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Drodzy Czytelnicy!

Dotarliśmy do końca roku 2020… Trudno oprzeć się wrażeniu, że to był szcze-

gólny rok. Pandemia, która zaskoczyła świat postawiła przed każdym z nas nowe 

wyzwania, wiele planów zmieniła, niejedną realizację oddaliła w czasie. Życze-

nia zdrowia wybrzmiewają dziś silniej niż kiedykolwiek, a tęsknota za „normal-

nością” rodzi najróżniejsze emocje. 

Przed nami święta i Sylwester. Czas rodzinnego ciepła, magicznej atmosfery, 

spełniania życzeń. 

Mamy nadzieję, że wszyscy spędzimy je radośnie, w poczuciu wdzięczności, 

życzliwości i pokoju. 

Wierzymy, że kolejne tygodnie będą lepsze, że nowy, 2021 rok, przyniesie 

spokój i stabilizację, zdrowie i powodzenie, nadzieję i spełnienie… Życzymy, aby 

tak się stało. 

Serdecznie dziękujemy Państwu za mijający rok. Za Wasze wsparcie, dobre 

słowa, obecność podczas realizowanych przedsięwzięć. Mamy nadzieję, że bę-

dziecie nam towarzyszyć również w nowym roku. 

Zachęcając do lektury tego świątecznego wydania Informatora Gminy Serock, 

jeszcze raz z serca życzymy Państwu zdrowych, radosnych świąt Bożego Narodze-

nia i mnóstwa radości na kolejne miesiące. 
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kontakt: tel. stacjonarny 22 782 72 92, tel. kom. 603 873 290
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Informacje dla mieszkańców

PRzEWOdnICząCy RAdy MIEJSKIEJ W SEROCKU, Mariusz Rosiński  
pełni dyżur telefoniczny  w godz. 18.30 – 20.30 pod numerem telefonu 798 
894 440. Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.ro-
sinski@serock.pl.

Urząd Miasta i Gminy w Serocku czynny jest: w poniedziałki w godzinach 
8-18, od wtorku do czwartku w godzinach 8-16, w piątki w godzinach 8-14.

RAdA SEnIORóW przyjmuje informacje i sugestie dotyczące problemów 
seniorów i osób starszych pod e-miał: serock.radaseniorow@gmail.com.
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Rozmowy z Burmistrzem Arturem Borkowskim: w poniedziałki w 
godz. 12.00 – 14.00 - telefonicznie pod nr 22 782 88 05, a w godz. 14.00 - 
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Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail:  
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Godziny pracy SP zOz w Serocku
Przypominamy, że w celu mini-

malizacji ryzyka transmisji COVID-19 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  
Zdrowotnej w Serocku przy ul. A.A. 
Kędzierskich 2 wprowadził  zmiany      
w organizacji pracy przychodni:  

nA TEREnIE PRzyCHOdnI OBOWIą-
zUJE zASŁAnIAnIE UST I nOSA, 
PROSIMy O zAKŁAdAnIE MASECzEK 
OCHROnnyCH 

1. Udzielamy świadczeń w postaci 
teleporad w zakresach lekarza POZ, 
pielęgniarki POZ i położnej POZ od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
8.00 – 19.00.

2. Rejestracja czynna jest od ponie-
działku do piątku w godzinach 7.00 – 19.00. 
      3. Zamawianie e-recept na leki stałe 
odbywa się drogą elektroniczną przez 
stronę internetową: www.zdrowie.
serock.pl oraz pod adresem e-mail: 
recepty@zdrowie.serock.pl

4. Osoby, które potrzebują kontak-
tu bezpośredniego z lekarzem, mogą 
umówić się na wizytę telefonicznie w 
godz. 7.00 – 19.00. Pacjenci przyjmo-
wani są na bieżąco.

5. Punkt pobrań jest czynny od 
poniedziałku do piątku w godzinach 
7.00 – 9.45  udostępniliśmy możliwość 
odbioru wyników on-line.

6. W Gabinecie USG realizujemy 
usługi zarówno w ramach kontraktu 
NFZ, jak również komercyjnych.

7. W Poradni Położniczo - Gineko-
logicznej realizujemy usługi zarówno 
w ramach kontraktu NFZ, jak również 
komercyjnych porad, diagnostyki  
i zabiegów.

8. W Pracowni Fizjoterapii realizuje-
my usługi zarówno w ramach kontraktu 
NFZ, programu zdrowotnego finanso-
wanego przez Urząd Miasta i Gminy 
Serock, jak również komercyjnych 
porad i zabiegów udzielanych przez 
wykwalifikowany personel.

9. W Gabinecie Stomatologicznym 
realizujemy usługi zarówno w ramach 
kontraktu NFZ, jak również komercyj-
nych porad, diagnostyki i zabiegów.

10. Istnieje możliwość przesła-
nia badań wykonywanych na zlecenie 
SPZOZ w Serocku, ze względów ochro-
ny danych wysłany przez nas plik jest  

zaszyfrowany aby go odczytać koniecz-
na jest instalacja programu 7-zip 
dostępna na stronie https://7-zip.org.
pl/. 

Programu 7-zip możesz używać na 
każdym komputerze, włączając w to 
komputery w przedsiębiorstwach. 

Za 7-Zip nie musisz płacić ani go 
rejestrować.

Ośrodek Zdrowia w Dębe czynny jest 
od poniedziałku do piątku w  godzi-
nach: poniedziałek, środa, piątek:  
7.30 - 13.00; wtorek, czwartek : 14.00 
- 19.00, Telefon kontaktowy : 22 774 
64 22

Zachęcamy do korzystania ze strony 
internetowej SPZOZ w Serock https://
www.zdrowie.serock.pl/ na której 
znajdą Państwo wszystkie aktualne 
informacje oraz do kontaktu telefo-
nicznego z rejestracją pod numerami 
telefonów: - 22 782 66 00;  -22 782 66 
01;  - 22 768 00 13;  - 22 782 66 09; - 
793 875 536;  fax 22 782 74 05
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Instrukcja składania zamówienia na e- receptę

nowy aparat USG

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie 
dla seniorów powyżej 75. roku życia w SPzOz w Serocku

1. Zamówienie na e-receptę mogą 
złożyć tylko pacjenci zadeklarowani 
do SPZOZ w Serocku oraz posiadający 
aktualne ubezpieczenie

2. Zamówienia przyjmowane są 
tylko na leki stałe dla osób przewlekle 
chorych

3. Zamówienie na e-receptę można 
złożyć w następujący sposób:
- osobiście lub przez osoby upoważ-

nione na druku ”zamówienia na re-
ceptę” w  rejestracji SPZOZ w Se-
rocku

Szanowni Państwo, 

Z ogromną radością informujemy,  że  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki  
Zdrowotnej w Serocku w celu zwięk-
szenia  dostępności oraz poprawienia 
jakości usług badań ultrasonograficz-
nych  dokonał zakupu wysokiej klasy 
nowego aparat USG Samsung HS60. 

Dzięki niemu będzie możliwe wyko-
nywanie następujących badań ultraso-
nograficznych:

Informujemy, że od 14 grudnia 2020 
roku rozpoczynamy bezpłatne szcze-
pienia przeciwko grypie dla  pacjen-
tów powyżej 75. roku życia, zdeklaro-
wanych w Samodzielnym Publicznym  
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Seroc-
ku. 

Zainteresowane osoby zapraszamy 
do  Przychodni SPZOZ  w Serocku, przy 
ulicy A. A. Kędzierskich 2 lub  do  naszej 
jednostki  organizacyjnej  Ośrodka 
Zdrowia w Dębem 38. Kwalifikacji do 
szczepień dokonuje lekarz POZ zatrud-
niony w SPZOZ w Serocku. 

Prosimy o kontakt telefoniczny w 
celu umówienia wizyty pod numerami 
telefonów: 22 782 66 00, 22 782 66 01, 
22 768 00 13, 22 782 66 09, 793 875 
536.

-  wypełniając formularz zamówie-
nia na receptę dostępny na stronie 
www.zdrowie.serock.pl

-  za pomocą e-maila na adres recep-
ty@zdrowie.serock.pl

-  telefonicznie w przypadku braku 
dostępu do internetu pod numerami 
telefonów:
22 782 66 00, 22 782 66 01, 
22 768 00 13, 22 782 66 09

4. Kod dostępu do e-recepty mogą 
otrzymać Państwo w następujący 
sposób:

– jamy brzusznej,
- układu moczowego,
- prostaty,
- węzłów chłonnych
- ślinianek
– tarczycy,
– piersi,
– przepływów tętniczych i żylnych w 

kończynach,
– przepływów tętniczych szyjnych i 

kręgowych 

- poprzez telefoniczną informację z  
4-cyfrowym kodem dostępu

-  poprzez SMS z 4-cyfrowym kodem 
dostępu

-  bezpośrednio na Internetowe Konto 
Pacjenta 

5. Czas oczekiwania na kod do 
e-recepty wynosi dwa dni robocze 
liczone od dnia złożenia zamówie-
nia. Prosimy o przemyślane składanie 
zamówień na e-receptę.

Badania, które pozostają w kompe-
tencjach lekarza rodzinnego będą 
dla naszych pacjentów bezpłatne. Na 
pozostałe badania zostanie ustalona 
odpłatność. 

Zachęcamy do kontaktu telefonicz-
nego z rejestracją SPZOZ w Serocku 
pod numerami telefonów: 22 782 66 
00, 22 782 66 01, 22 768 00 13, 22 782 
66 09.
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zmiana stawek podatkowych na 2021r.

najstarsi mieszkańcy naszej gminy złote Gody

Podatek od nieruchomości w 2021 r. 
wzrośnie na terenie Miasta i Gminy Se-
rock  zgodnie z podjętą Uchwałą Rady 
Miejskiej w Serocku Nr 301/XXVIII/2020 
z dnia  28 października 2020r.

Rośnie inflacja, rosną podatki
Stawki podatków lokalnych nie mogą 

być wyższe od corocznie waloryzo-
wanych w oparciu o wskaźnik inflacji 
maksimów ustawowych. Główny Urząd 
Statystyczny (GUS) ogłosił, że wskaźnik 
inflacji w pierwszym półroczu br. wzrósł 
o 3,9 procenta w stosunku do pierwszego 
półrocza 2020 r. W ubiegłym roku wskaź-
nik wzrósł o 1,80 proc.

Dlatego też, o te średnio 3,9 procenta 
zwaloryzowano maksymalne ustawowe 
stawki podatkowe mające obowiązywać 
w 2021 r. Samorządy przy uchwalaniu 
podatków obowiązujących na swoim te-
renie nie mogą przekroczyć tych maksi-
mów ustawowych.

 Stawki podatku od mieszkań i domów 
jednorodzinnych pójdą w górę o 0,04 gro-
szy za 1 m². Za metr kwadratowy gruntu 
zapłacimy 0,40 zł, zaś za metr kwadrato-
wy powierzchni użytkowej 0,77 zł. Jeśli 
100-metrowy dom stoi na działce liczą-
cej 1000m², to zamiast dotychczasowe-
go 413,00 zł podatku od nieruchomości, 
w 2021r. zapłacimy za tę samą nierucho-
mość o około 64 zł więcej. Podatek od 
nieruchomości dla przedsiębiorców tu 
stawka podatku za metr kwadratowy po-
wierzchni komercyjnej wzrośnie o ponad 

Tradycją stało się odwiedzanie naj-
starszych mieszkańców Miasta i Gminy 
Serock z okazji osiągnięcia wieku 90 lat 
i więcej. 

Wszyscy wiemy, jak wielką rolę w 
życiu rodzinnym i społecznym odgry-
wają osoby starsze. 

