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Drodzy Czytelnicy!

W nowym roku nowe wyzwania. Tych nie brakuje również 
w serockim samorządzie - przed nami nowe zadania inwestycyjne, 
działania związane z ochroną środowiska, zagospodarowaniem 
przestrzennym, czy ujednolicaniem ładu wizualnego w przestrze-
ni publicznej. Nie brakuje również planów związanych z działal-
nością kulturalną i sportowo-rekreacyjną. Te jednak – w dużej 
mierze- uzależnione są od sytuacji epidemicznej w kraju. Mamy 
nadzieję, że kolejne miesiące będą bardziej obiecujące jeśli chodzi 
o ograniczenie transmisję koronawirusa i będziemy mogli spotkać 
się na corocznych festynach gminnych. 

Rok 2021, to rok wielu rocznic. 28 lutego obchodzić będziemy 
80. rocznicę egzekucji w serockim wąwozie, 3 maja - 230. roczni-
cę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 5 maja – 200. rocznicę śmier-
ci Napoleona Bonapartego, 26 maja – 190. rocznicę Bitwy pod 
Ostrołęką (w Zegrzu i Serocku gromadziły się oddziały przed bi-
twą), 1 lipca – 160. rocznicę urodzin Apoloniusza Kędzierskiego a 
13 grudnia – 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. 

O Czarnym piątku 28 lutego 1941 roku – opowiada w niniej-
szym numerze dr Sławomir Jakubczak. Pamięć o tym niezwykle 
smutnym i dramatycznym wydarzeniu pozostaje wciąż żywa w 
świadomości mieszkańców. Zachęcamy Państwa do zapozna-
nia się z okolicznościowym artykułem i wzięcia udziału – online 
– w zaplanowanych obchodach.

W zimowej aurze, która uśnieżyła Serock, nieustannie ży-
czymy Państwu zdrowia i pogodnych dni. 

Redakcja

14 lutego, godz. 15.00,
Muzyczny Podwieczorek, 
Free Accordions - Martyna Chojnacka, 
Piotr Tomala, Paweł Ściebior
transmisja online: fanpejdż Centrum Kultury i Czytelnictwa

14 lutego, godz. 18.00,
Radziwiłłowie z ziemi serockiej część trzecia 
– prelekcja Marleny Strojeckiej i dr. Mirosława Pakuły,
transmisja na fanpejdżu Izby Pamięci i Tradycji Rybackich 
w Serocku oraz na kanale YouTube

28 lutego, godz. 15.00,
Czarny piątek 28 lutego 1941 roku w Serocku
– prelekcja dr. Sławomira Jakubczaka,
transmisja na fanpejdżu Izby Pamięci i Tradycji Rybackich
w Serocku oraz na kanale YouTube

III Gminny Konkurs Plastyczny „Kartka walentynkowa”, 
regulamin konkursu na www.kultura.serock.pl

Fotokonkurs X edycja – „Malowanie światłem”,
regulamin na www.kultura.serock.pl

Informacje dla mieszkańców

RADA SENIORÓW przyjmuje informacje i sugestie dotyczące problemów
seniorów i osób starszych pod e-mail: serock.radaseniorow@mail.com

STRAŻ MIEJSKA W SEROCKU
siedziba: Urzad Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21 pok. 22

kontakt: tel. stacjonarny 22 782 72 92, tel. kom. 603 873 290
e-mail: straz.miejska@serock.pl

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

ZAPRASZAMY NA PRZEDSIĘWZIĘCIA LUTOWE...
W NUMERZE

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Artur Borkowski przyjmuje:
w poniedziałki w godz. 12.00 – 14.00 - osobiście (co 15 minut) w sali nr 15 
na parterze urzędu (przyjmowanie interesantów odbywa się zgodnie 
z wymogami sanitarnymi obowiązującymi z powodu epidemii Covid-19) 
w godz. 14.00 – 15.00 - tel. 22 782 88 05 lub za pomocą videokonferencji.

Zastępca burmistrza, Marek Bąbolski przyjmuje:
w poniedziałki telefonicznie pod nr. 22 782 88 05 w godzinach 12.00 - 15.00.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński
w poniedziałki będzie pełnił dyżur telefoniczny w godz. 18.30 – 20.30 
pod nr. 798 894 440. Zapytania i wnioski można również kierować 
na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl
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Przyjęcia
interesantów
przez burmistrza

Poniedziałkowe przyjęcia inte-
resantów przez burmistrza, jego 
zastępcę oraz przewodniczącego 
rady odbywają się wg. następują-
cego schematu:

Burmistrz Miasta i Gminy 
Serock, Artur Borkowski przyj-
muje:
w godz. 12.00 – 14.00 - osobiście (co 
15 minut) w sali nr 15 na parterze 
urzędu (przyjmowanie interesantów 
odbywa się zgodnie z wymogami sa-
nitarnymi obowiązującymi z powodu 
epidemii Covid-19) w godz. 14.00 – 
15.00 - telefonicznie (22 782 88 05) 
lub za pomocą videokonferencji.

Link do meetingu https://me-
etingsemea14.webex.com/join/bur-
mistrz będzie aktywny w godzinach 
14.00 – 15.00. Użytkownicy korzy-
stający z tej formy rozmowy będą 
zapraszani do rozmowy w kolejności 
zgłoszeń przez aplikację. Zapytania 
i wnioski można również kierować na 
adres e-mail: burmistrz@serock.pl.

Zastępca burmistrza, 
Marek Bąbolski
przyjmuje telefonicznie pod nr. 22 
782 88 05 w godzinach 12.00 - 15.00.

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku 
Mariusz Rosiński
będzie pełnił dyżur telefoniczny 
w godz. 18.30 – 20.30 pod nr. 798 
894 440. Zapytania i wnioski można 
również kierować na adres e-mail: 
m.rosinski@serock.pl 

• związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń – 
5,06 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

• pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego – 
7,88 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 
z wyjątkiem budynków gospodarczych 
i komórek, dla których stawka wynosi 
3,94 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

3) od budowli
2 % ich wartości określonej na pod-

stawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 usta-
wy o podatkach i opłatach lokalnych.

Terminy płatności: osoby fizyczne –
do 15 marca, do 15 maja, do 15 wrze-
śnia, do 15 listopada

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

PODATEK ROLNY
• od 1 ha przeliczeniowego gruntów 

gospodarstw rolnych – 125,00 zł za 1 ha.
• od 1 ha gruntów stanowiących 

działki rolne – 250,00 zł za 1 ha.
• równowartość 5 q żyta x 50 zł = 

250,00 zł).

PODATEK LEŚNY 
Stawka podatku leśnego na 2021 rok 

wynosi - 43,3048 zł za 1 ha.
( 0,220 m 3 x 196,84 zł.)

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku 
podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje od 
pierwszego dnia miesiąca następujące-
go po miesiącu, w którym powstały oko-
liczności uzasadniające powstanie tego 
obowiązku lub zmiany.

Obowiązek podatkowy wygasa 
z upływem miesiąca, w którym ustały 

okoliczności uzasadniające ten obo-
wiązek.

W przypadku zaistnienia zmian 
w przedmiocie opodatkowania w trak-
cie roku podatkowego (np. zmiana spo-
sobu wykorzystania gruntu, budynku 
lub jego części) wystąpienia okoliczno-
ści uzasadniających powstanie albo wy-
gaśnięcie obowiązku podatkowego (np. 
nabycie lub sprzedaż  nieruchomości) 
podatnicy są zobowiązani do składania 
informacji w sprawie podatku od nieru-
chomości, rolnego leśnego IN-1 w ter-
minie 14 dni od daty wystąpienia wska-
zanych okoliczności.

W przypadku nowo wybudowa-
nych budowli albo budynków lub ich 
części, obowiązek podatkowy powsta-
je od dnia 1 stycznia następującego 
po roku, w którym budowa została 
zakończona albo w którym rozpoczęto 
użytkowanie budowli albo budynków 
lub ich części przed ich ostatecznym 
wykończeniem.

Nie wydaje się decyzji przy małej  
kwocie podatków od nieruchomości, 
rolnego, leśnego i łącznego zobowiąza-
nia pieniężnego (do kwoty niższej niż 
9 złotych.)

Jednorazowa płatność podatku 
w  przypadku podatku od nieruchomo-
ści, rolnego i leśnego oraz  w przypadku 
zobowiązania podatkowego nie prze-
kraczającego kwoty 100,00 zł.

Terminy płatności: osoby fizyczne –
do 15 marca, do 17 maja, do 15 wrze-
śnia, do 15 listopada

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

 PODATEK OD ŚRODKÓW 
TRANSPORTOWYCH
Uchwała  Nr 313/XXIX/2020 Rady 

Miejskiej w Serocku z dnia 02 grudnia 
2020 r.

Termin płatności: 15 luty i 15 wrze-
sień każdego roku na rachunek banko-
wy gminy, na terenie której znajduje 
się miejsce zamieszkania lub siedziba 
podatnika.

W 2021 roku podatki będziemy 
wnosić na:

Urząd z obsługą bezpośrednią

Zmiany w Lokalnej 
Komunikacji Autobusowej

Urząd Miasta i Gminy w Serocku wznowił bezpośrednią obsługę interesantów. 
Obsługa interesantów jest prowadzona wyłącznie na parterze ratusza, zgodnie z wy-
mogami sanitarnymi obowiązującymi z powodu epidemii Covid-19. W wyznaczonej 
dla Interesantów strefie obsługi jednocześnie może przebywać 5 osób, które powin-
ny posiadać maseczki osłaniające usta i nos. Informacji i wskazówek dotyczących 
sposobu załatwiania spraw urzędowych udziela dyżurujący pracownik.

Swoje sprawy mogą Państwo załatwiać więc już bezpośrednio w kontakcie z pra-
cownikami urzędu. Niezmiennie zachęcamy jednak także do załatwiania spraw on-
-line https://serock.epuap.online/

Poniżej zmiany w organizacji funk-
cjonowania.

Reorganizacja serockich „pętli”
• Linie 1 i 2 nie zawracają już w Dę-

bem/ Komornicy, a kontynuują podróż: 
linia 1 w kierunku Zegrza, Jadwisina; 
linia 2 w kierunku Stanisławowa, Mary-
nina

• Dodatkowy kurs na linii 1 (16:15) 
umożliwia mieszkańcom gminy pracują-
cym do 16 powrót do domu

• Wszystkie kursy na linii 1 będą 
przejeżdżały przez Dosin (ul. Lipowa) w 
kierunku Zegrza - Serocka

Linie 3 i 4
Wydłużone zostały wszystkie kursy 

do przystanku „Kania Polska ul. Bindugi” 
oraz do przystanku „Serock ul. Dłużew-
skich”. Ponadto, z dniem 1 stycznia 2021 
r. uruchomione zostały dwa dodatkowe 
kursy (9:05 i 18:20)

Linia 5
- dodatkowe 3 pary kursów na linii 5 

(Dębe – Legionowo – Dębe):
• 6:00 (Dębe Fort – PKP Legionowo), 
8:28 oraz 10:58 (Dębe Ośrodek Zdro-
wia – PKP Legionowo)
• 7:00 (PKP Legionowo – Komorni-
ca szkoła – Dębe Ośrodek Zdrowia), 
10:00 oraz 12:40 (PKP Legionowo – 
Dębe Ośrodek Zdrowia)

- 5 par kursów na linii 5 zostało roz-
szerzonych o dodatkowy przystanek 
„Dębe Ośrodek Zdrowia”

Dodatkowe kursy na linii 6
Kursy uruchomione od październi-

ka 2020 r. zostają utrzymane do końca 
2021 roku. Uruchomiony został także 
dodatkowy kurs z Wierzbicy (9:45) do 
Legionowa, który jest przedłużeniem 
nowego kursu na linii 4 (9:05)

Wszystkie aktualne rozkłady jaz-
dy znajdą Państwo na stronie www.
serock.pl w zakładce „Dla mieszkańca”              
„Lokalna Komunikacja Autobusowa”

Lokalna Komunikacja Autobuso-
wa z dopłatą Wojewody Mazowiec-
kiego także w 2021 roku!

