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W grudniu zapraszamy na poniższe przedsięwzięcia:

Drodzy Czytelnicy!

    Kontynuujemy poszukiwania lokalnych tradycji,  
dlatego zwracamy się z prośbą o podzielenie się Waszym 
opowieściami o tradycjach świątecznych, zwyczajach, 
które towarzyszą Waszym rodzinom w tym szczególnym 
czasie, przepisami na wigilijne potrawy i świąteczne 
przysmaki.

    Opowiedzcie nam o tym, co dla Was ważne, jak przy-
gotowujecie się do świąt, jak je przeżywacie, o czym 
marzycie. Razem stwórzmy piękną, serocką, wigilijną 
opowieść.

 Gotowe teksty prześlijcie, prosimy, na adres  
a.wozniakowska@serock.pl do dnia 14 grudnia. Jeśli 
potrzebujecie porozmawiać o kształcie tekstów – dajcie 
proszę znać mailowo lub telefonicznie 22 782 88 43. 

Agnieszka Woźniakowska
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Drodzy Czytelnicy!

Dość spiesznym korkiem weszliśmy w grudzień. Trudno oprzeć się wrażeniu, 

że z roku na rok ten miesiąc jest mniej zimowy niż dawniej. Chociaż jednak 

brakuje śniegu, a temperatury nie są tak niskie, jak jeszcze choćby kilka lat 

temu, to bez wątpienia niezmienna pozostaje magia, jaka towarzyszy drugiej po-

łowie grudnia. Atmosfera Bożego Narodzenia jest już coraz bardziej wyczuwalna 

– szczególnie w sklepach. Za chwilę również ulice miast udekorują się barwnymi 

ozdobami, urokliwymi świecidełkami, dając sygnał, że święta tuż, tuż… Coraz 

bliżej również Nowy Rok. 

Pewnie każdy z nas będzie snuł podsumowania tego, który już dobiega koń-

ca, zapewne w każdym z nich jednym z motywów będzie tegoroczna pande-

mia, która w mniejszym bądź większym wymiarze zmieniła Świat i wpłynęła na 

osobiste historie. Pozostajemy w nadziei, że kolejny rok będzie spokojniejszy  

i bardziej radosny, pozostajemy w wierze, że jeszcze przed nami wiele dobrego. 

Zostawiamy Państwa z tym refleksyjnym akcentem… Zapraszamy do lektury 

Informatora, w którym podsumowujemy działania listopadowe. Przed świętami 

ukaże się jeszcze jeden numer naszego miesięcznika. 

Chcielibyśmy, abyście pomogli nam go stworzyć, żeby wybrzmiały w nim Wa-

sze opowieści o świątecznych tradycjach i rodzinnych zwyczajach towarzyszących 

tym dniom. Przeczytajcie o szczegółach na stronie ….. i ślijcie do nas swoje re-

fleksje, wspomnienia, przepisy.  Czekamy niecierpliwie. 

Tymczasem życzymy Państwu zdrowia i spokoju w tym niełatwym czasie. 

Redakcja. 
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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

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 - 
15.00 podczas videokonferencji. Link do meetingu  https://meetingsemea14.
webex.com/join/burmistrz. Użytkownicy korzystający z tej formy rozmowy 
będą zapraszani do rozmowy w kolejności zgłoszeń przez aplikację.

Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail:  
burmistrz@serock.pl.
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Urząd bez obsługi osobistej 
interesantów

W związku z powyższym, w trosce 
o bezpieczeństwo Państwa i naszych 
pracowników, do odwołania zawiesza-
my w Urzędzie Miasta i Gminy w Seroc-
ku obsługę interesantów w kontakcie 
bezpośrednim.

W miarę możliwości prosimy 
o kontakt telefoniczny, pocztą 
elektroniczną bądź załatwie-
nie spraw przez ePUAP.

W sytuacjach wyjątkowych wnio-
ski, pisma itp. należy złożyć w urnie, 
znajdującej się w przedsionku Urzędu. 
Odbiór dokumentów w umówionym 
wcześniej z pracownikiem terminie, 
możliwy jest osobiście, poprzez podaj-
nik na dokumenty, znajdujący się przy 
drzwiach Urzędu.

Sprawy z zakresu USC i Ewidencji 
Ludności:

Informujemy, że do odwołania inte-
resanci będą mogli załatwić osobiście 
wyłącznie sprawy dotyczące rejestra-
cji zgonów. Wizyty osobiste w USC 
umawiamy telefonicznie pod nr tele-
fonu: 22 782 88 32, 22 782 88 52 oraz 
mailowo usc@serock.pl. Zaplanowane 
uroczystości zawarcia związku małżeń-
skiego będą odbywały się zgodnie z 
harmonogramem, z zachowaniem środ-
ków reżimu sanitarnego i ogranicze-
niem liczby uczestników uroczystości 
do minimum.

Urząd on-line
Zachęcamy do załatwiania swoich 

spraw online. Dla ułatwienia uruchomi-
liśmy nowy portal, w którym znalazły 
się urzędowe dokumenty i karty usług. 
Więcej na stronie 7.

Płatności on-line
Prosimy o uiszczanie opłat on-line 

lub jeśli nie jest to możliwe - o kontakt 
z odpowiednim Referatem.

Przyjęcia interesantów:
Do odwołania także przyjęcia inte-

resantów przez Burmistrza Artura 
Borkowskiego i zastępcę Marka Bąbol-
skiego będą odbywały się telefonicz-
nie i za pomocą video konferencji wg 
poniższego harmonogramu:

Rozmowy z Burmistrzem Artu-
rem Borkowskim: w poniedziałki w 
godz. 12.00 – 14.00 - telefonicznie 
pod nr 22 782 88 05, a w godz. 14.00 
- 15.00 podczas videokonferencji. Link 
do meetingu  https://meetingsemea14.
webex.com/join/burmistrz. Użytkow-
nicy korzystający z tej formy rozmowy 
będą zapraszani do rozmowy w kolej-
ności zgłoszeń przez aplikację.

Zapytania i wnioski można również 
kierować na adres e-mail: burmistrz@
serock.pl.

Rozmowy z zastępcą burmistrza 
Markiem Bąbolskim: w godz. 12.00 - 
15.30 pod nr 22 782 88 05 w sprawach 
związanych z inwestycjami, sprawami 
komunalnymi, wodociągowymi i ochro-
ny środowiska.

Przewodniczący Rady Miejskiej w 
Serocku: 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.

Przypominamy godziny pracy 
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku:

pn 8.00-18.00, wt-czw 8.00-16.00,
pt 8.00-14.00

Również jednostki organi-
zacyjne wprowadziły zasady, 
które mają zapobiec zaraże-
niom:

● w Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Serocku:

 - ODWOŁANE zostają zajęcia gimna-
styki dla seniorów w sali CKiCZ. W 
zamian za to proponujemy spacer z 
elementami gimnastyki z instruktorem 
lub zajęcia Nordic Walking na świe-
żym powietrzu (pilotażowo do końca 
października);

- na terenie CKiCZ mogą przebywać 
jedynie uczestnicy zajęć;

- obowiązuje zmiana obuwia oraz 
pozostawienie okryć wierzchnich w 
szatni na parterze;

- preferowana płatność za zajęcia 
przelewem na nr konta: 36 8013 0006 
2007 0017 4118 0001, ewentualnie 
kartą w godzinach pracy sekretariatu

- filia biblioteki w Jadwisinie prze-
chodzi w tryb „książki na telefon” 22 
7827432 lub 516 397 717.

● Miejsko-Gminny Zakład Wodocią-
gowy także do odwołania pracuje w 
trybie bez obsługi bezpośredniej inte-
resanta, wszystkie sprawy można zała-
twić tylko w formie zdalnej

Kontakt:
tel. 227827358
www.wodociagiserock.pl
mgzw@serock.pl; wod.serock@post.pl

Wszystkich płatności można doko-
nać tylko przelewem, kasa w zakładzie 
jest nieczynna.

Nr konta: BS Legionowo 52 8013 
0006 2007 0015 0806 0001

● Zgodnie z decyzją Wojewody Mazo-
wieckiego Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Serocku do odwołania zawiesza dzia-
łalność w Klubach Seniora.

● Bezpośrednia obsługa interesantów 
w spółce Serockie Inwestycje Samorzą-
dowe możliwa jest tylko po wcześniej-
szym umówieniu się z pracownikiem 
spółki.

Zalecamy załatwianie spraw za 
pomocą poczty elektronicznej:

e-mail (biuro@sis.serock.pl)
lub tel. 22 782 73 50.
Wszystkie wydarzenia sportowe 

(treningi, zajęcia, mecze) odbywające 
się na obiektach SIS będą przeprowa-
dzane bez udziału publiczności. Wszyst-
kich rodziców, opiekunów, uczestników 
i kibiców prosimy o wyrozumiałość i 
zastosowanie się do wytycznych.

Sytuacja w kraju jest dynamiczna, 
prosimy o śledzenie strony www.gov.
pl, na której zamieszczane są aktualne 
zasady, obejmujące konkretne powiaty.

COVId-19
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Rząd wprowadza nowe zasady, związane z epidemią  
COVId-19

Etap odpowiedzialności 
– od 28 listopada 
do 27 grudnia 
Utrzymująca się wysoka liczba 

zachorowań na COVID-19 nie pozwala 
na daleko idące znoszenie restrykcji 
i ograniczeń. Od 28 listopada przy-
wracamy jednak możliwość funkcjo-
nowania sklepów i usług w galeriach 
i parkach handlowych w ścisłym reżi-
mie sanitarnym.W sklepach i galeriach 
handlowych będzie obowiązywał limit 
osób – maksymalnie 1 os. na 15 m2. 
Pamiętaj, że w przestrzeni publicznej 
masz obowiązek zasłaniać nos i usta. 
Przy wejściu do sklepu zdezynfekuj 
ręce lub używaj rękawiczek ochron-
nych podczas całych zakupów.

Ferie zimowe 
od 4 do 17 stycznia
Przerwa w nauce w całym kraju 

potrwa od 4 stycznia do 17 stycznia 
2021 r. i zastąpi dotychczasowe ferie 
zimowe. Tegoroczny wypoczynek 
będzie się jednak różnił od pozosta-
łych. Dzieci i młodzież pozostaną w 
domach, ze względu na zakaz organi-
zacji wyjazdów na ferie zimowe.

