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Wraz z nadejściem jesieni kierujemy myśli ku końcowi bieżącego 
roku. To już czas na podsumowanie noworocznych założeń i wybiega-
nie w kolejne miesiące z myślami na ile przyszłość będzie korzystna 
do spełniania nowych postanowień. Nikt nie jest w stanie przewidzieć 
jak ukształtują się kolejne tygodnie, które w wielkim stopniu deter-
minowane będą przez pandemię. Na wszystkich płaszczyznach staramy 
się działać tak, żeby wnieść do każdego dnia jak najwięcej dobrych 
rozwiązań. 

W samorządowych realizacjach jak zwykle intensywne działania 
inwestycyjne. Realizowane są kolejne zadania związane z budową ka-
nalizacji, dróg, oświetlenia. Ponadto remonty placówek oświatowych 
i przygotowania do tworzenia planów na inwestycje przyszłoroczne. 
Intensywnie także w kulturze. Instytucja, która w tym roku obchodziła 
jubileusz 30-lecia nie ustaje w zapewnianiu mieszkańcom dawki dobrej 
zabawy w realizowanych przedsięwzięciach kulturalnych. 

W październiku zaś czekać będzie na Państwa także szereg przed-
sięwzięć sportowych, z corocznym biegiem niepodległości na czele. 

Zachęcamy do udziału w gminnych wydarzeniach i polecamy lektu-
rę naszego miesięcznika.  

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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W PAźdZIERnIKU ZAPOWIAdAMy I ZAPRASZAMy nA POnIŻSZE WydARZEnIA:

3 października, godz.15:30,  
sala widowiskowa CKiC w Serocku 
UROCZYSTE OTWARCIE ROKU 
AKADEMICKIEGO 2021/2022 
Serockiej Akademii Seniora

9 października, godz.18:00, 
sala widowiskowa CKiC w Serocku 
FREDA I ZUZA – SPEKTAKL KOMEDIOWY

10 października, godz. 18:00, 
sala widowiskowa CKiC w Serocku 
MUZYCZNY PODWIECZOREK: KONCERT 
JUBILEUSZOWY ANNY OSMAKOWICZ 
 - z okazji 35-lecia pracy artystycznej.  
zapisy na koncert w CKiC 
lub pod nr 22 782 80 70

14 października  
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
uroczystości w placówkach 
oświatowych 

16 -17 października,  
przystań Koła Wędkarskiego nr 6, 
Jezioro Zegrzyńskie, plaża miejska 
w Serocku 

KONCERT JUBILEUSZOWY 
35-lecia pracy artystycznej  
Anny OSMAKOWICZ
10 X 2021 | 18:00
sala widowiskowa CKiCz
          w Serocku

Wojciech Gogolewski
przy fortepianie

ZAPISY na koncert w CKiCz
tel. 22 782 80 70

patronat
honorowy:

Starosta 
Legionowski

Burmistrz
Miasta i Gminy 
Serock

organizatorzy:

OGÓLNOPOLSKIE OTWARTE TEAMOWE 
ZAWODY SPENNINGOWE Z ŁODZI 
- SEROCKOWE ŁOWY” 
- II edycja

16 -17 października, godz.19:00, 
sala widowiskowa CKiC 
KTO DZIŚ ZGINIE W STARYM KINIE  
- spektakl Teatru Piosenki 
Elżbiety Zapendowskiej 
bilety do nabycia w CKiC w Serocku 
oraz przez biletyna.pl 

23 października, godz. 17.00, 
Centrum Szkoleniowe Orange 
DZIEŃ SENIORA 
odbiór indywidualnych zaproszeń 
od 11.10.2021 w CKiC w Serocku 

24 października, godz. 8.30 
XIX BIEG NIEPODLEGŁOŚCI na 5 i 10 km 
informacje: www.sis.serock.pl

28 października 
X ROCZNICA ODDANIA DO UŻYTKU 
OBWODNICY SEROCKA 
informacje na: www.serock.pl
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#Szczepimy się w gminie Serock 
– dla siebie, bliskich, społeczności lokalnej

MIASTO I GMInA SEROCK na dzień 24 września miało naj-
wyższy przyrost poziomu w pełni zaszczepionych miesz-
kańców gminy od dnia 1 sierpnia 2021 r. w rankingu Po-
wiatu Legionowskiego, liczony w punktach procentowych, 
który wynosił 5,28. – dane opublikowano w ramach statystyk 
Konkursu Rosnąca Odporność na stronie www.gov.pl/web/
szczepienia-gmin#/rosnacaodpornosc. 

TYMCZASOWY PUNKT SZCZEPIEŃ W RATUSZU, który działa 
od początku lipca br. w soboty, w godzinach 8:00 – 13:00 cie-
szy się nadal zainteresowaniem mieszkańców i osób przyjezd-
nych - w tym cudzoziemców przebywających i pracujących 
w naszej gminie. W lipcowe, sierpniowe i wrześniowe soboty, 
bez konieczności wcześniejszego zapisywania, zaszczepiło się 
tutaj około 650 osób.

Osoby, wybierające Nasz punkt na miejsce szczepienia prze-
ciwko Covid-19 podkreślają, że cenią sobie możliwość, szcze-
pienia w weekend, bez potrzeby wcześniejszego zapisywania 
się, że do wyboru mają dwie najbardziej pożądane szczepion-
ki, w tym jednodawkową. Nie bez znaczenia dla większości 
osób pozostaje także fakt, że można tutaj zaszczepić dzieci 
– powyżej 12 roku życia, a nad bezpieczeństwem szczepionych 
czuwa wykwalifikowany zespół medyczny z lekarzem, co nie 
jest regułą we wszystkich tymczasowych punktach szczepień.

TYMCZASOWY PUNKT SZCZEPIEŃ W RATUSZU zaprasza 
TAKŻE W PAŹDZIERNIKU

Zainteresowanie, jakim cieszy się punkt szczepień w ra-
tuszu oraz obecna sytuacja epidemiologiczna, wpłynęły na 
decyzję o kontynuowaniu  działań punktu w październikowe 
soboty. Istniejące ryzyko nasilenia zachorowań w czwartej 
fali może wpłynąć na potrzebę zaszczepienia się przez osoby, 
które dotąd nie zdecydowały się na ten krok. 

SZKOŁY RUSZYŁY Z KAMPANIĄ PROMUJĄCĄ SZCZEPIENIA 
WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKOLNEJ. 

Tymczasowy punkt szczepień w ratuszu może być jedną 
z opcji zaszczepienie dziecka w dogodnym czasie. By ułatwić 
rodzicom zaszczepienie ich uczących się pociech, które ukoń-
czyły 12 rok życia, w przychodni SPZOZ   przy ul. Kędzierskich 
w Serocku  stworzono kolejną możliwość szczepienia bez 
wcześniejszych zapisów, w każdą środę i czwartek w godz. 
15.00-19.00 

SZCZEPIENIA TEŻ W DĘBEM
Od 2 września w każdy wtorek i czwartek, w godzinach 

18.00-19.00 można zaszczepić się także w Ośrodku Zdrowia 
w Dębem (Dębe 38). Tutaj również możliwe są szczepienia 
dzieci (pow. 12 roku życia) i również dostępne są szczepion-
ki Pfizer i Johnson & Johnson. Szczepienia są realizowane 
bez wcześniejszych zapisów. Do tej pory skorzystało z nich 
ponad 20 osób. 

NADAL MOŻESZ ZASZCZEPIĆ SIĘ W POZOSTAŁYCH PUNKTACH
Ponadto przypominamy, że w Serocku funkcjonują dwa 

populacyjne punkty szczepień (wymagane wcześniejsze zapi-

sy): w SP ZOZ przy ul. Kędzierskich 2 (22 782 66 00) i w Gol-
denmedzie przy ul. Pułtuskiej 53 D (22 100 41 10).

MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z TRANSPORTU:
Miasto i Gmina Serock zapewni transport osobom zareje-

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

• posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności 
w stopniu znacznym 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 godzinach 8.00- 15.00.

MOBILNY PUNKT SZCZEPIEŃ:
Z mobilnych punktów szczepień na COVID-19 mogą sko-

rzystać osoby, które nie mogą samodzielnie dotrzeć na szcze-
pienie, także przy wykorzystaniu transportu wspomnianego 
wyżej. Zapotrzebowanie na skorzystanie z mobilnego punk-
tu szczepień można zgłaszać w wybranym punkcie szczepień 
podczas rejestracji.

Informacje rządowe dotyczące szczepień przeciwko 
COVId-19 znajdują się na stronie internetowej: https://
www.gov.pl/web/szczepimysie

Goniec dostarczy korespondencję 
z Urzędu Miasta i Gminy Serock

Z końcem września koresponden-
cja urzędowa skierowana do adresa-
tów zamieszkałych w granicach admi-
nistracyjnych gminy Serock, będzie 
doręczana przy udziale gońca.

Korespondencja roznoszona będzie 
w dni powszednie, w godzinach pracy 
urzędu. Goniec, który jest pracowni-
kiem Urzędu Miasta i Gminy w Seroc-
ku, będzie posiadał przy sobie iden-
tyfikator, umieszczony w widocznym 
miejscu.

W przypadku niemożności dorę-
czenia pisma, goniec pozostawi awizo 
(wzór poniżej), a przesyłkę odebrać 
będzie można w ciągu 7 dni kalenda-
rzowych, w Kancelarii Ogólnej Urzędu 
Miasta i Gminy w Serocku, lub w godzi-
nach 16.00-20.00 u dyżurnego Straży 
Miejskiej.

Program „Karta Serocczanina” trwa od stycznia 2020 roku
Program „Karta Serocczanina” zo-

stał wprowadzony w Mieście i Gminie 
Serock w dniu 1 stycznia 2020 roku. 
W ramach programu wydawana jest 
mieszkańcom przez Referat Spraw 
Obywatelskich w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Serocku „Karta Seroc-
czanina”, która uprawnia do zniżek 
i ulg przygotowanych specjalnie dla 
mieszkańców gminy Serock przez sa-
morząd, jednostki gminne oraz firmy 
partnerskie. 

Realizowany Program „Karta Seroc-
czanina” cieszy się wśród mieszkańców 
bardzo dużym zainteresowaniem. Od 
rozpoczęcia akcji do dnia 31 sierpnia 
2021 roku wydano już 3126 kart. 

Wnioski o wydanie Karty oraz 
oświadczenie dostępne są w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy Serock przy ul. 
Rynek 21 oraz na stronie internetowej: 
www.serock.pl w zakładce dla miesz-
kańca/karta serocczanina. Informacje 
można uzyskać również w Referacie 
Spraw Obywatelskich pod nr telefonu 
22 782 88 32 lub 22 782 88 52.

Na koniec sierpnia 2021 r. w Progra-
mie uczestniczyło 18 Partnerów oferu-
jących różnorodny zakres usług. Poza 

wspomnianymi rabatami oferowanymi 
przez jednostki samorządu terytorialne-
go w zakresie sportu i kultury, mieszkań-
com oferowane są na preferencyjnych 
warunkach usługi: kosmetyczne, fotogra-
ficzne, geodezyjno-kartograficzne, usłu-
gi radcy prawnego, usługi w zakresie mo-
nitoringu, videobramofony, bramofony, 
napędy do bram oraz usługi elektryczne, 
sprzedaż odzieży, szkolenia językowe, 
gastronomia i hotelarstwo, projektowa-
nie i pielęgnacja zieleni, projektowanie 
wnętrz, wypożyczanie sprzętu wodnego 
i rejsy statkiem, usługi poligraficzno-re-
klamowe. 

Jeśli chodzi o usługi poligraficz-
ne to posiadacze Katy Serocczanina 
mogą z rabatem oznaczyć swoje po-
sesje tabliczkami zgodnymi z wpro-
wadzonym Systemem Informacji 
Miejskiej (SIM), który ma za zadanie 
ujednolicić pod względem wizualnym 
informacje gminne pojawiające się 
w przestrzeni miasta i gminy. Jednym 
z elementów systemu jest informa-
cja adresowa - ujednolicony dla całej 
gminy projekt tabliczek porządko-
wych (numerycznych).

