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W LUTYM ZAPRASZAMY NA...

Przedsięwzięcia kulturalne:
29 stycznia godz. 18.00
Sala widowiskowa Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku (ul. Pułtuska 35)
Spektakl „Ptasie radio” w wykonaniu Grupy Teatralnej „Starszaki”. Grupa „Starszaki” działa w ramach
serockiego Teatru dla Seniorów, powołanego w październiku ubiegłego roku przy wsparciu Powiatu Legionowskiego. To pierwszy występ w ich wykonaniu. Po spektaklu – występ grupy wokalnej seniorów „Babie
lato”. Wstęp wolny.

9 lutego godz. 15.00
Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku (ul. Św. Wojciecha 1)
Prelekcja Mirosława Pakuły, pt. „Twierdza Zegrze – zarys historii”. Wstęp wolny.

14 lutego godz. 19.00 Sala widowiskowa Centrum Kultury i Czytelnictwa
w Serocku
Kino otwarte, projekcja filmu Plan B. Wstęp wolny.

II Gminny Konkurs Plastyczny „Kartka Walentynkowa”.
Regulamin konkursu na stronie www.kultura.serock.pl. Wystawa pokonkursowa od 14 lutego w Urzędzie
Miasta i Gminy w Serocku. Szczegóły na stronach: www.serock.pl i www.kultura.serock.pl

Przedsięwzięcia sportowe:
1 lutego
Gminne rozgrywki w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej - Tenis Stołowy dziewcząt
i chłopców (dzieci)

9 lutego
Zakończenie Halowej Ligi Serock

10 – 16 lutego
Wyjazd do Dzierżoniowa - zimowisko w ramach współpracy miast partnerskich

29 lutego
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Gminne rozgrywki w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej - Tenis Stołowy dziewcząt
i chłopców (młodzież)

Szczegóły na stronie: www.sis.serock.pl

Zagadka

Nazwa naszego miasta pochodzi najpewniej od przymiotnika „szeroki”, odnoszącego się do szerokiego koryta połączonych wód Narwi i Bugu, bądź szerokiej skarpy, na której powstał średniowieczny
gród.
Podaj pięć wariantów najstarszych zapisów tej nazwy.
Podpowiedź: Rozwiązanie znajdziesz w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku, na jednym
z posterów wiszących na ścianie.
Na odpowiedzi czekamy do 10 lutego 2020 roku pod adresem mailowym: izbapamieci@serock.pl.
Wygrywa pierwsza osoba, która prześle prawidłową odpowiedź na pytanie. O wygranej i terminie
odbioru nagrody (zestawu gminnych gadżetów) zwycięzcę poinformujemy mailowo.
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Szanowni Państwo!
Oddajemy w Państwa ręce nową wersję naszego gminnego
miesięcznika. Informator Gminy Serock ma zmienioną szatę graficzną
i układ, który nawiązuje do szablonu strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. Pojawiły się także nowe działy, tematy, a także
ciekawostki i zabawy dla czytelników. Mamy nadzieję, że te zmiany
przypadną Państwu do gustu i będziecie z niecierpliwością oczekiwać
kolejnych numerów.
Rok 2020, to rok wielu istotnych dla społeczności lokalnej rocznic.
6 stycznia minęła 170. rocznica urodzin Witolda Zglenickiego, 16 marca
mija 50. rocznica śmierci Jerzego Szaniawskiego, a w sierpniu obchodzić będziemy 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Ponadto w kwietniu
mija 80. Rocznica Zbrodni Katyńskiej, a w maju 100. rocznica urodzin
Karola Wojtyły, późniejszego papieża Jana Pawła II. Również w maju
obchodzić będziemy 30-lecie samorządności w Polsce. Kalendarz serockich imprez obfitował będzie także w wiele przedsięwzięć kulturalnych
i sportowych, z których bez wątpienia warto zwrócić szczególną uwagę
na majowy Triathlon i czerwcowe Wianki, organizowane w klimacie
flisackim.
Rozpoczęty rok, to także pierwszy rok funkcjonowania spółki gminnej pod nazwą Serockie Inwestycje Samorządowe, która realizować będzie między innymi dotychczasowe zadania Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Od bieżącego roku mieszkańcy gminy mogą wyrobić Kartę Serocczanina, która zapewnia między innymi bezpłatne przejazdy Lokalną
Komunikacją Autobusową.
Zachęcamy Państwa do lektury Informatora oraz śledzenia naszej
strony internetowej www.serock.pl oraz fanpejdża na Facebooku:
Urząd Miasta i Gminy w Serocku.
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Informacje dla mieszkańców
Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Artur Borkowski, w zagadnieniach wykraczających poza sprawy merytoryczne referatów, przyjmuje
mieszkańców w poniedziałki, w godzinach 12.00 – 15.30.
Zastępca Burmistrza, Marek Bąbolski, w sprawach związanych z inwestycjami, sprawami komunalnymi, wodociągowymi i ochrony środowiska, przyjmuje również w poniedziałki w godzinach 12.00 – 15.30.
W sprawach nagłych, wymagających interwencji Burmistrza, można ustalić spotkanie w innym terminie niż ww. termin poniedziałkowy. W tym celu
prosimy o zgłoszenie telefoniczne pod nr 22 782 88 05.
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku, Mariusz Rosiński
pełni dyżur w poniedziałki, w godz. 18.30 – 20.30, pokój 31.
Rada Seniorów przyjmuje informacje i sugestie dotyczące problemów
seniorów i osób starszych pod e-mail: serock.radaseniorow@mail.com oraz
w każdą środę w godzinach 12.00 – 14.00 w Klubie Aktywności Społecznej,
ul. Kościuszki 8a w Serocku.

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
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KOMUNIKATY

Podatki i opłaty lokalne w 2020 r.
Urząd Miasta i Gminy w Serocku
informuje, że od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe wzory formularzy informacji
i deklaracji podatkowych (informacje
o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
informacje o lasach oraz deklaracje na
podatek rolny, leśny i od nieruchomości) określone przez Ministra Finansów
(Rozporządzenie Ministra Finansów
poz. 1104, poz.1105, poz.1126).
Nowe formularze mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, z tytułu,
których obowiązek podatkowy powstał
po 1 lipca 2019 r.
Jeżeli
obowiązek
podatkowy
powstał przed 1 lipca 2019 roku stosuje się dotychczasowe wzory informacji
i deklaracji uchwalone przez Radę
Miejską w Serocku Nr 274/XXV/2016
z dnia 7 listopada 2016 r.
Urząd Miasta i Gminy Serock informuje, że od 1 stycznia 2020r zgodnie z Uchwałą nr 165/XVI/2019 Rady
Miejskiej w Serocku z dnia 27 listopada 2019 r. obowiązują nowe stawki
podatku od nieruchomości na terenie
Miasta i Gminy Serock.
Od dnia 1 stycznia 2020 roku będziemy płacić:

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:
1) od gruntów:
• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków – 0,85 zł od1 m²
powierzchni,
• pod wodami powierzchniowymi
stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników
sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni,
• pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 0,34
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 zagospodarowania
przestrzennego przewiduje przezna-
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czenie pod zabudowę mieszkaniową,
usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia
wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat,
a w tym czasie nie zakończono budowy
zgodnie z przepisami prawa budowlanego- 2,84 zł od 1 m 2 powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
• mieszkalnych – 0,73 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej,
• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej
–21,90 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
• zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
kwalifikowanym materiałem siewnym
– 11,18 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
• związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych
świadczeń– 4,87 zł od 1m² powierzchni
użytkowej,
• pozostałych, w tym zajętych na
prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 7,50
zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
z wyjątkiem budynków gospodarczych
i komórek, dla których stawka wynosi
3,75zł od 1 m²powierzchni użytkowej.
3) od budowli
2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
Terminy płatności: osoby fizyczne –
do 16 marca, do 15 maja, do 15 września, do 16 listopada
Terminy płatności: osoby prawne – do 15 dnia każdego miesiąca,
za styczeń do 31 stycznia.

PODATEK ROLNY:
• od 1 ha przeliczeniowego gruntów
gospodarstw rolnych – 112,50 zł za 1 ha.
• od 1 ha gruntów stanowiących
działki rolne – 225,00 zł za 1 ha.
• równowartość 5 q żyta x 45 zł =
225,00 zł).

Informator Gminy Serock

PODATEK LEŚNY:
Stawka podatku leśnego na 2020 rok
wynosi - 42,7328 zł za 1 ha.
(0,220 m 3 x 194,24 zł.)

PODATEK OD ŚRODKÓW
TRANSPORTOWYCH:
Opłaty pozostają na tym samym
poziomie co w 2019 roku
Termin płatności: 17 lutego i 15
września każdego roku na rachunek
bankowy gminy, na terenie której
znajduje się miejsce zamieszkania lub
siedziba podatnika.
W 2020 roku podatki i opłaty
będziemy wnosić na:
- indywidulane rachunki bankowe 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 Serock lub
bezpośrednio w kasie Banku Spółdzielczego w Legionowie, Filia
w Serocku, ul. Rynek 21 .
Płacąc podatki w kasie banku oraz
przy użyciu karty płatniczej nie ponosimy dodatkowych opłat.
Przypominamy: Od dnia 1 października 2016 roku nie można dokonywać
wpłaty podatków lokalnych w formie
gotówki w siedzibie Urzędu Miasta
i Gminy Serock. Wpłaty podatków
w formie gotówki przyjmuje Bank Spółdzielczy w Legionowie, którego siedziba znajduje przy Rynku w Serocku.
Wpłacając podatki prosimy o posiadanie decyzji wymiaru podatku. Decyzja zawiera kwotę raty podatku oraz
numer rachunku bankowego na który
należy wpłacić podatek. Są to informacje niezbędne do wykonania dyspozycji płatności podatku przez pracownika banku. Dane te znajdują się na
decyzjach podatkowych doręczanych
podatnikom na początku każdego roku.
W przypadku braku decyzji niezbędne
informacje można uzyskać osobiście
w Urzędzie Miasta i Gminy Serock
(I piętro – pokój 34, 35, 36) lub pod
numerem telefonów: 022 782-88-08;
022 782-88-09; 022 782-88-07; 022
782-88-30; 022 782-88-50; 022 782-88-
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88. Od pobranych kwot bank nie nalicza dodatkowych opłat.

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
W 2020 ROKU:
31 marca 2020 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.
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO
WŁASNOŚCI (na mocy ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego
gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności
tych gruntów):
Termin opłaty rocznej za 2019
rok upływa 29 lutego 2020 roku
(zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy).
Termin opłaty rocznej za 2020
rok upływa 31 marca 2020 roku
(zgodnie z art. 7 ust. 5 ustawy).
Powyższe
opłaty
tak
jak
w przypadku opłat za użytkowanie
wieczyste wnosimy bez wezwania
przelewem na rachunek bankowy
Miasta i Gminy Serock o numerze:
28 8013 0006 2007 0015 0994 0002.

