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Jesień w pełni. Poranne mgły spowijające puste pola, opa-
dające na trawniki liście, coraz dłuższe wieczory – nie sposób 
w otaczającej aurze nie uchwycić spokoju, nie sposób nie sko-
rzystać z zaproszenia do łapania oddechu. Listopad niezaprze-
czalnie kieruje już nasze myśli do świątecznych dni. Choć let-
nie wspomnienia wciąż jeszcze żywe, to sklepowe dekoracje 
coraz chętniej przypominają nam, że oto za chwilę będziemy 
łamać się opłatkiem i składać sobie życzenia. To już także czas 
planowania przyszłorocznych zamierzeń – osobistych i zawo-
dowych. W samorządach to okres kształtowania budżetu. Ko-
lejne zadania inwestycyjne, przedsięwzięcia służące ochronie 
środowiska, wydarzenia kulturalne, sportowe, planowanie 
stawek podatków i opłat lokalnych – przyszłoroczne tygodnie 
będą stawiały przed nami wiele wyzwań, ale podejmiemy je 
wszystkie z nadzieją, że uda się wypracować najlepsze możliwe 
rozwiązania. 

Tymczasem listopad – z kolejnymi przedsięwzięciami, z re-
alizacjami zadań samorządowych. Zachęcamy do lektury nasze-
go Informatora, z którego dowiecie się Państwo co w gminie 
planowane jest na najbliższe tygodnie oraz przeczytacie o tym, 
co zrealizowano w październiku. 

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 LISTOPADZIE ZAPOWIADAMy I ZAPRASZAMy nA POnIŻSZE WyDARZEnIA:

  28 XI 2021 godz.  18.00
  sala widowiskowa CKiCz w Serocku
	 	 ul.	Pułtuska	35

program poetycko-muzyczny	 
w	wykonaniu	aktorek	i	aktorów	
 Teatru Oni    i  Teatru 05-140 
z	Centrum	Kultury	i	Czytelnictwa	w Serocku

przy	fortepianie:
Maria Radomska

a na c o my właściw
ie
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6 listopada br., godz. 18.00
Zaduszki Muzyczne Zespół Tak już jest
sala widowiskowa CKiCz w Serocku
zapisy w CKiCz oraz pod numerem 
tel. 22 782 80 70

11 listopada br.
Obchody Święta Odzyskania 
Niepodległości
godz. 11.00 Msza Święta w Kościele 
ZNMP w Serocku
godz. 12.00 Rynek w Serocku Apel Pamięci 

13 listopada br., godz. 17.00
Hotel Narvil Conference & Spa w Serocku
ul. Czesława Miłosza 14A
Spektakl Teatru Piosenki Elżbiety 
Zapendowskiej
„Kto dziś zginie w Starym Kinie?”
bilety w cenie 20 zł do nabycia na 
www.biletyna.pl oraz w kasie CKiCz 
w Serocku

14 listopada br., godz. 18.00
Muzyczny podwieczorek – Koncert 
Niepodległościowy
sala widowiskowa CKiCz w Serocku
zapisy w CKiCz oraz pod numerem 
tel. 22 782 80 70

20 listopada br., godz. 18.00
Koncert poezji śpiewanej 
– „Ars Poetica” Paweł Ruszkowski
sala widowiskowa CKiCz w Serocku
bilety w cenie 10 zł do nabycia na 
www.biletyna.pl oraz w kasie CKiCz 
w Serocku

28 listopada br., godz. 18.00
Program poetycko-muzyczny pt. 
"A na co my właściwie tu czekamy”, 

w wykonaniu aktorek i aktorów Teatru 
Oni i Teatru 05-140
Przy fortepianie Pani Maja Radomska
zapisy w CKiCz oraz pod numerem 
tel. 22 782 80 70

Obchody Narodowego Święta 
Niepodległości na sportowo: 
 
7 listopada 
Turniej tenisa stołowego 
Regulamin na www.sis.serock.pl

11 listopada 
Otwarty turniej piłki siatkowej 
Regulamin na www.sis.serock.pl 



KOMUNIKATY KOMUNIKATY

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

#Szczepimy_się w gminie Serock w listopadzie

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie

• TyMCZASOWy PUnKT SZCZEPIEŃ 
W RATUSZU, który działa od początku 
lipca br. w soboty, w godzinach 8:00 
– 13:00 cieszy się nadal zainteresowa-
niem mieszkańców i osób przyjezdnych 
- w tym cudzoziemców przebywających 
i pracujących w naszej gminie.  

• TyMCZASOWy PUnKT SZCZEPIEŃ 
W RATUSZU zaprasza TAKŻE W LISTO-
PAdZIe

Zainteresowanie, jakim cieszy się 
punkt szczepień w ratuszu oraz obecna 
sytuacja epidemiologiczna, wpłynęły na 
decyzję o kontynuowaniu  działań punktu 
w październikowe soboty. Istniejące ryzy-
ko nasilenia zachorowań w czwartej fali 
może wpłynąć na potrzebę zaszczepienia 
się przez osoby, które dotąd nie zdecydo-
wały się na ten krok. Także w serockiej 
przychodni można zaszczepić się bez zapi-
sów: 4 listopada, 10 listopada, 18 listopa-
da i 25 listopada w godzinach 15.00-19.00.

• SZCZEPIEnIA TEŻ W DĘBEM
W listopadzie będzie można za-

szczepić się także w Ośrodku Zdrowia w 
Dębem (Dębe 38). Tutaj również możli-
we są szczepienia dzieci (pow. 12 roku 

życia) i również dostępne są szczepionki 
Pfizer i Johnson&Johnson. Szczepienia 
w tym punkcie realizowane są we wtor-
ki w godzinach 18.00-19.00 bez wcze-
śniejszych zapisów.  

• SZKOŁy RUSZyŁy Z KAMPAnIĄ 
PROMUJĄCĄ SZCZEPIEnIA WŚRÓD 
MŁODZIEŻy SZKOLnEJ 

 Tymczasowy punkt szczepień w ra-
tuszu a także punkty w przychodni w 
Serocku i Dębem, to dobre opcje na 
zaszczepienie dziecka w dogodnym cza-
sie. Dzieci, które ukończyły 12 rok życia 
szczepione są szczepionką Pfizer.

• nADAL MOŻESZ ZASZCZEPIĆ SIĘ 
W POZOSTAŁyCH 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, które 
nie mogą samodzielnie dotrzeć na szcze-
pienie, także przy wykorzystaniu trans-
portu wspomnianego wyżej. Zapotrzebo-
wanie na skorzystanie z mobilnego punktu 
szczepień można zgłaszać w wybranym 
punkcie szczepień podczas rejestracji.

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

SPZOZ w Serocku jako realiza-
tor Rządowego Programu szczepień 
ochronnych przeciwko grypie w sezo-
nie 2021/2022, zgodnie z Rozporządze-
niem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 
2021 r., realizuje nieodpłatne i dobro-
wolne szczepienia przeciwko grypie dla 
poniższych grup:

• seniorzy 75+
• pracownicy podmiotów leczni-

czych, aptek, punktów aptecznych, in-
spekcji farmaceutycznej,

• osoby zatrudnione w jednostkach 
pomocy społecznej lub zapewniających 
całodobową opiekę osobom niepeł-
nosprawnym, przewlekle chorym lub 
w podeszłym wieku,

• pacjenci zakładów opiekuńczo
-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuń-
czych, hospicjów, oddziałów medycyny 
paliatywnej, rezydenci domów pomocy 
społecznej,

• nauczyciele i inne osoby pracujące 
w przedszkolu, innej formie wychowa-

nia przedszkolnego, szkole lub placów-
ce działającej w systemie oświaty, pla-
cówce wsparcia dziennego, placówce 
opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej 
placówce opiekuńczo-terapeutycznej, 
interwencyjnym ośrodku preadopcyj-
nym, w ramach form opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3,

• pracownicy służb mundurowych.
SPZOZ w Serocku realizuje również 

Gminny Program Zdrowotny finanso-
wany ze środków budżetowych Miasta 
i Gminy Serock:

„Program szczepień ochronnych 
przeciw grypie dla osób od 55 roku 
życia”

Zapraszamy zainteresowanych 
mieszkańców miasta i gminy Serock 
do zgłaszania swojego udziału w pro-
gramie zdrowotnym do  Przychodni 
SPZOZ w Serocku, przy ulicy A.A. Kę-
dzierskich 2, lub do naszych jednostek 
organizacyjnych w Ośrodku Zdrowia 
w Dębem 38 oraz Ośrodku Zdrowia 

w Zegrzu. Udział w programie można 
zgłosić osobiście, przez osoby trzecie 
lub telefonicznie. Podczas rejestracji 
wyznaczony zostanie termin kwalifiku-
jącego badania lekarskiego i wykona-
nia szczepienia.

Mieszkańcy miasta i gminy Serock, 
którzy złożyli deklarację wyboru do le-
karza POZ w innych placówkach ochro-
ny zdrowia niż SPZOZ w Serocku, a chcą 
uczestniczyć w gminnym programie 
szczepień ochronnych realizowanych 
przez nas, zobowiązani są do przedsta-
wienia zaświadczenia od swojego leka-
rza rodzinnego o braku przeciwskazań 
do wykonania szczepienia. 

Osoby z ww. grup zainteresowane 
szczepieniem w naszej przychodni prosi-
my o kontakt telefoniczny z rejestracją 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
7.00 – 19.00 pod numerami telefonów: 
22 782 66 00, 22 782 66 01 wew. 0

Dyrektor SPZOZ w Serocku
Beata Ugodzińska

Przypominamy o IV racie podatków
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy termino-

wo dokonali wpłaty I, II, III raty podatku za 2021 rok.
Terminowe płacenie podatków zapewnia stabilną i pewną  

realizację zadań zaplanowanych w budżecie Miasta i Gminy 
Serock. Ściąganie i dochodzenie podatków powoduje dla każ-
dej ze stron (podatnik i organ) konieczność ponoszenia dodat-
kowych  kosztów, naraża na zapłatę odsetek. Ważne jest więc 
wykonywanie swoich obowiązków podatkowych wobec miasta 
i gminy w należyty sposób.  

Przypominamy, że do dnia 15 listopada 2021 roku  nale-
ży dokonać płatności IV raty podatków lokalnych.

Podatek od nieruchomości:
Termin płatności - osoby fizyczne  do 15 listopada 2021 

roku. 
Termin płatności - osoby prawne  do 15 dnia każdego mie-

siąca roku 2021. 
 
Podatek rolny:
Termin płatności - osoby fizyczne do 15 listopada 2021roku. 
Termin płatności - osoby prawne do 15 listopada roku 2021.  

Podatek leśny:
Termin płatności - osoby fizyczne do 15 listopada 2021roku. 
Termin płatności - osoby prawne  do 15 dnia każdego mie-

siąca roku 2021.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
Termin płatności osoby fizyczne do 15 listopada 2021 roku. 

Od 2017 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Serock funk-
cjonuje usługa powiadamiania sms dla podatników Mia-
sta i Gminy Serock informująca o zbliżającym się ter-
minie płatności bądź o zaległościach z tytułu podatków 
i opłat lokalny. System powiadamiania sms cieszy się 
dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców czego do-
wodem jest zwiększająca się ilość  wysyłanych powiado-
mień. Zachęcamy zatem do zgłaszania numerów telefonów 
w celu wprowadzenia do bazy podatkowej Urzędu Miasta 
i Gminy w Serocku.

nowe dowody osobiste
Od 8 listopada mieszkańcy będą mogli składać wnioski o dowód osobisty z drugą cechą biometryczną. Odciski palców i od-

wzorowanie podpisu właściciela dowodu osobistego – to nowe elementy, które znajdą się w warstwach elektronicznej i graficz-
nej, wydawanych w Polsce dowodów osobistych.

Rozwiązania dotyczące nowych dowodów osobistych wynikają z dostosowania prawa polskiego do wymogów prawa unijnego. 
Nowe dowody będą wydawane na 10 lat dla osób powyżej 12. roku życia, ponieważ osoby te będą składać odciski palców. 

Dla osób do 12. roku życia dowód będzie wydawany na 5 lat, bez pobierania odcisków palców. 
Jeśli dowód osobisty jest nadal ważny - nie trzeba go wymieniać.