Są nie tylko źródłem wiedzy, dzięki 
której możliwe jest zachowanie ciągło-
ści tradycji i kultury, ale przede wszyst-
kim osoby starsze pomagają młodszym 
pokoleniom w kształtowaniu własnej 
tożsamości. 

Na lata ich młodości przypadł okres 
budowania tożsamości naszego narodu, 
pełen wydarzeń i doświadczeń zapisa-
nych tak, jak ich życiorysy na kartach 

Szanowni Państwo, zwykle o tej po-
rze spotykaliśmy się z Państwem, by 
celebrować jubileusz Złotych Godów 
serockich par. 

Okoliczność ta skłaniała co roku do 
wyjątkowego spotkania w wyjątkowej 
oprawie. Niestety w tym roku, ze wzglę-
du na epidemię, nie możemy zorgani-
zować uroczystego spotkania z parami, 
które świętują 50-lecie pożycia małżeń-
skiego w gminie Serock. Mamy nadzie-
ję, że takie spotkanie uda się zorgani-
zować jak najszybciej, jeśli sytuacja 
na to pozwoli. Tymczasem wszystkim 
jubileuszowym parom życzymy zdrowia 
i spokojnego czasu.

jeden złoty tj. do kwoty 22,90 zł za 1 
m². O 0,05 groszy   podniesiona też zo-
stała opłata za metr kwadratowy gruntu 
służącego działalności gospodarczej tj. 
0,90 zł. Za liczące na przykład 200 m² 
biura,  przedsiębiorcy w 2021. zapłacą o 
200 zł więcej w skali roku, aniżeli za te 
same biura płacą dotychczas.

Podatek od środków transportowych 
zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miej-

skiej w Serocku Nr 313/XXIX/2020 z 
dnia 02 grudnia 2020 r. stawki podatko-
we wzrosną o około 5% w stosunku do 
stawek obecnie obowiązujących, które 
od 2015 roku nie były zmieniane.

W 2021 r. Opłaty lokalne tj.: opłata 
miejscowa, opłata targowa, opłata od 
posiadania psa zachowają swoją do-
tychczasową wysokość.

historii. 
Jesteśmy tym osobom winni szacu-

nek, pamięć i serdeczne podziękowa-
nia.

Niestety w tym roku, ze względu na 
sytuację epidemiologiczną zmuszeni 
jesteśmy zawiesić odwiedziny naszych 
jubilatów. 

Niemniej jednak wszystkim Państwu 
życzymy jak najlepszego zdrowia, mi-
łości i wsparcia bliskich oraz pogody 
ducha na następne lata.

                Stawki podatków oraz opłat lokalnych na terenie Miasta i Gminy Serock w 2021 r 
 

Wyszczególnienie 
 

Stawka w 2020r 
. 

Max stawki wg 
 obwieszczenia na 

2021r. 
Stawki  w 2021r. 

 

     
 a) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 

bez względu na sposób zakwalifikowania w  ewidencji 
gruntów  i budynków od 1 m² powierzchni 

 
0,85zł 

 

 
0,99zł 

 

 
0,90 zł 

 

 b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni   4,80 zł 4,99 zł 4,99 zł 

 c) pozostałych, w tym: zajętych na prowadzenie odpłat-
nej statutowej działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego od  1 m ² powierzchni 
- zajętych pod rekreację 

 
0,34zł 

 
 

 
0,52zł 

 
 

 
0,40 zł 

 
 

 d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o 
których mowa w przepisach od 1 m ² powierzchni 

 
2,84zł 

 
3,28zł 

 
2,95zł 

2. od budynków lub ich części    
 a) mieszkalnych  od 1 m² powierzchni użytkowej 0,73 zł 0,85ł 0,77 zł 
 
 

 
 
 
 

b) związanych  z prowadzeniem działalności gospodar-
czej oraz od budynków mieszkalnych lub części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m² po-
wierzchni użytkowej 

 
21,90zł 

 
 

 
24,84zł 

 
 

            22,90 zł 
 

c) związanych  z prowadzeniem działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu  kwalifikowanym materiałem 
siewnym od 1m² powierzchni użytkowej 

 
11,18zł 

 
11,62 zł 11,62 zł 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie udzielania  świadczeń zdrowotnych od 1m2 
powierzchni użytkowej 

4,87 zł 5,06 zł 5,06 zł 
 

 
e) od pozostałych budynków, w tym: 
-  zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego przez organizację pożytku 
publicznego od 1m² powierzchni użytkowej 
- od budynków gospodarczych i komórek 
 

 
             7,50zł 

 
 

3,75 zł 

8,37 zł 
 
 
- 

               7,88zł 
 
 

                 3,94zł 
3. od budowli 2% 2% 2% 
4. Podatek rolny 
- od 1 ha fizycznego 
- od 1 ha przeliczeniowego 

225,00zł 
112,50 zł 

292,75zł 
146,37zł 

250,00 zł 
125,00 zł 

5. Podatek leśny 
 194,24 zł za 1m3 196,84 zł za 1m3 196,84 zł   za 1m3 

6. Opłata miejscowa 2,17 zł 2,41 zł 2,17 zł 
7 .Opłata Targowa 751,65 zł 823,11 zł 751,65 zł 
8. Opłata od posiadania psa 40,00 zł 130,30 zł 40,00 zł 

                                 

Podatek od środków transportowych zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej 
w Serocku Nr 313/XXIX/2020 z dnia 02 grudnia 2020 r. stawki podatkowe 
wzrosną o około 5% w stosunku do stawek obecnie obowiązujących, które od 
2015 roku nie były zmieniane. 
 

W 2021 r. Opłaty lokalne tj.: opłata miejscowa, opłata targowa, opłata od posiadania psa 
zachowają swoją dotychczasową wysokość. 
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Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock o wyłożeniu 
do publicznego wglądu dokumentów planistycznych 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicz-
nego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego w rejonie ul. Czeskiej w Serocku 
obejmującego działki o nr ewidencyj-
nych 175/16, 175/17, 175/20, 175/23 
i 208 w obrębie Wierzbica, gm. Serock 
oraz działki o nr ewidencyjnych 1/11, 
1/12, 1/14, 1/16, 1/17, 1/18, 1/22, 
1/23 i 1/25 obręb 06 w Serocku, wraz 
z prognozą oddziaływania na środowi-
sko.

Co się zmienia:
Przeprowadzenie procedury plani-

stycznej dla ww. działek miało za zada-
nie spowodować zmianę przeznaczenia 

na funkcję zabudowy wielorodzinnej 
w miejsce zabudowy usług turystyki. 
Powyższe przyczyni się do zwiększe-
nia potencjału inwestycyjnego tere-
nu, jak również wpisze się w kierunki 
rozwoju gminy. Sporządzenie planu 
dla ww. obszaru umożliwiło uporząd-
kowanie zasad oraz ustalenie niezbęd-
nych wskaźników zagospodarowania i 
zabudowy. Plan miejscowy umożliwił 
również wprowadzenie ograniczeń w 
zabudowie, wynikających z uwarunko-
wań lokalnych. Zachęcamy do udziału i 
zapoznanie się z wyłożonymi dokumen-
tami planistycznymi.

Nowo opracowany miejscowy plan 

będzie podstawowym dokumentem, 
który na najbliższe lata przesądzi o 
możliwości zagospodarowania przed-
miotowych nieruchomości.

Wyłożenie dokumentów plani-
stycznych odbywa się do dnia 31 
grudnia 2020 r.,istnieje również 
możliwość składania uwag do dnia 15 
stycznia 2020 r.

Treść ogłoszenia i projekty doku-
mentów dostępne są pod adresem:

https://www.bip.serock.pl/75,o-
gloszenia

Projekt planu jest dostępny również 
w namiocie usytuowanym przed budyn-
kiem urzędu.

Środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych na drogę w gminie Serock

dawna stacja zlewni mleka w zabłociu własnością gminy

Na liście zadań, które otrzymają 
dofinansowanie ze środków Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych znalazła się 
wnioskowana przez Powiat Legionow-
ski inwestycja dotycząca rozbudowy 
drogi powiatowej nr 1801W w gminie 
Serock - od drogi wojewódzkiej nr 632 
do drogi wojewódzkiej nr 622.  

Na odcinek drogi powiatowej o 
długości 4997 mb., łączący miejscowo-
ści Stanisławowo i Zabłocie, przyznano 
5 000 000,00 zł.

Zadanie obejmuje rozbudowę 
nawierzchni drogi do parametrów drogi 
klasy Z i kategorii ruchu KR2, budowę 
jednostronnego chodnika o szerokości 

10 listopada 2020 r. Sąd Rejonowy w 
Legionowie wydał wyrok, na mocy które-
go budynek dawnej stacji zlewnej mleka 
w Zabłociu wraz z przynależnym gruntem, 
w wyniku zasiedzenia stał się własnością 
gminy. Orzeczenie sądu kończy długo-
trwałą batalię o potwierdzenie praw 
gminy do tego budynku, który ze względu 
na zły stan techniczny wymaga interwen-
cji, o co od kilku lat zabiegali mieszkańcy 
Zabłocia. Potwierdzenie praw gminy do 
tej nieruchomości faktycznie otwiera 
możliwości w zakresie podjęcia działań 
w jej obrębie. Pragniemy w tym miejscu 
podziękować osobom, które swoim zaan-
gażowaniem w tę sprawę umożliwiły jej 
pozytywne zakończenie. 

2 m na długości 2532 m w terenie zabu-
dowanym, chłonnego pobocza, zjaz-
dów i zatok autobusowych oraz wymia-
nę i korektę oznakowania pionowego 
i poziomego. Przewiduje się również 
przebudowę oświetlenia drogowego. 
Realizację zadania przewiduje się na 
2022 rok.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokal-
nych to program bezzwrotnego wspar-
cia dla samorządów, których przychody 
zostały uszczuplone przez pandemię. 
Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-
19. To ogromny impuls inwestycyjny 
dla regionów. Gminy, powiaty i woje-
wództwa w całej Polsce otrzymały już 

6 mld zł w ramach pierwszego etapu 
programu. Dzięki temu samorządy 
mogły rozpocząć realizację ważnych 
inwestycji, w tym budowę i renowa-
cję dróg, modernizację i doposażenie 
szpitali oraz przychodni czy remonty 
szkół. Drugi etap konkursu to kolejne 
6 mld złotych na inwestycje ważne dla 
mieszkańców. To droga zrównoważone-
go rozwoju, który w równym stopniu 
wspiera zarówno duże miasta, jak i 
najmniejsze miejscowości.

Na podstawie: 
www.powiat-legionowski.pl 
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Projekt budowy linii kolejowej zegrze – Przasnysz 
w II etapie programu „Kolej+”

Projekt budowy nowej linii Zegrze – 
Przasnysz został zakwalifikowany do II 
etapu w Programie Kolej +, jako jeden 
z 79. projektów z całej Polski. II etap 
rekrutacji będzie trwał przez kolejne 12 
miesięcy i zakończy się sporządzeniem 
Studium Planistyczno-Prognostycznego dla 
planowanego szlaku kolejowego. Ustale-
nia poczynione w trakcie opracowywania 
studium będą miały kluczowe znaczenie 
na etapie końcowej weryfikacji projektu 
i podjęcia przez PKP Polskie Linie Kolejo-
we S.A. decyzji o objęciu go dofinansowa-
niem. Na etapie prac nad studium zapro-
ponowane zostaną m.in. potencjalne 
warianty trasy przyszłej linii kolejowej. 
Dokument będzie analizował zapotrzebo-
wanie na ruch pociągów po nowym szlaku, 
a także zweryfikuje geologiczne, środowi-
skowe i przestrzenne uwarunkowania jego 
budowy. 

