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Niech nadchodzące 
święta wielkanocne 

przyniosą spokojne i radosne dni. 

Niech ten świąteczny czas 
będzie pełen życzliwości, 

wdzięczności i rodzinnego ciepła.

 Niech wiosenna aura, 
w której dokonuje się Zmartwychwstanie, 

przyniesie odrodzenie wiary, 
nadziei i miłości. 

Wesołego Alleluja!
życzą
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Wiosna przyjdzie i tak… to hasło, które towarzyszyło konkursowi 
zorganizowanemu przez Centrum Kultury wybrzmiewa dziś z nadzie-
ją, która pozwala nam podejmować wiele działań z przekonaniem, 
że niezależnie od sytuacji, będą możliwe do zrealizowania. Podob-
nie jest z działaniami samorządu – podejmujemy wiele inicjatyw 
z przekonaniem, że uda nam się je zrealizować pomimo czasowych 
utrudnień. Dynamizm towarzyszący pandemii powoduje, że niektó-
re decyzje musimy podejmować szybko, uwzględniając wchodzące 
w życie obostrzenia, lub z wyprzedzeniem – biorąc pod uwagę przede 
wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców. Optymistyczny scenariusz, 
że wszystkie nasze zamierzenia uda się zrealizować w znanej dotąd 
formie – jest mało prawdopodobny. Będziemy się starać jednak, aby 
zrealizować je „i tak” – w nieco innej formie, może w innym terminie, 
ale w przekonaniu, że to najlepsza opcja. 

Ten kierunek da się wyczuć podczas lektury niniejszego numeru 
Informatora. Realizujemy planowane inwestycje – pomimo wszystko. 
Nie rezygnujemy z planów na przedsięwzięcia sportowe – pomimo 
wszystko. Zapraszamy na inicjatywy kulturalne – pomimo wszystko, 
ale kierujemy się w tych planach rozsądkiem i chęcią zapewnienia od-
biorcom bezpieczeństwa. Dlatego prosimy Państwa o wyrozumiałość, 
kiedy nie wszystko przebiega tak, jak w latach poprzednich. 

Przed nami święta wielkanocne i pierwsze tygodnie wiosny. Mamy 
nadzieję, że przyniosą one oddech i odpoczynek od niełatwej dla 
wszystkich rzeczywistości. Przeżyjmy je w zdrowiu i spokoju, nabie-
rając sił na kolejne miesiące. Wszystkiego dobrego! 

Redakcja

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 KWIETNIOWE...

W NUMERZE

Rozmowy z Burmistrzem Arturem Borkowskim:
w godz. 12.00 – 14.00 - telefonicznie pod nr 22 782 88 05 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.

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 ochrony 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.

Funkcjonowanie urzędu  ....................  4
Narodowy Spis Powszechny 2021 
– Twoje dane będą bezpieczne!  ...........  5
Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 
(01.06.2021 r. – 31.05.2022 r.)  ............... 5
Działania dotyczące planowanej S50  .....  6
Warianty budowy trasy S50  ................  7
Rozmowy w sprawie nabycia 
przez gminę gruntów w Jadwisinie  .......  6
Inwestor z Serocka ze wsparciem od ŁSSE  ..  6
Kolej Zegrze 
– Przasnysz na właściwych torach  ........  7
Z nadejściem wiosny coraz więcej 
działań inwestycyjnych będzie 
zauważalnych w terenie  ...................  8
Rozbudowa sieci wodociągowej  ...........  8
Koncepcja docelowego zaopatrzenia 
gminy w wodę ................................  9
Nowy Partner Programu 
„Karta Serocczanina”  .....................  10

Program priorytetowy „Moja Woda”  ...  12
Masz szczelny zbiornik na nieczystości 
ciekłe? Przypominamy 
o Twoich obowiązkach! ....................  12
Odbiór odzieży, tekstyliów oraz ZSEIE  ... 12
Odbiór odpadów komunalnych 
sprzed posesji – ważne informacje!  ....  13
Nabory służące środowisku  ..............  13
Spółdzielnia „Słoneczny Serock”  .......  14
Sezon prac wiosennych w pełni  .........  15

Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów 
przedszkolnych 
na rok szkolny 2021/2022  ................  16
Dofinansowanie zajęć sportowych 
dla uczniów  ................................  16
Przedłużenie terminu rekrutacji 
do klasy sportowej!   ......................  16
Zakup podręczników i przyborów w ramach 
Klubów Kluczowych Kompetencji  .......  17
e-PUAP załatw sprawę on-line  ..........  17

Wiosna przyszła i tak  .....................  18
Koncerty charytatywne  ...................  18
Koncert Pogodny  ..........................  19
Muzyczny Podwieczorek 
„Kobieta niejedno ma imię”  ............  19

Kłamstwa katyńskie  .......................  20
Pamięć o Jerzym Szaniawskim  ..........  21
Relikwie św. Wojciecha w Serocku  .....  22

11 kwietnia DZIEŃ PAMIĘCI ZBRODNI KATYŃSKIEJ 
godz. 11.00 Msza święta w kościele pw. ZNMP w Serocku

13 kwietnia, godz. 12.00 symboliczne złożenie wiązanki przed tablicą pamięci na serockim rynku 
prelekcja dr. Mirosława Pakuły, pt. Zbrodnia Katyńska 1940 – fanpejdż Izby Pamięci i Tradycji 
Rybackich w Serocku 
wystawa outdoorowa Seroccy Katyńczycy – rynek w Serocku 
wystawa okolicznościowa Zbrodnia Katyńska 1940. Zagłada polskich elit

11 kwietnia, godz. 15.00, Muzyczny Podwieczorek, Koncert wiosenny, 
wystąpią: Łukasz Parcheta – skrzypce, Michał Owczarek – fortepian, zapisy w CKiC tel. 22 782 80 70; 
transmisja on-line: fanpejdż Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

25 kwietnia, godz. 18.00, Jeszcze w zielone gramy – komedia swawolna, 
wystąpią: Stanisław Banasiuk, Ewa Lorska, Wojciech Duryasz; bilety w cenie 30 zł, tel. 22 782 80 70 
 
OBCHODY ŚWIĘTA PATRONA SEROCKA:

25 kwietnia  godz. 11.00, Msza święta w intencji mieszkańców Miasta i Gminy Serock 
godz.15.00, prelekcja dr. Radosława Lolo, pt. Żywot św. Wojciecha, patrona Serocka 
w kontekście drzwi gnieźnińskich  – fanpejdż Izby Pamięci i Tradycji 

Wojciechowe świętowanie na sportowo:

Turnieje:
18 kwietnia - 6 piłkarskich 

Zawody:
9 maja - biegi dla dorosłych Open oraz dzieci i młodzieży 
15 maja - tenisa stołowego 
16 maja - piłki siatkowej 

Szczegóły i zapisy na www.sis.serock.pl
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Funkcjonowanie urzędu w czasie pandemii
*Prosimy o sprawdzenie aktualnej 

informacji na stronie www.serock.pl
W trosce o bezpieczeństwo Państwa 

i naszych pracowników, w związku z za-
grożeniem epidemiologicznym, Urząd 
Miasta i Gminy w Serocku DO ODWO-
ŁANIA zawiesza obsługę interesantów w 
kontakcie bezpośrednim.

W miarę możliwości prosimy o kon-
takt telefoniczny, pocztą elektroniczną 
bądź załatwienie spraw przez ePUAP. 
TUTAJ znajdą Państwo instrukcję, jak 
można sprawy załatwić online.

W sytuacjach wyjątkowych wnioski, 
pisma itp. należy złożyć w urnie, znaj-
dującej się w przedsionku Urzędu. Od-
biór dokumentów w umówionym wcze-
śniej z pracownikiem terminie, możliwy 
jest osobiście, poprzez podajnik na do-
kumenty, 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-

Narodowy Spis Powszechny 2021
– Twoje dane będą bezpieczne!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 mał-
żeńskiego będą odbywały się zgodnie z 
harmonogramem, z zachowaniem środ-
ków reżimu sanitarnego i ogranicze-
niem liczby uczestników uroczystości 
do minimum.