W ostatnim tygodniu stycznia 2021 r. 
została zawarta umowa o dopłatę w 
2021 roku realizacji zadań własnych or-
ganizatora w zakresie przewozów auto-
busowych o charakterze użyteczności 
publicznej przez dopłatę do ceny usługi 
w kwocie nie wyższej niż 3 zł do 1 wozo-
kilometra, pomiędzy Wojewodą Mazo-
wieckim a Miastem i Gminą Serock.

Maksymalna wartość dofinansowa-
nia wynosi 1.627.813,80 zł, co stanowi 
około 65% kosztów, które Miasto i Gmi-
na Serock poniesie w tym roku. 

Dopłata w 2020 roku wyniosła łącz-
nie 1.060.887,50 zł.

Referat Administracyjno-Gospodarczy

W 2021 roku, ze względu na sytuację pandemiczną, przejazdy Lokalną Komu-
nikacją Autobusową są bezpłatne dla wszystkich pasażerów. Możliwość bezpłat-
nych przejazdów wyeliminuje obrót gotówki oraz zapobiegnie tworzeniu się kolejek 
przed wejściem do autobusu.

Podatki i opłaty lokalne w 2021 r.

Od dnia 1 stycznia 2021 roku będzie-
my płacić:

 PODATEK 
OD NIERUCHOMOŚCI
1) od gruntów:
• związanych z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków – 0,90 zł od 1 m² 
powierzchni,

• pod wodami powierzchniowymi 
stojącymi lub wodami powierzchniowy-
mi płynącymi jezior i zbiorników sztucz-
nych – 4,99 zł od 1 ha powierzchni,

• pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez orga-
nizacje pożytku publicznego – 0,40 zł od 
1 m² powierzchni.

• niezabudowanych objętych ob-
szarem 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 przeznacze-
nie pod zabudowę mieszkaniową, usłu-
gową albo zabudowę o przeznaczeniu 
mieszanym obejmującym wyłącznie te 
rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wej-
ścia w życie tego planu w odniesieniu 
do tych gruntów upłynął okres 4 lat, 
a w tym czasie  nie zakończono budowy 
zgodnie z przepisami prawa budowlane-
go - 2,95 zł od 1 m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:
• mieszkalnych – 0,77 zł od 1 m² po-

wierzchni użytkowej,
• związanych z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej 
–22,90 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

• zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym – 
11,62 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

Urząd Miasta i Gminy Serock informuje, że od 01 stycznia 2021 r. zgodnie z 
Uchwałą nr 301/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 października 2020 r. 
obowiązują nowe stawki podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Se-
rock.
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- indywidulane rachunki bankowe 
wskazane w decyzjach podatkowych

-  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 Legio-
nowie, Fila w Serocku, ul. Rynek 21.

Płacąc podatki w kasie banku oraz 
przy użyciu karty płatniczej nie ponosi-
my dodatkowych opłat.     

Od dnia 1 października 2016 roku 
nie można dokonywać wpłaty podat-
ków lokalnych w formie gotówki w sie-
dzibie Urzędu Miasta i Gminy Serock. 
Wpłaty podatków w formie gotówki 
przyjmuje Bank Spółdzielczy w Legio-
nowie, którego siedziba znajduje przy 
Rynku w Serocku. Wpłacając podatki 
prosimy o posiadanie decyzji wymiaru 
podatku. Decyzja  zawiera kwotę raty 
podatku oraz numer rachunku banko-
wego na który należy wpłacić podatek. 
Są to informacje niezbędne do wykona-
nia 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( BOM 
stanowisko 1-parter ) lub pod numerem 
telefonów:  022 782-88-07; 022 782-
88-09; 022 782-88-30; 022 782-88-50. 
Od pobranych kwot bank nie nalicza do-
datkowych opłat.

OPŁATA ZA PSA W 2021 ROKU
Opłata  dotyczy właścicieli psów, 

osób fizycznych zamieszkałych na tere-
nie 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 oso-
by w wieku powyżej 65 lat prowadzące 
samodzielnie gospodarstwo domowe są 
zwolnione  z opłaty z tytułu posiadania 
jednego psa. Osobom zaliczanym do 
znacznego stopnia niepełnosprawności 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych przysługu-
je zwolnienie z tytułu posiadania jedne-
go psa oraz osobom niepełnosprawnym 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych - przysługuje 
zwolnienie z tytułu posiadania jednego 
psa asystującego.

Opłaty będzie 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 Legio-
nowie, odział w Serocku 

Wysokość opłaty miejscowej w 2021 
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

Urząd Miasta i Gminy w Serocku 
informuję że, zgodnie z ustawą z dnia 
9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z zapobieganiem, przeciwdziała-
niem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektó-
rych innych ustaw od 1 stycznia 2021r. 
do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobie-
ra się opłaty targowej, o której mowa 
w art.15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1170).

 UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 
W 2021 ROKU
W dniu 31.03.2021 roku mija termin  

opłaty rocznej użytkowania wieczyste-
go. Opłatę wnosimy bez wezwania prze-
lewem 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 Legio-
nowie, odział w Serocku 

 OPŁATA
ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI
Informujemy, że od 1 stycznia 2021 

roku nastąpiły zmiany w systemie go-
spodarowania odpadami komunalnymi 
na terenie Miasta i Gminy Serock

Zgodnie z uchwałą Nr 315/XXIX/20 
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 grud-
nia 2020 r. w przypadku nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkal-
nymi jednorodzinnym opłatę za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
stanowi iloczyn liczny osób zamieszku-
jących daną nieruchomość oraz stawki 
opłaty, która wyniesie 27,00 zł za mie-
siąc od każdej osoby zamieszkującej 
daną nieruchomość; w przypadku nie 
wypełnienia obowiązku zbierania odpa-
dów komunalnych w sposób selektywny 
ustalono stawkę opłaty podwyższonej 
tj. w wysokości 54,00 zł miesięcznie za 
jedną osobę zamieszkującą daną nieru-
chomość.

Właściciele nieruchomości zabu-
dowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi, kompostujący bio-
odpady stanowiące odpady komunal-
ne w kompostowniku przydomowym 
mogą skorzystać z ulgi w wysokości 15% 
od obliczonej opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

W tym celu należy złożyć nową 
deklarację - Załącznik nr 1 (DO-1) do 
Uchwały Nr 320/XXIX/2020 Rady Miej-
skiej w Serocku z dnia 2 grudnia 2020 r.

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

Właściciele nieruchomości, którzy 
dotychczas nie składali deklaracji pro-
szeni są o ich złożenie na druku – Za-
łącznik nr 1 (DO-1) do Uchwały Nr 320/
XXIX/2020 Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 2 grudnia 2020 r.

W przypadku nieruchomości zabu-
dowanych budynkami mieszkalnymi 
wielolokalowymi zmianie ulega metoda 
obliczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Od 1 stycznia 
2021 r. wysokość opłaty ustalana będzie 

jako iloczyn ilości zużytej wody i staw-
ki opłaty za 1 m3 wody w wysokości 
9 zł/m3. Powoduje to konieczność co 
miesięcznego - do 10. dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, którego 
dotyczy odczyt - składania deklaracji 
o wysokości opłaty obliczonej w oparciu 
o faktyczne zużycie wody - z pominię-
ciem wody bezpowrotnie zużytej. Zmie-
nia się także termin wnoszenia opłaty 
- do 20. dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, którego obliczona opłata 
dotyczy.

Właściciele nieruchomości zobowią-
zani są zatem do comiesięcznego skła-
dania deklaracji na druku - Załącznik nr 
1 (DO-1) do Uchwały Nr 320/XXIX/2020 
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 grud-
nia 2020 r.

Ryczałtowa stawka opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalny-
mi za rok od domku letniskowego lub 

innej nieruchomości wykorzystywanej 
na cele rekreacyjno- wypoczynkowe 
wyniesie 181,00 zł za rok, jeżeli odpa-
dy są zbierane w sposób selektywny w 
przypadku nie wypełnienia obowiązku 
zbierania odpadów komunalnych w 
sposób selektywny ustalono stawkę 
opłaty podwyższonej tj. w wysokości 
362,00 za rok od domku letniskowego 
lub innej nieruchomości wykorzysty-
wanej na cele rekreacyjno-wypoczyn-
kowe na podstawie uchwały nr 320/
XXIX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z 
dnia 2 grudnia 2020 r. 

Termin wniesienia opłaty ryczałto-
wej: do dnia 15 marca 2021 roku. 

Właściciele nieruchomości, którzy 
dotychczas nie składali deklaracji pro-
szeni są o ich złożenie na druku – Za-
łącznik nr 2 (DO-2 ) do Uchwały Nr 320/
XXIX/2020 Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 2 grudnia 2020 r.

Deklaracji nie muszą składać te oso-
by, które wcześniej złożyły deklarację.

Informacje:
zakładka BIP/PRAWO LOKALNE/PO-

DATKI I OPŁATY/ oraz tel 22 782 88 50 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Se-
rock.

Opłatę za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi należy dokonać:

- na indywidualny rachunek ban-
kowy wskazany w zawiadomieniach 
o stawce opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi,

- 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 Legio-
nowie, odział w Serocku 

Poradnik Seniora 
Szanowni Państwo!
Zapraszamy do lektury, przygotowanego przez serockich seniorów 
dla seniorów, pierwszego wydania „Poradnika Seniora”.

Zamieszczono w nim najpotrzebniejsze informacje 
nie tylko o działaniu gminnych instytucji i miejscach przyjaznych osobom 
w wieku dojrzałym, ale również szereg podpowiedzi, 
które pomogą Państwu w załatwianiu ważnych spraw, 
czy korzystaniu z przysługujących praw stworzonych specjalnie 
w celu poprawienia jakości życia seniorów.
Wspólnie z autorami chcemy, by publikacja ukazywała się co roku, 
uwzględniając dynamikę zdarzeń lokalnych i odnosząc się do 
ogólnopolskich, aktualnych rozwiązań dedykowanych seniorom.

Gorąco polecamy Państwu ten poradnik skierowany 
do serockich seniorów mając nadzieję, 
że spotka się on z zainteresowaniem i życzliwym przyjęciem.
"Poradnik Seniora" jest do odebrania w wersji papierowej 
w Centrum Kultury i Czytelnictwa, w serockiej Bibliotece 
oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Poradnik w wersji elektronicznej znajduje się 
na stronie Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock.

Zapraszamy
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a z początkiem grudnia uzyskaliśmy 
pozwolenie na budowę.

W ubiegłym roku została także 
opracowana dokumentacja projekto-
wa rozbudowy szkoły podstawowej 
w Jadwisinie o dużą salę gimnastyczną 
z zapleczem sanitarnym i sale lekcyjne. 

Obecnie trwają formalności zmierzające 
do uzyskania pozwolenia na budowę. 
W drugiej połowie roku będziemy przy-
gotowywać się do rozpoczęcia prac bu-
dowlanych.  

Kolejnym zadaniem z zakresu mo-
dernizacji infrastruktury oświatowej 
jest remont i rozbudowa szkoły podsta-
wowej w Serocku. Na ten rok zaplano-
waliśmy przeprowadzenie generalnego 
remontu kuchni obsługującej zarówno 

Plany inwestycyjne na 2021 rok
Od strony inwestycyjnej rozpoczęty 

nowy rok budżetowy będzie kontynu-
acją ubiegłego.

Najważniejsze z zadań, które 
przewidzieliśmy do realizacji, to roz-
budowa budynku Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej. 

Będzie przychodnia lekarska w Zegrzu
Spółka Serockie Inwestycje Samorzą-

dowe informuje, że w dniu 8.01.2021 r. 
podpisana została z wykonawcą robót 
budowlanych umowa w sprawie realiza-
cji zadania związanego z przebudową i 
adaptacją lokalu Z/U/185 w budynku przy 
ul. Drewnowskiego 1 na cele utworzenia 
przychodni lekarskiej w Zegrzu. Z dniem 

13 stycznia br. wykonawca przystąpi do 
realizacji robót. Termin ich wykonania 
określony został do dnia 8.04.2021 r. 
Wykonawcą robót będzie firma Usługi 
Ogólno-Budowlane Tadeusz Głowiński z 
m. Nowy Modlin (05-180 Pomiechówek). 
Roboty prowadzone będą z zachowaniem 
ustalonych z zarządcą nieruchomości wa-

runków, niemniej jednak w przypadku wy-
konywania robót rozbiórkowych ścian we-
wnętrznych mogą wystąpić krótkotrwałe 
niedogodności powodowane przez hałas. 
Liczymy na wyrozumiałość właścicieli lo-
kali mieszkalnych sąsiadujących z remon-
towanym lokalem.