Równolegle trwają starania zmierzają-
ce do utworzenia przez serocki samorząd, 
wspólnie z 17. samorządami skupiony-
mi wokół tej idei, stowarzyszenia „Kolej 
Północnego Mazowsza”, które pozwoli na 
dodatkowe wsparcie inicjatywy realizacji 
nowego szlaku kolejowego. Trwają także 
rozmowy o podziale finansowym kosztów 
niezbędnych do poniesienia w związ-
ku z opracowaniem Studium, pomiędzy 
poszczególne samorządy zaangażowane 
we współpracę partnerską przy projek-
cie.  Budowa linii kolejowej Zegrze – Prza-
snysz wg pierwotnych założeń stworzy 
mieszkańcom gminy Serock możliwość 
bezpośredniego korzystania z transportu 
szynowego, bez konieczności dojeżdża-
nia do węzłów przesiadkowych. Zamie-
rzenie stanowi szansę na zabezpieczenie 
obecnych, jak i przyszłych potrzeb miesz-
kańców gminy w zakresie dostępności 
transportu zbiorowego. Potrzeba rozwoju 
transportu szynowego o znaczeniu lokal-
nym i regionalnym (a więc o największej 
dostępności dla mieszkańców) w kierunku 
północnego Mazowsza, m.in. za pośred-
nictwem gminy Serock, wynika bezpo-
średnio z prognoz spółki PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A., zarządcy narodowej sieci 
linii kolejowych, a podjęta przez samo-
rządy regionu współpraca jest szansą na 
urzeczywistnienie tych planów. 

Referat Gospodarki Gruntami, 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju
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Podsumowanie zadań inwestycyjnych 
Rok 2020 był rokiem szczególnym 

- trudnym, stawiającym przed nami 
nowe wyzwania, których pewnie nikt 
nie mógł się spodziewać. Podobnie sy-
tuacja wyglądała w obszarze inwesty-
cji gminnych. Nasze styczniowe zało-
żenia pod koniec marca, po wybuchu 
pierwszej fali epidemii,  wydawały 
się być niemożliwe do  zrealizowania. 
Wtedy uznaliśmy, że jedyny możliwy 
scenariusz, to zaniechanie rozpoczę-
cia nowych zadań i skupienie się na 
sfinalizowaniu tylko tych na realizację, 
których umowy podpisaliśmy jeszcze 
przed pandemią, np. budowa kanali-
zacji w ul. Wiosennej w Wierzbicy i w 
ul. Królewskiej w Jadwisinie, budowa 
oświetleń drogowych na terenie gmi-
ny, budowa stacji uzdatniania wody w 
Serocku i kilka innych. Obawialiśmy się 
wtedy, czy uda się skończyć te roboty 
w zaplanowanych terminach. W kwiet-
niu stanęliśmy przed kolejnym dyle-
matem - czy remont łącznika w Szkole 
Podstawowej w Serocku, adaptujący tę 
część obiektu na 4 oddziały zerówko-
we, który był planowany na wakacje, 
jest możliwy do zrealizowania w okre-
sie pandemii? Czy ryzykować rozpo-
częcie takiego przedsięwzięcia w tak 
niepewnym okresie przy dość krótkim 
czasie przeznaczonym na realizację 
(zakładaliśmy, że we wrześniu dzieci 
wrócą do szkoły)?  Podjęliśmy ryzyko i 
zawarliśmy umowę na przeprowadze-
nie prac budowlanych. Jak się później 
okazało - mimo odczuwalnych skut-
ków pierwszej fali pandemii - zadanie 
udało się zrealizować w terminie. Od 
września dzieci korzystają z „nowych” 
sal zerówkowych. Po podpisaniu tej 
umowy, dość nieśmiało ogłaszane były 
następne postępowania, wszystko pod 
bacznym okiem Pani Skarbnik, która 
monitorowała na bieżąco stan finan-
sów Gminy. I tak w następnej kolejno-
ści uruchomiliśmy przetarg na budowę 
wodociągu w miejscowościach Karolino 
i Marynino, budowę kanalizacji w ul. 
Pogodnej w Stasim Lesie i następne in-
westycje oświetlenia drogowego. 

Pod koniec wakacji pojawiła się in-
formacja o uruchomieniu rządowego 
programu wsparcia inwestycji lokal-
nych. We wrześniu Gmina otrzymała 
niewiele ponad 2,3 mln zł. Dzięki temu 

wsparciu została podjęta decyzja o 
realizacji zadań zaplanowanych  w 
budżecie a do tej pory nierealizowa-
nych z uwagi na niepewną sytuację 
finansową oraz następnych prac, któ-
rych wcześniej na ten rok w ogóle nie 
planowaliśmy. Skutkiem tego było za-
warcie umów m.in. na budowę ulic: 
Poprzecznej w Borowej Górze,  Arcie-
chowskiej w m. Cupel, K. Wielkiego i 
Słowackiego  w Serocku oraz budowę 
terenów rekreacyjnych w miejscowo-
ściach Dębe i Wierzbica.

Ten szczególny czas sprawił, że 
dotychczas funkcjonujące schematy 
działań, standardy postępowań i utar-

te ścieżki okazały się być niemożliwe 
do zastosowania. Dlatego musieliśmy 
szybko nauczyć się realizować zadania 
inwestycyjne w zmienionych, trudniej-
szych okolicznościach i wypracować 
sposoby na radzenie sobie z tymi wa-
runkami. Jednak mimo wielu trudności, 
których przysporzył nam lockdown i 
liczne ograniczenia ogromną większość 
założeń  inwestycyjnych poczynionych 
na początku roku udało się zrealizować 
a dzięki środkom zewnętrznym udało 
się wykonać nawet zadania planowane 
na kolejne lata.

Referat Przygotowania 

i Realizacji Inwestycji
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Sezon grzewczy w pełni
Okres jesienno-zimowy to czas 

intensywnego sezonu grzewczego. 
Zimowa aura, niskie temperatury 
powodują konieczność dostarczania 
ciepła w celu ogrzewania budynków. 
Jest to odpowiedni moment, aby przy-
pomnieć sobie co możemy, a czego nie 
możemy palić w piecach. 

Zdecydowanie w piecach nie wolno 
nam spalać odpadów! Pamiętajmy, że 
odpadem są także stare meble, drew-
no nasączone substancjami konserwu-
jącymi, również drewno pochodzące 
z rozbiórek. Nie wolno nam w piecach 
spalać także odpadów komunalnych 
pochodzących z gospodarstw domo-
wych (odzieży, butelek i opakowań 
plastikowych itp.).

Wybierany przez nas materiał opało-
wy również powinien charakteryzo-
wać się odpowiednimi parametrami. 
Wymagania dla materiału opałowego 
wprowadziła tzw. „uchwała smogowa”, 
która na terenie województwa mazo-
wieckiego zaczęła obowiązywać od 11 
listopada 2017 r. 

Zgodnie z ww. uchwałą, od dnia 1 
lipca 2018 r. obowiązuje zakaz spalania 
w kotłach, piecach i kominkach nastę-
pujących rodzajów paliw: 

• mułów i flotokoncentratów węglo-
wych oraz mieszanek produkowanych z 
ich wykorzystaniem,

• węgla brunatnego oraz paliw 
stałych produkowanych z wykorzysta-
niem tego węgla,

• węgla kamiennego w postaci 
sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,

• paliw zawierających biomasę o 
wilgotności w stanie roboczym powy-
żej 20% (np. mokrego drewna)

Pamiętajmy, że niezastosowanie się 
do wymienionych zakazów grozi wyso-
kimi mandatami. Jednocześnie spala-
nie w piecach odpadów słabej jakości 
węgla i mokrego drewna przyczynia 
się do pogarszania jakości powietrza, 
którym oddychamy, a w efekcie prowa-
dzi do złego samopoczucia oraz wpły-
wa negatywnie na nasze zdrowie. 

Zachęcamy Państwa do zapoznania 
się z treścią uchwały antysmogowej, 
której treść dostępna jest pod linkiem: 
http://edziennik.mazowieckie.pl/
WDU_W/2017/9600/akt.pdf 

Wymagania dla kotłów: 
Uchwała antysmogowa wprowadziła 

także wymagania dla urządzeń grzew-
czych, których należy przestrzegać, 
kupując kocioł grzewczy do central-
nego ogrzewania. Zgodnie z zapisami 
uchwały, od 11 listopada 2017 r., w 
przypadku nowych instalacji (kotłow-
ni) na paliwo stałe, można montować 
wyłącznie kotły spełniające normy 
emisyjne zgodne z wymogami ekoproj-
ketu (wynikającymi z treści rozporzą-
dzenia Komisji UE).

W przypadku instalacji już użytkowa-
nych, w uchwale wprowadzono okresy 
przejściowe na wymianę przestarzałych 
urządzeń, zgodnie z którymi: 

• od 1 stycznia 2023 r. nie będzie 
można użytkować kotłów na węgiel 
lub drewno nie spełniających wymo-

gów dla klas 3,4 lub 5 wg normy PN-EN 
303-5:2012;

• od 1 stycznia 2028 r. nie będzie 
można użytkować kotłów na węgiel lub 
drewno klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 
303-5:2012;

• użytkownicy kotłów klasy 5 wg 
normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z 
nich korzystać do końca ich żywotności; 

• posiadacze kominków będą musieli 
wymienić je do końca 2022 r. na takie, 
które spełniają wymogi ekoprojketu, 
lub wyposażyć je w urządzenia ograni-
czające emisję pyłu do wartości okre-
ślonych w ekoprojkecie.

Monitoring jakości powietrza:
Przypominamy, że na terenie Miasta 

i Gminy Serock jest zamontowanych 
osiem czujników jakości powietrza 
Airly. Czujniki znajdują się w centrum 
Serocka, Borowej Górze, Gąsiorowie, 
w Jachrance, Jadwisinie, Wierzbicy, 
Woli Kiełpińskiej i Zegrzu.

Czujniki Airly mierzą w czasie 
rzeczywistym stężenie pyłów zawieszo-
nych PM1, PM2.5 oraz PM10 i najważ-
niejsze parametry pogodowe takie jak 
temperaturę, wilgotność i ciśnienie, 
dając informację o jakości powietrza 
w okolicy, w której są umieszczone. 
Osoby zainteresowane jakością powie-
trza na bieżąco mogą sprawdzać jego 
stan na interaktywnej mapie znajdują-
cej się na stronie www.airly.pl

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Pakiet uchwał „odpadowych”
W dniu 2 grudnia 2020 r. Rada Miej-

ska w Serocku przyjęła pakiet uchwał 
tzw. „śmieciowych”. Wśród nich za 
najważniejszą, bo w sposób istotny 
zmieniającą kształt gminnego systemu 
gospodarowania odpadami w wymiarze 
ekonomicznym, należy uznać uchwałę 
Nr 315/XXIX/2020 w sprawie wyboru 
metody ustalenia wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalny-
mi oraz ustalenia stawki takiej opła-
ty na terenie Miasta i Gminy Serock, 
a także zwolnienia w części z opłaty 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkal-
nymi jednorodzinnymi kompostują-
cych bioodpady  –  stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydo-
mowym.

