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Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
Artur Borkowski w zagadnieniach wykra-
czających poza sprawy merytoryczne refera-
tów, przyjmuje mieszkańców w poniedział-
ki, w godz. 12.00 – 15.30. 

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock Józef Zając w sprawach związanych 
z tematyką oświatową, kulturalną, ochrony 
środowiska i pomocy społecznej przyjmu-
je również w poniedziałki w godzinach 
12.00-15.00.

Interesanci przyjmowani są w kolejno-
ści zgłoszeń, bez konieczności dokonywania 
wcześniejszych zapisów.

W sprawach nagłych, wymagających 
interwencji burmistrza można ustalić 
spotkanie w innym terminie niż ww. ter-

min poniedziałkowy. W tym celu prosimy 
o zgłoszenie telefoniczne takiej potrzeby 
pod nr 22 782 88 05.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Se-
rocku Mariusz Rosiński pełni dyżur w ponie-
działki w godz. 18.30-20.30 w pokoju nr 31

Rada Seniorów przyjmuje informacje 
i sugestie dotyczące problemów seniorów 
i osób starszych pod e-mail: serock.rada-
seniorow@gmail.com oraz w każdą środę 
w godzinach 12:00 -14:00 w Klubie Aktyw-
ności Społecznej ul. Kościuszki 8a w Serocku

Referaty UMiG w Serocku przyjmują 
interesantów i realizują sprawy mieszkańców 
w godzinach pracy urzędu bez konieczności 
wcześniejszego umawiania się (pon 8:00-
18:00, wt-pt 8:00-16:00).

Informacje dla mieszkańców:

STRAŻ MIEJSKA W SEROCKU
siedziba:  Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21 pok. 22
kontakt:  tel. stacjonarny 22 782 72 92 

tel. kom. 603 873 290 
email: straz.miejska@serock.pl

Straż Miejska w Serocku

siedziba: 

Urząd Miasta i Gminy w Serocku

ul. Rynek 21 pok. 22

kontakt:

tel. stacjonarny 22 782 72 92

tel. kom. 603 873 290

email: straz.miejska@serock.pl
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• 1 marca
 po raz dziewiąty obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
Święto zostało ustanowione przez Sejm 3 lutego 2011 roku, w przyjętym dokumencie czy-
tamy, że jest to: „hołd dla bohaterów antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie 
niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywist-
nienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, 
przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.” 1 mar-
ca jest datą symboliczną. Tego dnia 1951 roku, na warszawskim Mokotowie zamordowa-
nych zostało siedmiu przywódców niepodległościowego i antykomunistycznego IV Zarządu 
"Wolność i Niezawisłość”. 

• 8 marca
 obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet. Z tej okazji składamy Paniom ser-
deczne życzenia wszystkiego najlepszego. Życzymy satysfakcji z kariery zawodowej i pracy 
w domu. Życzymy siły i wytrwałości w walce z przeciwnościami losu, zdrowia, pogody 
ducha i wielu powodów do uśmiechu na co dzień, a także spełnienia nawet najodważniej-
szych marzeń! 

• 11 marca
 obchodzimy Dzień Sołtysa! Z tej okazji wszystkim Sołtysom z terenu gminy Serock skła-
damy najserdeczniejsze życzenia – samych sukcesów w działaniu na rzecz lokalnej spo-
łeczności. Cierpliwości, optymizmu i przede wszystkim wytrwałości. Przy tej okazji pra-
gniemy również wyrazić głębokie uznanie i podziękować za Waszą dotychczasową ciężką 
pracę, na rzecz społeczności lokalnej.

• 21 marca
 rozpoczynamy kalendarzową wiosnę! Zapewne jak co roku podopieczni 
gminnych szkół wyruszą tego dnia z barwnymi dekoracjami i śpiewem na ustach, aby 
powitać Wiosnę. Zatopią marzannę, przeganiając złą zimę.  Jak co roku na pożegna-
nie zimy zapraszają również mieszkańcy Kani Nowej. Zabawa odbędzie się 23 marca, 
a w programie organizator – pani sołtys Bogna Żaczkiewicz – przewidziała konkurs ma-
rzann oraz wspólne ognisko. Szczegóły na plakatach i stronie www.serock.pl.

Miasto i Gmina Serock realizuje projekt 
pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych 

mieszkańców województwa mazowieckiego”. 
Wysokość otrzymanego grantu 148.320,00 zł. 

Zachęcamy wszystkie osoby z województwa mazowieckiego, a szczególnie 

mieszkańców gminy Serock, do wzięcia udziału w bezpłatnych  szkoleniach, 
dzięki którym będzie można podnieść swoje kompetencje cyfrowe. 

Uczestnicy szkoleń nabędą umiejętności informacyjne, komunikacyjne, 
rozwiązywania problemów oraz korzystania z usług publicznych. 

W ramach projektu zostanie przeszkolonych 288 osób powyżej 25 roku życia, 
w tym minimum 10 % osób powyżej 65 roku życia. 

Warunkiem zorganizowania szkolenia w każdej z grup jest zebranie 12 osób 
w danej tematyce. 

Szkolenia zostaną przeprowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów i  będą 
trwać 2 dni po 8 godzin. W czasie ich trwania przewidziana jest przerwa na lunch.
Każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe wraz z certyfikatem.

Przewiduje się realizację szkoleń w ramach następujących modułów 
szkoleniowych:

• Rodzic w Internecie
• Mój biznes w sieci
• Działam w sieciach społecznościowych
• Tworzę własną stronę internetową (blog)
• Rolnik w sieci
• Kultura w sieci
• Moje finanse i transakcje w sieci

Szczegółowe informacje:

Urząd Miasta i Gminy w Serocku (pok. nr 2)
tel. 22 782 88 25, 22 782 88 22
e-mail: szkolenia@serock.pl
www.serock.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
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GEODEZJA

Zasady wnoszenia opłat za zmianę użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych 
na cele mieszkaniowe we własność

Dnia 05.10.2018 r. weszła w życie ustawa 
z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudo-
wanych na cele mieszkaniowe w prawo wła-
sności tych gruntów.

Jak już informowaliśmy, nowi właściciele 
muszą wnosić roczną opłatę za przekształce-
nie przez 20 lat. Wysokość opłaty odpowia-
da wysokości opłaty rocznej za użytkowanie 
wieczyste, obowiązującej w dniu przekształ-
cenia tj. w dniu 1 stycznia 2019 r.

O zasadach waloryzacji ww. opłat, moż-
liwości wniesienia opłaty jednorazowej oraz 
możliwości skorzystania z 30 % bonifikaty 
od opłaty jednorazowej za przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego informowa-
liśmy w grudniowym wydaniu Informatora 
(nr 12/192 „Ważne informacje dla użytkow-
ników wieczystych”)

Zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o gospodarce nieruchomościa-
mi, użytkownicy wieczyści mogą skorzystać 
z 50% bonifikaty od opłat rocznych, uza-
leżnionej od dochodów. Zapisy nowej usta-
wy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu 
[…], również dają możliwość do skorzystania 
z ulgi w postaci bonifikaty od opłat rocznych, 
na podstawie uchwały rady.

Celem zapewnienia właścicielom grun-
tów, stanowiących przed przekształceniem 
własność Miasta i Gminy Serock, podobnych 

warunków dokonywania opłat rocznych z ty-
tułu przekształcenia, na sesji w dniu 30 stycz-
nia 2019 r. Rada Miejska w Serocku jedno-
głośnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody i określenia warunków udzielania bo-
nifikat od rocznych opłat za przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego gruntów sta-
nowiących własność Miasta i Gminy Serock 
zabudowanych na cele mieszkaniowe w pra-
wo własności tych gruntów. 

Bonifikata 50% od opłat rocznych może 
zostać udzielona osobom fizycznym, będą-
cym właścicielami budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych. 

Warunkiem udzielenia bonifikaty jest:
- złożenie pisemnego wniosku w terminie 

do dnia 1 marca danego roku, za który opła-
ta jest wnoszona, przy czym wniosek za rok 
2019 należy złożyć do dnia 31 grudnia 2019 
roku,

- brak zaległości względem Gminy z ty-
tułu jakichkolwiek zobowiązań finansowych.

Do skorzystania z bonifikaty od opłat 
rocznych z tytułu przekształcenia, uprawnione 
są osoby fizyczne, których dochód miesięczny 
na jednego członka gospodarstwa domowego 
nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodze-
nia w gospodarce narodowej w roku poprze-
dzającym rok, za który opłata ma być wno-
szona. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki 
udzielenia bonifikaty od tej opłaty, spoczywa 
na nowym właścicielu nieruchomości.

Tekst uchwały dostępny jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Serocku, pod adresem: www.bip.serock.
pl, w zakładce Prawo Lokalne/Uchwały Rady/
Kadencja 2018 – 2023/Rok 2019/ Uchwała Nr 
36/V/2019 

Proponowana stawka bonifikaty wpro-
wadza udogodnienie dla dotychczasowych 
użytkowników wieczystych i umożliwia im 
skorzystanie z proporcjonalnego względem 
zasad dotychczasowych, wsparcia samorządu.

W celu uzyskania informacji w powyż-
szej sprawie można kontaktować się z pra-
cownikami Referatu Gospodarki Gruntami, 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju UMiG 
Serock, w siedzibie urzędu (pok. 51, 52) lub 
telefonicznie pod nr /22/ 782 88 26, 782 88 31.

Referat Gospodarki Gruntami, 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

OCHRONA ŚRODOWISKA

Nie zwlekaj, już teraz możesz usunąć azbest 
ze swojej nieruchomości!

W roku 2019 Miasto i Gmina Serock 
planuje pozyskać środki finansowe na 
unieszkodliwienie wyrobów zawierają-
cych azbest z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. Nabór dla Jednostek Samo-
rządu Terytorialnego i ich Związków na 
zadania z zakresu Ochrony Ziemi – tytuł 
programu „Usuwanie i unieszkodliwianie 
wyrobów zawierających azbest z terenu 
Województwa Mazowieckiego” - zostanie 
ogłoszony przez WFOŚiGW w Warszawie 
w najbliższym czasie. 

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofi-
nansowania do usunięcia wyrobów zawiera-
jących azbest z terenu swoich nieruchomości 
jeszcze w 2019 roku, zapraszamy do składania 
wniosków do Urzędu Miasta i Gminy w Se-
rocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock, pok. nr 1 
(parter) – kancelaria. Wnioski złożone po ter-
minie ogłoszenia naboru przez WFOŚiGW 
w Warszawie, będą przeznaczone do realiza-
cji w kolejnym roku kalendarzowym.   

Druk wniosku wraz z załącznika-
mi dostępny jest na stronie internetowej 
www.serock.pl w zakładce Dbamy o środo-

wisko - Dotacje - Odbiór Azbestu lub w Re-
feracie Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa UMiG w Serocku, pokój nr 11. 
Informacje w sprawie można uzyskać pod 
nr tel. 22 782-88-40 lub 22 782-88-39.

W roku 2018 r., dzięki dotacji pozyska-
nej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-

szawie udało się zutylizować łącznie 133 Mg 
(ton) azbestu, pochodzącego z 53 nierucho-
mości położonych na terenie miasta i gmi-
ny Serock, z czego 105,110 Mg eternitu 
składowane było na posesjach, a 27,890 Mg 
zostało zdemontowane z dachów budyn-
ków mieszkalnych i gospodarczych. Cał-
kowity koszt zadania wyniósł 55.128,22 zł. 

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie sfi-
nansował 52% całkowitego kosztu zadania 
w kwocie 28.666,14 zł, zaś pozostała część, 
tj. 26.462,08 zł (48%) została sfinansowana 
z budżetu gminy.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

OCHRONA ŚRODOWISKA

Zbierz (się do) kupy…
Słoneczna pogoda coraz częściej zachęca 

nas do spacerów, często w towarzystwie naszego 
czworonożnego pupila. Cieszymy się świecącym 
słońcem, ciepłym podmuchem wiatru. Nieste-
ty nasza radość bywa zakłócana przez niemiłe 
niespodzianki w postaci psich odchodów. Nie 
ukrywamy, że jest ich mnóstwo i są wszędzie, 
na trawnikach na chodnikach, w osiedlowych 
piaskownicach... Dlatego też apelujemy do 
wszystkich, którzy wyprowadzają swoje psy - aby 
SPRZĄTALI PO SWOICH PUPILACH. 

Każdy z nas chce się cieszyć czystym i za-
dbanym parkiem, skwerem… uszanujmy to  
i zbierzmy (się do) kupy. Pod takim samym 
hasłem, przebiega nasza coroczna akcja, któ-
rej celem jest „uwolnienie” terenów publicz-
nych z psich odchodów. Pracownicy Miejsko-
-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej 
starają się, na bieżąco sprzątać wszystkie tereny 
publiczne z zalegających tam odchodów. Jed-
nak należy pamiętać, że to na nas, właścicie-
lach uroczych czworonogów, spoczywa obo-
wiązek sprzątania po nich. Pozostawione 
odchody szpecą nasze miasto, szpecą osiedla, 
parki, skwery zieleni. Ponadto, psie odchody są 
źródłem wielu chorób odzwierzęcych. 

Straż Miejska ma prawo ukarania osoby, 
która nie sprząta po swoim psie. Mandat wy-
nosi do 500 zł i stanowi wykroczenie, o któ-
rym mowa w art. 145 Kodeksu Wykroczeń.