Rząd wspiera branżę turystyczną. 
Na pomoc mogą liczyć również przed-
siębiorcy, którzy działają w branży 
turystyki zimowej. Otrzymają oni 
rekompensaty, które pomogą złago-
dzić skutki kryzysu.

Pozostałe zasady i ogranicze-
nia – etap odpowiedzialności

Przemieszczanie się
• dystans 1,5 m od innych osób;
• ograniczenia w przemieszczaniu 

się dzieci i młodzieży poniżej 16. roku 
życia. Od poniedziałku do piątku (w 
dni nauki szkolnej) w g. 8:00 – 16:00 
mogą poruszać się jedynie z rodzicem 

lub opiekunem prawnym.

Wydarzenia kulturalne i kina
• Działalność zawieszona

Komunikacja zbiorowa
Ograniczenia liczby osób w trans-

porcie publicznym:
• 50% liczby miejsc siedzących, albo
• 30% liczby wszystkich miejsc 

siedzących i stojących, przy jedno-
czesnym pozostawieniu w pojeździe 
co najmniej 50% miejsc siedzących 
niezajętych.

Kult religijny
• Ograniczenie liczby osób w kościo-

łach - max. 1 os. na 15m2
• obowiązek zachowania odległości 

min. 1,5 m od innych osób oraz zakry-
wania nosa i ust.

zgromadzenia i spotkania
• W zgromadzeniu może uczestni-

czyć max. 5 osób.
• Imprezy organizowane w domu - z 

udziałem max. 5 osób. Limit ten nie 
dotyczy osób, które wspólnie mieszkają.

Wesela, komunie i konsolacje
• Zakaz organizacji

Targi i wydarzenia
• Wyłącznie w formie online

Parki rozrywki
• Działalność zawieszona

Edukacja
• Nauczanie zdalne dla uczniów 

wszystkich klas szkoły podstawowej  
i ponadpodstawowej.

Sklepy i galerie handlowe
• Ograniczona liczba klientów – 

max. 1 os./15m2

• Godziny dla seniorów – od ponie-
działku do piątku w g. 10:00 – 12:00

Hotele
• Działalność zawieszona, z wyjąt-

kiem gości przebywających w podróży 
służbowej, sportowców oraz medyków

Gastronomia
• Wyłącznie „na wynos” i „na 

dowóz”

Salony fryzjerskie i kosmetyczne
• Funkcjonowanie w reżimie sani-

tarnym – min. 1,5 m odległości między 
stanowiskami

Siłownie, kluby fitness i aquaparki
• Działalność zawieszona

Współzawodnictwo i wydarzenia 
sportowe

• Bez udziału publiczności

Konsultacje projektów 
rozporządzeń - terminy

Projekty rozporządzeń poddajemy 
konsultacji. Uwagi można zgłaszać na 
adres konsultacje-koronawirus@kprm.
gov.pl. 

  • uwagi do projektu dot. tzw. etap 
odpowiedzialności można zgłaszać do 
poniedziałku 23 listopada do g. 20:00 
w temacie mejla wpisując [ETAP 
ODPOWIEDZIALNOŚCI]

• uwagi do projektu dot. kwaran-
tanny narodowej - można zgłaszać do 
27 listopada g. 20:00 w temacie mejla 
wpisując [ETAP STABILIZACJI]

• uwagi do projektu dot. trzech 
nowych stref (czerwoną, żółtą i zielo-
ną) można zgłaszać do 27 listopada 
g. 20:00 w temacie mejla wpisując 
[KWARANTANNA NARODOWA]

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. 
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Bezpłatna opieka stomatologiczna nad uczniami 
do ukończenia 19 roku życia

Dyrektor Samodzielnego Publiczne-
go Zakładu Opieki Zdrowotnej zapra-
sza do korzystania z bezpłatnej opie-
ki stomatologicznej nad uczniami do 
ukończenia 19 roku życia.

Świadczenia opieki stomatologicz-
nej realizowane są w gabinecie stoma-
tologicznym SPZOZ w Serocku przy ul. 
A.A. Kędzierskich 2 w następującym 
harmonogramie:

• poniedziałek, środa, piątek w go-
dzinach 10.00-11.00     

• wtorek, czwartek w godzinach 
15.00 - 16.00

• istnieje również możliwość udzie-

lania świadczeń w pozostałych go-
dzinach pracy gabinetu

Zapisy telefoniczne pod nr tel. 22 
782 66 00, 22 782 66 01, w godzinach 
pracy gabinetu:

• poniedziałek, środa, piątek w go-
dzinach 8.00-14.00

• wtorek, czwartek w godzinach 
13.00 - 19.00

Na pierwszej wizycie można wyko-
nać: przegląd jamy ustnej z planem 
leczenia, scaling, fluoryzację, na kolej-
nych: lakowanie, wypełnienie ubytku, 

usunięcie zęba. 
Bezpłatne leczenie kanałowe 

dostępne jest  dla uczniów do 18 roku 
życia.

Realizacja świadczenia możliwa jest 
po uzyskaniu pisemnej zgody rodzica 
lub zgody ucznia w przypadku uzyska-
nia przez niego pełnoletności.Niepeł-
noletni uczeń zgłasza się z rodzicem 
lub opiekunem.

Szczegółowe informacje dostępne 
są na stronie www.zdrowie.serock.pl

Dyrektor SPZOZ w Serocku Beata 
Ugodzińska

Punkt Pobrań - wyniki badań online
Samodzielny Publiczny Zakład Opie-

ki Zdrowotnej przy ul. A. A. Kędzier-
skich 2 w Serocku w związku z obecną 
sytuacją epidemiologiczną, w trosce 
o zdrowie Pacjentów oraz w celu uła-
twienia komunikacji, udostępnił możli-
wość uzyskania wyników badań labora-
toryjnych online. 

Aby uzyskać wynik wystarczy wpisać 
otrzymany przy pobraniu krwi kod do-
stępu na stronie www.synlab.pl w za-
kładce WYNIKI ON-LINE. 

Zachęcamy do korzystania z nowe-

go narzędzia, które przyśpieszy czas 
otrzymania wyników oraz umożliwi 
wgląd do badań w dogodnym dla Pań-
stwa czasie.

Przypominamy: 
• Punkt Pobrań czynny jest od po-

niedziałku do piątku w godzinach 
7.00 - 9.45

• oznaczenie przeciwciał SARS-CoV-2 
w klasie IgG i IgM/IgA możecie 
Państwo wykonać od poniedziałku 

do piątku w godzinach od 7.00 do 
9.45 

• możliwość płatności kartą

• możliwość uzyskania wyników ba-
dań laboratoryjnych online na 
stronie www.synlab.pl

      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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"Mobilny urzędnik" dojedzie do potrzebujących 
w pilnych sprawach

Szanowni Państwo!
Zdajemy sobie sprawę, że pomimo 

wprowadzania kolejnych rozwiązań 
ułatwiających mieszkańcom załatwia-
nie spraw urzędowych, nadal w najtrud-
niejszej sytuacji są osoby niepełno-
sprawne, starsze, chore i osoby, które 
z powodu sytuacji losowej zwyczajnie 
nie mogą wyjść z domu.

To z myślą o nich dołączamy do 
samorządów, które uruchomiły usługę 
mobilnego urzędnika. 

Pracownik Urzędu Miasta i Gminy w 
Serocku dojedzie do tych osób, które 
nie mają możliwości załatwienia pilnej 
sprawy urzędowej, ze względu na 
poważną chorobę, niepełnosprawność 
czy sprawowanie opieki nad osobą 
niepełnosprawną. Rozwiązanie dedy-

kowane jest także dla mieszkańców 
gminy Serock w wieku 75+. Urzędnik 
dostarczy potrzebne druki, pomoże w 
ich wypełnieniu, przyjmie je a następ-
nie zarejestruje w urzędzie.

Wierzmy, że obopólne zrozumienie 
w tej kwestii pomoże osobom potrze-
bującym. Prosimy więc – jeśli macie 
Państwo wiedzę o osobie, która takiej 
pomocy potrzebuje, pomóżcie jej zgło-
sić się do nas. 

Zdajemy sobie sprawę, że ta infor-
macja może nie trafić do osób, którym 
chcemy pomóc, dlatego liczymy na 
Państwa wsparcie w dotarciu do nich.

Ale mamy także drugą prośbę – 
ponieważ pracujemy w ograniczonym 
składzie i ograniczamy kontakty bezpo-
średnie tylko do tych najpilniejszych, 

prosimy, aby ta usługa zarezerwowa-
na była wyłącznie dla osób naprawdę 
potrzebujących pomocy.

Mobilny Urzędnik pomoże szczegól-
nie w sprawach związanych z wyrobie-
niem dowodu osobistego, zameldowa-
nia i wymeldowania z pobytu stałego/
czasowego, zgłoszeniem zgonu. Zdaje-
my sobie jednak sprawę, że ów kata-
log nie wyczerpuje potrzeb związa-
nych z nagłymi sprawami, dlatego jeśli 
będziecie potrzebować Państwo pomo-
cy w zakresie innych pilnych zagad-
nień, prosimy o kontakt pod numerem 
telefonu: 22 782 88 05 w godzinach 
pracy Urzędu.

* Usługa jest realizowana w granicach 
administracyjnych Miasta i Gminy Serock.

Bądźmy w kontakcie.

nowy portal do załatwiania spraw urzędowych zdalnie

Świąteczna zbiórka 

Aby jeszcze bardziej ułatwić 
Państwu działania urzędowe w Interne-
cie uruchomiliśmy platformę, na której 
zamieściliśmy wnioski i karty spraw, 
które można załatwić przez ePuap – 
bez wychodzenia z domu. 

Teraz już nie musimy przechodzić 
pomiędzy platformami, system zrobi 
to za nas!

Aby załatwić swoją sprawę on-line, 
należy:

1. Wejść na stronę: https://serock.
epuap.online/

2. Wyszukać wniosek, dotyczący spra-
wy, którą chcemy załatwić

3. Wybrać opcję „Wyślij dokument 
przez ePUAP” – jeśli posiadają 

Ośrodek Pomocy Społeczny w 
Serocku w dniach od 01.12.2020r. do 
15.12.2020r. organizuje zbiórkę dla 
potrzebujących rodzin. 

Okres świąteczny to czas, w którym 
osoby znajdujące się w trudnej sytu-
acji życiowej wymagają szczególnego 
wsparcia.

