została przerwana łączność 
telefoniczna z Warszawą. Zginął jeden 
żołnierz. Niemieckie bomby, w większo-
ści niewybuchy, utkwiły w łące po stro-
nie Zegrza Południowego. Lotki bomb 

sterczały w grząskim gruncie nawet dwa 
lata. Niemcy jedynie otoczyli niewybu-
chy taśmą. 

wySAdzeNIe
W związku z szybko zbliżającymi się 

Niemcami dowództwo polskie rozważa-
ło wysadzenie mostu. 4 września 1939 
roku temat ten pojawił się w rozmo-
wie dowódcy Armii „Modlin” gen. Emi-
la Przedrzymirskiego z szefem Sztabu 
Naczelnego Dowództwa gen. Wacławem 
Stachiewiczem. Zakładano, że trzeba to 
zrobić „tylko w ostateczności” ale już 
5 września założono ładunki wybucho-
we. 6 września obrońcy przedmościa 
Zegrze (żołnierze 2. Batalionu Warszaw-

skiej Brygady Obrony Narodowej) opu-
ścili pozycje i przenieśli się na drugą 
stronę Narwi na linię Zegrze Południowe 
- Poddębie. Późnym wieczorem, na po-
lecenie dowódcy Armii „Modlin”, most 
wysadzono. Najbardziej zniszczone 
zostały dwa przęsła po stronie Zegrza 
Południowego, które spoczęły w nurcie 
rzeki.

Nazajutrz okazało się, że decyzja 
o wysadzeniu mostu była przedwcze-
sna. Na zniszczonej przeprawie saperzy 
wykonali prowizoryczne kładki, które 
umożliwiły czasowy powrót żołnierzy 
polskich do Zegrza. Ostateczne ich wy-
cofanie nastąpiło 8 września.

PRóBA NAPRAwy
Brak mostu w Zegrzu nie przeszko-

dził niemieckiemu marszowi w kierunku 
Warszawy. 11 września Niemcy sforso-
wali Narew w Zegrzynku, a 13 września 
w Dębem. Wkrótce postawiono też mo-
sty pontonowe w Zegrzu i Serocku.

Zimą 1939/1940 Niemcy podjęli pró-
bę podniesienia dwóch zniszczonych 
przęseł zegrzyńskiego mostu. Naprawą 

Most wysadzony wieczorem 6 września 1939 roku (fotopolska.eu)

Most łukowy w Zegrzu zbudowany w 1931 roku, 
położony na ważnej drodze z Warszawy na północ, 
miał duże znaczenie militarne. 
We wrześniu 1939 roku jego rolę doceniali 
zarówno Polacy jak i Niemcy. Ostatecznie przeprawa została 
wysadzona w powietrze przez polskich saperów 
przed nadejściem Niemców 
a odbudowano ją dopiero po wojnie.

Zlot Seniorów – Serock Wita!

W dniach 19 - 23 sierpnia 2021 roku, 
na terenie naszej gminy odbywał się 
Zlot Seniorów – Serock Wita!, w którym 
wzięło udział ponad 60 przedstawicieli 
środowisk senioralnych.

Celem spotkania była integracja se-
niorów z różnych środowisk i regionów 
oraz prezentacja dorobku organizacji 
senioralnych w tym dorobku seniorów 
z gminy Serock. Program przygotowa-
ny dla uczestników Zlotu miał również 
na celu promocję Serocka, Jeziora Ze-
grzyńskiego, Powiatu Legionowskiego 
i Mazowsza.

Organizatorami przedsięwzięcia byli: 
Fundacja Nowa Wieś oraz Rada Seniorów 
Miasta i Gminy Serock, które pozyskały 
patronaty Marszałka Województwa Ma-
zowieckiego, Starosty Legionowskiego, 
Prezydenta Miasta Legionowo oraz Bur-
mistrza Miasta i Gminy Serock, a także 
wsparcie Serockich Inwestycji Samorzą-

dowych oraz Centrum Kultury i Czytel-
nictwa w Serocku.