OPŁATA ZA PSA W 2020 ROKU:
Opłata dotyczy właścicieli psów,
osób fizycznych zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Serock.
Do dnia 1 kwietnia 2020 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 należy wnieść bez wezwania.
W przypadku podatników podatku rolnego, 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
posiadania jednego psa. Osobom zali-

czanym do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przysługuje zwolnienie z tytułu
posiadania jednego psa oraz osobom
niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej 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 Miasta i Gminy Serock lub bezpośrednio w kasie Banku Spółdzielczego
w Legionowie, odział w Serocku.
Wysokość opłaty miejscowej w 2020
roku wynosi 2,17 zł za każdą rozpoczętą dobę.
Opłaty należy dokonać :
- na rachunek bankowy Miasta
i Gminy Serock o numerze:
28 8013 0006 2007 0015 0994 0002

OPŁATA TARGOWA
W 2020 ROKU WYNOSI:
Do 12 m² zajmowanej powierzchni4 zł za każdy rozpoczęty metr zajmowanej powierzchni 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 regulaminu stanowi załącznik do
Uchwały Nr 200/XX/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 kwietnia 2016
roku.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
W 2020 ROKU:
W związku ze zmianą ustawy z dnia
10 marca 2006r. o zwrocie podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do
produkcji rolnej (Dz. U. z 2019r. poz.
2188 ) producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego
zawartego w celnie oleju napędowego zakupionego i wykorzystywanego
do upraw rolnych oraz do chowu lub
hodowli bydła.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ww. ustawy
z dnia 10 marca 2006 r. limit zwrotu
podatku akcyzowego ustala się jako
sumę:
1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki
zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni
użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta
rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień
1 lutego danego roku, oraz
2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki
zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej
liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu
producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony
wniosek o zwrot podatku.
Nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej został ogłoszony w
drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie wzoru wniosku
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Na stronie internetowej BIP Serock
oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest
dostępny edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 roku
( Dz. U. z 2019 poz.2489) w sprawie
stawki zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej
na 1 litr oleju w 2020 roku nie zmienia
się stawka zwrotu podatku akcyzowego
i wynosi 1 zł za 1 litr.
Od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia
2 marca 2020 r. należy złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Serock wniosek
o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz
z oryginałami faktur VAT stanowiącymi
dowód zakupu oleju napędowego za
okres od 1 sierpnia 2019r. do 31 stycznia 2020 r.
W
przypadku
niewykorzystania
limitu w pierwszym terminie, o zwrot
podatku można ubiegać się w drugim
terminie.
Pieniądze wypłacane będą w pierwszym terminie: 1- 30 kwietnia 2020 r.
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przelewem na rachunek bankowy
podany we wniosku.
Drugi termin naboru wniosków - od
3 do 31 sierpnia 2020 r. wraz z fakturami VAT, wystawionymi za zakup oleju
napędowego od 1 lutego do 31 lipca
2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.
W drugim terminie pieniądze wypłacane będą w dniach 1 – 02 listopada
2019 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Wszelkie szczegółowe informacje
dotyczące składania wniosków będą
udzielane przez pracowników Referatu
Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji Urzędu Miasta i Gminy Serock, pokój
35 i pod numerem telefonu (22) 782 88
07, (22) 782 88 09, (22) 782 88 30.
Płacąc podatki w kasie banku oraz
przy użyciu karty płatniczej nie są
naliczane dodatkowe opłaty.
Od stycznia 2020 roku nastąpiła
zmiana wysokości opłaty z tytułu
gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy
Serock.
W wyniku wzrostu kosztów funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od
1 stycznia 2020r. zmianie uległa tzw.
opłata śmieciowa.
Zgodnie z uchwałą Nr 161/XVI/2019
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27

listopada nowa stawka wyniesie 26,00
zł za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. W przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób
selektywny ustalono stawkę opłaty
podwyższonej tj. w wysokości 52,00 zł
miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość.
Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym mogą
skorzystać z ulgi w wysokości 2,00 zł
od stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi , liczonej od
każdego mieszkańca zamieszkującego
daną nieruchomość.
W tym celu należy złożyć nową
deklarację - Załącznik nr 1 (DO-1) do
Uchwały Nr 163/XVI/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 listopada
2019r.
Terminy płatności: do 16 marca, do
15 maja, do 15 września, do 16 listopada.
Właściciele nieruchomości, którzy
dotychczas nie składali deklaracji
proszeni są o ich złożenie na druku
– Załącznik nr 1 (DO-1) do Uchwały
Nr 163/XVI/2019 Rady Miejskiej
w Serocku z dnia 27 listopada 2019 r.
Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za rok od domku letniskowego lub

innej nieruchomości wykorzystywanej
na cele rekreacyjno- wypoczynkowe
wyniesie 169,00 zł za rok, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny.
W przypadku niewypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
w sposób selektywny ustalono stawkę
opłaty podwyższonej tj. w wysokości
338,00 za rok od domku letniskowego
lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na podstawie uchwały nr 162/
XVI/2019 Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 27 listopada 2019 r.
Termin wniesienia opłaty ryczałtowej: do dnia 16 marca 2020 roku.
Właściciele nieruchomości, którzy
dotychczas nie składali deklaracji
proszeni są o ich złożenie na druku
– Załącznik nr 2 (DO-2 ) do Uchwały
Nr 163/XVI/2019 Rady Miejskiej
w Serocku z dnia 27 listopada 2019 r.
Deklaracji nie muszą składać
te osoby, które wcześniej złożyły
deklarację.
Informacje: zakładka BIP/PRAWO
LOKALNE/PODATKI I OPŁATY/ oraz
tel. 022 782 88 07(8,9) pok. 34,36
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy
Serock.
Referat Podatków,
Opłat Lokalnych i Windykacji

Koniec z papierowymi receptami
Od 8 stycznia, przepisując leki
pacjentom, lekarze wystawiają już
tylko e-recepty. Gdzie ich później
szukać? Najwygodniej w aplikacji
mObywatel.
Czytelność, mniej błędów, większe
bezpieczeństwo – tak o e-receptach
pisze wprowadzające je Ministerstwo
Zdrowia. Wystarczy, że na swoje telefony ściągniecie bezpłatną i w pełni
bezpieczną aplikację mObywatel.

Do apteki z telefonem
- mObywatel to w ostatnich tygodniach jedna z najczęściej instalowanych przez Polaków aplikacji. Korzysta
z niej już niemal milion osób – mówi
minister cyfryzacji Marek Zagórski. –
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Stale ją ulepszamy, dodajemy nowe
funkcjonalności. E-recepta jest jedną
z nich – dodaje szef MC.
Co zrobić, aby w swoim telefonie
najpierw znaleźć elektroniczną receptę, a później ją zrealizować?
Krok 1: Po pierwsze ściągnij na swój
telefon i zainstaluj aplikację mObywatel. Znajdziesz ją – w zależności od
tego z jakiego telefonu korzystasz - w
sklepach Google Play lub App Store.
Jest bezpłatna, oficjalna i bezpieczna.
Aby uruchomić aplikację potrzebujesz profilu zaufanego (PZ). To on
gwarantuje pełne bezpieczeństwo
Twoich danych. Nieco niżej znajdziesz
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informację jak najszybciej (od ręki i za
darmo) założyć profil zaufany.
E-recepta w aplikacji mObywatel
jest dostępna na smartfonach z systemem operacyjnym Android 6.0 wzwyż.
Dobra wiadomość: pod koniec tego
miesiąca będzie dostępna także dla
właścicieli smartfonów z systemem
iOS.
Wracamy do realizacji e-recepty.
Krok 2: Jeśli masz już ściągniętą
i zainstalowaną aplikację mObywatel,
wybierz w niej kartę eRecepta.
Krok 3: Będąc w aptece, wybierz
którą e-receptę chcesz zrealizować.
Pokaż farmaceucie ekran telefonu
z wyświetlonym kodem QR. Jeśli nie
chcesz pokazywać ekranu telefonu,

KOMUNIKATY
podaj numer PESEL (swój lub osoby, na
którą recepta jest wystawiona) oraz
kod spod e-recepty.
Gotowe!

Załóż profil
E-recepta to niejedyny powód,
dla którego każdy pacjent ze
smartfonem powinien zainstalować sobie aplikację mObywatel.
Znajdziesz tam także mTożsamość,
czyli odzwierciedlenie danych
z dowodu osobistego.
Możemy się nią legitymować wszędzie tam, gdzie nie ma
obowiązku okazywania dowodu
osobistego, w tym także w przychodniach lekarskich – przypomina
minister cyfryzacji Marek Zagórski.
Tak jak wspominaliśmy, aby
uruchomić w telefonie mObywatela, potrzebujesz profilu zaufanego
(PZ). Oto instrukcja jak go założyć.
Masz do wyboru dwie możliwości:
1. Skorzystaj z bankowości elektronicznej.
Jeśli masz konto w bankach: PKO
Bank Polski SA, Santander, Bank Pekao,
mBank, ING Bank Śląski, Alior Bank,
Millennium Bank, T-Mobile Usługi
Bankowe lub na platformie Envelo
możesz założyć PZ przez internet. Cały

proces zajmie Ci kilka minut:
Krok 1: w systemie bankowości
elektronicznej Twojego banku wypełnij
formularz o założenie profilu zaufanego.
Krok 2: operację potwierdź bankowym kodem autoryzacyjnym. Na adres
mailowy otrzymasz potwierdzenie
założenia konta.
2. Załóż PZ online i potwierdź go w
ciągu 14 dni w jednym z 1500 Punktów
Potwierdzających (na przykład w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku).
Krok 1: wejdź na stronę www.
pz.gov.pl i wybierz możliwość założenia
profilu zaufanego z potwierdzeniem w
Punkcie Potwierdzającym.
Krok 2: po założeniu PZ w Internecie, idź do Punktu Potwierdzającego.
Masz na to 14 dni od złożenia wniosku.
Sprawdź, gdzie w Twojej okolicy znajduje się najbliższy.

IKP to aplikacja Ministerstwa Zdrowia, w której znajdziesz:
• swoją dokumentację medyczną (np. e-recepty i e-skierowania,
a wkrótce także swoje wyniki badań
czy wypis ze szpitala),
• informacje o wysokości refundacji (kupionych leków i innych produktów medycznych oraz świadczeń wykorzystanych w ramach NFZ — na przykład
przebytego zabiegu lub badania),
• informacje o zaleconej dawce
leków,
• informacje o zaplanowanych
świadczeniach refundowanych przez
NFZ, takich jak wizyta u Twojego lekarza specjalisty czy planowany termin
rehabilitacji.
Obecnie swój profil zaufany ma już
niemal 4,7 miliona Polaków. Dołącz do
nich już dziś.
		