Konkurs „Odpowiedzialni Społecznie”
W tym roku po raz piąty, wspólnie 

ze starostą legionowskim Sylwestrem 
Sokolnickim, Powiatowe Centrum Inte-
gracji Społecznej w Legionowie ogłasza 
konkurs „Odpowiedzialni Społecznie”.

Konkurs jest kierowany do praco-
dawców, firm i instytucji prowadzą-
cych działalność na terenie powiatu 
legionowskiego, którzy w swojej pra-
cy uwzględniają interesy społeczne, 
dobro środowiska, budują relacje ze 
swoimi pracownikami oraz z lokalną 
społecznością.

Celem konkursu jest zwiększenie 

świadomości na temat biznesu odpowie-
dzialnego społecznie, a tytuł zostanie 
przyznany firmom, instytucjom oraz ich 
pracownikom, którzy swoją postawą do 
tego się przyczyniają. 

Laureaci konkursu zostaną wyłonieni 
w trzech kategoriach:

Przedsiębiorca Odpowiedzialny Spo-
łecznie,

Instytucja Odpowiedzialna Społecz-
nie oraz

Pracownik Odpowiedzialny Społecznie. 
Warunkiem wzięcia udziału w kon-

kursie jest złożenie kompletu doku-

mentów do dnia 22 listopada, które 
są do pobrania na stronie www.cis.
legionowski.pl. lub www.powiat-legio-
nowski.pl.

Zgłoszenia można przesłać drogą 
elektroniczną na adres biuro@cis.le-
gionowski.pl lub składać w siedzibie 
Powiatowego Centrum Integracji Spo-
łecznej w Legionowie, przy ul. War-
szawskiej 74.

Informacje można uzyskać pod tele-
fonem 22 732 15 58.

Regulamin dostępny jest na stronie 
www.cis.legionowski.pl
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Zmiany w Lokalnej Komunikacji Autobusowej w 2022 r.
Rok 2021 zbliża się nieuchronnie 

ku końcowi. Przyniósł on szereg zmian 
w funkcjonującej dotychczas Lokalnej 
Komunikacji Autobusowej na terenie 
Miasta i Gminy Serock. 

Największą z nich było wprowadze-
nie bezpłatnych przejazdów dla wszyst-
kich pasażerów, podyktowane przede 
wszystkim względami sanitarnymi. 
W czasach epidemicznych chcieliśmy 
wyeliminować obrót gotówki w autobu-
sach, a także ograniczyć tłoczenie się 
pasażerów w wejściu do pojazdu. Takie 
rozwiązanie zmniejszyło także opóź-
nienia, które wcześniej wynikały z ko-
nieczności wydawania biletów. 

Obserwujemy obecnie bardzo duże 
zainteresowanie naszymi liniami, co 
bardzo cieszy, ponieważ przyczyniamy 
się do ograniczania używania samocho-
dów osobowych.

2021 rok przyniósł także zmiany 
w funkcjonowaniu linii 1 i 2 (tzw. pętli) 
– autobusy tych linii kursują po terenie 
wszystkich miejscowości gminy znajdu-
jących się po zachodniej stronie Narwi. 
Wyruszają one w przeciwnych kierunkach, 
w większości przypadków o podobnych go-
dzinach, dzięki czemu dojazd do większo-
ści miejscowości  został znacznie skrócony.

Linie 3 i 4 (kursujące „za wodą”, 
czyli po wschodniej stronie Narwi) tak-
że zostały rozszerzone o przystanki: 
„Kania Polska ul. Bindugi” oraz „Serock 
ul. Dłużewskich”. Zmiana podyktowana 
była wnioskami mieszkańców.

Wprowadzono dodatkowe trzy pary 
kursów na linii 5 (Dębe – Legionowo – 
Dębe), a pięć par kursów na linii 5 zo-
stało uzupełnionych o dodatkowy przy-
stanek „Dębe Ośrodek Zdrowia”. Linia 6 
została rozszerzona o jeden dodatkowy 
kurs w godzinach porannych.

Nadchodzący rok przyniesie kolejne 
zmiany, które mają na celu ułatwić Pań-
stwu dojazd Lokalną Komunikacją Auto-
busową. Przede wszystkim skupiliśmy się 
na rozkładach obowiązujących w week-
endy i święta. Od 1.01.2022 r. na wszyst-
kich liniach zostaną wyszczególnione 
rozkłady obowiązujące w dni robocze, 
a także ujednolicone rozkłady obowią-
zujące w soboty, niedziele i święta.

Dotychczas na terenie gminy funkcjo-
nują linie 1A i 2A (tzw. weekendowe), któ-
re obejmują swym zasięgiem teren całej 
gminy (czyli na trasie linii 1, 2 oraz 3). 
Długość tych linii generuje jednak pro-

blemy związane z dopasowaniem ich do 
godzin przyjazdów/odjazdów linii 6/6N 
(Wierzbica – Serock – PKP Legionowo). 
Od nowego roku linie 1A i 2A zostaną 
wcielone do linii 1, 2 oraz 4. Obecnie li-
nie weekendowe to łącznie 3 kursy w so-
boty oraz 3 kursy w niedziele i święta. 
Planowana zmiana zakłada dwukrotne 
zwiększenie częstotliwości kursów, tj. 
do 6 kursów w soboty, niedziele i święta.

Linie 3 i 4 zostaną rozszerzone o nowy 
przystanek – „Serock ul. Kuligowskie-
go”, co oznacza, zmianę przebiegu trasy 
w kierunku powrotnym. Kursy powyż-
szych linii nie będą już wracały od przy-
stanku „Serock ul. Dłużewskich” tą samą 
drogą, a zostaną skierowane w ul. Polną, 
następnie ul. B. Chrobrego dojadą do 
przystanku „Serock Centrum 01”. Week-
endowy wariant linii 4 będzie się składał 
z 7 kursów (zamiast trzech dotychczas).

Na linii 5 dodane zostaną dwie pary 
kursów (tj. po dwa kursy w obu kie-
runkach) w dni robocze, a liczba kur-
sów w weekendy zostanie zwiększona. 
Obecnie kursuje 5 par kursów w soboty 
oraz 3 pary kursów w niedziele i święta. 
Od nowego roku planuje się 8 par kur-
sów w soboty, niedziele i święta.

Linia 6 zostanie rozszerzona o kolej-
ne dwie pary kursów, a linia 6N będzie 
od nowego roku kursowała po tej samej 
trasie co linia 6. W soboty obecnie  re-
alizujemy 9 par kursów, a w niedziele 8.

Propozycja zakłada utworzenie 13 par 
kursów w soboty, niedziele i święta.

Szczegółowe rozkłady są nadal 
w opracowaniu, dlatego zostaną Państwu 
udostępnione w późniejszym terminie.

Zakładamy, że w 2022 roku utrzyma-
ne zostaną bezpłatne przejazdy Lokalną 
Komunikacją Autobusową.

Mając na względzie potrzeby lokalnej społeczności Jachranki, związane z urządzeniem 
na terenie Państwa miejscowości ogólnodostępnego placu zabaw, pragnę poinformować, 
że ponieważ gmina w swoich zasobach nie posiada nieruchomości, na których możliwe byłoby 
zlokalizowanie placu zabaw, dla jego realizacji niezbędne jest nabycie takiej działki. 

Istotne jest, aby nieruchomość była:
• niezabudowana,
• zlokalizowana w pobliżu centralnego miejsca miejscowości,
• w bliskiej odległości do drogi publicznej,
• o powierzchni nie mniejszej niż 0,15 ha – 0,30 ha.

Jeśli dysponujecie Państwo nieruchomością spełniającą przedstawione kryteria i jesteście 
gotowi ją sprzedać, w celu przedstawienia ofert zapraszamy do kontaktu z pracownikami 
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku:

• osobiście: Serock, ul. Rynek 21 (parter, stanowisko nr 3),
• za pośrednictwem poczty elektronicznej: j.szymanski@serock.pl,
• lub pod numerami telefonów: /22/ 782-88-27, 782-88-28 oraz  782-88-31.

OGŁOSZENIE  
BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  SEROCK 

W SPRAWIE 
NABYCIA NIERUCHOMOŚCI W JACHRANCE 

POD URZĄDZENIE PLACU ZABAW

nowe informacje w sprawie planowanej drogi ekspresowej S50

Spotkanie robocze z frimą Huawei Enterprise

6 października otrzymaliśmy kolejne 
pismo Generalnego Dyrektora Dróg Kra-
jowych i Autostrad (GDDKiA), dotyczące 
aktualnego stanu inwestycji, polegają-
cej na budowie drogi ekspresowej S50, 
której przebieg planowany jest również 
przez teren naszej gminy. Z pisma do-
wiadujemy się, że:

- w sierpniu br. opublikowano projekt 
Rządowego Programu Budowy Dróg Kra-
jowych do 2030 roku (z perspektywą do 
2033 roku), którego załącznik nr 1 wy-
mienia inwestycje planowane do zreali-
zowania na sieci dróg krajowych, wśród 
których znajduje się między innymi Ob-
wodnica Aglomeracji Warszawskiej, Dy-
rekcja przewiduje, że program zostanie 
przyjęty w zaproponowanej formie;

- w pierwszej kolejności (być może 
już pod koniec bieżącego roku) zostaną 

uruchomione postępowania przetar-
gowe na opracowanie studium tech-
niczno-ekonomiczno-środowiskowego 
z elementami koncepcji programowej, 
dla zachodniego odcinka Obwodnicy 
Aglomeracji Warszawskiej (przebieg 
przez teren gminy Serock zaliczany 
jest do odcinka wschodniego/północ-
nego trasy);

- GDDKiA zapewnia, że dla odcinka 
północnego i wschodniego nie zapadły 
decyzje o realizacji trasy wg jednego ze 
wstępnie przedstawionych wariantów, 
przedstawione propozycję będą nato-
miast aktualizowane i będą poszukiwa-
ne rozwiązania racjonalnie godzące roz-
wiązania wszystkich zainteresowanych. 
Dyrekcja wprost wskazuje gotowość do 
pracy zmierzającej do zaproponowania 
nowego wariantu, który będzie próbą 

pogodzenia w jak najlepszym stopniu 
oczekiwań społecznych, środowisko-
wych i komunikacyjnych.

Przesłane pismo dowodzi, że kwe-
stia potencjalnego przebiegu drogi 
ekspresowej również w terenie gminy 
Serock pozostaje otwarta. Z uznaniem 
przyjmujemy deklarowaną gotowość 
do pracy nad nowym wariantem trasy, 
uwzględniającym wartości i interesy, 
które również z perspektywy naszej, 
zostały pominięte w pierwotnych roz-
wiązaniach. Postrzegamy ten ruch jako 
szansę dla naszego samorządu, dla 
przedstawienia własnych racji w proce-
sie planowania przebiegu trasy i z uwa-
gą będziemy przyglądać się dalszej ak-
tywności GDDKiA w tej sprawie.

Referat Gospodarki Gruntami, 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Rozbudowa sieci światłowodowej, cyfryzacja szkół, Zielo-
na Energia – to tylko niektóre z tematów, które omówiliśmy 
podczas spotkania roboczego z firmą Huawei Enterprise. Na 
spotkaniu obecni byli również pracownicy firmy Asta Net, 
przedstawiciela grupy skupiającej firmy zajmujące się między 
innymi dostarczaniem internetu dla indywidualnych odbior-
ców jak i projektowaniem i budową sieci światłowodowych. 

W październiku ruszył nabór pierwszej tury programu Cy-
frowa Gmina, który gwarantuje każdej gminie środki na re-
alizację zadań związanych z rozwojem cyfrowym, do udziału 
w którym od pewnego czasu się przygotowujemy. 

Podpisane w tym roku porozumienie z firmą Huawei daje 
nam realne możliwości do wyznaczenia obszarów, które wy-
magają wsparcia technologicznego i wdrożenia innowacyj-
nych rozwiązań cyfrowych. 

Idea smart city staje się jednym z głównych kierunków 
rozwoju miast, co wybrzmiało podczas Smart City Forum, któ-
re odbyło się w październiku. Dołączamy do cyfrowego wy-

zwania, przed którym postawiła nas rzeczywistość i wspólnie 
z naszymi partnerami będziemy starać się w jak największym 
stopniu odpowiedzieć na potrzeby technologiczne naszych 
mieszkańców.