SIS Sp. z o.o.

Zadanie ma na celu rozbudowę ist-
niejącego obiektu, co ma skutkować 
powstaniem nowoczesnego, funk-
cjonalnego przedszkola składającego 
się z pięciu sal zajęciowych, łazie-
nek, szatni i pomieszczeń dodatko-
wych. Przewiduje się, że budynek 
będzie gotowy do użytkowania je-
sienią przyszłego roku. Dokumenta-
cja projektowa dla tego zadania zo-
stała opracowania w ubiegłym roku, 

przedszkole jak i szkołę, a także opra-
cowanie kilkuetapowej dokumentacji 
projektowej remontu i rozbudowy bu-
dynku szkoły. Założeniem do projekto-
wania jest poprawa warunków prowa-
dzenia zajęć z wychowania fizycznego, 
tj. budowa nowej sali gimnastycznej 

Czy wiesz, że 
w tym roku, 28 października, 
mija dziesięć lat od daty oddania obwodnicy Serocka do użytku?

Budowa obwodnicy Serocka miała na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu na trasie 
prowadzącej z południa Polski na Mazury.  
Przez Serock przebiegają drogi krajowe nr 61 i 62. 
Dzięki budowie obwodnicy ruch samochodowy został wyprowadzony poza miasto, 
co poprawiło komunikację nie tylko w sezonie letnim.

a także rozwiązanie problemu nie-
funkcjonalnych szatni ubrań wierzch-
nich czy stołówki. Rozbudowa obiektu 
przewiduje także budowę windy ob-
sługującej wszystkie kondygnacje oraz 
dodatkowych pomieszczeń pozwala-
jących na zwiększenie funkcjonalno-
ści całego obiektu. Kolejnym etapem 
planowanych prac w tym budynku 
będzie remont istniejących instalacji 
(sanitarnej i elektrycznej), wykonanie 
sieci internetowej obejmującej swym 
zasięgiem wszystkie sale lekcyjne i inne 
prace remontowe - ogólnobudowlane. 
Realizacja wszystkich założeń z uwagi 
na specyfikę prac budowlanych, będzie 
musiała zostać odpowiednio rozłożona 
w czasie. Na ten rok planujemy opra-
cowanie dokumentacji projektowej, na 
przyszły – kwestie formalno-prawne 
w tym zakresie. Rozpoczęcie pierw-
szych prac budowlanych będzie możli-
we w 2023 roku.

Modernizacja infrastruktury oświa-
towej w 2021 r. to także przebudowa 
przedszkola w Zegrzu wraz z rozbudo-

wą mającą na celu utworzenie grupy 
żłobkowej. Na ten rok przewidziane jest 
opracowanie dokumentacji projektowej 
dla tego zadania.

Oprócz inwestycji oświatowych, 
które tak naprawdę są najbardziej 
pracochłonne i najtrudniejsze ze 
względów organizacyjnych (wszyst-
kie prace budowlane realizujemy 
w funkcjonujących obiektach, więc 
często wiąże się to z pewnymi niedo-
godnościami zarówno dla dzieci, ro-
dziców ale i wykonawcy), na rok 2021 
zaplanowaliśmy mnóstwo mniejszych 
zadań polegających na budowie dróg 
(np. ul. Mickiewicza w Serocku, dro-
ga łącząca Jadwisin z Zegrzem), ka-
nalizacji sanitarnej i wodociągów 
(budowa kanalizacji w ul. Stokrotki, 
zakończenie budowy Stacji Uzdatnia-
nia Wody w Serocku, budowa wodo-
ciągu Dębe - Bolesławowo) i terenów 
rekreacyjnych (budowa pierwszego 
etapu ścieżki łączącej Zegrze z Jadwi-
sinem wraz z zagospodarowaniem te-
renu przy ul. Pułku Radio w Zegrzu, 

budowa placu zabaw w Maryninie 
czy zakończenie budowy placu zabaw 
w miejscowości Dębe). W planach 
finansowych na ten rok znajdziemy 
również liczne przedsięwzięcia z za-
kresu budowy oświetlenia (opraco-
wanie dokumentacji projektowych 
i roboty budowlane) a także liczne 
drobne zadania realizowane na wnio-
sek mieszkańców w ramach funduszu 
sołeckiego.

Uporawszy się z trudno-
ściami w realizacji zadań in-
westycyjnych, które w związ-
ku z pandemią przyniósł nam 
ubiegły rok, jesteśmy przeko-
nani, że rok 2021 będzie tyl-
ko lepszy, i wszystkie nasze 
plany uda się zrealizować 
w zaplanowanym zakresie – 
Monika Głębocka, kierownik 
Referatu Przygotowania i Re-
alizacji Inwestycji.

PRI
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Dotacje gminne
Przypominamy o możliwości uzyskania dotacji do wymiany starych pieców węglowych oraz likwidacji zbiorników 

bezodpływowych poprzez budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Już 1 lutego rusza pierwszy w 2021 roku nabór 
wniosków o udzielenie dotacji do wskazanych przedsięwzięć, który potrwa do 28 lutego 2021 r. Kolejne realizowane 
będą przez cały maj i cały sierpień.

Jednocześnie informujemy, że trwają prace nad zmianą dotychczasowych warunków udzielania dotacji. Zmiany, któ-
re chcielibyśmy wprowadzić dotyczą m.in. możliwości łączenia gminnej dotacji z innymi bezzwrotnymi formami dotacji, 
co oznacza, że beneficjenci naszego gminnego programu - po spełnieniu określonych warunków - będą mogli ubiegać 
się o dofinansowanie np. z Programu Czyste Powietrze, oraz wprowadzenia nowego, wyższego poziomu dotacji dla tych 
z Państwa, którzy posiadają Kartę Serocczanina.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie www.serock.pl w zakładce: ochrona środowiska/dotacja do 
wymiany kotłów oraz pod numerami tel. 22 782 88 53.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Przypominamy, że odbiór odpa-
dów komunalnych z nieruchomości 
położonych na terenie Miasta i Gmi-
ny Serock realizowany jest od godzi-
ny 7 rano. W związku z tym prosimy 
o wystawienie pojemników i otwar-
cie altan śmietnikowych od godziny 
7 rano. Reklamacje z adresów, na któ-
rych odpady nie były wystawione na 
czas, nie będą realizowane i - w przy-

padku niesegregowanych (zmiesza-
nych) odpadów komunalnych - należy 
je przetrzymać na posesji do kolejne-
go terminu odbioru. 

Prosimy także o dopełnienie obo-
wiązku oznakowania nieruchomości 
tablicą z numerem porządkowym 
- brak oznakowania znacząco utrudnia 
realizację usługi odbioru odpadów ko-
munalnych.

Właściciele nieruchomości zabudo-
wanych, bądź posiadających już adres 
swojej posesji zgodnie z art. 47b ustawy 
z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geo-
dezyjne i Kartograficzne zobowiązani są 
do umieszczania w widocznym miejscu 
tabliczki z numerem porządkowym oraz 
utrzymywania jej w należytym stanie.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Integralną częścią przyjętego pro-
gramu ochrony powietrza jest plan dzia-
łań krótkoterminowych. Jako element 
podjętej uchwały wchodzi on w życie 
również 30 września 2020 r. Plan ma na 
celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia 
przekroczeń norm jakości powietrza, 
a tym samym narażenia ludzi na szkodli-
we skutki zdrowotne oraz ograniczenie 
skutków i czasu trwania przekroczeń. 
Działania przewidziane w planie znajdu-
ją się w załączniku nr 7 do uchwały.

Różnica pomiędzy programem i pla-
nem polega na tym, że program ochrony 
powietrza zawiera działania długoter-
minowe, realizowane do 2026 r., które 
przyniosą trwałe efekty w perspektywie 
wieloletniej. Natomiast plan działań 
krótkoterminowych określa działania 
realizowane tylko podczas obowiązywa-
nia powiadomienia o ryzyku wystąpie-
nia przekroczenia norm jakości powie-
trza. Takie powiadomienie trwa zwykle 
od 1 do kilku dni. Czas trwania powia-
domienia i obszar ryzyka określane są 
każdorazowo w zależności od wielkości 
stężeń pyłu w powietrzu, które w du-
żej mierze zależą od wielkości emisji z 

domów mieszkalnych, ale również od 
warunków meteorologicznych. Czas 
trwania zakazu i obszar, na którym za-
kaz będzie obowiązywał, każdorazowo 
będzie podawany w powiadomieniu. 
Powiadomienia o ryzyku przekroczenia 
ogłaszane będą na stronach interneto-
wych: Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska http://powietrze.gios.gov.
pl/pjp/warnings, Mazowieckiego Urzę-
du Wojewódzkiego https://www.gov.
pl/web/uw-mazowiecki/monitoring-
-srodowiska, samorządów gminnych, za 
pośrednictwem Regionalnego Systemu 
Ostrzegania (aplikacja RSO), na paskach 
informacyjnych telewizji regionalnych 
lub w przypadku ryzyka przekroczenia 
poziomu alarmowego za pośrednic-
twem Rządowego Centrum Bezpieczeń-
stwa (SMS – alert RCB).

Aby podkreślić wagę problemu 
emisji wtórnej, w planie działań krót-
koterminowych jako jedno z działań 
obowiązujących podczas trwania po-
wiadomień dla pyłu zawieszonego 
PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu 
również wskazano zakaz użytkowa-
nia dmuchaw. Zakaz ten będzie obo-
wiązywał na obszarze wskazanym 
w powiadomieniu przez okres okre-
ślony w powiadomieniu, nawet jeśli 
powiadomienie zostanie ogłoszone 
w 2020 r. Zakaz stosowania dmuchaw 
do liści w tym przypadku również 
obejmuje wszelkie typy urządzeń słu-
żących do oczyszczania terenu z liści, 
tj. zarówno elektryczne jak i spalino-
we i wszelkie czynności prowadzone z 
ich wykorzystaniem, czy to usuwanie 
liści, sprzątanie pokosu trawy, czy usu-
wanie piachu z chodników. Zakaz ten 
obowiązywał będzie również wszyst-
kich mieszkańców województwa ma-
zowieckiego, a także podmioty korzy-
stające ze środowiska, organy, służby 
i inne wszelkiego rodzaju podmioty 
zlokalizowane na terenie wojewódz-
twa, w tym wspólnoty i spółdzielnie 
mieszkaniowe, służby miejskie/gmin-
ne, czy też użytkowników ogrodów 
działkowych.

Druki deklaracji znajdują się na 
www.serock.pl w zakładce „Dbamy 
o środowisko”

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Podsumowanie działalności PSZOK Obowiązki wynikające z Programu Ochrony Powietrza

Odbiór odpadów od godziny 7.00

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, znajdujący się w Serocku, 
przy ulicy Nasielskiej 21, funkcjonuje już 
od 2013 roku i tak jak w latach ubie-
głych, również w 2020 roku cieszył się 
bardzo dużym zainteresowaniem wła-
ścicieli nieruchomości położonych na 
terenie miasta i gminy Serock. 

Z prowadzonej ewidencji odpadów 
wynika, iż w każdym miesiącu korzysta-
ło z punktu średnio 400 osób, w miesią-
cach letnich, nawet przeszło 500 osób.