Obecni Partnerzy Karty to:

1) SIC- Kinga Wilczyńska-Czyż
2) Wypożyczalnia Sprzętu Sportowe-

go i Rekreacyjnego – Danuta Żurawska
3) Złoty Lin Sp. z o.o.  - Restauracja 

i Hotel 
4) Centrum Kultury i Czytelnictwa 

w Serocku
5) Firma Handlowo-Usługowa Danu-

ta Dukowska
6) Diamond Beauty Kamila Chrza-

nowska
7) Kamila Ozdarska PHOTOGRAPHY
8) Serockie Inwestycje Samorządo-

we Sp. z o.o.
9) Żegluga Mazowiecka Sp. z o.o.
10) Usługi Geodezyjno-Kartograficz-

ne Agnieszka Wawrzyńska
11) Kg – Serwis Karol Główczyński
12) Kancelaria Radcy Prawnego Vio-

leta Micorek
13) MM.Krajobrazy.Magdalena Moż-

dżeń
14) Centrum Szkoleń i Konferencji 

Geovita w Jadwisinie
15) Art. Design Studio Agnieszka Le-

siuk
16) IMPRINEO Marcin Wroniak
17) INTRO-RAFTER Rafał Wiraszka
18) Lipowy Przylądek – ośrodek wy-

poczynkowy i restauracja



ROZWIJAMY GMINĘ ROZWIJAMY GMINĘ

6 7I n formator  Gm Iny  S erock Informator  Gm Iny  S erock

Zdrój „WOdAWIL” przy ul. Pułtuskiej w Serocku

droga do obwodnicy

nowe inwestycje wodno-kanalizacyjne
Zaplanowane do realizacji na ten 

rok inwestycje z zakresu gospodarki 
wodno-kanalizacyjnej powoli dobiegają 
końca. Jest to więc dobry moment aby 
rozpocząć nowe zadania z tego zakresu.

Dlatego też jeszcze latem przepro-
wadzono postępowanie przetargowe, 
w wyniku którego zawarto umowę na 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej 
w ul. Bursztynowej i Szmaragdowej 
w Jadwisinie. Jest to inwestycja reali-
zowana wspólnie z mieszkańcami obu 
ulic, których wkład polegał na opraco-
waniu własnym staraniem dokumentacji 
projektowej i przekazaniu jej Gminie. 
Dzięki temu inwestycja miała możli-
wość rozpocząć się już  w tym roku. 

Roboty budowlane w terenie ruszyły  
z końcem września i potrwają - z nie-
wielkimi przerwami - do wakacji przy-
szłego roku.

Na zadanie zostanie udzielone dofi-
nansowanie z WFOŚiGW w Warszawie w 
kwocie 455 000,00 zł, w postaci częścio-
wo umarzalnej pożyczki. Pierwsza tran-
sza w kwocie 250 000,00 zł zaplanowa-
na jest na rok 2021, druga – w kwocie 
205 000,00 zł – na rok 2022.  

Gminą. Na jej podstawie Gmina zleci 
wykonawcy konkretnego zadania budo-
wę odcinka przyłącza od granicy działki 
do pierwszej studzienki na terenie nie-
ruchomości mieszkańca. Budowa przy-
łącza przez Gminę jest usługą odpłatną 
i nieobligatoryjną. 

Schemat postępowania w przypadku 
chęci współpracy mieszkańców z Gminą 
w zakresie budowy przyłączy przedsta-
wiono na końcu artykułu */w ramce/

Oprócz inwestycji kanalizacyjnych w 
bieżącym roku rozpoczęte zostaną także 
zadania dotyczące rozbudowy i moder-
nizacji sieci wodociągowych. Z końcem 

Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku, w ramach realizowanego programu "Wodawil", uruchomił publiczny zdrój 
z wodą wodociągową. Zdrój dostępny jest 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu przez cały rok. Obiekt ten przeszedł 
rewitalizację i otrzymał nowy, nowoczesny wygląd. Ujęcie wody znajduje się przy parkingu samochodowym obok Komisariatu 
Policji w Serocku przy ul. Pułtuskiej. 

Można pobrać bez żadnych opłat wodę wodociągową, wydobywaną z pokładów wodonośnych czwartorzędowych z głębokości 
58 m ppt. Woda ta charakteryzuje się średnią mineralizacją i wysoką twardością. Jest odczynu obojętnego o pH w granicach 7,0 - 7,9. 
 * Pełną analizę możecie Państwo pobrać z www.wodociagiserock.pl w zakładce monitoring jakości wody.

Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku

Sposób postępowania oraz podział kosztów przy budowie kanalizacji sa-
nitarnej na terenie gminy:

1. Z budżetu Gminy budowany jest główny kanał wraz z odejściami przyłączy 
do granic działek. 

2. Koszty budowy odcinka od granicy działki do pierwszej studzienki (licząc od stro-
ny kanału głównego) ponoszą właściciele danej  nieruchomości, na której budowane 
jest przyłącze. Mieszkaniec zgodnie z Uchwałą Nr 433/XLIX/06 Rady Miejskiej w Seroc-
ku z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów 
i kanalizacji na terenie gminy Miasto i Gmina Serock z późniejszymi zmianami może 
zawrzeć umowę z Gminą. Umowa dotyczyć będzie zakresu oraz kwoty jaką mieszka-
niec zobowiązany będzie wpłacić na wskazany nr bankowy w zamian za budowę przez 
Gminę odcinka przyłącza na jego nieruchomości. 

3. Jeżeli projekt zakłada konieczność budowy II etapu tj. od pierwszej stu-
dzienki (licząc od kanału) do budynku lub drugiej studzienki na terenie prywat-
nej posesji, mieszkaniec, aby podłączyć się do przedmiotowej kanalizacji, musi 
wykonać ww. odcinek we własnym zakresie pod nadzorem Miejskiego Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sanitarnej w m. st. Warszawie  oraz zgodnie z 
wytycznymi dostępnymi na stronie internetowej www.mpwik.com.pl w zakładce 
„Dla klienta” => „Budowa lub przebudowa przyłączy wodociągowych lub kanali-
zacyjnych”. 

4. Ponadto informujemy, że po przełączeniu istniejącej instalacji do nowo 
budowanej sieci kanalizacji sanitarnej, mieszkaniec  zobowiązany jest  do podpi-
sania umowy z MPWiK na odbiór ścieków. 

5. Gmina informuje w sposób pisemny mieszkańców objętych projektem o 
szczegółach dotyczących budowy przyłączy na terenie prywatnych posesji.

Oprócz Jadwisina nowe zadania z za-
kresu kanalizacji sanitarnej rozpocznie 
się także na granicy miejscowości Bo-
rowa Góra i Dosin. Chodzi tu o budowę 
sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 
Brzozowej. Z końcem września została 
zawarta umowa na realizację prac. Pla-
nuje się, że pierwsze roboty w terenie 
rozpoczną się pod koniec października i 
zostaną zakończone z początkiem lata 
przyszłego roku. Zadanie jest realizo-
wane przy udziale środków pozyskanych 
z tytułu umorzenia wcześniej zaciągnię-
tych z WFOŚiGW pożyczek. Wartość do-
finansowania to kwota: 129 349,20 zł

W ramach obu zadań, podobnie jak 
w każdym innym  przypadku budowy 
sieci kanalizacji sanitarnej, Gmina jako 
inwestor zastępczy oferuje budowę 
przyłączy kanalizacyjnych na terenach 
należących mieszkańców zainteresowa-
nych taką formą współpracy. Jej zasady 
reguluje umowa, którą każdy miesz-
kaniec może (ale nie musi) zawrzeć z 

września zawarto dwie umowy z tego za-
kresu. Jedna z nich dotyczy przebudowy 
wodociągu biegnącego w ul. R. Traugutta 
w Serocku na odcinku od ul. Nasielskiej 
do ul. Polnej. Nowa nitka wodociągowa 
zastąpi istniejący stary wodociąg o nie-
dostatecznej średnicy. Zadanie ma na 
celu usprawnienie systemu zaopatrzenia 
w wodę tego rejonu miasta. 

Drugą z inwestycji jest zadanie po-
legające na wykonaniu ostatniego etapu 
budowy odcinków sieci w Serocku w re-
jonie ulic: Tchorka, Zakroczymskiej, Rze-
mieślniczej, Koszykowej, Warszawskiej, 
Norwida, Witkiewicza, Słowackiego, 
Orzeszkowej i drogach wewnętrznych.

Część z tego zakresu została już 
zrealizowana w poprzednich latach. 
W ramach bieżącego zadania zostaną 
wykonane przejścia poprzeczne meto-
dą bezwykopową pod ul. Warszawską,  
odcinek sieci w ul. Orzeszkowej, oraz 
fragmenty łączących istniejące odcin-
ki. Zakończenie realizacji pozwoli spiąć 
istniejące wodociągi z projektowanymi 
w układ pierścieniowy, który zapewni 
prawidłową eksploatację sieci. Ponadto 
inwestycja pozwoliła na zwodociągowa-
nie sporego obszaru w tej części miasta.

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji

Przypomnijmy lata planów, przygo-
towań i realizacji budowy serockiej ob-
wodnicy

Pierwsze plany budowy obwodni-
cy Serocka pojawiły się w latach 80. 
i znalazły swe odbicie w pierwszym 
miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego. Przebieg ówcześnie 
planowanej drogi różnił się od przebie-
gu dzisiejszej trasy omijającej miasto, 
ale ogólna koncepcja była bardzo zbli-
żona. Uwzględnienie w mpzp terenów 
pod przyszłą trasę skutkowało przede 
wszystkim powstrzymaniem zabudowy-
wania tych terenów. Serocczanie zaczęli 

się powoli oswajać z myślą, że zachod-
nia strona miasta jest przygotowywana 
pod realizację obwodnicy. Ten kieru-
nek działań był kontynuowany podczas 
prac nad kolejnym mpzp, uchwalonym 
w 2001 r. Plan ten zmodyfikował wcze-
śniejszy przebieg obwodnicy w kierun-
ku zachodnich granic miasta. Przesunął 
także poza miasto, od strony południo-
wej, początek obwodnicy, która miała 
zaczynać się na granicy z Jadwisinem. 
Również ten plan skutecznie rezerwo-
wał grunty pod przyszłą drogę, pozba-
wiając je prawa zabudowy. Równolegle, 
w 2001 r., w Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad rozpoczęły się 
prace nad koncepcją programową budo-
wy obwodnicy Serocka. W 2003 r. nowy, 
mpzp  Serocka raz jeszcze zmodyfiko-
wał przebieg planowanej trasy, przesu-
wając jej wylot bardziej na północ, aż 
do granicy z powiatem pułtuskim. W ten 
sposób odciążona od ruchu kołowego 
została Wierzbica.

Powstające od lat 80. kolejne pla-
ny, uwzględniające przebieg przyszłej 
obwodnicy oraz rezerwujące skutecznie 
teren pod przyszłą inwestycję, były stra-
tegicznym posunięciem. Istotne było też 
stworzenie warunków do bezkonflikto-

15.10.2007 r. - wbicie łopat pod rozbudowę drogi kr 61 27.11.2008 r. - otwarcie  rozbudowanego fragmentu dr. kr 61
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Złóż deklarację dotyczącą źródeł ciepła 
i źródeł spalania paliw

Przypominamy, że z dniem 1 lipca br. 
w życie wszedł obowiązek złożenia de-
klaracji dotyczącej źródeł ciepła i źró-
deł spalania paliw. 

Każdy właściciel lub zarządca bu-
dynku ze źródłem ciepła uruchomio-
nym przed 1 lipca 2021 r. ma 12 mie-
sięcy na dopełnienie tego obowiązku. 
W przypadku systemów grzewczych, 
które po raz pierwszy zostały urucho-
mione po 1 lipca br. deklarację należy 
złożyć w ciągu 14 dni od momentu ich 
wymiany.

Zrealizowana operacja pn. „Produkty turystyczne 
jako perspektywa rozwoju Miasta i Gminy Serock”

W dniach 16-17 września br.  Miasto 
i Gmina Serock zrealizowała operację 
pn. „Produkty turystyczne jako perspek-
tywa rozwoju Miasta i Gminy Serock”. 