Wrzutki inwestycyjne


We wrześniu br. podpisaliśmy umo-
wę z firmą - Przedsiębiorstwo Budow-
lane Dariusz Nalewajk, Dzbenin 85 C, 
07-410 Ostrołęka, w ramach której zo-
stanie przebudowany wodociąg w ulicy 
R. Traugutta, na odcinku od ulicy Polnej 
do ulicy Nasielskiej. Nowy wodociąg 
o średnicy 160 mm, zastąpi istniejący 
z lat siedemdziesiątych o niedostatecz-
nej średnicy. Wartość umowy z wyko-
nawcą to 430 500,00 zł. 

Ponieważ istniejący wodociąg znaj-
duje się pod chodnikiem wzdłuż ulicy 
R. Traugutta, wykonawca zobowiązany 
jest rozebrać jego nawierzchnię, wy-
budować wodociąg wraz z przepięciami 
a następnie odbudować chodnik. 

W czasie prowadzonych prac po-
wstaną utrudnienia, szczególnie dla 
pieszych poruszających się w tym re-
jonie, za co serdecznie przepraszamy 
prosząc jednocześnie o wyrozumia-
łość.



14 października upłynął termin skła-
dania ofert w postępowaniu prowadzo-
nym w ramach zadania pn. „Moderni-
zacja punktów świetlnych na terenie 
miasta Serock” w zakresie wymiany 
oświetlenia w obrębie osiedla Nowy 
Świat. 

W wyznaczonym terminie wpłynęła 
tylko jedna oferta, która znacznie prze-
wyższa kwotę środków przeznaczonych 
na ten cel. Dlatego też, po zmodyfikowa-
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Deszczownia w Wierzbicy

Przebudowa SUW w Stasim Lesie

Miejsko-Gminny Zakład Wodocią-
gowy w Serocku we wrześniu br. uru-
chomił na stacji uzdatniania wody 
w Wierzbicy deszczownię wód popłucz-
nych. Woda wydobywana na tym ujęciu 
podlega procesom odmanganiania i od-
żelaziania. Dzieje się to na zestawie 
filtracyjnym, gdzie woda filtrowana 
jest przez odpowiednie złoża. Syste-
matyczne płukanie złóż powoduje, 
iż powstaje „produkt uboczny” o na-
zwie woda popłuczna. W zastosowanej 
technologii woda ta, po odstaniu, jest 
zawracana na dodatkowe filtry i mie-

8 października starosta legionowski zatwierdził projekt 
budowlany i udzielił pozwolenia na przebudowę i rozbudo-
wę stacji wodociągowej we wsi Stasi Las gmina Serock. Cała 
inwestycja zamknie się na terenie działki 71/68 stanowiącej 
własność Miasta i Gminy Serock. Projekt budowlany na zle-
cenie Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego w Serocku 
wykonała firma KOMA z Łodzi pod kierunkiem mgr inż. Bartło-
mieja Kozłowskiego.

Zamierzenie inwestycyjne oparte zostało na czynnej sta-
cji wodociągowej pracującej za pomocą  trzech studni głę-
binowych i dwóch hydroforów. Likwidacji ulegną dwie stud-
nie głębinowe a w ich miejsce odwiercona zostanie jedna 
o wydajności 50 m3/h, która będzie studnią podstawową. 
Budynek po modernizacji i rozbudowie stanie się miejscem 
technologicznym rozdzielni elektrycznej i miejscem zainsta-
lowania zestawu pomp podających wodę na sieć (II stopień). 
Na terenie działki powstanie zbiornik retencyjny zabezpie-
czający w wodę w okresach szczytu poboru. Stacja ta ste-
rowana będzie za pomocą mikroprocesora w trybie pełnej 
automatyki. Współpracowała będzie z SUW Wierzbica i SUW 

niu warunków realizacji przedsięwzię-
cia, postępowanie zostało powtórzone.



Zakończyły się roboty budowlane 
związane z budową sieci kanalizacji 
sanitarnej w ulicy Stokrotki w Serocku. 
W ramach inwestycji powstała prze-
pompownia ścieków, kanał o średnicy 
200 mm i długości 541 m. Ponadto wy-
konano 30 przyłączy do granicy działki, 
a mieszkańcom, którzy podpisali umowę 
z Gminą - przyłącza do pierwszej stu-
dzienki na terenie ich nieruchomości.

Na realizację zadania pozyskali-
śmy środki zewnętrzne z WFOŚiGW, 
w ramach ogólnopolskiego programu 

gospodarki wodno-ściekowej poza gra-
nicami aglomeracji ujętych w Krajo-
wym Programie Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych, w formie umarzalnej po-
życzki w kwocie 816 848,30 zł wypłaco-
nej w dwóch transzach: 298 586,40 zł. 
w 2020 r. i 518 261,90 zł. w 2021 r. Prze-
widziana wielkość umorzenia wynosi 
30% wypłaconej kwoty.



Jeszcze w bieżącym roku rozpoczęte 
zostanie zadanie polegające na wykona-
niu ostatniego etapu budowy odcinków 
sieci w Serocku w rejonie ulic: Tchorka, 
Zakroczymskiej, Rzemieślniczej, Koszy-
kowej, Warszawskiej, Norwida, Witkie-

wicza, Słowackiego, Orzeszkowej i dro-
gach 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

szana z wodą surową wydobywaną ze 
studni. Następnie zostaje od nowa 
poddana procesowi filtracji. Nadmiar 
jej jest wywożony zbiornikami aseniza-
cyjnymi.

Chcąc zminimalizować koszty zakład 
własnymi siłami wybudował deszczow-
nię wód popłucznych tak, aby nadmiar 
wód został odparowany i pobrany przez 
roślinność. Deszczownia pracuje w go-
dzinach największej transpiracji wody 
do atmosfery, w okresie do nastania 
pierwszych mrozów.   

MGZW

Borowa Góra przejmując jednocześnie odbiorców przyszkol-
nej stacji w Jadwisinie. Realizacja zadania planowana jest 
na lata 2022 – 2024.

MGZW

dostawę wody o odpowiedniej jakości 
oraz w dostatecznej ilości. Dotychczas 
na terenie miasta znajdowały się trzy 
stacje wodociągowe nazywane od ulic, 
przy których się znajdują: „Pułtuska”, 
„Kwiatowa” oraz „Nasielska”. Znaczna 
część miasta była zaopatrywana w wodę 
również z ujęcia w Wierzbicy. Ujęcie 
„Pułtuska” posiada dwie studnie, któ-
re po wybudowaniu nowej stacji przy 
ul. Nasielskiej zostają przeznaczone do 
obsługi stadionu, przyległych terenów 
oraz będą pracowały dla potrzeb zabez-
pieczenia przeciwpożarowego miasta.  

Ujęcie wody „Kwiatowa”, ze wzglę-
du na ponadnormatywną zawartość 
żelaza i słabą  jakość wody a także 
zły stan techniczny, zostanie zlikwido-
wane. Wody z SUW Wierzbica poprzez 
magistralę wodociągową w ul. Tchorka 
zostaną przekierowane i zwiększą zaso-
by wodne wsi Stasi Las, Ludwinowo Ze-
grzyńskie i Karolino. 

Nowa stacja SUW na ul. Nasielskiej, 
w połączeniu z inwestycjami z zakresu 
rozbudowy i modernizacji istniejącej 
sieci na terenie Serocka, zrealizowa-
nymi w latach poprzednich i planowa-
nymi do zakończenia w roku przyszłym 
(o których informowaliśmy w poprzed-
nim wydaniu) utworzy spójny, wydajny 
i prawidłowo funkcjonujący system za-
opatrywania miasta w wodę o dobrej 
jakości, będący w stanie dostarczyć ją 
nawet do 5 000 odbiorców.

Na realizację zadania Gmina pozy-
skała środki zewnętrzne w kwocie 2 596 
388,00 zł. w ramach Programu Priory-
tetowego nr 5.4 „Międzydziedzinowe – 
Adaptacja do zmian klimatu oraz ogra-
niczanie skutków zagrożeń środowiska” 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Przyznana kwota finansowego 
wsparcia stanowi pożyczkę umarzalną 
w wysokości 30% wypłaconej kwoty, 
po spełnieniu warunków wynikających 
z zawartej umowy.

Referat Przygotowania 
 i Realizacji Inwestycji

W ramach wdrażania Systemu In-
formacji Miejskiej na przystankach 
gminnych pojawiły się nowe tabliczki 
informacyjne, w nowej kolorystyce, 
opatrzone znakiem marki Serock. Przy-
pominamy, że każdy z Państwa może 
już zamówić nową tabliczkę adresową 
na swoją nieruchomość. Możecie to zro-

bić na przykład u lokalnych przedsię-
biorców, którzy posiadaczom Karty Se-
rocczanina oferują zniżki na tę usługę: 
Firma Imprineo, ul. Nasielska 1, Borowa 
Góra oraz firma Intro-Rafter, ul. Spokoj-
na 28, Serock. Zachęcamy do włączenia 
się w tworzenie jednolitego systemu in-
formacji.

Zakończenie budowy SUW

System Informacji Miejskiej na przystankach gminnych

W październiku formalnie zakończono 
budowę Stacji Uzdatniania Wody w Seroc-
ku. Inwestycja została rozpoczęta w stycz-
niu 2019 r. Wykonawcą prac, wyłonionym 
w drodze przetargu nieograniczonego, zo-
stała firma FUNAM Sp. z o.o. z Wrocławia 
Wartość robót  zrealizowanych w ramach 
inwestycji wyniosła 8 075 238,99 zł. 

W efekcie przeprowadzonych dzia-
łań budowlanych powstał budynek ad-
ministracyjno–biurowy wraz z wypo-
sażeniem, który będzie stanowił nową 
siedzibę Miejsko-Gminnego Zakładu 
Wodociągowego, a także budynek 
techniczny SUW wraz z urządzeniami 
technologicznymi, który stanowi serce 
stacji. To tu przeprowadzone są pro-
cesy oczyszczania i uzdatniania wody, 
mającej trafić do mieszkańców. Oprócz 
powyższych wykonano: nowe urzą-
dzenia do poboru wody o wydajności 
73 m3/h każda, dwukomorowy zbiornik 
wody czystej, dzięki któremu wydaj-
ność stacji w godzinach największego 
zapotrzebowania dobowego osiąga na-
wet 140 m3/h, trzykomorowy odstojnik 
popłuczyn oraz neutralizator ścieków 
z chlorowni. Oprócz tego uporządko-
wano i na nowo zagospodarowano teren 
pomiędzy dawną i nową siedzibą MGZW.

Wybudowana stacja uzdatniania 
wody zapewni mieszkańcom Serocka 
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Dotacja na usunięcie azbestu

Wymieniamy kopciuchy i szamba!

Prowadzisz działalność gospodarczą?

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie 
z umową dotacji Nr 2595/21/OZ/DA z dnia 31.08.2021 roku, na dofinansowanie realizacji 
zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu mia-
sta i gminy Serock w 2021 r.” udzielił Gminie Serock dotacji w wysokości 27.974,40 zł.

Zakończyliśmy kolejny nabór wnio-
sków na uzyskanie dotacji gminnej, na 
wymianę systemów grzewczych oraz 
budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Do tej pory, w roku bieżącym 
z dotacji gminnych skorzystało 50 Wnio-
skodawców, a dodatkowo 35 wniosków 
jest jeszcze procedowanych. 

Przypominamy o obowiązku speł-
nienia wymagań uchwały antysmo-
gowej, uchwalonej przez Sejmik 
Województwa Mazowieckiego w celu 
poprawy jakości powierza na terenie 
województwa mazowieckiego. Doku-
ment ten zobowiązuje właścicieli pie-
ców, kotłów, kominków oraz nagrzewnic 
do wymiany nieefektownych źródeł cie-
pła. Zgodnie z zapisami obowiązującej 
uchwały: 

- osoby posiadające kotły klasy niż-
szej niż 3, 4 i 5 są zobowiązane do ich 
wymiany do końca 2022 roku

- osoby posiadające kotły klasy 3,4 
i 5 są zobowiązane do ich wymiany do 
końca 2027 roku.

- kominki, piece i nagrzewnice nie-
spełniające wymagań ekoprojektu, 
można użytkować do końca 2022 roku. 