Metoda „od wody” w zabudowie 
wielolokalowej

Zgodnie z treścią wspomnianej 
uchwały, od 1 stycznia 2021 r. zmianie 
ulega sposób rozliczania właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budyn-
kami mieszkalnymi wielolokalowymi z 
tytułu tzw. opłaty śmieciowej. Dotych-
czas obowiązywała metoda stanowią-
ca iloczyn stawki opłaty i liczby osób 

zamieszkujących daną nieruchomość. 
Jest to rozwiązanie najczęściej stoso-
wane. Problem w tym, że deklarowa-
na i rzeczywista liczba mieszkańców 
rzadko się ze sobą pokrywają. Weryfi-
kując gminny system gospodarowania 
odpadami komunalnymi, pracownicy 
Referatu Ochrony Środowiska, Rolnic-
twa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy 
w Serocku dokonali szeregu czynno-
ści kontrolnych, które potwierdziły, 
że nasza baza danych stworzona w 
oparciu o składane przez właścicieli 
nieruchomości deklaracje o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
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komunalnymi, jest wciąż niepełna.
Niestety, wiele samorządów boryka 

się z podobnym problemem. Branżowi 
eksperci podkreślają, że metoda obli-
czania wysokości opłat śmieciowych na 
podstawie zużycia wody jest metodą 
najbardziej sprawiedliwą, ponieważ 
woda jest zasobem, z którego korzystają 
wszyscy, a system weryfikacji jej zuży-
cia jest bardzo szczelny. To był główny 
argument przemawiający za zmianą 
metody obliczania stawki –  trudność 
granicząca z niemożliwością sprawdze-
nia liczby osób faktycznie zamieszku-
jących w zabudowie wielolokalowej. 
Podobnie, weryfikacja liczby osób na 
podstawie ilości wystawionych odpa-
dów komunalnych - możliwa do wyko-
rzystania w przypadku zabudowy jedno-
rodzinnej –  jest utrudniona z uwagi 
m.in. na brak przypisania konkretnych 
altan śmietnikowych do poszczególnych 
wspólnot i ich nieograniczona dostęp-
ność dla osób postronnych.

Nowa metoda obliczania wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w zabudowie wieloloka-
lowej oparta jest na odczycie z wodo-
mierza głównego, z pominięciem wody 
bezpowrotnie zużytej.

Odczytów dokonywać ma zarządca 
wspólnoty lub administrator budynku 
a wielkość zużytej wody powinna być 
wskazywana w składanej co miesiąc 
do 10 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, którego dotyczy wskazanie, 
deklaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi.

Następnie, do 20 dnia każdego 
miesiąca, wyliczona opłata powinna 
zostać wniesiona na właściwy rachunek 
bankowy Miasta i Gminy Serock.

Do decyzji zarządów wspólnot miesz-
kaniowych pozostaje kwestia zamonto-
wania podlicznika do wody zużywanej 
na cele ogólne wspólnot – podlewanie, 
mycie części wspólnych itp. Wydaje się, 
że leży to 

w szczególnym interesie wspólnot, 
podobnie jak dokonanie odczytów 
wodomierzy głównych w ostatnim dniu 
roku 2020.

Stawka za 1 m3 zużytej wody została 
obliczona w oparciu o przeciętne normy 
zużycia wody w gminie (3 m3) oraz 
średnie statystyczne ilości odprowadza-
nych ścieków w przeliczeniu na 1 osobę 
(3 m3) i wynosi 9 zł. Należy podkre-
ślić, że stawka ta jest jedną z niższych 

obowiązujących na terenie kraju w 
porównaniu z tymi gminami, w których 
przyjęto metodę obliczania wysokości 
opłaty śmieciowej liczonej od zużycia 
wody. Co ważne, iloczyn przeciętnego 
zużycia wody przez 1 osobę i stawki 
opłaty daje de facto taką sama opłatę w 
przeliczeniu na mieszkańca zabudowy 
wielolokalowej, jak w przypadku zabu-
dowy jednorodzinnej. Intencją i założe-
niem wprowadzanych zmian było, aby 
pomimo zastosowania różnych metod 
obliczania wysokości opłaty system był 
sprawiedliwy i równy dla wszystkich.

zmiany w zabudowie jednorodzinnej
Sposób rozliczania właścicieli nieru-

chomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi pozo-
staje bez zmian, tj. pozostaje oparty 
na zadeklarowanej liczbie mieszkań-
ców danej nieruchomości. Zmianie 
ulega wysokość stawki za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi z 26 
zł na 27 zł oraz wysokość zwolnienia 
w części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budyn-
kami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady stanowiące 
odpady komunalne w kompostowni-
ku przydomowym. Dotychczas była to 
ulga w wysokości 2 zł od każdej osoby 
zamieszkującej daną nieruchomość. 
Od 1 stycznia 2021 r. wysokość zwolnie-
nia będzie wynosiła 15% od obliczonej 
wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Zmiana ma 
na celu stworzenie większej zachęty 
ekonomicznej dla zagospodarowywa-
nia bioodpadów we własnym zakresie.

Aby skorzystać z wyżej opisanej ulgi 
właściciele nieruchomości zabudowa-
nych budynkami mieszkalnymi jedno-
rodzinnymi będą zobowiązani do złoże-
nia stosownej deklaracji w terminie do 
10 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym rozpoczęli kompo-
stowanie. Osoby, które już w 2020 r. 
zadeklarowały posiadanie kompostow-
nika i kompostowanie w nim wytwo-
rzonych przez siebie bioodpadów taką 
deklarację będą musiały złożyć ponow-
nie, o czym informujemy już teraz.

Co z działkami rekreacyjnymi?
Zmianie ulega także wysokość ryczał-

towej stawki opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi za rok od 

nieruchomości, na której znajduje się 
domek letniskowy lub od innej nieru-
chomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe – z obowią-
zujących w 2020 r. 169 zł do 181 zł przy-
jętych na 2021 r. (zgodnie z obwiesz-
czeniem Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 31 marca 2020 r. 
w sprawie przeciętnego miesięcznego 
dochodu rozporządzalnego na 1 osobę 
ogółem w 2019 r.). Ryczałtowa stawka 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi odnosi się do roku, bez 
względu na faktyczny czas przebywa-
nia na danej nieruchomości oraz bez 
względu na ilość powstających na niej 
odpadów komunalnych i zgodnie z art. 
6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminach nie może być 
wyższa niż 10% przeciętnego miesięcz-
nego dochodu rozporządzalnego na 1 
osobę ogółem za rok. 

Odnosząc się do podnoszonego argu-
mentu, że zużycie wody nie odzwier-
ciedla rzeczywistej ilości odpadów 
generowanych przez mieszkańców 
należy podkreślić, że wprowadzane 
zmiany mają na celu głównie faktycz-
ne urealnienie systemu, co w obli-
czu wciąż nieustabilizowanego rynku 
gospodarowania odpadami ma ogromne 
znaczenie. Mamy nadzieję, że konty-
nuacja działań podejmowanych przez 
tutejszy Urząd wraz ze zmianą metody 
obliczania opłaty śmieciowej, pozwoli 
nam utrzymać stawki na rozsądnym – z 
punktu widzenia mieszkańców –  pozio-
mie. Nie można zapominać, że zmniej-
szenie zużycia wody i dążenie do jej 
oszczędzania ma także walor prośrodo-
wiskowy, tak ważny zwłaszcza w obliczu 
zagrożenia suszą. Możliwy jest również 
scenariusz „podwójnej oszczędności” 
dla mieszkańców – niższe rachunki 
za wodę, a przy stosowaniu w gminie 
metody „od zużycia wody”, także 
niższa opłata śmieciowa. 

Przypominamy jednocześnie, że 
gminny system gospodarowania odpa-
dami komunalnymi musi być systemem 
samofinansującym się. 

 Oznacza to, że wpływy z opłat 
muszą starczyć na pokrycie wydatków 
związanych z funkcjonowaniem syste-
mu. A tych jest więcej niż tylko opła-
ty za odbiór odpadów sprzed posesji, 
bo jego składnikami jest także pokry-
cie kosztów funkcjonowania PSzO-
Ku, system zbiórki np. przetermino-
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Konkurs na ulotkę promującą ochronę powietrza 
rozstrzygnięty!

Z okazji dnia Czystego Powietrza, 
który obchodzony jest w Polsce 14 
listopada zaprosiliśmy uczniów ze 
szkół podstawowych z terenu Miasta i 
Gminy Serock do udziału w konkursie 
na ulotkę promującą ochronę powie-
trza. Jego celem było skierowanie 
uwagi uczniów z terenu Miasta i Gminy 
Serock na niebezpieczeństwa wynikają-
ce ze spalania odpadów w paleniskach 
domowych oraz popularyzacja działań 
z zakresu zrównoważonego rozwoju i 
ochrony środowiska.

Zadaniem konkursowym było wyko-

nanie za pomocą techniki rysunko-
wej lub malarskiej ulotki promującej 
ochronę powietrza, której motywem 
przewodnim miały być zagrożenia 
wynikające ze spalania odpadów w 
paleniskach domowych.

Do udziału w konkursie zgłoszono 5 
prac. Z uwagi na wysoki poziom wyko-
nania, z uwzględnieniem walorów arty-
stycznych, wkładu pracy własnej oraz 
pomysłowości autorów Komisja Konkur-
sowa postanowiła nagrodzić wszyst-
kich uczestników biorących udział w 
konkursie. 

Wykonane przez dzieci ulotki, wzbo-
gacone na rewersie o zapisy z uchwały 
antysmogowej,  zostaną wydrukowane 
i rozpowszechnione wśród mieszkań-
ców Miasta i Gminy Serock.

Poniżej prezentujemy Laureatów 
konkursu oraz ich prace: 

1.Bartosz Mazurek – 12 lat
2.Oliwia Pitus – 12 lat
3.Weronika Żak – 8 lat
4.Marta Kotek – 14 lat
5.Julia Karczmarczyk – 10 lat

wanych leków czy baterii z miejsc 
wyznaczonym na terenie gminy, 
dodatkowo koszty obsługi administra-
cyjnej systemu 

i podejmowanych działań z zakre-
su edukacji ekologicznej mieszkań-
ców.

Mamy nadzieję, że dzięki wspólne-

mu wysiłkowi gospodarka odpadami 
komunalnymi na terenie naszej gminy 
będzie coraz bardziej „Zrównoważo-
na”.

Bartosz Mazurek

Julia Kaczmarczyk Oliwia Pitus

Marta Kotek

Weronika Żak
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Rozświetlenie 
choinki

Wykłady online dla seniorów 

Rozstrzygnięto Ogólnopolski Konkurs plastyczny

Na ten moment czekaliśmy cały rok. 
W niedzielę, 6 grudnia Serock rozbły-
snął tysiącem światełek i ozdób.  

Na rynku uroczyście rozświetlono 
choinkę. 

A Święty Mikołaj w dniu swoich imie-
nin rozdawał dzieciom słodkości i pre-
zenty.

W listopadzie i grudniu odbyło się 
kilka wykładów w ramach projektu 
„Pakiety edukacyjne dla mazowieckich 
seniorów”. 

W związku ze stanem zagrożenia 
epidemicznego wykłady w ramach pro-
jektu odbywały się z wykorzystaniem 
aplikacji Microsoft Teams. 

Dotyczyły m.in. zagadnień kultu-
ralnych, zdrowotnych, podróżniczych. 
Jeden z wykładów poprowadził dr hab. 
Zygmunt Kruczek - kierownik Zakładu 
Geografii, Turystyki i Ekologii AWF w 
Krakowie, który zabrał serockich senio-
rów w podróż „od Tokyo po Hawaje”. 

Podziękowania dla Stowarzyszenia 
Radomskie Centrum Przedsiębiorczo-
ści. Projekt dofinansowany przez Ma-
zowieckie Centrum Polityki Społecznej 
ze środków budżetu Województwa Ma-
zowieckiego.

Z przyjemnością informujemy, że 
XXI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 
"Ja i Król Maciuś Pierwszy" organizowa-
ny przez Młodzieżowy Dom Kultury w 
Płocku został rozstrzygnięty. 

Wśród laureatów konkursu znaleź-
li się również podopieczni z Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Serocku. 