Zgodnie z założeniem utworzony 
przez Gminę PSZOK jest „uzupełnie-
niem” gminnego systemu gospodar-
ki odpadami. Tutaj możecie Państwo 
przywieźć większość rodzajów odpa-
dów powstających w gospodarstwach 
domowych np. odpady opakowanio-
we, odpady biodegradowalne, odpady 
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elek-

tryczny i elektroniczny, a także odpady 
problematyczne np. opakowania po 
farbach, lakierach, świetlówki, zużyte 
opony czy odpady poremontowe ale 
uwaga, wyłącznie z drobnych remon-
tów przeprowadzanych we własnym 
zakresie. 

W Puncie możecie również pobrać 
Państwo dodatkowe worki do segrega-

cji odpadów, jeśli ilość pozostawiona 
przez Firmę odbierająca odpady jest 
dla Państwa w danym miesiącu niewy-
starczająca.

Ogółem w 2020 roku, właściciele 
nieruchomości z terenu naszej gminy 
przekazali w punkcie przeszło 500 ton 
odpadów. Największą ilość spośród 
odpadów oddawanych do PSZOK sta-
nowiły odpady budowlane – przeszło 
170 ton, odpady wielkogabarytowe bli-
sko  160 ton oraz odpady biodegrado-
walne – przeszło 120 ton.

Całkowity koszt odbioru, zagospoda-
rowania, odzysku i utylizacji odpadów 
zgromadzonych w Punkcie Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych wyniósł 
w 2020 roku nieco ponad 530 tysięcy 
złotych.

Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Serocku

Celem przyjętego POP-u jest popra-
wa jakości powietrza w regionie. Głów-
nymi narzędziami mają być: sukcesywna 
wymiana lub likwidacja źródeł niskiej 
emisji tzw. kopciuchów, ich identyfika-
cja przez inwentaryzację oraz nowe na-
sadzenia zieleni.

Jednym z nowych zadań dla miesz-
kańców całego województwa mazo-
wieckiego jest obowiązek przekazywa-
nia gminom deklaracji o wymianie bądź 
instalacji dodatkowych źródeł ciepła, 
w przypadku, gdy wymiana realizowana 
jest bez pośrednictwa lub współfinan-
sowania przez gminę, w terminie do 
30 dni od dnia rozpoczęcia użytkowania 
nowego źródła ciepła. Zakres informacji, 
które mieszkaniec powinien przekazać 
burmistrzowi określa załączniki nr 10 do 
przedmiotowej uchwały.

W programie ochrony powietrza 
zawarto wykaz działań niezbędnych 
do podjęcia, w celu poprawy jakości 
powietrza i podmioty odpowiedzial-
ne za ich wdrożenie (załącznik nr 5 
do uchwały). Jednym z takich działań 
jest ograniczenie emisji wtórnej dzięki 
m.in. zakazowi używania dmuchaw do 
liści. Zgodnie z harmonogramem roz-
poczęcie realizacji tego działania przy-
pada na 1 stycznia 2021 r., a zakoń-
czenie na 31 grudnia 2026 r. W ww. 
okresie czasu bezwzględnie zakazu 
powinni przestrzegać wszyscy miesz-
kańcy województwa mazowieckiego, 
a także podmioty korzystające ze śro-
dowiska, organy, służby i inne wszel-
kiego rodzaju podmioty zlokalizowa-
ne na terenie województwa, w tym 
wspólnoty i spółdzielnie mieszkanio-
we, służby miejskie/gminne, czy też 
użytkownicy ogrodów działkowych. 
Zakaz stosowania dmuchaw do liści 
obejmuje wszelkie typy urządzeń słu-
żących do oczyszczania terenu z liści, 
tj. zarówno elektryczne, jak i spalino-
we i wszelkie czynności prowadzone z 
ich wykorzystaniem, czy to usuwanie 
liści, sprzątanie pokosu trawy, czy usu-
wanie piachu z chodników.

8 września 2020 r. uchwałą nr 115/20 radni województwa mazowieckiego przy-
jęli program ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których 
zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. 
Uchwała ta weszła w życie 30 września 2020 r. i obowiązuje do 31 grudnia 2026 r.

W programie ochrony 
powietrza zawarto wykaz 
działań niezbędnych do 

podjęcia, w celu poprawy 
jakości powietrza i podmioty 

odpowiedzialne za ich 
wdrożenie. Jednym z takich 

działań jest ograniczenie 
emisji wtórnej dzięki m.in. 
zakazowi używania 
dmuchaw do liści. 
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Rządowe wsparcie dla nauczycieli 

Doposażenie szkół w sprzęt komputerowy

Wnioski o dofinansowanie zajęć sportowych

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nauczycielom szkolnym przysługuje 
jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć zdalnych. Nauczyciele 
otrzymają kwotę wynikającą z dowodu zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, jednak nie więcej niż 500 zł. W ramach 
rządowego programu gmina Miasto i Gmina Serock otrzymała na ten cel kwotę 74.000,00 zł. Do 7 grudnia 2020 r., 115 nauczy-
cieli szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock złożyło wnioski. Dofinansowanie zostało wypłacone nauczycielom do 31 
grudnia br.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Trudny rok dla edukacji i całego życia 
społeczno – gospodarczego 2020 ma też 
swoje blaski.  Konieczność prowadzenia 
nauki w trybie zdalnym spowodowa-
ła przyspieszenie doposażania szkół w 
sprzęt komputerowy oraz weryfikację 
narzędzi do nauki zdalnej.

Miasto i Gmina Serock w oparciu 
o złożone wnioski i otrzymane środki 
zakupiła dla szkół: 

- z grantu w ramach programu „Zdal-
na szkoła” w wysokości 69.648,75 zł. - 
33 komputery przenośne, 27 modemów 
LTE oraz karty SIM z dostępem do Inter-
netu bez limitu danych; 

- z grantu w ramach programu „Zdal-
na szkoła +” w wysokości 75.000,00 zł - 
39 laptopów;

- mobilną pracownię multimedialną 
– 16 laptopów umieszczonych w przeno-
śnej szafie oraz urządzenie AP dla Szkoły 
Podstawowej im. Witolda Zglenickiego 
w Woli Kiełpińskiej, w ramach konkursu 
#OSEWyzwanie! organizowanego przez 
NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. 

Po pozytywnym rozpatrzeniu wnio-
sku Burmistrza Miasta i Gminy Serock, 
złożonego do  Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego, Zespół Szkolno 
– Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej roz-
począł realizację unijnego projektu sa-
morządu Mazowsza pt. „Mazowiecki 
program przygotowania szkół, nauczy-
cieli i uczniów do nauczania zdalnego”. 

W ramach partnerskiego projektu, 
szkoła otrzymała:

- oprogramowanie Corinth 3D,
- sprzęt TIK: stacjonarne komputery 

- 8 szt, laptopy - 13 szt, tablety - 12 szt, 
drukarki - 13szt, urządzenie wielofunk-
cyjne oraz tablicę multimedialną.

W ramach projektu odbędą się także 
szkolenia dla 4 nauczycieli i 10 uczniów 
w zakresie rozwijania kompetencji klu-
czowych lub umiejętności uniwersal-
nych w programie. 

Ponadto Miasto i Gmina Serock 
przeznaczyła dodatkowo 80 tys. zł na 
doposażenie sal lekcyjnych w 25 szt. 
laptopów dla nauczycieli do ewentual-
nego prowadzenia nauczania zdalnego 
oraz do wykorzystywania zdalnych na-
rzędzi w pracy szkoły. 

ZOSiP Serock

Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
złożył wnioski do Ministra Kultury, Dzie-
dzictwa Narodowego i Sportu na dofi-
nansowanie w 2021r. organizacji zajęć 
sportowych dla uczniów: programu po-
wszechnej nauki pływania „Umiem pły-
wać” oraz zajęć sportowych dla uczniów 
z elementami gimnastyki korekcyjno–
kompensacyjnej. 

Wniosek na zajęcia pływania składa-
ny jest corocznie od 2016 r. W tej edycji 
planuje się stworzyć 16 grup zajęcio-
wych z czterech szkół podstawowych 
prowadzonych przez Miasto i Gminę 
Serock: w okresie marzec – czerwiec 
2021 r. 8 grup oraz w okresie wrzesień 
– grudzień 2021 r. również 8 grup. Pro-
gramem zostaną objęci uczniowie klas 
trzecich, którzy do tej pory nie uczest-
niczyli w programie lub przerwali udział 

w zajęciach na początku marca 2020 r. 
z powodu pandemii Covid-19. 

Wszyscy uczestnicy będą dowożeni 
na pływalnię w Stanisławowie Pierw-
szym gm. Nieporęt lub na basen w ho-
telu Warszawianka w Jachrance. Projekt 
przewiduje przeprowadzenie 20 godzin 
zajęć na każdą grupę i jest bezpłatny dla 
ucznia.

Wniosek na zajęcia sportowe z ele-
mentami gimnastyki korekcyjno-kom-
pensacyjnej Burmistrz Miasta i Gminy 
Serock składa po raz pierwszy. Ma on 
odpowiadać na potrzeby uczniów, zgło-
szone przez dyrektorów szkół podsta-
wowych. Skierowany jest głównie do 
dzieci najmłodszych z wadami postawy. 
Program zajęć ma być realizowany we 
wszystkich szkołach podstawowych od 
września do grudnia 2021 r. Ćwiczenia 

odbywać się będą w szkołach, w gru-
pach maksymalnie 18 osobowych, łącz-
nie przewiduje się utworzenie 8 grup. 

Program „Gimnastyka w gminie Se-
rock 2021” zawiera m.in. treści propagu-
jące sportową postawę wśród uczniów, 
ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia 
korygujące istniejące wady postawy 
oraz naukę utrzymywania prawidłowej 
postawy ciała. W rezultacie ma to przy-
czynić się do zapobiegania nadwadze i 
otyłości wśród dzieci, a także do promo-
cji zdrowego stylu życia.

W ramach programu planowany jest 
również zakup sprzętu do prowadzenia 
zajęć z elementami gimnastyki korek-
cyjno–kompensacyjnej, m.in. piłki gim-
nastyczne, taśmy rehabilitacyjne i dyski 
sensoryczne.       

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie 
14 grudnia 2020 roku rozpoczęliśmy  bezpłatne szczepienia przeciwko grypie 

dla pacjentów powyżej 75 roku życia
zdeklarowanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Serocku.

Zainteresowane osoby zapraszam 
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 zatrudniony w SPZOZ w Serocku. 

Proszę 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.

Dyrektor SPZOZ w Serocku Beata Ugodzińska

Szanowni Państwo 
Miło nam poinformować, że Uchwa-

łą nr 1995/194/20 Zarządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego z 22 grudnia 2020 
r. rozstrzygnięto konkurs ofert na reali-
zatora „Programu polityki zdrowotnej 
w zakresie profilaktyki i wczesnego wy-
krywania cukrzycy typu 2” na lata 2021-
2023 do którego realizacji zakwalifiko-
wał się Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Serocku.

Program polityki zdrowotnej w za-
kresie profilaktyki i wczesnego wykry-
wania cukrzycy typu 2 skierowany jest 
do mieszkańców województwa mazo-

wieckiego w wieku 45-59. Program bę-
dzie miał charakter dobrowolny i bez-
płatny. Planuje się, że od lutego 2021 r. 
mieszkańcy Mazowsza będą mogli zgła-
szać się do Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku, 
aby skorzystać ze świadczeń w ramach 
programu.

Z danych GUS wynika, że w Polsce 
na cukrzycę typu 2  cierpi ponad 2 mln 
osób, co stanowi ok. 8% populacji doro-
słych, a 20%, z nich nie jest tego świado-
ma. Dla województwa mazowieckiego 
wskaźnik zapadalności rejestrowanej 
(tj. liczba nowych pacjentów z danym 

rozpoznaniem pojawiających się w 
systemie publicznej ochrony zdrowia) 
w 2016 r. wynosił 33 600. Jedynie w 
województwie śląskim wskaźnik ten był 
wyższy i wynosił 35 900. Co oznacza, że 
Mazowsze plasuje się na drugim miej-
scu w Polsce pod względem najwyższej 
zapadalności na cukrzycę. 

Szczegółowych informacji dotyczą-
cych programu udzieli Państwu perso-
nel medyczny w gabinecie zabiegowym 
pod numerami telefonów: 

- 22 782 66 00,  - 22 782 66 01,  
-22 768 00 13,  - 22 782 66 09 wew. 214

Nowy lekarz w przychodni

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki 
i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2

Mimo trudnej sytuacji w jakiej się wszyscy znajdujemy, staramy się zapewnić Państwu jak najlepszy dostęp i ciągłość opieki 
medycznej. Cieszymy się, że do zespołu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku dołączył kolejny le-
karz medycyny Katarzyna Błazik.

Grafik pracy lekarza medycyny Katarzyny Błazik w okresie epidemii COVID-19:
Wtorek: 8.00 - 11.00

Czwartek: 15.30 – 19.00
Piątek: 15.30 - 19.00 

Świadczenia medyczne w zakresie POZ w okresie epidemii COVID-19 udzielane są  w postaci teleporad. W celu umówienia 
teleporady  prosimy o kontakt telefoniczny:

- 22 782 66 00,  - 22 782 66 01, - 22 768 00 13, - 22 782 66 09, - 793 875 536.
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Warto być ciekawym tego świata! 
Śmiało potwierdzą to uczestnicy półko-
lonii "Młodego odkrywcy",  które odby-
ły się przy prawdziwej zimowej aurze w 
drugim tygodni ferii.

W tym czasie Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Serocku we współpracy 
z Serockimi Inwestycjami Samorządo-
wymi, na bazie Szkoły Podstawowej 
w Serocku, przygotowały wiele atrakcji 
dla dzieci z klas I-IV. 

Warsztaty teatralne pozwoliły dzie-
ciom przełamać pierwsze lody i nawią-
zać kontakt między rówieśnikami. Tro-
chę ruchu zapewniły zajęcia sportowe 
z Instruktorem z SiS sp. z o. o., a także 
zajęcia taneczne Break Dance i zajęcia z 
elementami akrobatyki.

Podczas półkolonii odbyły się 
warsztaty chemiczne i fizyczne z wy-
korzystaniem doświadczeń, ekspery-
mentów i demonstracji naukowych. 

Zimowe półkolonie

SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19
w gminie Serock

KTO MOŻE ZAREJESTROWAĆ SIĘ NA SZCZEPIENIE?
• od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat
• od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat
Szczepienia dla tych osób rozpoczęły się 25 stycznia 2021 r.

PUNKTY SZCZEPIEŃ NA TERENIE MIASTA I GMINY SEROCK:
• SPZOZ w Serocku, ul. Kędzierskich 2, tel. 22 782 66 00, 22 782 66 01
• Goldenmed (SPIDERMED SPÓŁKA z o.o.) ul. Pułtuska 53D; tel. 22 100 41 10

SPOSOBY REJESTRACJI:
W wyznaczonych terminach będzie można się zarejestrować na szczepienie:
• poprzez całodobową i bezpłatną infolinię – nr 989
• w wybranym punkcie szczepień
• elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl
• SMSowo na numer 664 908 556 o treści: SzczepimySie

MOBILNY PUNKT SZCZEPIEŃ:
Z mobilnych punktów szczepień na COVID-19 będą mogły korzystać osoby, które nie mogą 
samodzielnie dotrzeć na szczepienie (także przy wykorzystaniu transportu gminnego, 
wspomnianego niżej). Zapotrzebowanie na skorzystanie z mobilnego punktu szczepień 
można zgłaszać w wybranym punkcie szczepień podczas rejestracji.

MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z TRANSPORTU: 
Miasto i Gmina Serock zapewni transport osobom zarejestrowanym na szczepienie, które nie mogą 
dotrzeć do punktu szczepień samodzielnie, tj:
•  posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym 

o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,
•  mającym trudności z dostępem do punktu szczepień 

(np. osoby starsze, niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień)
• zgłoszenie zapotrzebowania na transport pod nr gminnej infolinii

GMINNA INFOLINIA INFORMACYJNA:
Pod numerem gminnej infolinii 506 368 913 mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje na temat 
m.in.: transportu osób niepełnosprawnych i mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów 
szczepień przeciw COVID-19, a także na temat lokalizacji i organizacji punktów szczepień w gminie 
Serock.
Infolinia  506 368 913 dostępna jest w dni robocze w godz. 8.00-15.00 

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

Czas ferii pokazał jak 
bardzo dzieci potrzebują 
dziś zabawy i siebie nawza-
jem - Renata Mulik, Dyrek-
tor Centrum Kultury i Czy-
telnictwa
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Nowe wyzwania, nowe możliwości



Panie Burmistrzu, zapewne trud-
no o jednoznaczną ocenę, ale gdyby 
mógł Pan krótko opowiedzieć jak z per-
spektywy samorządowca wyglądał po-
przedni rok. Z jakimi wyzwaniami mu-
siał się zmierzyć serocki samorząd i w 
jaki sposób Pan i zespół Pana pracow-
ników sobie z nimi poradził?

Rok 2020 rozpoczęliśmy w atmos-
ferze poruszenia społecznego wywoła-
nego inicjatywą konsultacji prowadzo-
nych w ramach projektu Centralnego 
Portu Komunikacyjnego, a konkretnie 
w odniesieniu do stanowiącego jego 
komponent drogowy przebiegu trasy 
drogi krajowej S 50 – części tzw. wielkiej 
obwodnicy Warszawy. Pozostawiający, 
delikatnie mówiąc, wiele do życzenia 
sposób zaprezentowania tego zagad-
nienia przez inicjatorów, czyli spółkę 
CPK, doprowadził do dużego napięcia 
i podważenia zaufania społecznego do 
samorządu serockiego. Mieszkańcy z 
trudem przyjmowali argument, iż nie 
byliśmy stroną tej procedury a prezen-
towane koncepcje w żadnej mierze nie 
były z nami uprzednio konsultowane czy 
– tym bardziej – uzgadniane. Próbując 
przedstawić jak najbardziej miarodajne 
informacje siłą rzeczy przyjęliśmy na 
siebie rolę pośrednika czy też wręcz ad-
resata wszystkich uwag, zarzutów oraz 
w dużym stopniu uzasadnionej krytyki.  
W tamtym momencie nikt chyba nie 
przypuszczał, że rok 2020 zostanie cał-
kowicie zdominowany przez pandemię 
koronawirusa SARS Cov 2. 

Warto odtworzyć w pamięci emocje 
i nastawienie jakie nam w tamtym cza-
sie towarzyszyły. Szczególnie ciekawe 

są w mojej ocenie zachowania  indy-
widualne mieszkańców  przejawiające 
się z jednej strony postawą autentycz-
nego lęku czy wręcz paniki, po całko-
wite lekceważenie zagrożenia z drugiej 
strony. Ocena pracy mojego zespołu 
pracowników, kierowana do odbiorcy 
zewnętrznego, powinna być  siłą rzeczy 
wstrzemięźliwa, niemniej biorąc pod 
uwagę okoliczności, osobiście jestem 
zbudowany postawą zespołu jako takie-
go i jego poszczególnych członków. Nie 
oznacza to oczywiście, że uniknęliśmy 
błędów, potknięć czy też praca ludzi sa-
morządu nie przysporzyła krytycznych 
komentarzy naszych mieszkańców. Bio-
rąc jednak odpowiedzialność za własne 
słowa mogę jednoznacznie stwierdzić, 
że każde wyzwanie, jakie przyniosła 
pandemia spotkało się z adekwatną od-
powiedzią samorządu. Mierzyliśmy się z 
tematami, na które nikt nie był przygo-
towany. Ogólnie zarysowane procedury 
tzw. zarządzania kryzysowego w ograni-
czony sposób znajdowały zastosowanie 
wobec skali stojącego przed nami wy-
zwania. Wielokrotnie powtarzałem, że 
nawet najbardziej oczywiste rzeczy, na 
które w „normalnych” czasach reago-
waliśmy automatycznie, wymagały w 
tych okolicznościach ponownego prze-
myślenia, nowego niestandardowego 
podejścia. Polska skłonność i talent do 
improwizacji znalazły tu pełne pole do 
popisu, niemniej właśnie w takich nie-
standardowych działaniach kluczowe są 
postawy, rzutkość, nastawienie i moty-
wacja ludzi. W mojej ocenie dali z siebie 
więcej niż można było oczekiwać, przed-
kładając w wielu sytuacjach poczucie 
obowiązku ponad lęk o własne zdrowie i 

bezpieczeństwo. Jestem za to naprawdę 
wdzięczny.



Walka z transmisją koronawirusa 
wymusiła szereg rozwiązań, z którymi 
szczególnie przedsiębiorcy muszą się 
zmierzyć, aby przetrzymać ten trudny 
okres. Ucierpiała również branża tury-
styczna – czy Serock jako gmina tury-
styczna odczuwa skutki tych trudności?

Wsparcie publiczne udzielone przed-
siębiorcom, również tym z branży tu-
rystycznej, niewątpliwie amortyzuje 
uboczne skutki epidemii w sferze eko-
nomicznej. Należy jednak precyzyjnie 
odróżniać proces minimalizowania strat 
od normalnego, przynoszącego do-
chód funkcjonowania przedsiębiorców. 
Do tego niestety jeszcze daleka droga. 
Z niepokojem obserwujemy sytuację 
na rynku pracy. W wielu przedsiębior-
stwach ludzie czekają na powrót do 
pracy, niestety obserwujemy też proces 
redukcji zatrudnienia. Wywoła to nie-
wątpliwie niepożądane skutki społecz-
ne, a w konsekwencji przełoży się na 
kondycję finansową samorządu.

Samorząd serocki wdrożył własny 
program ulg i odroczeń dedykowa-
nych przedsiębiorcom, które przyniosły 
mniejsze niż zakładaliśmy uszczuplenie 
wpływów do budżetu, myślę jednak, że 
zaproponowane przez nas rozwiązanie 
dało lokalnym przedsiębiorcom poczu-
cie pewnego komfortu i było dowodem 
naszej z nimi solidarności. Pomyślność 
ich losów leży w żywotnym interesie 
wspólnoty samorządowej. Dodam, że 
również w tym roku liczymy się z ne-
gatywnymi konsekwencjami tego nie-
pożądanego zjawiska. Jesteśmy gotowi 
udzielić wsparcia wszędzie tam, gdzie 
jest ono niezbędne.



Polskie samorządy muszą zmierzyć 
się ze spadkiem dochodów, wywoła-
nym szczególnie mniejszymi wpływami 
z podatków – trudno nie odnieść wra-
żenia, że będzie musiało się to odbić na 
samorządowych inwestycjach i realiza-
cji zadań gminnych. Czy Serock również 
napotkał na trudności w tej kwestii?

Trudno oprzeć się wrażeniu, że 2020 rok wprowadził świat w zupełnie nową 
rzeczywistość. Globalna pandemia, która wybuchła niespodziewanie, nie tylko 
zweryfikowała dotychczasowe działania – zawodowe i osobiste, wstrzymała wiele 
zadań w zasadzie we wszystkich dziedzinach życia, ale także postawiła zupełnie 
nowe, nieznane zadania.

Kryzys związany z pandemią dotknął wszystkie gałęzie gospodarki, 
choć na pewno w różnym stopniu. Nie sposób nie zauważyć, że trudności 
nie ominęły również polskich samorządów. Jak poradziła sobie z nimi 
gmina Serock? W jakiej kondycji są lokalne finanse? Jakie priorytety 
stawia sobie serocki samorząd jeśli chodzi o zadania na najbliższe lata? 
– o tym rozmawiamy z Burmistrzem Miasta i Gminy Serock, Panem 
Arturem Borkowskim.

Muzyczne podwieczorki w nowym roku
Cykl koncertów „Muzyczny Pod-

wieczorek” w nowym roku rozpoczęli-
śmy od rozrywkowych rytmów, które 
zapewnił duet świetnych muzyków. 
Irek Głyk - wibrafonista, perkusista, 
kompozytor, aranżer, zaprezentował 
nam utwory z najnowszej, autorskiej 
płyty "IREK GŁYK VIBES EXPRESSION". 
Towarzyszył mu pianista i kompozytor 
Piotr Matusik. Zapraszamy na kolejny 
Muzyczny Podwieczorek – online na 
fanpejdżu Centrum Kultury – 14 lutego 
o godzinie 15.00.