Realizacja operacji polegała na 
udziale rolników oraz członkiń Kół Go-
spodyń Wiejskich, właścicieli gospo-
darstw agroturystycznych z terenu 
Miasta i Gminy Serock lub członków 
stowarzyszeń i innych osób zaangażo-
wanych w budowanie więzi lokalnych 
w dwudniowej wizycie studyjnej pre-
zentującej sposoby budowania produk-
tu turystyki wiejskiej, celem zwiększe-
nia wiedzy uczestników w tym zakresie. 

Operacja wpisała się w cele KSOW 
na lata 2014-2020 „Zwiększenie udziału 
zainteresowanych stron we wdrażaniu 
inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich”. Udział ww. uczestników 
operacji w wizycie studyjnej zwiększył 
ich wiedzę praktyczną w zakresie budo-
wania produktu turystyki wiejskiej.

Grupę docelową wizyty studyjnej 
stanowili rolnicy z terenu gminy Serock, 
członkinie Kół Gospodyń Wiejskich dzia-
łających na terenie gminy, właściciele 
gospodarstw agroturystycznych położo-
nych na terenie gminy oraz inne osoby 
lub członkowie stowarzyszeń zaanga-
żowani w rozwój miasta i gminy Serock 
i budowanie tożsamości lokalnej. Każda 
z tych osób jest zainteresowana roz-
wojem turystycznym gminy, ponieważ 
w nim upatruje szans na rozwój własnej 
przedsiębiorczości.

Pierwszego dnia uczestnicy wizyty 
studyjnej spotkali się z członkami Za-
rządu Stowarzyszenia Sandomierskiego 
Szlaku Jabłkowego, odwiedzili winnicę 
Wojciecha Króla w miejscowości Ra-
doszki, gm. Wilczyce, gospodarstwo 
ogrodnicze „Szymanówka” Grażyny 
Borkowskiej w miejscowości Pawłowo. 
W drugiej części dnia odbyli spacer 
z przewodnikiem ścieżkami po Górach 
Pieprzowych z rozarium oraz spotkali się 
z właścicielami gospodarstwa agrotury-
stycznego „Dzika Róża” państwa Niny 
i Jacka Małuszyńskich. Drugi dzień roz-
począł się od wizyty w Izbie Regionalnej 
w Wielogórze, następnie w planie była 
wizyta w zabytkowym młynie w Trzy-
kosach, gm. Koprzywnica, w tym także 
degustacja świeżo wyciskanych soków 
owocowo-warzywnych. Tego samego 
dnia uczestnicy odwiedzili winnicę Na 
Zawrociu prowadzoną przez Teresą i To-
masza Gołębiewskich w Pęchowie, gm. 
Klimontów oraz wysłuchali wykładu na 
temat „Wykorzystanie dziedzictwa kul-
turowego województwa świętokrzyskie-
go jako elementu rozwoju obszarów 
wiejskich”

Dzięki udziałowi w wizycie stu-
dyjnej uczestnicy pozyskali wiedzę, 
którą będą mogli wykorzystać w prak-
tyce polepszając tym samym swoją 
pozycję na rynku, będą mogli wdra-
żać nowe inicjatywy, a tym samym 
działać na rzecz rozwoju obszarów 
wiejskich.

Na realizację zadania Miasto i Gmina 
Serock uzyskała dofinansowanie w ra-
mach podpisanej umowy nr W/UMWM
-UF/UM/RW/1023/2021 na realizację 
operacji w ramach Planu Działania Kra-
jowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020, Plan operacyjny na lata 
2020-2021. Na warunkach i w terminie 
określonych w umowie, Województwo 
Mazowieckie zrefunduje Miastu i Gmi-
nie Serock, jako partnerowi KSWO 
koszty kwalifikowane do wysokości 
26 200,00 zł.

Zachęcamy do odwiedzenia stron in-
ternetowych:

www.mazowieckie.ksow.pl
gdzie można znaleźć informacje o bie-
żących inicjatywach i wsparciu KSOW, 
oraz www.ksow.pl, gdzie można zareje-
strować się, jako Partner KSOW.

Deklaracje można złożyć w formie 
papierowej, a wypełniony dokument 
wysłać listem albo złożyć osobiście 
w urzędzie gminy właściwym ze wzglę-
du na lokalizację budynku lub za pomo-

cą formularza internetowego: https://
zone.gunb.gov.pl/

Za niezłożenie deklaracji wójt (bur-
mistrz, prezydent miasta) będzie mógł 
nałożyć grzywnę w drodze mandatu 
karnego, który będzie stanowić dochód 
własny gminy.

*Centralna Ewidencja Emisyjności 
Budynków będzie istotnym narzędziem 
wspierającym wymianę pieców, tak 
zwanych “kopciuchów”.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwawego pozyskiwania terenów pod budo-

wę drogi. W 2004 r. GDDKiA rozpoczęła 
prace nad projektem budowlanym ob-
wodnicy. Dwa lata później, w 6.07.2006 
r., Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję 
lokalizacyjną, w ślad za którą ruszyła 
procedura pozyskiwania terenów pod 
realizację inwestycji. Ponad 80% z 246 
działek przeznaczonych pod budowę, zo-
stało nabytych na rzecz skarbu państwa 
w drodze umowy kupna-sprzedaży, a po-
zostałe zostały poddane procedurze wy-
właszczenia. Brak odwołań, sprzeciwów 
i protestów ze strony mieszkańców po-
zwolił na szybkie uruchomienie realiza-
cji inwestycji i wykorzystanie zagwaran-
towanych środków w budżecie państwa.

Roboty związane z rozbudową dro-
gi krajowej nr 61 na odcinku od Zegrza 
(miejsca, w którym wtedy kończyła się 
droga dwujezdniowa) do parku w Jadwi-
sinie rozpoczęły się 15.10. 2007 r. Pro-
jekt obejmował przebudowę drogi  na 
odcinku 2,740 km.

Otwarcie nowego rozbudowanego 
fragmentu drogi nastąpiło 27.11.2008 r. 
Tego dnia, ówczesny  Wojewoda Mazo-
wiecki – Jacek Kozłowski przedstawił 

decyzję nr 378/08 z 27.11.2008 zatwier-
dzającą projekt budowlany i  udzielają-
cą pozwolenia na budowę oraz nadającą 
decyzji rygor natychmiastowej wyko-
nalności. Wbicie łopat pod budowę ob-
wodnicy nastąpiło 20.08.2009 r. 

Wprowadzono intensywne prace 
związane z przygotowaniem terenu pod 
budowę obwodnicy Serocka, polegające 
na: wycince drzew i krzewów, odhu-
musowaniu, oczyszczeniu terenu z nie-
wybuchów i niewypałów, niwelowaniu 
terenu itp. Przy docelowych obiektach 
przyszłej obwodnicy ustawiono zaple-
cza, z których nadzorowane były roboty. 
Prowadzono prace przy zaplanowanych 
obiektach mostowych w rejonie węzłów 
Wojsk Łączności i Wierzbicy, a w rejonie 
budowy obiektów mostowych węzła Se-
rock wykonywane były drogi tymczaso-
we i dojazdowe. 

28.10. 2011 około godz. 16.00. na-
stąpiło otwarcie jezdni głównej obwod-
nicy Serocka. Nadal trwały jednak pra-
ce związane z ukończeniem pozostałych 
robót budowlanych m.in. budową ronda 
na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. 
Radziwiłła w Serocku. Dopiero po ich 

zakończeniu wprowadzona została do-
celowa organizacja ruchu.

Przedmiotem inwestycji była budo-
wa dwujezdniowej obwodnicy miasta 
Serock długości 7 km o parametrach 
drogi GP (droga o ruchu głównym przy-
spieszonym) o ograniczonej dostępno-
ści, skrzyżowaniach bezkolizyjnych, 
przebudowie układu lokalnego oraz bu-
dowie dróg równoległych. 

Inwestycja kosztowała 139 mln. zł. 
i była współfinansowana przez Unię Eu-
ropejską ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko.

Była to inwestycja niezbędna dla po-
prawy bezpieczeństwa i udrożnienia ru-
chu przez miasto i gminę Serock, gdzie 
nakładały się potoki ruchu drogowego 
dróg krajowych nr 61 i 62. (Wg badań Ge-
neralnego Pomiaru Ruchu w 2005 r. śred-
ni dobowy ruch pojazdów na tej trasie 
wynosił już wtedy 13 tysięcy pojazdów, 
w tym 2200 samochodów ciężarowych).  
Powstanie obwodnicy pozwoliło miastu 
i jego mieszkańcom złapać oddech.

Ref. Komunikacji Społecznej

20.08.2009 r. - otwarcie budowy obwodnicy

5.09.2010 r. - budowa dwujezdniowej obwodnicy Serocka 
 fot. L. Błachnio

Obwodnica fot. L. Błachnio

13.11.2009 r. - budowa obwodnicy
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„Aktywnie i zdrowo”

Bezpiecznie - spotkanie z przedszkolakami w Jadwisinie

W trosce o zdrowie i kondycję mło-
dych mieszkańców Serocka, Miasto 
i Gmina Serock we współpracy ze szko-
łami podstawowymi prowadzi programy 
i działania, które dostarczają dodat-
kowej aktywności fizycznej oraz mają 
kształtować zdrowe nawyki żywieniowe.

Od 13 września 2021 r. został wzno-
wiony program powszechnej nauki 
pływania „Umiem pływać”. Program 
będzie trwał od września do grudnia 
2021 r. - utworzonych zostało 8 grup 
zajęciowych z czterech szkół podsta-
wowych prowadzonych przez Miasto 
i Gminę Serock. Programem zostali 
objęci uczniowie klas trzecich, którzy 
do tej pory nie uczestniczyli w progra-
mie. Wszyscy uczestnicy będą dowoże-
ni na basen w hotelu „Warszawianka”, 
w Jachrance. Każda grupa zrealizuje 
20 godzin zajęć, podczas których dzieci 
oswoją się z wodą, nauczą się podsta-
wowych technik pływackich i udoskona-
lą nabyte już umiejętności. Ćwiczenia 
w wodzie to jeden ze sposobów zapo-
biegania otyłości i korygowania wad po-
stawy. To zdrowy i aktywny styl życia, 
który poprawia sprawność i koordynację 
ruchową.  

W tym roku szkolnym po raz pierw-
szy został uruchomiony nowy program 
- zajęcia sportowe z elementami gim-

nastyki korekcyjno-kompensacyjnej 
„Gimnastyka w gminie Serock 2021”. 
Program zajęć realizowany jest we 
wszystkich szkołach podstawowych 
od września do grudnia 2021 r. Ćwi-
czenia zorganizowane są w szkołach, 
w grupach maksymalnie 18 osobowych, 
łącznie utworzono 8 grup. Program ma 
odpowiadać na potrzeby uczniów, zgło-
szone przez dyrektorów szkół podsta-
wowych. W programie tym biorą udział 
dzieci z klas najmłodszych, u których 
stwierdzono wady postawy. Program 
„Gimnastyka w gminie Serock 2021” 
zawiera m.in. treści propagujące spor-
tową postawę wśród uczniów, ćwiczenia 
ogólnorozwojowe, ćwiczenia korygują-
ce istniejące wady postawy oraz naukę 
utrzymywania prawidłowej postawy 
ciała. W rezultacie ma to przyczynić 
się do zapobiegania nadwadze i otyłości 
wśród dzieci, a także do promocji zdro-
wego stylu życia. 