Celem zbiórki jest zgromadzenie 
produktów tj.: słodycze, produkty 
żywnościowe (niewymagające warun-

Państwo profil zaufany* (Na stro-
nie www.serock.pl podpowiada-
my jak go uzyskać)

4. Po zalogowaniu na stronie ePUAP 
należy uzupełnić formularz da-
nymi

5. Postępować zgodnie ze wskazów-
kami, umożliwiającymi przesła-
nie dokumentu („Dalej”/”Wy-
ślij”, itp.)

6. Po zatwierdzeniu wysłania wniosku 
automatycznie trafi on do reali-
zacji do Urzędu Miasta i Gminy w 
Serocku.

7. Szczegółowa instrukcja zawarta 
jest także na wspomnianej plat-
formie (góra strony)

Na platformie zostały zamieszczone 
również wnioski w pdfie. Jeśli z jakichś 
przyczyn nie uda się Państwu prze-
słać wniosku elektronicznie, możecie 
pobrać wniosek w pdfie, wypełnić, 
wydrukować i osobiście dostarczyć do 
Urzędu. 

Wrzucamy je do urny na dokumenty, 
znajdującej się w przedsionku ratusza. 
Zachęcamy jednak i prosimy, aby ogra-
niczyć wizyty w urzędzie.

ków chłodniczych makaron, olej, 
dżemy, konserwy, cukier, kawa, herba-
ta itp.), zabawki (nowe), kosmetyki, 
artykuły higieniczne i środki czystości.

Zebrane produkty trafią przed świę-
tami do najuboższych mieszkańców 
Miasta i Gminy Serock, aby im zapew-
nić radośniejsze święta.

Prosimy o dostarczenie darów do 
siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Serocku ul. Kościuszki 15, 1p.

+ 48 22 782 71 39
+ 48 22 782 61 18
W każdym z nas jest potrzeba 

czynienia dobra.
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Program - Wspieraj Seniora
Pytania i odpowiedzi dla Seniora. 

Jak skorzystać z pomocy udzielanej w 
ramach programu Wspieraj Seniora 

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekce-
waż zagrożenia. Twoje zdrowie jest 
najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 
505 11 11. To infolinia, która przekie-
ruje Twoje potrzeby do najbliższego 
ośrodka pomocy społecznej w Twojej 
okolicy. Ośrodek pomocy społecznej 
będzie z Tobą w kontakcie i ustali, kto 
i jakiej formie będzie mógł Ci pomóc. 

na czym polega program
Program zakłada dostarczenie 

niezbędnych produktów do Twojego 
domu. Mogą to być dostarczone artyku-
ły podstawowej potrzeby, w tym arty-
kuły spożywcze, środki higieny osobi-
stej. Możesz również poprosić o pomoc 
np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich 
zakres nie wymaga Twoich upoważnień 
lub udostępnienia danych wrażliwych), 
wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług 
na rzecz osoby starszej jest ograniczo-
ny tzw. dystansem sanitarnym (np. nie 
możesz poprosić o usługę sprzątnięcia 
mieszkania).

Jak długo realizowany jest 
program 

Program jest realizowany od 20 
października  do 31 grudnia 2020 r.

Kto realizuje program w Twojej 
gminie

Za realizację programu odpowiada 
lokalny ośrodek pomocy społecznej w 
Twojej gminie

Kto może skorzystać z programu? 
Program jest dla osób powyżej 70 

roku życia, które zdecydowały się 
na pozostanie w domu, dla własnego 
bezpieczeństwa w czasie pandemii. 
W szczególnych przypadkach, pomoc 
może być udzielona osobie poniżej 70 
roku życia. Szczególne sytuacje ozna-
czają brak możliwości zapewnienia 
niezbędnych potrzeb wynikających ze 
stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej 
i społecznej osoby. Ocena takiej stanu 
sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia 
należy do realizatora programu, czyli 
od decyzji ośrodka pomocy społecznej. 
Z programu nie mogą korzystać osoby, 
które już otrzymują wsparcie w ramach 
usług opiekuńczych, czy specjalistycz-
nych usług opiekuńczych. Udzielenie 
pomocy w ramach programu nie zależy 

od kryterium dochodowego.
Czy płacę za zakupy i usługi?
Koszty zakupów pokrywa senior. 

Senior przekazuje pieniądze przed 
dokonaniem zakupów. Zasady i sposób 
rozliczania ustala indywidualnie ośro-
dek pomocy społecznej, podczas 
pierwszego kontaktu z Tobą.

Pomoc w postaci usług, np. pomoc 
np. w sprawach urzędowych, wyprowa-
dzenia psa, są nieodpłatne.

W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?
KROK 1. 
Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11
• Zgłoś podczas rozmowy, że zdecy-

dowałeś się zostać w domu. Zapisz 
datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.

• Infolinia działa od poniedziałku do 
niedzieli w godzinach 08:00-21:00

• Osoba przyjmująca zgłoszenie 
przekazuje Twoją prośbę o pomoc do 
ośrodka pomocy społecznej w danej 
gminie przez system Centralnej Aplika-
cji Statystycznej

KROK 2. 
• Pracownik ośrodka pomocy 

społecznej kontaktuje się z Tobą tele-
fonicznie. W celu weryfikacji podaje 
datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na info-
linię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie 
i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. 
Poda imię i nazwisko osoby, która do 
Ciebie przyjdzie oraz datę.

• Podczas rozmowy telefonicznej, 
pamiętaj o zapisaniu numeru do ośrod-
ka pomocy społecznej oraz danych 
osoby, która do Ciebie przyjdzie.

• W razie wątpliwości, zadzwoń do 
Twojego ośrodka pomocy społecznej.

KROK 3. 
• Przychodzi do Ciebie osoba, którą 

OPS wyznaczył do pomocy. W celu 
weryfikacji poda imię i nazwisko. W 
przypadku pomocy w formie zrobienia 
zakupów senior przekazuje pieniądze 
przed dokonaniem zakupów. Zasady i 
sposób rozliczania ustala indywidualnie 
ośrodek pomocy społecznej, podczas 
pierwszego kontaktu z Tobą.

• Pamiętaj o zachowaniu zasad 
bezpieczeństwa: noś maseczkę, zacho-
wuj dystans, w miarę możliwości 
używaj rękawiczek jednorazowych.

KROK 4. 
• Odbierasz zakupy od osoby, która Ci 

pomaga z zachowaniem zasad bezpie-

czeństwa: noś maseczkę, zachowuj 
dystans, w miarę możliwości używaj 
rękawiczek jednorazowych.

PAMIETAJ! Płacisz tylko za rzeczywi-
sty koszt zakupów. Pozostałe usługi są 
nieodpłatne!

Kto do mnie przyjdzie, by 
pomóc??

Lokalne ośrodki pomocy społecznej 
realizują program na terenie gminy. 
Zakupy czy usługi mogą być reali-
zowane poprzez pracowników ops 
(pracowników socjalnych, asystentów 
rodziny, pracowników administracyj-
nych i innych). Gmina może również 
podjąć decyzję o zatrudnieniu nowych 
pracowników, zleceniu realizacji tego 
zadania organizacjom pozarządowym, 
zakupie usługi od sektora prywatnego, 
współpracy z wolontariuszami, harce-
rzami, żołnierzami WOT, członkami 
ochotniczych straży pożarnych.  

Czy usługa w ramach programu 
jednorazowa czy może być realizo-
wana wielokrotnie? 

Usługa może być świadczona raz 
w tygodniu, bądź kilka razy w czasie 
trwania programu, ale jest to uzależ-
nione od organizacji działań przez 
ośrodek pomocy społecznej i potrzeb 
osoby starszej w wieku 70 lat i więcej.

Czy mogę zgłosić się bezpośrednio 
do ośrodka pomocy społecznej, żeby 
poprosić o usługi w ramach progra-
mu?

Tak, jeśli senior jest w wieku w wieku 
70+ i wymaga wsparcia, taka pomoc 
może zostać zrealizowana w ramach 
programu. Rekomendujemy jednak w 
pierwszej kolejności kontakt za pomo-
cą infolinii 22 505 11 11. Bezpieczeń-
stwo osób starszych podczas realizacji 
programu. Realizator programu, ośro-
dek pomocy społecznej, odpowiada 
za działania, mające na celu ochronę 
osób starszych. 
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dzień Czystego Powietrza
14 listopada obchodzimy w Polsce 

Dzień Czystego Powietrza. Dzień ten 
kilkanaście lat temu ustanowiła polska 
fundacja z Bielska-Białej – Funda-
cja Arka. W Europie, w 2019 r. po raz 
pierwszy obchodzony był Europej-
ski Dzień czystego Powietrza, który 
został zainicjowany przez Europej-
skie Stowarzyszenie Nauki Społecz-
nościowej (ECSA) oraz grupę roboczą 
„Nauka społecznościowa dla czyste-
go powietrza” działającą w Holandii. 
Ochrona powietrza w chwili obec-
nej stała się priorytetem wszystkich 
samorządów. Musimy pamiętać, że za 
jakość powietrza odpowiadamy wszy-
scy, nasze codzienne działania powin-
ny być podejmowane odpowiedzialnie 
i świadomie, w sposób zapewniający 
także ochronę środowiska naturalne-
go. Z okazji Dnia Czystego Powietrza, 
chcielibyśmy również i my przedstawić 
Państwu kilka najważniejszych dzia-
łań, które podejmujemy w tym tema-
cie nieustannie od kilku lat.

1. dofinansowujemy 
    wymianę kotłów: 
Miasto i Gmina Serock od 2014 roku 

walczy z problemem niskiej emisji, która 
jest głównym źródłem zanieczyszczeń 
emitowanych do atmosfery. Jednym z 
najważniejszych działań jest prowadzo-
na od 2014 roku akcja dofinansowania z 
budżetu gminy wymiany pieców węglo-
wych na piece ekologiczne. Z gminne-
go dofinansowania do wymiany kotłów 
skorzystało już blisko 240 mieszkańców 
(na dzień 14 listopada br.).

2. Pozyskujemy 
    dotacje zewnętrzne
Wychodząc naprzeciw oczekiwa-

niom mieszkańców w 2017 roku Miasto 
i Gmina Serock uzyskała dofinansowa-
nie z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej na 
realizację programu pn. „Ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń poprzez moder-
nizację kotłowni na terenie Miasta i 
Gminy Serock”. 

W zadaniu tym, aż 41 mieszkańców 
otrzymało dofinansowanie do wymiany 
kotła.