Za nieprzestrzeganie przepisów 
uchwały przewidziane są kary grzywny 

do 5 tys. zł lub mandat ydo 500 zł nakła-
dane przez uprawnione organy. 

Nieustannie zachęcamy Państwa do 
wymiany urządzeń grzewczych oraz do 
skorzystania z różnych możliwości uzy-
skania dotacji na ten cel - dotacji gmin-
nej udzielanej przez Miasto i Gminę Se-
rock, z Programu Priorytetowego Czyste 
Powietrze, który realizowany jest przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 
a także z ulgi termomodernizacyj-
nej (na temat ulgi więcej informacji 
w Urzędzie Skarbowym w Legionowie 
pod numerem telefonu 22 76 86 600 lub 
22 76 86 602). Szczegółowe informacje 
na temat programów można uzyskać na 
stronach internetowych: www.serock.
pl oraz www.portal.wfosigw.pl, telefo-
nicznie pod numerem: 22 782 88 40/ 
22 782 88 53, lub osobiście w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21.

Jednocześnie informujemy, że 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku od 
14 stycznia 2020 r. działa Punkt Konsulta-
cyjny PP Czyste Powietrze, gdzie osoby 
zainteresowane uzyskaniem dofinanso-
wania mają możliwość skonsultowania 
wniosku o dofinansowanie w ramach 
Programu Priorytetowego ,,Czyste Po-

wietrze. Po konsultacji wniosek prze-
syłany jest do Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, gdzie następuje jego oce-
na merytoryczna. Uruchomiony Punkt 
Konsultacyjny ma na celu ułatwienie 
mieszkańcom Miasta i Gminy Serock apli-
kowanie o dofinansowanie lub pożycz-
kę w ramach Programu Priorytetowego 
Czyste Powietrze. Utworzenie punktu 
jest realizacją zawartego porozumie-
nia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie a Miastem i Gminą Serock. 
Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punk-
tu zachęci mieszkańców do korzystania 
z dofinansowania m.in. do wymiany ko-
tłów, przeprowadzenia prac termomoder-
nizacyjnych, a w efekcie do poprawy ja-
kości powietrza na terenie Miasta i Gminy 
Serock. Punkt konsultacyjny w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Serocku czynny jest 
w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 
18.00. W pozostałe dni zachęcamy do 
kontaktu z doradcami energetyczny-
mi województwa mazowieckiego pod 
numerami telefonu 22 504 41 35 lub 
22 504 41 99 lub 22 504 41 58.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

PAMIĘTAJ o zawarciu umowy 
na odbiór odpadów powstających 
w wyniku jej funkcjonowania!

Urząd Miasta i Gminy Serock przy-
pomina, iż zgodnie z ustawą z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach (Dz.U. 
z 2021 r., poz. 888 ze zm.), każdy pod-
miot prowadzący działalność gospodar-
czą jest zobowiązany do zawarcia indy-
widualnej umowy na odbiór odpadów 
komunalnych z podmiotem wpisanym 
do rejestru działalności regulowanej na 
terenie Gminy Serock. 

Powyższy obowiązek dotyczy każde-
go podmiotu prowadzącego działalność 
gospodarczą, w wyniku której powstają 
odpady komunalne.

Niedopuszczalne jest mieszanie od-
padów powstających w wyniku prowa-
dzonej działalności gospodarczej z od-
padami komunalnymi z gospodarstwa 
domowego.  

W przypadku, gdy nieruchomość 
posiada dwie części - przeznaczoną 
na cele mieszkaniowe oraz przezna-
czoną na działalność gospodarczą, 
właściciel nieruchomości zobowiąza-
ny jest do:

- uiszczania w gminie opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi 
w części zamieszkałej, zgodnie ze zło-
żoną deklaracją;

- zawarcia dodatkowej umowy na 
odbiór odpadów komunalnych z części 
niezamieszkałej, w której prowadzona 
jest działalność gospodarcza.

Brak posiadania aktualnych umów 
na odbiór odpadów komunalnych może 
skutkować nałożeniem kary grzywny 
na podst. art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o  utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach (Dz.U. 
z 2021 r., poz. 888 ze zm.).

W trosce o poprawę jakości powie-
trza Miasto i Gmina Serock rozpoczyna 
badania ankietowe wszystkich gospo-
darstw domowych i lokali użytkowych 
w zakresie wykorzystywanych źródeł 
ciepła. Zebrane dane pozwolą na lep-
sze ukierunkowanie podejmowanych 
przedsięwzięć w celu ograniczenia 
i eliminacji źródeł zanieczyszczeń po-
wietrza oraz poprawy warunków życia 
mieszkańców.

Inwentaryzacja będzie prowadzo-
na do 10 listopada 2021 r. przez wy-
łonione w przetargu konsorcjum firm 
Market Research World Anna Sójka 
oraz firmę Justyna Kowalska Inspekt. 
Ankieterzy, którzy od 10 października 
2021 r., pukać będą do drzwi mieszkań-
ców gminy Serock - wyposażeni zostaną 
w specjalne identyfikatory oraz pisem-
ne upoważnienie do wykonywania prac 
w ramach projektu. Dane dotyczące 
budynków wielorodzinnych będą prze-
kazywane za pośrednictwem zarządców 
nieruchomości i będą dotyczyły każdego 
budynku oddzielnie. Ankieterzy mogą 
również kontaktować się z mieszkańca-
mi drogą telefoniczną lub innymi kana-
łami ICT.

Każdy z mieszkańców może samo-
dzielnie wypełnić kwestionariusz w wer-
sji papierowej i wrzucić do specjalnie 
przygotowanego pojemnika (ekspozytor 
z urną) z napisem INWENTARYZACJA 

ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA W BUDYNKACH 
W GMINIE SEROCK, który znajduje się 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku 
przy ul. Rynek 21 (w holu głównym). 
Wypełnienie kwestionariusza nie wyma-
ga specjalistycznej wiedzy, opiera się 
głównie na informacjach zamieszczo-
nych na tabliczce znamionowej pieca 
lub w dokumentacji technicznej kotła. 
Jeżeli w gospodarstwie domowym znaj-
duje się więcej niż jedno źródło ogrze-
wania, należy podać informacje odno-
szące się do każdego z nich.

W związku z aktualnym stanem epi-
demii istnieje także możliwość bezpiecz-
nego udziału w badaniu poprzez zdalne 
wypełnienie pod adresem www.zrodla-
ciepla.serock.pl lub telefonicznie za po-
średnictwem infolinii (22) 230 21 07.

Gmina liczy na wsparcie i współpracę 
mieszkańców, a w przypadku pytań lub 
wątpliwości zachęca do kontaktu drogą 
elektroniczną na adres: smog@mrw.org.
pl lub telefoniczną: (22) 230 21 07.

Zadanie pn. „Aktualizacja inwenta-
ryzacji indywidualnych źródeł ciepła na 
terenie Miasta i Gminy Serock” zreali-
zowano przy pomocy środków z budżetu 
Województwa Mazowieckiego w ramach 
Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 
Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MA-
ZOWSZE 2021”. Obowiązek wykonania 
inwentaryzacji wynika z uchwały nr 
115/20 Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego.

Prowadzona aktualizacja inwen-
taryzacji źródeł ciepła nie jest tożsa-
ma z obowiązkiem złożenia deklara-
cji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł 
spalania paliw w systemie Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynku - de-
klarację tę można złożyć za pomocą 
formularza internetowego: https://
zone.gunb.gov.pl/

Przypominamy, że każdy właściciel 
lub zarządca budynku ze źródłem ciepła 
uruchomionym przed 1 lipca 2021 r. ma 
12 miesięcy na dopełnienie tego obo-
wiązku. W przypadku systemów grzew-
czych, które po raz pierwszy zostały 
uruchomione po 1 lipca br. deklarację 
należy złożyć w ciągu 14 dni od momen-
tu ich wymiany.

Aktualizacja inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła 
na terenie Miasta i Gminy Serock

Jesienne ukwiecenie miasta
Dbając o estetykę Miasta i Gminy 

Serock, jesienią, po uprzątnięciu prze-
kwitłych kwiatów zdobiących miasto 
w okresie wiosenno-letnim zadbano, 
aby w reprezentacyjnych punktach 
miasta znalazły się odporne na nieko-
rzystne warunki atmosferyczne jesien-
ne kwiaty.

Na rynku, przed kościołem, na 
przystankach autobusowych w Seroc-
ku oraz m.in. przed salą widowiskową, 
donicach i na rabatach posadzone zo-
stały jesienne kompozycje składające 
się z wrzosów, mrozów i dekoracyj-
nych kapustek. Kwiaty te odporne są 
na mrozy, a nawet na opady śniegu, 

zatem będą zdobić miasto nawet po 
nadejściu zimy.

Dodatkowo w parku miejskim w Se-
rocku posadzono na rabatach przeszło ty-
siąc sztuk cebulek tulipanów. Kwiaty będą 
ozdobą parku wiosną przyszłego roku.

Miejsko–Gminny 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku
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nagrody z okazji Dnia Edukacji narodowej
13 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały wręczone nagrody nauczycielom, wicedyrektorom oraz dyrekto-

rom szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock.
Wśród dziewięciu nagrodzonych nagrodą burmistrza pedagogów byli wyróżniający się dydaktycy i wychowawcy, liderzy 

szkolnych społeczności, organizatorzy życia szkolnego.
Co roku nagrody przyznają także dyrektorzy jednostek oświatowych nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi.
Nagrody zostały przyznane ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowaw-

cze, tworzonego na podstawie art. 49 ustawy Karta Nauczyciela.

Ewa Żmijewska, nauczycielka z SP w Serocku, 
na III Międzynarodowym Forum nowatorstwa 
Pedagogicznego w Pułtusku

Trzydziestego września w Domu Po-
lonii, w Pułtusku odbyło się III Między-
narodowe Forum Nowatorstwa Pedago-
gicznego. Organizatorami projektu są: 
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Ma-
zowieckie  Samorządowe  Centrum  Do-
skonalenia Nauczycieli w Warszawie, Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ireny 
Szewińskiej w Pułtusku. Honorowy pa-
tronat nad organizacją forum sprawował 
Mazowiecki Kurator Oświaty, pani Aurelia 
Michałowska. Nad poziomem merytorycz-
nym spotkania czuwała Akademia Peda-
gogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzew-
skiej w Warszawie. Cele tegorocznego 
forum to: przedstawienie dobrych prak-
tyk, innowacji i eksperymentów pedago-
gicznych oraz inspirowanie nauczycieli 
do podejmowania nowatorskich działań 
dydaktycznych i wychowawczych. 

Do udziału w forum zapraszani są  
nauczyciele z terenu województwa 
mazowieckiego oraz z polskich szkół  
za granicą: z Litwy, Ukrainy, Białorusi, 
Czech, Węgier oraz Anglii, a także na-
uczyciele uczelni wyższych – z  APS im. 
M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz 
Uniwersytetu Warszawskiego.  

Uczestnicy spotkania mogli wysłu-
chać wykładów na temat działań in-
nowacyjnych, myślenia pytajnego czy 
wyników badań w zakresie przemocy  
w szkołach podstawowych.  

Pani dr Alina Kraśkiewicz zaprezen-
towała laureatów tegorocznego konkur-
su „Innowacyjna szkoła. Innowacyjny 
nauczyciel” edycja 2019-2020-2021. 
Wyróżnieni nauczycieli oraz placówki 
otrzymali pamiątkowe statuetki i za-
służone tytuły. Następnie innowatorzy 

pracowali w sekcjach i warsztatach te-
matycznych. W panelach dyskusyjnych  
wymieniano się doświadczeniami na 
temat innowacyjnych sposobów pracy 
z uczniem oraz prowadzenia lekcji me-
todą problemową w klasach I-VIII. 

Ostatnim punktem spotkania było 
podsumowanie pracy nauczycieli inno-
watorów w poszczególnych zespołach. 
Dyrektor Mazowieckiego Samorządo-
wego Centrum Doskonalenia Nauczy-
cieli w Warszawie, pan Jarosław Zaroń, 
zaznaczył, że nauczyciele innowatorzy 
wytyczają nowe kierunki pracy w pol-
skiej oświacie. Kolejne międzynarodo-
we forum odbędzie się w Budapeszcie.   