Oprócz aktywności fizycznej ważne 
są również prawidłowe nawyki żywie-
niowe. W związku z tym, od 4 paździer-
nika 2021 r. w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Miasto i Gminę 
Serock, uczniowie klas I-V będą brali 
udział w unijnym programie „Program 
dla szkół”, który ma na celu promowa-
nie wśród dzieci zdrowej diety, bogatej 

w owoce i warzywa oraz produkty mlecz-
ne. Dzieci będą otrzymywać bezpłatną 
porcję produktu owocowego, albo wa-
rzywnego, lub mlecznego przez 10-12 
wybranych tygodni w semestrze. Każde 
dziecko uczestniczące w programie bę-
dzie otrzymywać m.in. jabłka, gruszki, 
śliwki, soki owocowe, marchewki, rzod-
kiewki, kalarepę, pomidorki, a także 
mleko białe, serki twarogowe, jogurty 
i kefiry naturalne. Celem „Programu dla 
szkół” jest trwała zmiana nawyków ży-
wieniowych dzieci, poprzez zwiększenie 
udziału owoców i warzyw oraz mleka 
i przetworów mlecznych w ich codzien-
nej diecie, na którym kształtują się 
ich nawyki żywieniowe. W placówkach 
oświatowych zostali wyznaczeni koor-
dynatorzy, którzy będą czuwali nad pra-
widłowym funkcjonowaniem programu 
„Program dla szkół”.

Pomimo trwającej modernizacji 
kuchni oraz stołówki szkolnej żywie-
nie uczniów Szkoły Podstawowej im. 
Mikołaja Kopernika w Serocku od dnia 
06.09.2021 r. odbywa się, bez zakłóceń, 
w formie cateringu (jednodaniowy gorą-
cy posiłek z napojem), z którego korzy-
sta 227 uczniów.

ZOSiP Serock  

W dniu 22 września 2021r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Serocku wspólnie z policjantem KP w Serocku odbyli spotkanie 
z przedszkolakami w Jadwisinie. Na zasadzie wspólnej zabawy funkcjonariusze objaśnili przedszkolakom zasady bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym, a następnie pokazali dzieciom w praktyce, jak bezpiecznie korzystać z przejścia dla pieszych. W cza-
sie spotkania wyjaśniono znaczenie znaków drogowych przy przejściu dla pieszych, omówiono regułę „spójrz w lewo, spójrz 
w prawo i jeszcze raz w lewo”. Wyjaśniono dzieciom, jakie zagrożenia niesie zabawa na drodze. Podczas wizyty strażnicy 
podkreślili konieczność używania w sposób widoczny elementów odblaskowych. Starali się uświadomić jak ważne jest noszenie 
odblasków, szczególnie w porze wieczorno-nocnej. W spotkaniu uczestniczyło ok. 70 przedszkolaków. Wizytę zwieńczono, ku 
uciesze dzieci, rozdaniem elementów odblaskowych w postaci kamizelek, opasek i wisiorków.

Straż Miejska w Serocku

Pikniki Ekologiczne w gminie Serock

We wrześniu odbyły się trzy pik-
niki ekologiczne w miejscowościach: 
Wierzbica, Zegrze oraz Serock. Orga-
nizatorem wydarzeń było nadbużań-
skie Towarzystwo Oświatowe "Moja 
Wieś" za pośrednictwem Fundacji 
eBiznes Club, której Prezesem jest 
Krzysztof Bońkowski.

W ubiegłym miesiącu na zakoń-
czenie lata, kiedy uczniowie po-
wracali do szkół, mieszkańcy gminy 
Serock mogli spędzić trzy soboty na 
piknikach ekologicznych zorganizo-
wanych przez Nadbużańskie Towarzy-
stwo Oświatowe "Moja Wieś". W wy-
darzeniach w Wierzbicy, w Zegrzu i w 
Serocku zaangażowani byli radni: Bo-
żena Kalinowska, Sławomir Osiwała, 
Sławomir Czerwiński oraz Krzysztof 
Bońkowski. Wydarzenia miały wspar-
cie sołtysów, rady osiedla Zegrze jak 
i innych radnych, który w darze prze-
kazali warzywa i owoce dla uczestni-
ków. Pikniki aktywnie wspierane były 
przez Urząd Miasta i Gminy Serock, 
który udostępnił pomoc rzeczową i 
organizacyjną.

Podczas wszystkich trzech pik-
ników najmłodsi mieszkańcy gminy 
wraz ze swoimi rodzicami mieli moż-
liwość uczestnictwa w bezpłatnych 
warsztatach. Pierwszy i zarazem naj-
ważniejszy dla ekologii był warsztat 
dotyczący prawidłowego sortowania 
odpadów, które zostały zebrane pod-
czas wspólnej akcji sprzątania lasu/

nadbrzeży w każdej z tych miejscowo-
ści, w dniach poprzedzających pikniki. 
Warsztat ten prowadzony był głównie 
przez urzędników referatu ochrony 
środowiska w Serocku.

Kolejne aktywności, które na dłu-
go zostaną w pamięci mieszkańców, to 
możliwość zobaczenia jak przygotowu-
je się ekologiczne i zdrowe produkty 
takie jak sery kozie, chleb na natural-
nym zakwasie, sałatki z darów natury, 

czy pachnące mydło. Najmłodsi mieli 
okazję do spotkania się ze zwierzętami 
takimi jak kucyk czy kozy oraz zapozna-
nia się z rolą jaką te zwierzęta pełnią 
w środowisku. Jednocześnie w trak-
cie pikniku prezentowano informacje 
o ekologicznej użyteczności ptaków na 
przykładzie rodziny sów.

Największe atrakcje dla dzieci sta-
nowił jednak ogromny, dmuchany za-
mek, animatorzy, którzy prowadzili 
całodniowe zajęcia plastyczne i pokazy-
wali jak za pomocą kolorowych artyku-
łów biurowych nadać drugie życie pro-
duktom takim jak warzywa z własnych 
zbiorów, kubki, torby czy dary lasu. Dla 
starszej widowni atrakcje stanowiły 
stoiska ekologiczne z własnoręcznymi 
polskimi wyrobami oraz koncerty za-
przyjaźnionych i bardzo utalentowa-
nych muzyków.

Podczas pikników nie mogło zabrak-
nąć zbiórki pieniędzy na rehabilitację 
i leczenie Martynki, jednej z mieszka-
nek gminy Serock. Organizatorzy nie 
zawiedli się na ogromnym sercu i hoj-
ności przybyłych na piknik gości, którzy 
wsparli akcję wrzucając datki do puszek 
wolontariuszy jak i licytując produkty 
przekazane przez obecnych na pikniku 
wystawców.

Pikniki ekologiczne to nie tylko 
świetna okazja do spędzenia miło czasu 
na świeżym powietrzu z całą rodziną, 
ale także do rozmowy i wymiany poglą-
dów pomiędzy sąsiadami.

wiejskie,  Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju

lokalnego kierowanego przez społeczność.

                        

Kontakt do mediów: Ewelina Mrozińska, Tel. 663 307 408

Operacja realizowana była w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD Zalew 
Zegrzyński, oraz finansowana z Europejskiego Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 
wiejskie, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
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Wrześniowe Święto darów Ziemi

Zakończenie wakacji z Sercem dla Martynki

W ostatnią sobotę sierpnia na seroc-
kiej plaży świętowaliśmy zakończenie 
wakacji. W tym dniu Centrum Kultury i 
Czytelnictwa przygotowało bogaty pro-
gram atrakcji dla mieszkańców Miasta i 
Gminy. Ponadto kolejny już raz włączy-
ło się w akcję charytatywną. Tym razem 
CKiCZ przeprowadziło akcję „Z sercem 
dla Martynki”, gdzie podczas kiermaszu 
książek, ciast, zabawek i wielu różności 
zbieraliśmy na leczenie i rehabilitację 
dziewczynki.

Nie zabrakło miłych akcentów 
i życzliwego serca naszych gości spe-
cjalnych. Pani Martyna Kupczyk, ar-
chitekt z programu „Nasz Nowy Dom”, 
opowiedziała o kulisach powstawania 
słynnego programu, jednocześnie za-
chęcała do wzięcia udziału w kierma-
szu pod hasłem: Martyna dla Martynki. 
Kolejny gość Krzysztof Głowacki opo-
wiedział o swoich sukcesach na ringu i 
drodze pełnej trudów i wyrzeczeń, aby 
zostać Mistrzem Świata. Pan Jarek Soro-
ko zaprezentował ćwiczenia bokserskie, 
a Bazylek porwał najmłodszą publicz-
ność do tańca.

Podczas wydarzenia nie zabrakło 
występów grup artystycznych, w tym 
podopiecznych z CKiCZ w Serocku tj 

grup. InCanto i Kantyczki oraz The Voice 
of Zegrze. Ponadto grupa Elite Cheer-
lidears Academy z Legionowa pokazała 
swoje możliwości, zachwycając publicz-
ność występem.

Nasi najmłodsi widzowie obejrzeli 
teatrzyk pt. „Tajemniczy las” i pozna-
li bohaterów: elfa i leśne stworzenia. 
Przekonali się, że warto mieć przyja-
ciół, bo z ich pomocą można pokonać 
wszystkie przeszkody i trudności.

Nie zabrakło dmuchańców, waty cu-
krowej i popcornu.

Spotkanie na plaży zakończyły 
warsztaty gry na bębnach, które po-
prowadził pan Kazimierz Klicki z Klic-
k&Drum.

Podsumowując nasze sobotnie dzia-
łania podczas kiermaszu zebraliśmy 
sumę tj. 2 226,23 zł. 

Przesyłamy szczególne podziękowa-
nia osobom, które przygotowały ciasta, 
naleśniki, rurki z bitą śmietaną oraz 
przekazały vouchery, rękawice bokser-
skie i inne gadżety na licytację. Dzię-
kujemy naszym niezastąpionym wolon-
tariuszom oraz wszystkim obecnym za 
udział i dobre serca.

Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Serocku

Wrześniowe Święto Darów Ziemi, 
tradycyjnie organizowane w Woli Kieł-
pińskiej, dla serockich gospodarzy, rol-
ników i sadowników, to święto dzięk-
czynienia – za urodzajne plony i owocne 
zbiory. Dla mieszkańców i sympatyków 
Serocka to przedsięwzięcie podsumo-
wujące lato.

Tegoroczne dożynki, które odbyły 
się 5 września, rozpoczęła tradycyjnie 
uroczysta Msza święta, z oprawą chó-
ru „Cantores Adalberti” oraz Orkiestry 
Dętej z Nadarzyna, podczas której 
przedstawiciele sołectw, kół gospodyń 
wiejskich oraz stowarzyszeń z gminy 
Serock złożyli na ołtarzu dziękczynne 
wieńce i kosze – owoce ich tegorocz-
nych plonów i zbiorów. Po Eucharystii 
korowód prowadzony przez Orkiestrę 
Dętą przeszedł z darami na plac obok 
kościoła, gdzie odbyły się kolejne 
punkty programu. 

O tym niezwykłym wydarzeniu ma-
jącym wielu sympatyków oraz o jego 
historii wspomniał nie tylko gospodarz 
uroczystości Burmistrz Miasta i Gminy 
Serock Artur Borkowski, ale licznie za-
proszeni i zgromadzeni goście, również 
z miast partnerskich: Radzionkowa, 
Dzierżoniowa, Litewskiej Ignaliny, Cze-
skiego Lanskroun i Węgierskiego Balato-
nalmadi.

Część artystyczną, którą poprowa-
dził Maurycy Polaski rozpoczął występ 
Orkiestry Dętej z Nadarzyna, która jest 
uważana za jedną z najlepszych orkiestr 
w Polsce i Europie. Potwierdzają to licz-
ne nagrody i wyróżnienia przyznawane 
orkiestrze podczas festiwali i konkur-
sów. Następnie na scenie wystąpił ze-
spół folklorystyczny pt. „Ptasi śpiew” 
z miasta partnerskiego Ignalina na Li-
twie. Zespół zachwycił publiczność nie 
tylko swoją prezentacją utworów regio-

nu Ignalina, ale  również tradycyjnymi 
strojami. Jako kolejny wystąpił zespół 
GooseBumps, który przedstawił utwory 
z repertuaru Pop, Electronic, Hip-Hop 
oraz R&B. 

Główną atrakcją tego dnia był wy-
stęp zespołu LEMON. Usłyszeliśmy wiele 
znanych i mniej znanych utworów tego 
artysty. 