W 2019 roku otrzymaliśmy dofinan-
sowanie na opracowanie Programu 
Ograniczenia Niskiej Emsiji (PONE) z 

budżetu Województwa Mazowieckie-
go. W ramach tego zadania w ostat-
nim kwartale 2019 przeprowadzono 
inwentaryzację indywidulanych źródeł 
ciepła, którymi mieszkańcy Miasta i 
Gminy Serock ogrzewają swoje domy. 
W 2020 r. również otrzymaliśmy dofi-
nansowanie z budżetu województwa 
mazowieckiego na „Zakup oczyszcza-
czy powietrza dla wybranych placówek 
oświatowych z terenu Miasta i Gminy 
Serock”.

3. Uruchomiliśmy Punkt  
    Konsultacyjny Czystego 
    Powietrza
Uruchomiony Punkt Konsultacyjny 

ma na celu ułatwienie mieszkańcom 
Miasta i Gminy Serock aplikowanie  
o dofinansowanie w ramach Programu 
Priorytetowego Czyste Powietrze. Utwo-
rzenie punktu jest realizacją zawarte-
go porozumienia pomiędzy Wojewódz-
kim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie a 
Miastem i Gminą Serock.

4. Prowadzimy 
    działania edukacyjne
Przez cały sezon grzewczy prowa-

dzone są działania edukacyjne doty-
czące spalania w kotłach wyłączenie 
substancji do tego przeznaczonych. 
Zarówno w Informatorze Gminy Serock 
jak i na stronie internetowej publiko-
wane są artykuły dotyczące uchwały 
antysmogowej, obowiązujących wyma-
gań dla urządzeń grzewczych, a także 
wymagania dla opału grzewczego. 
Ponadto, publikowane są również arty-
kuły dotyczące bezwzględnego zaka-
zu spalania w domowych kotłowniach 
odpadów i innych materiałów do tego 
nieprzeznaczonych.

5. Współpracujemy 
     z dziećmi 
Dwukrotnie zaproszono Teatr Kultu-

reska, który swoimi spektaklami pn. 
„Zielony Kopciuszek” oraz „Skrzydla-
ty Odlot” przypomniał najmłodszym 
jak ważny jest szacunek wobec przy-
rody, a także pokazał jak o nią dbać. 
Oba spektakle podkreślały, jak ważna 
jest ochrona powietrza oraz walka z 
niską emisją. Ukazały negatywne skut-
ki palenia śmieci w domowych pale-

niskach, ogrzewania domów węglem 
i dużej ilości spalin samochodowych. 
Spektakle zachęciły do walki z proble-
mem zanieczyszczeń powietrza.

6. dbamy o najmłodszych 
W tym roku Miasto i Gmina Serock 

zrealizowała zadanie pn. „Zakup 
oczyszczaczy powietrza dla wybranych 
placówek oświatowych z terenu Miasta 
i Gminy Serock” (w ramach umowy 
nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2519/2020 z 
dnia 9 lipca 2020 r.). Wraz z oczyszcza-
czami zakupione zostały także zapa-
sowe filtry. Oczyszczacze już pracują 
w serockich placówkach oświatowych 
- przedszkolach i oddziałach przed-
szkolnych dbając o zdrowie najmłod-
szych. „Zakup oczyszczaczy powietrza 
dla wybranych placówek oświatowych 
z terenu Miasta i Gminy Serock” zreali-
zowano przy pomocy środków z budże-
tu Województwa Mazowieckiego w 
ramach „Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOW-
SZE 2020”. To kolejne działanie, w 
ramach którego „Serock dla zrówno-
ważonego rozwoju” w sposób wyraźny 
się realizuje.

7. Spotykamy się podczas 
    Pikniku Ekologicznego 
    z mieszkańcami

Cykliczne, każdego roku na wiosnę 
odbywa się Piknik Ekologiczny. Podczas 
pikniku poruszamy najważniejsze 
tematy związane ze środowiskiem 
naturalnym, ochroną powietrza i 
ochroną przyrody, gospodarowaniem 
odpadami komunalnymi. Niestety z 
uwagi na trwającą w Polsce i na całym 
świecie epidemię, w tym roku musie-
liśmy zrezygnować z organizacji tego 
wydarzenia.

8. Monitorujemy jakość 
    powietrza 
Na terenie Miasta i Gminy Serock 

zlokalizowanych jest osiem czujników 
jakości powietrza Airly, dzięki którym 
na bieżąco, na stronie https://airly.
eu/map/pl/ jest możliwość monito-
rowania jakości powietrza w różnych 
częściach gminy. Możliwość monito-
rowania dostępna jest pod linkiem: 
https://airly.eu/map/pl/.
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Ponadto, w przypadku otrzymania 
ostrzeżenia dotyczącego złej jakości 
powietrza od Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzy-
sowego, informacja taka umieszczana 
jest na stronie internetowej.

9. Kontrolujemy 
    indywidualne kotłownie 
W sezonie grzewczym Straż Miej-

ska w Serocku prowadzi interwencyj-
ne kontrole w zakresie stosowanego 
opału/paliwa. Mieszkańcy niestosujący 
się do obowiązującego prawa zostają 
pouczeni lub ukarani mandatami.

Warto w tym miejscu przypomnieć, 
że Uchwała antysmogowa weszła w 
życie 11 listopada 2017 r. i stanowi akt 
prawa miejscowego, który obowiązuje 
wszystkich mieszkańców wojewódz-
twa mazowieckiego, samorządy oraz 
podmioty działające na jego terenie.

Zgodnie z zapisami uchwały, od 11 
listopada 2017 r., w przypadku nowych 
instalacji (kotłowni) na paliwo stałe, 
można montować wyłącznie kotły 
spełniające normy emisyjne zgodne z 
wymogami ekoprojketu (wynikającymi 
z treści rozporządzenia Komisji UE). 
W przypadku instalacji już użytkowa-
nych, w uchwale wprowadzono okresy 
przejściowe na wymianę przestarza-
łych 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.

Przypominamy również, że od 1 
lipca 2018 r. na obszarze wojewódz-
twa mazowieckiego zaczął obowiązy-
wać zakaz spalania w kotłach, piecach 
i kominkach następujących 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).

10. Przeprowadzamy 
ztermomodernizację 
budynków użyteczności 
publicznej

Sukcesywnie przeprowadza-
my termomodernizację budynków  
użyteczności publicznej znajdujących 
się w posiadaniu Miasta i Gminy Serock. 
W ramach przeprowadzanych remon-
tów wymieniane są kotły grzewcze, 
ocieplane są budynki oraz wymieniana 
jest stolarka okienna i drzwiowa. Na 
zadania te, w miarę możliwości również 
pozyskiwane są środki zewnętrzne.

11. Rozwijamy sieć 
      komunikacji lokalnej 
Na bieżąco podejmowane są działa-

nia mające na celu rozwój komunikacji 
publicznej, dzięki czemu mieszkańcy 
mają możliwość korzystania z auto-
busów zamiast z samochodów prywat-
nych, co również przyczynia się do 
ochrony jakości powietrza, uczestni-
czyliśmy również w Europejskim Tygo-
dniu Zrównoważonego Transportu.

12. Organizujemy 
      konkursy ekologiczne
Zapraszamy wszystkich uczniów 

szkół podstawowych do udziału w ogło-
szonym konkursie na ulotkę promująca 
ochronę powietrza. Szczegóły konkursu 
pojawią się wkrótce na stronie interne-
towej www.serock.pl.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Konkurs z okazji dnia Czystego Powietrza
Z okazji dnia Czystego Powietrza, 

który obchodzony jest w Polsce 14 listo-
pada zachęcamy wszystkich uczniów 
ze szkół podstawowych z terenu Miasta 
i Gminy Serock do udziału w konkursie 
na ulotkę promującą ochronę powie-
trza,  którego celem jest 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 jest wyko-
nanie ulotki promującej ochronę 

powietrza, której motywem prze-
wodnim będą  zagrożenia wynikające 
ze spalania odpadów w paleniskach 
domowych. 

Najciekawsze ulotki, wzbogacone 
na drugiej stronie o zapisy z uchwały 
antysmogowej zostaną wydrukowane i 
rozkolportowane wśród mieszkańców 
Miasta i Gminy Serock.

Warunkiem udziału w konkursie jest 
wypełnienie formularza zgłoszeniowe-
go oraz dołączenie pracy konkurso-
wej wykonanej techniką malarską lub 
rysunkową. 

Ulotka powinna zawierać własne 

hasło promujące ochronę powietrza 
oraz propozycję graficzną.

Gotowe prace należy zeskanować 
i przesłać w formacie PDF na adres  
ochronasrodowiska@serock.pl do dnia 
4 grudnia 2020 r.

Zachęcamy do udziału w konkursie! 
Na Laureatów czekają nagrody!

Regulamin na stronie www.serock.
pl. 

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa
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Pierwsze oczyszczacze już w serockich przedszkolach  
i oddziałach przedszkolnych

Zbliżający się sezon grzewczy, jak 
co roku, nawet w dobie koronawiru-
sa, na nowo sprowokuje dyskusję o 
tzw. „niskiej emisji”, powodowanej 
głównie przez nieekologiczne systemy 
grzewcze w indywidualnych gospo-
darstwach domowych. Miasto i Gmina 
Serock kontynuuje swoje działania 
związane z ochroną powietrza. W tym 
roku zrealizowała zadanie pn. „ Zakup 
oczyszczaczy powietrza dla wybranych 
placówek oświatowych z terenu Miasta 
i Gminy Serock” wspieranego w 50% z 
budżetu Województwa Mazowieckiego 
(w ramach umowy nr W/UMWM-UU/
UM/PZ/2519/2020 z dnia 9 lipca 2020 
r.). Wraz z oczyszczaczami zakupione 
zostały także zapasowe filtry.

Oczyszczacze już pracują w seroc-
kich placówkach oświatowych - przed-
szkolach i oddziałach przedszkolnych 
dbając o zdrowie najmłodszych.

To kolejne działanie, w ramach 
którego „Serock dla zrównoważone-
go rozwoju” w sposób wyraźny się 
realizuje. 

W ubiegłym roku, w ramach Mazo-
wieckiego Instrumentu Wsparcia 
Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019 
na zlecenie Miasta i Gminy Serock 
sporządzony został Program Ogranicza-
nia Niskiej Emisji, którego kluczowym 
elementem była inwentaryzacja źródeł 
ogrzewania. Wyniki nie są zaskakują-
ce - blisko 30% budynków na terenie 
Miasta i Gminy Serock ogrzewanych 
jest przez piece węglowe - w większo-
ści - pozaklasowe.