Jesteśmy dumni z naszej polonist-
ki, pani Ewy Żmijewskiej, że reprezen-
towała naszą szkołę, gminę i powiat 
w tym prestiżowym przedsięwzięciu. 

Realizacja zadań finansowanych z wykorzystaniem środków 
Funduszu Sołeckiego

W minionych dniach zakończone zostały zlecane i nad-
zorowane przez Miejsko–Gminny Zakład Gospodarki Komu-
nalnej, prace, obejmujące realizację zadań finansowanych 
z udziałem środków pochodzących z Funduszy Sołeckich So-
łectwa Karolino oraz Sołectwa Nowa Wieś.

1. Sołectwo Nowa Wieś środki z Funduszu Sołeckiego prze-
znaczyło na wykonanie muralu, zdobiącego wjazd do miejsco-
wości. Mural znajduje się na terenie rekreacyjnym należącym 
do Wspólnoty Wsi, położonym w pobliżu Starorzecza Bugu. 
Kilkunastometrowy obraz, wykonany przez młodego i uzdol-

nionego artystę obrazuje sielskie sceny z życia polskiej wsi. 
Mural doskonale wpisuje się zarówno w położenie, jak i cha-
rakter miejscowości.

2. Sołectwo Karolino, część środków z Funduszu Sołeckie-
go przeznaczyło na zakup ławek, które zamontowane zostały 
w ciągu chodnika wzdłuż głównej drogi przez miejscowość. 
Wykonany w ubiegłym roku chodnik służy obecnie spacerom, 
zatem postawienie ławek, na których można odpocząć w trak-
cie spaceru, okazało się trafną inwestycją.

Miejsko–Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku

Laboratoria Przyszłości

Szkoła Podstawowa w Jadwisinie oraz Przedszkole w Woli 
Kiełpińskiej w narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa

W październiku 2021 r. Burmistrz 
Miasta i Gminy Serock złożył, z inicja-
tywy dyrektorów szkół podstawowych, 
wnioski do Wojewody Mazowieckie-
go o udzielenie wsparcia finansowego 
w ramach rządowego programu „Labo-
ratoria Przyszłości”. 

Laboratoria Przyszłości to program, 
który wesprze ucznia w kształtowaniu 
i rozwijaniu umiejętności manualnych 
i technicznych, umiejętności samo-

dzielnego myślenia, zdolności myślenia 
matematycznego, stosowania technolo-
gii informacyjno-komunikacyjnych, jak 
również pracy zespołowej.

Celem programu jest budowanie 
kompetencji kreatywnych i technicz-
nych wśród uczniów. W ramach wspar-
cia, szkoły będą mogły zakupić wyposa-
żenie techniczne niezbędne do rozwoju 
umiejętności praktycznych wśród dzieci 
i młodzieży m.in. drukarki 3D z akceso-

riami (w tym aplikacjami, slicerami), 
mikrokontrolery z akcesoriami, sprzęt 
do nagrań dla nauki prezentacji swoich 
osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetle-
nie itp.), stacje lutownicze (do mikro-
kontrolerów), wyposażenie stanowisk 
do pracy technicznej.

Wnioskowana kwota wsparcia dla 
szkół prowadzonych przez Miasto i Gmi-
nę Serock wynosi łącznie 442.800,00 zł.

ZOSiP Serock

W październiku 2021 roku Mazowiec-
ki Kurator Oświaty pozytywnie rozpa-
trzył wniosek Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock o dofinansowanie zakupu ksią-
żek do bibliotek szkolnych i placówek 
wychowania przedszkolnego w ramach 
programu „Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 - 2025”. 
Wnioski o udział w programie w 2021 r. 
do organu prowadzącego złożyli: Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w Jadwisinie 

i Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Woli Kiełpińskiej.

Dofinansowanie zostało przyznane 
Szkole Podstawowej im. Jerzego Sza-
niawskiego w Jadwisinie w wysokości 
3 600,00 zł oraz dla Przedszkola w Woli 
Kiełpińskiej w wysokości 2 400,00 zł. 
Przyznane dofinansowanie stanowi 80% 
wartości projektów, pozostałe 20% tj. 
1 500,00 zł zapewni organ prowadzący 
placówki - Miasto Gmina Serock.

W ramach programu Szkoła w Ja-
dwisinie zakupi nowości czytelnicze 
i lektury oraz zorganizuje spotkania 
czytelnicze, lekcje biblioteczne i kon-
kursy. Przedszkole w Woli Kiełpińskiej 
planuje realizować projekt czytelniczy, 
w ramach którego zorganizuje konkur-
sy, przedstawienia teatralne, a także 
wycieczki do Biblioteki Miejskiej w Se-
rocku. 

ZOSiP Serock
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Międzykontynentalna przyjaźń w SP W Serocku, 
czyli projekt „Rozmawiasz-Pomagasz”

W bieżącym roku szkolnym gru-
pa uczniów z klas piątych, pod opie-
ką nauczycielek Elżbiety Borkowskiej 
i Dominiki Więckiej, bierze udział 
w międzynarodowym projekcie pt.: 
„Rozmawiasz – Pomagasz” organizowa-
nym przez Fundację „GoodNetwork”. 
Inicjatywa polega na wspólnych lek-
cjach online z przyporządkowaną przez 
fundację grupą uczniów z terenów 
Afryki, Azji lub Ameryki Łacińskiej, 
podczas których uczniowie rozmawia-
ją w języku angielskim, opowiadają 
o swoim kraju i regionie, poznają kul-
turę, dzielą się zwyczajami i organizu-
ją wirtualny spacer po szkole. Ma to na 
celu rozwijanie sprawności językowych 
uczniów, ukazanie dobrych stron użycia 
internetu, uwrażliwienie na problemy 
rówieśników z odległych krajów i chęć 
niesienia im pomocy.

Nasza szkoła  współpracuje z rówie-
śnikami z Motherway Educational Cen-

Grupa Starszaki z sukcesem teatralnym
W tym roku grupa teatralna Starszaki działająca pod 

skrzydłami Stowarzyszenia Sama Kultura postanowiła 
stworzyć spektakl międzypokoleniowy, w którym oprócz 
Seniorów występują dzieci. Autorką adaptacji jest Anna 
Kutkowska. Scenariusz „Księgi wielkich życzeń” powstał 
w oparciu o film z 1998 r. w reżyserii Sławomira Kryń-
skiego, który również jest autorem scenariusza. 

W Domu Dziecka wybucha pożar. Kierownictwo po-
bliskiego Domu Starców postanawia przyjąć pod wspól-
ny dach kilka małych dziewczynek. Pojawienie się dzieci 
zmienia nastrój domu, chociaż nie każdy z pensjonariu-
szy daje się wciągnąć w infantylną euforię. Gdy przy-
chodzi dzień rozstania, dociera do wszystkich, jak silne 
więzi powstały w trakcie tego pięknego zrządzenia losu. 

Podczas pułtuskiego Festiwalu Teatrów Amatorskich 
PTAK Starszaki zdobyły III nagrodę.

Spektakl komediowy Freda i Zuza

9 października mieliśmy okazję obejrzeć pełen uśmiechu 
i radości spektakl pod tytułem "Freda i Zuza". W rolach głów-
nych wystąpiły dwie genialne aktorki – Magdalena Wójciki 
i  Magdalena Wołłejko.

„Freda i Zuza”, to opowieść o dwóch siostrach, artyst-
kach, które nie odniosły sukcesu w swoich zawodach, ale 
dzięki pandemii zaczęły odkrywać zakamarki Internetu. Ich 
nagła i nieoczekiwana fascynacja portalami społecznościowy-

mi  i… randkowymi powodowała wiele zabawnych sytuacji, 
dzięki którym serocka publiczność bawiła się znakomicie.

Gościnnie online wystąpili również. Tomasz Stockinger, Pa-
weł Wawrzecki, Jolanta Wołłejko, Elżbieta Zającówna, Marek 
Siudym i Lesław Żurek. 

Scenografię do spektaklu stworzył Wojciech Stefaniak 
a muzykę Marcin Piękos.

CKiC

Anna Osmakowicz w Muzycznym Podwieczorku
10 października w sali widowiskowej 

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Se-
rocku odbył się pierwszy tej jesieni kon-
cert z cyklu „Muzyczny Podwieczorek”. 
Przed serocką publicznością wystąpiła 
pani Anna Osmakowicz w Jubileuszo-
wym Koncercie 35- lecia pracy arty-
stycznej. 

Podczas koncertu usłyszeliśmy kli-
matyczne ballady jazzowe, piosenki au-
torskie, bluesy oraz kompozycje m.in.: 
T. Prejznera, J.Nettera, do tekstów 
m.in. W. Szymborskiej, W. Młynarskiego 
i J. Kofty. 

Razem z artystką gościnnie wystąpi-
ła Klaudia Abramowicz, a przy fortepia-
nie zasiadł Paweł Stawiński.  

Cykl „Muzyczny Podwieczorek” or-
ganizowany jest we współpracy ze Sto-
warzyszeniem „Instytut Muzyki Dawnej” 
i realizowany dzięki wsparciu powiatu 
legionowskiego.

ANNA OSMAKOWICZ
Wokalistka, trenerka wokalna juror-

ka wielu festiwali konkursów muzycz-
nych. Wykonuje jazz, pop i piosenkę 
aktorską. Ukończyła Wydział Wokalny 
u prof. K. Zachwatowicz w Warszawie 
oraz brała udział w warsztatach jazzo-
wych u prof. T. Ochalskiego w Chodzie-
ży. W latach 1979-81 współpracowała 

z Polskim Radiem i występowała w cy-
klicznym programie Podwieczorek przy 
mikrofonie pod kierunkiem muzycznym 
S. Rachonia oraz grała w Teatrze Nowym 
i Teatrze Syrena w Warszawie. W 1984 r. 
wraz z zespołem Impuls, którego była 
członkiem, otrzymała Złoty Samowar na 
Festiwalu Piosenki w Zielonej Górze.

W latach 1988-2003 śpiewała w Te-
atrze Wielkim - Operze Narodowej 
w Warszawie m.in. w spektaklach: 
Straszny Dwór, Aida, Bal Maskowy, Bo-
rys Godunow, Carmen, Dama Prowa, 
Grek Zorba, Haka, Makbeth, Nabucco, 
Skrzypek na dachu, Turandot, La Travia-
ta, Kesa i Morito. W 2000 r. wystąpiła 

w Pekinie na Międzynarodowym Festi-
walu Muzyki Współczesnej im. Krzysz-
tofa Pendereckiego pod jego batutą.

W latach 2005-2007 nagrała 3 albu-
my wydawnictwa La Ondo de Esperanto 
z kolędami pastorałkami w języku espe-
ranto, które ukazały się w 37 krajach 
promując polską kulturę na świecie.

W 2016 roku została odznaczona me-
dalem Zasłużonych dla kultury GLORIA 
ARTIS przyznanym przez Ministra Kultu-
ry Dziedzictwa Narodowego oraz z oka-
zji 30-lecia pracy artystycznej otrzyma-
ła nagrodę SAWP-u za promocje polskiej 
kultury.

CKiC

tre z dzielnicy slumsów w Kenii. Jest 
to organizacja społeczna, która oprócz 
edukacji zapewnia dzieciom pomoc psy-
chologiczną i zdrowotną. Odbyły się już 
dwa zajęcia, podczas których uczniowie 
opowiadali o swoich krajach, przed-
stawiali się, mówili o swoich pasjach 
i ulubionych aktywnościach oraz zaśpie-
wali piosenkę zadedykowaną nowym 
kolegom. Rówieśnicy z Kenii, z okazji 

pierwszego spotkania, zaprezentowali 
również taniec nowoczesny. 

Jest to początek fantastycznej przy-
gody z językiem angielskim. Jesteśmy 
przekonani, że przyjaźń oraz pomoc 
online może z łatwością przekraczać 
najdalsze granice i bariery – one są tyl-
ko w naszych umysłach, przekonaniach 
i przyzwyczajeniach. Wspólne lekcje 
dostarczają niezapomnianych przeżyć 
dla uczniów i nauczycieli po obu stro-
nach. Wyzwalają inicjatywę pomocy, 
ciekawość świata i wzmacniają chęć 
nauki języków obcych. Nasz projekt 
będzie kontynuowany przez cały rok 
szkolny. Już wkrótce kolejne wirtualne 
spotkania, na które z niecierpliwością 
czekamy.