W czasie dożynkowego festynu Bur-
mistrz wręczył medal za zasługi dla Mia-
sta i Gminy Serock pani Janinie Berezi-
nie, mieszkance Ignaliny, która od lat 

Konkurs „List do taty”
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Witolda Zglenickiego z Woli Kiełpińskiej wzięli  udział w VI edycji konkursu „List do 

taty”. Prace konkursowe były piękne i wzruszające, ale jury z panią senator Jolantą Hibner jako przewodniczącą, zgodnie z re-
gulaminem konkursu mogło wybrać tylko jedną zwycięską pracę. Po wnikliwej analizie wszystkich prac konkursowych wybrano 
pracę Jana Majonka ucznia kl. 5a Szkoły Podstawowej im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej. Wyróżniono również prace 
Alicji Rasińskiej także uczennicy kl. 5a Szkoły Podstawowej im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej oraz Zofii Jochemczyk 
uczennicy Szkoły Podstawowej Sióstr Felicjanek nr 28 w Warszawie. Wszystkie prace uczniów trafiły do Biura Tato.NET Fundacji 
im. Św. Cyryla i Metodego. Zwycięskie prace zostaną w najbliższym czasie opublikowane na stronie internetowej pani senator 
Jolanty Hibner.

Dorota Perczyńska - dyrektor ZSP w Woli Kiełpińskiej

w niezwykły sposób angażuje się w ko-
ordynowanie współpracy między Seroc-
kiem a swoim rodzinnym miastem na 
Litwie. Pan Jan Krutul natomiast otrzy-
mał z rąk Burmistrza podziękowania za 
upowszechnianie kultury muzycznej na 
terenie naszej gminy.

Gratulacje za uzyskanie wpisu na 
Listę Produktów Tradycyjnych prowa-
dzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi otrzymali pszczelarze, 
panowie Marek Siulerzycki oraz Ro-
bert Stojak - za miód wielokwiatowy 

Ziemi Serockiej oraz pani Dorota Dyga 
z Gąsiorowa - za ser twarogowy. Pani 
Dyga i pan Siulerzycki otrzymali rów-
nież gratulacje za sukcesy w konkursie 
o Laur Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego.

Na zakończenie Święta Darów Ziemi 
odbył się konkurs dla publiczności pole-
gający na szukaniu jajek w stogu siana. 
Okazało się to nie lada wyzwaniem dla 
uczestników poszukiwań.

Tradycyjnie na festynie nie zabrakło 
rękodzielników i wystawców, których 

stoiska jak zawsze były chętnie odwie-
dzane. Koła Gospodyń Wiejskich zapra-
szały do skosztowania potraw i prze-
tworów domowej roboty. Na stoisku 
Centrum Kultury i Czytelnictwa wspo-
magaliśmy leczenie małego Miłoszka, 
a na stoisku Miasta i Gminy Serock pro-
mowaliśmy System Informacji Miejskiej. 

Serdecznie dziękujemy Państwu za 
liczną obecność i wspólne świętowanie, 
a Matce Bożej Popowskiej, za dary zie-
mi i wspaniałą pogodę.

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
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30-lecie Serockiej Instytucji Kultury

Początki działalności kulturalnej 
były stosowne do swoich czasów: w 1978 
roku, decyzją Warszawskiego Ośrodka 
Kultury, powołano do istnienia Miejsko
-Gminny Ośrodek Propagandy i Kultury 
w Serocku, a na stanowisku jego in-
struktora, a później – dyrektora, zatrud-
niono panią Janinę Osińską. Instytucja 
ta nie miała własnego lokalu, dlatego 
większość działań kulturalnych w tam-
tym czasie organizowano w szkołach na 
terenie gminy, klubach wiejskich w Kani 
Nowej i Stanisławowie oraz pobliskich 
ośrodkach wczasowych. Pomimo braku 
zasobów, udało się wtedy zorganizować 
różne wydarzenia, jak choćby pierwszy 
Wieczór Świętojański na plaży oraz kon-
cert z okazji Dnia Seniora w 1979 roku, 
a w 1980 roku – Dożynki w Ośrodku 
„Warszawianka” w Jachrance.

W tym samym czasie drugim filarem 
wsparcia dla działań Miejsko-Gminne-
go Ośrodka Propagandy i Kultury stała 
się Ochotnicza Straż Pożarna z Janem 
Czerwińskim na czele. Wspólnymi siła-
mi utworzono dętą orkiestrę strażacką 
pod batutą Piotra Nocko. W tym okresie 
nadzór merytoryczny nad działalnością 
serockiego Ośrodka sprawował War-
szawski Ośrodek Kultury z siedzibą przy 
ulicy Elektoralnej.

Kolejne lata przyniosły zmianę na-
zwy - w roku 1983 pan Marek Niegow-
ski objął posadę dyrektora już w Miej-
sko-Gminnym Ośrodku Kultury. W owym 
czasie zapoczątkowano tradycję, którą 
w zmienianej przez lata formie obcho-

dzimy do dziś: w latach 1983 i 1984 po-
wstała idea obchodzenia Dni Serocka. 
Święto trwało trzy dni. Pierwszego dnia 
miała miejsce uroczysta sesja Rady Mia-
sta i Gminy z wieczornym koncertem, 
dzień drugi był Dniem Sportu, zaś trze-
ciego dnia odbywały się Miejsko-Gmin-
ne Dożynki na stadionie miejskim. Sport 
i Kultura są w historii Serocka związane 
wspólną ideą działania na rzecz miesz-
kańców. Dlatego też Miejscowy Klub 
Sportowy „Sokół” Serock często uży-
czał Ośrodkowi przystadionowy obiekt 
zwany „Pilawą”, który na pewno wielu 
serocczan wspomina z nostalgią. Jego 
legendarne progi w latach osiemdzie-
siątych wielokrotnie gościły zaproszo-

ne zespoły, tam również odbywały się 
wieczorki taneczne. Przez to też nazwa 
“Pilawa” przylgnęła do Ośrodka Kultury 
na długie lata.

Na takim fundamencie, już po 
utworzeniu samorządu terytorialnego, 
24 maja 1991 roku Uchwałą Rady Mia-
sta i Gminy powołano do istnienia Ośro-
dek Kultury, Sportu i Turystyki Miasta 
i Gminy Serock z siedzibą w przystadio-
nowym budynku przy ulicy Pułtuskiej 
47. W tamtym czasie serocki samorząd 
kształtował się pod kierunkiem burmi-
strza Sylwestra Sokolnickiego, który 
przez kolejne 28 lat powierzał nadzór 
merytoryczny nad serocką kulturą bur-
mistrzowi Józefowi Zającowi. W tym 
samym roku też ustanowiono oficjalnie 
Święto Miasta w dniu świętego Wojcie-
cha, 23 kwietnia. 

Zadania związane z obchodami 
i imprezami bieżącymi realizowali 
w tamtym czasie starszy instruktor śro-
dowiskowy kultury Sabina Wójtowicz 

i kierownik Ośrodka Sportu Bogumił Pa-
kieła. Kalendarz wydarzeń tymczasem 
pękał w szwach. Do stałego harmono-
gramu dołączyły Dożynki Gminne, Noc 
Świętojańska na plaży miejskiej, Dzień 
Dziecka czy Wakacje w Mieście. 

Lata 90., jak na lata wielkich prze-
mian przystało, przynosiły częste zmia-
ny kadrowe. W roku 1993 stanowisko 
dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Serocku objął pan Artur Śli-
wiński, który wziął na swoje barki za-
danie nawiązania relacji partnerskich z 
miastami z innych krajów europejskich. 
Najlepszym dowodem na sens i ponad-
czasowy wymiar owych starań jest to, 
że relacje te trwają do dziś.

W kwietniu 1994 roku dyrektorem 
Ośrodka został pan Janusz Pawlak. Do 
bardziej pamiętnych wydarzeń jego 
kadencji można zaliczyć Pierwsze Spo-
tkanie Wigilijne na Rynku w Serocku, 
Pierwsze Serockie Lato Muzyczne oraz 
Pierwsze Święto Darów Ziemi. Na osob-

ną wzmiankę zasługuje jednak tradycja 
corocznego Międzynarodowego Spotka-
nia Folklorystycznego zwanego Kupal-
nocką, zapoczątkowana w 1998 roku. W 
ramach Kupalnocki do Serocka zawitało 
wiele zespołów ludowych z całego świa-
ta, gospodarzy zaś reprezentował Ludo-
wy Zespół Artystyczny Serock.

Tymczasem przemiany kipiały rów-
nież na zapleczu: od 3 września 1994 
roku Ośrodek Kultury, Kultury Fizycz-
nej, Sportu i Turystyki w Serocku działał 
w nowo wybudowanym obiekcie, umoż-
liwiającym realizację zadań zarówno 
o charakterze kulturalnym jak i sporto-
wym. Przyszłość już wtedy rysowała się 
w zielonych barwach.

Przy podsumowaniach wielu lat pracy 
najlepiej pamiętamy te najbardziej me-

dialne chwile, te największe celebracje. 
Jednak prawda o ośrodkach kultury jest 
taka, że to codzienna praca bezpośrednio 
z mieszkańcami i odbiorcami jest kluczem 
do krzewienia kultury i budowania tożsa-
mości lokalnej. To właśnie zajęcia stałe, 
konkursy, przeglądy, nadzór lub współpra-
ca z mniejszymi i większymi amatorskimi 
grupami artystycznymi są największym 
codziennym wysiłkiem, którego owoce 
można później podziwiać na zdjęciach. W 
2006 roku w lokalnej prasie można było 
odnaleźć takie oto słowa: 

“Ośrodek [Kultury] nie może 
być tylko miejscem odbywania 
się imprez kulturalnych, ale peł-
nego uczestniczenia w procesie 
tworzenia kultury. Bo to jest na-
sze wspólne dobro.”

Autorem owych słów jest pan Piotr 
Kowalczyk, który 1 kwietnia 1999 roku 
objął stanowisko dyrektora Ośrodka 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Serocku. 
To właśnie on miał zaszczyt wprowa-

dzić serocką kulturę w nowe millenium. 
Za jego piętnastoletniej kadencji roz-
winięto wiele nowych inicjatyw co-
rocznych, takich jak: Piknik Rodzinny, 
jesienne Święto Latawca w Jadwisi-
nie, Przegląd Amatorskiej Twórczości 
Scenicznej, Koncert orkiestr dętych 
i Święto Dyni w Stanisławowie. Ośrodek 
Kultury współorganizował również im-
prezy sołeckie, takie jak: Święto Sku-
bianki, Święto Nowej Wsi, oraz Wianki 
w miejscowościach: Cupel, Kania Nowa 
i Wierzbica.

Z dniem 1 stycznia 2006 roku z Ośrod-
ka Kultury, Sportu i Turystyki odłączo-
no Sport i Rekreację, zaś sam Ośrodek 
otrzymał status Instytucji Kultury. Nie 
był to jednak koniec zmian: w tym sa-
mym roku otworzono profesjonalną Salę 

Widowiskową w zrewitalizowanej remi-
zie Ochotniczej Straży Pożarnej. Dalszy 
plan zakładał przeniesienie instytucji 
całkowicie do nowego budynku, co stało 
się w roku 2012. Od tego czasu, aż po 
dziś dzień, serocka kultura mieszka przy 
ulicy Pułtuskiej 35.

W sierpniu 2014 roku dyrektorem 
Ośrodka Kultury w Serocku został Tomasz 
Gęsikowski. Dzięki swej artystycznej du-
szy, pan Tomasz dał się poznać nie tylko 
jako zarządca i organizator, ale również 
jako reżyser koncertów i przedstawień. 
Zapoczątkowanymi przez niego trady-
cjami stały się Wieczory w Teatrze, Biegi 
z Książką oraz letnie koncerty Fontanna 
Muzyki organizowane po dziś dzień na 
serockim rynku. 

W międzyczasie, w roku 2015 doszło 
do połączenia Ośrodka Kultury oraz Bi-
blioteki Publicznej w jedną instytucję: 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Seroc-
ku. Ówczesny Dyrektor Biblioteki, pan 
Zdzisław Lewandowski, w dalszym ciągu 

niestrudzenie zajmuje się upowszech-
nianiem czytelnictwa. Połączeniu insty-
tucji towarzyszyło również skompliko-
wane zadanie logistyczne: przeniesienie 
Biblioteki do nowej siedziby przy ulicy 
Kościuszki 15. Wysiłek ten opłacił się, 
albowiem w nowej siedzibie przybyło 
miejsca na księgozbiór, stanowiska kom-
puterowe, kącik dziecięcy oraz oddzielo-
ną od wypożyczalni czytelnię. 