Przypominamy, że zgodnie z tzw. 
mazowiecką uchwałą antysmogową 
mogą być one użytkowane  tylko do 1 
stycznia 2023 r. Odpowiedzialne podej-
ście do wypełnienia tego obowiązku i 
wymiana przestarzałych źródeł ogrze-

wania w określonym terminie powinno 
w sposób znaczący przyczynić się do 
poprawy jakości powietrza w Mieście i 
Gminie Serock.

Do tego czasu, przedszkolaki z seroc-
kich placówek mogą się uczyć, bawić 
i rozwijać niezależnie od „dni smogo-
wych” za oknem. Zakup oczyszczaczy 
powietrza dla wybranych placówek 
oświatowych z terenu Miasta i Gminy 
Serock” zrealizowano przy pomo-
cy środków z budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach "Mazowiec-
kiego Instrumentu Wsparcia Ochrony 
Powietrza MAZOWSZE 2020”.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Jesienne ukwiecenie miasta
Dbając o estetykę miasta i gminy 

Serock jesienią, po uprzątnięciu prze-
kwitłych kwiatów zdobiących miasto 
w okresie wiosenno – letnim, zadba-
no aby w reprezentacyjnych punktach 
miasta znalazły się odporne na nieko-
rzystne warunki atmosferyczne jesien-
ne kwiaty.

Na rynku w Serocku – w donicach i na 
rabatach, przed kościołem oraz m.in. 
przed salą widowiskową posadzone 

zostały jesienne kompozycje składa-
jące się z wrzosów, mrozów i dekora-
cyjnych kapustek. Kwiaty te odporne 
są na mrozy, a nawet na opady śniegu, 
zatem będą zdobić miasto nawet po 
nadejściu zimy.

Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Serocku
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Jesień w zieleni miejskiej
Jesień to wprawdzie czas wegetacji 

wielu roślin, ale też zarazem doskonały 
czas na sadzenie drzew i krzewów, które 
po okresie uśpienia, wiosną obudzą się 
do życia i wzrostu w nowym specjalnie 
dla nich przygotowanym miejscu.

Realizując coroczny obowiązek 
sadzenia drzew na terenie miasta i 
gminy - z uwagi na sprzyjające warunki 
pogodowe - przeznaczyliśmy listopad 
na wykonanie i dopilnowanie prac zwią-
zanych z nasadzeniami nowych drzew.
Jesienne nasadzenia stanowią rekom-
pensatę dla środowiska za usuwanie 
drzew w naszym otoczeniu z różnych 
niezbędnych przyczyn.

Każdorazowo do sadzenia wykorzy-
stujemy kilkuletnie, dojrzałe sadzonki 

PORAdnIK - Jak segregować odpady?

PAPIER
WRzUCAMy:
gazety, czasopisma, książki, zeszyty, papier biurowy, 
papierowe torby, kartony, papierowe pudełka.
nIE WRzUCAMy:
tłustego i brudnego papieru, kartonów po napo-
jach i mleku, pieluch i odpadów higienicznych, 
paragonów, kalki technicznej, papieru faksowe-
go, tapet, worków po materiałach budowlanych, 
papieru połączonego z innym materiałem (np. 
folią), opakowań z zawartością.
Przed wyrzuceniem nie trzeba usuwać małych 
elementów np. zszywek. duże elementy takie 
jak okładki czy ramki powinny zostać usunię-
te. Pudełka należy złożyć lub zgnieść.

SzKŁO
WRzUCAMy:
szklane butelki i słoiki, szklane opakowania po 
kosmetykach.
nIE WRzUCAMy:
porcelany i ceramiki, szkła stołowego i budowla-
nego, luster, żarówek i świetlówek, szyb samo-
chodowych, reflektorów, szkła żaroodpornego  
i okularowego, zniczy z woskiem, termometrów  
i strzykawek, monitorów i lamp, szklanych opa-
kowań farmaceutycznych i chemicznych z pozo-
stałościami zawartości.
Przed wyrzuceniem szkło powinno zostać opróżnio-
ne z zawartości. Butelki i słoiki należy wyrzucać bez 
metalowych lub plastikowych nakrętek i korków.

BIOOdPAdy
WRzUCAMy:
resztki warzyw i owoców, obierki, fusy po kawie 
i herbacie, gałęzie drzew i krzewów, skoszoną 
trawę, liście, kwiaty, korę drzew i trociny, sko-
rupki jajek, łupiny orzechów, niezaimpregnowa-
ne drewno, opakowania biodegradowalne.
nIE WRzUCAMy:
resztek mięsa, kości, odchodów zwierzęcych, 
popiołu, ziemi i kamieni, darni, pni, karp i brył 
korzeniowych, drewna impregnowanego, płyt 
wiórowych i MDF, gałęzi z ogrodów w ilościach 
wykraczających ich bieżące utrzymanie.
Przed wyrzuceniem gałęzie należy pociąć lub 
połamać. Nie należy wyrzucać bioodpadów w 
opakowaniach tzn.  w torebkach czy workach, 
chyba, że te opakowania są w całości biodegra-
dowalne.  

METALE I TWORzyWA 
SzTUCznE
WRzUCAMy:
butelki i opakowania z tworzyw sztucznych, puszki alumi-
niowe i stalowe, metalowe i plastikowe nakrętki i kapsle, 
metale kolorowe, drobny złom, garnki, blachy do piecze-
nia, kapsułki po kawie, gumę, i kauczuk, czysty styropian 
opakowaniowy.
nIE WRzUCAMy:
butelek i opakowań po olejach, silnikowych i sma-
rach, puszek po farbach i lakierach, opakowań 
po aerozolach, środkach medycznych, owado-  
i chwastobójczych oraz wyrobach garmażeryj-
nych, metali łączonych z innymi materiałami, 
brudnego styropianu.
Przed wyrzuceniem butelki i puszki należy 
opróżnić z zawartości i zgnieść, nie ma po-
trzeby ich mycia oraz zdejmowania papiero-
wych etykiet, jeśli wymaga to zużycia wody.

zMIESzAnE
WRzUCAMy:
zużyte środki higieniczne, zatłuszczony papier, 
paragony, pergamin, ceramikę i szkło stołowe, 
niedopałki papierosów, resztki jedzenia po-
chodzenia zwierzęcego, torebki po herbacie,  
opróżnione opakowania po aerozolach, maszynki 
do golenia, szmatki, gąbki, kurz z odkurzacza, 
piasek, włosy, sierść, pióra, żwirek i trociny  
z kuwet, odchody zwierząt,  zniszczoną odzież 
i obuwie, produkty skórzane i futrzane, brudny 
styropian opakowaniowy.
nIE WRzUCAMy:
materiałów budowlanych i rozbiórkowych, odpa-
dów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego 
i elektro - nicznego, odpadów niebezpiecznych 
(w tym opakowań po chemikaliach, farbach, la-
kierach, olejach i smarach), baterii, leków.

o odpowiednich parametrach jako-
ściowych, szkółkowane, co do których 
mamy pewność, że doskonale poradzą 
sobie w nowych miejscach nasadzeń.  
Istotne jest również aby zadbać o 
miejsce sadzenia drzew – odchwaścić, 
wykopać odpowiedniej wielkości dołki, 
które zaprawić należy żyzną ziemią 
o dobranym pH. Po posadzeniu drze-
wa należy odpowiednio zabezpieczyć 
je przed złamaniem, zapewniając im 
stabilizację w postaci kołków i przy-
wiązania taśmą ogrodniczą. 

Jesienią nowe drzewa posadzone 
zostały m.in. w pasie drogowym ulicy 
Pułtuskiej w Serocku, w Gąsiorowie 
na terenie Placu Zabaw oraz w pasie 
drogowym ulicy Jabłoniowej w Jadwi-

sinie. Ogółem posadzonych zostało 
przeszło 50 nowych drzew.

Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Serocku
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Muzyczny podwieczorek
W dniu 7 listopada zawitaliśmy przed 

ekrany widzów ze wspaniałym Recita-
lem Chopinowskim  online w wykonaniu 
Macieja Piszka. Transmisję można było 
obejrzeć na stronach facebookowych 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Se-
rocku oraz jednostek patronów hono-
rowych.

 Do wysłuchania koncertu zaprosił wi-
dzów współorganizator Prezes Zarządu 
Instytutu Muzyki Dawnej Michał Jung. 
Koncert rozpoczął serockie obchody Na-
rodowego Święta Niepodległości.

Maciej Piszek jest laureatem głów-
nych nagród wielu konkursów piani-
stycznych w Polsce, Grecji, Francji i we 
Włoszech. Pochodzi z rodziny o muzycz-
nych tradycjach. W roku 2008 ukończył 
z wyróżnieniem studia z zakresu gry 

na fortepianie pod kierunkiem prof. 
Bronisławy Kawalli oraz klasę kamera-
listyki prof. Macieja Paderewskiego na 
Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka 
Chopina w Warszawie. Swoje umiejęt-
ności doskonalił pod kierunkiem takich 
wybitnych profesorów, jak Sequeira 
Costa, Dominique Merlet, Vera Gorno-
staeva czy Lee Kum-Sing. W roku 2015 
ukończył studia podyplomowe w Akade-
mii Muzycznej im. K. Szymanowskiego 
w Katowicach w klasie prof. Andrzeja 
Jasińskiego.

Zapraszamy na kolejny Podwieczorek 
Muzyczny 13 grudnia, „Kolędować Małe-
mu” w wykonaniu Legionowskiej Orkie-
stry Barokowej, który również odbędzie 
się online.
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Sukcesy uczestników zajęć Centrum Kultury
 i Czytelnictwa w Serocku 

II Ogólnopolski Konkursu 
Plastyczny 
pn. „MALOWAnIE MUzyKą”
II Ogólnopolski Konkursu Plastyczny 

pn. MALOWANIE MUZYKĄ pod patrona-
tem Burmistrza Miasta Mława rozstrzy-
gnięty. 

Spośród nadesłanych 106 prac w puli 
najlepszych znalazło się sześć prac 
dzieci uczęszczających do klas 0-III 
oraz dziesięć rysunków uczniów klas 
IV-VI. 