Po cyklu zajęć zostanie przeprowa-
dzona akcja charytatywna mająca na 
celu zebranie środków dla tej organiza-
cji i przekazanie ich Fundacji GoodNe-
twork.
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Kto dziś zginie w Starym Kinie?

Największa zagadka kryminalna dwu-
dziestolecia międzywojennego docze-
kała się rozstrzygnięcia - a wszystko to 
za naszą sprawą! W weekend 15, 16 i 17 
października wystawiliśmy przedstawie-
nie muzyczne "Kto dziś zginie w Starym 
Kinie?" - trzeci spektakl Teatru Piosenki 
Elżbiety Zapendowskiej. Motywem tego-
rocznego spektaklu były polskie utwory 
z dwudziestolecia międzywojennego 
przyprawione zaskakującym twistem. 

Samego twistu oczywiście w relacji 
nie zdradzimy - możemy jedynie napi-
sać, że publiczność dopisała ponad na-
sze najśmielsze oczekiwania, trzykrot-
nie zapełniając salę aż po obowiązujące 
nas przepisowo limity. Humoru, muzyki 
oraz niespodziewanych wzruszeń nie 
zabrakło w ten weekend nikomu, kto 
nas odwiedził. Naszym dorosłym pod-
opiecznym oraz Eli Zapendowskiej, któ-
ra ich prowadzi, gratulujemy kolejnego 
sukcesu! Z każdym kolejnym rokiem 
zaskakujecie nas oraz serocką widownię 

bardziej i bardziej - i nie moglibyśmy 
być z was bardziej dumni.

Partnerem przedsięwzięcia był Salon 
Urody Eweliny Mosakowskiej. Pani Ewe-
lina wraz z panią Anetą wzięły na siebie 
karkołomne zadanie stylizacji makijażu 
i fryzur występujących pań - i zadaniu 
temu sprostały w spektakularny sposób, 
za co serdecznie dziękujemy!

Dla wszystkich, którym nie udało się 
kupić biletów na październikowe przed-
stawienia, mamy dobrą wiadomość! Ko-
lejną odsłonę spektaklu zobaczyć będzie 
można już 13 listopada o godzinie 17:00 
w sali galowej “Amazonka” hotelu Narvil. 
Bilety można zakupić na stronie biletyna.
pl oraz w kasie CKiCZ w Serocku.

CKiC

Na uczestników serockiej Nocy Bi-
bliotek czekało bowiem... Wyzwanie 
Bibliotekarza - sześć unikatowych kon-
kurencji, wymagających wyobraźni, 
odwagi i nie lada sprawności języko-
wej. Na tych jednak, którzy pokonali je 

wszystkie, czekały unikatowe babeczki 
przygotowane specjalnie na tę okazję. 
Stawka, jak widzicie, była wysoka. 
Nie dziwi zatem doskonała frekwen-
cja i starania uczestników. To dzięki 
nim możecie tam zobaczyć listę świeżo 
upieczonych słów wymyślonych podczas 
Słowoklei, albo narysowane w Wyobraź-
niolocie zwierzęta w oszałamiających 
strojach. Widzieliście kiedyś żyrafę 
w koszuli grającą na gitarze? A przecież 
to nie wszystko: był jeszcze Słowąż i Ry-
mociąg, a na najodważniejszych czeka-
ła Rozsypanka i Książkostrzały! Nikomu 
na szczęście nic się nie stało - ale parę 
razy było blisko!

Na koniec wspólnie obejrzeliśmy 
film towarzyszący tegorocznej akcji: 
kryminał familijny "Operacja: Czło-
wiek w czerni". Emocji podczas sean-

Noc bibliotek

IV nadnarwiańskie Spotkania ze Sztuką
26 września w sali widowiskowej go-

ściliśmy lokalnych artystów w ramach 
IV Nadnarwiańskich Spotkań ze Sztuką. 
Wydarzenie, wpisało się na stałe w ka-
lendarz imprez kulturalnych realizowa-
nych w Serocku.

Tradycyjnie spotkanie poprowadził 
zaprzyjaźniony z CKiC Jarosław Wasik, 
znany piosenkarz, kompozytor i autor 
tekstów. Po wykonaniu utworu „Nastro-
je”, Jarosław wspólnie z dyrektor Cen-
trum, Panią Renatą Mulik, zaprosili ar-
tystów, aby opowiedzieli swoje historie.

Pierwszą bohaterką była Pani Hanna 
Makowska-Strzałkowska, malarka i poet-
ka, która opowiadała o swoich obrazach 
malowanych wierszem. Zgromadzona 
publiczność mogła również wysłuchać 
kilku jej inspirujących wierszy.

Ogromne wrażenie wywarły prace 
Pani Anny Jankowskiej vel Pankowskiej, 
a były nimi kolorowe mozaiki i witraże. 
Podczas wywiadu autorka prac opowia-
dała o tym jak znalazła się na serockiej 
ziemi i jak rozpoczęła swoją przygodę 
z trudną sztuką witrażu.

Dużym zaskoczeniem była dla pu-
bliczności postać skromnego rzeźbiarza 
Pana Mirosława Kielaka, który mimo 
zmagania z chorobą odważnie zajmu-
je się wyjątkowo wymagającą sztuką 
rzeźbienia w twardym marmurze.

Bohaterką, która jako ostatnia 
podzieliła się swoją historią była au-
torka czarno-białych fotografii, Pani 
Ewa Fane. Podczas rozmowy podkre-
ślała, że największą inspiracją jest 
dla niej przyroda szczególnie naj-

bliższej okolicy, w odsłonie jesiennej 
i zimowej.

Podczas wywiadów z autorami prac 
nie zabrakło zabawnych anegdot i cie-
kawych spostrzeżeń. Wszyscy autorzy 
podkreślali, że każdy jeśli tylko ma chę-
ci i motywację może zacząć tworzyć, bo 
każdy ma w sobie potencjał.

Przysłowiową wisienką na torcie 
kulturalnych doznań był koncert Kasi 
Kuceł z Zespołem. Piosenki, które wy-
brzmiały na scenie to nie tylko znane 
covery, ale także utwory przygotowy-
wane na pierwszą płytę autorskiego 
projektu. Wzruszające teksty i pięknie 
skomponowana muzyka sprawiły, że 
ten koncert zostanie w pamięci gości 
na długo.

CKiC
Cóż to była za noc - Noc Bibliotek! 

W tym roku już po raz piąty Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Serocku przy-
łączyło się do ogólnopolskiej akcji, ale 
- żeby było jeszcze ciekawiej - z autor-
skim „twistem”! 

su nie brakowało! Wszystkim, którzy 
zabawę przegapili i teraz jest im stra-
mutno (czyli strasznie smutno), na 

otarcie łez możemy powiedzieć tylko, 
że już ostrzymy sobie zęby na kolejną 
edycję w przyszłym roku. Tymczasem 

dziękujemy wszystkim uczestnikom 
za wspólną zabawę!

CKiC
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Inwestycja w przyszłość serockiej Kultury
Lato dobiegło końca, a wraz z nim 

- czas porywających wydarzeń kultu-
ralnych w plenerze. Na tych jednak, 
którzy powrócili na zajęcia stałe w se-
zonie 2021/2022, czekało kilka miłych 
niespodzianek. Gdy w wakacje oczy 
wszystkich zwrócone były na plenerowe 
sceny, Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Serocku, za sprawą intensywnych za-
dań inwestycyjnych, brzęczało niczym 
ul! Prace jednak zostały już zakończone 
- pozostały zaś ich trwałe efekty.

Celem prac była poprawa jakości 
świadczonych usług - i każda osoba ko-
rzystająca z oferty Centrum przekona 
się, że jakość ta ma bardzo wiele aspek-
tów. Jednym z nich jest choćby długo 
wyczekiwana klimatyzacja zainstalowa-
na w pięciu salach zajęciowych.

Wszystkich amatorów muzyki ucie-
szy wiadomość o profesjonalnej ada-

ptacji i izolacji akustycznej w sali mu-
zycznej, której zamontowanie pozwoli 
na regularne prowadzenie zajęć nauki 
gry na “bardzo głośnych” instrumen-
tach, takich jak np. perkusja. Popra-
wa warunków akustycznych pozwala 
też na organizację przesłuchań w wa-
runkach wyciszenia, profesjonalne 
nagrywanie audycji muzycznych oraz 
telekonferencji.

Sala przystosowana akustycznie to 
oczywiście fantastyczna sprawa, ale na 
czym tu grać? O to też udało się za-
dbać. Zakupiono pianino akustyczne, 
zestaw perkusyjny, skrzypce, gitary 
akustyczne i elektryczne ze wzmacnia-
czami oraz mikrofony instrumentalne, 
które pozwolą uczestnikom na zdoby-

cie nowych umiejętności oraz poprawę 
już nabytych.

A co, jeśli z różnych przyczyn nie bę-
dzie można korzystać z dobrodziejstw 

Dzień Seniora

W sobotę, 23 października odbyła 
się w Serocku uroczystość z okazji Dnia 
Seniora. Na wstępie, prowadząca spo-
tkanie Betina Dubiel przywitała przyby-
łych gości, a szczególnie tych w wieku 
senioralnym. Gospodarze, w osobach: 
Burmistrz Artur Borkowski, Przewodni-
czący Rady Miejskiej Mariusz Rosiński 
oraz Przewodniczący Rady Seniorów 
Piotr Kowalczyk, wygłosili przemówie-
nia okolicznościowe. Odczytano rów-
nież list okolicznościowy od Starosty Le-
gionowskiego Sylwestra Sokolnickiego.

Burmistrz w swoim przemówieniu 
podziękował za współpracę, zaanga-
żowanie i dotychczasową aktywność 
w życiu społecznym Gminy oraz troskę 
o wspólne dobro. 

Ponadto uroczystość stała się okazją 
do podsumowania współpracy Gminy Se-
rock ze Stowarzyszeniem Manko z Kra-
kowa. Podczas wydarzenia gościliśmy 
przedstawiciela Stowarzyszenia, pana 
Dariusza Mroza, koordynatora projektu 
„Gmina Przyjazna Seniorom”, który wrę-
czył Burmistrzowi Certyfikat Gminy Przy-
jaznej Seniorom. Stowarzyszenie jest 
również twórcą programu „Ogólnopolska 
Karta Seniora” oraz wydawcą ogólnopol-
skiego magazynu „Głos Seniora”.

Kolejnym punktem uroczystości 
było wręczenie podziękowań oraz 

certyfikatów Ogólnopolskiej Karty 
Seniora przedsiębiorcom/partne-
rom, którzy włączyli się do programu 
i umożliwiają korzystanie ze zniżek 
w swoich punktach czy instytucjach, 
na terenie Gminy.

Są to:
1. Pan Krzysztof Michajłow – Pizzeria 

Nowa Diabolica,
2. Pani Barbara Opyd – Kuchnia Polska, 
3. Pani Ewa Antoniak - Salon Kosme-

tyczny Biomax,
4 Pani Anna Świerczek i Pan Paweł 

Wroniak – Sklep AGD w Serocku, 
5. Pani Małgorzata Pruszyńska – Ga-

binet Kosmetyczny ODNOVA,
6. Pani Izabela Świtek - Kwiaciarnia 

„Marzenie”,
7. Pani Renata Mulik – Centrum Kul-

tury i Czytelnictwa w Serocku,
8. Pani Danuta Brzezińska - Salon 

urody „U Jagody”,
9. Pan Jakub Kaznowski – Kwiaciarnia, 
10. Pan Bogusław Nalewajek – Deli-

katesy: Sklep Spożywczo-Przemysłowy 
w Karolinie,

11. Pani Anna Krzyczkowska - Salon 
Fryzjerski Damsko-Męski „FIGARO”,

12. Pan Marek Bąbolski - Serockie In-
westycje Samorządowe Sp. Z o.o.,

13. Pani Katarzyna Tulin - Studio 
CAT FIT,

14. Pani Agnieszka Wielechowska - 
Centrum Medycznego ”Goldenmed”,

15. Pan Gerard Dziedzic – Restaura-
cja &Hotel „Złoty Lin”,

16. Pani Iwona Ciszkowska – Dom 
Handlowy „U Włada”,

17. Pani Małgorzata Bogusie-
wicz - Sklep Spożywczo-Przemysłowy 
w Jachrance. 

Po części oficjalnej rozpoczął się kon-
cert pt. „Miłosna Osiecka” w wykonaniu 
Katarzyny Żak z zespołem. Wokalistka 
zabrała zgromadzonych w sentymentalną 
muzyczną podróż. Usłyszeliśmy liryczno
-miłosny program z najnowszego albumu 
aktorki, która zaśpiewała m.in. „Mał-
gośkę”, „Okularnicy", „Weselne dzieci", 
„Siedzę w Mławie", „Miłości potrzebna 
jest epika”, „Sprzedam cię”. Artystce to-
warzyszyli muzycy: Rafał Grząka – akorde-
onista, Hadrian Tabęcki – pianista i kom-
pozytor, a na gitarze zagrał Piotr Malicki.