W sobotę, 21 sierpnia, organizatorzy 
zaprosili wszystkich chętnych na „Koncert 
pod Brzozami” w Nowej Wsi, a po nim na 
przyjęcie pod gwiazdami – spotkanie in-

tegracyjne mieszkańców gminy z gośćmi 
Zlotu. Finał Zlotu miał miejsce 22 sierp-
nia na serockim rynku – uczestnikom zlotu 
rozdano dyplomy i upominki, a na koniec 
wysłuchano koncertu zespołu Piramidy 
w ramach cyklu Fontanny muzyki. 
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LOTTO Poland Bike Marathon w Serocku
W niedzielę,15 sierpnia 2021 r.,-

Serock goscił amatorów jazdy na ro-
werach górskich, którzy  rywalizowali 
po raz kolejny na serockich szlakach.  
Frekwencja ponownie okazała się im-
ponująca, bo na starcie - mimo se-
zonu urlopowego - stawiło się ponad 
500 miłośników dwóch kółek. Kolarski 
cykl LOTTO Poland Bike Marathon, or-
ganizowany przez Grzegorza Wajsa, w 
mocnym stylu wrócił do ścigania po wa-
kacyjnej przerwie. 

Z wielką przyjemnością wróci-
liśmy do Serocka. To piękny teren 
nad Narwią, w pobliżu Jeziora Ze-
grzyńskiego, wymarzony do jaz-
dy na rowerach górskich - mówi 
organizator LOTTO Poland Bike 
Marathon Grzegorz Wajs. Trasa 
wyścigów wiodła m.in. przez Re-
zerwat Zegrze i Wąwóz Szaniaw-
skiego. A na koniec kultowy finisz. 
Ostatnie 200 metrów to niemal 
pionowy podjazd ul. brukową na 
rynek w Serocku.

LOTTO Poland Bike Marathon w Se-
rocku - pod honorowym patronatem 
Burmistrza Serocka - został zorgani-
zowany przy współpracy z Urzędem 
Miasta i Gminy w Serocku, Serockimi 
Inwestycjami Samorzadowymi oraz 
Urzędem Marszałkowskim Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Wyniki dostępne 

na stronie www.polandbike.pl. Do Po-
wiatu Legionowskiego peleton LOTTO 
Poland Bike Marathon wróci 12 wrze-
śnia, gdy podczas etapu w Legionowie 
odbędą się także Mistrzostwa Polski 
MTB Informatyków i Branży IT. Zapisy 
trwają na portalu www.bikermania.pl. 
Zapraszamy!

miała się zająć firma Augusta Mischke 
z Królewca. W czasie prac zamierzano 
skorzystać z pokrywy lodowej na Nar-
wi, która w czasie tamtej mroźnej zimy 
sięgała nawet jednego metra. Na lodzie 
ustawiono drewniane rusztowania. Do 
prac zatrudniono okoliczną ludność, 
która jako wynagrodzenie mogła za-
bierać odpady drewniane pozostałe po 
budowie rusztowań. Ostatecznie, z nie-
wiadomych przyczyn, mostu nie napra-
wiono. Pewne jest natomiast, że już na 
zdjęciach z 1940 roku nie są widoczne 

dwa wspomniane przęsła od strony Ze-
grza Południowego, więc zapewne je 
rozebrano.

POWOJENNA OdBUdOWA
Niemiecka przeprawa pontono-

wa w Zegrzu istniała do końca wrze-
śnia 1944 roku. Została rozebrana w 
związku z nadejściem Rosjan. Po woj-
nie brak mostów na Narwi stanowił 
duży problem. Przedwojenny most 
łukowy odbudowano (odtworzono 
dwa przęsła oraz zniszczone filary) i 

oddano do użytku dopiero 16 grudnia 
1947 roku. W kolejnych dziesięciole-
ciach pogarszał się jego stan tech-
niczny, poza tym był za wąski, a ruch 
samochodowy coraz większy. Niedroż-
ność mostu wymusiła budowę nowych 
przepraw. W 2003 roku oddano do 
użytku most zbudowany po północnej 
stronie mostu łukowego, który zaraz 
po tym rozebrano. W jego miejscu, 
w 2004 roku postawiono drugą iden-
tyczną, nową przeprawę.

Mirosław Pakuła

 Przeprawa po usunięciu dwóch zniszczonych przęseł zimą 1939/1940 (fotopolska.eu)

Otwarcie odbudowanego mostu, 16 grudnia 1947 roku (zbiory L. Winnickiej)
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