Oto oni:
- Oliwia Janulewicz lat 7 zdobyła 

WYRÓŻNIENIE. Pod opieką instruktora: 
Damiana Sosnowskiego

- Julia Rama lat 9 zdobyła NAGRO-
DĘ. Pod opieką: Pauliny Nowaczyk-Pi-
sarskiej

GRATULUJEMY !
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Świąteczne Koncerty On-line z CKiCz

nowe kody LEGIMI 

Centrum Kultury i Czytelnictwa za-
prasza na świąteczne mini koncerty 
online w wykonaniu uczestników za-
jęć wokalnych tj. grupy InCanto, Kan-
tyczki, Wesołe Nutki, Chóru „Cantores 
Adalberti”, Teatru Piosenki Elżbiety 
Zapendowskiej.

Koncerty będą dostępne od 21 grud-
nia na stronie:

www.kultura.serock.pl oraz portalu 
Facebook. 

Drodzy Czytelnicy! Polecamy Waszej 
uwadze Legimi, kulturalny sposób na 
spędzanie wolnego czasu. Od przeszło 
roku, nasza wyjątkowa współpraca z 
Legimi cieszy się żywym zainteresowa-
niem mieszkańców. 

W ofercie mamy do wyboru 60 000 
ebooków i audiobooków dostępnych w 
dowolnej chwili. Wystarczy zadzwonić 
do naszej biblioteki złożyć zamówienie 
w danym miesiącu, a my prześlemy sms 
i kod dostępu do bezpłatnego abona-
mentu Legimi. Po rejestracji i pobraniu 
bezpłatnej aplikacji, można zalogować 
się. 

A z jednego kodu może korzystać 
cała rodzina. Na czterech urządze-
niach, można swobodnie czytać lub 
słuchać książki ulubionego autora. Na 
stronie https://www.kultura.serock.
pl/3427, możecie zapoznać się krok 
po kroku z instrukcją użycia Legimi. 
W katalogu Legimi dostępny jest księ-
gozbiór w języku polskim i angielskim, 
a w nim: kryminał, fantastyka, tytuły 
obyczajowe i romanse, literatura fak-
tu, reportaże, poradniki, poezja, dra-
mat, języki obce, literatura dla dzieci 
i młodzieży i wiele innych bestselerów 
czy najnowszych pozycji wydawniczych 
dostępnych na rynku księgarskim.

W bonusie świątecznym mamy 
gwiazdkową pulę kodów Legimi. 

W zgłoszeniu telefonicznym: 22 782 
74 32, podajcie numer karty bibliotecz-
nej, widoczny pod kodem kreskowym, 
np. 001528. Śledźcie nasze komunika-
ty z zaproszeniem do odbioru kodów 
e-booków Legimi! Dzielcie się kodem 
Legimi z bliskimi i przyjaciółmi. 

Godziny pracy biblioteki w Serocku:
Poniedziałek- Piątek : 9.00-17.00
Sobota: 8.00-14.00

Filia w Jadwisinie pozostaje w trybie 
książki na telefon.
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Muzyczny 
Podwieczorek

W dniu 13 grudnia odbył się kolejny 
koncert online z cyklu „Muzyczny Pod-
wieczorek”, który tym razem wprowa-
dził nas w bożonarodzeniowy nastrój.

W programie pt. "Kolędować Małe-
mu", dla serockiej publiczności zagrała 
i zaśpiewała Legionowska Orkiestra Ba-
rokowa.

Orkiestra wystąpiła w składzie:
 Michał Jung - fortepian, prowadze-

nie, 
 Agnieszka Banach, Justyna Kantoro-

wicz - śpiew, 
 Nina Górska, Weronika Zielińska - 

skrzypce, 
 Maria Słowikowska-Babik - altówka, 

Dorota Jankowska - wiolonczela, 
 Mateusz Słowikowski - kontrabas, 

Paulina Poławska - klarnet.

Koncert jest dostępny na facebo-
oku: Centrum Kultury i Czytelnictwa w 
Serocku, Urzędu Miasta i Gminy Serock 
oraz Powiatu Legionowskiego.
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Pierwsze Święta w spółce

Turniej tenisa stołowego
W dniu 05.12.2020 w Serocku odbył 

się Mikołajkowy turniej tenisa stołowe-
go. Do udziału przystąpiło 35 uczest-
ników w kategoriach skrzat, żak, mło-
dzik oraz OPEN. Zawody zaczęły się od 
kategorii najmłodszych czyli skrzatów. 
Później startowały kategorie starsze w 
kolejności: żak, młodzik i na koniec zo-
stała rozegrana kategoria dla wszyst-
kich czyli popularne OPEN. 

Przez sześć godzin rywalizacji w 
świątecznej atmosferze zostali wyło-
nieni zwycięzcy poszczególnych kate-
gorii. Najlepsi otrzymali nagrody mi-
kołajkowe ufundowane przez Serockie 
Inwestycje Samorządowe.

W lokalu spółki Serockie Inwesty-
cje Samorządowe Sp. z o.o. przy ul. 
Pułtuskiej 47, która zaczęła działać 
w tym roku, wszystkich interesantów 
wita napis „Wesołych Świąt”. I choć  
tych osób jest niewiele w związku z 
panującą sytuacją i wciąż trwającymi 
obostrzeniami, miło jest uświadomić 
sobie, że Boże Narodzenie zbliża się 
coraz to większymi krokami. Przypomi-
na o tym również choinka - najbardziej 
charakterystyczny symbol świąt, która 
została udekorowana wspólnymi siłami 
przez pracowników spółki.
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Boże narodzenie, Sylwester i karnawał u naszych książąt i oficerów

W latach 30. XX w. panowały już no-
woczesne zwyczaje, ale tradycje bożo-
narodzeniowe i noworoczne były nadal 
żywe, zarówno w wiejskich chatach, 
dworach, pałacach, jak i w żołnierskich 
koszarach. Dobrym zwyczajem Wigilię 
odchodzono skromnie, ale umiaru nie 
stosowano już w Święta i Sylwestra, 
tym bardziej w karnawale.

Arystokratycznie, 
znaczy skromnie
Wigilia u naszych jadwisińskich ksią-

żąt była skromna. Skromna, bo skromni 
byli ostatni przedwojenni właściciele 
dóbr ziemskich Zegrze, Maria i Konstan-
ty Radziwiłłowie. Spotkanie miało zwy-
kle kameralny charakter – uczestniczyli 
w nim rodzice z dziećmi oraz Jadwiga, 
niezamężna ciotka Konstantego, która 
mieszkała w pałacu do 1939 r. Czasem 
bywał brat Krzysztof Radziwiłł z żoną 
Zofią. Oni, jako stali bywalcy, mieli w 
jadwisińskim pałacu swój osobisty po-
kój. 

Radziwiłłowie w pałacu w Zegrzu. Od lewej: Krzysztof, brat Konstantego, Konstanty z Marią i Zofia, żona Krzysztofa (ze zbiorów rodziny Radziwiłłów)

Po wieczerzy obowiązkowa była pa-
sterka w kościele w Serocku lub w Woli 
Kiełpińskiej, w świątyni którą ufundo-
wał Maciej Józef Radziwiłł, dziad Kon-
stantego. Radziwiłłowie mieli, ale nie 
korzystali ze specjalnych miejsc w ko-
ściele i zwykle byli wmieszani w tłum 
wiernych.

Sylwestera w Jadwisinie właściwie 
nie obchodzono. Maria i Konstanty spę-
dzali go w domu sami lub w niewiel-
kim gronie rodziny czy przyjaciół, ale 
i wtedy balu nie urządzano. Po kolacji, 
gdy dzieci już poszły spać, dorośli spo-
tykali się w bibliotece pałacu. Tam, tuż 
przed dwunastą, przychodził najstar-
szy służący Wincenty, ubrany odświęt-
nie i trzymający dużą tacę z ponczem, 
faworkami i gorącymi pączkami z kon-
fiturą z róży. Po tym jak zegar wybił 
północ, składano sobie życzenia, w 
tym to obowiązkowe: „żeby w naszej 
Polsce było lepiej”. Po toaście wszyscy 
wychodzili przed pałac, gdzie pojawiali 
się stangreci, którzy strzelali z batów.

Karnawał już zwalniał nieco książę-
cą parę ze skromności i oszczędności, 
stąd Maria i Konstanty „bywali”, jak to 
się kiedyś mówiło. Odwiedzali rodzinę, 
przyjaciół ale też oficerów zegrzyń-
skiego garnizonu.

Pan Pułkownik zaprasza na 
śledzia

Dowódca jednostki wojskowej 
wydawał każdego dnia pisemne wy-
tyczne, tzw. „rozkaz dzienny”. Przed 
świętami Bożego Narodzenia w rozka-
zie komendanta Centrum Wyszkolenia 
Łączności (CWŁ) w Zegrzu pojawiał się 
interesujący punkt, w którym dowód-
ca jednostki zapraszał panów oficerów 
do kasyna „na tradycyjnego śledzia”. 
Spotkanie nie odbywało się 24 grudnia, 
tylko wcześniej i nie miało charakteru 
ani rodzinnej wieczerzy, ani dzisiejszej 
korporacyjnej wigilii. Była to po prostu 
okazja do złożenia prostych, żołnier-
skich życzeń i wypicia wódki pod śle-
dzia, oczywiście z umiarem.
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Oficerowie i podoficerowie zegrzyń-
skiego garnizonu spędzali wigilię w 
gronie rodzinnym, często chodzili na 
pasterkę do kościoła  garnizonowe-
go, którym zawiadywał ksiądz major 
Szymon Żółtowski. Z całą pewnością 
w pasterce i mszach odprawianych w 
dni świąteczne brali udział w szyku 
zwartym słuchacze i słuchaczki (tele-
grafistki-juzistki) CWŁ. Spożywali oni 
wcześniej kolację wigilijną w żołnier-
skiej stołówce a opłatkiem dzielił się 
z nimi komendant Centrum lub jego 
zastępca.

Panowie oficerowie, przybył 
książę Konstanty z małżonką!

Jak to zostało wspomniane, Maria 
i Konstanty Radziwiłłowie byli ludź-
mi skromnymi i domownikami, ale 
nie oznacza to, że nie uczestniczyli w 
balach, zwłaszcza w karnawale. Od-
wiedzali kasyno oficerskie w Zegrzu, 
gdzie byli traktowani ze szczególną ga-
lanterią. Na powitanie pary książęcej 
wychodził zwykle komendant Centrum 
Wyszkolenia Łączności lub wysoki ran-
gą oficer. Po wejściu Radziwiłłów do 
sali balowej obecni wstawali z miejsc. 
Nie wiadomo czy przez szarmancję czy 
też z innych powodów, niektórzy ofice-
rowie uważali Marię, piękną żonę księ-
cia, za jego córkę! W czasie balu książę 
był często zajęty rozmowami z gospo-

Bal karnawałowy w kasynie w Zegrzu (ze zbiorów ŚZPŻŁ)

Wejście podchorążych do kościoła garnizonowego w Zegrzu (ze zbiorów ŚZPŻŁ)

darzami i wówczas jego żonę zabawiał 
wyznaczony oficer.

Zegrzyńskie bale sylwestrowe i kar-
nawałowe rozpoczynał zawsze pierw-
szym tańcem komendant CWŁ. Część 
balów miała charakter charytatywny 
- na przykład w 1933 r. zebrane środ-
ki przeznaczono na budowę szkoły 
powszechnej im. Marszałka Józefa Pił-
sudskiego w Zegrzu. Na karnawałowych 
imprezach w kasynie, oprócz oficerów, 
bywali podchorążowie Szkoły Podcho-
rążych Łączności i Szkoły Podchorą-

żych Rezerwy Łączności oraz dziew-
czyny – słuchaczki Kursu Juzistek. Na 
zabawach błyszczał podchorąży Witold 
Zacharewicz, amant przedwojennego 
kina i Kazimierz Rudzki, późniejszy 
znany aktor i konferansjer. Wśród ofi-
cerów zawodowych wiódł prym zawsze 
elegancki por. Ryszard Radke „Radzio”. 
Niezauważalny był natomiast skromny i 
cichy podchorąży Witold Lutosławski, 
później sławny kompozytor.

Działo się!
Mirosław Pakuła
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Trudno oprzeć się wrażeniu, że dziś 
trzeba się ciut mocniej postarać, aby 
świętom Bożego Narodzenia nadać wyjąt-
kowości. Zdaje się, że niegdyś, kiedy 
wraz z grudniem przychodziła zima, a 
wraz z zimą śniegi, zawieje i zamiecie, 
klimat świąteczny tworzył się niejako 
naturalnie. 

Tu i ówdzie zaśnieżone domy skrzyły 
się ciepłym blaskiem świetlnych dekora-
cji, zza oszronionych szyb przebijał się 
blask choinkowych światełek, przed pose-
sjami niósł się gwar sąsiadów odśnieżają-
cych wspólnie podjazdy i śmiech  dzieci, 
bawiących się na tworzonych pospiesznie 
ślizgawkach. 

Któż z nas nie sięga do wspomnień o 
zaspach po kolana lub o gigantycznych 
tunelach śnieżnych… Kto nie wspomina 
kuligów z sanek przyczepionych do sań, 
ciągniętych przez konie po leśnych ścież-
kach… Kto z sentymentem nie odpamię-

tuje najróżniejszych zapachów niosących 
się po domach już na kilka tygodni przed 
świętami…  

Odświętność bożonarodzeniowych 
dni, oczekiwanie na choinkę przyniesio-
ną przez dziadka z lasu, gotowość, aby 
przystroić ją ciasteczkami, jabłuszkami, 
orzechami i pazłotkowymi ozdobami… 
Aromaty świątecznych potraw przygoto-
wywanych przez mamy, ciocie i babcie, 
zapach palonego w piecu drewna, kolej-
ka aby usiąść na ciepłej przylepce… Biały 
obrus, pod którym ułożono sianko, a pod 
nim pieniążki. Na stole dwanaście potraw, 
czysta zastawa, pusty talerzyk i dziecię-
ce oczekiwanie czy ktoś niespodzianie 
przy nim zasiądzie… Wypatrywanie tuż 
po zmroku pierwszej gwiazdki, rozpoczy-
nającej wieczerzę, cisza towarzysząca 
głowie Rodu, podczas składania życzeń, 
skupienie podczas łamania się opłatkiem 
i doborze życzeń, którymi chcemy obda-

rować innych. Zapach pomarańczy, pier-
nika, makowca – któż z nas nie wspomina 
z nostalgią tych dni, emocji, tej wyjąt-
kowości. 

Choć dziś pewnie trudniej o ten natu-
ralny klimat przedświąteczny, to w więk-
szości polskich domów z troską szykujemy 
się do świętowania. To czas dekorowania 
mieszkań i posesji, czas pieczenia pier-
niczków, wędzenia wędlin, szykowania 
prezentów i oczekiwania na Narodzenie – 
cokolwiek dla każdego z nas Ono znaczy. 

Święta Bożego Narodzenia, to szcze-
gólny czas. Da się to odczuć czytając 
również Państwa opowieści, które do 
nas nadesłaliście. Serdecznie za nie 
dziękujemy. Przenosimy się w nich do 
Waszych rodzinnych domów, zasia-
damy przy świątecznych stołach, 
smakujemy wyjątkowych wzruszeń.  
 
Zapraszamy do lektury serockich wigi-
lijnych opowieści, napisanych przez 
naszych Mieszkańców. 

Agnieszka Woźniakowska

Serocka opowieść wigilijna

Gwarno, wesoło, kolorowo…. Taka Wigilia. Od lat.  

Kiedyś jeździliśmy z jednego domu 
do drugiego. W pośpiechu i stresie. 
Niczym nie różniła się Wigilia od całe-
go roku… Do czasu gdy moja siostra 
wymyśliła wspólną Wigilię. Teraz wszy-
scy spotykamy się w jednym domu. 
Domu, który pachnie choinką i palonym 
w kominku drewnem. Dziś to ponad 
dwadzieścia osób - rodzina i przyjacie-
le. Zdarzyli się nawet goście z Ekwado-
ru. Ogromna radość. 

Już na wejściu czuć szczególną 
atmosferę. Wszyscy elegancko ubrani, 
pięknie nakryty stół. Koniecznie biały 
obrus, pod nim sianko a na honoro-
wym miejscu opłatek - symbol wspól-
noty i dobrych życzeń. Kiedy pojawi 
się pierwsza gwiazda gromadzimy się 
aby posłuchać fragmentu Ewangelii. 
Słów o Miłości, która przychodzi aby 
dać nadzieję i nigdy nie ustaje. Potem 
przychodzi czas życzeń - szczególny 

czas,, w którym zdajemy sobie spra-
wę, że tak naprawdę mamy za co być 
wdzięczni. Bo te z poprzedniego roku 
się spełniły. Jesteśmy zdrowi, spotyka-
my się w tym samym a w zasadzie z 
roku na rok coraz większym składzie. 

Dopełnieniem wieczoru jest uroczy-
sta kolacja. Każdy przygotowuje to, co 
umie najlepiej - cudowności, których 
nie jemy w ciągu roku. Przysmaki z 
wielu regionów, bo rodzice pochodzą z 
różnych okolic naszego kraju. Zawija-
sy, czyli  gołąbki z kapustą gryczaną i 
grzybami mojej mamy czy ryba samo-
dzielnie złowiona a potem usmażona 
i zamarynowana przez teścia siostry, 
barszczyk z uszkami, zawsze kojarzą 
nam się z wigilijną kolacją. Podajemy 
sobie półmiski, dzielimy i wymienia-
my się porcjami aby móc spróbować 
wszystkiego. Tak mówią – żeby było 
szczęście trzeba spróbować każdej 

potrawy. Dzieci szybko uwijają się ze 
smakołykami, bo kuszą je leżące pod 
choinką prezenty. Ich radość staje się 
radością wszystkich. Prezenty nie są 
drogie. Staramy się jednak, aby były 
przemyślane, sprawiły obdarowanemu 
radość i poczucie że są przygotowane 
z myślą o nim. 

                   Justyna Matuszewska
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Rozpoczyna się okres oczekiwania na 
najpiękniejsze święta w roku, te najbar-
dziej bliskie naszym sercom, te rodzinne, 
ciepłe i przepełnione miłością. Nadchodzi 
czas, który spowije wszystko świątecz-
ną magią i zatrzyma zegar tego świata 
na krótką chwilę abyśmy mogli w pełni 
radować się narodzinami Zbawiciela. W 
tych dniach powracamy wspomnienia-
mi do świąt z lat naszego dzieciństwa, 
wspominamy bliskich, których już z nami 
nie ma przy wigilijnym stole. Pochylamy 
się nad pięknem polskiej tradycji, która 
przejawia się w każdym elemencie bożo-
narodzeniowego świętowania. Zarówno 
czas oczekiwania na Boże Narodzenie jak 
i samo świętowanie w naszej kulturze 
rodzimej obfitowało w szereg wierzeń, 
nakazów i zakazów, pochodzących z 
tradycji przedchrześcijańskich, którym 
synkretyzm religijny nadał nowe znacze-
nie pozostawiając często ich dawne 
formy, a gubiąc pierwotny sens. Boże 
Narodzenie i poprzedzająca je Wigilia 
przypadają na czas zimowego przesile-
nia, który w kulturze naszych przodków 
związany był z początkiem roku słonecz-
nego, wegetacyjnego i obrzędowego. 
Obchodzono wówczas święta solarne 
(na cześć bóstw słońca i światła), święta 
rolnicze i zaduszne.

W Święta Bożego Narodzenia, nazy-
wane w tradycji polskiej Godami, wstę-
pujemy przez próg Adwentu (łac. adven-
tus – przyjście)1, czterotygodniowy czas 
oczekiwania i przygotowań na przyjścia 
Jezusa Chrystusa. W tradycji kurpiow-
skiej początek Adwentu obwieszczali 
głośnym trąbieniem na ligawkach (drew-
nianych trąbach) co w tradycji ludowej 
nazywano otrąbieniem adwentu, a co 
symbolizować miało dźwięk trąb aniel-
skich wzywających na Sąd Ostateczny. 
W tym okresie duchowego skupienia, 
powagi i postu, wstrzymywano się od 
wszelkich zabaw, tańców i ogólnej weso-
łości. Nie organizowano wesel, przyjęć, 
ograniczano spożycie potraw tłustych i 
mięsnych, porządkowano domy i obejścia 
oraz przygotowywano świąteczne potra-
wy. W długie, zimowe wieczory dziew-
częta spotykały się przy wspólnym darciu 
pierza, na prządkach, śpiewając pobożne 
pieśni i opowiadając przedziwne histo-
rie. 

W okresie przedświątecznym trwały 

Wigilia Bożego narodzenia w tradycji naszych przodków 

intensywne przygotowania do najważ-
niejszych dni w roku. Sprzątano i bielono 
izby, dekorowano je nowymi papiero-
wymi kwiatami, wstążkami, odświeżano 
ołtarzyki, wieszano nowe kierce (małe 
żyrandole wykonane ze słomy, grochu i 
bibuły). Kobiety i dziewczęta przygoto-
wywały światy z opłatków – wielobarw-
ne figury kuliste, które zawieszano nad 
stołem wigilijnym. Krzątanina przed-
świąteczna, którą wypełniały porządki 
i przygotowania potraw, kończyła się w 
dzień wigilijny, zwany na naszych tere-
nach wilją lub zilją. Wigilia (łac. vigiliare 
- czuwanie)2 Bożego Narodzenia sama w 
sobie, jest uroczystością chrześcijańską, 
a zachowane w niej pogańskie elementy 
na trwałe związane zostały z tradycją i 
liturgią kościoła. 

Wigilia po dzień dzisiejszy jest dniem 
oczekiwania na cud narodzin Jezusa Chry-
stusa i najważniejszym świętem rodzin-
nym w roku. W tym dniu spotykamy się 
przy wspólnym stole zostawiając z boku 
nieporozumienia i niesnaski. W obliczu 
wielkiej miłości płynącej z łaski Nowo-
narodzonego Dzieciątka zapominamy o 
tym, co nas dzieliło i wybaczamy wszel-
kie przewinienia. Cudowność tego dnia i 
nocy znajduje też odbicie w rozlicznych 
wierzeniach ludowych, które tak silnie 
wrosły w naszą tradycję, iż stały się 
nieodłącznym elementem tego święta. 
Cokolwiek w tym dniu się wydarzyło, było 
wróżbą na przyszły rok, dlatego też tak 
ważne było przestrzeganie powszechnie 
panujących zasad i wykonywanie działań, 
które miały przynieść pomyślność, zarów-
no w życiu prywatnym jak i rodzinnym, 
w nowym roku. Nie należało wszczynać 
kłótni, smucić się czy martwić, a dzieci 
musiały wykazać się wzorową grzeczno-
ścią. Poranek rozpoczynano od kąpieli 
w zimnej wodzie, która miała zapewnić 
zdrowie, urodę i sprawność fizyczną przez 
cały nadchodzący rok. Mężczyźni w tym 
dniu udawali się na polowanie lub połów, 
nie tylko po to, aby móc dostarczyć 
potrawy na świąteczny stół, ale również 
w celu zapewnienia sobie pomyślności 
łowieckich i rybackich w przyszłym roku. 
W wigilię nie należało niczego pożyczać, 
aby szczęście i dostatek „nie uciekło” z 
domu, natomiast powszechny był zwyczaj 
pozorowanych kradzieży (głównie sprzę-
tów i narzędzi gospodarskich), które 

miały zapewnić dostatek i powodzenie w 
transakcjach handlowych temu mężczyź-
nie, który wykazał się nie lada sprytem i 
pomysłowością w takiej kradzieży. Tego 
dnia pierwszy gość odwiedzający dom 
wróżył również szczęście lub jego brak 
w nadchodzącym roku. Jeżeli był nim 
mężczyzna, zwiastowało to szczęśliwy i 
pomyślny czas, natomiast wizyta kobiety 
wróżyła kłopoty i niedostatek. 