Od 15 marca 2018 roku dyrekto-
rem Centrum Kultury i Czytelnictwa w 
Serocku jest Pani Renata Mulik, która 
otworzyła kolejny rozdział w historii 
Serockiej Instytucji Kultury. Do budo-
wanego latami kalendarza wydarzeń 
raz jeszcze doszły nowe, cykliczne 
przedsięwzięcia, do których należą 
min. odbywające się każdej jesieni 

Trzydzieści lat to zdradliwie niepozorna liczba. A przecież 
w 30 lat można się urodzić, wykształcić i zostać kimś! I tak jak 
pierwsze kroki dziecka nie mówią wiele o tym, czy zrobi karie-
rę biegacza, a pierwsze słowa czy zostanie wielkim mówcą, tak 
nie sposób sobie wyobrazić, jak oblicze tradycji i kultury lokalnej 
może dojrzeć na przestrzeni lat.
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„nasze Kulinarne dziedzictwo - Smaki Regionów” 
z serockim akcentem

Gminny dzień Strażaka

W dniu 06 września 2021 r. w Cząst-
kowie Polskim gm. Czosnów odbyła się 
XX  Edycja konkursu kulinarnego „Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regio-
nów”- województwo mazowieckie. 

Wzorem lat ubiegłych w konkursie 
tym uczestniczyły członkinie Koła Go-
spodyń Wiejskich Dosin, Koła Gospodyń 
Wiejskich Marynino oraz rolniczka pro-
wadząca rolniczy handel detaliczny. Pa-
nie godnie zaprezentowały swoje kuli-
narne zdolności zgłaszając do konkursu 
sześć produktów z terenu gminy Serock.  

Produkty Pań zostały nagrodzone 
przez Przewodniczącą Kapituły Krajo-
wej Polskiej Izby Produktu Regionalnego 
i Lokalnego - Panią Izabellę Byszewską 
oraz przedstawicieli Mazowieckiego 
Urzędu Marszałkowskiego - Departa-

11 września przy remizie OSP w Serocku miały miejsce 
obchody Gminnego Dnia Strażaka. Uroczystość, połączona 
z jubileuszem 140-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Se-
rocku, zgromadziła wielu znamienitych gości. W programie 
części oficjalnej oprócz okolicznościowych przemówień, 
wyróżnień dla strażaków i gratulacji znalazło się także 
przekazanie nowych lekkich pojazdów ratowniczo-gaśni-
czych jednostkom w Serocku i Gąsiorowie. Zakup wozów 
został dofinansowany między innymi z budżetu Wojewódz-
twa Mazowieckiego i budżetu Miasta i Gminy Serock. Po-

święcenia wozów dokonał ksiądz Dariusz Rojek – proboszcz 
parafii pw. św. Anny w Serocku.

Na ręce Sławomira Czerwińskiego – Prezesa OSP w Seroc-
ku, zaproszeni goście złożyli gratulacje z okazji jubileuszu se-
rockiej jednostki. Na zgromadzonych czekała niespodzianka – 
okolicznościowy tort. Po części oficjalnej rozpoczął się piknik 
strażacki, którego gwiazdą był zespół Aż po świt. 

Dziękujemy za udział w zabawie, a druhom ochotnikom ze 
wszystkim gminnych jednostek, składamy najserdeczniejsze 
życzenia.

mentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.

Laureatką konkursu w kategorii prze-
twory i produkty pochodzenia zwierzę-
cego była bezkonkurencyjnie Pani Jo-
anna Dyga z Gąsiorowo, która zdobyła 
I miejsce za ŻÓŁTY SER GĄSIOROWSKI.

Wyróżnienie w kategorii inne pro-
dukty regionalne zdobyła Teresa Krzycz-
kowska z Szadek za SODZIAKI.

Wyróżnienie w kategorii napoje re-
gionalne zdobyła Pani Halina Nałęcz 
z Marynina za nalewkę SEKRETNA MALWA. 

Kulinarne spotkanie było długo ocze-
kiwane przez gospodynie, ponieważ 
w 2020 r. z powodu pandemii konkurs zo-
stał odwołany. Zapewne dlatego atmosfera 
na tegorocznym konkursie była wyjątkowo 
miła i smaczna. Gratulujemy sukcesów.

Serock czytał „Moralność Pani dulskiej”
Od września 2012 roku w wielu miejscach w Polsce, 

a obecnie w kręgach Polonii na całym świecie, z inicjatywy 
i pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odby-
wa się „Narodowe Czytanie”. Pierwszą wspólną lekturą był 
„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. 

W dniu 7 września 2021 r., spotkaliśmy się, na serockim 
Rynku, aby włączyć się w tę ogólnopolską akcję.

Podczas 10. Jubileuszowej Edycji Narodowego Czytania 
wybrzmiał wyrazisty w swoim przesłaniu dramat „Moralność 
Pani Dulskiej”, który mimo upływu dziesięcioleci przedstawia 
ponadczasowy i uniwersalny obraz ludzkich przywar i ułom-
ności. Dzieło cechuje komizm, bogactwo obserwacji obycza-
jowych, a nade wszystko silna wymowa społeczna. Utwór na 
stałe wpisał się do kanonu literatury, a słowo „dulszczyzna” 
zagościło w polskim języku jako określenie podwójnej moral-
ności, zakłamania, fałszu oraz ciasnoty poglądów. 

Na scenie serockiego Rynku można było wysłuchać frag-
mentu tej znanej lektury. W role bohaterów wcielili się Bur-

mistrz p. Artur Borkowski, pracownicy: Urzędu Miasta i Gminy, 
Centrum Kultury i Czytelnictwa, Izby Pamięci, uczniowie i na-
uczyciele szkół oraz mieszkańcy Miasta i Gminy Serock.

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

“Nadnarwiańskie Spotkania ze Sztuką” 
promujące lokalnych artystów, czy Mu-
zyczne Podwieczorki - spotkania melo-
manów przy fortepianie. Najważniej-
szą jednak zmianą w pracy Centrum 
stało się otwarcie na ideę tworzenia są-
siedzkiej Instytucji Kultury, przyjaznej 
mieszkańcom i budującej społeczność 
lokalną. To właśnie z tej idei między 
innymi wyrasta - dosłownie! - Sąsiedzki 
Ogródek, w którym mieszkańcy Seroc-
ka sadzą własne kwiaty, owoce i warzy-
wa, dbając wspólnie o swoje uprawy. 
Kwitnie również oferta edukacyjna 
licząca sobie blisko 30 różnych zajęć, 
będących odpowiedzią na oczekiwania 
mieszkańców. To właśnie dzięki tym 
oczekiwaniom i potrzebom nieustan-
nie poszukujemy nowych dróg rozwoju 
- również ze środków zewnętrznych, z 
których w ostatnich latach zakupiliśmy 
scenę terenową, oraz zrewitalizowali-

śmy pomieszczenia Centrum pod kątem 
warunków akustycznych. Fortepian 
również już kupiony, a więc jedynie 
kwestią czasu jest, kiedy Serock wyda 
na świat laureata nagrody w Konkursie 
Chopinowskim.

Ciężko byłoby przy okazji niniejszej 
retrospekcji nie wspomnieć o pandemii, 
która od marca 2020 roku zmieniła spo-
sób, w jaki obcujemy z kulturą i tworzy-
my do niej dostęp dla wszystkich. Jed-
nak ta najnowsza historia jeszcze się 
pisze. Dość powiedzieć, że dzięki de-
terminacji, nowej technologii i nowym 
umiejętnościom w zespole, jesteśmy 
w stanie trafiać z naszą ofertą bezpo-
średnio do serockich domów – rzecz nie 
do pomyślenia jeszcze kilka lat temu. 
A to jeszcze nie koniec...

Tak zatem, w przysłowiowym te-
legraficznym skrócie, wygląda 30 lat 
rozwoju serockiej kultury. 30 lat budo-

wania tradycji lokalnych - oczywistych 
teraz, ale na przestrzeni lat tyle razy 
mogły przecież odejść w niepamięć. 
Dzięki ludziom, którzy rozumieli war-
tość ich podtrzymywania, tak się jed-
nak nie stało. Niech nasza retrospekcja 
będzie świadectwem ich pracy i poświę-
cenia.

Hasło naszego jubileuszu to: 
„Panta Rhei... a my wciąż bę-
dziemy”. “Wszystko płynie” – 
chyba nigdzie indziej na świecie słowa 
te nie brzmią bardziej prawdziwie niż 
w Serocku, nad brzegiem Narwi. Na 
tym też polega paradoks rzeki: choć nie 
jest nigdy taka sama i ciągle się zmie-
nia, to jednak trwa przez setki, tysiące 
lat, snując gawędę o dawnych czasach. 
A my, tak jak i ta rzeka: choć ciągle 
w biegu, trwamy w sercu Serocka. I pa-
miętamy, skąd przyszliśmy.

CKiCz
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Nie jest to poetyckie stwierdzenie 
autora lecz jedna z wypowiedzi odwie-
dzających Serock rowerzystów, korzy-
stających z ostatniej tego lata (5.09.) 
przeprawy na Bugu i Narwi katamara-
nami ALBATROS.

Lato jeszcze nie minęło, a pogoda 
wręcz zachęca do pieszych i rowerowych 

wędrówek malowniczymi trasami gminy 
Serock i wokół Jeziora Zegrzyńskiego. Ku 
zmartwieniu licznie odwiedzających nas 
turystów, zawieszona została do wiosny 
2022 roku wakacyjna przeprawa z molo 
w Serocku do Cupla i Arciechowa. Kata-
marany były turystycznym hitem tego-
rocznych wakacji, dzięki promocji tzw. 

rowerowej pętli wokół Jeziora Zegrzyń-
skiego w Internecie i punktach informa-
cji turystycznej na Mazowszu. Ułatwie-
niem w wyborze trasy była wydana przez 
Stowarzyszenie „Zalew Zegrzyński” 
mapa z opisami trzech tras rowerowych 
i rozkładem rejsów, którą można było 
bezpłatnie otrzymać na katamaranach 

ALBATROS. Warto wiedzieć, iż te małe 
statki turystyczne, wykorzystywane do 
przeprawy rowerowo- osobowej na Bugu 
i Narwi, spełniały rolę mobilnych punk-
tów Informacji Turystycznej, gdyż można 
tu było otrzymać kompetentną informa-
cję o lokalnych atrakcjach oraz prze-
wodniki  i mapy przyrodniczych atrakcji 
Krainy Dolnego Bugu i Jeziora Zegrzyń-
skiego, wydane 2021 r. dzięki dofinanso-
waniu ze środków UE.

Niestety koniec wakacji jest  sygna-
łem, że nieuchronnie zbliża się jesień, 
a z nią koniec żeglugowego sezonu nad 
Jeziorem Zegrzyńskim. Mimo, iż pierw-
sza niedziela września była ostatnią, by 
móc skorzystać z rejsów z serockiego 
molo,  to nadal można wynająć statek na 
wycieczką po Narwi i Jeziorze Zegrzyń-
skim (więcej na www.zeglugamazowiec-
ka.pl) lub skorzystać z rejsu z Warszawy 
do Serocka tramwajem wodnym „Zefir”. 
Warto wspomnieć, iż wakacyjne rejsy 
statku pasażerskiego ALBATROS odbywa-
ją się od 10 lat, a w tym roku  skorzysta-
ło z nich ponad 1200 pasażerów, wśród 
których większość stanowili mieszkańcy 
naszej gminy i powiatu legionowskiego. 
Od dwóch lat posiadacze „Karty Seroc-
czanina” korzystają z ulgowych biletów 
(10 zł.), a pozostali uczestnicy rejsów, 
dzięki dofinansowaniu rejsów przez Se-
rockie Inwestycje Samorządowe, korzy-
stali z nieznacznie droższych niż przed 
rokiem cen biletów (szkolne i studenckie 
15 zł. normalne 20 zł.). Mimo zakończe-
nia rejsów spacerowych z serockiego 
molo, statek pasażerski ALBATROS jest 
wykorzystywany do promocji turystycz-
nych i przyrodniczych atrakcji Serocka 
podczas komercyjnych rejsów, m.in. 
podczas Festiwalu Muzyki Elektronicznej 
w Ryni Dzięki współpracy Żeglugi Mazo-
wieckiej (armator statku ALBATROS) i 
Stowarzyszenia „Zalew Zegrzyński” (ar-
mator katamaranów) z Mazowiecką Re-

gionalną Organizacją Turystyczną i Mazo-
wieckim Oddziałem PTTK, we wrześniu i 
październiku odbędą się rejsy Study Tour 
z udziałem touroperatorów z Mazowsza 
oraz dziennikarzy i blogerów specjalizu-
jących się w problematyce turystycznej.