Całe wydarzenie zakończył poczę-
stunek zorganizowany przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej reprezentowany 
przez Panią Annę Orłowską.

Pamiętajmy o osobach starszych są 
niezwykle ważną częścią naszej spo-
łeczności. I jak mówił J. Paweł II: „Sta-
rzenie się nie jest złem, któremu trzeba 
się podporządkować, jest powołaniem, 
na które trzeba umieć odpowiedzieć”.

oferty Centrum na miejscu? Dofinanso-
wanie objęło również zakup urządzeń 
technicznych: media serwera do re-

jestracji i streamingu wraz z kamerą 
PTZ oraz projektora multimedialnego. 
Dzięki temu możliwe będzie realizowa-
nie wydarzeń zdalnie w profesjonalnej 
jakości. 

Ukoronowaniem letniej przemia-
ny Centrum jest prawdziwy klejnot 
w przestrzeni miejskiej, którego nie 
sposób przeoczyć. Jest to ozdobny 
mural, na którym tradycje rybackie 
i flisackie oraz walory przyrodnicze te-
renów Jeziora Zegrzyńskiego, lokalny 
artysta połączył z działalnością eduka-
cyjną i artystyczną Centrum. Tak oto 
Muzy, na oczach wszystkich, zagościły 
nad Jeziorem, w dorzeczu Bugu i Narwi 
- na elewacji Centrum Kultury i Czytel-
nictwa w Serocku. Przemiany inwesty-
cyjne same w sobie nie miałyby jednak 
sensu, gdyby nie ich wpływ na społecz-
ność lokalną. Ta zaś entuzjastycznie 

odpowiedziała na efekty prac - w ko-
lejnym sezonie zajęciowym naukę gry 
na instrumentach w Serocku podjęło 
więcej osób, niż w latach ubiegłych. 
I o to właśnie chodziło!

Wszystkie te inwestycje były moż-
liwe dzięki dofinansowaniu ze środków 
U.E. pozyskanych w Lokalnej Grupie 
Działania Zalew Zegrzyński, w ramach 
działania „Realizacja lokalnych stra-
tegii rozwoju kierowanych przez spo-
łeczność” w ramach priorytetu 4 
„Zwiększenie zatrudnienia i spójności 
terytorialnej” objętego Programem 
Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 
– 2020” z udziałem Europejskiego Fun-
duszu Morskiego i Rybackiego”. 

CKiC
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Seniorzy sprzątali las

Serocka Akademia Seniora 
rozpoczęła nowy rok akademicki 2021-2022

W dniu 3 października 2021 Serocka 
Akademia Seniora rozpoczęła nowy rok 
akademicki 2021-2022. Jego uroczyste 
otwarcie nastąpiło w sali widowiskowej 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Se-
rocku.

Słowo wstępne wygłosił Prezes SAS 
- Sławomir Jackowski, który przywitał 
słuchaczy Akademii, Burmistrza - Ar-
tura Borkowskiego, Przewodniczącego  
Rady Miasta - Mariusza Rosińskiego, 

Przewodniczącego Rady Seniorów - Pio-
tra Kowalczyka wraz z członkami Rady, 
Księdza Proboszcza z Parafii św. Anny 
w Serocku - Dariusza Rojka oraz Panią 
Annę Brzezińską, z Sejmiku Wojewódz-
twa Mazowieckiego, v-ce przewodniczą-
cą UTW z Legionowa Panią Ewę Lipiń-
ską, przewodniczącą Związku Emerytów 
i Rencistów z Legionowa Panią Danutę 
Andrzejewską, Prezes Fundacji "Bądź-
my razem" z Nasielska Panią Teresę 

Skrzynecką, oraz innych licznie przy-
byłych Gości. Zespół śpiewaczy SAS, 
pod kierunkiem Bogusławy Segiet za-
śpiewał Hymn Studentów "Gaudeamus" 
oraz Hymn Serockiej Akademii. Wykład 
o sztuce weneckiej oraz oprawę mu-
zyczną uroczystości uzupełniła histo-
ryczka sztuki i dyrygentka chóralna, 
Pani dr. Teresa Gręziak. Po uroczystości 
wszyscy uczestnicy zostali zaproszenie 
na pyszne domowe ciasta i owoce.

Seroccy seniorzy wzięli udział 
w ogólnopolskiej akcji „uwolnić las od 
śmieci”. 

W dniu 30 września 2021 seniorzy 
w licznej grupie zebrali się przy leśni-
czówce w Woli Kiełpińskiej skąd wyruszyli 
w las. Pan leśniczy rozdał worki, podzie-
lił seniorów na mniejsze grupy i rozwiózł 
w rewiry lasu wyznaczone do sprzątania. 
Okazało się, że najwięcej śmieci znajdo-
waliśmy przy drogach i w pobliżu zabu-
dowań. Dziwiło nas to, bo ludzie na ogół 
zdają sobie sprawę, że śmieci pozosta-
wione w lesie nie tylko szpecą krajobraz, 

ale stanowią też zagrożenie dla zwierząt, 
roślin i gleby, mogą też przyczynić się do 
wybuchu pożaru, a mimo tego odpady 
trafiają do lasu. Śmieci było tak dużo, że 
trzeba było je upychać w workach, żeby 
się wszystko zmieściło. W sumie seniorzy 
z Serockiej Akademii Seniora zebrali kil-
kanaście worków śmieci.

Po wykonaniu wyznaczonych zadań 
wszyscy spotkali się na pięknej polanie, 
gdzie leśniczy opowiedział nam o zwie-
rzętach jakie można spotkać w lesie, 
ich zwyczajach, pokazał też budki dla 
nietoperzy. 

Nasz kolega myśliwy Bogumił Jaku-
bowski ciekawie opowiedział o zasa-
dach selekcji zwierząt, zaprezentował 
trofea z polowań pokazując na przykła-
dach, które zwierzęta i dlaczego były 
zakwalifikowane do odstrzału. 

Organizatorzy akcji z zarządu SAS 
zadbali również o tzw. posiłek regene-
racyjny w postaci pysznych bułeczek, 
napojów i drobnych przekąsek. 

Z Panem Leśniczym Leśnictwa Ze-
grze - Piotrem Studzińskim umówiliśmy 
się również na akcję „sadzimy las” - 
wrócimy do lasu wiosną.

Porządkowanie cmentarza żydowskiego w Serocku

Od 12 do 15 października 2021 r. 
prowadzono prace porządkowe na 
cmentarzu żydowskim w Serocku. Przez 
ostatnie lata nekropolia zarosła krzaka-
mi i samosiejkami drzew, które pokryły 
większą część terenu. Władze Miasta 
i Gminy Serock zainicjowały i zorganizo-
wały działania mające na celu oczysz-
czenie cmentarza.

dzieje cmentarza
Społeczność żydowska miała od wie-

ków znaczący udział w życiu społecz-
nym, kulturalnym oraz rozwoju Seroc-
ka. Pierwsi Żydzi pojawili się w mieście 
w XVIII w. Przez kolejne stulecia spo-
łeczność rozrastała się, by przed II woj-
ną światową osiągnąć prawie połowę 
liczby ludności Serocka. Jej tragiczny 
kres nastąpił 5 grudnia 1939 r. kiedy 
to Niemcy wypędzili wszystkich Żydów 
z miasta. W 80. rocznicę tego wydarze-
nia władze samorządowe odsłoniły pa-
miątkową tablicę na serockim rynku.

Cmentarz żydowski położony na grun-
tach między Serockiem a Wierzbicą po-

wstał w latach 20. XIX w. W 1940 r. Niem-
cy zniszczyli nekropolię wywożąc macewy 
na grodzisko Barbarka, gdzie użyli ich do 
budowy schodów prowadzących do letniej 
kawiarni. W 1992 r., staraniem dr. Sławo-
mira Jakubczaka i władz samorządowych, 
ocalałe macewy zostały przewiezione 
na obszar dawnego cmentarza przy ów-
czesnym Ośrodku Szkoleniowo-Wypo-
czynkowym „Narew” PKO BP. W 2011 r. 
Wojewoda Mazowiecki przekazał teren 
Żydowskiej Gminie Wyznaniowej w War-
szawie. Nekropolia została ogrodzona 
i w 2014 r. odsłonięto lapidarium – pomnik 
ufundowany przez społeczność żydowską 
ze Stanów Zjednoczonych.

Prace porządkowe
11 czerwca 2021 r. burmistrz Miasta 

i Gminy Serock Artur Borkowski spotkał 
się z prezesem Fundacji Dziedzictwa Kul-
turowego Michałem Laszczkowskim, który 
obiecał pomoc finansową przy pracach 
porządkowych. Po uzyskaniu zgody opie-
kuna cmentarza – Fundacji Ochrony Dzie-
dzictwa Żydowskiego – rozpoczęto oczysz-

Stan cmentarza przed rozpoczęciem prac porządkowych. Wygląd nekropolii po zakończeniu porządkowania.

Uczniowie – wolontariusze z PZSP w Serocku.

czanie. Prace zostały dofinansowane ze 
środków Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu w ramach programu 
Narodowego Centrum Kultury „Kultura - 
interwencje 2021”, przyznanych Fundacji 
Dziedzictwa Kulturowego na działania Ko-
alicji Opiekunów Cmentarzy Żydowskich. 
Partnerami porządkowania cmentarza 
były: Fundacja Ochrony Dziedzictwa Ży-
dowskiego, Miasto i Gmina Serock oraz 
Powiatowy Zespół Szkół Ponadpodsta-
wowych im. Włodzimierza Wolskiego 
w Serocku. Prace wycinkowe prowadziła 
firma zajmująca się pielęgnacją zieleni, 
którą wspierali uczniowie – wolontariusze 
ze wspomnianej szkoły z nauczycielem 
Markiem Szajdą na czele. Władze Miasta 
i Gminy Serock zamierzają podjąć rozmo-
wy z właścicielami cmentarza w sprawie 
opieki nad nekropolią w przyszłości.

Mirosław Pakuła

Jestem niezwykle wdzięczny wszyst-
kim osobom zaangażowanym w realizację 
przedsięwzięcia związanego z oczyszcze-
niem terenu cmentarza żydowskiego. Od 
kilku lat podejmowaliśmy starania w celu 
uporządkowania tego terenu, cieszę się, 
że dzięki wsparciu Pana Prezesa Laszkow-
skiego, w tym roku to przedsięwzięcie mo-
gło dojść do skutku. Wierzę, że mieszkańcy 
gminy, którzy przez lata licznie intereso-
wali się historią tego miejsca i podkre-
ślali jego istotę dla społeczności lokalnej, 
z radością przyjmą informację o pracach 
porządkowych, które przy wsparciu Fun-
dacji Dziedzictwa Kulturowego i uczniów 
Szkoły Ponadpodstawowej w Serocku zo-
stały tam wykonane. Serdecznie dziękuje 
także Panu Mirosławowi Pakule za zaanga-
żowanie w organizację tego przedsięwzię-
cia – Artur Borkowski, Burmistrz Miasta 
i Gminy Serock.
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I Grand Prix Mazowsza

Od 1 do 3 października w Drzonkowie koło Zielonej Góry 
rozegrano 1. Grand Prix Polski w tenisie stołowym, w katego-
rii żak, w sezonie 2021/22. W piątek odbyły się eliminacje, 
w których wystąpił Nataniel Domała. 

W sobotę i niedzielę rozgrywano turniej główny, w którym 
wzięło udział 64 najlepszych zawodników z całej Polski. Bar-
dzo dobry rezultat w turnieju głównym osiągnął Ignacy Sła-
wiński, który uplasował się na miejscach z przedziału 17-24.

Gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy dalszych 
sukcesów!

W weekend 25 – 26 września hala OSiR Jabłonna w Choto-
mowie gościła najliczniejsze od lat, jeśli nie w całej historii 
Związku, zawody w ramach współzawodnictwa sportowego 
prowadzonego przez Mazowiecki Okręgowy Związek Tenisa 
Stołowego.  

Dyplomy i nagrody wręczali najlepszym uczestnikom za-
wodów Armin Tomala - Skarbnik (Wiceprezes ds. finansowych 
MOZTS) oraz Grzegorz Lewandowski, sędzia główny zawodów.

I Grand Prix Mazowsza skrzatów i skrzatek.
Pierwsze ósemki zawodów:
SkRZATkI
1. BUKOWSKA Amelia (KS BOGORIA Grodzisk Mazowiecki)
2. WŁODARCZYK Lena (STS REBEL Łaskarzew)
3. SOCHOCKA Martyna (KS SOKÓŁ Serock)
4. TOMASZEWSKA Gabriela (SLKS OLIMPIJCZYK Jeżewo)
5. CIULIŃSKA Amelia (SLKS OLIMPIJCZYK Jeżewo)
6. TRYBULSKA Hanna (MUKS START Nadarzyn)
7. WIŚNIEWSKA Lena (SLKS OLIMPIJCZYK Jeżewo)
8. PULYM Amelia (UKS RETURN Piaseczno)
SkRZAcI
1. WRÓBEL Błażej (IKTS BROŃ Radom)
2. DOMAŁA Nataniel (KS SOKÓŁ Serock)
3. WIECZOREK Maksymilian (LKS LOTOS Jabłonna)
4.  SZYMAŃSKI Vidal (AKADEMIA TENISA STOŁOWEGO War-

szawa)

5. BAJERA Wiktor (LKS LOTOS Jabłonna)
6. SKIERKOWSKI Marcel (KS SOKÓŁ Serock)
7. SZULAKOWSKI Łukasz (KS SOKÓŁ Serock)
8. SZYMAŃSKI Kacper (KS SOKÓŁ Serock)
http://mzts.pl/files/2122/1_gpm_skrz_k_2021.pdf
http://mzts.pl/files/2122/1_gpm_skrz_m_2021.pdf
 
I Grand Prix Mazowsza żaków i żaczek.
ŻAKI
21-24 DOMAŁA Nataniel
25.-28. SZYMAŃSKI Kacper
SZULAKOWSKI Łukasz
29-32 SKIERKOWSKI Marcel
SAKSON Kacper
ŻACZKI
5-8 KOŃSKA Małgorzata (KS SOKÓŁ Serock)
9-12 SOCHOCKA Martyna (KS SOKÓŁ Serock)
BURDZIAKOWSKA Alicja (KS SOKÓŁ Serock)
17-20 SECHANOK Marija (KS SOKÓŁ Serock)
http://mzts.pl/files/2122/1_gpm_zak_m_2021.pdf
http://mzts.pl/files/2122/1_gpm_zak_k_2021.pdf
 
I Grand Prix Mazowsza Kadetek
Miejsce 13-16 MULIK Zuzanna (KS SOKÓŁ Serock)
http://mzts.pl/files/2122/1_gpm_kad_k_2021.pdf21-2

SiS

1. Grand Prix Polski

100 medali kolarzy

Sekcja Kolarska K.S. Sokół działa 
od 2 lat. Obecnie jeździ w niej 23 mło-
dych adeptów od 5 do 14 roku życia. 
Trenujemy 3 x w tygodniu i prawie co 
każdy weekend ścigamy się na wyści-
gach na Mazowszu.

Głównie skupiamy się na jeździe 
MTB. Od tego roku starszaki zaczęły 
również treningi na rowerach szoso-
wych. Pierwszy sezon był bardzo udany 
w naszym wykonaniu i śmiało można po-
wiedzieć, że jesteśmy w „TOP” 5 szkó-
łek kolarskich na Mazowszu.  

W drugim sezonie kolarze z Serocka 
skupili się głównie na wyścigach Poland 
Bike Marathon. 

Założeniem i priorytetem trenerów 
był cykl Poland Bike. 

Wystartowaliśmy w 12 z 14 możli-
wych wyścigów. Drużynowo zajęliśmy 
4 miejsce na 13 drużyn. Łącznie zdo-
byliśmy 31 medali, z czego 2 x złoto, 
15 x srebro i 14 x brąz. 

W swoich kategoriach wiekowych 
w klasyfikacji generalnej, najlepsi 
okazali się: Rafał Świerkot - 3 miej-
sce, Filip Waśniewski - 5 miejsce, Mar-
cel Obraziński - 5 miejsce, Jan Wąsik 

6 - miejsce, Jakub Wypych - 7 miejsce, 
Oliwier Rybicki - 9 miejsce, Kornelia Ob-
razińska - 3 miejsce i Olga Waśniewska  
- 4 miejsce. Klasyfikacja general-
na przedszkolaków: Horacy Rytter 
- 4 miejsce i Lucjan Tomiło - 6 miejsce. 
Startowaliśmy we wszystkich katego-
riach wiekowych - od przedszkolaków, 
które miały do pokonania sprint 300 - 
500 metrów, po resztę roczników, któ-
rzy starowali na dystansie 8 - 11 km. Był 
to bardzo udany cykl Poland Bike 2021 
w naszym wykonaniu. 

Startowaliśmy również w cyklu Le-
gia MTB Marathon. 

Wystartowaliśmy w 11 z 16 moż-
liwych etapów Legia MTB. Drużyno-
wo zajęliśmy 3 miejsce na 15 drużyn. 
Łącznie zdobyliśmy 47 medali, z czego 
16 x złoto, 20 x srebro i 11 x brąz.

Klasyfikacja Generalna za 2021 r.:
Sandra Nyga - 3 Miejsce, Oliwia Pi-

tus - 5 Miejsce, Kornelia Obrazińska 
- 2 miejsce, Olga Waśniewska - 3 miej-
sce, Filip Waśniewski - 5 miejsce, Szy-
mon Grzywa - 10 miejsce, Marcel Ob-
raziński - 6 miejsce, Jakub Wypych 
- 5 miejsce, Oliwier Rybicki - 9 miejsce.

W parach MIX: Sandra i Kuba 
- 1 miejsce, Kornelia i Marcel - 4 miej-
sce, Olga I Filip - 7 miejsce, Oliwia i Szy-
mon - 10 miejsce.

Starty w Cisowianka MTB Marathon: 
Najmniej naszych zawodników star-

towało w „Cisowiance”. Cykl Cisowian-
ka MTB, to głównie wyścig dla naszych 
przedszkolaków do 6 roku życia. Dy-
stans, który był do pokonania za każdym 
razem wynosił około 6 km. Wystartowa-
liśmy we wszystkich 10 możliwych eta-
pach. Łącznie zdobyliśmy 22 medale, 
6 x złoto, 8 x srebro i 8 x brąz. W kla-
syfikacji generalnej: Mikołaj Grzywa 
- 2 miejsce, Lucjan Tomiło - 5 miejsce, 
Szymon Grzywa - 2 miejsce, Sandra 
Nyga - 1 miejsce. 

Udało nam się zdobyć równo 100 
medali w tym sezonie! Jest progres.  
Grupa kolarska cały czas rośnie, cie-
szy się dużym zainteresowaniem i po-
pularnością. Zapraszamy wszystkie 
chętne dzieci od 4 roku życia do upra-
wiania kolarstwa. Po więcej informa-
cji zapraszamy pod numer telefonu: 
535 500 581, lub do Serockich Inwesty-
cji Samorządowych.
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Pobiegli dla niepodległej
24 października w Serocku odbył się 

XIX Bieg Niepodległości.
Impreza ta jest od wielu lat flago-

wym wydarzeniem sportowym w mie-
ście Serock i gromadzi wielu sportow-
ców z całej Polski. Obawy, które nam 
towarzyszyły przy otwarciu zapisów – że 
nie znajdziemy kompletu zawodników – 
okazały się bezpodstawne. Na dwa ty-
godnie przed Biegami wszystkie pakiety 
zostały rozdysponowane, a chętni zapi-
sywali się na listę rezerwowa. 

W biegu wystartowało 187 zawod-
ników. Podczas wydarzenia odbył się 
bieg główny na dystansie 5 i 10 km oraz 
marsz nordic walking na dystansie 5 km. 
Lepszej pogody na to przedsięwzięcie 
nie mogliśmy sobie wymarzyć. Przez 
cały tydzień straszył nas wiatr i deszcz 
a w dniu biegu cieszyliśmy się pięknym 
słońcem. 

W tym roku dla uczestników stwo-
rzyliśmy strefę zdrowia i relaksu, czę-
stowaliśmy owocami i warzywami, za-
grzewaliśmy do rywalizacji. W karetce 
zabezpieczającej imprezę można było 
skorzystać z bezpłatnego pomiaru cu-
kru, pulsu i ciśnienia. W biurze zawo-
dów wraz z numerem startowym za-
wodnicy odbierali pamiątkową opaskę 
biało-czerwoną oraz komin z panoramą 
miasta Serock. Mamy sygnały, że te ak-
centy bardzo się uczestnikom podobały.

Miło nam, że nasz bieg odwiedzi-
ło wielu wspaniałych sportowców. 
Była z nami min. Patrycja Berezowska 
z Wieliszew Heron Team, Ewa Jagiel-
ska w Wyszkowa czy Daniel Żochowski, 

któremu udało się pobić rekord trasy 
na 5 km i wynosi obecnie 15’42”. O ich 
sukcesach znajdziecie sporo w intre-
necie. Wydarzenie w Serocku okazało 
się na tyle atrakcyjne, że przyjechali 
do nas zawodnicy ze Szczecina, El-
bląga, Kielc czy  Ełku.Nie sposób nie 
wspomnieć również startu Pana Pawła 
Kownackiego – wójta Wieliszewa, który 
sukcesywnie startuje w biegowych lo-
kalnych imprezach.

Na mecie każdy finisher został ude-
korowany pamiątkowym medalem oraz 
eko torbą z gadżetami. Najlepsi biega-
cze i biegaczki otrzymali nagrody rze-
czowe oraz statuetki. Dekoracji dokonał 
prezes Serockich Inwestycji Samorządo-
wych – Marek Bąbolski.

Szczegółowe wyniki znajdziecie 
na stronie www.czasomieryzk.pl oraz 
www.sis.serock.pl 

10 km mężczyźni Open
I miejsce Michał Jamioł – Kielce
II miejsce Sylwester Kuśmierz Marki
III miejsce Marcin Wysocki Michałowice
10 km kobiety Open
I miejsce Ewa Jagielska Wyszków
II miejsce Dominika Dąbrowska War-

szawa
III miejsce Patrycja Berezowska Wie-

liszew
5 km mężczyźni Open
I miejsce Żochowski Daniel Warszawa
II miejsce Norbert Kmieć Jachranka 
III miejsce Jarosław Kulik Legionowo
5 km kobiety Open
I miejsce Natalia Gulczyńska Szczecin
II miejsce Renata Połubok Ełk
III miejsce Aleksandra Kosmowska 

Zegrze Południowe
Dziękujemy wszystkim sponsorom 

i współorganizatorom, którzy przyłą-
czyli się do współpracy, a byli to:

Urząd Miasta i Gminy w Serocku 
Centrum Kultury i Czytelnictwa 

w Serocku
Powiat Legionowski
Rtv Euro Agd
AGD Wroniak i Świerczek s.c
U Bianki Szkółka Bylin
Restauracja i Hotel Złoty Lin
Sklep Netto
Sołtys wsi Dębe
Podziękowania kierujemy również 

dla wolontariuszy: Zuzy, Cyryla, Kaliny, 
Maxa, Wiktorii, Amelki i Dawida.

Już dziś zapraszamy do udziału 
w biegach jubileuszowych 24 kwietnia 
2022 (Biegi Wojciechowe) oraz 23 paź-
dziernika 2022 r. (Biegi Niepodległości) 
oraz crossie 27 marca 2022 r.

SiS