W ramach akcji zbierz (się do) kupy pro-
simy, aby każdy wychodząc z psem na spacer 
miał przy sobie torebkę i zbierał pozostawione 
przez psy odchody. Ponadto, w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Serocku, w Referacie Ochrony Śro-
dowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Straży Miejskiej 
oraz u zarządców wspólnot mieszkaniowych 
można zaopatrzyć się w specjalny higienicz-
ny zestaw do sprzątania odchodów po psach. 
Zapełnioną torebkę można wyrzucić do kosza 
miejskiego lub specjalnych pojemników na psie 
odchody, które znajdują się na terenie miasta.  

Incydenty związane z niesprzątaniem po 
psie można zgłaszać do Straży Miejskiej w Se-
rocku - 603 873 290 lub 22 782 72 92. 

  

 

Odchody wyrzucaj do specjalnych pojemników na psie odchody lub koszy ulicznych. 

 

Z B I E R Z (się do) K U P Y 
MASZ PSA ? 

WYPROWADZASZ GO NA SPACER ? 

PAMIĘTAJ O TOREBCE NA PSIE ODCHODY ! 

POSPRZĄTAJ PO NIM !!! 

Odchody zwierzęce źle wpływają na estetykę przestrzeni publicznej. 

Odchody zwierzęce są źródłem niebezpiecznych chorób odzwierzęcych. 

Za niesprzątanie po
swoim psie grozi 

mandat w wysokości 
do 500 zł. 

Widzisz, że ktoś nie sprząta po 

s w o i m  p u p i l u ,  n i e  b ą d ź 

obojętny! Reaguj! Zwróć takiej 

osobie uwagę, ewentualnie 

zadzwoń do Straży Miejskiej: 
603 873 290 lub 22 782 72 92. 
Strażnicy będą restrykcyjnie 

karać osoby, które nie zastosują 

się do ww. obowiązku. 

Miejsca, gdzie bezpłatnie odbierzesz higieniczne zestawy do sprzątania psich odchodów:

    Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

    w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku (parter, pok. nr. 11) 

    Straż Miejska w Serocku

    Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych

Referat Ochrony Środowiska,  
Rolnictwa i Leśnictwa
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OCHRONA ŚRODOWISKA

Harmonogramy odbioru odpadów 
od marca do końca 2019 roku (str. 23/24)

Przedstawiamy Państwu harmonogramy 
odbioru odpadów z poszczególnych miej-
scowości z terenu naszej gminy. Harmo-
nogramy będą obowiązywać od marca do 
końca 2019 r. Tak jak przez pierwsze dwa 
miesiące bieżącego roku, tak i w miesiącach 
kolejnych odpady będą odbierane w po-
szczególne dni, z całych miejscowości.

Przypominamy, że z początkiem bie-
żącego roku wprowadzono kilka zmian 
dotyczących dni odbioru odpadów dla 
miejscowości Izbica, Jachranka, Sku-
bianka oraz Serock, Jadwisin i Stasi Las, 
które obowiązywać będą również w kolej-

nych miesiącach bieżącego roku. Odpady 
z miejscowości Jadwisin i Stasi Las odbie-
rane są we wtorki, a nie jak było w roku 
ubiegłym w czwartki. Zmiana dotyczy 
również Serocka - odpady z ulic, które 
w roku ubiegłym odbierane były w piąt-
ki, teraz odbierane są w środy. Druga 
część Serocka, która „realizowana” była 
w czwartki pozostaje bez zmian. Na piąt-
ki zostały zaś przeniesione odbiory od-
padów z miejscowości Izbica, Jachranka 
i Skubianka - w latach ubiegłych dniem 
odbioru odpadów w tych miejscowo-
ściach była środa. 

Zasada odbioru odpadów w poszcze-
gólne dni tygodnia obowiązywać będzie 
w ciągu całego bieżącego roku. Wyjątek sta-
nowić będą dni świąteczne, ustawowo wol-
ne od pracy, takie jak Poniedziałek Wielka-
nocny, 1, 3 maja, Boże Ciało, 15 sierpnia, 
1 listopada oraz Święta Bożego Narodzenia. 
Odbiory odpadów przypadające na te dni 
realizowane będą w soboty poprzedzają-
ce lub następujące po dniu świątecznym. 
Przypominamy również, iż odbiór odpa-
dów realizowany jest od godziny 7 rano.

Miejsko-Gminny 
 Zakład Gospodarki Komunalnej

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW OD MARCA DO GRUDNIA 2019 R.  – C.D. 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA 

Miejscowość Dzień odbioru Rodzaj odpadów 
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Serock2) Czwartek 

zmieszane 7, 21 4, 18 2,16,30 13, 27 11, 25 8, 22 5, 19 3,17,31 14,28 12, 28 
segregowane 7 4 2 13 11 8 5 3 14 12 

biodegradowalne  18 2, 16 13, 27 25 22 19 17 28  
gabaryty  4     5    

Borowa Góra, Dosin Czwartek 

zmieszane 14, 28 11, 25 9, 23 6, 22 4, 18 1,17,29 12, 26 10, 24 7, 21 5, 19 
segregowane 14 11 9 6 4 1 12 10 7 5 

biodegradowalne  25 9, 23 6, 22 18 17 26 24 21  
gabaryty  11     12    

Izbica, Jachranka, Skubianka Piątek 

zmieszane 1,15,29 12, 26 10, 24 7, 21 5, 19 2,16,30 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20 
segregowane 15 12 10 7 5 2 13 11 8 6 

biodegradowalne  26 10, 24 7, 21 19 16 27 25 22  
gabaryty  12     13    

Bolesławowo, Dębe, Guty, 
Ludwinowo Dębskie, Stanisławowo Piątek 

zmieszane 8, 22 5, 19 4,17,31 14, 28 12, 26 9, 23 6, 20 4, 18 2,15,29 13, 27 
segregowane 8 5 4 14 12 9 6 4 2 13 

biodegradowalne  19 4, 17 14, 28 26 23 20 18 15  
gabaryty  5     6    

 
2) dot. ulic: Arkadii, Asnyka, Batogowskiego, Brukowa, Centkiewicza,  Chmielna, Cicha, Czeska, Farna, Fredry, Hubickiego, Karolińska, Kędzierskich, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Koszykowa, 
Krasińskiego, Matejki, Mickiewicza, Miłosza, Niemena, Niska, Norwida, Nefrytowa, Orla, Orzeszkowej, Piaskowa, Poniatowskiego, Prosta, Radziwiłła, Radzymińska, Reja, Retmańska, Rubinowa ,Reymonta, 
Rybaki, Rynek, Sienkiewicza, Słowackiego, Stokrotki, Szczygielskiego, Syrkusów, Św. Barbary, Św. Wojciecha, Tony Halika, Tuwima, Warszawska, Wąska, Witkiewicza, Włoska, Wolskiego, Wyzwolenia, 
Zachodzącego Słońca, Zdrojowa, Żeromskiego, 11-tego Listopada 

ZABUDOWA WIELORODZINNA 
ODPADY ZMIESZANE – każdy poniedziałek i czwartek miesiąca 
ODPADY SEGREGOWANE – nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie.  
ODPADY BIODEGRADOWALNE – 18.04, 2.05, 16.05, 13.06, 27.06, 25.07, 22.08, 19.09, 17.10, 28.11 (czwartki) 
ODPADY WIELKOGABARYTOWE – 04.04, 05.09 (czwartki) 
 

Uwaga: Odbiór odpadów od godziny 7 rano. Prosimy o wystawienie pojemników i otwarcie altan śmietnikowych. 
Wszelkie uwagi dotyczące odbioru odpadów należy składać do Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21, tel. 22 782 75 73, 
mgzgk@serock.pl  Reklamacje w sprawie nieodebranych odpadów należy zgłaszać w dniu następującym po terminie określonym w harmonogramie. 

 

 

 

 
ODPADY Z PAPIERU 

 I TEKTURY 

 

 
ODPADY Z TWORZYW 

SZTUCZNYCH, METALI 

I ODPADY WIELOMATERIAŁOWE 

 

 
ODPADY ZE SZKŁA 

Tu wrzucamy: Tu wrzucamy: Tu wrzucamy: 
 gazety, książki, czasopisma, 
 zapisany papier,  
 torebki po produktach sypkich, 
 kartony i tekturę oraz zrobione  

z nich opakowania. 

 butelki PET po napojach i środkach 

czystości,  
 torebki foliowe,  
 plastikowe opakowania po żywności, 
 puszki aluminiowe po napojach i piwie, 
 puszki po konserwach i drobny złom, 
 kartony po mleku i napojach (typu 

TETRA-PAK). 

 butelki szklane opakowania po 

napojach i żywności, 
 butelki po napojach alkoholowych, 
 słoiki (bez nakrętek, zacisków, 

gumowych uszczelek). 

Tu nie wrzucamy: Tu nie wrzucamy: Tu nie wrzucamy: 
 tłustego i zabrudzonego papieru np. 

po wędlinie, kanapkach, 
 wykorzystanych środków higieny 

osobistej (wacików, pampersów, 

chusteczek higienicznych),  
 papieru połączonego z innymi 

materiałami np. folią, metalem, 
 opakowań z zawartością np. 

żywnością, wapnem, cementem, 
 kalki technicznej, papieru 

termicznego, faksowego. 

 styropianu, butelek po olejach jadalnych  

i przemysłowych,  
 materiałów budowlanych np. rury PCV, 
 puszek zawierających resztki farb  

i lakierów,  
 części maszyn, pojazdów, rowerów, 
 tworzyw sztucznych pochodzenia 

medycznego, mokrych folii,  
 opakowań po środkach chwastobójczych  

i owadobójczych,  
 metali łączonych z innymi materiałami, 

np. gumą  

 żarówek, świetlówek, 

 szyb samochodowych, szyb 

okiennych, luster, szkła zbrojonego 

 szkła żaroodpornego i ceramiki (np. 

porcelana, naczynia typu arco, talerze, 

doniczki), 

 szklanych opakowań 

farmaceutycznych i chemicznych  

z pozostałościami zawartości,  

 

A… B… C… 

Segregacja odpadów w Twoim domu 

 

UWAGA: Opakowania po artykułach spożywczych powinny być oczyszczone z resztek żywności 

Butelki PET, puszki aluminiowe należy zgnieść przed wyrzuceniem 



A... B... C...
Segregacja odpadów 

w Twoim domu
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej ogłosiło wyniki Otwartego Kon-
kursu Ofert w ramach Programu Wieloletnie-
go „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019. 
Oferta złożona przez Miasto i Gminę Serock 
na utworzenie Klubu Senior+ w Szadkach 
została zamieszczona na liście ofert zakwali-
fikowanych do otrzymania dofinansowania. 
W wyniku realizacji zadania przebudowany 
i wyremontowany, a następnie wyposażony 
zostanie budynek, który przeznaczono na 
Klub „Senior+.” W ramach Klubu powsta-

ną: pomieszczenie ogólnodostępne pełniące 
funkcję sali spotkań, pomieszczenie kuchenne 
wyposażone w sprzęty, urządzenia i naczynia, 
łazienka, wydzielone miejsce pełniące funkcję 
szatni, pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-
-ruchowych wyposażone w drabinki, materace 
oraz inne niezbędne wyposażenie stosownie 
do potrzeb uczestników. Dodatkowo, z po-
mieszczenia ogólnodostępnego wydzielone 
zostanie w postaci aneksu pomieszczenie klu-
bowe wyposażone w komputery z dostępem 
do internetu. Kubatura budynku, który ma zo-

stać przebudowany i wyremontowany wynosi 
309,88 m³ a planowany metraż powierzchni 
przeznaczonej na Klub Senior+ to 89,59 m². 
Realizacja inwestycji przyczyni się do roz-
wiązania podstawowego problemu, jakim jest 
brak na terenach wiejskich Miasta i Gminy 
Serock placówki, która charakteryzowałaby się 
standardem wykraczającym poza minimalny, 
i która zaspokoiłaby potrzeby adresatów. Prze-
widywana liczba miejsc w placówce to 20. Na 
realizację inwestycji przyznane zostało dofi-
nansowanie w łącznej kwocie 150 000,00 zł.

PIT w Serocku się opłaca!
Szanowni Państwo, już niebawem bę-

dziemy rozliczać się z fiskusem z naszych do-
chodów za 2018 r. Przy tej okazji warto się za-
stanowić, gdzie powinien trafić nasz podatek? 

Wiele osób wciąż myśli, że muszą płacić 
podatek tam, gdzie są faktycznie zameldowane.

Tymczasem dla rozliczeń PIT od kilku lat 
ważne jest, gdzie zamieszkujemy, a nie gdzie 
jesteśmy zameldowani. Nie potrzeba też żad-
nych dodatkowych formalności, by podatnik 
złożył PIT np. w mieście, w którym pracuje, 
a nie w miejscowości, z której pochodzi. Albo 
na odwrót, bo to tak naprawdę my decydu-
jemy, do której gminy trafią nasze pieniądze, 
które płacimy w formie podatku. 

Reasumując, nawet jeżeli nie mamy mel-
dunku w danej gminie, możemy się w niej 
rozliczyć - wystarczy złożyć osobiście lub 
przesłać przez Internet  formularz PIT do 
Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca, 
w którym mieszkamy i w odpowiedniej ru-
bryce podać aktualny adres zamieszkania.  