Przeprawa na Bugu i Narwi katama-
ranami Albatros jest atrakcją nie tylko 
dla rowerzystów (ok. 40 %  wszystkich 
pasażerów) lecz również dla mieszkań-
ców i turystów odwiedzających powia-
ty: legionowski i wołomiński. Możliwość 
przeprawy na dzikie plaże Cupla i Ar-
ciechowa  (pozbawione sklepów i ma-
łej gastronomii), docenili mieszkańcy 
Serocka i szukający tu spokoju od miej-
skiego zgiełku turyści. Dla mieszkańców 
gminy Dąbrówka i Radzymin przeprawa 
z Arciechowa do Serocka była innego ro-
dzaju turystyczną atrakcją. W każdą so-
botę na przystankach katamaranów na 
Cuplu i w Arciechowie ustawiały się  ko-
lejki, by dotrzeć na  targ przy  serockim 
rynku, a w niedzielę głównie rodziny 
z dziećmi  na lody przy strzeżonej plaży, 
z placem zabaw i kulinarnymi atrakcja-
mi miejscowych tawern i smażalni ryb.

Przeprawy z Serocka do Cupla i Ar-
ciechowa obsługiwały dwa katamarany 
ALBATROS, przystosowane do przewozu 
12 pasażerów i rowerów. Od weeken-
du majowego do 5 września br. te małe 
statki turystyczne odbyły łącznie ok. 500 
rejsów, z których skorzystało ponad 2500 
pasażerów. Od 1 czerwca do 5 wrze-
śnia, we wszystkie soboty, niedziele 
i święta katamarany pływały zgodnie 
z rozkładem rejsów od 9.00 do 18.00 
z molo w Serocku, korzystając z nowych 
przystanków wodnych u ujścia Bugu do 
Narwi w Arciechowie (budowa przystani 
dofinansowana przez gminę Radzymin) 
i Cuplu. Zatrudnieni na statkach mary-
narze posiadali nie tylko niezbędne kwa-
lifikacje zawodowe (kapitana, bosmana 
lub stermotorzysty żeglugi śródlądowej) 

lecz również wiedzę i umiejętności in-
formatorów turystycznych po atrakcjach 
Krainy Dolnego Bugu i Jeziora Zegrzyń-
skiego. Rejsy statków (koszt eksploatacji 
i zatrudnienia marynarzy) były dofinan-
sowane m.in. ze środków samorządo-
wych gminy Serock i Radzymin, Powiatu 
Wołomińskiego oraz darowizn osób fi-
zycznych.

Koniec żeglugi katamaranów i stat-
ków z serockiego molo to nie koniec 
turystycznego sezonu w krainie Dolne-
go Bugu i Jeziora Zegrzyńskiego. Za-
chęcamy do wybrania naszej krainy na 
wycieczkę brzegami Bugu, Narwi i Je-
ziora Zegrzyńskiego. To okazja pozna-
nia atrakcyjnych przyrodniczo 7 oko-
licznych gmin (Dąbrówka, Jabłonna, 
Nieporęt, Radzymin, Serock, Somianka 
i Wieliszew). Przy planowaniu wycieczki 
warto ściągnąć z Internetu ilustrowane 
okazami ptaków i zwierząt przewod-
niki, oraz aktualne mapy 7 ww. gmin 
(www.jeziorozegrzynskie.info; www.
terazmazowsze.eu; www.zeglugamazo-
wiecka.pl). Odwiedzając Serock, warto 
pamiętać, iż jest to jedno z najstarszych 
miast na Mazowszu leżące na turystycz-
nym Szlaku Książąt Mazowieckich, z póź-
nogotyckim kościołem, średniowiecznym 
układem rynku, polodowcowymi jarami 
dzielącymi skarpę Narwi, nadnarwiań-
skim bulwarem i siecią ścieżek pieszo
-rowerowych, niezwykłą Izbą Pamięci 
i Tradycji w Serocku, czy pięknymi kra-
jobrazami rozciągającymi się nad Je-
ziorem Zegrzyńskim, które przyciągają 
przez cały rok mieszkańców i turystów.

Już w maju 2022 roku przy molo 
w Serocku, czekać będą na mieszkań-
ców i turystów „marynarze słodkich 
wód”, czyli załogi pasażerskich statków 
i katamaranów Albatros.

Przygotowanie tekstu i zdjęcia: 
Zbigniew Szumera

www.zeglugamazowiecka.pl

Pozostał wakacji urok i Serocka czar

Ser twarogowy z Gąsiorowa na Liście Produktów Tradycyjnych
Na ogólnopolską Listę Produktów 

Tradycyjnych prowadzoną przez Mi-
nisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
w 2021 roku został wpisany - w kategorii 
„produkty mleczne” - SER TWAROGOWY 
Z GĄSIOROWA. Jego producentka, Pani 
Joanna Dyga prowadząca w Gąsioro-
wie gospodarstwo „BiałaTynka”, we 
wniosku o wpisanie na Listę Produktów 
Tradycyjnych przedstawiła  informacje 
o pochodzeniu, recepturze oraz historii 
wytwarzania produktu, potwierdzające 
wykorzystywanie metody produkcji ww. 
sera co najmniej od 25 lat.

„Gąsiorowo jest wsią położoną nad 
Narwią, na skraju Puszczy Białej, w wo-
jewództwie mazowieckim, w gminie 
Serock, powiatu legionowskiego. Oko-
liczne mokradła i rzeka Narew to na-
turalne siedliska licznej rzeszy ptaków 
wodnych. To oddalone od miast i prze-
mysłu miejsce, bogato obdarzone na-
turalnymi nadnarwiańskimi łąkami od 
niepamiętnych czasów sprzyja hodowli 
bydła mlecznego. 

Miejscowe gospodynie już w daw-
nych latach słynęły z umiejętności wy-
twarzania w swoich gospodarstwach 
produktów mleczarskich. Jednym z nich 
jest oparty na niezmiennej od dziesią-
tek, czy nawet setek lat recepturze ser 
twarogowy z Gąsiorowa. Oto tradycyj-
na, funkcjonująca w okolicy receptu-

ra przygotowania tego sera: „Kwaśne 
mleko należy postawić na piecu. Mle-
ko podgrzewać bardzo powoli, aby się 
nie zagotowało, bo ser będzie suchy. 
Mleko należy mieszkać delikatnie, tylko 
kilka razy. Gdy jest odgrzane postawić 
do wystygnięcia, a potem wlać do lnia-
nego (płóciennego) worka zw. Serwat-
ką, w kształcie trójkąta, tzw. rożka. 
Serwatka z worka musi ściekać, w tym 
celu należy powiesić worek lub położyć 
i przydusić czymś ciężkim. W niektórych 
gospodarstwach były specjalnie prze-
znaczone do tego prasy”. 

Cechami charakterystycznymi sera 
białego z Gąsiorowa są: jego konsysten-
cja oraz wyjątkowy aromat i smak. Uzy-
skuje się je dzięki temu, że krowy wy-
pasane są na pastwiskach znajdujących 
się w pradolinie Narwi, które porasta 
nieskażona, różnorodna roślinność łąko-
wa zawierająca między innymi bluszczyk 

kurdybanek, ostrożeń warzywny, pię-
ciornik gęsi. Siano natomiast, pochodzi z 
łąk położonych w otoczeniu lasów sosno-
wych u ujścia silnie meandrującej rzeki 
Prut. Pokarm krów jest naturalny i uroz-
maicony co przekłada się na wyjątkowe 
cechy organoleptyczne produktu. Połą-
czenie wysokiej jakości surowca i dosko-
nalonych od dziesięcioleci umiejętności 
skutkuje uzyskaniem wyrobu będącego 
wizytówką okolic Gąsiorowa.” 

Życzymy kolejnych sukcesów.
Redakcja
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Bitwa Warszawska – konserwacja polichromii 
w kościele w Serocku - w 101. rocznicę wydarzeń

Realizowane od 2019 r. prace re-
montowe w kościele Zwiastowania 
Najświętszej Maryi Panny w Serocku 
zakładały przede wszystkim wymianę 
zdegradowanych  struktur tynków oraz 
pomalowanie ścian w prezbiterium ko-
ścioła zgodnie z przyjętym programem 
prac i projektem zaakceptowanym 
przez służby konserwatorskie WKZ w 
Warszawie. W trakcie tych prac odkry-
to  polichromię przedstawiającą Bitwę 
Warszawską oraz zacheuszki w obrębie 
prezbiterium. Prace te realizowała fir-
ma Z/Atelier (dawniej Alto-Protekt)  
pod kierownictwem dr Alicji Zadvorny. 
W kolejnym roku wykonano program 
prac konserwatorskich oraz projekt 
konserwacji estetycznej malowidła. Po 
uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, od 
lipca 2021 r. rozpoczęto  prace konser-
watorskie przy polichromii, które na 
zlecenie dr Zadvorny wykonywane są 
przez konserwatora dzieł sztuki Alek-
sandrę Wysokińską.

Kościół zdobiony
już od czasów średniowiecza
Podczas tegorocznych prac kon-

serwatorskich realizowanych przez Z/
Atelier, dokonano kolejnych odkrywek 
pasowych wewnątrz kościoła. Odkrywki  
te wykonywano rutynowo, gdyż działa-
nia takie  miały poprzedzać  konserwa-
torskie i restauratorskie  prace w nawie 
głównej. Odkryte zostały warstwy po-
przednich dekoracji malarskich, w tym 
kolejne śladowo zachowane zacheuszki 

na filarach północnej ściany nawy. Są 
one bardzo słabo zachowane, mają licz-
ne uszkodzenia powierzchni oraz struk-
tury. Poniżej jednego z nich znajdowały 
się także bardzo nieczytelne wybarwie-
nia tynku, po analizie których uzna-
no, iż mogą to być  dawne inskrypcje. 
Odkryto także niewielkie pozostałości 
prawdopodobnie pierwotnej dekoracji 
malarskiej w kościele z okresu późnego 
gotyku. Wskazuje na to kolorystyka oraz 
charakter podłoża. Ich szczątkowy stan 
zachowania nie pozwolił na odczytanie 
kompozycji.

Upamiętnienie
Bitwy Warszawskiej 1920
Malowidło przedstawiające Bitwę 

Warszawską powstało w latach 30. XX 
w. Wykonane zostało prawdopodobnie 
przez Stanisława Błaszaka na zlece-
nie księdza Franciszka Kuligowskiego, 
ówczesnego proboszcza kościoła w Se-
rocku. W okresie II wojny światowej 
lub zaraz po jej zakończeniu, pleban 
w obawie przed wejściem wojsk rosyj-
skich lub reakcją władz komunistycz-
nych nakazał, aby malowidło zostało 
zasłonięte. Autor dzieła dodatkowo usu-
nął znaczne partie malowidła ze ściany 
zeskrobując postacie i zacierając część 
kompozycji, w szczególności żołnierzy 
Armii Czerwonej. Następnie powierzch-
nia została zatynkowana i zamalowana. 
Na przestrzeni lat powstały jeszcze do-
datkowe zniszczenia w wyniku popro-
wadzenia instalacji elektrycznych, wbi-
janych gwoździ itp. 