CKiC w Serocku

Bawiliśmy nauką i uczyliśmy przez za-
bawę. Na warsztatach  pt. "Wściekły 
azot", dzieci otrzymały porcję wiedzy 
o cieczach; lekcja ”Światło na smyczy" 
dostarczyła wiadomości o świetle, 
promieniach, soczewkach i kolorach 
a "Archimedes na taczkach" pozwolił 
na poznanie środka ciężkości, grawita-
cji i dostarczył świetnej zabawy z kon-
struowaniem katapulty.

Podczas półkolonii odbyły się także 
warsztaty inżynieryjno-konstruktorskie z 

klockami Lego oraz warsztaty kodowania, 
prowadzone przez serockich biblioteka-
rzy. Podczas zajęć plastycznych nie zabra-
kło zimowych inspiracji. Dzieci wykonały 
m.in. śnieżne pejzaże, poznały tajemnice 
Arktyki i ulepiły wizerunki jej mieszkań-
ców z plasteliny oraz wykonały cukrową 
konstrukcję igloo. Z okazji zbliżającego się 
dnia babci i dnia dziadka podopieczni wła-
snoręcznie wykonali paczki prezentowe, 
w których znalazły się: eko-ramka na zdję-
cia, mydełko oraz laurka. 

Podczas zimowego tygodnia nie za-
brakło także warsztatów kulinarnych, 
podczas których wyciskaliśmy zdrowe 
soki, a także wypiekaliśmy coś dla łasu-
chów - gofry pod śniegową pierzynką 
z kompozycją posypek i owoców.

Gościliśmy przedstawicieli Koła nr 6 
Warszawa-Wola Okręgu Mazowieckiego 
PZW w Warszawie oraz sekcję wędkarską 
z Serocka. Wędkarze opowiedzieli o swo-
im hobby i o ciekawostkach z nimi zwią-
zanych. Dowiedzieliśmy się, że świadome 
wędkarstwo uczy nas zrozumieć przyrodę, 
a tym samym lepiej ją chronić. Dzieci po 
spotkaniu otrzymały poradniki młodego 
wędkarza oraz upominki. 

W trakcie półkolonii nie zabrakło 
śniegowych atrakcji, lepienia bałwa-
nów, śnieżnych bitew, jazdy na sankach 
i "jabłuszkach". Zakończyliśmy je w do-
brych nastrojach podczas wręczenia dy-
plomów i nagród za udział we wspólnej 
zabawie. 

Dziękujemy wszystkim za wspólnie 
spędzony czas i do zobaczenia podczas 
akcji "lato w mieście".

Centrum Kultury i Czytelnictwa
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Odpowiedź jest prosta – oczywiście 
tak.  Zwrócę uwagę na fakt, iż opisane 
w treści zapytania zjawisko ma kilka 
przyczyn, wśród których przywołanie 
zjawiska nagłego i trudnego do przewi-
dzenia, jakim jest stan epidemii, wcale 
nie wydaje się z perspektywy samorzą-
du serockiego ale też innych samorzą-
dów kluczowe. Od wielu lat obserwu-
jemy proces przekazywania wielu zdań 
na szczebel samorządów bez należytego 
respektowania konstytucyjnej zasady, 
iż  jednostkom samorządu terytorial-
nego zapewnia się udział w dochodach 
publicznych odpowiednio do przypada-
jących im zadań i że zmiany w zakresie 
zadań i kompetencji jednostek samo-
rządu terytorialnego następują wraz 
z odpowiednimi zmianami w podziale 
dochodów publicznych.

Od wielu lat, niezależnie od konfi-
guracji politycznej na szczytach władzy 
Rzeczypospolitej Polskiej, samorządy 
toczą nierówny bój o zachowanie ww. 
zasad. Niestety pokusa przerzucania co-
raz większej odpowiedzialności (od któ-
rej skądinąd nikt nie chce się uchylać) 
bez adekwatnych środków jest stałym 
elementem relacji, rząd-samorząd. Zna-
komitym przykładem jest tu oświata, 
której koszt funkcjonowania jeszcze 3 
lata temu jako jeden z nielicznych samo-
rządów kompensowaliśmy wpływami z 
subwencji oświatowej. Po dość głośnych 
wydarzeniach strajkowych w tej dziedzi-
nie, ale też likwidacji gimnazjów dzisiaj 
z lokalnych podatków dopłacamy już 6 
mln zł, co w sposób oczywisty musi się 
przełożyć na wszystkie pozostałe sfery 
funkcjonowania gminy.



Pomimo wspomnianych trudności, 
poprzedni rok zakończył się wieloma 
zrealizowanymi inwestycjami. W pla-
nie budżetowym na ten rok znalazło 
się wiele istotnych zadań: inwestycje 
wodociągowe, kanalizacyjne, drogo-
we, oświetleniowe, remonty i moder-
nizacje placówek oświatowych, zmiany 
w dokumentach z zakresu zagospoda-
rowania przestrzennego. Tworzone są 
również podstawy koncepcyjne reali-
zacji przyszłych przedsięwzięć, które 
nie znajdują precedensu w dotychcza-
sowej działalności naszego samorządu 
– czy mógłby Pan pokrótce opowie-
dzieć, o wybranych zadaniach? Jakie są 
perspektywy na ich realizację?

Mimo licznych trudności, nawet 
tych, których w żadnej mierze nie 
byliśmy w stanie przewidzieć z de-
terminacją staramy się realizować 
założony na początku kadencji plan 
inwestycyjny. Jest to nie tylko kwe-
stia wywiązania się z obietnic złożo-
nych mieszkańcom, w oparciu o które 
powierzyli Oni mandat Burmistrza w 
moje ręce a mandaty radnych radnym 
rady miejskiej obecnej kadencji, ale 
też kwestia przyszłości ekonomicznej 
naszej gminy. Wiele inwestycji, które 
prowadzimy ma charakter prorozwo-
jowy. Są one swoistym fundamentem 
pod perspektywiczny, niezagrożony 
rozwój społeczno-gospodarczy Gminy. 
W ramach tych zamierzeń planujemy 
rozwój strefy aktywności gospodar-
czej, pobudzenie budownictwa wielo-
mieszkaniowego, skokową poprawę 
jakości transportu publicznego i ko-
munikacji, poprawę infrastruktury i 
jakości oświaty. Wszystko to robimy 
ze świadomością krótko, średnio i dłu-
godystansowej perspektywy własnych 
poczynań. Serock ma w ocenie mojej 
ale też całego zespołu, z którym mam 
zaszczyt współpracować, szansę na 
długofalowy, spójny i zrównoważony 
rozwój, który pozwoli rozwinąć jego 
podmiotowość, samowystarczalność 
ale też podnieść znaczenie w charakte-
rze silnego ośrodka życia społecznego, 
gospodarczego, kulturalnego i eduka-
cyjnego. Nic z tych rzeczy nie wyda-
rzy się bez dużego zaangażowania i 
pracy jaka przed nami. Ta – zapewne 
dość ryzykowna niemniej też odważna 
– strategia została nagrodzona przez 
rzeczywistość w formie naprawdę wy-
jątkowo korzystnych ofert składanych 
w przetargach przez oferentów. Było 
to możliwe dzięki wielkiej dyscyplinie 
w sferze wydatków samorządowych.

W roku bieżącym planujemy realiza-
cję wielu ambitnych ale przede wszyst-
kim potrzebnych lokalnej społeczno-
ści przedsięwzięć. W ramach obszaru 
oświaty, który traktujemy priorytetowo, 
planujemy budowę przedszkola w Woli 
Kiełpińskiej, budowę sali gimnastycznej 
i sal lekcyjnych przy szkole podstawowej 
w Jadwisinie, remont zaplecza kuchen-
nego przy szkole i przedszkolu w Seroc-
ku, jako jeden z etapów kompleksowe-
go remontu i rozbudowy szkoły, ale też 
przygotowanie dokumentacji projek-
towej w celu rozbudowy przedszkola i 
budowy żłobka na terenie przedszkola 

w Zegrzu. Chciałbym też wspomnieć o 
budowie placu zabaw w Maryninie czy 
fragmencie ścieżki rekreacyjnej w Ze-
grzu. Planujemy też inwestycje w infra-
strukturę drogową (ul. Mickiewicza w 
Serocku, wykonanie dodatkowej drogi 
prowadzącej z Jadwisina do Zegrza), 
wodno-kanalizacyjną (kanalizacja ul. 
Stokrotki, Stacja Uzdatniania Wody w 
Serocku, wodociąg Dębe- Bolesławo-
wo). Ponadto planujemy inwestycje 
w obszarze linii oświetlenia ulicznego 
czy liczne przedsięwzięcia w ramach 
funduszu sołeckiego. Nie można zapo-
minać, że część zadań Gminy w obsza-
rze inwestycji będzie realizowana za 
pośrednictwem Serockich Inwestycji 
Samorządowych Sp.z o.o. Mam tu na 
myśli planowaną budowę pełnowymia-
rowego boiska piłkarskiego ze sztuczną 
nawierzchnią i oświetleniem – w Ja-
dwisinie, jak również remont lokalu w 
Zegrzu pod siedzibę placówki zamiejsco-
wej SPZOZ w Serocku. 

To także rok, w którym wprowadza-
my System Informacji Miejskiej, który 
ujednolici wizualnie Serock. Dążymy w 
swych zamierzeniach do zbudowania 
spójnego ładu przestrzennego, który de 
facto wpłynie na umocnienie wizerunku 
gminy jako nowoczesnego, przyjaznego, 
ciekawego miejsca do życia, prowadze-
nia biznesu i spędzania wolnego czasu. 



Nie sposób nie zauważyć, że niektó-
re tematy już teraz wzbudzają niepew-
ność wśród lokalnej społeczności – pla-
ny związane z budową infrastruktury 
pod CPK, budowa linii kolejowej do 
Przasnysza, plany zagospodarowania 
przestrzennego w gminie – w jaki spo-
sób serocki samorząd będzie starał się 
rozwiewać pojawiające się wątpliwości 
wśród mieszkańców?

Wszystkie te tematy mają swój oczy-
wisty ciężar gatunkowy, wpisują się w nie-
zwykle istotny obszar kierunków rozwoju 
gminy. Większość z nich inicjujemy jako 
samorząd – wpisują się one w strategię 
rozwoju gminy, jak też znajdują odzwier-
ciedlenie bądź w obowiązującym studium 
i planach zagospodarowania przestrzen-
nego, bądź w planowanych zmianach do 
tych dokumentów. Inne, tak ja inwestycje 
związane z CPK (a dokładnie z konsulto-
waną trasą S 50  tzw.  Wielkiej obwodni-
cy Warszawy), dotyczą nas bezpośrednio 
ale nie mamy niestety bezpośredniego 

wpływu na ich kształt czy też inne aspekty 
wykonawcze planowanych przedsięwzięć. 
Mamy oczywiście pełną świadomość, że 
planowane przedsięwzięcia w mniejszym 
lub większym zakresie mogą potencjalnie 
wpłynąć na los naszych mieszkańców, ich 
plany życiowe, a co najmniej na komfort 
życia. Dołożymy wszelkich starań, aby dys-
kusja o planowanych zamierzeniach prze-
biegała w sposób jak najbardziej otwarty, 
powszechny. Zależy nam aby zaintereso-
wani mieli pełną możliwość zdefiniowania 
własnych uwag i postulatów. Niezmiennie 
deklaruję, że przynajmniej te decyzje, któ-
re będą  zależały od nas, będą przebiegały 
wg takiego scenariusza. Oczywiście nie 
oznacza to, co muszę wyraźnie podkre-
ślić, że ostateczne rozstrzygnięcia w 100 

% będą uwzględniały wszystkie zgłaszane 
uwagi i postulaty  ale niezmiennie będzie-
my do tego dążyli.

Wszyscy, mam nadzieję, zdajemy so-
bie sprawę, że nie możemy zastopować 
rozwoju gminy. Istotą rzeczy jest dzia-
łanie uwzględniające interes społeczny 
i zrównoważony rozwój gminy. 