Pamiętajmy o tym, że podając w zeznaniu 
podatkowym Serock jako miejsce zamieszka-
nia, sprawimy, ze ponad 30 % podatku zasili  
budżet gminy.

Dzięki tym środkom:
- ROZBUDOWUJEMY INFRASTRUK-

TURĘ DROGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, 
WODOCIĄGOWĄ I REKREACYJNĄ

- POSZERZAMY OFERTĘ EDUKACYJ-
NĄ, KULTURALNĄ I SPORTOWĄ

- FINANSUJEMY PROGRAMY ZDRO-
WOTNE MIESZKAŃCÓW 

- PODTRZYMUJEMY AKTYWNOŚĆ 
SENIORÓW

- PROWADZIMY I WSPIERAMY DZIA-
ŁANIA PROEKOLOGICZNE.

Zanim zdecydujemy więc, gdzie się rozliczyć, 
warto pomyśleć, dokąd trafią nasze pieniądze.

PRI

INWESTYCJE

Program „Senior+” 



8 I N F O R M ATO R  GMINY SEROCK 9I N F O R M ATO R  GMINY SEROCK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ODPADY ULEGAJĄCE 

BIODEGRADACJI  

(w tym bioodpady) 

 

 
ZMIESZANE ODPADY 

KOMUNALNE  

Tu wrzucamy: Tu wrzucamy: 
 skoszoną trawę, liście, 

rozdrobnione gałęzie, kwiaty, 
 wióry z drewna,  
 obierki z owoców i warzyw, 
 fusy po kawie, herbacie, 
 skorupki jaj, 

 Odpadki kuchenne nie ulegające 

rozkładowi,  
 zużytą odzież,  
 wykorzystane środki higieny osobistej, 
 potłuczoną porcelanę,  
 papier i folię zabrudzoną tłuszczem, 

żywnością,  
 popiół. 

Tu nie wrzucamy: Tu nie wrzucamy: 
 kości zwierząt, 
 mięso i padlina zwierząt, 
 drewno impregnowane, 
 odchody zwierząt, 
 popiół z węgla kamiennego. 

 odpadów zielonych,  
 materiałów budowlanych,  
 odpadów podlegających segregacji (szkła, 

papieru, tworzyw sztucznych, metalu, 

opakowań wielomateriałowych), 
 odpadów wielkogabarytowych,  
 odpadów niebezpiecznych. 

  PSZ  K 

Wszelkich dodatkowych  informacji na temat prawidłowego sposobu postępowania  z odpadami udzielą Państwu pracownicy: 

1. Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21, pok. nr 10, tel. 22 782 75 73, 

2. Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Urzędu Miasta i Gminy  w Serocku, ul. Rynek 21, pok. nr 11, nr tel.: 22 782 88 40. 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(Serock, ul. Nasielska 21) czynny jest codziennie  

w godzinach od 700 do 1700.  
 

W PSZOK-u przyjmowane są następujące odpady:  

 odpady segregowane,  

 odpady ulegające biodegradacji,  

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

 odpady wielkogabarytowe,  

 odpady niebezpieczne (m.in. chemikalia, opakowania 

po farbach i lakierach), 

 zużyte opony, odpady pochodzące z drobnych 

remontów. 
 

Odpady dostarczone do PSZOK powinny być posegregowane. 
 

Z PSZOK-u mogą korzystać wyłącznie właściciele 

nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock, 

którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszą opłaty  

do gminy 

SEGREGUJĄC ODPADY: 

 działamy na rzecz środowiska naturalnego, 

 dbamy o zdrowie nasze i naszych bliskich, 

 zmniejszamy ilość odpadów trafiających na składowiska odpadów, 

 z recyklingu makulatury produkuje się np.: papier toaletowy, papier gazetowy i materiały 

termoizolacyjne 

 z recyklingu szkła można otrzymać nowe butelki szklane, włókna izolacyjne, watę 

szklaną, wypełniacze do gum a także tworzyw biurowych, 

 z recyklingu opakowań plastikowych produkuje się np: włókna, przędzę, płyty, folie, oleje 

opałowe i części wyposażenia wnętrz samochodów 

 



• związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków – 0,79 zł od1 m² powierzchni,

• pod wodami powierzchniowymi stoją-
cymi lub wodami powierzchniowymi płyną-
cymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł 
od 1 ha powierzchni,

• pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 0,28 zł od 1 m² powierzchni.

• niezabudowanych objętych obszarem 
rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 
9 października 2015 roku o rewitalizacji 
(Dz.U, poz.1777), i położonych na terenach, 
dla których miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego przewiduje przeznacze-
nie pod zabudowę mieszkaniową, usługową 
albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym 
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudo-
wy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu 
w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 
4 lat, a w tym czasie nie zakończono budo-
wy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
- 1,50 zł od 1 m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:
• mieszkalnych – 0,67 zł od 1 m² po-

wierzchni użytkowej,
• związanych z prowadzeniem działalno-

ści gospodarczej oraz od budynków mieszkal-
nych lub ich części zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej –19,76 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej,

• zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej,

• związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o dzia-
łalności leczniczej, zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń– 4,61 zł od 1m² 
powierzchni użytkowej,

• pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 6,95 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej, z wyjątkiem budynków gospodar-
czych i komórek, dla których stawka wyno-
si 3,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

3) od budowli
2% ich wartości określonej na podstawie 

art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podat-
kach i opłatach lokalnych.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Se-
rocku Nr 274/XXV/2016 z dnia 7 listopada 
2016 roku, obowiązują wzory informacji 
i deklaracji podatkowych. 

Formularze:
• Deklaracja na podatek od nieruchomo-

ści DN-1
• Informacja w sprawie podatku od nie-

ruchomości IN-1
• Dane o nieruchomości ZN-1/A
• Dane o zwolnieniach w podatku od nie-

ruchomości ZN-1/B
Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 21 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.);

• Uchwała Nr 270/XXV/2016 Rady Miej-
skiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016r. 
w sprawie wysokości stawek podatku od nie-
ruchomości i inkasa;

• Uchwała Nr 274/XXV/2016 Rady Miej-
skiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016 roku 
w sprawie wzorów formularzy informacji 
i deklaracji podatkowych;  

• Uchwała Nr 513/LV/2014 Rady Miej-
skiej w Serocku z dnia 3 listopada 2014 roku 
w sprawie zwolnień w podatku od nierucho-
mości;

• Komunikat  Ministra Finansów z dnia 
25 lipca 2018 roku w sprawie górnych granic 
stawek kwotowych podatków i opłat lokal-
nych na rok 2019.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Postawą opodatkowania gruntów 

i budynków są dane zawarte w ewidencji 
gruntów i budynków prowadzonej przez 
Starostwo Powiatowe. Opodatkowaniu 
podlegają grunty sklasyfikowane w ewi-
dencji gruntów i budynków jako użytki 
rolne, lasy, nieużytki, użytki ekologicz-
ne, grunty zadrzewione i zakrzewione, 
grunty pod wodami powierzchniowy-
mi stojącymi oraz grunty pod wodami 
powierzchniowymi płynącymi (grunty 
sklasyfikowane w ewidencji jako Wp 
i Ws) oraz grunty budowlane.

Przedmiot opodatkowania:
1. grunty
2. budynki lub ich części
3. budowle lub ich części związane z pro-

wadzeniem działalności gospodarczej
Postawą opodatkowania dla gruntów 

jest powierzchnia, dla budynków powierzch-
nia użytkowa, dla budowli ich wartość. Po-
wierzchnia pomieszczeń lub ich części oraz 
część kondygnacji o wysokości w świetle od 
1,4 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni 
użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość 
jest mniejsza niż 1,4 m powierzchnię tę po-
mija się.

Podmiot opodatkowania
Podatnikami podatku od nieruchomości 

są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki 

organizacyjne w tym spółki nieposiadające 
osobowości prawnej, będące:

1. właścicielami nieruchomości lub 
obiektu budowlanego

2. posiadaczami samoistnymi nierucho-
mości lub obiektu budowlanego

3. użytkownicy wieczyści gruntu
4. posiadaczami nieruchomości lub ich 

części albo obiektów budowlanych lub ich 
części stanowiących własność Skarbu Pań-
stwa lub jednostki samorządu terytorialnego, 
jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej 
z właścicielem Agencji Nieruchomości Rol-
nych lub z innego tytułu prawnego z wyjąt-
kiem posiadania przez osoby fizyczne lokali 
mieszkalnych niestanowiących odrębnych 
nieruchomości oraz posiadanie jest bez tytu-
łu prawnego (posiadacze samoistni).

Wyłączone z opodatkowania są między 
innymi:

Użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej, 
grunty pod wodami powierzchniowymi pły-
nącymi, z wyjątkiem gruntów pod wodami je-
zior lub zbiorników sztucznych, nieruchomo-
ści lub ich części zajęte na potrzeby organów 
jednostek samorządu terytorialnego, grunty 
zajęte na pasy drogowe dróg publicznych oraz 
zlokalizowane w nich budowle. Opodatkowa-
niu nie podlegają również nieruchomości bę-
dące własnością państw obcych, przekazane 
im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone 
na siedzibę przedstawicielstw dyplomatycz-
nych, urzędów konsularnych i innych misji 
(obowiązuje zasada wzajemności).  

Zwalnia się z opodatkowania podat-
kiem od nieruchomości między innymi:

• grunty, budynki lub ich części zajęte na 
potrzebny prowadzenia przez stowarzysze-
nia statutowej działalności wśród młodzie-
ży w zakresie oświaty, wychowania, nauki 
i techniki, kultury i sportu, z wyjątkiem wy-
korzystywanych do prowadzenia działalno-
ści gospodarczej oraz grunty zajęte trwale 
na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci 
i młodzieży;

• grunty budynki i budowle w parkach 
narodowych lub rezerwatach przyrody służą-
ce bezpośrednio i wyłącznie osiąganiu celów 
z zakresu ochrony przyrody.

• nieruchomości gminne – grunty i bu-
dynki lub ich części, stanowiące własność 
gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność 
gospodarczą lub będących w posiadaniu in-
nych niż gminne jednostki sektora finansów 
publicznych oraz pozostałych podmiotów.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku po-
datkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po 

Podatki i opłaty w 2019 roku
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE  

W 2019 ROKU
W dniu 01.04.2019 roku mija termin  

opłaty rocznej użytkowania wieczystego. 
Opłatę wnosimy bez wezwania przelewem na 
rachunek bankowy Miasta i Gminy Serock 
o numerze: 28 8013 0006 2007 0015 0994 
0002. Istnieje również możliwość płacenia 
kartą płatniczą bez ponoszenia dodatkowych 
opłat.

Informacje: zakładka BIP/PRAWO LO-
KALNE/PODATKI I OPŁATY/ oraz tel. 
022 782 88 07(8,9) pok. 34, 36 w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

OPŁATA ZA PSA W 2019 ROKU
Opłata dotyczy właścicieli psów, osób 

fizycznych zamieszkałych na terenie Miasta 
i Gminy Serock.

Do dnia 01.04.2019 roku na podstawie 
Uchwały Rady Miejskiej 132/XVI/07 z dnia 
26 listopada 2007 i Uchwały Nr 142/XVI/2011 

z dnia 30 listopada 2011 roku należy dokonać 
opłaty na rachunek bankowy Miasta i Gminy 
Serock. Wysokość opłaty rocznej od jednego 
posiadanego psa wynosi 40,00 zł. Opłatę na-
leży wnieść bez wezwania.

W przypadku podatników podatku rol-
nego, którzy posiadają gospodarstwo rolne 
przysługuje zwolnienie z tytułu posiadania 
dwóch psów. Również osoby w wieku powyżej 
65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo 
domowe są zwolnione z opłaty z tytułu po-
siadania jednego psa. Osobom zaliczanym do 
znacznego stopnia niepełnosprawności w ro-
zumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych przysługuje zwolnienie z tytułu 
posiadania jednego psa oraz osobom niepeł-
nosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych - przysługuje zwolnienie 
z tytułu posiadania jednego psa asystującego.

Opłaty można dokonać:
- na rachunek bankowy Miasta i Gminy 

Serock o numerze: 28 8013 0006 2007 0015 
0994 0002

- kartą płatniczą w siedzibie Urzędu Mia-
sta i Gminy Serock lub bezpośrednio w kasie 
Banku Spółdzielczego w Legionowie, oddział 
w Serocku. Płacąc podatki w kasie banku 
oraz przy użyciu karty płatniczej nie są na-
liczane dodatkowe opłaty.

PODATKI I OPŁATY 
LOKALNE W 2019 R.

Urząd Miasta i Gminy Serock informu-
je, że Podatki i Opłaty Lokalne na 2019 rok 
na terenie Miasta i Gminy Serock pozostają 
na tym samym poziomie co w roku 2018.

Od dnia 1 stycznia 2019 roku płacimy:

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
1) od gruntów:
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miesiącu, w którym powstały okoliczności 
uzasadniające powstanie tego obowiązku lub 
zmiany.

Obowiązek podatkowy wygasa z upły-
wem miesiąca, w którym ustały okoliczności 
uzasadniające ten obowiązek.

W przypadku zaistnienia zmian w przed-
miocie opodatkowania w trakcie roku podat-
kowego (np. zmiana sposobu wykorzystania 
gruntu, budynku lub jego części), wystąpie-
nia okoliczności uzasadniających powstanie 
albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego 
(np. nabycie lub sprzedaż nieruchomości) 
podatnicy są zobowiązani do składania infor-
macji w sprawie podatku od nieruchomości, 
rolnego leśnego IN-1, w terminie 14 dni od 
daty wystąpienia wskazanych okoliczności.

W przypadku nowo wybudowanych bu-
dowli albo budynków lub ich części, obowią-
zek podatkowy powstaje od dnia 1 stycznia 
następującego po roku, w którym budowa zo-
stała zakończona albo w którym rozpoczęto 
użytkowanie budowli albo budynków lub ich 
części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Nie wydaje się decyzji przy małej kwocie 
podatków od nieruchomości, rolnego, leśne-
go i łącznego zobowiązania pieniężnego (do 
kwoty niższej niż 7 złotych).

Jednorazowa płatność podatku w przy-
padku podatku od nieruchomości, rolnego 
i leśnego oraz w przypadku zobowiązania 
podatkowego nie przekraczającego kwoty 
100,00 zł.

Terminy płatności: osoby fizyczne 
– do 15 marca, do 15 maja, do 16 września, 
do 15 listopada

Terminy płatności: osoby prawne 
– do 15 dnia każdego miesiąca, za styczeń 
do 31 stycznia.

PODATEK ROLNY
• od 1 ha przeliczeniowego gruntów go-

spodarstw rolnych – 100 zł za 1 ha.
• od 1 ha gruntów stanowiących działki 

rolne – 200,00 zł za 1 ha.
• równowartość 5 q żyta x 40 zł = 200,00 zł.
Przedmiot opodatkowania: Opodatko-

waniem podatkiem rolnym podlegają grunty 
sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budyn-
ków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów 
zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej i innej niż działalność rolnicza.

Od 2016 roku obowiązują nowe zasady 
ustalania podatku rolnego dla gruntów pod 
stawami, gruntów zadrzewionych i zakrze-
wionych na użytkach rolnych, gruntów pod 
rowami oraz gruntów rolnych zabudowa-
nych, bez względu na zaliczenie do okrę-
gu podatkowego. Przeliczenia dokonuje się 
w następujący sposób:

- 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi 
łososiem, tarcicą głowacicą, palią i pstrągiem 
oraz gruntów rolnych zabudowanych - 1 ha 
przeliczeniowy;

- 1 ha gruntów pod stawami zarybionymi 
innymi gatunkami ryb, gruntów pod stawa-
mi niezarybionymi, gruntów zadrzewionych i 
gruntów zakrzewionych na użytkach rolnych 
oraz gruntów pod rowami - 0,2 ha przelicze-
niowego.

Podmiot opodatkowania: Podatnika-
mi podatku rolnego są osoby fizyczne, oso-
by prawne, jednostki organizacyjne, w tym 
spółki nie posiadające osobowości prawnej, 
będące:

1. właścicielami gruntów,
2. posiadaczami samoistnymi gruntów,
3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
4. posiadaczami gruntów ,stanowiących 

własność Skarbu Państwa lub jednostki sa-
morządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

• wynika z umowy zawartej z właścicie-
lem, z Agencją Nieruchomości Rolnych lub 
z innego tytułu prawnego;

• jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem 
gruntów wchodzących w skład Zasobu Wła-
sności Rolnych i Lasów Państwowych;

5. dzierżawcami - jeżeli grunty gospodar-
stwa rolnego zostały w całości lub w części 
wydzierżawione na podstawie umowy zawar-
tej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu 
społecznym rolników lub przepisów dotyczą-
cych uzyskania rent strukturalnych.

Od 2016 roku ulega likwidacji ulga żołnier-
ska. Ulga z tytułu klęski żywiołowej przysługuje 
wyłącznie w przypadkach opisanych w ustawie 
z dnia 18 kwietnia 2002 roku. Ulgę przyznaje się 
na rok podatkowy, w którym został wprowa-
dzony stan klęski żywiołowej. Przy przyznaniu 
ulg i ustalaniu ich wysokości uwzględnia się 
wysokość otrzymanego odszkodowania z tytułu 
ubezpieczenia ustawowego.

Obowiązek podatkowy w podatku rol-
nym powstaje od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym po-
wstały okoliczności uzasadniające powstanie 
tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek podatkowy w podatku rolnym 
wygasa z upływem miesiąca, w którym powsta-
ły okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Formularze:
• Deklaracja na podatek rolny DR-1
• Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1
• Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A
• Dane o zwolnieniach i ulgach podatko-

wych w podatku rolnym ZR-1/B
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o po-

datku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., 
poz.1892 ze zm.)

• Uchwała Nr 555/LIII/2018 Rady Miejskiej 
w Serocku z dnia 13 listopada 2018 roku w spra-
wie obniżenia średniej ceny żyta, przyjmowanej 
jako podstawa obniżenia podatku rolnego na 
obszarze Miasta i Gminy Serock na 2018.

• Uchwała Nr 274/XXV/2016 Rady Miej-
skiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016 roku 
w sprawie wzorów formularzy informacji 
i deklaracji podatkowych; 

• Komunikat Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 18 października 2018 
roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za 
11 kwartałów będących podstawą do ustale-
nia podatku rolnego na 2019 rok.

PODATEK LEŚNY
Stawka podatku leśnego na 2019 rok wy-

nosi - 42,2356 zł za 1 ha.
(0,220 m3 x 191,98 zł).
Formularze:
• Deklaracja na podatek leśny DL-1
• Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1
• Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A
• Dane o zwolnieniach podatkowych 

w podatku leśnym ZL-1/B
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 30 października 2002 

roku o podatku leśnym ( Dz. U. z 2017 r., 
poz.1821 ze zm.)

• Komunikat Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 19 października 2018 
roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drew-
na, obliczonej według średniej ceny drewna 
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 
trzy kwartały 2017 roku.

PODATEK OD ŚRODKÓW
TRANSPORTOWYCH

Podmiot opodatkowania
Jeżeli mieszkasz lub prowadzisz działalność 

gospodarczą na terenie miasta i gminy Serock 
i posiadasz niżej wymienione środki transportu 
jesteś zobowiązany do wnoszenia podatku od 
środków transportowych. Podatnikami podat-
ku od środków transportowych są osoby:

1. osoby fizyczne i prawne, które są wła-
ścicielami wymienionych poniżej środków 
transportowych,

2. jednostki organizacyjne, nieposiada-
jące osobowości prawnej, na które środek 
transportowy jest zarejestrowany.

Jako właścicieli traktuje się również posia-
daczy środków transportowych zarejestrowa-
nych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
jako powierzone przez zagraniczną osobę fi-
zyczna lub prawną podmiotowi polskiemu.

Przedmiotem opodatkowania są:
• samochody ciężarowe o dopuszczalnej 

masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 
12 ton,

• samochody ciężarowe o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,

• ciągniki siodłowe i balastowe przystoso-
wane do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,

• ciągniki siodłowe i balastowe przystoso-
wane do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespo-
łu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,

• przyczepy i naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działal-
nością rolniczą prowadzoną przez podatnika 
podatku rolnego,

• przyczepy i naczepy, które łącznie z po-
jazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą lub wyższą niż 12 ton, z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością 
rolniczą prowadzoną przez podatnika podat-
ku rolnego,

• autobusy.
Obowiązek podatkowy powstaje od 

pierwszego dnia miesiąca, w którym środek 
transportu został zarejestrowany na teryto-
rium Rzeczypospolitej, został nabyty lub został 
ponownie dopuszczony do ruchu. Obowiązek 
podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w któ-
rym pojazd został wyrejestrowany lub została 
wydana decyzja o czasowym wycofaniu po-
jazdu z ruch lub upłynął czas, na który pojazd 
powierzono. Zwalnia się z obowiązku podat-
kowego między innymi pojazdy zabytkowe, 
mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz uży-
wane do celów specjalnych (według definicji 
zawartych w przepisach o ruchu drogowym).

Osoby fizyczne i osoby prawne, które są 
właścicielami wyżej wymienionych środków 
transportowych oraz jednostki organizacyj-
ne, nieposiadające osobowości prawnej, na 
które środek transportowy jest zarejestrowa-
ny mają obowiązek złożenia do dnia 15 lu-
tego każdego roku deklaracji na podatek od 
środków transportowych oraz załącznika do 
deklaracji, który zawiera szczegółowe infor-
macje i dane o pojazdach.

Termin płatności: 15 lutego i 15 wrze-
śnia każdego roku na rachunek bankowy 
gminy, na terenie której znajduje się miejsce 
zamieszkania lub siedziba podatnika.

Rada Gminy może obniżyć górne stawki 
podatku oraz dokonać zwolnień.

Formularze:
• Deklaracja na podatek od środków 

transportowych DT-1
• Załącznik do deklaracji na podatek od 

środków transportowych DT-1A
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 21 stycznia 1991 r. o po-

datkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.)

• Uchwała Nr 151/XV/2015 z dnia 
30.11.2015 r. w sprawie określenia stawek po-
datku od środków transportowych

• Komunikat Ministra Finansów z dnia 
15 października 2018 roku w sprawie stawek 
podatku od środków transportowych obo-
wiązujących w 2019 roku.

W 2019 roku podatki i opłaty będziemy 
wnosić na: indywidualne rachunki banko-
we wskazane w decyzjach podatkowych lub 
w informacjach o opłacie za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, na rachunek ogólny 
Miasta i Gminy  Serock o numerze:

28 8013 0005 2007 0015 0994 0002
kartą płatniczą w siedzibie Urzędu Miasta 

i Gminy w Serocku lub bezpośrednio w kasie 
Banku  Spółdzielczego w Legionowie, Filia 
w Serocku, ul. 11 Listopada 8 lok. 4.

Płacąc podatki w kasie banku oraz przy 
użyciu karty płatniczej nie ponosimy do-
datkowych opłat.

Od dnia 1 października 2016 roku nie 
można dokonywać wpłaty podatków lokal-
nych w formie gotówki w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy w Serocku Wpłaty podatków 
w formie gotówki przyjmuje Bank Spółdziel-
czy w Legionowie, którego siedziba znajduje 
przy rynku w Serocku. Wpłacając podatki 
prosimy o posiadanie decyzji wymiaru po-
datku. Decyzja zawiera kwotę raty podatku 
oraz numer rachunku bankowego, na któ-
ry należy wpłacić podatek. Są to informacje 
niezbędne do wykonania dyspozycji płatno-
ści podatku przez pracownika banku. Dane 
te znajdują się na decyzjach podatkowych 
doręczanych podatnikom na początku każ-
dego roku. W przypadku braku decyzji nie-
zbędne informacje można uzyskać osobi-

ście w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku 
(I piętro – pokój 34, 35, 36) lub pod numera-
mi telefonów:  022 782-88-08; 022 782-88-09; 
022 782-88-07; 022 782-88-30; 022 782-88-50; 
022 782-88-88. Od pobranych kwot bank nie 
nalicza dodatkowych opłat.

Wysokość opłaty miejscowej w 2019 
roku wynosi 2,17 zł za każdą rozpoczętą 
dobę.

Podstawa prawna:
• Uchwała Nr 272/XXV/2015 z dnia 7 li-

stopada 2016r. zmieniająca Uchwałę 149/
XV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 
30 listopada 2015 roku w sprawie opłaty miej-
scowej.

Opłaty należy  dokonać:
- na rachunek bankowy Miasta i Gminy 

Serock o numerze: 28 8013 0006 2007 0015 
0994 0002

 
OPŁATA TARGOWA 

W 2019 ROKU WYNOSI:
Do 12 m2 zajmowanej powierzchni - 4 zł 

za każdy rozpoczęty metr zajmowanej po-
wierzchni dziennie.

Powyżej 12 m2 zajmowanej powierzchni 
- 6 zł za każdy rozpoczęty metr zajmowanej 
powierzchni dziennie przekraczającej 12 m2. 
Wysokość dziennej opłaty targowej nie 
może przekroczyć 751,65 zł.

Zasady handlu na targowisku miejskim 
w Serocku określa regulamin. Treść regula-
minu stanowi załącznik do Uchwały Nr 200/
XX/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 
22 kwietnia 2016 roku.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr 273/XXV/2015 z dnia 7 listo-

pada 2016r. zmieniająca Uchwałę 148/XV/2015 
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 
2015 roku w sprawie opłaty targowej.
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Uprzejmie informujemy, że od stycz-
nia 2019 roku nastąpiła zmiana wysokości 
opłaty z tytułu gospodarowania odpadami 
komunalnymi na terenie Miasta i Gminy 
Serock

W wyniku wzrostu kosztów funkcjono-
wania systemu odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych, o którego przyczy-
nach Urząd Miasta i Gminy w Serocku infor-
mował w artykule ,,Dlaczego opłaty za odbiór 
odpadów komunalnych muszą wzrosnąć?” 
od 1 stycznia 2019 roku zmianie uległa tzw. 
opłata śmieciowa.

Zgodnie z Uchwałą Nr 16/III/2018 Rady 
Miejskiej  w Serocku z dnia 10 grudnia 2018 
roku nowa stawka wyniesie 20,00 zł od osoby 
zamieszkującej daną nieruchomość  w przy-
padku segregacji śmieci oraz 40,00 zł za każ-
dą osobę zamieszkującą, która nie segreguje 
odpadów.

Terminy płatności: do 15 marca, 
do 15 maja, do 16 września, do 15 listopada.

Właściciele nieruchomości, którzy do-
tychczas nie składali deklaracji proszeni są 
o ich złożenie na druku – Załącznik nr 1 do 
Uchwały Nr 231/XXII/2016 Rady Miejskiej w 
Serocku z dnia 27 czerwca 2016 roku

Ryczałtowa stawka opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi za rok od 
domku letniskowego lub innej nieruchomo-
ści wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wy-
poczynkowe wyniesie 240,00 zł za rok, jeżeli 
odpady są zbierane i odbierane w sposób se-
lektywny oraz 480,00 zł za rok, jeżeli odpady 
nie są zbierane i odbierane w sposób selek-
tywny na podstawie Uchwały Nr 17/III/2018 
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 10 grudnia 
2018 roku.

Termin wniesienia opłaty ryczałtowej: 
do dnia 15 marca 2019 roku.

Właściciele nieruchomości, którzy do-
tychczas nie składali deklaracji, proszeni są 
o ich złożenie na druku – Załącznik nr 2 do 
Uchwały Nr 231/XXII/2016 Rady Miejskiej 
w Serocku z dnia 27 czerwca 2016 roku.

Formularze deklaracji oraz przykładowy 
sposób wypełnienia deklaracji znajduje się na 
stronie internetowej Miasta i Gminy Serock 
www.serock.pl, www.bip.serock.pl.

Deklaracji nie muszą składać osoby, które 
wcześniej złożyły deklarację.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia13 września1996 roku 

o utrzymaniu i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2018 r., poz .1454)

2. Uchwała Nr 16/III/2018 Rady Miejskiej 
w Serocku z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi i ustalenia staw-
ki takiej opłaty na terenie Miasta i Gminy Serock

3. Uchwała Nr 17/III/2018 Rady Miejskiej 
w Srocku z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie 
ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi za rok 
od domku letniskowego lub innej nierucho-
mości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-
-wypoczynkowe

4. Uchwała Nr 211/XXI/2016 Rady Miej-
skiej w Srocku z dnia 23 maja 2016 r. w spra-
wie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi przez właścicieli nieruchomości na 
terenie Miasta i Gminy Serock oraz zarzą-
dzenia poboru opłaty, określenia inkasentów 
i wysokości wynagrodzenia za inkaso

5. Uchwała Nr 231/XXII/2016 Rady 
Miejskiej w Srocku z dnia 27 czerwca 2016 r. 
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nie-
ruchomości

Referat Podatków, 
Opłat Lokalnych i Windykacji

Tegoroczne ferie w Serocku zorganizo-
wały trzy jednostki: Centrum Kultury i Czy-
telnictwa, Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz 
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli.

 Zimowe półkolonie zostały zorganizo-
wane w Serocku po raz pierwszy. W dwóch 
turnusach udział wzięło blisko 30 dzieci 
z terenu całej gminy. Zespół Obsługi Szkół 
i Przedszkoli – przewidział: warsztaty o cha-
rakterze plastycznym, edukacyjnym a także 
konkursy wiedzy, zabawy oraz wycieczki. 

 Oferta zajęć feryjnych w serockim 
Centrum Kultury obejmowała m.in.: spekta-
kle teatralne, pokazy filmowe, warsztaty pla-
styczne, taneczne, wyjazdy - m.in. do jednej 
z warszawskich sal zabaw, kina, bal karnawa-
łowy, spotkania z ciekawymi osobami. W za-
jęciach przygotowanych przez CKiCz łącznie 
uczestniczyło ponad 1000 osób.

 Również oferta Ośrodka Sportu spo-
tkała się z dużym zainteresowaniem. 40 dzieci 
z terenu gminy, w ramach wymiany młodzie-
ży, wyjechało na zimowisko do partnerskiego 

miasta Serocka – Dzierżoniowa. Na dzieci 
i młodzież w gminie Serock, czekały z kolei 
zajęcia o charakterze sportowym – z tej pro-
pozycji skorzystało blisko 500 dzieci.

Pierwsze półkolonie zimowe 
w gminie Serock

Po raz pierwszy w gminie Serock zorgani-
zowano półkolonie dla uczniów szkół podsta-
wowych, na bazie Szkoły Podstawowej w Se-
rocku. W pierwszym turnusie od 28 stycznia 

do 1 lutego uczestniczyło 15 uczniów, w dru-
gim turnusie od 4 do 8 lutego uczestniczyło 
12 uczniów, pod opieką profesjonalnych wy-
chowawców.

W zimowisku wzięły udział także dzieci  
ze szkół w Jadwisinie, Woli Kiełpińskiej, oraz 
w Zegrzu. Zajęcia odbywały się w godzinach 
od 7.00 do 17.00. Codziennie dzieci miały 
zapewnione wyżywienie w postaci śniadania, 
obiadu i podwieczorka. Rodzice kolonistów 
wnosili opłatę w wysokości 200,00 zł. za tur-
nus, pozostałe koszty pokryło Miasto i Gmina 
Serock.

W ciągu dwóch tygodni dużo się działo 
na półkoloniach, dzieci wyjeżdżały do Mu-
zeum Etnograficznego w Warszawie, gdzie 
malowały na szkle oraz pod opieką przewod-
nika zwiedzały muzealne wystawy. W Puł-
tusku jeździły na łyżwach oraz robiły mydeł-
ka w pracowni „AKMA”. Z kolei w serockiej 
Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich zgłębiały 
legendę o Zabłockim, poszukując związ-
ku miastem z mydła. Dzieci uczestniczące 
w drugim turnusie półkolonii – również za-
fascynowane jazdą na łyżwach – wyjechały na 
lodowisko do Legionowa. Tu też, w pracowni 
„Stacja Frajda”, robiły karmniki dla ptaków. 
Dużo wrażeń dostarczyły dzieciom wyda-
rzenia organizowane przez Centrum Kultury 
oraz Ośrodek Sportu, a także spotkania z za-
proszonymi gośćmi - ratownikami WOPR, 
którzy mówili o bezpieczeństwie podczas 
zimowych zabaw, lekarzem weterynarii opo-
wiadającym jak dokarmiać ptaki zimą i znaw-
czynią kuchni wschodniej, która przygotowa-
ła warsztaty kulinarne.

Dzieci wykazały się wiedzą i spostrze-
gawczością podczas wielu konkursów orga-
nizowanych przez wychowawców. Na zakoń-
czenie półkolonii otrzymały nagrody oraz 
dyplomy.

Ferie zimowe z Centrum Kultury
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Seroc-

ku przygotowało niezwykle interesujący pro-
gram aktywnego spędzenia ferii w mieście. 

Zaproszono dzieci na spektakle teatral-
ne:  „Wiślana Opowieść” w wykonaniu Teatru 
Igraszka, „Świat Cyrku Pana Abrakadabra” 
Teatru Tup Tup oraz „Król zwierząt” Teatru 
Urwis. Miłośnikom kina zaproponowano se-
anse filmowe „Piotruś Królik”, „Miś Pading-
ton” oraz „Bella i Sebastian 3”. 

Były również wycieczki - do Sali Za-
baw ELDORADO połączonej z wejściem 
do kina oraz do Centrum Nauki Kopernik 
w Warszawie.

Podczas tegorocznych ferii z Centrum 
Kultury odbyło się również wiele zajęć warsz-
tatowych - tworzenie lalek teatralnych z Paw-
łem Kołodziejskim, masek karnawałowych 
z Damianem Sosnowskim, warsztaty tańca 
Break Dance pod czujnym okiem instruk-
tora Mariusza Adamczyka. Jeden z bloków 
warsztatowych należał do fanów nowinek 
technologicznych. Inez Powierża zapoznała 
uczestników z najlepszymi, dostępnymi dla 
każdego, technikami kręcenia i opracowywa-
nia filmów smartfonem.  

Dawkę adrenaliny dostarczył dzieciom 
symulator skoków spadochronowych z fir-
my 4uture, a w bajeczny nastrój wprowadził, 
odbywający się na barwnie ustrojonej sali wi-

Ferie w gminie Serock

dowiskowej, bal karnawałowy. Dzieci wcieliły 
się w postaci z bajek oraz swoich ulubionych 
bohaterów a Pani Karin Lesiak czuwała nad 
dobrymi nastrojami organizując animacje 
i zabawy.

Również biblioteka przygotowała szereg 
atrakcji m.in. spotkanie z autorką książek 
dla dzieci Hanną Niewiadomską czy leka-
rzem weterynarii Cezarym Witeszczakiem, 
zakończone instalacją budek lęgowych przy 
Centrum Kultury. Były dni pozytywnego 
myślenia, dni pełne krzyżówek, łamigłówek, 
rymowanek oraz zabawy i konkursy literac-
kie „Detektywi ortografii” i „Moja ulubiona 
książka o zwierzętach”. Podczas warsztatów 
plastycznych dzieci tworzyły piękne karty 
walentynkowe a w czasie zabaw literacko-
-plastycznych słuchały opowiadań, następnie 
„ożywiały” - za pomocą aplikacji na smartfo-
nie - postaci ze swoich kolorowych prac.

Aktywne ferie zimowe 
 z Ośrodkiem Sportu

Każdego roku, w okresie ferii zimowych, 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku propo-
nuje dzieciom i młodzieży aktywne spędzenie 
czasu wolnego. W czasie tegorocznej prze-
rwy zimowej zorganizowane zostały m.in. 
wyjazdy na lodowisko do Legionowa oraz 
do parku trampolin JUMP ARENA. Wysoką 
frekwencją cieszyły się zajęcia sportowe: tenis 
stołowy, korfball, piłka siatkowa, gry i zabawy 
z animatorem, judo, boks. Na zakończenie fe-
rii odbył się dwudniowy „maraton dmuchań-
ca" dla najmłodszych. 

Zimowisko w Dzierżoniowie
Podczas ferii zimowych, od 28 stycznia do 

3 lutego, 40-osobowa grupa młodzieży z gminy 
Serock spędzała czas na zimowisku w Dzierżo-
niowie. Pod okiem wychowawców - Katarzyny 
Świąteckiej, Marzeny Owieczki, Bożeny Jacak 
oraz kierownika zimowiska Krystyny Affek, 
grupa korzystała z wielu atrakcji. Była jazda na 
nartach, wycieczki do kina, zoo czy wejście na 
budynek SKY TOWER. 
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SEROCKI 
MIEJSCOWNIK

KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Odcinek 58 - SEROCK

Wąwóz straceń i pomnik na cmentarzu 
– dwa miejsca pamięci jednej zbrodni

Przed laty pamięć o tragicznych wydarzeniach II wojny światowej w Serocku skupiała się wokół miejsca masowej egzekucji dokonanej 
w 1941 r. w wąwozie łączącym cmentarz i ulicę Rybaki. Dziś miejsce to znajduje się na terenie prywatnym, 

a uroczystości związane z rocznicami historycznymi odbywają się na rynku, przy tablicy pamiątkowej, umieszczonej na ścianie ratusza.  
W roku 80. Rocznicy wybuchu II wojny światowej warto przypomnieć 

jedno z najtragiczniejszych wydarzeń w okupacyjnych dziejach Serock. 

W pierwszym roku okupacji, w okolicy Serocka pod-
jął działalność agent gestapo Mirota, który podając się za 
zakonnika  osiedlił się w Maryninie. Po pozyskaniu zaufa-
nia proboszcza parafii Zegrze odwiedzał on okoliczne wsie 
wciągając ludzi do tajnej organizacji, mającej walczyć 
z Niemcami. Jej członkowie zbierali się najczęściej w lesie 
w rejonie wsi Guty, Zabłocie i Święcienica, gdzie mieli sieć 
ziemianek i lokali konspiracyjnych. Agent wyznaczył spo-
tkanie wszystkich członków organizacji na 11 listopada 
1940 r. we wsi Piskornia, gdzie wydał ich w ręce Niemców. 
Aresztowani zostali poddani śledztwu prowadzonemu 
przez gestapo, najpierw w więzieniu w Ciechanowie, a na-
stępnie w więzieniu w Pułtusku. Wyrokiem niemieckiego 
sądu, zostali skazani na karę śmierci, nie tyle za przynależ-
ność do organizacji podziemnej co za napad dokonany na 
niemiecki samochód. Na miejsce kaźni wybrano Serock, 
gdyż większość konspiratorów pochodziła z okolicznych 
wiosek. Przywieziono ich do Serocka z Pułtuska w dniu 
28 lutego 1941 r. i rozstrzelano w wąwozie nad Narwią kil-
kaset metrów od cmentarza. Jak napisał jeden z kronikarzy, 
„W całem miasteczku były obstawione policją wszystkie 
domy i podwórza, aby nikt nie mógł nic zobaczyć”.

List z 4.1.41 str. 1 Zygmunta i Stanisława 
Przybyszów z więzienia

Pismo URM

Ekshumacje 

Pomnik na cmentarzu pod koniec XX w.Pomnik w wąwozie

Pismo Urzędu do Spraw Wyznań

Dziewięciu sołtysów wsi, z których pochodzili więźnio-
wie, zmuszono do wykopania wielkiego dołu i przyglądania 
się egzekucji. Według innej relacji dół miała wykopać grupa 
więźniów z obozu karnego, utworzonego w Serocku w 1940 r. 
Skazanych ustawiano czwórkami nad dołem i kolejno roz-
strzeliwano. Nie wszyscy zginęli od razu, niektórzy byli tylko 
ranni, pogrzebano więc ich żywcem. Umierali powoli w dole, 
przywaleni ziemią. Według świadków miały potwierdzać to 
szczeliny powstałe na powierzchni mogiły. Wydarzenie odbiło 
się szerokim echem w bliższej i dalszej okolicy, co potwierdza 
zapis księdza Marcelego Przedpełskiego w kronice parafii Klu-
kowo  (wstrząsające wydarzenie).

Większość przekazów podaje, że łącznie zginęło 
21. osób, ale mówi się też o 22. osobach. Znamy jedynie 
nazwiska 12. osób. Z terenem obecnej gminy Serock byli 
związani: Stanisław i Zygmunt Przybyszowie ze Świę-
cienicy, synowie Bronisława i Pauliny z Łaniewskich, 
a wnukowie dawnego wójta gminy Zegrze Hilarego 
Łaniewskiego; mąż ich siostry Henryk Kępski oraz jego 
dwaj bracia Marian i Czesław Kępscy z Dąbrowy w parafii 
Smogorzewo (synowie Michała i Eleonory z Jeżaków Kęp-
skich); przyjaciel braci Przybyszów Władysław Gmitrzak 

przekazanie prośby ks. Kuligowskiego do Zarządu Główne-
go ZBOWiD. Mieli tylko wątpliwości czy pomnik nie będzie 
miał formy religijnej np. krzyża. Zalecali też, by po ukończe-
niu budowy pomnika zorganizować polityczno-społeczną 
uroczystość jego odsłonięcia. Jak wyglądały dalsze starania 

- listonosz z Serocka (syn gajowego z Woli Smolanej); 
Marian Zalewski z Ludwinowa Zegrzyńskiego i Stefan 
Kościesza z Wierzbicy. Z sąsiedniej parafii Smogorzewo 
natomiast pochodzili: Kazimierz Barszczewski, Czesław 
Michalik i Wacław Sobański. Z dalszych stron był tylko 
Stefan Gryczmański inż. z Warszawy. Po II wojnie świa-
towej w miejscu egzekucji położono pamiątkową płytę. 
Trzeba było jednak poczekać do nadejścia gomułkowej 
odwilży, by pomyśleć o ekshumacji zwłok. Wiadomo, 
że w 1957 r. prochy rozstrzelanych zostały przeniesione 
z wąwozu na cmentarz parafialny w Serocku. Fotograficz-
ną relację z tego wydarzenia znamy dzięki publikacji zdjęć 
w  monografii parafii zegrzyńskiej pp. Kurtyczów. 

Do tej pory wydawało się, że przeniesienie szcząt-
ków ofiar i postawienie pomnika było inicjatywą władz 
lokalnych, ale okazuje się, że nie. Ostatnio udało się odna-
leźć dokumenty, które ujawniają prawdziwego inicjatora 
i sprawcę budowy pomnika. Był nim dobrze serocczanom 
znany ks. prałat Franciszek Kuligowski. W dniu 26 marca 
1957 r. zwrócił się on do Urzędu Rady Ministrów o zgodę 
na zbudowę pomnika poświęconego ofiarom na serockim 
cmentarzu. Biuro Skarg i Zażaleń URM, 3 kwietnia, przeka-
zało pismo do Urzędu do Spraw Wyznań, którego urzędnicy 
uznali, że Urząd nie ma żadnej możliwości ani propagowa-
nia ani finasowania budowy pomnika. Zaproponowali więc 

ks. Kuligowskiego w ZBOWiDzie na razie nie wiemy, ale 
wiadomo iż pomnik został postawiony. W pierwotnej for-
mie funkcjonował przez 45 lat, to jest do 2002 r., kiedy wła-
dze gminy nadały mu nową bardziej czytelną formę. 

 Sławomir Jakubczak
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Zapraszamy do udziału w realizacji projektu „Rola Folklora - czyli 
serockie poszukiwania lokalnej obrzędowości i gawędy o dawnych zwy-
czajach”. Działania w ramach projektu, którego beneficjentem jest Mia-
sto i Gmina Serock, będą trwały przez cały 2019 rok.

 Podejmujemy działania dotyczące regionalnej obrzędowości
W ubiegłym roku zainicjowaliśmy cykl spotkań dotyczących lo-

kalnej obrzędowości. W ramach Niedzielnej Szkółki Tradycji spoty-
kaliśmy się w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku, aby wraz 
z mieszkańcami gminy rozmawiać o dawnych zwyczajach i obrzędach 
regionalnych.

Obszar gminy Serock, ze względu na uwarunkowania historyczne, 
nie posiada zidentyfikowanych lokalnych tradycji czy obrzędów. Tego-
roczna realizacja projektu „Rola Folklora” będzie próbą odtworzenia 
regionalnych obrzędów i przywrócenia dawnych zwyczajów. Wszystko 
to wpłynie na budowanie poczucia tożsamości lokalnej, umacnianie 
więzi międzypokoleniowych oraz integrację społeczeństwa lokalnego. 
Chcemy podkreślić zbiorowy, społeczny charakter obrzędów poprzez 
zaangażowanie do projektu jak największej liczby osób.

Kształtujemy umiejętności, zaszczepiamy wiedzę
Przedsięwzięcie „Rola Folklora - czyli serockie poszukiwania lu-

dowej obrzędowości i gawędy o dawnych zwyczajach” dotyczy zor-
ganizowania cyklu warsztatów teatralnych i wokalno-muzycznych, 
których efektem będzie realizacja czterech wydarzeń artystycznych, 
przywracających pamięć o obrzędach związanych z Zapustami, Nocą 

Kupały, Dożynkami i Szczodrymi Godami. W ramach projektu po-
wstanie także wystawa outdoorowa podsumowująca projekt oraz pu-
blikacja dotycząca lokalnej obrzędowości.

Grupa teatralna będzie poświęcała swój czas przede wszystkim kul-
turze żywego słowa i opanowaniu, a następnie interpretowaniu tekstów 
obrzędowych. Część osób z tej grupy będzie łączyła grę sceniczną z ru-
chem, który będzie idealnie dobrany do przekazywanych treści.

Grupie wokalno-muzycznej zostanie przekazana niezbędna wie-
dza z zakresu emisji głosu i artykulacji. Wszyscy uczestnicy zajęć wo-
kalnych nauczą się wydobywać właściwą ekspresję i estetykę śpiewu, 
w zależności od indywidualnych predyspozycji, żeby potem pięknymi 
dźwiękami okrasić obrzędowe pokazy. Jeśli znajdą się chętni do gry na 
instrumentach, również z grupą instrumentalistów zostanie wypraco-
wana umiejętność grania podstawowych ludowych melodii.

Przez cały czas trwania warsztatów kształtować będziemy umie-
jętność pracy w grupie, a co za tym idzie – pogłębiać więzi między-
ludzkie i międzypokoleniowe.

 Wychodzimy „w miasto”,  zapraszamy do wspólnej zabawy
Kultywowanie tradycji i obrzędowości wiązało się zwykle z do-

brą zabawą. Realizacji naszego projektu także przyświeca ów cel :) 
Fundamentem widowisk obrzędowych będą grupy warsztatowe ale 
widowiska będą miały charakter interaktywny. Chodzi bowiem o to, 
żeby zachęcić publiczność do wspólnej zabawy, by wzbudzić w miesz-
kańcach chęć do kultywowania lokalnych tradycji i podjąć próbę 
uczynienia z nich waloru kulturowego regionu. 

Pierwszym widowiskiem obrzędowym będą lokalne Zapusty. 
W okresie karnawału, w marcu, po ulicach Serocka spacerować będą 
wesołe gromady przebierańców: dziadów, Cyganów, niedźwiedzi czy 
diabłów. Przypomnimy na czym polegał dawny Podkoziołek czy zwy-
czaj „chodzenia z Kozą”. Będą słomiane kukły, tańce i śpiewy, obrzę-
dowe zawołania „na len i konopie”. Zwieńczeniem tych zabaw będzie 
symboliczne pogrzebanie Basa albo zabijanie Grajka.

W czerwcu spotkamy się podczas Nocy Kupały. W naszym 
widowisku zapłoną ogniska, a w nich mieszanki ziół ochronnych, 
będą skoki przez płomienie, które według dawnych wierzeń 
oczyszczały zgromadzoną przy nich gawiedź i chroniły przed zły-
mi mocami czy chorobą. Będą kąpiele w Narwi i wianki płynące 
z jej nurtem, a może nawet ktoś odnajdzie kwiat paproci.

Widowisko dożynkowe odbędzie się u schyłku lata, kiedy 
ucichną ostatnie kombajny, odsapną snopowiązałki i rolnicy szczę-
śliwi będą przyglądać się swoim plonom. Opowiemy o tym dlaczego 
inaczej dożynki zwą się okrężnym lub ograbkiem; będzie baba, bro-
da, pępek i wiązanie mazowieckiej przepiórki. A wszystko to przy 
okrzykach radości, z pieśnią na ustach, tańcami i z barwnym koro-
wodem wieńców dożynkowych.

Grudniowe widowisko obrzędowe przybliży dawne zwyczaje ob-
chodzenia Szczodrych Godów, jak dawniej nazywano święta Bożego 
Narodzenia. Nazwa ta przestała obowiązywać w Polsce w XVIII w., 
jednak termin ów pozostaje nadal żywy wśród ludu (przetrwał m.in. 
w języku kaszubskim). Wszystko skupione będzie w jednym miejscu 
czyli w Izbie, w czasie Szczodrego Wieczoru.

Zapraszamy, zapraszamy!
Udział w warsztatach jest bezpłatny i nieograniczony wiekowo. 

Zapraszamy całe rodziny! Dołączyć można w każdym momencie. 
Już teraz zachęcamy do kontaktu osoby, które będą chciały podzielić 
się z nami opowieściami o zwyczajach towarzyszących różnym świę-

 

 
 

 

HEJ ZAPUSTY, ZAPUSTY! JAK ZAPUSTY, TO ZABAWA! 

TEGO DNIA - ZGODNIE Z DAWNYM ZWYCZAJEM - WOKÓŁ RYNKU BĘDZIE GWARNO I WESOŁO. 
ULICAMI PRZEJDĄ m.in.: ZAPUST, WIOSNA, CYGANIE, KOZA, NIEDŹWIEDŹ, BOCIAN, DZIADY I BABY. 

NIE ZABRAKNIE RÓWNIEŻ SŁOMIANEGO CHOCHOŁA!
PO CO SPOTKAJĄ SIĘ NA RYNKU? PRZYJDŹCIE I ZOBACZCIE SAMI.

DOŁĄCZCIE DO ZABAWY Z TERKOTKAMI, GRZECHOTKAMI, GWIZDKAMI, BĘBENKAMI. 

OŚWIATA

Święto Patrona w Szkole Podstawowej w Serocku

,,My, uczniowie zobowiązujemy się uczyć, 
dążyć do doskonałości, tak jak nasz patron. 
To on jest dla nas wzorem odwagi i wytrwa-
łości’’ – uczniowie SP im. Mikołaja Kopernika 
w Serocku.

Najważniejszym dniem w szkolnym ka-
lendarzu nie jest dzień zakończenia czy roz-
poczęcia roku szkolnego, ale właśnie Święto 
Patrona Szkoły, odbywające się w rocznicę 
urodzin Mistrza. Tego dnia dużo mówi się 
o Mikołaju Koperniku, patronie serockiej 
Szkoły Podstawowej od 46 lat, ale sama uro-
czystość jest świętem całej szkolnej społecz-
ności: dyrektorów, nauczycieli, uczniów, pra-
cowników obsługi i administracji. Podniosła 
atmosfera, obecność gości, odświętny strój, 
lekkie podenerwowanie oraz duma towarzy-
szy tego dnia nauczycielom i uczniom. 

Uroczyste obchody odbyły się w czwartek, 
21 lutego 2019 roku, o godzinie 9.00 na szkol-
nej sali gimnastycznej. Uczniowie prowadzą-
cy uroczystość krótko przypomnieli historię 
placówki, a Dyrektor – pani Krystyna Affek, 
przywitała zaproszonych na uroczystość gości, 
swoich pracowników, nauczycieli i oczywiście 
uczniów. Głos  zabrał także Pan Krzysztof Łu-
kawski z Akademii Humanistycznej im. Alek-
sandra Gieysztora w Pułtusku, który opowia-
dał o Polsce w czasach Mikołaja Kopernika.

Podczas części artystycznej uroczystości, 
przygotowanej przez młodzież pod kierun-
kiem polonistki Pani Wioletty Chmielew-
skiej, uczniowie klasy 8a: Zofia Szachna, Ka-
rol Szachna, Michał Jeż, Albert Taperek, Jakub 
Cielenkiewicz, Julia Zyśk, uczennica klasy 8c: 
Klaudia Kułakowska oraz uczeń klasy IIIb 
gimnazjum – Gustaw Klyszcz, zaprezentowali 
skecz nawiązujący do odkrycia dokonanego 
przez Mikołaja Kopernika. Wszyscy przenie-
śliśmy się w czasie i zajrzeliśmy do pracowni 
wielkiego mistrza. Uczestnicy uroczystości 
przez chwilę stali się widzami, którzy - oglą-
dając najnowsze wydanie wiadomości - są 
świadkami wielkiego przewrotu w dziedzinie 
astronomii. Grupa dziennikarzy zgromadzo-
na na toruńskim rynku przeprowadza wy-
wiad z wielkim mistrzem. Ten zaś, przedsta-
wiony z przymrużeniem oka, biega w bluzie 
po swoim mieszkaniu, w szale twórczym tań-
czy w pracowni pogrążonej w chaosie. 

Szkołę tworzą uczniowie, dlatego podczas 
trwającej uroczystości wyróżnieni zostali ci 
najlepsi, zasłużeni, którzy są wizytówką na-
szej szkoły. Najbardziej pracowici, sumienni, 
wytrwali i utalentowani nagrodzeni zostali 
statuetkami, popularnie zwanymi ,,koperni-
kówkami’’. Tę część uroczystości poprowadzi-
li przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego: 

Angelika Przybyszewska i Gustaw Klyszcz. 
Był to długo wyczekiwany punkt programu, 
szczególnie przez osoby nominowane. Naj-
lepszy matematyk, polonista, historyk, przy-
rodnik, informatyk, artysta, religioznawca, 
sportowiec, poliglota - w tych kategoriach 
zostały przyznane nagrody. Łzy wzruszenia, 
okrzyki radości, niekończące się brawa towa-
rzyszyły wręczaniu statuetek.

Ale Święto Patrona Szkoły to nie tylko 
trwająca kilka godzin gala. W poprzedza-
jących ją tygodniach odbyło się wiele dzia-
łań popularyzujących sylwetkę astronoma, 
w które zaangażowani byli wszyscy ucznio-
wie. Młodsi stworzyli prace plastyczne przed-
stawiające patrona szkoły i laurki z okazji jego 
urodzin, starsi przygotowali prezentacje mul-
timedialne przybliżające życie i działalność 
naukową Mikołaja Kopernika oraz wzięli 
udział w konkursie wiedzy o wielkim mistrzu. 
Podczas uroczystości nastąpiło podsumowa-
nie wyników konkursów.

Szkoła to nie tylko budynek, instytucja, 
obowiązek, to przede wszystkim ludzie, któ-
rzy ją tworzą. Dlatego Święto Patrona Szkoły 
było dniem podziękowań składanych przez 
uczniów - dyrekcji, nauczycielom, pracowni-
kom obsługi i administracji.  

Wioletta Chmielewska

tom i uroczystościom w ciągu roku (nie tylko dotyczącymi Zapustów, 
Nocy Kupały, Dożynek i Szczodrych Godów). Podzielcie się z nami 
zdjęciami, przepisami na pyszne potrawy, opowieściami jak spędza-
no wolny czas w Waszych rodzinach, jak świętowano… Zbierzemy te 
wszystkie wspomnienia i wydamy je w formie pięknej publikacji.

Prosimy – pomóżcie nam w promocji przedsięwzięć związanych 
z realizacją projektu. Chcemy, żeby to było nasze wspólne dzieło, żeby-
śmy dostrzegli piękno i wartość naszych tradycji, naszej historii.

Partnerami projektu są: Muzeum Historyczne w Legionowie, Sto-
warzyszenie Miłośników Skubianki, Fundacja Nova.
Kontakt: Referat Komunikacji Społecznej UMiG Serock, ul. Rynek 21, 
tel 22 782 88 43, a.wozniakowska@serock.pl; promocja@serock.pl 

Warsztaty będą filmowane i fotografowane przez Organizatora. 
Zdjęcia, które w myśl Art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych nie stanowią rozpowszechniania wizerunku, mogą być 
publikowane na stronach www Organizatora i w innych mediach 
w celu promocji wydarzenia. Dotyczy to przypadków, gdy uczestnik 
zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w za-
jęciach w otoczeniu prowadzącego, w trakcie warsztatów oraz wte-
dy, gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu 
przed kamerą bądź pozowanie do zdjęcia. Szczegółowe informacje 
dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są 
w Polityce prywatności Organizatora, tj. Urzędu Miasta i Gminy 
w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock.

        Rola Folklora - czyli serockie poszukiwania lokalnej 
          obrzędowości i gawędy o dawnych zwyczajach
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OŚWIATA

Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej 
pomagają najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie!

OŚWIATA

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock

OŚWIATA

Informacja dotycząca zapisywania dzieci 
do klasy pierwszej szkoły podstawowej

OŚWIATA

Umiem pływać w gminie Serock 2019 

Od 11 do 25 marca 2019 r. będzie można 
złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przed-
szkola lub oddziału przedszkolnego w szko-
le podstawowej na rok szkolny 2019/2020. 
Rodzice dzieci, które aktualnie korzystają 
z wychowania przedszkolnego nie składają 
ponownie wniosku o przyjęcie dziecka do 
przedszkola, tylko deklarację kontynuacji 

wychowania przedszkolnego w danym przed-
szkolu w terminie od 1 do 8 marca 2019 r. 

Rekrutacją do przedszkoli na rok szkolny 
2019/2020 objęte są dzieci urodzone w roku 
2013, 2014, 2015, 2016. Dzieci urodzone w 2013 
roku (sześcioletnie) obowiązane są odbyć roczne 
przygotowanie przedszkolne. Dziecko sześciolet-
nie na wniosek rodziców może także rozpocząć 

naukę w klasie I szkoły podstawowej. Dzieci 
z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynu-
ują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, 
oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. 

Szczegółowe informacje na temat zasad 
i kryteriów rekrutacji dostępne są na stronie 
internetowej: www.oswiata.serock.pl. 

ZOSiP 

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej, 
przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe 
w obwodzie szkoły, na podstawie zgłoszenia 
rodziców.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowa-
dza się w sytuacji, gdy szkoła po przyjęciu 
zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie, 
nadal dysponuje wolnymi miejscami w od-
dziale/oddziałach klas pierwszych i może 
przyjąć dzieci zamieszkałe poza obwodem 
szkoły.  

Terminy rekrutacji oraz kryteria rekruta-
cyjne dla kandydatów spoza obwodu określo-
ne są przez organ prowadzący  w załączniku 
nr 2 do Zarządzenia Nr 10/B/2019  Burmistrza 
Miasta i Gminy Serock z dnia 30.01.2019 r. 

Do klasy pierwszej przyjmowane są: 
• dzieci 7 letnie (urodzone w 2012 r.) 

– objęte obowiązkiem szkolnym
• dzieci 6 letnie (urodzone w 2013 r.) 

– zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko:
- korzystało z wychowania przedszkol-

nego w roku szkolnym poprzedzającym 
rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę 
w szkole podstawowej albo

- posiada opinię o możliwości rozpo-
częcia nauki w szkole podstawowej, wy-
daną przez publiczną poradnię psycholo-
giczno-pedagogiczną albo niepubliczną 
poradnię psychologiczno-pedagogiczną 
założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudnia-
jącą pracowników posiadających kwalifika-

cje określone dla pracowników publicznych 
poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Dziecko, które zostało wcześniej przy-
jęte do szkoły podstawowej, jest zwolnio-
ne z obowiązku rocznego przygotowania 
przedszkolnego. 

Terminy zgłoszeń dziecka do klasy 
pierwszej szkoły podstawowej, w obwodzie 
której mieszka dziecko, prowadzonej przez 
Miasto i Gminę Serock, ustala Dyrektor 
Szkoły.

Druki zgłoszeń będą dostępne w sekreta-
riatach poszczególnych szkół podstawowych 
oraz na ich stronach internetowych. 

ZOSiP 

Po raz kolejny Miasto i Gmina Serock 
otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki na zajęcia nauki pływa-
nia dla najmłodszych uczniów szkół pod-
stawowych.

Na 2019 rok zaplanowano udział w pro-
gramie 180. dzieci. Zajęcia odbywają się na 
basenie w Hotelu Warszawianka w Jachrance 
oraz na basenie w Stanisławowie Pierwszym 
gm. Nieporęt. 

Program „Umiem pływać w gminie Se-
rock 2019” jest realizowany w dwóch turach: 
Pierwsza tura trwa od lutego do czerwca 
2019 r. i obejmuje 105. uczniów ze szkół: 
w Serocku, Zegrzu oraz Woli Kiełpińskiej, 

natomiast druga od września do grudnia 
2019 r. obejmie 75. uczniów: z Jadwisina i Se-
rocka (kolejne grupy). Zajęcia organizowane 
są w taki sposób, aby dzieci mogły w nich 
uczestniczyć, po skończonych zajęciach 
szkolnych (bez konieczności dodatkowego 
przychodzenia do szkoły).

Dzieci podczas 20. zajęć oswajają się 
z wodą, uczą się podstawowych technik pły-
wackich, doskonalą nabyte umiejętności. 
Uczestnictwo w programie zachęca do syste-
matycznego uprawiania sportu, prowadzenia 
zdrowego i aktywnego stylu życia.

Pływanie postrzegane jest jako sport 
wszechstronny i bezpieczny, przyczynia się 

do podnoszenia ogólnej wydolności organi-
zmu. Mali pływacy mają lepszą koordynację 
ruchową, są bardziej sprawni, wykazują się 
większą odwagą od niepływających rówieśni-
ków. Ćwiczenia w wodzie to również jeden ze 
sposobów zapobiegania i korygowania wad 
postawy. 

Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów 
programu, dlatego warto motywować dzieci 
do systematycznego uczęszczania na zajęcia 
i skorzystać z szansy nauki pływania.   

Planowany koszt realizacji zada-
nia 74.290,00 zł; dofinansowanie MSiT 
31.800,00 zł.

ZOSiP Serock

Przedszkolaki i uczniowie klas I-III z Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kieł-
pińskiej wzięły  udział w ogólnopolskiej akcji 
UNICEF „Wszystkie Kolory Świata”. Akcja 
już po raz piąty jest przeprowadzana w pol-
skich placówkach edukacyjnych i ma na celu 
kształtowanie wśród dzieci i młodzieży po-
stawy tolerancji i otwartości na inne kultury. 
Uświadamia również, że pomaganie może być 
nie tylko pożyteczne, lecz także przyjemne, 
a dodatkowo pozwała na zebranie środków 
koniecznych do wsparcia programów szcze-
pień ratujących życie dzieci w najuboższych 
krajach świata.

W ramach akcji nasze przedszkolaki 
i uczniowie klas młodszych własnoręcznie 
lub z pomocą mamy, czy babci projektowali 
i szyli szmaciane lalki. Każda z nich mia-
ła nadane imię i określony kraj, z którego 
pochodziła. Wykonane lalki zostały przeka-
zane na aukcję, która odbyła się tuż przed 
feriami  w czasie szkolnego balu karnawa-
łowego. Na ten dzień zostali zaproszeni do 
szkoły rodzice i dziadkowie, aby również 
mogli wesprzeć podjęte działania. W czasie 
aukcji każdy mógł wybrać sobie lalkę, wyli-
cytować i zaopiekować się nią, a jednocze-
śnie uratować życie dziecku, przekazując 

na ten cel darowiznę. Zebrane środki w wy-
sokości 1186 zł umożliwią zaszczepienie 
dzieci mieszkających w najbiedniejszych 
krajach świata, gdzie codziennie zagrażają 
im takie choroby jak gruźlica, odra, tężec 
czy polio. W ramach realizacji projektu, 
uczniowie naszej szkoły zapoznają się rów-
nież z życiem codziennym rówieśników 
w wybranych krajach, a najbardziej orygi-
nalna lalka zostanie zgłoszona do ogólno-
polskiego konkursu.

Szkolni koordynatorzy projektu 
- Ewa Bella-Więcka, 

Maria Przybysz -Wydra

OŚWIATA

Szkoła Magii w Woli Kiełpińskiej
Szkoła Magii w Woli Kiełpińskiej pręż-

nie działa. Sowy przylatują punktualnie, 
a uczniowie z zapałem realizują miesięczne 
zadania. 

Szkoła Magii to projekt, którego celem  
jest integracja i zaangażowanie uczniów w ży-
cie placówki. Młodzież co miesiąc dostaje 
zadania związane z wydarzeniami szkolnymi. 
We wrześniu - z Europejskim Dniem Języków 
Obcych, w październiku - ze Świętem Dyni 
i dekoracją na dyskotekę. W listopadzie za-
dania dotyczyły Święta Odzyskania Niepod-
ległości, w grudniu występu na Talentynkach 
2018, natomiast w styczniu wykonania deko-
racji na dyskotekę szkolną. 

Projekt ma na celu również uświadomie-
nie uczniom, że współdziałanie jest istotne 
w kształtowaniu właściwych postaw spo-
łecznych - uczy bowiem pracy zespołowej 

i odpowiedzialności za powierzone zadania. 
Daje również możliwość twórczego działania, 
a przy tym też dobrej zabawy.

W ramach Szkoły Magii już w czerwcu 
rozstrzygnięty zostanie „Pierwszy Szkolny 
Turniej Magiczny”.
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KULTURA

Psychologiczny striptiz w show Marka Bukowskiego

KULTURA

"Żona do adopcji" 
- komedia omyłek w znakomitym wykonaniu

Monodram  „MISTRZOWIE SEKSU” 
w wykonaniu znakomitego i popularnego ak-
tora Marka Bukowskiego, który z właściwym 
sobie wdziękiem balansował na granicy kaba-
retowego stand-up’u i aktorskiego monodra-
mu został zaprezentowany serockiej publicz-
ności w dniu 17 lutego.

„Mistrzowie seksu”, to błyskotliwa kome-
dia przekraczająca granice treści i formy, to 
spektakl na podstawie „Animals and Other 
Lovers” Johna Tobiasa, w tłumaczeniu Elżbie-
ty Woźniak i w reżyserii Jerzy Gudejko. Pol-
ską wersję stworzyli: mistrz ironii Jerzy Hutek 
oraz lider „Kabaretu Moralnego Niepokoju” 
Robert Górski.

Marek Bukowski wcielił się w postać na-
ukowca, podróżnika i niestety, niezbyt udane-
go męża o imieniu Wiktor. Próbował podjąć 
próbę  zniwelowania problemów w relacjach 

damsko-męskich szukając inspiracji w świe-
cie zwierząt. Wiktor jako naukowiec bez skrę-
powania odpowiadał na pytania, które zwykle 
wstydzimy się zadać.  Jak one to robią? Czy 

możemy się od nich czegoś nauczyć? Serocka 
publiczność z dużą dawką humoru reagowała 
na wykład Wiktora.

CKiCz w Serocku

„Żona do adopcji" to komedia, swego 
rodzaju studium przypadku przeciętne-
go polskiego małżeństwa, wyreżyserowana 
przez Jakuba Ehrliha. Na deskach sali wido-
wiskowej CKiCz w Serocku mieliśmy okazję 
obejrzeć ją 27 stycznia br. w wykonaniu: Olgi 
Borys, Marka Pitucha i Jakuba Wonsa.

Spektakl ten to znakomity sposób na 
rozrywkę. Pomyłki, erotyczne aluzje, między-
płciowe przebieranki, problemy dotyczące 
m.in. porysowanej patelni czy więzi z mamu-
sią. To wszystko sprawiało, że na twarzach pu-
bliczności uśmiech gościł niemal bezustannie.

Bohaterów zastajemy w momencie, kiedy 

żona (Olga Borys) wyjeżdża na wesele przyja-
ciółki. Adam (Jakub Wons) używając fortelu 
wymiguje się od obowiązku towarzyszenia 
żonie. Zostaje w domu wierząc, że nacieszy 
się domowym zaciszem.

Mieszkanie nawiedza natrętny domokrąż-
ca (Marek Pituch), który po dłuższej konwer-
sacji okazuje się Filipem, kolegą z podstawów-
ki. Do drzwi puka przedstawicielka Ośrodka 
Adopcyjnego, o której wizycie Adam zupełnie 
zapomniał. Spokojne dotychczas życie boha-
tera wypełniają niedomówienia, pomówienia 
i abstrakcyjne insynuacje. A wszystko okra-
szone szczyptą "normalności".

Dużą zaletą tej sztuki jest gra aktorów 
stojąca na naprawdę wysokim komediowym 
poziomie. Olga Borys świetnie wcielała się 
w rolę rozkapryszonej żony, czy surowej 
urzędniczki. Jakub Wons wprawnie zagrał 
męża – pantoflarza. Marek Pituch natomiast 
mistrzowsko wcielił się w rolę akwizytora, 
a przede wszystkim z niezwykłą fantazją ode-
grał (epizodycznie) rolę żony.

Choć mężczyzna w kobiecym przebraniu 
to nic nowego na teaatralnej scenie, to Marek 
Pituch musiał wykazać się niezwykłym talen-
tem, by tak genialnie zagrać kobietę.

CKiCz w Serocku

KULTURA

Konkurs Kartka Walentynkowa
Po raz pierwszy postanowiliśmy zor-

ganizować nieco inny konkurs plastyczny 
pt. „Kartka Walentynkowa”.  

W dniu 8 lutego 2019 r. rozstrzygnięto 
I Gminny Konkurs Plastyczny „KARTKA 
WALENTYNKOWA”

Do konkursu nadesłano 36 prac z terenu 
Miasta i Gminy Serock.

JURY: Kinga Kosińska; Karolina Kosin-
ska-Ageev; Monika Witkowska-Bugaj oraz Da-
mian Marcin Sosnowski wyłoniło zwycięzców. 

I kategoria – uczniowie klas I-III
- I miejsce  - JULIA OLSZEWSKA, kl. I
- II miejsce - NINA STAŃCZAK, kl. II  
- III miejsce - WERONIKA ZAGÓRSKA, kl. I

II kategoria – uczniowie klas IV-VI
- I miejsce - DOMINIK PALACZ, lat 10
- II miejsce – AMELIA CHEŁSTOWSKA, kl. V  
- III miejsce – ALICJA CHRZANOWSKA, kl. V 
oraz VICTORIA DĘBEK, kl. IV
- wyróżnienie – ZUZANNA ZAJĄC,

III kategoria – uczniowie klas VII oraz 
gimnazjum
- I miejsce  - MILENA KOPACZ, lat 13
- II miejsce – JULIA MIROŃSKA, kl. VII
- III miejsce – MAJA LIS, lat 13

IV kategoria – uczniowie szkół średnich
- wyróżnienie – SANDRA DOBOSZ, lat 17

Dziękujemy wszystkim, którzy przygoto-
wali prace, a w szczególności młodzieży, któ-
ra miała za zadanie napisać wiersz w języku 

angielskim. Otrzymaliśmy wiele ciekawych 
prac, spośród których naprawdę trudno było 
wybrać te najlepsze.

Uroczyste rozdanie nagród odbyło się 
14 lutego w serockim Ratuszu. Nagrody i dyplo-

my wręczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
Artur Borkowski, Dyrektor Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Serocku Renata Mulik oraz 
Pani Monika Witkowska-Bugaj lektorka j. an-
gielskiego oraz właścicielka Best School Serock, 

które wraz z siecią sklepów Netto oraz Pizzerią 
Diabolica ufundowało nagrody w konkursie.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy 
wielu walentynkowych dni w roku.

CKiCz w Serocku
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SPORT

Tenis Stołowy Grand Prix Mazowsza

SPORT

Gminne rozgrywki w mini piłce siatkowej

W dniach 19 i 20 stycznia odbyło się III Grand Prix Mazowsza w kategoriach Skrzatek - w Wyszogrodzie i Młodziczek - w Siedlinie. Zawod-
niczki z Serocka uzyskały bardzo dobre wyniki. W turnieju Skrzatek II miejsce zajęła Liljana Tylka, III miejsce zajęła Julia Szulakowska, nato-
miast Hania Sokołowska była VIII. W Siedlinie, w turnieju Młodziczek, najlepsza nasza zawodniczka - Zuzanna Mulik, uplasowała się miejscu 
w przedziale między 13. - 16. pozycją. Gratulujemy zawodniczkom i trenerom.

W sobotę 16 lutego na hali sportowej Po-
wiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Serocku odbyły się Mistrzostwa na-
szej gminy w mini piłce siatkowej, w ramach 
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
Dziewcząt i Chłopców. W zawodach wystar-
towały wszystkie szkoły podstawowe z Gmi-
ny Serock. Zawodniczki i zawodnicy ry-
walizowali w czteroosobowych drużynach, 

grając na boiskach 7 na 7 metrów. Rywali-
zacja była bardzo zacięta, a wyniki końcowe 
są następujące:

Dziewczęta:
1. SP Serock
2. SP Wola Kiełpińska
3. SP Jadwisin
4. SP Zegrze 

Chłopcy:
1. SP Serock
2. SP Wola Kiełpińska
3. SP Jadwisin
Organizatorami zawodów był w katego-

rii dziewcząt Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Woli Kiełpińskiej - Pani Katarzyna Świą-
tecka, w kategorii chłopców Szkoła Podsta-
wowa w Serocku Pani Katarzyna Tulin.
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SPORT

KS Sokół Serock zwycięża w Polskiej Lidze Korfballu
W sobotę 16 lutego, odbyła się kolejna kolejka Polskiej Ligi Korfballu. 

Sokół Serock debiutuje w rozgrywkach PLKorf, nie mniej jednak z pewno-
ścią będzie walczył o Mistrzostwo Polski w sezonie 2018/19. W sobotę Sokół 
zagrał na własnym boisku z liderem tabeli Defenders Wrocław i zainkasował 
4 punkty wygrywając dwumecz 21:11 oraz 17:10. 

Drużyna pod wodzą Macieja Goławskiego gra w składzie: Aleksandra 
Wrońska 16, Angelika Deptuła 22, Angelika Zielonka 2, Daria Diadik 4, Da-
wid Waśniewski 15, Grzegorz Hładun największy 99, Jakub Piszczyk 69, Jędrek 
Masztaleruk 77, Kacper Nowak 8, Kamil Musialiński 13, Kamila Kalinowska 9, 
Karolina Pawlak 6, Klaudia Majchrzak 3, Krzysztof Rubinkowski 1, Maciej Go-
ławski 23, Maja Janiec 14, Marlena Kołodziej 7, Mateusz Sokolnicki 11, Mikołaj 
Sokolnicki 5, Piotr Mulik 12, Rafał Diadik 10, Tamara Siemieniuk 20, Wioletta 
Pokrzywnicka.

 Trwa nabór do drużyny. Zgłoszenia i pytania prosimy kierować na adres 
mailowy: m.golawski@korfball.pl
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW
 OD MARCA DO GRUDNIA 2019 R.  – C.D. 

ZABUDOW
A JEDNORODZINNA 

Miejscowość 
Dzień odbioru 

Rodzaj odpadów 

Marzec 

Kwiecień 

Maj 

Czerwiec 

Lipiec 

Sierpień 

Wrzesień 

Październik 

Listopad 

Grudzień 

Serock
2) 

Czwartek 

zm
ieszane 

7, 21 
4, 18 

2,16,30 
13, 27 

11, 25 
8, 22 

5, 19 
3,17,31 

14,28 
12, 28 

segregowane 
7 

4 
2 

13 
11 

8 
5 

3 
14 

12 
biodegradowalne 

 
18 

2, 16 
13, 27 

25 
22 

19 
17 

28 
 

gabaryty 
 

4 
 

 
 

 
5 

 
 

 

Borowa Góra, Dosin 
Czwartek 

zm
ieszane 

14, 28 
11, 25 

9, 23 
6, 22 

4, 18 
1,17,29 

12, 26 
10, 24 

7, 21 
5, 19 

segregowane 
14 

11 
9 

6 
4 

1 
12 

10 
7 

5 
biodegradowalne 

 
25 

9, 23 
6, 22 

18 
17 

26 
24 

21 
 

gabaryty 
 

11 
 

 
 

 
12 

 
 

 

Izbica, Jachranka, Skubianka 
Piątek 

zm
ieszane 

1,15,29 
12, 26 

10, 24 
7, 21 

5, 19 
2,16,30 

13, 27 
11, 25 

8, 22 
6, 20 

segregowane 
15 

12 
10 

7 
5 

2 
13 

11 
8 

6 
biodegradowalne 

 
26 

10, 24 
7, 21 

19 
16 

27 
25 

22 
 

gabaryty 
 

12 
 

 
 

 
13 

 
 

 

Bolesławowo, Dębe, Guty, 
Ludwinowo Dębskie, Stanisławowo 

Piątek 

zm
ieszane 

8, 22 
5, 19 

4,17,31 
14, 28 

12, 26 
9, 23 

6, 20 
4, 18 

2,15,29 
13, 27 

segregowane 
8 

5 
4 

14 
12 

9 
6 

4 
2 

13 
biodegradowalne 

 
19 

4, 17 
14, 28 

26 
23 

20 
18 

15 
 

gabaryty 
 

5 
 

 
 

 
6 

 
 

 
 

2) dot. ulic: Arkadii, Asnyka, Batogowskiego, Brukowa, Centkiewicza,  Chmielna, Cicha, Czeska, Farna, Fredry, Hubickiego, Karolińska, Kędzierskich, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Koszykowa, 
Krasińskiego, Matejki, Mickiewicza, Miłosza, Niemena, Niska, Norwida, Nefrytowa, Orla, Orzeszkowej, Piaskowa, Poniatowskiego, Prosta, Radziwiłła, Radzymińska, Reja, Retmańska, Rubinowa ,Reymonta, 
Rybaki, Rynek, Sienkiewicza, Słowackiego, Stokrotki, Szczygielskiego, Syrkusów, Św. Barbary, Św. W

ojciecha, Tony Halika, Tuwima, W
arszawska, W

ąska, W
itkiewicza, W

łoska, W
olskiego, W

yzwolenia, 
Zachodzącego Słońca, Zdrojowa, Żeromskiego, 11-tego Listopada 

ZABUDOW
A W

IELORODZINNA 
ODPADY ZMIESZANE – każdy poniedziałek i czwartek miesiąca 
ODPADY SEGREGOW

ANE – nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie.  
ODPADY BIODEGRADOW

ALNE – 18.04, 2.05, 16.05, 13.06, 27.06, 25.07, 22.08, 19.09, 17.10, 28.11 (czwartki) 
ODPADY W

IELKOGABARYTOW
E – 04.04, 05.09 (czwartki) 

 Uwaga: Odbiór odpadów od godziny 7 rano. Prosim
y o wystawienie pojem

ników i otwarcie altan śm
ietnikowych. 

W
szelkie uwagi dotyczące odbioru odpadów należy składać do Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21, tel. 22 782 75 73, 

mgzgk@
serock.pl  Reklam

acje w sprawie nieodebranych odpadów należy zgłaszać w dniu następującym po terminie określonym w harmonogramie. 