 W dzień wigilijny przystrajano dom 
ustawiając w kątach izby snopki ze 
zbożem i wstążkami, a z gałązek świerku 
czy jałowca wykonywano stroiki, które 
ozdabiały ramy obrazów, okien i drzwi, 
oraz zawieszane były pod powałą. Choin-
ka, która zastąpiła tradycyjne snopy 
zboża przywędrowała do nas z Niemiec w 
XIX wieku, a w domach chłopskich poja-
wiała się na początku XX wieku. Deko-
rowano ją własnoręcznie wykonanymi 
ozdobami – lalkami i aniołami z papieru 
i bibuły, pajacykami z wydmuszek, ciast-
kami, jabłkami, papierowymi łańcucha-
mi. Do przystrojenia stołu wigilijnego 
używano sianka, które miało zapewnić 
obfite plony, a które było jednocześnie 
pamiątką narodzenia Dzieciątka Jezus w 
ubogiej stajence na sianie i słomie. 

Tego dnia nie wolno było wykonywać 
ciężkich prac, nie należało szyć, prząść 
na kołowrotku, ciąć sieczki, ani wyko-
nywać gwałtownych ruchów mogących 
zaszkodzić przebywającym w tym czasie 
duchom zmarłych. Dmuchano na krzesła, 
ławy i stołki aby przypadkowo nie usiąść 
na duszy z zaświatów. Wierzono bowiem, 
że w ten magiczny czas dusze zmarłych 
odwiedzają swoich bliskich by wraz z nimi 
spędzić ten wyjątkowy wieczór. Wierze-
nia te będące pozostałościami dawnych 
obrzędów zadusznych potwierdza 
zwyczaj pojawiania się na stołach dodat-
kowego nakrycie, a w śród wigilijnych 
postnych potraw – maku, fasoli, grochu, 
czy kutii -  tych charakterystycznych dań 
dla styp zadusznych. Dzisiaj, zostawiając 
puste miejsce przy stole, tłumaczymy to 
oczekiwaniem na spóźnionego gościa, czy 
podróżnego, jednocześnie podkreślając 
fakt, że w ten szczególny wieczór nikt 
nie może być sam.

W wigilię przestrzegano ścisłego postu, 
a podczas wieczerzy zw. pośną podawano 
proste potrawy o różnej liczbie, która w 
tradycji polskiej związana jest głównie z 
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Magiczna, ciepła Wigilia 

Święta Bożego Narodzenia zawsze 
spędzamy w domu, nigdy nie wyjeż-
dżaliśmy i nie mamy takiego zamiaru. 
W pandemicznym roku 2020 musi być 
tak samo. Zaczynamy od dekoracji 
domu, wieszaniu światełek, postawie-
niu świecącego jelonka dla wnucząt. 
W domu dekoracji też nie zabraknie, 
okna i każdy kącik dekorujemy (co roku 
obiecuję sobie, że nie będę już doku-
pywać kolejnych gadżetów ale zawsze 
się skuszę). 

Oczywiście choinka musi być świeża, 
pachnąca, zielona i na bogato ubrana 
– bombki głównie z muzeum/wytwór-
ni w Nowej Dębie (polecam wizytę w 
tym magicznym miejscu). No i prezen-
ty, dla każdego chociaż drobiazg – całe 
życie mamy w sobie coś z dziecka. Stół 
zaścielony koniecznie białym obrusem, 
pod którym sianko. Pierwszy, dzieląc 
się opłatkiem, życzenia składa senior 
roku (najstarsza osoba). Nie może 
zabraknąć moich łazanek, barszczu 
czerwonego (na własnym zakwasie) 
z grzybowymi uszkami, tradycyjnych 
makowców. Barszcz jedzony jest 

powoli, gdyż w jednym z uszek jest 
grosik – kto go znajdzie będzie bogaty 
w nowym roku. Po posiłku śpiewamy 
nasze polskie kolędy, w tym roku chyba 
przy keyboardowym akompaniamen-
cie mojego małżonka, który rozpoczął 
naukę gry na pianinie. Dzieci (nawet te 
dorosłe) oczywiście chcą jak najszyb-
ciej rozdać prezenty. Tak będzie teraz, 
jak co roku, jednakże w sercu i wspo-
mnieniach jest nadal Boże Narodzenie 
z mojego dzieciństwa. 

Wyjeżdżaliśmy wówczas z rodzi-
cami do dziadków na Podlasie. Tam 
zawsze były ostre zimy, a magia Świąt 
była szczególna, gdy za oknem mroź-
no i śnieżnie. Babcia przygotowywała 
wcześniej m.in. proste, ale jak pyszne, 
kruche ciasteczka z grubym cukrem i 
chowała je w ogromnym kredensie. 
Dzieci oczywiście wiedziały o tym i 
często do Świąt ciasteczek pozosta-
wało niewiele. Wigilia była magicz-
na, ciepła, na tamte czasy dostatnia 
– pojawiały się oczekiwane przez cały 
rok słodycze i pomarańcze. 

Tradycją na Podlasiu byli kolędnicy, 

którzy w pierwszy dzień świąt pojawia-
li się wieczorem. Chłopcy poprzebie-
rani m.in. za królów, turonia, diabła, 
wieśniaka chodzili z nieodzowną szopką 
na kiju, która obracała się jak wiatrak. 
Kolędnicy śpiewali, mówili wierszyki 
licząc na obfitą zapłatę. W miejscowo-
ści moich dziadków było co roku kilka 
grup kolędników. 

Najważniejszym dla nich było, aby 
jak najszybciej trafić do najbogat-
szych gospodarzy, tam były największe 
profity. Rywalizacja tych grup prowa-
dziła do prawdziwych starć ulicznych 
– niejednokrotnie okładano się właśnie 
ruchomymi szopkami. Tak, że często 
ostatni gospodarze gościli kolędników 
z bardzo uszkodzonymi szopkami albo 
ich resztkami.

Przeszłość i teraźniejszość – nie ma 
już z nami ukochanych dziadków, ale 
my nimi jesteśmy i wiem, że dzięki 
naszym wnuczętom, dla których żyje-
my, tegoroczne Święta Bożego Naro-
dzenia będą taki same jak w dzieciń-
stwie.

                       Małgorzata Sarełło

liczbą apostołów. Na stole naszych dziad-
ków najczęściej znajdował się kompot 
z suszonych owoców, kluski z makiem, 
śledzie, kwaszona kapusta z grochem lub 
grzybami, groch z fasolą, ryby smażone, 
chleb pieczony na liściach chrzanu, kluski 
na oleju, kaszę jaglaną, pierogi z kapu-
stą lub serem. Wieczór ten rozpoczy-
nało tradycyjne poszukiwanie na niebie 
pierwszej gwiazdy, która była sygnałem 
do rozpoczęcia wieczerzy i jednocze-
śnie przywoływała wspomnienie Gwiaz-
dy Betlejemskiej – wielkiego światła, 
które ukazało się nad grotą Narodzenia 
Pańskiego. Zanim jednak wszyscy zasie-
dli do wigilijnego stołu następował jeden 
z piękniejszych zwyczajów pojednania 
– zwyczaj łamania się opłatkiem (symbo-
lem chleba) na znak braterstwa, miłości 
i pokoju. Czas po skończonej wieczerzy 
upływał na odpoczynku, śpiewaniu kolęd, 
rozmowach, wręczaniu prezentów oraz 
wróżbach dotyczących przyszłorocznych 
zbiorów, powodzenia w pracach gospo-
darskich i hodowlanych. Wróżono sobie 
szczęście w miłości i małżeństwie, szuka-
no znaków, które mogły zapewnić powo-
dzenie w życiu i zagwarantować dobre 

zdrowie. Po wieczerzy obserwowano 
niebo. Gwieździste wróżyło rok urodzaj-
ny i pełne stodoły na jesieni. Zamglone 
– rok wilgotny, sprzyjający szkodnikom. 
Dobrze widoczna droga mleczna – zapo-
wiadała obfitość mleka i domowych nabia-
łów.  Obserwowano swoje cienie na ścia-
nach – cień wyraźny i ostry wróżył długi 
życie. Panny nasłuchiwały, z której stro-
ny słychać wycie psa, czy rżenie konia, 
bo oznaczało to, że właśnie tą drogą 
przyjdzie zalotnik. Uczestnicy wiecze-
rzy wróżyli sobie również z sianka wigi-
lijnego znajdującego się pod obrusem. 
Kto wyciągnął dłuższe i bardziej zielone 
źdźbło ten miał pewność, że jego życie 
będzie trwało długo lub stanie wcześniej 
na ślubnym kobiercu. 

W tym niezwykłym dniu również 
wszystko co należało do gospodarza – cały 
dobytek, żywy inwentarz – było wyjąt-
kowo traktowane. Zwierzęta dostawały 
lepszą paszę, resztki ze stołu wigilijnego 
oraz opłatek – przeważnie kolorowy - aby 
mogły wraz z ludźmi i całym światem 
cieszyć się z narodzenia pańskiego. Magia 
tego dnia i jego niezwykłość przejawiała 
się również w szeregu przekonań, m.in. 

dotyczyła mówiących ludzkim głosem 
zwierząt. 

Przed północą wszyscy udawali się 
na pasterkę – uroczystą Mszę Świętą 
upamiętniającą oczekiwanie i żarliwą 
modlitwę pasterzy spieszących do Betle-
jem. Domy pustoszały, drogi zapełniały 
się saniami i furmankami, a w koście-
le tłumnie gromadzili się wierni, którzy 
wśród śpiewu kolęd i nabożnej modlitwy 
witali Nowonarodzonego Boga.  

Sylwia Słojkowska-Affelska      
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Czas dzielenia się tym, co masz najcenniejszego…

Odkąd pamiętam Święta Bożego Naro-
dzenia były dla naszej rodziny wyjątko-
wym czasem oczekiwania na tę ucztę 
przy Wigilijnym stole. Babcia z mamą 
krzątały się w kuchni, a w całym domu 
unosił się zapach pieczonego mięsa, 
grzybów i ciasta. Wspólnie z rodzicami 
ubieraliśmy choinkę. Ja z bratem lepi-
łam kolorowy łańcuch i układałam wier-
szyki dla Mikołaja. Mieszkaliśmy na wsi, 
więc wierzyłam, że w tę Noc zwierzęta 
przemówią ludzkim głosem. Mając 6-7 
lat wyczekiwałam pierwszej gwiazdki - 
wtedy dzieliliśmy się opłatkiem i zasia-
daliśmy do stołu. Później przychodził 

Mikołaj z długą brodą i laską, opowiada-
łam z bratem wierszyk i dostawaliśmy 
prezenty. Jeden mam do dzisiaj to książ-
ka z nutami, kolędami i dedykacją. Tak 
niewiele w dzisiejszych czasach, jednak 
wtedy to był dla mnie skarb. Od dziec-
ka lubiłam muzykę. Ona zawsze jest w 
moim sercu. Teraz pokazuję te emocje, 
tę wyjątkową magię Świąt, moim dzie-
ciom. Magię chwil wspólnego pieczenia 
pierników, wspólnego ubierania choin-
ki, tworzenia bombek i łańcuchów. Dla 
mnie to ważne, że mogę podzielić się 
z dziećmi swoim doświadczeniem oraz 
pokazać im, że ten czas oczekiwania 
na Narodzenie Jezusa, to nie tylko 
obowiązki (sprzątanie, gotowanie), lecz 
przyjemność i ta magia, którą dodaje-
my do świątecznych potraw, stroików 
czy własnoręcznie robionych lub pako-
wanych prezentów. 