Czego życzyłby Pan sobie, swoim 
współpracownikom i czego mieszkań-
com w nowym roku?

Pracownicy mają wszystko czego 
potrzeba w życiu, by odnieść sukces: 
rozum, zdolność samodzielnego ela-
stycznego działania, doświadczenie 

i odpowiednie kwalifikacje. W ostatnim 
roku udowodnili ile są warci, wyszli też 
z tarczą ze starcia, którego wynik nie 
był przesądzony. Jeśli w roku bieżącym 
zachowają co najmniej ten sam poziom 
motywacji i dobrego nastawienia men-
talnego, to musi być dobrze. 

Mieszkańcom życzę poczucia, że 
powierzyli swoje sprawy w dobre ręce, 
że samorząd, który obdarzyli zaufa-
niem trafnie, sprawnie i efektywnie 
ekonomicznie definiuje i realizuje po-
trzebne z punktu widzenia społeczno-
ści przedsięwzięcia. Życzę też zdrowia, 
realizacji planów i zamierzeń oraz 
satysfakcji z tego jak wygląda Ich co-
dzienne życie.

Agnieszka Woźniakowska

Serock z hasłem promocyjnym! 
Z radością prezentujemy Państwu hasło promocyjne gminy, z pomocą którego prezentować będziemy 
Serock jako miejsce z potencjałem dla mieszkańców, turystów i biznesu. Miejsce, w którym wprowadzamy 
nowoczesne rozwiązania z poszanowaniem dziedzictwa, tradycji i historii. Miejsce aktywne, przyjazne, 
otwarte, pełne atrakcji, oferujące swoim mieszkańcom życie pełnią możliwości.
Spójny, pozytywny wizerunek gminy Serock, który jest tworzony przez: korzystne warunki do życia, atrakcyjne 
oferty inwestycyjne, ciekawe propozycje turystyczne pozycjonuje SEROCK – NA SZLAKU MOŻLIWOŚCI.

Referat Komunikacji Społecznej

fot. Tomasz Szostak, www.dyziek.com
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Chcąc zrozumieć jak doszło do tej 
zbrodni trzeba rozpocząć od wspomnie-
nia, że po przegranej kampanii wrze-
śniowej, w dniu 8 października 1939 r. 
na mocy dekretu Hitlera miasto Serock i 
gmina wiejska Zegrze wraz z większością 
terytorium powiatu pułtuskiego zostały 
włączone do tzw. rejencji ciechanow-
skiej. Rejencja tworzyła część Prus Po-
łudniowo-Wschodnich (Süd Ostpreus-
sen). Część powiatu, miasto Wyszków 
oraz gminy wiejskie: Wyszków i Somian-
ka znalazły się w Generalnej Guberni. 
Granica policyjna i dewizowa biegła 
z niewielkimi odchyleniami po linii Bugu 
a następnie Narwi, od Jackowa Dolnego 
do Dębego. W związku z tym w Seroc-
ku umieszczono posterunki straży gra-
nicznej oraz żandarmerii. Germanizację 
ziem włączonych do Rzeszy rozpoczęto 

Czarny piątek 28 lutego 1941 roku w Serocku
W roku 80. rocznicy zbrodni w wą-

wozie przypominamy jedno z najtra-
giczniejszych wydarzeń, które miało 
miejsce w czasie II wojny światowej na 
naszej serockiej ziemi. Artykuł powstał z 
poczucia obowiązku wobec tych, którzy 
oddali życie za Polskę i naszą wolność 
To przypominanie jest szczególnie bole-
sne, ponieważ nie znamy blisko połowy 
nazwisk owych bohaterów. Zginęły 22 
osoby, znamy jednak tylko 12 nazwisk, 
które widnieją na pomniku mogiły na 
serockim cmentarzu. Dlatego stając 
przy grobie oddajemy hołd wszystkim 
żołnierzom nieznanym, poległym i po-
mordowanym na naszej mazowieckiej 
ziemi. Pamiętamy i jesteśmy z nich 
dumni, bo jak napisał nasz wielki poeta 
Jan Kasprowicz: 

Błogosławieni, którzy w czasie gromów
Nie utracili równowagi ducha,
Którym na widok spustoszeń i złomów
Nie płynie z serca pieśń rozpaczy głucha;
Którzy wśród nocy nieprzebytych cieni
Nie tracą wiary w blask porannych promieni:
Błogosławieni!

Błogosławieni, albowiem ich męstwo
Wielkiego gmachu wrota im otworzy,
Gdzie razem z chwałą króluje Zwycięstwo –
Bez twardych kajdan, tak bez tych obroży,
Które na ziemi noszą upodleni….
Ten Raj się tylko dla silnych zieleni:
Błogosławieni.

od masowego usuwania ludności ży-
dowskiej z Pułtuska, Serocka i Nasielska, 
do gett w innych częściach kraju, która 
to akcja została zakończona na począt-
ku grudnia 1939 r. Zastraszanie ludności 
polskiej miało miejsce głównie w takich 
formach jak: masowe egzekucje, wy-
wożenie do obozów koncentracyjnych 
i wysiedlanie. Domy i gospodarstwa wy-
siedlonych zajmowali miejscowi volks-
deutsche oraz Niemcy z krajów bałtyc-
kich. W Serocku w grudniu wysiedlono 
około 150 osób i przewieziono do obozu 
w Działdowie, a wcześniej w kwietniu 
1940 r. utworzono obóz pracy, dla osób 

naruszających różne zakazy wprowa-
dzone przez władze niemieckie. 

Czasem wystarczał pretekst, by do-
konać zbrodni. W listopadzie 1939 r. na 
cmentarzu w Pułtusku  rozstrzelano, za 
podsiadanie akcesoriów myśliwskich, 
przedstawicieli zasłużonej ziemiańskiej 
rodziny Dłużewskich: Karola z Pobyłkowa 
z synem Kazimierzem oraz Jana z Łubie-
nicy z synem Eustachym. Razem z nimi 
rozstrzelano Wiktora Archutowskiego 
pochodzącego z Karolina, właściciela 
majątku Gzowo, u którego pogrzebacz 
zrobiony z bagnetu też uznano za broń.

W tej atmosferze okupacyjnego ter-
roru w 1940 r.  w okolicy Serocka podjął 
działalność agent gestapo nazywający 
się podobno Franek Mirota lub Mitura, 
który podając się za zakonnika  osiedlił 
się w Maryninie. Zyskał on zaufanie 
proboszcza parafii Zegrze ks. Ludomi-
ra Lissowskiego, który pozwolił mu na 
odprawianie mszy. W książce pp. Kurty-
czów o dziejach parafii zegrzyńskiej jest 
nawet przypuszczenie, że ksiądz Lissow-
ski mógł mieć kontakt z organizacją, na 
co może też wskazywać wizyta gestapo 
na probostwie, bezpośrednio po zatrzy-
maniu konspiratorów. Szczęśliwie tego 
dnia proboszcz przebywał w Nasielsku 
i uprzedzony przez syna organisty naj-
pierw schronił się w Woli Smolanej u ga-
jowego Gmitrzaka, a później ukrywał w 
Warszawie, gdzie – nota bene – udzie-
lił ślubu poecie Krzysztofowi Kamilowi 
Baczyńskiemu. Pojawienie się obcego 
duchownego nie wzbudziło żadnych 

podejrzeń okolicznej ludności, bo nieco 
wcześniej powrócił też z Różana do swo-
jej rodzinnej parafii ksiądz Witold Suj-
kowski z Marynina. Mirota odwiedzał 
okoliczne wsie na terenie trzech gmin: 
Zegrze, Nasielsk i Gzowo, namawiając 
ludzi do wstąpienia do tajnej organizacji 
mającej walczyć z Niemcami. Jej człon-
kowie zbierali się najczęściej w lesie w 
rejonie wsi Guty i Święcienica, gdzie 
mieli sieć ziemianek i lokali konspira-
cyjnych. Agent, według jednej z  relacji, 
wyznaczył spotkanie wszystkich człon-
ków organizacji na 11 listopada 1940 
r. - we wsi Piskornia, a według innej w 
Święcienicy,  gdzie wydał ich w ręce 
Niemców. Według części relacji liczba 
zatrzymanych była większa niż liczba - 
22 osoby. Aresztowani zostali poddani 
śledztwu prowadzonemu przez gestapo, 
najpierw w więzieniu w Ciechanowie, 
a następnie w więzieniu w Pułtusku. 
Wyrokiem niemieckiego sądu, zosta-
li skazani na karę śmierci, nie tyle za 
przynależność do organizacji podziem-
nej co za napad dokonany na niemiecki 
samochód. Na miejsce kaźni wybrano 
Serock, gdyż większość konspiratorów 
pochodziła z okolicznych wiosek. Przy-
wieziono ich  do Serocka z Pułtuska w 
dniu 28 lutego 1941 r. Rozstrzelano w 
wąwozie nad Narwią kilkaset metrów 
od cmentarza. Jak napisał ksiądz Marce-
li Przedpełski w kronice parafii Klukowo, 
„W całem miasteczku były obstawione 
policją wszystkie domy i podwórza, aby 
nikt nie mógł nic zobaczyć”. Pamięć o 

Lista ofiar

1. Barszczewski Kazimierz z Piskorni, 
parafia pokrzywnicka

2. Gmitrzak Władysław urodzony 
9 lipca 1912 w Arciechowie, syn Andrze-
ja, gajowego, (najpierw w Arciechowie, 

tym zastraszeniu mieszkańców Serocka 
przetrwała w formie ustnej, czego prze-
jawem są zbieżne relacje kilkudziesięciu 
uczestników dyskusji na Facebooku w 
grupie „Serock i okolice w starej foto-
grafii”. Mówią one o scenerii opusto-
szałego miasta, zamkniętych bramach 
i drzwiach, zasłoniętych oknach, patro-
lach na ulicach oraz odciętych kordona-
mi żandarmów wejściach do wąwozu. 

Sołtysów wsi, z których pochodzili 
więźniowie, a miało ich być 9, zmuszo-
no do wykopania wielkiego, głębokiego 
na 4 metry dołu i przyglądania się eg-
zekucji. Według innej relacji dół miała 
wykopać grupa więźniów z obozu kar-
nego, utworzonego w Serocku w 1940 r. 
Skazanych ustawiano czwórkami nad 
dołem i kolejno rozstrzeliwano. Nie 
wszyscy zginęli od razu, niektórzy byli 
tylko ranni, pogrzebano więc ich żyw-
cem. Umierali powoli w dole przywa-
leni ziemią. Według świadków miały 
potwierdzać to szczeliny powstałe na 
powierzchni mogiły. Wydarzenie odbiło 
się szerokim echem w bliższej i dalszej 
okolicy oraz prasie podziemnej.

Od początku były problemy z usta-
leniem szczegółów zbrodni. W 1945 r. 
burmistrz Serocka Bolesław Latało w pi-
śmie do starosty pułtuskiego mówi o 20 
rozstrzelanych i umiejscawia to w mar-
cu 1941 r. Większość przekazów po-
daje, że łącznie zginęło 21 osób, ale w 
części mówi się o 22 osobach. W prasie 
podziemnej związanej z Armią Krajową 
podano informację, że wśród rozstrze-
lanych była kobieta i 14 letni chłopiec, 
czego nie udało się potwierdzić. Znamy 
jedynie nazwiska 12 osób, o których in-
formacje są dość skąpe. Patrząc na daty 
urodzenia można stwierdzić, że nie do 
końca prawdziwą jest opinia, że była 
to gorąca młodzież, rwąca się do walki. 
Najstarszym zamordowanym był Stefan 
Gryczmański mający w chwili areszto-
wania 57 lat, a najmłodszy Zygmunt 
Przybysz lat 16.

Odnalezienie grobu w wąwozie

Ekshumacja w wąwozie

Cermonia pogrzebowa porowadzona 
przez księdza Ludwika Ostaszewskiegu serockiego proboszcza
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W pierwszych latach po II wojnie 
światowej władze miasta nic nie zrobiły 
w sprawie upamiętnienia ofiar zbrodni 
poza zgłoszeniem miejsca zbrodni do 
rejestru miejsc pamięci i podania listy 
ofiar. Po dojściu do władzy Władysła-
wa Gomułki zaczęto myśleć o uczczeniu 
ofiar niemieckiej zbrodni. 