Komisja w składzie: Joanna Rodowicz 
– Przewodnicząca, Magdalena Grzywacz 
i Hanna Matecka - Wieczorek postano-
wiła przyznać nagrody najzdolniejszym 
osobom. 

Wśród laureatów znalazł się TYMO-
TEUSZ LEON KSIĄŻYK zdobywca I miej-
sca w kat. KLAS 0-III. Praca wykonana 
pod okiem Katarzyny Książyk.

Ponadto dyplomy za udział w wy-
stawie otrzymują uczestnicy zajęć 
plastycznych - Szkic, plama, rysunek, 
perspektywa: Karolina Moczydłowska, 
Marcelina Janulewicz i Zuzanna Kar-
wacka prace wykonane pod okiem Da-
miana Sosnowskiego. 

X Międzynarodowy Konkurs 
Plastyczny - PRzyROdA
W KOLORACH 2020
W dniu 16 listopada 2020 r. zakończy-

ły się obrady Jury X Międzynarodowego 
Konkursu Plastycznego - PRZYRODA W 
KOLORACH 2020 organizowanego przez 
Młodzieżowy Dom Kultury w Krakowie. 
W tegorocznej edycji przeważały prace 
malarskie i rysunkowe, znaczną część 
stanowiły również fotografie oraz for-
my przestrzenne. Na konkurs najwię-
cej prac napłynęło z Polski, Chin (Hong 
Kong) oraz Ukrainy. Konkurencja była 
duża.

Tym bardziej pragniemy pogratulo-
wać uczestniczkom zajęć Pani Pauliny-
Nowaczyk Pisarskiej:

VICTORII DĘBEK za zdobycie I miej-
sca, w kategorii: malarstwo i rysunek; 
10-12 lat

oraz MICHALINIE MENDYK za zdoby-
cie wyróżnienia w tej samej kategorii.

Jury obradowało w składzie:
- Przewodniczący Piotr Lutyński  - 

artysta malarz, rzeźbiarz, autor akcji, 
instalacji, obiektów i rysunków.   

- Ignacy Czwartos - artysta malarz, 

rysownik, współzałożyciel Stowarzysze-
nia i galerii Otwarta Pracownia,

- Andrzej Łazarz – artysta malarz, 
Dyrektor MDK,

- Jacek Pasieczny – artysta malarz, 
wykładowca akademicki UP

- Monika Ćwik – kierownik Działu Ar-
tystycznego MDK, nauczyciel.

Wystawę prac uczestników nagro-
dzonych, wyróżnionych oraz zakwali-
fikowanych do wystawy będzie można 
oglądać w wersji internetowej - fo-
to-relacji z Galerii KONTUR przy ulicy 
Grunwaldzkiej 5 w Krakowie od dnia 2 
stycznia 2021 r.

Finał Małego Grand Prix 
w tańcu towarzyskim
22 listopada br. w łomiankach odbył 

się Finał Małego Grand Prix w Łomian-
kach turniej klasyfikacyjny w klasach 
HG i EF o Puchar Pani Burmistrz (III tur-
niej II cyklu).

III miejsce w kategorii 14-15 (Junior 
2) G KOMB 6T PREMIUM zdobyli Milena 
Kopacz i Piotr Kornafel parę przygoto-
wała Marta Kubizna – Lemieszkiewicz.
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Konkurs Recytatorski 
Warszawska Syrenka

Tegoroczna 43. edycja Warszawskiej 
Syrenki była nietypowa. Ze względu na 
pandemię, uczestnicy przygotowywali 
się w domowej przestrzeni. Filmy z na-
graniami obejrzało Jury, które wyłoniło 
laureata.

W dniu 17.11.2020 r. w Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa w Serocku rozstrzy-
gnięto gminne eliminacje.

Komisja w składzie:
1. Zdzisław Lewandowski 
    – przewodniczący Jury
2. Wioletta Guzik - członek Jury
3. Karolina Błaszczak-Modzelewska 
    – członek Jury 

po przesłuchaniu nadesłanych na-
grań wszystkich uczestników, wyłoniła 
laureata w danej kategorii wiekowej, 

która za zgodą Mazowieckiej Instytucji 
Kultury będzie reprezentować gminę w 
finale konkursu.

Laureat: JULIA KACZYŃSKA, kl V, 
Szkoła Podstawowa im. Witolda Zgle-
nickiego w Woli Kiełpińskiej.

Ponadto wyróżnienie i nagroda spe-
cjalna wędruje do ALICJI RASIŃSKIEJ, 
kl. IV, Szkoła Podstawowa Witolda Zgle-
nickiego w Woli Kiełpińskiej
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Turnieje niepodległościowe

Boisko w Stasim Lesie
Boisko wielofunkcyjne w Stasim Lesie 

od lipca do października tętniło sporto-
wym życiem. Z inicjatywy sołectwa ze 
Stasiego Lasu i Pana sołtysa Józefa Lu-
tomirskiego, odbywały się tam zajęcia 
sportowo rekreacyjne dla dzieci. Zaję-
cia odbywały się dwa razy w tygodniu, 
w czasie wakacji we wtorki i czwartki , 
a od września w soboty i niedziele. Ce-
lem zajęć było propagowanie aktywne-
go spędzania czasu wśród dzieci, a tak-
że edukacja sportowa pod względem 
samodzielnego korzystania z tego typu 
obiektów. Frekwencja dopisywała, co 
bardzo cieszyło prowadzących zajęcia 
instruktorów. Na zajęcia uczęszczały 
nie tylko dzieci ze Stasiego Lasu, ale 
także z innych okolicznych miejscowo-
ści, takich jak Wierzbica czy Serock. 
Uczestnicy zajęć, zarówno dzieci jak 
i rodzice, uznali tego typu inicjatywę 
za bardzo trafną i godną kontynuacji. 
Jednak największym sukcesem tego 
przedsięwzięcia były uśmiechnięte 
twarze ćwiczących dzieci.

W dniach 07-08.11.2020 r. w Serocku 
odbyły się dwa turnieje z okazji świę-
ta odzyskania niepodległości. Turniej 
tenisa stołowego skierowany był do 
dzieci oraz seniorów. Jako pierwsi swo-
je zmagania zaczęły "skrzaty". Zaraz 
po nich wystartowała kategoria "żak" 
a później "młodziki". Dodatkowo ro-
zegrano jeszcze dwie kategorie wśród 
dzieci - open dziewcząt i chłopców 
oraz grę deblową. Tuż po zmaganiach 
młodszych zawodników grę rozpoczęli 
seniorzy. Do kategorii OPEN MĘŻCZYŹ-

NI przystąpiło ok. 18 zawodników. Po 
czterogodzinnym maratonie gry wyło-
niono zwycięzców. 

W drugim dniu odbył się turniej 
"czwórek" siatkarskich, do których 
zgłosiły się cztery drużyny m.in z Na-
sielska czy Białegostoku. Turniej został 
rozegrany systemem każdy z każdym 
do dwóch wygranych setów. Najlepsi 
okazali się zawodnicy z Nasielska, za-
raz po nich uplasowali się zawodnicy z 
pobliskiego Pułtuska. Kolejne miejsca 
zajęły ekipy z Białegostoku i Serocka.

Obydwie imprezy zorganizowała 
spółka Serockie Inwestycje Samorzą-
dowe.
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39. rocznica wprowadzenia stanu wojennego
O północy 13 grudnia 1981 r. wła-

dze komunistyczne wprowadziły stan 
wojenny. Mimo upływu kilkudziesięciu 
lat temat ten budzi wiele emocji i kon-
trowersji. W 2012 r. agencja badawcza 
TNS przeprowadziła sondaż, z które-
go wynikało, że 43% Polaków uznało 
wprowadzenie stanu wojennego za 
uzasadnione, przeciwnego zdania było 
35%, a reszta nie miała jednoznacznej 
opinii. Nawet takie wyniki badań opi-
nii publicznej nie świadczą o tym, że 
Polacy akceptowali decyzję władz. Nie 
akceptowali, bo 13 grudnia zakończyło 
się ich marzenie o wolności.

dzień bez „Teleranka”
Większość Polaków dowiedziała się 

o wprowadzeniu stanu wojennego z ko-
munikatów radiowych i telewizyjnych 
ale zanim je nadano, cisza w radiu pa-
nowała do godziny 6.00, a w telewizji 
do godziny 12.00. Dzieci nie obejrzały 
popularnego programu telewizyjnego 
„Teleranek” emitowanego w każdą nie-
dzielę o godz. 9.00. Nadawane później 
na okrągło przemówienie gen. Wojcie-
cha Jaruzelskiego wywołało zaskocze-
nie, przerażenie i dezorientację.

O decyzji władz komunistycznych 
najwcześniej dowiedzieli się działacze 
Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego „Solidarność”, powszech-
nej organizacji działającej legalnie od 
10 listopada 1980 r. 

Aresztowania rozpoczęły się o pół-
nocy z soboty na niedzielę. Zamknięto 
ponad 5 tysięcy ludzi. W dniu wprowa-
dzenia stanu wojennego w działaniach 
na terytorium kraju wzięło udział ok. 
70 tys. żołnierzy Wojska Polskiego i 30 
tys. funkcjonariuszy MSW. Na ulicach 
miast pojawiło kilka tysięcy czołgów i 
transporterów opancerzonych.

Zakazano strajków i zgromadzeń, 
wprowadzono sądy doraźne, cenzurę 
rozmów telefonicznych i godzinę mi-
licyjną (zakaz przemieszczania się w 
godz. 22.00-6.00). Wstrzymano wyda-
wanie prasy, poza rządową „Trybuną 
Ludu” i wojskowym „Żołnierzem Wol-
ności”. Zawieszono naukę w szkołach 
i na uczelniach. Zmilitaryzowano kilka 
tysięcy zakładów przemysłowych i in-
stytucji, do których wysłano komisarzy 
wojskowych.

Tragedia „Wujka”
Decyzja komunistów wywołała opór. 

Członkowie „Solidarności” rozpoczę-
li akcje protestacyjne. ZOMO meto-
dycznie pacyfikowało kolejne strajki, 
m.in. w Stoczni Gdańskiej im. Lenina, 
Hucie im. Lenina w Krakowie, Fabryce 
Samochodów Ciężarowych w Lublinie, 
Stoczni im. Warskiego w Szczecinie i 
Hucie Katowice.

Największy opór stawili górnicy. 15 
grudnia 1981 r. oddział ZOMO został 
dwukrotnie wyparty z kopalni „Ma-
nifest Lipcowy”, a za trzecim razem 
kilkunastoosobowa grupa milicjantów 
otworzyła ogień do robotników, raniąc 
czterech z nich. 