W 2019 r. podczas prac renowacyj-
nych  ścian w prezbiterium malowidło 
zostało odsłonięte. Zakres zniszczeń i 
zabrudzeń w znacznym stopniu utrud-
niały odczytanie przedstawienia. Struk-
tura obiektu również była osłabiona, 
zlokalizowano miejscowe spękania, od-
spojenia w podłożu oraz liczne ubytki i 
przetarcia warstwy malarskiej. Badania 
spektrograficzne oraz analiza przekro-
jów próbek pobranych z obiektu wyka-
zały, że malowidło powstało na pobiale 
wapiennej przy użyciu pigmentów ucie-
ranych ze spoiwem klejowym. Prace 

wany jest udział około 80 drużyn (te-
amów), zgodnie z Zasadami Organizacji 
Sportu Wędkarskiego (ZOSW), Regula-
minem Zawodów w Dyscyplinach Węd-
karskich Okręgu Mazowieckiego i Regu-
laminem Amatorskiego Połowu Ryb. 

SekTOR ZAwOdów wyznaczo-
no w Serocku – od 48 km (przekop) 
do końca ujścia rzeki Rządza, z wy-
łączeniem rzek Bug i Rządza. Zawo-
dy rozegrane będą „na żywej rybie”. 
Do końcowej klasyfikacji liczy się 10 
najdłuższych ryb, w tym maksymal-
nie 3 okoni i 7 ryb z gatunku: szczu-
pak, sandacz, sum, boleń, jaź, kleń. 
Sędziowanie będzie się odbywać za 

konserwatorskie obejmowały oczysz-
czenie powierzchni, wzmocnienie przez 
konsolidację, podklejenie odspojeń, 
uzupełnienie ubytków wraz z opracowa-
niem powierzchni oraz scalenie kolory-
styczne i uczytelnienie kompozycji. 

Poszukiwania konserwatora
w inspiracjach malarza
Ze względu na duży zakres zniszczeń 

warstwy malarskiej polichromii, przed 
przystąpieniem do prac konserwator 
zapoznał się z ikonografią o podobnej 
tematyce. Motyw bitwy warszawskiej 
oraz śmierci księdza Skorupki z uwagi 
na duże znaczenie w historii Polski stał 

się motywem licznych grafik, obrazów i 
polichromii. Na zlecenie papieża Piusa 
XI w kaplicy papieskiej w Castel Gandol-
fo powstał fresk upamiętniający jedną 
ze stoczonych wówczas bitew z udzia-
łem ks. Ignacego Skorupki, wykonany 
przez polskiego malarza Jana Henryka 
Rosena. W polskiej kaplicy Sanktuarium 
maryjnego w Loreto w środkowych Wło-
szech powstało malowidło autorstwa Ar-
turo Gatti pt. Cud nad Wisłą, ukazujące 
walczących żołnierzy ze sztandarem 
30. Pułku Piechoty, głównych strategów 
bitwy oraz Matkę Bożą w glorii. W pol-
skich kościołach również tworzono po-
lichromie nawiązujące do bohaterskiej 

bitwy, m. in. w kościele pw. św. Jerze-
go w Biłgoraju. Wśród obrazów sztalu-
gowych, które powstały w hołdzie wy-
darzeniom z 1920 r. należy wspomnieć 
skrzydło tryptyku w kościele pw. Matki 
Boskiej Zwycięskiej w Warszawie-Ka-
mionku autorstwa Bronisława Wiśniew-
skiego, a także dzieła Jerzego Kossaka, 
Leonarda Winterowskiego, Romana 
Bratkowskiego i Bolesława Nawrockie-
go. Polichromia w kościele pw. św. Anny 
w Serocku nawiązuje przede wszystkim 
do jednego z obrazów Jerzego Kossaka. 
Pomimo wielu podobieństw nie jest ona 
jednak kopią dzieła tego malarza.

Aleksandra Wysokińska

pomocą aplikacji xTraMarlin, dlatego 
każda z drużyn ma obowiązek zapo-
znać się z systemem działania aplika-
cji na stronie www.xtramarlin.pl

Każdy zawodnik musi posiadać ze-
zwolenie na połów ryb w Okręgu Mazo-
wieckim

Zbiórka w dniu 16.10.br. do godz. 
6.00 na plaży miejskiej w Serocku. 
zakończenie zawodów przewidziane 
jest na 17.10.br około 16:00.

Więcej informacji na stronie koła: 
www.kolo6wola.ompzw.pl

Z wędkarskim pozdrowieniem i za-
proszeniem do kibicowania oraz ogląda-
nia z brzegu Serockowych Łowów

Serockowe Łowy II Edycja

Zacheuszek (znak konsekracyjny) 
na północnej ścianie prezbiterium 

(fot. A. Wysokińska)

Bitwa Warszawska po odsłonięciu (fot. A. Wysokińska) Bitwa Warszawska w trakcie prac konserwatorskich 
(fot. A. Wysokińska)

Zarząd Koła Nr 6 Warszawa Wola 
Okręgu Mazowieckiego Polskiego Związ-
ku Wędkarskiego w Warszawie orga-
nizuje „OGÓLnOPOLSKIE OTWARTE 
TeAMOwe ZAwOdy SPINNINGOwe Z 
ŁOdZI – SEROCKOWE ŁOWy II EdyCJA” 
pod patronatem Burmistrza Miasta 
i Gminy Serock, Artura Borkowskiego.

Zawody odbędą się 16-17 paździer-
nika 2021 r. na Zbiorniku Zegrzyńskim w 
miejscowości Serock (przystań wędkar-
ska Koła nr 6, przy końcu ul. Retmań-
skiej w Serocku). 

Zawody zostaną rozegrane w klasy-
fikacji drużynowej (2 osoby na łodzi), 
w dwóch turach po 7 godz. Przewidy-
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nasi zawodnicy z sukcesami 
na Turnieju Tenisa Stołowego w Pułtusku

W dniu 18 września 2021 roku w ra-
mach obchodów XXIV Dni Patrona Puł-
tuska św. Mateusza odbył się Turniej 
Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza 
Miasta Pułtusk. Uroczystego otwarcia 
dokonał dyrektor MOSiR w Pułtusku 
Marcin Nożykowski oraz sędzia głowy 
zawodów Zbigniew Chodkowski. Zawod-
nicy zawzięcie rywalizowali w swoich 
kategoriach wiekowych o najwyższe 
miejsca. Pamiątkowe puchary wręczył 
Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Ma-
teusz Miłoszewski. Poniżej końcowa kla-
syfikacja:

Klasy I-III dziewczęta
    1. Martyna Sochocka
    2. Marija Sechanok
    3. Alicja Burdziakowska

Klasy I – III chłopcy 
    1. Marcel Skierkowski
    2. Łukasz Szulakowski
    3. Kacper Szymański

Klasy IV – VI dziewczęta
    1. Julia Szulakowska
    2. Daria Skierkowska
    3. Gabriela Zalewska

Klasy IV – VI chłopcy
    1. Krystian Kowalski
    2. Igor Szymański

Klasy VII – VIII dziewczęta
    1. Magdalena Bryk

Klasy VII – VIII
    1. Filip Kłosiński
    2. Gabriel Świderski
    3. Kacper Miecznikowski

kATeGORIA OPeN
    1. Adam Kłosiński
    2. Renata Szulecka
    3. Krzysztof Miecznikowski

Źródło:
MOSiR w Pułtusku

Zajęcia rekreacyjne realizowane z funduszu sołeckiego wsi 
Stasi Las będą się odbywały do 16.10.2021r. Serdecznie na nie 
zapraszamy we wtorki i czwartki o godzinie 18:00.

Wakacyjne zajęcia na placu zabaw cieszyły się dużym za-
interesowaniem, łącznie wzięło udział ponad 200 uczestników. 
Na podsumowanie dzieci otrzymały pamiątkowe nagrody oraz 
słodkości.

Zajęcia rekreacyjne w Stasim Lesie
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Za nami XIV Wrześniowy Pieszy Rajd Pamięci
Blisko 90 uczestników wzięło udział 

w XIV Wrześniowym Pieszym Rajdzie Pa-
mięci w dniu 18.09.2021 r.

Oficjalnego otwarcia na plaży miej-
skiej w Serocku dokonał współorganiza-
tor rajdu – pan Piotr Kijak oraz Burmistrz 
Miasta i Gminy Serock, Artur Borkowski.

Drużyny reprezentujące środowiska 
uczniów ze szkół naszej gminy, seniorów 
oraz służb mundurowych bardzo spraw-
nie pokonały trasę Rajdu  i odpowiada-
ły na pytania w punktach kontrolnych. 
Członkowie poszczególnych reprezen-
tacji mogli popisać się swoją wiedzą 
i zdobywać punkty, by wygrać rywali-
zację w swoich kategoriach. W ramach 
współzawodnictwa walka drużyn była 
tak wyrównana, że niezbędna okazała 
się dogrywka - każda osoba z drużyny 
miała do wykonania 1 rzut piłeczką do 
wiadra i za to mogła zdobyć 1, 2 lub 3 
punkty.

Ostateczna Klasyfikacja Rajdu 
przedstawia się następująco:

Kategoria - Szkoły Podstawowe:
I miejsce reprezentacja ZSP w Woli 

Kiełpińskiej w składzie (A. Marczak, 
W. Wachnik, A. Więch)

II miejsce reprezentacja SP w Seroc-
ku w składzie (M. Merda, U. Przybylska, 
M. Tomalak)

III miejsce reprezentacja SP w Se-
rocku w składzie (Z. Milewska, F. Marty-
nia, A. Fleiszfeser)

Kategoria - Szkoły Ponadpodstawowe:
I miejsce reprezentacja PZSP w Se-

rocku w składzie (M. Vasyliuk, K. Klu-
czek, K. Calak)

II miejsce reprezentacja PZSP w Se-
rocku w składzie (S. Kurowska, N. Ci-
kacz, R. Śliwińska)

III miejsce reprezentacja PZSP w Se-

rocku w składzie (A. Jońska, D. Kalinow-
ska, O. Bolchajmer)

Kategoria - Służby Mundurowe:
I miejsce od/Zegrze Światowy Zwią-

zek Polskich Żołnierzy Łączności w skła-
dzie (M. Posłuszny, M. Książyk, K. No-
wakowski)

Kategoria - Seniorzy:
I miejsce Drużyna Krystyny w skła-

dzie (K. Kuna, T. Miłosz, A. Uljasz)
Zakończenie rajdu odbyło się 

w Centrum Szkolenia Łączności i In-
formatyki w Zegrzu na placu apelo-
wym, gdzie każdy uczestnik otrzymał 
pamiątkowy medal i certyfikat, a naj-
lepsi - upominki i puchary. Dekoracji 
zwycięskich drużyn dokonał Komen-
dant, pan płk. Robert Kasperczuk. 
Po uroczystej dekoracji drużyn, najstar-
sza uczestniczka XIV Wrześniowego Raj-
du Pamięci – mieszkanka Zegrza, pani 
Alicja Łączyńska wyrecytowała wiersz 
pt. „Marszałek w niebie”, który ukazał 
się po śmierci J. Piłsudskiego w „Płomy-
ku”, w 1935 roku.

Wszyscy uczestnicy Rajdu z przy-
jemnością częstowali się wyśmieni-
tą, tradycyjną, wojskową grochówką 
przygotowaną przez firmę Cater-
Mark.

Na zakończenie wydarzenia, w to-
warzystwie przedstawicieli organiza-
torów, zapalono znicze przy tablicy 
upamiętniającej miejsce rozstrzelania 
por. Armii Krajowej, Konstantego Radzi-
wiłła.

Szczególne słowa uznania i podzię-
kowania kierujemy do osób, które za-
bezpieczały całą trasę Rajdu. Były to 
panie: Maria Chrzanowska, Katarzyna 
Suska i Małgorzata Uljasz oraz panowie: 
Mieczyław Hucał, Andrzej Karski, Jan 
Łączyński, Jerzy Soszyński i Wiesław So-
miński.

Serdecznie dziękujemy również 
panu Piotrowi Kijakowi, współorganiza-
torowi i koordynatorowi XIV Wrześnio-
wego Pieszego Rajdu Pamięci.

Już dziś zapraszamy na XV edycję - 
będzie wyjątkowa!