Od wielu lat przygotowuję stro-
iki na żywym świerku dla nas, moich 
cioć, babć oraz dla tych, którzy już 
odeszli. Moja pasja to dodawanie serca 
do tego, co robię. To tak jakby cząstka 
mnie trafiła do innej osoby i dawała jej 

radość. Robiąc to pokazuję dzieciom, 
że warto pamiętać, dawać dobro, bo to 
dobro do nas powraca. Czuję to w sobie 
ponieważ otrzymałam to w dzieciństwie 
od najbliższych i chcę tę tradycję dzie-
lenia się i pomagania sobie nawzajem 
przekazać swoim dzieciom. Nie kupu-
jemy wędlin, pierogów czy barszczu w 
kartonie. Dzielimy się przygotowywa-
niem potraw. Tydzień wcześniej wspól-
nie z chłopcami i moją mamą robimy 
tzw. Orzeszki z kakaowo-orzechowym 
nadzieniem. Lepimy z mamą i dziećmi 
pierogi. 

W Wigilię Mój tata (dziadek Jasia, 
Frania i Helenki) szykuje kapustę z 
własnoręcznie zebranymi grzybami oraz 
pyszny barszczyk z buraków. Obiera 
także karpia, a potem rozdaje nam łuski 
na szczęście – do portfeli. Mój mąż z 
Franiem robi sałatkę warzywną, a moja 
mama szykuje mięsa pieczyste i ciasta, 
w tym wyjątkowy sernik z makiem 
polany czekoladą i posypany płatkami 
migdałów. Wspólnie robimy śledzie. 
Mama z cebulką a ja “pod pierzynką”. 
Mama robi także kutię, którą robi-
ła jej babcia. Wspomina czasy, kiedy 
była małą dziewczynką. Często o tym 
opowiada. 

Od dawna pieczemy własny chleb z 
ziarenkami na naturalnym zakwasie. 
Moja babcia robi pierogi z grzybami. 
Ja natomiast zajmuję się szykowaniem 
stołu. W każdym miejscu w naszym 
domu jest świąteczny akcent, dzięki 
czemu od razu robi się cieplej na sercu. 
Każdy daje coś od siebie. Dlatego ten 
czas jest taki wyjątkowy. To czas dziele-
nia się tym, co masz najcenniejszego…
sobą i swoim czasem. Czas radości i 
spędzania chwil z rodziną. Kiedy łamie-
my się opłatkiem czuję w sercu radość 
i wdzięczność za to, że jesteśmy blisko 
siebie. Możemy złożyć życzenia osobi-
ście i usiąść do stołu. Posłuchać kolęd 
“Mazowsza”. Czuje się tę magię, tę 
bliskość, tę miłość ponad nami. Każde-
go roku jest inaczej. 

W każdym roku jest więcej wspo-
mnień, radości, śmiechu i pytań dzie-
ci typu: Mamo a dlaczego? Mamo a po 
co? Mamo kiedy będziemy już jedli te 
pyszności? Dzieci śmieją się, kręcą się 
przy choince z zamiarem podejrzenia 
prezentów i czekają znowu na “Kewi-
na”. W niedzielę chodzimy na mszę i 
pokazuję im małego Jezuska, Józefa i 
Maryję, zwierzęta, trzech króli i paste-
rzy. Opowiadam historię jak to było 
wiele lat temu i dlaczego co roku Świę-
tujemy ten wyjątkowy Dzień. Odwie-
dzamy zmarłych i zapalamy im znicze. 
Tak, by dzieci pamiętały, by nie zapo-
minać o tych, których już nie ma wśród 
nas, a są tylko w naszych sercach.

                   Anna Maria Szczepanik
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nie-dzisiejsze świętowanie
Jako dzieci zawsze spędzaliśmy święta 

w domu rodzinnym mojej Mamy. W Wigilij-
ny poranek jak co roku budzi nas dziadek. 
Właśnie wrócił  z choinką. Sam ją ściął i 
przyniósł do domu idąc na piechotę…. Czuć 
od niej chłód i świeżość lasu. Jest jesz-
cze mokra. Taki fragment lasu w pokoju. 
Już wtedy, jako małe dzieci widzieliśmy 
w tym coś niezwykłego… co roku to samo 
niesamowite uczucie. Choinka musi na nas 
chwilę poczekać bo Mama woła na śniada-
nie. Śniadanie musi być. Zawsze…nawet w 
Wigilię i mimo, że jest tak wiele, znacznie 
ciekawszych, rzeczy do robienia.

My jemy śniadania a tam już „robota 
idzie pełną parą”. Babcia, Mama i czasem 
jakieś ciotki. Dużo rąk do pracy, ale też 
dużo do przygotowania. W domu rodzinnym 
mojej Mamy zawsze było mnóstwo gości na 
kolacji wigilijnej. W kuchni pachnie prze-
różnymi daniami. Wszystko jest gotowane 
na kuchni z paleniskiem. Ten ogień też ma 
swój specyficzny zapach. W piecu  opala-
nym drewnem pieką się ciasta. Najbardziej 
lubiliśmy Babci makowiec…. Po śniadaniu 
dzieci idą ubierać choinkę – bo w kuchni 
„przeszkadzają”. Oczywiście w ciągu dnia 
wpadamy tam co chwilę na kawałek ciasta, 
czy po inne smakołyki. W tej okolicy nasz 
dom był pod tym względem wyjątkowy 
– wszędzie  od śniadania nie jadło się nic 
aż do kolacji wigilijnej – a u nas Babcia 
nam pozwalała częstować się czymkolwiek 
chcieliśmy. Takiego stanu rzeczy nie mogły 
zrozumieć Babci sąsiadki...

Z ubieraniem choinki i przygotowywa-
niem stołu w sąsiednim pokoju zabawa 
trwała aż do kolacji wigilijnej. Mimo, że 

zawsze były to te same ozdoby  i tak co 
roku choinka wyglądała inaczej. 

W domu jest już pełno gości. Nie 
wiedzieć czemu - wszyscy gromadzą się w 
kuchni, mimo że pokój jest już przygoto-
wany na ich przyjęcie – jest choinka, nakry-
ty stół. W tym domu ewidentnie to kuchnia 
jest jego centralnym miejscem. Odkąd 
pamiętam i aż do teraz, to kuchnia skupia 
wszystkich domowników.

Zapada zmrok. Wszystko gotowe. Czeka-
my już tylko na dziadka, który poszedł 
nakarmić zwierzęta. Dziadek zawsze 
karmił zwierzęta zanim sam usiadł do posił-
ku. Krowy oprócz siana dostały też opłatek. 
Odrobinę siana dziadek zawsze przynosił do 
domu. Babcia układała je na rogu stołu pod 
obrusem. I teraz już można było zaczynać. 
Pewnie zbiegało się to z pojawieniem się 
pierwszej gwiazdki ale w naszym domu to 
powrót dziadka oznaczał początek kolacji. 
Opłatek, życzenia, liczne potrawy. Zawsze 
dużo ludzi. Śpiewanie kolęd w półmroku. 
Żarty, rozmowy. Obok Mama, Babcia… Jest 
wesoło, miło i przytulnie...

W Świętach najmilej wspominam 
właśnie dzień Wigilii, i to nie samą kolację, 
ale przygotowania do niej. Ten harmider, 
zgiełk pośpiech…. Czasem coś nie wyjdzie 
– ciasto się nie uda, bigos się przypali, ale 
i tak ostatecznie zawsze było pięknie, 
rodzinnie, wesoło….. Ten klimat jest nie 
do przeniesienia do obecnej rzeczywistości 
– mnie bynajmniej się nie udaje, i bardzo 
żałuję. Ale z drugiej strony może wcale 
nie trzeba za wszelką cenę dążyć do tego 
ideału sprzed lat? Może trzeba spróbować 
stworzyć swój ciepły rodzinny dom? I może  

Bliżej siebie w święta
Wigilia Świąt Bożego Narodzenia to, 

jak sądzę, dla każdego  czas wyjątko-
wy. W tym roku ta wyjątkowość nabie-
ra szczególnego, choć nie do końca 
oczekiwanego i pozytywnego wymiaru. 
Przygotowując się do tego wydarzenia 
w sferze życia duchowego ale też w 
ogniu codziennych sprawunków pamię-
tajmy o tych najlepszych emocjach, 
wspomnieniach ale też obyczajach, 
które wynieśliśmy z dzieciństwa, z 
domu rodzinnego. 

Święta te zawsze będą mi się koja-
rzyły z ciepłem rodzinnych spotkań, z 

radością i niecierpliwością oczekiwania 
na spotkanie z tymi, którzy zajmują 
znaczące miejsce w naszym życiu a 
na co dzień ich nie widzimy, z pamię-
cią o osobach, które odegrały kluczo-
wą rolę w naszym życiu a dziś obser-
wują zapewne codzienne zmagania z 
zaświatów. Kojarzą  się też z pierwszą 
gwiazdką, tęsknotą za białym puchem 
śniegu łagodzącym siłę oddechu mroź-
nej zimy, z gremialnym uczestnictwem 
w tradycyjnej pasterce, która przy-
ciągała obecność również tych, którzy 
na co dzień nie dostrzegają potrzeby 

Christmas Cake
nasza rodzina jest w połowie angielska. naszą 
tradycją jest robienie świątecznego ciasta w 
niedzielę, na cztery tygodnie przed Bożym na-
rodzeniem. Każdy z członków rodziny miesza po 
kolei ciasto i składa sobie życzenia. Ciasto mie-
sza się zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub 
od prawej do lewej. Tradycyjne ciasto robi się 
na cztery tygodnie przed Świętami, ponieważ po 
upieczeniu ciasto musi dojrzeć, aby było gotowe 
na Święta.

225g mąki  
1/4 łyżeczki soli  
1 łyżeczka przyprawy do piernika  
1/2 łyżeczki cynamonu 
200 g masła  
200 g Cukier trzcinowy  
2 łyżki czarnej melasy  
1/4 łyżeczki esencji waniliowej  
4 jajka  
800 g rodzynki  
100 g skórki pomarańczy i cytryny  
150 g innych suszonych owoców (morele / 
daktyle itp.)  
100 g posiekanych migdałów 

Wymieszaj cukier, masło, melasę i przyprawy. 
dodaj jajka. dodaj wszystkie pozostałe składniki 
i mieszaj zgodnie z ruchem wskazówek zegara i 
od prawej do lewej, aż wszystkie będą dobrze 
wymieszane, aby wszystkie życzenia rodziny zo-
staną spełnione. Piec w blaszce wyłożonej papie-
rem przez 3 godziny w temperaturze 180 stopni. 
Schłodzone namoczyć brandy, a następnie polać 
200 g marcepanu i grubą warstwę białego lukru. 
Udekoruj według własnego projektu.

                                                  Simon Gill     

kształtowania swojego życia duchowe-
go. Któż z nas nie wspomina zapachów 
potraw wigilijnych, emocji związanych 
z oczekiwaniami na często niezasłu-
żone prezenty.  Każdy z nas niesie w 
sobie  zapis dobrych wspomnień. Warto 
przywołać ten ładunek pozytywnych 
emocji przy okazji Świąt, które będzie-
my obchodzili w tak trudnym momen-
cie, warto to oczywiście czynić też na 
co dzień, pamiętając, że życzliwość 
z reguły wraca do nas ze zdwojoną 
mocą.

                              Artur Borkowski

nie tylko w święta ale też na co dzień……  
Bardzo dziękuję przede wszystkim 

mojej Mamie, ale tez Babci za to, że w 
moim dzieciństwie, mimo wsyztsko, było 
sporo takich pięknych dni.

Monika Głębocka-Sulima