Źródło: www.gov.pl

E-pacjent
Dlaczego każdy pacjent powinien
mieć profil zaufany? Bo przyda się nie
raz.
- Profil zaufany to jedyny sposób,
aby zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta (IKP). To właśnie
PZ gwarantuje pełne bezpieczeństwo
ochrony wrażliwych danych i informacji pacjentów korzystających z IKP
- tłumaczy minister cyfryzacji Marek
Zagórski.

Pomagamy
Co godzinę jedna osoba w Polsce dowiaduje się, że ma nowotwór krwi.
Jedną z takich osób jest Emil, 33-letni
mieszkaniec Serocka. Jego spokój
zakłóciła diagnoza - ostra białaczka
limfoblastyczna.
Jedyną szansą na wyzdrowienie jest dla
Emila przeszczepienie szpiku od Dawcy
niespokrewnionego. Aby się zarejestrować jako potencjalny dawca, odwiedź
stronę www.dkms.pl.
Zachęcamy także do udziału w akcjach
krwiodawstwa dedykowanych Emilowi: 28 lutego i 25 marca na serockim
rynku. Szczegóły na www.serock.pl.
Szczegóły na plakacie.

Informator Gminy Serock
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Inwestycyjne plany na 2020 r.

pliwym atutem przebudowy będzie
rozdzielenie przestrzeni przedszkolnej
od szkolnej, co z pewnością przełoży
się na wzrost bezpieczeństwa najmłodszych dzieci. Na rok 2020 planuje się
uzyskanie pozwolenia na budowę, a w
okresie wakacyjnym - realizację robót
budowlanych
Szczegóły rozwiązań projektowych
znajdą Państwo na stronie www.serock.
pl w kafelku „Rozwijamy gminę”.

POZOSTAŁE INWESTYCJE
PLANOWANE NA ROK 2020
Znaczna część minionego roku
została skoncentrowana na działaniach
związanych z inwestycjami oświatowymi. Opracowano plany realizacji zadań
oraz pierwsze dokumentacje projektowe.

Przedszkole w szkole
W wyniku tych działań powstała
koncepcja rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej o dodatkowe oddziały przedszkolne. Koncepcja zakłada utworzenie
pięciu nowoczesnych oddziałów (sal)
przedszkolnych – każdej z odrębną łazienką. W ramach rozbudowy
powstaną także dodatkowe pomieszczenia do zajęć terapeutycznych oraz
pomieszczenia magazynowe. W wyniku
przebudowy przemodelowana zostanie
także komunikacja w budynku, w taki
sposób, że część przedszkolna będzie
stanowiła samodzielną zamkniętą przestrzeń, zupełnie wydzieloną od szkoły.
Wpłynie to w znaczny sposób na wzrost
bezpieczeństwa najmłodszych. Przedsięwzięcie spowoduje także, że część
pomieszczeń obecnie funkcjonujących
jako odziały przedszkolne zostanie
przydzielona szkole. Dodatkowo, w
ramach zadania planuje się wybudowanie windy osobowej, która zwiększy
dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych. Na rok 2020 przewidziano
opracowanie kompletnej dokumentacji
technicznej i uzyskanie pozwolenia na
budowę.

Wybudują salę gimnastyczną
Opracowano także rozbudowę Szkoły Podstawowej w Jadwisinie. Głównym
założeniem jest stworzenie nowoczesnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, na miarę potrzeb
dzieci uczęszczających do tej placówki.
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Jednak, aby rozbudowa dała oczekiwany efekt, konieczna będzie ingerencja
w część istniejącego budynku (na lewo
od wschodniego wejścia). W wyniku tej
inwestycji szkoła zyska - oprócz dużej
sali gimnastycznej, która będzie mogła
funkcjonować jako dwie mniejsze o
wymiarach 24m x 12m każda - trzy
dodatkowe sale lekcyjne, miejsce na
przestronną bibliotekę oraz dwa zaplecza magazynowe. Dodatkowo planuje się stworzyć przyjazną uczniom,
przestronną część komunikacyjną. Na
rok 2020 przewidziano opracowanie
kompletnej dokumentacji technicznej
i uzyskanie pozwolenia na budowę.

Zerówkowicze zyskają więcej
przestrzeni
Dopełnieniem działań w przestrzeni
infrastruktury oświatowej jest opracowanie dokumentacji projektowej
przebudowy łącznika pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Serocku. Celem tej inwestycji
będzie dostosowanie istniejących tam
pomieszczeń do funkcji, którą pełnią.
Obecnie w tej części budynku funkcjonują trzy oddziały przedszkolne,
biblioteka i mała niefunkcjonalna sala
lekcyjna. Po przebudowie powstaną cztery sale z przeznaczeniem dla
przedszkolaków (klasy „0”), szatnie,
łazienki na każdym piętrze, gabinet terapii zajęciowej oraz niezbędne magazyny. Ponadto - w ramach
projektu przewiduje się budowę windy
gastronomicznej, która umożliwi organizację spożywania posiłków przez
przedszkolaków w salach, bez konieczności schodzenia do stołówki szkolnej, jak to miało miejsce dotychczas.
Przebudowa zakłada wyodrębnienie
obszernej i funkcjonalnej biblioteki
dostępnej z części szkolnej. Niewąt-
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Oprócz licznych działań w zakresie
infrastruktury oświatowej na ten rok
zaplanowano również mnóstwo realizacji działań z zakresu drogownictwa
i oświetlenia drogowego, sieci wodnokanalizacyjnych a także zagospodarowania terenów publicznych, mających
służyć wypoczynkowi i rekreacji.
Pierwszymi realizacjami będą prace
polegające na budowie placu zabaw w
miejscowości Zegrze, budowie ulicy
Polnej w Serocku i Wierzbicy, budowie
kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej
w Wierzbicy i Królewskiej w Jadwisinie.
Ponadto z początkiem roku rozpoczniemy również realizację projektów
oświetleniowych, dla których dokumentacje techniczne opracowaliśmy
w roku ubiegłym. Mowa tu głównie o
oświetleniu w miejscowościach: Bolesławowo, Dębe, Stasi Las ul. Tęczowa,
Serock ul. Słoneczna Polana i Błękitna,
Jachranka.
Dodatkowo dużą część zadań stanowić będą realizacje zadań w ramach
tzw. „funduszu sołeckiego”, czyli
zadań wnioskowanych przez mieszkańców poszczególnych miejscowości
i służących bezpośrednio ich małej
społeczności. Zwykle koncentrują się
one na modernizacjach terenów rekreacyjnych.
Wymienione powyżej zadania
nie wyczerpują oczywiście planów
inwestycyjnych na nowy rok stanowią jedynie zapowiedź tego,
co będzie się działo w sferze inwestycji aż do później jesieni.

Referat Przygotowania
i Realizacji Inwestycji

ROZWIJAMY GMINĘ

Porozumienie w sprawie drogi
W dniu 24.12.2019 r. zostało zawarte porozumienie trójstronne pomiędzy
gminami: Pokrzywnica, Zatory i Serock.
Porozumienie dotyczy wykorzystania
do ruchu powszechnego drogi technologicznej usytuowanej wzdłuż zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego, na
odcinku Łacha – Holendry, gm. Zatory.
Droga jest obecnie wyłączona z ruchu
i znajduje się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie. Naprawa drogi i zapewnienie
środków do jej utrzymania zagwarantuje sprawniejszą komunikację dla
mieszkańców miejscowości Gąsiorowo (w szczególności rejon Tusina),
Kopaniec i Stawinoga z gminą Serock
i drogami krajowymi.

Będzie lepszy dostęp
Porozumienie reguluje wspólne
działania w celu przejęcia w utrzymanie drogi od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz
uzgodnienia sposobu wzajemnej partycypacji w kosztach utrzymania drogi. Ponadto strony zobowiązały się
do podejmowania wspólnych działań
w celu modernizacji zapory bocznej

Uruchomienie dodatkowego kursu z Kani Polskiej
13 stycznia 2020 roku przedsiębiorca świadczący komercyjne usługi w zakresie transportu
osób na trasie Kania Polska – Serock – Warszawa zakończył swoją działalność. Pragniemy
dostępność,
by zapewnić
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Kurs zostaje uruchomiony pilotażowo od 1.02.2020 r. do 31.12.2020 r.

13 stycznia 2020 roku przedsiębiorca
świadczący komercyjne usługi w zakresie transportu osób na trasie Kania
Polska – Serock – Warszawa zakończył
swoją działalność. Pragniemy poinformować, że gdy tylko dotarła do nas ta
informacja podjęto działania mające
na celu zminimalizowanie niedogodności, jakie w związku z tym powstały.
Dlatego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miejscowości położonych po wschodniej stronie Narwi,
z dniem 3 lutego (poniedziałek) zostaje
uruchomiony dodatkowy kurs na linii nr
4 (na czerwono na poniższym rozkładzie). Kurs ten da możliwość przesiadki
do autobusów linii LKA m.in. do Legionowa, a także do autobusów dalekobieżnych w stronę m. st. Warszawy.

Linia nr 3 (kurs z Serocka o 7:05)
pozostaje bez zmian.
Kurs zostaje uruchomiony pilotażowo od 1.02.2020 r. do 31.12.2020 r.