16 grudnia w trakcie pacyfikacji ko-
palni „Wujek” funkcjonariusze ZOMO 
zastrzelili 9 górników. Protesty robot-

Obwieszczenie o wprowadzeniu stanu wojennego (Archiwum Państwowe w Gdańsku)
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Ulotka wydana przez władze komunistyczne (Archiwum Państwowe w Gdańsku)

nicze najdłużej trwały w kopalni „Zie-
mowit” (do 22 grudnia) i „Piast” (do 
28 grudnia). Pojawiły się też protesty 
uliczne. 16 grudnia zomowcy otworzył 
ogień do manifestantów w Gdańsku i 
ranili ponad 300 osób. Następnego dnia 
postrzelili 4 osoby. Pacyfikacje i repre-
sje trwały przez kolejne miesiące. W 
czasie stanu wojennego zginęło około 
40 osób.

Jutrzenka wolności
Stan wojenny zawieszono 31 grud-

nia 1982 r. a zniesiono 22 lipca 1983 r. 
Nie oznaczało to całkowitego zniesie-
nia ograniczeń i wstrzymania represji 
wobec opozycji. Protesty społeczne, 
prowadzone  w różnej formie, trwały 
aż do roku 1989. 

6 lutego 1989 r. rozpoczęły się ob-
rady Okrągłego Stołu w których uczest-
niczyła strona rządowa i opozycyjna. 5 
kwietnia podpisano porozumienie i już 
17 kwietnia ponownie zarejestrowa-
no NSZZ „Solidarność”. Dalej wypadki 
potoczyły się jak lawina. 4 czerwca 
odbyły się pierwsze częściowo wolne 
wybory do Sejmu i całkowicie wolne do 
Senatu. 

Zwycięstwo kandydatów „Solidarno-
ści” było ogromne. 24 sierpnia opozy-
cjonista Tadeusz Mazowiecki otrzymał 
propozycję tworzenia rządu. 7 wrze-
śnia rozwiązano ZOMO. 12 września 
Sejm udzielił wotum zaufania nowemu 
rządowi. 

18 listopada znienawidzony „Dzien-
nik Telewizyjny” zastąpiły „Wiadomo-
ści”. Kolejny rok był również przeło-
mowy. 6 kwietnia 1990 r. rozwiązano 
SB, a w miejsce Milicji Obywatelskiej 
utworzono Policję Państwową. 27 
maja odbyły się pierwsze wolne wybo-
ry samorządowe. 9 grudnia, w II turze 
wyborów, zwyciężył Lech Wałęsa i 22 
grudnia został zaprzysiężony na urząd 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Z perspektywy 39. lat należy stwier-
dzić, że wprowadzenie stanu wojen-
nego było początkiem końca rządów 
komunistów w Polsce. 

Władza, bezradna wobec społeczeń-
stwa łaknącego wolności, posunęła się 
do brutalnego rozwiązania siłowego. To 
był objaw słabości i gnicia obozu wła-
dzy.

Mirosław Pakuła
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Pamięci serockich Żydów
5 grudnia 2020 r. mija 81. rocznica 

wypędzenia ludności żydowskiej z Se-
rocka, społeczności, która przed II woj-
ną światową stanowiła prawie połowę 
mieszkańców miasta. 

Jak wynika ze wspomnień, polscy 
i żydowscy sąsiedzi żyli zgodnie i nie 
zmieniły tego nawet incydenty antyse-
mickie w latach 30. XX w. 

Dramat serockich Żydów rozpoczął 
się zaraz po wybuchu II wojny świato-
wej, już we wrześniu 1939 r., a zakoń-
czył wypędzeniem z miasta 5 grudnia 
1939 r.

Tragedia ludności żydowskiej
5 września 1939 r. przed południem 

na Serock spadły bomby. Niemcy omył-
kowo potraktowali wały dawnej twier-
dzy napoleońskiej jako pozycje obron-
ne i wykonali nalot, podczas którego 
zostało zbombardowane także centrum 
miasta. Zostały zniszczone żydowskie 
domy Jakowa Graniewicza, Jakowa Ro-
senberga, Arona Lejby Zylbersztajna i 
Motela Mendzelewskiego. Najbardziej 
tragiczne w skutkach było trafienie w 
dom Rosenberga, jeden z największych 
domów w mieście, położony w miejscu 
dzisiejszego domu handlowego „Wod-
nik”. W piwnicy schroniło się blisko 
100 osób, mieszkańców Serocka i ucie-

kinierów z Nasielska. Relacje mówią o 
różnej liczbie zabitych. Podawane są 
liczby od 40 do 72 osób. 

10 września 1939 r., dzień po zaję-
ciu Serocka przez Niemców, w polskim 
sklepie na ulicy Zakroczymskiej zginął 
niemiecki żołnierz. 

Represje spotkały w znacznej czę-
ści ludność żydowską. Około trzystu 
mężczyzn w wieku 15-45 lat Niemcy 
zamknęli w synagodze, którą wcześnie 
zdewastowali i zbezcześcili. Kilkudnio-
wy pobyt w prowizorycznym więzieniu 
był ciężkim przeżyciem. Niemcy bili 
przy każdej okazji, nawet za próbę 
podejścia do okien dla zaczerpnięcia 
świeżego powietrza. 

Utrudniony był nawet dostęp do 
toalety. Dla zabawy oprawcy umieści-
li parę stołów wzdłuż i wszerz, żeby 
uwięzieni musieli skakać. 

15 września  1939 r. kilkusetosobo-
wą grupę Żydów popędzono przez Puł-
tusk do Ciechanowa. Stamtąd trafili do 
Riesenburga (dziś Prabuty) w Prusach 
Wschodnich. 30 września zostali uwol-
nieni. jednak większość nie wróciła do 
Serocka, lecz udała się do zajętego 
przez Rosjan Białegostoku .

Wkrótce sytuacja stała się jeszcze 
gorsza, bo zaczęły się mordy i gwałty na 
Żydach a 15 listopada 1940 r. utworzo-

no getto w legionowskim Ludwisinie, w 
którym oprócz legionowian zamknięto 
część mieszkańców Serocka. 

Likwidacja getta nastąpiła 3 paź-
dziernika 1942 r. Z kolei ostateczne 
wypędzenie ludności żydowskiej z Se-
rocka (około 3 tys. osób) nastąpiło dużo 
wcześniej, bo 5 grudnia 1939 r. Żydów 
popędzono najpierw do Nasielska, a 
stamtąd trafili do Białej Podlaskiej, 
Międzyrzecza, Łomaz oraz Łukowa.

Bracha Hadas Sikorska tak wspomi-
nała wypędzenie Żydów z Serocka:

Rynek był pełen Żydów stojących 
z paczkami i walizkami. Niemcy krzy-
czeli bestialsko. Nie pozwalali nikomu 
usiąść i każdy miał się ustawić w szere-
gu. Widziałam, jak naziści przyprowa-
dzili grupę Żydów, po czym zastrzelili 
ich w jednym z rogów rynku. 

Zawładnęła nami panika, ale nie 
mogliśmy ani krzyczeć ani płakać, jako 
że nie chcieliśmy denerwować prześla-
dowców. Trochę dalej z boku zatrzy-
mali się goje z miasteczka, obserwując 
spokojnie sceny naszego poniżenia. 
Już rankiem deportowali nas do Nasiel-
ska. Zmusili nas do trzydziestokilome-
trowego biegu. Wielu, którzy nie mogli 
kontynuować z powodu wycieńczenia, 
zostało rozstrzelanych. 

Większość serockich Żydów została 

Grupa Żydów przed wypędzeniem z Serocka, 5 grudnia 1939 r. (S. Gutkowski, Niezatarte historie. Księga o Serocku, Pułtusk-Serock 2016, s. 201)
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Lapidarium odsłonięte w 2014 r. na serockim cmentarzu (fot. M. Pakuła)

zamordowana. Część ocalałych z holo-
kaustu osiedliła się po wojnie w Łodzi, 
Dzierżoniowie i Szczecinie, a część wy-
emigrowała, m.in. do Stanów Zjedno-
czonych, Izraela i Argentyny.

Pamięć o sąsiadach
W Serocku żywa jest pamięć o ży-

dowskich sąsiadach. W 1992 r., z ini-
cjatywy dr. Sławomira Jakubczaka 
i władz samorządowych, w pobliże 
dawnego cmentarza żydowskiego przy 
ulicy Pułtuskiej przeniesiono macewy z 
grodziska Barbarka. 

Macewy znalazły się na wzgórzu gro-
dowym, po tym jak Niemcy zniszczyli 
kirkut i z nagrobków urządzili schody 
na taras widokowy.

W 2011 r. teren dawnego cmenta-
rza zwrócono Gminie Wyznaniowej 
Żydowskiej w Warszawie. Rok później 
na tym terenie było już około 70-80 
fragmentów płyt nagrobnych. 27 sierp-
nia 2014 r. odbyła się tam uroczystość 
odsłonięcia pomnika upamiętniającego 
cmentarz żydowski w Serocku. Na ścia-
nie z fragmentów macew – lapidarium 
– umieszczono tablicę z napisem:

Teren cmentarza żydowskiego w 
Serocku. Miejsce pochówku Żydów od 
XVIII w. Zniszczony przez niemieckich 
nazistów w 1939 r. 

Nagrobki przez wiele lat leżały na 
stosie nieopodal cmentarza. Ten po-
mnik jest hołdem dla niegdyś kwit-

nącej gminy żydowskiej i żydowskich 
mieszkańców Serocka, zamordowa-
nych podczas Holokaustu ze względu 
na ich pochodzenie. Wzniesiony przez 
United States Commission for the Pre-
servation of America's Heritage Abroad 
i jej członka Lee R. Seeman we współ-
pracy z Fundacją Ochrony Dziedzictwa 
Żydowskiego i dzięki wsparciu rodziny 
kongresmena Gary'ego L. Ackermana, 
przyjaciół i rodziny Hannah Champ-
ness, Melvina i Beli Schoenfeldów, 
Stanleya Silversteina, rodziny Jeffrey'a 
Barnetta i wielu innych.