Przeniesienie szczątków ofiar na miej-
scowy cmentarz i wystawienie pomnika 
było inicjatywą księdza prałata Francisz-
ka Kuligowskiego, byłego serockiego pro-
boszcza.. W dniu 26 marca 1957 r. zwrócił 
się on do Urzędu Rady Ministrów o zgo-
dę na zbudowanie pomnika poświęco-
nego ofiarom na serockim cmentarzu. 
Pismo to 3 kwietnia zostało przekazane 
do Urzędu do Spraw Wyznań. Tu uznano, 
że Urząd nie jest właściwy w tej sprawie, 
a ewentualne propagowanie i finaso-
wanie budowy pomnika to raczej gestia 
ZBOWiD-u. Zalecano jedynie, by pomnik 
nie miał formy religijnej np. krzyża oraz 
by po realizacji przedsięwzięcia zorgani-
zować polityczno-społeczną uroczystość. 
W dniu 17 lipca 1957 r. dokonano eks-
humacji szczątków pomordowanych. 
Na miejscu zbrodni postawiono pomnik 
(płyta epitafijna) z napisem: 

później w Kępiastem i na koniec w Woli 
Smolanej) i Marianny z Nalewajków. Służ-
bę wojskową odbył w 4 pułku ułanów 
zaniemeńskich w Wilnie. Pracował jako 
listonosz w Serocku. Działał w Katolickim 
Stowarzyszeniu Młodzieży Męskiej w pa-
rafii zegrzyńskiej

3. Gryczmański Stefan urodzony 
7 sierpnia 1883 r. w Częstochowie, syn 
Józefa, szewca i Wiktorii ze Zjawionych. 
W 1903 r. ukończył w Warszawie renomo-
waną szkołę techniczną Kolei Warszaw-
sko-Wiedeńskiej. Tytułowany był inżynie-
rem, czego nie udało się potwierdzić.

4. Kępski Czesław (Antoni) urodzony 
20 stycznia 1921 r. w Dąbrowie w parafii 
smogorzewskiej, syn Michała i Eleonory 
z Jeżaków, absolwent gimnazjum w Puł-
tusku

5. Kępski Henryk urodzony 24 stycz-
nia 1910 r. w Dąbrowie, w parafii smo-
gorzewskiej, syn Michała i Eleonory z Je-
żaków, rolnik i pszczelarz w Dąbrowie, 
handlowiec w Pułtusku, żonaty z Marian-
ną Przybysz, siostrą rozstrzelanych braci 
Przybyszów

6. Kępski Marian (Bernard) urodzony 
9 września 1904 r. w Dąbrowie, parafia 
Smogorzewo, syn Michała i Eleonory z 
Jeżaków, pracownik umysłowy

7. Kościesza Stefan z Wierzbicy w pa-
rafii dzierżenińskiej

8. Michalik Czesław ze Smogorzewa

9. Przybysz Stanisław urodzony 
8 maja 1911 r. w Święciennicy, w parafii 
serockiej, syn Bronisława i Pauliny z Ła-
niewskich. Służbę wojskową odbył w 13. 
pułku piechoty w Pułtusku. Pracował 
jako strażnik w Warszawie

10. Przybysz (Jan) Zygmunt urodzo-
ny 20 czerwca 1924 r. w Święciennicy w 
parafii serockiej, syn Bronisława i Pauliny 
z Łaniewskich. Uczeń gimnazjum w Puł-
tusku

11. Sobański Marian (Lucjan), uro-
dzony 17 sierpnia 1916 r. w Smogorzewie 

 Miejsce uświęcone krwią
 zamordowanych przez
oprawców hitlerowskich  
w liczbie 21 osób
w dniu 28 II 1941 r.
których prochy
w dniu 17 lipca 1957 r.
zostały ekshumowane
na miejscowy cmentarz.
Płytę tę stawia się
na wieczną pamiątkę
dla przyszłych pokoleń 

Drugi pomnik został postawiony 
na cmentarzu parafialnym. Na jednej 
z tablic umieszczono 11 nazwisk roz-

strzelanych, a na drugiej podniosły 
napis.

Grobami wojennymi w Serocku opie-
kowała się młodzież szkolna, dla której 
miejsce rozstrzelania i znajdujący się tam 
pomnik były szczególnie ważne. Atmosfe-
ra tam panująca i opowieści o straszliwej 
zbrodni były ważną lekcją historii dla kil-
kunastu roczników serockiej młodzieży. 

W formie nadanej w 1957 r. pomnik 
funkcjonował do 2002 r., kiedy z inicja-
tywy władz gminy nadano mu nową 
bardziej czytelną formę. Dziś nastał czas  
na kolejny kształt, uwypuklający histo-
ryczny przekaz. 

Sławomir Jakubczak

28 lutego 2021 r., w 80.Rocznicę 
egzekucji, o godzinie 11.00 
w kościele parafialnym odbędzie 
się okolicznościowa Msza święta. 
Po niej, w imieniu mieszkańców 
gminy Serock i okolicznych 
miejscowości, w imieniu rodzin 
zamordowanych w wąwozie, 
burmistrz Artur Borkowski 
złoży symboliczną wiązankę na 
grobie Bohaterów na serockim 
cmentarzu – transmisję będzie 
można obejrzeć na fanpejdżu 
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku 
na Facebooku. O godzinie 15.00 na 
fanpejdżu Izby Pamięci i Tradycji 
Rybackich w Serocku odbędzie 
się emisja prelekcji dr. Sławomira 
Jakubczaka, pt. „Czarny piątek 
28 lutego 1941 roku w Serocku”. 
W Izbie Pamięci i Bibliotece, 
od 1 marca będzie dostępna 
bezpłatna broszura autorstwa 
dr. Jakubczaka, poświęcona temu 
tragicznemu wydarzeniu.

Grób pomordowanych na cmentarzu

Pomnik w wąwozie

Grób rozstrzelanych

Władysław Gmitrzak w czasie służby 
wojskowej w 4 pułku ułanów w Wilnie

Stanisław Przybysz w czasie służby 
wojskowej w 13 pp w Pułtusku 

(zakład fot. R. Joskowicz)

w parafii smogorzewskiej, syn Wacława i 
Apoloni Stanisławy z Brzezińskich

12. Zalewski Marian urodzony 
27 września 1921 w Ludwinowie Ze-
grzyńskim, syn Radosława i Emilii z Czer-
wińskich. Działał w Katolickim Stowa-
rzyszeniu Młodzieży Męskiej w parafii 
zegrzyńskiej

i 10 nieznanych osób.
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O sporcie i inwestycjach
Za nami pierwszy rok działalności 
spółki Serockie Inwestycje 
Samorządowe. 
O jej funkcjonowaniu, 
w niełatwym czasie pandemii, 
rozmawiamy 
z Panem Markiem Bąbolskim 
– Prezesem spółki.

Jakie plany 
ma ,,Spółka" na następny rok?

Tu pewnie by można sporo pisać. Postaram się jed-
nak skupić na głównych celach:

Po pierwsze, zmiana systemu zarządzania szkoła-
mi spowodowała, że możemy więcej środków finan-
sowych przeznaczyć na niezbędne, drobne i bieżące 
remonty. Będziemy chcieli pracować nad poprawą ja-
kości infrastruktury oświatowej i systematycznie pod-
nosić jej jakość.

Po drugie, chciałbym się skupić na tym, aby sekcje 
oraz imprezy organizowane przez SIS były dobre pod 
względem jakości a nie ilości. Zależy mi na dobrej i 
sprawnej organizacji oraz na rozwiązaniach, które 
wpłyną na podniesienie ich poziomu. Nawet gdyby 
miało się to odbyć kosztem faktycznej liczby zrealizo-
wanych wydarzeń sportowych.

Po trzecie: inwestycje. Ten rok będzie pierwszym, 
w którym zaczniemy materializować działania przygo-
towywane w roku 2020. Dotychczas nie były one wi-
doczne na zewnątrz, bo przygotowania do inwestycji 
są mozolne ale mało efektowne. W dniu 08.01.2021 r. 
podpisaliśmy umowę na remont lokalu w Zegrzu 
z przeznaczaniem na filię Samodzielnego Publiczne-
go Zakładu Opieki Zdrowotnej. W przyszłym tygodniu 
wykonawca wchodzi na plac budowy, by rozpocząć 
działania. Z końcem stycznia kończymy projekt budowy 
boiska sportowego w Jadwisinie. Na przełomie maja 
i czerwca chcielibyśmy i tam rozpocząć prace budow-
lane. Dziś, w zasadzie, mogę też potwierdzić, że spółka 
będzie realizowała rozbudowę Szkoły Podstawowej w 
Jadwisinie. Inwestycja planowana jest na lata 2021–
2023. Do końca I kwartału bieżącego roku, ogłosimy 
przetarg na projekt Hali Sportowej w Serocku na te-
renie należącym do gminy przy ul. Warszawskiej i ul. 
Czeskiej.

Oprócz tego, oczywiście jest szereg działań bieżą-
cych, w które jest zaangażowany cały zespół.

Przygotowujemy również nową imprezę biegową. 
Chcemy powtórzyć organizację Triathlonu. Włączyli-
śmy sekcję boksu w struktury SIS. Mam tylko nadzieję, 
że sytuacja pandemiczna pozwoli nam zagospodaro-
wać Państwa wolny czas w jak najlepszy możliwy spo-
sób. Zapraszam do śledzenia naszej strony www.sis.
serock.pl oraz FB.

Bardzo dziękuję i życzę sukcesów 
w realizacji tych planów.

Anita Siemińska

Mamy za sobą rok działania nowo powołanej spółki 
- Serockie Inwestycje Samorządowe, która rozszerzyła swój 
obszar działania w porównaniu do poprzedniej struktury, 
którą pełnił Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR). Jak Pan oce-
nia tę działalność?

Rzeczywiście za nami pierwszy pełny rok działania 
Spółki, który z dzisiejszej perspektywy był okresem 
pełnym zmian, rotacji ale i uczenia się siebie nawza-
jem. Nowi ludzie, zmiana modelu zarządzania, sukce-
sywne zwiększanie zakresu działania. Dużo się działo 
i myślę, że wszyscy nabywaliśmy nowych doświad-
czeń. Mam jednak wrażenie, że udało nam się zbu-
dować sprawny, zaangażowany zespół oraz wyzwolić 
w ludziach energię do działania. Spółka zrealizowała 
zamierzone cele na rok 2020 poza jedną kwestią. Nie-
stety nie udało się nam rozpocząć procedury przetar-
gowej na wykonanie dokumentacji projektowej dot. 
budowy hali sportowej w Serocku. Będziemy nad tym 
pracować w roku obecnym.

Jakie działania w kompetencji Spółki 
sprawiły Panu największą satysfakcję, 
z czego jest Pan najbardziej dumny?

Najbardziej dumny jestem ze zbudowania zespo-
łu ludzi, którzy mogą stanowić trzon pewnej drużyny, 
która chce coś osiągnąć. Rok 2020 był rokiem trudnym 
ze względu na panującą pandemię. Praktycznie udało 
się zrealizować tylko połowę imprez sportowych, które 
planowaliśmy. Dobrze, że kilka, mimo iż w nieco okrojo-
nej wersji, się odbyło. Bardzo fajnym pomysłem, który 
na pewno będziemy chcieli powtórzyć w tym roku były 
Półkolonie na sportowo na bazie Ośrodka Wypoczynku 
Letniego (OWL) w Jadwisinie. Była to frajda dla dzieci, 
a samo przedsięwzięcie cieszyło się ogromnym zainte-
resowaniem oraz powodzeniem. Właśnie ta inicjatywa 
sprawiła mi najwięcej przyjemności. Sam jestem ojcem 
13-letniej dziewczynki, która wyczynowo uprawia sport 
i wiem na ile ważny jest w życiu ruch oraz spotkania 
z rówieśnikami dla takich dzieci.
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