Serock Centrum 02

05:50

11:05

13:55

15:10

16:45

20:45

Serock ul. Czeska 02

05:51

11:06

13:56

15:11

16:46

20:46

Wierzbica Rondo 02

05:52

11:07

13:57

15:12

16:47

20:47

Wierzbica - k. Pobyłkowo 02

05:53

11:08

13:58

15:13

16:48

20:48

Wierzbica III

05:54

11:09

13:59

15:14

16:49

20:49

Wierzbica II

05:55

11:10

14:00

15:15

16:50

20:50

Wierzbica I

05:57

11:12

14:02

15:17

16:52

20:52

Wierzbica PZW 02

05:58

11:13

14:03

15:18

16:53

20:53

Łacha ul. Krótka 02

06:00

11:15

14:05

15:20

16:55

20:55

Łacha ul. Świerkowa 02

06:02

11:17

14:07

15:22

16:57

20:57

Łacha ul. gen. Rayskiego 02

06:04

11:19

14:09

15:24

16:59

20:59

Gąsiorowo OSP 02

06:06

11:21

14:11

15:26

17:01

21:01

Gąsiorowo Grunwaldzka

06:10

11:25

14:15

15:30

17:05

21:05

Gąsiorowo OSP 01

06:12

11:27

14:17

15:32

17:07

21:07

Łacha ul. gen. Rayskiego 01

06:14

11:29

14:19

15:34

17:09

21:09

Łacha ul. Świerkowa 01

06:15

11:30

14:20

15:35

17:10

21:10

Łacha ul. Wyszkowska 02

06:16

11:31

14:21

15:36

17:11

21:11

Nowa Wieś, ul. Letniskowa 02

06:19

11:34

14:24

15:39

17:14

21:14

Kania Nowa - pętla

06:21

11:36

14:26

15:46

17:16

21:16

Nowa Wieś ul. Letniskowa 01

06:23

11:38

14:28

15:48

17:18

21:18

Łacha ul. Wyszkowska 01

06:26

11:41

14:31

15:51

17:21

21:21

Wierzbica Rondo 01

06:28

11:43

14:33

15:53

17:23

21:23

Serock ul. Czeska 01

06:29

11:44

14:34

15:54

17:24

21:24

Serock Centrum 01

06:30

11:45

14:35

15:55

17:25

21:25

Referat Administracyjno-Gospodarczy

Informator Gminy Serock
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Bezpłatnie usuń azbest
NIE ZWLEKAJ, JUŻ TERAZ MOŻESZ
USUNĄĆ AZBEST ZE SWOJEJ NIERUCHOMOŚCI !
Zgodnie z Programem Oczyszczania
Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, w
terminie do 31 grudnia 2032 r. konieczne jest całkowite usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających
azbest. W efekcie doprowadzić ma to
do likwidacji szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko oraz minimalizacji negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością
azbestu na mieszkańców gminy.

gające na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z
terenu naszej gminy. W bieżącym roku
również planujemy pozyskać środki
finansowe na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Osoby zainteresowane uzyskaniem
dofinansowania do usunięcia wyrobów
zawierających azbest z terenu swoich
nieruchomości zapraszamy do składania
wniosków do Urzędu Miasta i Gminy w
Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock,
pok. nr 1 (parter) – kancelaria.

Miasto i Gmina Serock od ponad 10
lat corocznie realizuje zadanie pole-

Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Dotacje na wymianę kotła i likwidację
zbiornika bezodpływowego
Podobnie jak w latach ubiegłych
mieszkańcy gminy Serock mają możliwość skorzystania z dotacji gminnych
do wymiany węglowego pieca lub kotła
c.o. oraz do likwidacji funkcji zbiornika bezodpływowego poprzez budowę
przydomowej oczyszczalni ścieków.
Informujemy, że w tym roku zmianom uległy Regulaminy przyznawania
dotacji na przedmiotowe przedsięwzięcia, które stanowią załączniki do
Uchwały nr 184/XVII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2019
r. Wyznaczone zostały 3 terminy naborów wniosków o przyznanie dotacji,
tj.
1. pierwszy nabór: 1 – 28 lutego,
2. drugi nabór: 1– 31 maja,
3. trzeci nabór: 1 – 31 sierpnia.
Wniosek należy złożyć jeszcze
przed zakupem i demontażem pieca
lub kotła, a w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków - przed
zakupem urządzenia.

Dla kogo dotacje?
Dotacje mogą uzyskać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby
prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki
sektora finansów publicznych będące
gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi, na terenie Miasta i Gminy
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Serock, które posiadają tytuł prawny
do nieruchomości.
Wysokość dofinansowania do wymiany węglowego pieca lub kotła c.o.
wynosi:
• budynek mieszkalny jednorodzinny:
4 000 zł
• lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym: 3 000 zł
• budynek mieszkalny wielorodzinny:
10 000 zł
• budynek usługowy: 3 000 zł
jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur.
Na likwidację funkcji zbiornika
bezodpływowego na nieczystości ciekłe
poprzez budowę przydomowej oczyszczalni ścieków wysokość dotacji wynosi
3 500 zł jednak nie więcej niż kwota
wynikająca z przedstawionych faktur.
Wnioski złożone poza wyznaczonymi
terminami, będą zwracane wnioskującym.
Szczegółowe informacje można
uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa:
- osobiście w pokoju nr 11 Urzędu
Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek
21, 05-140 Serock
- telefonicznie - 22 782 88 53
- e-mail: ochronasrodowiska@serock.pl

Informator Gminy Serock

PSZOK w Serocku
Informujemy, że Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny
jest codziennie, od poniedziałku do
soboty w godzinach 7.00-17.00, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych,
ustawowo wolnych od pracy.
Właściciele nieruchomości mogą
przywieźć do PSZOK większość rodzajów odpadów powstających w gospodarstwach domowych, np. odpady
opakowaniowe, odpady biodegradowalne, odpady wielkogabarytowe, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, a
także odpady problematyczne, np.
opakowania po farbach, lakierach,
świetlówki, zużyte opony czy odpady
poremontowe z drobnych remontów
przeprowadzanych we własnym zakresie.
Przypominamy, że zgodnie z przyjętymi w uchwale Rady Miejskiej zasadami oraz z regulaminem PSZOK, z
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, mogą korzystać wyłącznie właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock,
którzy złożyli deklarację i wnoszą do
gminy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów.
Obowiązuje zakaz przywożenia
do PSZOK odpadów powstających
w wyniku prowadzenia działalności
gospodarczej. Prowadzący działalność
gospodarczą muszą mieć podpisane
indywidualne umowy na odbiór odpadów powstających w wyniku prowadzenie tejże działalności.
W bieżącym roku, tak jak w latach
ubiegłych, odbiorem i przekazywaniem
odpadów z PSZOK - u do odzysku i
unieszkodliwienia, zgodnie z podpisaną umową, zajmować się będzie Firma
Zakład Kształtowania Terenów Zielonych Marek Włodarczyk, z siedzibą przy
ulicy Nasielskiej 26 w Serocku.
Miejsko – Gminny Zakład
Gospodarki Komunalnej w Serocku

PSZ

K
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Serocki tydzień pod hasłem EKO
Trwają przygotowania do serockiego
ekotygodnia organizowanego w ramach
programu "Serock dla zrównoważonego rozwoju”. Będzie to pierwsze tego
typu wydarzenie, które rozpocznie się
19 kwietnia.
Na ekotydzień zaplanowanych zostało wiele atrakcji o charakterze i
tematyce ekologicznej, które będą adresowane do mieszkańców w każdym
wieku.
O szczegółach będziemy informować
przez stronę internetową www.serock.
pl, Informator Gminy Serock, a także
fp Urzędu Miasta i Gminy w Serocku na
Facebooku.

Przyłącz się!
Już teraz pragniemy zaprosić Państwa do udziału w konkursie, który
poprzedzi ekotydzień. W jego ramach
zachęcamy całe rodziny do przygotowania krótkiego fotoreportażu (maksymalnie 4 minuty filmu lub 20 zdjęć
z opisem), w którym zaprezentujecie
Państwo Wasze wspólne, rodzinne
działania związane z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi, działaniami
podejmowanymi na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody.
Tematyka reportażu może dotyczyć
działań realizowanych podczas dnia codziennego, m.in. w Waszych domach,

w czasie wspólnych spacerów, podczas
zakupów. Zgłoszenia do konkursu będą
przyjmowane przez cały marzec, zaś
prace nad samym reportażem możecie
Państwo rozpocząć już teraz, a więc
kamery, aparaty w dłoń i do dzieła!
Gotowe prace należy dostarczać na
płytach CD/DVD. Najbardziej kreatywne działania zostaną nagrodzone. Szczegóły konkursu wraz z jego regulaminem
dostępne są na stronie www.serock.pl
Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

PORADNIK - Jak segregować odpady?

METALE I TWORZYWA
SZTUCZNE
WRZUCAMY:
butelki i opakowania z tworzyw sztucznych, puszki aluminiowe i stalowe, metalowe i plastikowe nakrętki i kapsle,
metale kolorowe, drobny złom, garnki, blachy do pieczenia, kapsułki po kawie, gumę, i kauczuk, czysty styropian
opakowaniowy.

NIE WRZUCAMY:
butelek i opakowań po olejach, silnikowych i smarach, puszek po farbach i lakierach, opakowań
po aerozolach, środkach medycznych, owadoi chwastobójczych oraz wyrobach garmażeryjnych, metali łączonych z innymi materiałami,
brudnego styropianu.
Przed wyrzuceniem butelki i puszki należy
opróżnić z zawartości i zgnieść, nie ma potrzeby ich mycia oraz zdejmowania papierowych etykiet, jeśli wymaga to zużycia wody.

PAPIER

SZKŁO

WRZUCAMY:

WRZUCAMY:

gazety, czasopisma, książki, zeszyty, papier biurowy,
papierowe torby, kartony, papierowe pudełka.

szklane butelki i słoiki, szklane opakowania po
kosmetykach.

NIE WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

tłustego i brudnego papieru, kartonów po napojach i mleku, pieluch i odpadów higienicznych,
paragonów, kalki technicznej, papieru faksowego, tapet, worków po materiałach budowlanych,
papieru połączonego z innym materiałem (np.
folią), opakowań z zawartością.
Przed wyrzuceniem nie trzeba usuwać małych
elementów np. zszywek. Duże elementy takie
jak okładki czy ramki powinny zostać usunięte. Pudełka należy złożyć lub zgnieść.

porcelany i ceramiki, szkła stołowego i budowlanego, luster, żarówek i świetlówek, szyb samochodowych, reflektorów, szkła żaroodpornego
i okularowego, zniczy z woskiem, termometrów
i strzykawek, monitorów i lamp, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości.
Przed wyrzuceniem szkło powinno zostać opróżnione z zawartości. Butelki i słoiki należy wyrzucać bez
metalowych lub plastikowych nakrętek i korków.

ZMIESZANE

BIOODPADY

WRZUCAMY:

WRZUCAMY:

zużyte środki higieniczne, zatłuszczony papier,
paragony, pergamin, ceramikę i szkło stołowe,
niedopałki papierosów, resztki jedzenia pochodzenia zwierzęcego, torebki po herbacie,
opróżnione opakowania po aerozolach, maszynki
do golenia, szmatki, gąbki, kurz z odkurzacza,
piasek, włosy, sierść, pióra, żwirek i trociny
z kuwet, odchody zwierząt, zniszczoną odzież
i obuwie, produkty skórzane i futrzane, brudny
styropian opakowaniowy.

resztki warzyw i owoców, obierki, fusy po kawie
i herbacie, gałęzie drzew i krzewów, skoszoną
trawę, liście, kwiaty, korę drzew i trociny, skorupki jajek, łupiny orzechów, niezaimpregnowane drewno, opakowania biodegradowalne.

NIE WRZUCAMY:
materiałów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego
i elektro - nicznego, odpadów niebezpiecznych
(w tym opakowań po chemikaliach, farbach, la-

NIE WRZUCAMY:
resztek mięsa, kości, odchodów zwierzęcych,
popiołu, ziemi i kamieni, darni, pni, karp i brył
korzeniowych, drewna impregnowanego, płyt
wiórowych i MDF, gałęzi z ogrodów w ilościach
wykraczających ich bieżące utrzymanie.
Przed wyrzuceniem gałęzie należy pociąć lub
połamać. Nie należy wyrzucać bioodpadów w
opakowaniach tzn. w torebkach czy workach,
chyba, że te opakowania są w całości biodegradowalne.

kierach, olejach i smarach), baterii, leków.

Informator Gminy Serock
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Święta nie do zmarnowania

19 grudnia 2019 r. w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku odbył
się pokaz kulinarny pn. „Święta nie do
zmarnowania”. Warsztaty prowadziła
Sylwia Majcher - ekspertka i trenerka kuchni oraz propagatorka idei zero
waste w mediach krajowych – m.in.
Dzień Dobry TVN, Pytanie na Śniadanie, TVN24.

Dla dobra środowiska
Motywem przewodnim warsztatów

była „Kuchnia Zero Waste”. Jak wynika
z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor w Polsce rocznie marnuje się
około 9 mln ton żywności, która trafia
do kosza. Statystycznie jedna osoba
wyrzuca 235 kg jedzenia. W ten sposób
na świecie do śmietnika trafia 1,3 miliarda ton żywności. Są to ilości, które
wystarczyłyby, aby nakarmić 3 miliardy
ludzi. „Kuchnia Zero Waste” charakteryzuje się ponownym wykorzystaniem
najczęściej wyrzucanych produktów
pochodzących z kuchni jako produktów
idealnych do przygotowania kolejnych
smacznych potraw. Z produktów, które po ugotowaniu najczęściej trafiały
do kosza lub na kompost np. buraki z
barszczu, marchewka z rosołu, wspólnie z Sylwią Majcher zaproszeni goście przygotowali smakowite przekąski
m.in. hummus buraczany oraz gofry
marchewkowe. Podczas części teore-

Punkt Konsultacyjny PP
„Czyste Powietrze”

Informujemy, że z początkiem roku
w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku
uruchomiony został Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze obsługiwany przez
pracownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - pok. 19
(parter). Punkt jest czynny we wtorki w
godzinach 8.00 - 12.00 oraz w czwartki
w godzinach 11.00-15.00.
W Punkcie Konsultacyjnym istnieje
możliwość skonsultowania wniosku o
dofinansowanie w ramach Programu
Priorytetowego ,,Czyste Powietrze”
oraz jego złożenie. Następnie wniosek jest przesyłany do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gdzie
następuje jego ocena merytoryczna.
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Uruchomienie Punktu Konsultacyjnego ma na celu ułatwienie mieszkańcom Miasta i Gminy Serock aplikowanie o dofinansowanie lub pożyczkę
w ramach Programu Priorytetowego
Czyste Powietrze. Utworzenie punktu
jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Miastem i
Gminą Serock.

Dla wspólnego dobra
Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do
skorzystania z dofinansowania, m.in.
do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w
efekcie do poprawy jakości powietrza
na terenie Miasta i Gminy Serock.
Zachęcamy do korzystania z punktu!
Szczegółowe informacje na temat
Programu
Priorytetowego
Czyste
Powietrze oraz portal beneficjenta
dostępne są na stronie: https://portal.
wfosigw.pl/

Informator Gminy Serock

Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

tycznej obecni na spotkaniu dowiedzieli się jak kupować mniej żywności
na święta, jak zapobiegać powstawaniu odpadów bio i odpadów z plastiku,
a także wspólnie rozmawiano o sezonowości owoców oraz jaka jest różnica
między datą ważności a datą przydatności.Na koniec warsztatów dało się
słyszeć słowa uznania a uczestnicy wymyślili swoje koncepcje wykorzystania
zdobytej wiedzy we własnej kuchni.
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa

Zawiadomienie o możliwości ponownego udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym
Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz.
1405 z późn. zm.)
informujemy,
że Burmistrz Miasta i Gminy Serock
przystąpił do procedury ponownego
udziału społeczeństwa, w związku z
czym istnieje możliwość zapoznania się
z dokumentacją sprawy oraz możliwość
składania uwag i wniosków dotyczących
przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie, nadbudowie i rozbudowie budynku hotelowego na ośrodek
z funkcją turystyczną, rekreacyjną
i leczniczą w Jachrance, na działkach
o nr ew. 339/1, 339/3, 339/4, 339/5,
339/6, 339/7, 339/8, 339/9, 339/10,
339/11, 339/12, 339/13, 339/14,
339/15, 339/16, 339/17, 339/18,
339/19, 339/20, 339/21, 339/22,
339/23, 339/24, 339/25, 339/26,
339/27, 339/28, 339/29, 339/30,
339/31, obręb 10 Jachranka”.
Ponowne przystąpienie do procedury udziału społeczeństwa w przedmiotowym
postępowaniu
wynika
z wezwania Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Warszawie
z dnia 9 grudnia 2019 r. znak: WOOŚI.4221.178.2019.AGO.3 o uzupełnienie
raportu o oddziaływaniu na środowisko
dla przedmiotowego przedsięwzięcia
i złożonym uzupełnieniem.
Szczegółowa
treść
zawiadomienia z dnia 16 stycznia 2020 roku znak
OŚRiL.6220.3.2019.BD zamieszczona
została na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu
Miasta i Gminy Serock, tablicach
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Serock
oraz w miejscu realizacji planowanego
przedsięwzięcia.

OFERUJEMY DOBRĄ EDUKACJĘ

Doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2020r.
W budżecie Miasta i Gminy Serock na
2020 r. wydzielono środki w wysokości
83.000,00 zł na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Z tych środków finansowane będą
szkolenia, warsztaty, seminaria, wykłady dla nauczycieli na temat:
1) wdrażania nowej podstawy programowej na różnych etapach edukacyjnych,
2) rozwijania kompetencji matematycznych uczniów,
3) rozwijania kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych
uczniów, w tym bezpiecznego i celowego wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnej
w realizacji podstawy programowej
kształcenia ogólnego,
4) rozwijania kompetencji metodycznych nauczycieli przedmiotów,
5) pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zajęć terapeutycznych
w szkole i w przedszkolu,
6) rozwiązywania problemów wychowawczych i dotyczących bezpieczeństwa w szkołach/przedszkolach,

7) innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, programowych, metodycznych w szkole i w przedszkolu,
8) współpracy szkół / przedszkoli z rodzicami i organizacjami pozarządowymi.
Doskonalenie dyrektorów w zakresie:
1) skutecznego nadzoru pedagogicznego ze szczególnym uwzględnieniem
monitorowania podstawy programowej, badania osiągnięć uczniów na
wszystkich etapach edukacyjnych, badania efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
2) pracy z radą pedagogiczną –
sprawnego i skutecznego kierowania
zespołem nauczycieli,
3) aktualizacji wiedzy z zakresu prawa oświatowego w związku z wprowadzonymi zmianami w systemie oświaty,
a także będzie dofinansowywane uzyskanie kwalifikacji przez nauczycieli
wynikające z potrzeb szkół, na kierunkach:
a) informatyka,
b) bibliotekoznawstwo,

Uczennica z Jadwisina
ze stypendium Marszałka
10 grudnia 2019r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził Rankingową listę stypendystów w ramach
projektu "Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka” w roku szkolnym 2019/2020.
Miło nam poinformować, że ze
względu na wysokie i szczególne osiągnięcia edukacyjne uczennica Szkoły
Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie Anna Krajewska
zakwalifikowała się do otrzymania stypendium naukowego Marszałka Województwa Mazowieckiego.
Stypendium młodzi ludzie mogą
przeznaczyć na rozwijanie swoich
uzdolnień w zakresie szkolnych przedmiotów ogólnych, rozwijających ich
kompetencje kluczowe, np. przedmiotów przyrodniczych, informatycznych,
języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości. Stypen-

dyści za otrzymane środki mogą kupić
pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy, fachową literaturę, ale też np.
opłacić uczestnictwo w wycieczkach
edukacyjnych czy kursach językowych.
Ważne, aby cele na które uczniowie
przeznaczają swoje stypendia były
związane z ich indywidualnym planem
rozwoju edukacyjnego.

Serdecznie gratulujemy Ani dobrych wyników w nauce i życzymy
wielu sukcesów edukacyjnych oraz spełnienia
marzeń!.
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

c) pedagogika specjalna – terapia pedagogiczna, logopedia,
d) pomoc psychologiczno – pedagogiczna,
e) doradztwo zawodowe,
f) edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie do życia w rodzinie,
g) zarządzanie oświatą.
Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, wynika z:
- wniosków
dyrektorów
szkół
i przedszkoli,
- wyników egzaminu ósmoklasisty,
- podstawowych kierunków realizacji
polityki oświatowej państwa.
Szczegółowe formy i zasady dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli określone będą
Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Serock.
Dyrektor
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli

Dotacja
dla przedszkoli
niepublicznych
Niepubliczne
przedszkola
prowadzone na terenie gminy,
otrzymują z budżetu Miasta i
Gminy Serock dotację na każde dziecko uczęszczające do
przedszkola.
Podstawowa kwota dotacji na
1
dziecko
niepublicznego przedszkola niebędące
dzieckiem
niepełnosprawnym od 1 stycznia 2020 r.
wynosi 7.752,15 zł rocznie,
tj. 646,01 zł miesięcznie.
Wysokość
podstawowej
kwoty dotacji ustalona została
w oparciu o przepisy ustawy z
dnia 27 października 2017 r. o
finansowaniu zadań oświatowych.

Informator Gminy Serock
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Omlet... Amlet... „Hamlet we wsi Głucha Dolna”
18 stycznia br. Teatr Amatorski ze
Starego Szelkowa wystawił na serockiej scenie spektakl, pt. „Hamlet we
wsi Głucha Dolna".
Tragikomedia w trzech aktach chorwackiego dramatopisarza Ivo Breseana
w reż. Henryki Brdękiewicz i w wykonaniu aktorów „Teatru Cioci Heni” na
długo zapadnie w pamięci.
Wspaniale obsadzone role, ze znakomitą grą aktorską i scenografią oraz
muzyką na żywo. Absurdy życia ukaza-

ne zostały ogromnym humorem, gdzie
komizm miesza się z tragizmem, a to,
co wzniosłe, z tym, co trywialne.
Praca aktorów włożona w przygotowanie spektaklu była tak duża, że
publiczność zastanawiała się momentami, czy to aby na pewno teatr amatorski. Tym bardziej należą się brawa
Pani Reżyser i całemu zespołowi.

Noworocznie z Kasią Moś
5 stycznia w Hotelu Narvil Conference
& Spa odbył się koncert Kasi Moś
z zespołem. Współorganizatorem przedsięwzięcia było Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.
Podczas nastrojowego wieczoru Kasia
czarowała publiczność pięknym głosem,
a zespół w składzie: Mateusz Moś (skrzypce), Mateusz Kołakowski (instrument
klawiszowy), Maciej Magnuski (gitara basowa, syntezator) i Tomasz Mądzielewski

(perkusja) doskonale dopełnił tę muzyczną ucztę. Usłyszeliśmy m.in. piosenki:
“Body”, “Wild Eyes”, “Break”, „Pryzmat”
i “Strep”,” Zatracam się”, „Trójkąty
i kwadraty” autorstwa Dawida Podsiadło
w aranżacji Kasi Moś ,czy „Dziś nie ma takiej
wiosny” autorstwa A. Asnyka. Nie zabrakło
utworu „Flashlight”, który zdecydował
o wyborze polskiego reprezentanta na
Eurowizję w roku 2017.

Opowieść o dzieciństwie w czasie wojny
14 stycznia Centrum Kultury i Czytelnictwa zorganizowało w sali widowiskowej oraz w SP w Jadwisinie
spotkanie autorskie z Małgorzatą Berwid dziennikarką i animatorką kultury,
a przede wszystkim autorką i propagatorką literatury dziecięcej. Pani Małgorzata gościła w naszej gminie z jedną
z najnowszych książek, pt. „Wojenne
lalki Marysi” z ilustracjami Anny Jamróz. Autorka w niezwykle zajmujący

sposób przedstawiła historię opowiedzianą w swojej publikacji. To opowieść
o dzieciństwie w rzeczywistości wojennej: o mrocznej codzienności okupacji,
widzianej oczami małej dziewczynki,
o potędze kreatywności i sile dziecięctwa przebijającej się przez okrutną
rzeczywistość.
Serdecznie polecamy Państwu tę
książkę, którą można wypożyczyć
w miejskiej Bibliotece.

Wieczór z Tangiem Argentyńskim
W sobotę 11 stycznia w sali widowiskowej CKiCz w Serocku odbył się Wieczór z Tangiem Argentyńskim.
Spotkanie z Joanną Balowska i Marcinem Akielaszkiem ze Stowarzyszenia
Tańca Agentyńskiego „La Mirada” rozpoczęło się pokazem tanga argentyńskiego.

Tango argentyńskie jest tańcem bardzo sensualnym, pełnym pasji, a jednocześnie elegancji.
Para prowadząca nauczyła zgromadzonych na sali podstaw tanga argentyńskiego, a na koniec wszyscy wzięli
udział w finałowej potańcówce.
Centrum Kultury i Czytelnictwa
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Kapcie dla babci
W dniu 18 stycznia br. odbyły się
warsztaty artystyczne z okazji Dnia
Babci i Dziadka.
Dzieci wraz z dziadkami i babciami
tworzyli kapcie i muchy z filcu. Uczestnicy pracowali pod czujnym okiem animatorów.
To rękodzieło okazało się nie lada
wyzwaniem, ale dzięki talentom
wszystkich uczestników powstały wy-

godne kapcie dla babci i strojne muchy
dla dziadka.
Warsztaty okazały się niezwykłym
rodzinnym spotkaniem i szansą do
umocnienia więzi międzypokoleniowych.
Centrum Kultury i Czytelnictwa

Wystawa „Obrazy haftem malowane”
Wszystko zaczęło się podczas jednego ze spotkań Serockiej Akademii
Seniora, na którym jedna z koleżanek zaprezentowała swoje rękodzieła
w postaci haftowanych obrazów.
Podziwiające jej zdolności na
zaprezentowanych pracach koleżanki
zachęciła do własnoręcznego tworzenia
obrazów. Serockie hafciarki tworząc
swoje rękodzieła w zaciszu domowym
postanowiły podzielić się swoją pasją

z innymi. W dniach od 20 stycznia do
2 lutego 2020 r. „Obrazy krzyżykiem
malowane” wykonane przez Barbarę
Taprek, Lilę Dąbrowską i Barbarę Jankowską były prezentowane na wystawie w serockim ratuszu. Zapraszamy
do obejrzenia fotorelacji z wystawy na
stronie internetowej Serockiej Akademii Seniora: www.serocka akademia.pl.
Serocka Akademia Seniora

Koncert Jubileuszowy Andrzeja Poniedzielskiego
25 stycznia br. na deskach
serockiej sceny gościliśmy Andrzeja Poniedzielskiego z jubileuszowym programem kabaretowym.
Poeta, pieśniarz, satyryk, humorysta, reżyser i twórca scenariuszy, aktor
Teatru Ateneum w Warszawie. Laureat
wielu prestiżowych nagród.
W swoim koncercie, pełnym inteligentnej satyry, humoru i sentymental-

nych piosenek poruszył tematy szczęścia, upływu czasu oraz relacji między
kobietą i mężczyzną.
Jak mówi, najwyżej ceni sobie
tytuł Mistrza Mowy Polskiej, który otrzymał wraz z Katarzyną Kolendą-Zaleską
i Olgą Krzyżanowską w roku 2011.
Dziękujemy za tak liczne przybycie.
Centrum Kultury i Czytelnictwa

Instrumentalny koncert pastorałek i utworów różnych
26 stycznia odbył się Koncert
Instrumentalny Pastorałek i utworów
różnych, w którym wystąpili młodzi
artyści, podopieczni Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Serocku.
Koncert był krótkim podsumowaniem sześciomiesięcznej pracy dzieci.
Gościnnie na fortepianie zagrała
12 – letnia Joanna, Maja Jasnowska,
uczennica Szkoły Muzycznej I stopnia
im. E. Młynarskiego w Warszawie, która od 5 r.ż. ćwiczy grę na fortepianie.

Jesteśmy dumni z Naszych młodych
Artystów. Gratulujemy talentu i odwagi.
Dziękujemy naszym wykonawcom za
wytrwałość w rozwijaniu swoich pasji,
a instruktorom za prowadzenie ich po
muzycznych ścieżkach.
Centrum Kultury i Czytelnictwa

Informator Gminy Serock
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Witold Leon Julian Zglenicki (1850–1904)
skiego. Jego rozwiązania techniczne
zostały przyjęte początkowo niechętnie, jednak po kilku latach wdrożono
je na skalę przemysłową.
Zyskał sławę i pieniądze. Zmarł w
Baku 6 lipca 1904 r. i zgodnie ze swoim
życzeniem został pochowany na cmentarzu w Woli Kiełpińskiej k. Serocka.

Z myślą o rozwoju

Inżynier geolog, prekursor wydobycia ropy naftowej z dna morskiego,
filantrop.
Urodził się 6 stycznia 1850 r. w Wargawie Starej k. Łęczycy (dzisiejsze województwo łódzkie) w drobnoszlacheckiej rodzinie, która w 1858 r. kupiła
majątek w Dębem k. Serocka.

Solidne fundamenty edukacji
W 1859 r. Witold Zglenicki rozpoczął
edukację w Gimnazjum Gubernialnym
w Płocku, w 1866 r. zaczął studiować w
Szkole Głównej w Warszawie, a potem
w Instytucie Górniczym w Petersburgu.
Pierwszą pracę podjął w 1875 r. w zakładzie w Suchedniowie – jako praktykant – ale już w następnym roku został
kierownikiem Zakładów Hutniczych w
Mroczkowie.
Równocześnie prowadził własną
działalność gospodarczą. Wskutek
pomówień został zwolniony z pracy
i przez kilka lat walczył o odzyskanie
dobrego imienia.

W testamencie spisanym na kilka dni
przed śmiercią, dochody z roponośnej
działki zapisał nie tylko dla bliskich ale
też na cele dobroczynne. Najważniejszym punktem testamentu był zapis o
przekazaniu części zysków z wydobycia
ropy dla Kasy im. Mianowskiego w Warszawie. Kasa stworzyła fundusz na dotacje dla wyróżniających się naukowców i artystów. W latach 1908–1915
otrzymała zawrotną kwotę stanowiącą
ówczesną równowartość 700 tys. dolarów w złocie. Wsparcie finansowe dla
świata nauki i sztuki przerwał wybuch

koniec XIX w., romanovempire.org,
domena publiczna

Wielkiej Wojny a potem rewolucja
w Rosji i towarzysząca jej nacjonalizacja.
Mirosław Pakuła

W tym roku mija 170. rocznica urodzin
Witolda Zglenickiego.
Z tej okazji, m.in. wydana zostanie
publikacja poświęcona Bohaterowi.
O szczegółach będziemy informować
wkrótce!

Wielki Polak
W 1890 r. Zarząd Górniczy skierował
go do Urzędu Probierczego w Rydze, a
potem trafił do podobnego urzędu w
Baku. Oprócz wykonywania obowiązków probiera Zglenicki przygotował
tam pierwszą mapę geologiczną i opracował urządzenie usprawniające działanie świdrów odwiertowych służących
do poszukiwania ropy naftowej. Dalsza
działalność dotyczyła opracowania
technologii wydobycia ropy z dna mor-
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Dwie parafie Zegrze
W gminie Serock są dwie parafie Zegrze: parafia garnizonowa pw. Świętego Archanioła Gabriela w Zegrzu oraz
parafia Zegrze pw. Świętego Antoniego
z siedzibą w Woli Kiełpińskiej.
W świątyni w Woli Kiełpińskiej znajdują się epitafia starsze niż kościół,
a na cmentarzu nagrobki starsze niż nekropolia. Tę dziwną sytuację zawdzięczamy Rosjanom, którzy pod koniec
XIX w. wprowadzili swoimi wojskowymi
planami sporo zamieszania.

Cerkiew zastępuje kościół
Początki zegrzyńskiej parafii sięgają
może nawet XII w. Od 1758 r. istniał w
Zegrzu murowany kościół ufundowany
przez hrabiego Antoniego Krasińskiego.
Kres świątyni nastąpił po wykupieniu
miejscowości przez Rosjan w 1890 r. –
pod budowę twierdzy. Kilka lat później
kościół rozebrano do fundamentów
(według innej wersji przebudowano)
i postawiono garnizonową cerkiew
(1899). Rosjanie jednak zapłacili za
kościół odszkodowanie w wysokości 54
tys. rubli, co umożliwiło przeniesienie
siedziby parafii i zbudowanie nowej
świątyni w odległej o kilka kilometrów
Woli Kiełpińskiej.

Kościół w Woli Kiełpińskiej, lata 30. XX w. (ze zbiorów W. Bławdziewicza)

Radziwiłł oddaje tereny
Teren pod budowę kościoła i plebanii
w Woli Kiełpińskiej (4,5 ha) oraz nowy
cmentarz na polach Jachranki (1,5
ha) podarował w 1893 r. książę Maciej
Radziwiłł, właściciel dóbr ziemskich
Zegrze. Nowa świątynia, zawierająca
elementy klasycyzmu i renesansu, po-

wstała w latach 1894–1899. Jej konsekracja odbyła się 30 lipca 1899 r. Do
nowego kościoła przeniesiono szczątki
Krasińskich z podziemi świątyni w Zegrzu, tamtejsze epitafia oraz część
wyposażenia. Z kolei na nowy cmentarz w Woli Kiełpińskiej trafiły szczątki
i nagrobki znaczniejszych obywateli pochowanych wcześniej w Zegrzu,
gdyż tamtejszy cmentarz zamknięto.

Kościół powraca na miejsce cerkwi

Kościół w Zegrzu przed przebudową w 1932 r.,
która zatarła jego cerkiewny styl (ze zbiorów ŚZPŻŁ)

Po odzyskaniu niepodległości w 1918
r. cerkiew w Zegrzu została przekształcona w katolicki kościół a parafię reaktywowano, z tym, że stała się ona
garnizonową. Poświęcenie kościoła
odbyło się 22 stycznia 1919 r. W 1932
r. zakończyła się przebudowa świątyni,
która spowodowała zatarcie dotychczasowego cerkiewnego wyglądu i nadała
jej neorenesansowy styl. Warto w tym
miejscu dodać, że mimo reaktywacji
parafii w Zegrzu, parafię Zegrze w Woli
Kiełpińskiej pozostawiono.
W czasie walk rosyjsko–niemieckich
na jesieni 1944 r. kościoły w Zegrzu i
Woli Kiełpińskiej bardzo ucierpiały. Jeśli chodzi o świątynię w Woli, to powoli
przywrócono ją do dawnego stanu, natomiast uszkodzony kościół w Zegrzu
nigdy nie doczekał się remontu. Po
zakończeniu wojny nie było woli ani
odbudowy świątyni, ani wznowienia
parafii. Kres zegrzyńskiego kościoła na-
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stąpił w 1987 r. kiedy wojskowi saperzy
wysadzili jego mury w powietrze. Ocalała tylko jedna kolumna sprzed wejścia, która znalazła potem, jako relikt,
miejsce w nowym kościele.

Dwie parafie
Kilka lat po przemianie ustrojowej
w 1989 r., w dniu 21 stycznia 1993 r.
przywrócono parafię wojskową w Zegrzu i dwa miesiące później poświęcono kaplicę – salę w budynku kinoteatru
na terenie Wyższej Szkoły Oficerskiej
Wojsk Łączności. W 1996 r. papież Jan
Paweł II poświęcił kamień węgielny
pod budowę kościoła. Nie zdecydowano się jednak na odtworzenie świątyni w przedwojennej formie i w latach
1999–2003 zbudowano kościół według
nowego projektu. Jego konsekracja
nastąpiła 29 maja 2007 r.

Kościół w Zegrzu, widok współczesny (fot. G. Czajka)

Mirosław Pakuła

Kościół w Zegrzu, widok współczesny (fot. G. Czajka)

Czy wiesz, że
Serock zamieszkuje 4381 mieszkańców. W Mieście i Gminie Serock łącznie mieszka natomiast
14456 mieszkańców (liczba osób zameldowanych, stan na dzień 1.01.2020 r.).
Dla porównania w 2010 roku Serock zamieszkiwało 3843 mieszkańców, a całą gminę 12285 (stan
na 31.12.2010 r.). W 2000 roku Serock liczył 3169 mieszkańców, cała gmina 10192 mieszkańców
(stan na 31.12.2000), a w 1990 roku: Serock 2689 mieszkańców, a cała gmina 9070 mieszkańców
(stan na 31.12.2019 r.). Dynamika zameldowań jest tak wysoka, że istnieje prawdopodobieństwo,
że w obecnym roku przekroczymy liczbę 15000 mieszkańców Miasta i Gminy Serock.
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PROMUJEMY SPORT I REKREACJĘ

Spółka Serockie Inwestycje Samorządowe już działa!

SEROCKIE

Znajdziesz nas na:

INWESTYCJE
SAMORZĄDOWE
Informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Serocku nr 147/
XIV/2019 z dnia 30.10.2019 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej
Miasta i Gminy Serock Ośrodka Sportu
i Rekreacji dotychczasowe zadania OSiRu
realizować będzie spółka Serockie
Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o.

Zapraszamy na zajęcia
sportowo – rekreacyjne.
Działamy w obiektach na terenie
całej gminy. Mamy w swojej ofercie
zajęcia tenisa stołowego - (grupy dzie-

www.sis.serock.pl
Sp. z o.o.

cięce i open), koszykówki open, piłki
siatkowej - (grupy dziecięce i open),
korfballu, badmintona czy zajęcia
w ramach klubu „Chudnijmy razem”.

Jesteśmy otwarci na tworzenie nowych sekcji
- jeśli jesteś instruktorem/
trenerem i masz pomysł na
rozwój serockiego sportu
- zapraszamy do nas.

oraz na Facebooku:
@SerockieInwestycjeSamorzadowe

kontakt z nami:
Serockie Inwestycje
Samorządowe Sp. z o.o.
05-140 Serock, ul. Rynek 21
(siedziba działów i sekcji
ul. Pułtuska 47)
tel. +48 22 782 73 50
e-mail: biuro@sis.serock.pl

31 maja wystartuje Triathlon Serock!

Mamy przyjemność zaprosić do
udziału w Serock Triathlon, który
odbędzie się 31 maja 2020 r. w Serocku.

Czekają na Was dwa dystanse:

sprinterski

750 m pływania, 20 km roweru,
5 km biegu

olimpijski

1500 m pływania, 40 km roweru,
10 km biegu

Zapraszamy do rywalizacji profesjonalistów, ale przede wszystkim amatorów i debiutantów! To jest właśnie to
miejsce i ten czas, aby rozpocząć swoją przygodę ze wspaniałą dyscypliną,
jaką jest triathlon!
Informacje na stronie:
https://sis.serock.pl/3388,triathlon
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AKTYWIZUJEMY MIESZKAŃCÓW

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy
kod SMS – szczegóły na stronie www.serock.pl w banerze „Aplikacja SMS”.

Aplikacja BLISKO:

Mobilny system informacji SISMS
Od kilku lat Urząd Miasta i Gminy
Serock oferuje mieszkańcom bezpłatny system informacji SMS, za pomocą
którego przekazujemy najważniejsze
informacje z gminy. System pozwala
na komunikację kanałami (do wyboru):
SMS oraz przez aplikację Blisko.

Wiadomości SMS:
System SISMS to narzędzie, dzięki
któremu możemy błyskawicznie dotrzeć do mieszkańców. Do zarejestrowanej osoby wysyłamy informacje
dotyczące przedsięwzięć gminnych.
Rejestracja przez formularz on-line lub

Aplikacja „Blisko” to jeden z elementów systemu wczesnego ostrzegania SISMS, za pomocą którego można
otrzymać informacje, dotyczące m.in.
występujących niepokojących zdarzeń
czy spraw, które interesują mieszkańców:
• jeśli masz smartfona pobierz bezpłatną aplikację BLISKO
• wpisz w wyszukiwarce swoją miejscowość
• sprawdź z jakich kanałów komunikacji korzystają nadawcy (Aplikacja
Blisko, SMS, E-mail)
• jeśli chcesz otrzymywać wiadomości
SMS lub E-mail, zarejestruj się przez
formularz on-line
• w każdej chwili możesz zmieniać
swoje ustawienia: nadawców i ich
serwisy, kanały komunikacji
Aplikacja jest darmowa, a korzystanie z niej całkowicie bezpłatne. Komunikator wymaga jedynie połączenia z
internetem. Aplikację można pobrać
na wszystkie systemy mobilne w Google Play, APP Store oraz Windows Store, wpisując w wyszukiwarkę „Blisko”.
Istnieje również możliwość otrzymywania smsowych powiadomień o
zbliżających się terminach płatności i

28. Finał WOŚP
Podczas 28. finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w naszej gminie
funkcjonowały dwa sztaby: w Jadwisinie i w Serocku. W każdym z nich na
uczestników czekało wiele atrakcji:
występy, konkursy, zabawy, pokazy
i wyczekiwane licytacje.
Wszystko to sprawiło, że - podobnie jak w innych polskich miejscowościach - w gminie Serock zebrano
rekordową sumę 95 870 zł, z czego
w Jadwisinie 45 800 zł, a w Serocku
50 070 zł. Organizatorzy finału w obu
sztabach dziękują za wspólną zabawę i
wielkie serca.
Najserdeczniejsze podziękowania
kierują do wszystkich wolontariuszy,
szczególnie najmłodszych.
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o zaległościach z tytułu podatków. W
tym celu należy dodać swój nr telefonu do bazy danych Referatu Podatków,
Opłat Lokalnych i Windykacji – pokoje
35/36. Więcej informacji pod nr. telefonów: 22 782 88 07, 22 782 88 09, 22
782 88 30 lub 22 782 88 50.

Zachęcamy także do korzystania z aplikacji odbioru
odpadów komunalnych EcoHarmonogram dostępnej na
smartfony.
Dzięki aplikacji będą Państwo
na bieżąco z terminami odbiorów odpadów oraz z terminami
płatności za odbiór odpadów
komunalnych. Mogą Państwo
ustawić dzięki aplikacji powiadomienia przypominające
o odbiorze lub o zbliżającym
się terminie płatności.
Aplikacja dostępna jest na Android, iOS i Windows Phone.
Więcej informacji na stronie
www.serock.pl w zakładce:
Dla mieszkańca/ochrona środowiska/ecoHarmonogram.

KOMUNIKATY

Ochotnicza Straż Pożarna w Serocku
ma już nowy samochód ratowniczo - gaśniczy!
Ochotnicza Straż Pożarna w Serocku
ma już nowy samochód ratowniczo gaśniczy!
Zakup samochodu, o wartości
840 000 zł, sfinansowany został z następujących środków:
Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy – 100 000,00 zł
Marszałek Województwa Mazowieckiego – 100 000,00 zł
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie –
360 000,00 zł
Środki pochodzące z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazywane przez zakłady ubezpieczeniowe
– 50 000,00 zł
Środki własne OSP Serock – 40 000,00 zł
Gmina Serock – 190 090,00 zł
Oficjalne przekazanie nowego wozu
strażackiego będzie miało miejsce
5 lutego 2020 r.

Klub Senior+ w Szadkach
wyposażone w opaskę na nadgarstek,
która ma następujące funkcje:

SENIOR +
Klub Senior+ w Szadkach będzie
czynny trzy razy w tygodniu. Zachęcamy do korzystania z jego oferty.

Oferowane zajęcia:
1. w zakresie gimnastyki usprawniającej
2. w zakresie fizjoterapii
3. w zakresie zdrowego odżywiania
4. poradnictwo psychologiczne
5. poradnictwo prawne
6. rozwijające umiejętności i zainteresowania.
Uczestnikom zapewniamy transport.
Osoby niesamodzielne, które przystąpią do usługi teleopieki zostaną

- dwustronną komunikację głosową;
- detekcje omdleń;
- przycisk SOS;
- lokalizację użytkownika opaski;
- przypomnienie o konieczności zażycia
leków.
Osoby zainteresowane przystąpieniem do projektu proszone są
o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacyjnym oraz wypełnienie formularza
rekrutacyjnego i złożenie go w Ośrodku Pomocy Społecznej w Serocku pok.
Nr 1 lub nadesłanie pocztą.
Formularz rekrutacyjny dostępny do
pobrania jest na stronie urzedu oraz w
siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Serocku ul. Kościuszki 15, pok. Nr 1.

Zapraszamy seniorów
oraz osoby niesamodzielne w ramach
projektu„Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock”
do nowo powstałego Klubu Senior+
w Szadkach oraz do
przystąpienia do usług teleopieki.

Ośrodek Pomocy Społecznej
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Przywileje dla mieszkańców z Kartą
Od dnia 2 grudnia 2019 r. Urząd Miasta i Gminy Serock realizuje Program
„Karta Serocczanina”.

Dla kogo karta?
Karta jest dokumentem imiennym,
ze zdjęciem, wydawanym bezpłatnie
na okres dwóch lat. Mogą ją uzyskać
zarówno osoby dorosłe jak i dzieci.
W przypadku osób niepełnoletnich,
wniosek o wydanie karty składają rodzice lub prawni opiekunowie.
Kartę Mieszkańca mogą uzyskać osoby, które rozliczają podatek dochodowy
w Urzędzie Skarbowym w Legionowie
ze wskazaniem miejsca zamieszkania
na terenie gminy.
Aby otrzymać „Kartę Serocczanina” należy złożyć wniosek w Referacie
Spraw Obywatelskich (pokój 20).
Do wniosku należy dołączyć aktualną fotografię.

Przywileje
dla mieszkańców
Karta uprawnia, m.in. do bezpłatnych przejazdów Lokalną Komunikacją Autobusową. Do akcji zapraszamy
także firmy usługowe, sklepy oraz inne
organizacje, które w ramach świadczonych przez siebie usług będą przyznawać własne rabaty.
Do dnia 21 stycznia 2020 r. wydaliśmy 1200 kart! Cieszymy się, że akcja
cieszy się wśród mieszkańców tak dużą
popularnością.

 GDUPRZDNRPXQLNDFMDORNDOQD

RGVW\F]QLDU

 UDEDW\XG]LHODQHSU]H]3DUWQHUyZ3URJUDPX.DUWD6HURFF]DQLQD
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Referat Spraw Obywatelskich
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Wnioski, regulamin akcji i informacje
można znaleźć na stronie internetowe
www.serock.pl , w zakładce „Dla mieszkańca/Karta Serocczanina”.
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ATRAKCJE ZIMOWE - I Tydzieñ

10.02
poniedzia³ek

11.02
wtorek

12.02
œroda

13.02
czwartek

14.02
pi¹tek

15-16.02
sobota
i niedziela

10:00
sala widowiskowa

Teatr Tup Tup "KRASNOLUDEK U KUPCA" (wiek 5 +)
Bezp³atne bilety w CKiCz w Serocku

11:30 - 12:30
CKiCz w Serocku

Warsztaty taneczne Break Dance, gr. I (wiek 7-8 lat)
Zapisy w CKiCz w Serocku

12:30 - 13:30
CKiCz w Serocku

Warsztaty taneczne Break Dance, gr. II (wiek 10-12 lat)
Zapisy w CKiCz w Serocku

14:00 - 16:00
biblioteka w Serocku

Warsztaty literacko-plastyczne kartki walentynkowe (wiek 6+)
Zapisy w Bibliotece w Serocku

10:00 - 12:00

Wyjazd na basen do Pu³tuska.
Zapisy w SIS w Serocku

15:30 -17:00
SP w Serocku

Siatkówka dziewczynek (klasy 4-8).
Zapisy w SIS w Serocku

15:30 -17:00
HALA PZSP w Serocku

Tenis Sto³owy.
Zapisy w SIS w Serocku

09:00 - 14:00

Wycieczka do Papugarni w Warszawie (wiek 6+), koszt 35 z³ /os.
Zapisy i op³aty w CKiCz w Serocku

14:00 - 16:00 biblioteka w Serocku

Bi¿uteria dla ma³ej damy - zabawa z makaronem
(wiek 6+) Zapisy w Bibliotece w Serocku

16:00-17:30 /SP w Serocku

Siatkówka ch³opców (klasy 5-8). Zapisy w SIS w Serocku

09:30 - 10:30
CKiCz w Serocku

Warsztaty plastyczne - dekoracje walentynkowe (wiek 6+)
Zapisy w CKiCz w Serocku

11:00 - 12:30
sala widowiskowa

Film animowany/familijny (wiek 6 +)
Zapisy w CKiCz w Serocku

13:30 - 14:30
biblioteka w Serocku

Warsztaty zdrowego ¿ywienia (wiek 6 +)
Zapisy w Bibliotece w Serocku

09:00 - 12:00

Wyjazd do W5 Arena w Warszawie na Laserowy Paintball
Zapisy w SIS w Serocku

16:30-17:00
SP w Serocku

Siatkówka dziewczynek (klasy 4-8).
Zapisy w SIS w Serocku

15:30 -17:00
HALA PZSP w Serocku

Tenis Sto³owy.
Zapisy w SIS w Serocku

10:00 - 14:00

Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
(wiek 7+) , koszt 30 z³ /os. Zapisy i op³aty w CKiCz w Serocku

14:00 - 16:00
biblioteka w Serocku

Warszataty kodowania (wiek 7 +)
Zapisy w Bibliotece w Serocku

16:00-17:30
SP w Serocku

Siatkówka ch³opców (klasy 5-8).
Zapisy w SIS w Serocku

15:30 -17:00
HALA PZSP w Serocku

Tenis Sto³owy.
Zapisy w SIS w Serocku

09:30 - 11:00
sala widowiskowa

Bal karnawa³owy - gr. I (5-7 lat)
Zapisy w CKiCz w Serocku

11:30 - 13:00
sala widowiskowa

Bal karnawa³owy - gr. II (8-12 lat)
Zapisy w CKiCz w Serocku

14:00 - 16:00
biblioteka w Serocku

Warsztaty literacko-artystyczne "Zimowy krajobraz
w literaturze" (wiek 6+)
Zapisy w Bibliotece w Serocku

13:00 -18:00
SP w Serocku

Rodzinny Maraton Dmuchañców

ATRAKCJE ZIMOWE - II Tydzieñ
Warsztaty rêkodzie³a - malowanie plecaków ekologicznych,

15-16.02
sobota
i niedziela

13:00 -18:00
SP w Serocku

Rodzinny Maraton Dmuchañców

ATRAKCJE ZIMOWE - II Tydzieñ

17.02
poniedzia³ek

18.02
wtorek

09:00 - 10:00
CKiCz w Serocku

Warsztaty rêkodzie³a - malowanie plecaków ekologicznych,
gr. I (wiek 6 +), koszt 5 z³ / os.
Zapisy i op³aty w CKiCz w Serocku

10:00 - 11:00
CKiCz w Serocku

Warsztaty rêkodzie³a - malowanie plecaków ekologicznych,
gr. II (wiek 6 +), koszt 5 z³ / os.
Zapisy i op³aty w CKiCz w Serock
Film animowany/familijny (wiek 6 +)
Zapisy w CKiCz w Serocku

11:00 - 12:30
sala widowiskowa
09:00 - 13:00
SiS Serock

Wyjazd na krêgielnie Hulakula w Warszawie
Zapisy w SIS w Serocku

15:30 -17:00
SP w Serocku

Siatkówka dziewczynek (klasy 4-8).
Zapisy w SIS w Serocku

15:30 -17:00
HALA PZSP w Serocku

Tenis Sto³owy.
Zapisy w SIS w Serocku

09:30 - 14:00

Wycieczka do Manufaktury Cukierków w Warszawie
oraz Muzeum Historycznego w Legionowie (wiek 7+), koszt 30 z³/os.

14:00 - 16:00
biblioteka w Serocku

Przygoda z bajk¹ – wspólne czytanie i kolorowanie (wiek 6 +)
Zapisy w Bibliotece w Serocku

16:00-17:30
SP w Serocku

Siatkówka ch³opców (klasy 5-8).
Zapisy w SIS w Serocku

10:30 - 11:30

Teatr Urwis "PINOKIO" (wiek 5 +)
Bezp³atne bilety w CKiCz w Serocku

12:00 - 13:00

Warsztaty taneczne Latino (wiek 6 +)
Zapisy w CKiCz w Serocku

Zapisy i op³aty w CKiCz w Serocku

sala widowiskowa

sala widowiskowa

19.02
œroda

14:00 - 16:00

Magiczny œwiat bajek i zagadek
– uk³adanie puzzli, rozwi¹zywanie krzy¿ówek i rebusów (wiek 6 +)
Zapisy w Bibliotece w Serocku

16:00-17:30
SP w Serocku

Siatkówka dziewczynek (klasy 4-8).
Zapisy w SiS w Serocku

15:30 -17:00
HALA PZSP w Serocku

Tenis Sto³owy.
Zapisy w SiS w Serocku

10:00 - 12:00

Spotkanie z bajarkami, warsztaty plastyczne z PiK-iem (wiek 6 +)

biblioteka w Serocku

14:00 - 16:00

Gry planszowe (wiek 6 +)
Zapisy w Bibliotece w Serocku

16:00-17:30
SP w Serocku

Siatkówka ch³opców (klasy 5-8).
Zapisy w SIS w Serocku

15:30 -17:00
HALA PZSP w Serocku

Tenis Sto³owy.
Zapisy w SIS w Serocku

biblioteka w Serocku

sala widowiskowa

20.02
czwartek

9:00 - 13:00

sala widowiskowa

21.02
pi¹tek

Zapisy w CKiCz w Serocku

O!PLA 8. Ogólnopolski Festiwal Animacji Filmowej
"Teraz dzieci maj¹ g³os!" (wiek 5+)
Bezp³atne bilety w kasie CKiCz w Serocku

14:00 - 16:00
biblioteka w Serocku

Warsztaty artystyczne "Pude³kowe stwory" (wiek 6 +)
Zapisy w Bibliotece w Serocku

10:00 - 12:00
SiS Serock

Wyjazd na basen do Pu³tuska
Zapisy w SIS Serocku

UWAGA : Na wszystkich wydarzeniach odbywaj¹ch siê
w CKiCz oraz bibliotece obowi¹zuje zmiana obuwia.

Zapisy i szczegó³y u organizatorów od 15 stycznia 2020 r
w CKiCZ w Serocku, tel. 22 782 80 70,
Bibliotece CKiCz, tel. 22 782 74 32
SIS Sp. z o.o. Serock, 22 782 73 50