W 2016 r. ukazała się książka Silvio 
Gutkowskiego „Księga o Serocku. Nie-
zatarte historie” przedstawiająca życie 
Żydów w przedwojennym i wojennym 
Serocku. W powstałej w 2017 r. Izbie 
Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku 
znajduje się fragment ekspozycji po-
święcony ludności żydowskiej. Losy se-
rockich Żydów opisuje także w swoich 
publikacjach dr Sławomir Jakubczak.

5 grudnia 2019 r. władze samorzą-
dowe odsłoniły na serockim rynku pa-
miątkową płytę z napisem: 

Pamięci żydowskich mieszkańców 
Serocka w 80. rocznicę wypędzenia przez 

Niemców 5 grudnia 1939 r. 
Samorząd Miasta i Gminy Serock, Serock 

2019.

Mirosław Pakuła
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w 80. rocznicę 
wypędzenia żydowskich mieszkańców Serocka
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Bądź na bieżąco z informacjami z gminy
Mobilny system 
informacji SISMS
Od kilku lat Urząd Miasta i Gminy 

Serock oferuje mieszkańcom bezpłat-
ny system informacji SMS, za pomocą 
którego przekazujemy najważniejsze 
informacje z gminy. Rozszerzyliśmy 
nowe usługi informacyjne o możliwość 
pobrania aplikacji mobilnej na smart-
fony. Bezpłatny system informacji 
lokalnej działa już w kilkuset gminach 
i miastach. Za jego pomocą samorządy 
i różne podmioty przekazują na bieżąco 
informacje o sprawach wpływających 
na komfort życia mieszkańców. System 
pozwala na komunikację kanałami (do 
wyboru): SMS oraz przez aplikację Blisko. 
Wybierz system powiadamiania i bądź 
na bieżąco z informacjami z Urzędu 
Miasta i Gminy Serock.

UWAGA: Prosimy, aby wybrać tylko 
jedną usługę – użytkownicy tradycyj-
nych telefonów komórkowych – usługę 
informacyjną sms, natomiast użytkow-
nicy smartfonów aplikację BLISKO. Ścią-
gając aplikację BLISKO mają Państwo 
możliwość podania swojego numeru 
telefonu, wówczas będziecie mogli 
również otrzymywać wiadomości SMS.

Wiadomości SMS:
• tradycyjne krótkie komunikaty 

tekstowe dostępne na wszystkie typy 
telefonów komórkowych

• rejestracja przez formularz on-li-
ne lub kod SMS

Aplikacja BLISKO:
• jeśli masz smartfona pobierz 

bezpłatną aplikację BLISKO
• wpisz w wyszukiwarce swoją miej-

scowość
• sprawdź z jakich kanałów komu-

nikacji korzystają nadawcy (Aplikacja 
Blisko, SMS, E-mail)

• jeśli chcesz otrzymywać wiado-
mości SMS lub E-mail, zarejestruj się 
przez formularz on-line

• w każdej chwili możesz zmieniać 
swoje ustawienia: nadawców i ich 
serwisy, kanały komunikacji

Aplikacja „Blisko” to jeden z 
elementów systemu wczesnego ostrze-
gania SISMS, za pomocą którego można 
otrzymać informacje, dotyczące m.in. 

występujących niepokojących zdarzeń 
czy spraw, które interesują miesz-
kańców. System SISMS to narzędzie, 
dzięki któremu możemy błyskawicznie 
dotrzeć do mieszkańców. Do zareje-
strowanej osoby wysyłamy informacje 
dotyczące przedsięwzięć gminnych.

Jak korzystać z systemu SISMS? 
Wybierz nadawców: Każdy nadaw-

ca proponuje własny zestaw serwisów 
– wybierz te serwisy, które Cię intere-
sują (powiadomienia będą przychodzić 
tyko z wybranych serwisów). W każdej 
chwili możesz zmieniać swoje usta-
wienia: nadawców i ich serwisy, kana-
ły komunikacji. W aplikacji „Blisko” 
można również włączyć inne powiado-
mienia:

– Child Alert – ogólnopolski kanał z 
komunikatami na temat poszukiwania 

zaginionych dzieci,
– RSO – czyli Regionalny System 

Ostrzegania nadający komunikaty o 
zagrożeniach pogodowych i nie tylko,

– wyłączenia prądu – informacje od 
operatorów energetycznych o planowa-
nych i awaryjnych wyłączeniach prądu 
z dokładnością do ulicy i numeru bloku 
(po podaniu nazwy ulicy i numeru),

– jakość powietrza – komunikaty o 
jakości powietrza dowolnie wybranej 
stacji (należy wybrać z listy dostęp-
nych stacji).

Aplikacja jest darmowa, a korzysta-
nie z niej całkowicie bezpłatne. Komu-
nikator wymaga jedynie połączenia z 
internetem. Aplikację można pobrać na 
wszystkie systemy mobilne w Google 
Play, APP Store oraz Windows Store, 
wpisując w wyszukiwarkę „Blisko”.
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Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, 
co to będzie?.. 

30 października na scenie Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Serocku odbyło 
się widowisko przybliżające słowiań-
ski obrzęd Dziadów czyli uroczystości 
obchodzonej na pamiątkę zmarłych 
przodków. W scenariuszu, oprócz infor-
macji przybliżających przebieg tego 
obrzędu, znalazły się także fragmenty 
dzieła Adama Mickiewicza, który swój 
utwór zatytułowany "Dziady" napisał 
właśnie z inspiracji tym dawnym świę-
tem zmarłych. Widowisko było kolej-
nym z cyklu ROLA FOLKLORA, po ubie-
głorocznych Zapustach, Nocy Kupały, 
Dożynkach i Szczodrych Godach. I tym 
razem za reżyserię odpowiadała Anna 
Kutkowska, a za oprawę muzyczną 
Bogusława Segiet. 

Wydarzenie to zostało zorganizo-
wane przez Stowarzyszenie Kulturalny 
Serock, które otrzymało od burmistrza 
zgodę na kontynuowanie cyklu pod tą 
samą nazwą natomiast z nowym rozsze-
rzeniem: ROLA FOLKLORA czyli dalszy 
ciąg poszukiwań lokalnej ludowej obrzę-
dowości. Przedstawienie było ostat-
nim zagranym dla publiczności, przed 
zamknięciem placówek kultury, chociaż 
i tak bardzo okrojonej. Transmisję "na 
żywo" ze spektaklu można było oglądać 
na stronie fb Urzędu Miasta i Gminy w 
Serocku, gdzie nagranie cały czas jest 
dostępne. Dziękujemy za ogromne zain-
teresowanie tym widowiskiem - "Dziady" 
zostały obejrzane przez ponad 2 tysią-
ce widzów. W odtworzonym obrzędzie 
wystąpiły 22 osoby (najmłodsza ma lat 
6, a najstarsza 78), natomiast w warsz-
tatach przed widowiskiem uczestniczyło 
łącznie 40 osób, w tym osoby pomaga-
jące przy powstawaniu scenografii. Nie 
wszyscy chcieli wystąpić na scenie, a 
niektórym na drodze stanęła niedyspo-
zycja zdrowotna.

Stowarzyszenie Kulturalny Serock w 
lutym rozpocznie prace nad kolejnym 
widowiskiem z cyklu ROLA FOLKLORA, a 
będą to Jare Gody czyli dawne święta 
wielkanocne.

Operacja była realizowana w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność wdrażanej przez LGD 
Zalew Zegrzyński.

Anna Kutkowska
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nowe inwestycje
W przestrzeni działań inwestycyj-

nych niezmiennie dużo się dzieje, nie 
zwalniamy tempa nawet pomimo pan-
demii, która jednak znacznie utrudnia 
realizację zadań.

Z początkiem listopada już nie tylko 
w terenie, ale także od strony formal-
nej zakończyliśmy budowę sieci kana-
lizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w 
Wierzbicy, Królewskiej w Jadwisinie, i 
Pogodnej w Stasim Lesie. Dokonaliśmy 
też odbioru technicznego ul. Arcie-
chowskiej w m. Cupel.

Ponadto obecnie trwają prace bu-
dowlane związane z rozpoczętymi nie-
dawno inwestycjami, takimi jak: budo-
wa placu zabaw w m. Dębe, budowa 
terenu rekreacyjnego w m. Wierzbica, 
budowa ul. Poprzecznej w Borowej 
Górze, budowa kanalizacji sanitarnej 
w ul. Stokrotki wraz z przepompownią 
ścieków zlokalizowaną w ul. Warszaw-
skiej, a także z zadaniem rozpoczętym 
w ubiegłym roku i planowanym do za-
kończenia w przyszłym – tj. budową 
stacji uzdatniania wody w Serocku.

Oprócz trwających już realizacji 
planujemy, że w najbliższych dniach 
rozpoczną się też roboty budowlane 
na ul. K. Wielkiego i ul. Słowackiego w 
Serocku, a także te związane z budową 
wodociągu w miejscowości Dębe.

Realizując zadania w terenie, jed-
nocześnie pracujemy nad przygoto-
waniem planu inwestycji na następny 
rok i lata kolejne. Bardzo istotnym 
zamierzeniem z zakresu modernizacji 
infrastruktury oświatowej jest plano-
wane na przyszłe miesiące rozpoczęcie 
rozbudowy szkoły w Woli Kiełpińskiej o 
oddziały przedszkolne. Dokumentacja 
techniczna została złożona do wydziału 
Architektury Starostwa Powiatowego w 
Legionowie w związku z czym czekamy  
już tylko na tylko na wydanie pozwo-
lenia na budowę. Innym zadaniem z 
tego zakresu, nad którym  zaczęliśmy 
prace, jest planowany na przyszły rok 
generalny remont wszystkich pomiesz-
czeń kuchni obsługującej przedszkola-
ków i uczniów z placówki w Serocku. 
Będzie to spore wyzwanie z uwagi na 
fakt, że remont będzie miał duży za-
kres, a możliwy jest do zrealizowania 
wyłącznie w miesiącach wakacyjnych. 

Warto wspomnieć także o zadaniach 

przewidzianych na lata następne, ta-
kich jak chociażby rozbudowa Szkoły 
Podstawowej w Jadwisinie. Obecnie 
kończymy  prace związane z  przygo-
towaniem projektu technicznego dla 
tego przedsięwzięcia. 

Nie sposób w tym miejscu wymie-
niać wszystkich realizacji, którymi się 

obecnie zajmujemy, ale zapewniamy 
Państwa, że oprócz wspomnianych po-
wyżej - toczy się mnóstwo mniejszych, 
ale równie ważnych dla mieszkańców 
zadań.

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji