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 Bor-
kowskiego i zastępcę Marka Bąbolskiego 
będą odbywały się telefonicznie i za po-
mocą video konferencji wg poniższego 
harmonogramu:

Rozmowy z Burmistrzem Arturem 
Borkowskim:

w godz. 12.00 – 14.00 - telefonicz-
nie pod nr 22 782 88 05 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 kolejno-
ści 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 inwe-
stycjami, sprawami komunalnymi, wo-
dociągowymi i ochrony 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

WNIOSKI NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022 (01.06.2021 r. – 31.05.2022 r.)

w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ od dnia 1 lutego 2021 r. przyjmowane są drogą 
elektroniczną, natomiast w wersji papierowej można je będzie składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej od 
dnia 1 kwietnia 2021 r.

1 kwietnia rozpocznie się Narodowy 
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
2021 i potrwa do 30 czerwca lub do 
30 września (trwają prace legislacyjne 
nad nowelizacją ustawy o Narodowym 
Spisie Powszechnym Ludności i Miesz-
kań 2021 wydłużającą czas jego realiza-
cji). Zmiany mają umożliwić efektywne 
przeprowadzenie spisu w warunkach 
zagrożenia epidemicznego COVID-19. 
Obowiązek udziału w spisie dotyczy 
każdego.

Informacje zbierane podczas 
Narodowego Spisu Powszechne-
go Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 
2021) będą podlegać rygorystycznej 
ochronie. Gwarantują to zarówno 
zapisy prawne nakładające m.in. 
bezwzględny obowiązek zachowa-
nia tajemnicy statystycznej, jak i 
zabezpieczenia informatyczne blo-
kujące osobom niepowołanym do-
stęp do danych spisowych. 

Ochrona danych zbieranych podczas 
spisów powszechnych i wszystkich in-

nych badań ma dla polskiej statystyki 
publicznej bezwzględny priorytet. Wy-
pełniając formularz spisowy NSP 2021 
możemy być pewni, że dane nie będą 
ujawnione ani przekazane innym pod-
miotom. 

Wszystkie dane osobowe przetwa-
rzane w ramach prac spisowych są po-
ufne i podlegają szczególnej ochronie, 
na zasadach określonych w ustawie 
o statystyce publicznej oraz w ustawie 
o ochronie danych osobowych. Osoby 
wykonujące prace spisowe są obowią-
zane do przestrzegania tajemnicy sta-
tystycznej. 

Zasada tajemnicy statystycznej 
ma charakter absolutny, jest wieczy-
sta, obejmuje wszystkie dane osobowe 
i nie przewiduje żadnych wyjątków da-
jących możliwość jej uchylenia. Za jej 
złamanie grozi do lat 3 kary pozbawie-
nia wolności. 

Dane spisowe są również odpo-
wiednio zabezpieczone pod względem 
informatycznym. Właściwa ochrona 

informatyczna jest niezbędna – bada-
nia statystyczne są dziś prowadzone 
w przeważającej mierze za pośrednic-
twem Internetu. Również podczas NSP 
2021 spis każdej osoby będzie przepro-
wadzany za pośrednictwem aplikacji 
internetowej.

System zabezpieczeń informatycz-
nych polskiej statystyki publicznej jest 
na bieżąco sprawdzany i aktualizowany. 
Zadziałał bez zarzutu podczas ubiegło-
rocznego Powszechnego Spisu Rolnego.

Warto podkreślić, że dane spisowe 
będą przekazywane do wiadomości pu-
blicznej jedynie w formie zagregowanej 
– czyli łącznie dla danego szczebla tery-
torialnego (gmina, powiat, wojewódz-
two, kraj) lub zakresu tematycznego 
(np. gospodarstwa domowe wg liczby 
osób). W żadnym wypadku nie będą pu-
blikowane dane dotyczące poszczegól-
nych osób lub pojedynczego gospodar-
stwa domowego!

Więcej informacji 
znajduje się na stronie https://spis.gov.pl. 

Z całego serca dziękujemy wszystkim darczyńcom...
Iza Siemińska, mama Martynki

PRZEKAŻ 1%
Martynka na Gwiazdkę 2015 oprócz zabawek pod choinkę
dostała od losu guza mózgu. Jej walka o zdrowie nadal trwa

KRS 0000270809 „SIEMIŃSKA 6039”

PODATKU

Bardzo prosimy o przekazanie 1%
z Państwa podatków dla Martynki.
Fundacja Avalon: KRS 0000270809
cel szczegółowy: „SIEMIŃSKA 6039”

Darowizny: Fundacja AVALON
Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym
ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa

nr konta: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001
Tytułem: „Siemińska 6039”

wzór wypełnienia:

Siemińska, 6039
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Rozmowy w sprawie nabycia przez gminę
gruntów w Jadwisinie

Działania dotyczące planowanej S50 Kolej Zegrze – Przasnysz na właściwych torach

Zakończenie pierwszego etapu gromadzenia środków 
niezbędnych do przygotowania Wstępnego Studium Pla-
nistyczno-Prognostycznego linii kolejowej Zegrze Prza-
snysz to bardzo ważny krok, który umożliwia podjęcie 
kroków zmierzających do podpisania umowy z wyko-
nawcą tego dokumentu. Tym cenniejsze jest wsparcie, 
które na obecnym etapie Miasto i Gmina Serock otrzy-
muje od partnerów samorządowych również zaangażo-
wanych w ten proces – Artur Borkowski, Burmistrz Miasta 
i Gminy Serock.

17 marca 2021 roku Rada Miejska 
w Serocku podjęła uchwałę o zmianach 
w budżecie Miasta i Gminy Serock, któ-
re umożliwiają zawarcie umowy na wy-
konanie Wstępnego Studium Planistycz-
no-Prognostycznego (WSPP) dla linii 
kolejowej Zegrze – Przasnysz.

Ten niezwykle istotny krok rozpoczy-
na proces opracowania pierwszego do-
kumentu strategicznego dedykowanego 
tej inwestycji. W następstwie opraco-
wanego dokumentu (który powinien 
powstać do 29 października bieżącego 
roku) poznane zostaną m.in. potencjal-
ne warianty trasy przyszłej linii kolejo-
wej. Opracowanie dokumentu będzie 
stanowiło podstawę do prowadzenia 
dalszego procesu inwestycyjnego, 
a w konsekwencji - miejmy nadzieję, 
na nieodległą perspektywę budowy linii 
kolejowej.

Przypomnijmy, że inicjatywa re-
alizacji nowej linii kolejowej jest 
wspólnym przedsięwzięciem samo-
rządów reprezentujących region pół-
nocnego Mazowsza oraz Samorządu 
Województwa Mazowieckiego. Projekt 
został zgłoszony do krajowego progra-
mu „Kolej+”, w którym pozytywnie 
przeszedł pierwszy etap rekrutacji. 
Opracowanie WSPP dla nowej linii 
kolejowej jest natomiast elementem 
II etapu rekrutacji, który trwał bę-
dzie do końcówki listopada bieżącego 
roku. Decyzją wszystkich samorządów 
zaangażowanych w proces liderem 
projektu jest Miasto i Gmina Serock. 
Opracowanie WSPP, jako wspólne 

przedsięwzięcie grupy samorządów 
wiąże się z uzyskaniem przez Miasto 
i Gminę Serock dotacji na ten cel ze 
środków poszczególnych partnerów. 
Do grupy samorządów, które podjęły 
już uchwały niezbędne do zabezpie-
czenia środków finansowych w formie 
dotacji dla Miasta i Gminy Serock za-
liczają się:

• Województwo Mazowieckie,
• powiaty: przasnyski, makowski 

i pułtuski,
• gminy i miasta: Pokrzywnica, Win-

nica, Pułtusk, Karniewo, Maków Mazo-
wiecki, Szelków, Krasne, Płoniawy-Bra-
mura, Przasnysz (miasto).

Część samorządów zaangażowanych 
w proces, jest jeszcze na etapie wpro-
wadzania niezbędnych korekt w obrębie 
własnych uchwał budżetowych, dlatego 
przedstawione wyliczenie ma charak-
ter otwarty. Kwota dotacji założona w 

11 marca Burmistrz Artur Borkow-
ski wziął udział w posiedzeniu Komisji 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego, 
podczas którego przedstawił radnym 
stanowisko władz Miasta i Gminy Se-
rock odnośnie planowanej inwestycji 
GDDKiA dotyczącej budowy drogi eks-
presowej S50. 

Władze Serocka, Radzymina, Dą-
brówki, Zabrodzia, Somianki i Klem-
bowa prowadzą rozmowy z innymi 
włodarzami, którzy mogliby poprzeć 
ich wniosek o uwzględnienie w inwe-
stycji tzw. wariantu północnego. We-
dług samorządowców będzie on mniej 
ingerował w środowisko naturalne, 
infrastrukturę gminną, czy układ prze-

strzenny wszystkich wymienionych 
miast i gmin. 

W tej chwili działania włodarzy 
zmierzają do wypracowania wspólnego 
stanowiska, które w formie listu inten-
cyjnego zostanie przekazane przedsta-
wicielom Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad. 

Budowa drogi S50 i projekt planowa-
nej dużej obwodnicy aglomeracji war-
szawskiej budzi ogromne emocje spo-
łeczne w wielu polskich samorządach. 
Trudno nie odnieść wrażenia, że żaden z 
proponowanych wariantów dla gminy Se-
rock i innych miejscowości nie jest ide-
alny. Patrząc jednak realnie na sytuację 
możemy zjednoczyć siły, aby wypraco-

wać rozwiązanie, które zrekompensuje 
społecznościom lokalnym niedogodności 
związane z przebiegiem trasy, stwarza-
jąc możliwości rozwoju, jakie mogą po-
jawić się po wdrożeniu projektu zapro-
ponowanego przez samorządy. 

Umożliwienie przedstawicielom 
władz samorządów, zjednoczonych wokół 
wariantu północnego, wystąpienia pod-
czas komisji, daje nadzieję na poparcie 
ich stanowiska przez radnych sejmiku. 
Mamy nadzieję, że w dalszej kolejności 
umożliwi to realny dialog z inwestorem – 
GDDKiA – i wzięcie przez niego pod uwagę 
proponowanych rozwiązań.

Referat Gospodarki Gruntami, 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Ze względu na brak pozytywnych 
efektów dotychczasowej wymiany ko-
respondencji między Miastem i Gminą 
Serock, a Instytutem Hodowli i Aklima-
tyzacji Roślin w Radzikowie, na temat 
uporządkowania nieruchomości zlokali-
zowanej przy ul. Dworkowej w Jadwi-
sinie zabudowanej starymi komórkami, 
których zły stan techniczny wymusza 
natychmiastowe działania w ich obrę-
bie, Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
w ostatnim czasie odbył spotkanie z dy-
rektorem Instytutu, Panem Profesorem 
Henrykiem Bujakiem, w wyniku które-
go ustalono warunki na jakich może się 
odbyć przekazanie rzeczonej nierucho-
mości na rzecz Gminy, co umożliwi roz-
wiązanie kwestii ww. zabudowań i przy-

wróci teren lokalizowany dziś pod tymi 
zabudowaniami, do użytku publicznego. 

W wyniku ustaleń poczynionych 
podczas spotkania przystąpiono do sza-
cowania wartości gruntu oraz znajdują-
cych się na nim naniesień budowlanych. 
Jest to warunek niezbędny do pozytyw-
nego zakończenia sprawy.

Inną kwestią poruszoną podczas 
spotkania była sprawa dalszych losów 
nieruchomości gruntowych, na których 
znajduje się rezerwat przyrody „Wąwóz 
Szaniawskiego”, które formalnie pozo-
stają pod zarządem Instytutu. Ponieważ 
grunty te częściowo wykorzystywane 
są przez Miasto i Gminę Serock – po ich 
terenie poprowadzona jest m.in. ścież-
ka pieszo-rowerowa Serock – Jadwisin, 

w ich obrębie  znajdują się również 
pozostałości dawnego dworu rodzinne-
go Jerzego Szaniawskiego, analizowa-
ne są obecnie możliwości pozyskania 
tych terenów do zasobu nieruchomości 
gminnych. Pozyskanie przedmiotowych 
gruntów z jednej strony rzuciłoby nowe 
światło na sprawę odbudowy zabudo-
wań dawnego dworu, na cele publicz-
ne, z drugiej strony zaś umożliwiłoby 
sporządzenie aktualnego Planu Ochrony 
Rezerwatu, co jest niezbędne z uwa-
gi na utratę ważności przez poprzedni 
opracowany w tej sprawie dokument 
i potrzebę zachowania ciągłości we wła-
ściwym utrzymywaniu tego miejsca. 

Referat Gospodarki Gruntami, 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

budżecie Miasta i Gminy Serock wynosi 
1,345 mln zł. Co godne odnotowania, 
we wtorek podczas sesji Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego, Samorząd 
Województwa uchwałą Sejmiku Nr 
27/21 z dnia 16 marca 2021 roku za-
decydował o przyznaniu wsparcia na 
potrzeby opracowania WSPP w kwocie 
nie większej niż 1 mln zł (60% kosztów 
całości przedsięwzięcia). Dotacja Samo-
rządu Województwa  stanowi dodatko-
we i niezwykle istotne wsparcie, które 
umożliwi znacznie obniżyć zaangażo-
wanie finansowe poszczególnych samo-
rządów powiatowych i gminnych, w tym 
Miasta i Gminy Serock, niezbędne do 
opracowania dokumentacji. 

Przewidujemy, że zawarcie umowy 
na opracowanie studium, nastąpi na 
przełomie marca i kwietnia.

Referat Gospodarki Gruntami, 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Inwestor z Serocka ze wsparciem od ŁSSE
Z radością informujemy, że Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna przyznała decyzję o wsparciu spółce WELOX 
Sp. z o.o. z Borowej Góry, producenta m.in. piankowych mebli dla dzieci i młodzieży. Spółka WELOX jest jednym 
z pierwszych inwestorów, którzy postanowili rozwinąć  firmę i zlokalizować zakład produkcyjny w Strefie Aktywności 
Gospodarczej w Serocku.
Decyzja o wsparciu to pomoc publiczna w postaci zwolnienia z podatku CIT lub PIT z działalności prowadzonej 
w Polsce Centralnej na gruntach prywatnych lub publicznych. Łącznie przyznanych zostało 26 decyzji o wsparciu 
dla nowych inwestorów na terenie ŁSSE. Uroczystość wręczenia decyzji o wsparciu odbędzie się 29 marca 2021 roku 
w formule on-line. Gratulujemy!
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Z nadejściem wiosny coraz więcej działań inwestycyjnych 
będzie zauważalnych w terenie

Koncepcja docelowego zaopatrzenia gminy w wodę

Jednym z większych przedsięwzięć zaplanowanych na ten rok, obok 
chociażby rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpiń-
skiej, czy planowanych inwestycji drogowych, jest rewitalizacja pla-
cu zabaw w Maryninie. 23 marca została zawarta umowa na realizację 
tego zadania. Wykonawcą robót jest firma BAOBAB BRANDYS Sp. z o.o. 
z Warszawy. W ramach przedsięwzięcia powstanie boisko wielofunkcyj-
ne o sztucznej nawierzchni, przestrzenie zabaw dla dzieci z podziałem 
na strefy wiekowe, siłownia zewnętrzna z elementami street workout. 
Oprócz tego - jako swego rodzaju nowość na gminnych placach zabaw 
– stworzona tu zostanie łąka umożliwiająca odwiedzającym organizację 
„pikniku na kocu”. Zostanie ona wyposażona w leżaki i hamaki, które 
z pewnością będą stanowić sporą atrakcję dla zwolenników mniej ak-
tywnej formy spędzania wolnego czasu. Aranżując przestrzeń staraliśmy 
się kierować ideą utworzenia miejsca wypoczynku w otoczeniu przyrody 
– stąd przewidziane w projekcie liczne nasadzenia drzew i krzewów. 

Ponadto wśród atrakcji jakie zaoferuje nowe miejsce znajdą się mię-
dzy innymi: dziesięciometrowa zjeżdżalnia, trampoliny ziemne, zjazd 
linowy, huśtawki, bujaki sprężynowe, wielofunkcyjne urządzenie do za-
baw piaskiem. Projekt przewiduje także wykorzystanie urządzeń 
zainstalowanych w ubiegłych latach na terenie rekre-
acyjnym, pozostających w dobrym stanie tech-
nicznym. Cały teren oświetlony zostanie lam-
pami LED i objęty monitoringiem wizyjnym. 

Planujemy, że już w wakacje tego roku 
będzie można bawić się na zmodernizowa-
nym placu zabaw w Maryninie, do czego 
serdecznie zachęcamy.

Referat Przygotowania
 i Realizacji Inwestycji

W roku 2016 na zlecenie Miej-
sko-Gminnego Zakładu Wodociągo-
wego w Serocku została opracowana 
„Koncepcja docelowego zaopatrzenia 
w wodę gminy Miasto i Gmina Serock”. 
W ramach koncepcji wykonano model 
hydrauliczny istniejącej sieci wodocią-
gowej oraz symulację komputerową do-
celowego zaopatrzenia w wodę terenu 
gminy. 

Założono pozostawienie ośmiu 
z czternastu istniejących obecnie sta-
cji wodociągowych. Wytypowane stacje 
to: Wierzbica, Borowa Góra, Jachranka, 
Stanisławowo, Łacha, Serock-Nasielska, 
Serock-Pułtuska, Stasi Las. 

Na pozostałych stacjach, w miarę 
postępujących prac budowy magistral 
wodociągowych, planuje się ogranicze-
nie eksploatacji, aż do momentu amor-
tyzacji urządzeń. W ten sposób została 
wyłączona stacja wodociągowa Dębe 
a studnie głębinowe zostały zlikwido-
wane. W najbliższym czasie podobny los 
czeka SUW Serock-Kwiatowa.

W następnej kolejności po wybudo-
waniu magistral zasilających likwidowane 
będą stacje Dębinki, Jadwisin, Skubianka 
i Nowa Wieś. Natomiast SUW Serock-Puł-
tuska zostanie zmodernizowana.

W budżecie na 2021 rok ujęte zo-
stały plany związane z budową kolej-
nych odcinków sieci wodociągowych. 
Wśród nich znalazły się następujące 
zadania:

- przebudowa odcinka sieci wodo-
ciągowej w ulicy Polnej w Serocku,

- zwodociągowanie całej ulicy Wani-
liowej w Maryninie,

- zwodociągowanie całej ulicy Tolka 
Banana we wsi Nowa Wieś

- budowa odcinka sieci wodociągo-
wej w ul. Dosińskiej w Jachrance (od ul. 
Jasnej do Szczęśliwej)

- zwodociągowanie ulicy Piwonii 
w Skubiance

- budowa odcinków sieci wodociągo-
wej w ulicach Radosna i Pogodna w Sta-
sim Lesie

- przebudowa przyłączy wodocią-
gowych w Stanisławowie i wyłączenie 
z eksploatacji starego wodociągu.

Oprócz zamierzeń czysto inwesty-
cyjnych Zakład złoży do Wojewody 
Mazowieckiego opracowanie dotyczą-
ce analiz ryzyka ujęć głębinowych 
wód podziemnych, których jest za-
rządzającym. Opracowanie tak dużej 
dokumentacji nakłada na Zakład Pra-
wo wodne. Wojewoda w swej analizie 
wyznaczy lub nie strefy ochronne ujęć 
wody.

Rok 2021 to też ostatni rok obowią-
zywania pierwszej po zmianach przepi-
sów, taryfy trzyletniej i jednocześnie 
rok, w którym drugi raz z rzędu Zakład 
musi złożyć projekt taryfy na najbliższe 
36 miesięcy.

Mniej więcej w połowie roku 2021 
planowane jest uruchomienie zmo-
dernizowanej stacji uzdatniania wody 
przy ul. Nasielskiej w Serocku – SUW 
Nasielska. Jednocześnie z tą inwe-
stycja budowana jest nowa siedziba 

Miejsko-Gminnego Zakładu Wodocią-
gowego. Po oddaniu i uruchomieniu 
stacji planujemy wyremontować SUW 
Pułtuska i wyłączyć zupełnie z eksplo-
atacji SUW Kwiatowa. Rok 2022 powi-
tamy już w nowym budynku admini-
stracyjnym.

W połowie roku uzyskamy pozwole-
nie na budowę i modernizację SUW Sta-
si Las. Inwestycja ta planowana jest na 
następne lata. W międzyczasie chcemy 
wykonać dokumentację modernizacji 
SUW Borowa Góra i wprowadzić tam 
uzdatnienie wody.

Pozostają oczywiście działania co-
dzienne zapewniające ciągłość dostawy 
wody dla odbiorców, nadzór nad jako-
ścią wody dostarczanej odbiorcom oraz 
wszystkie sprawy związane z rozlicze-
niami.

Miejsko-Gminny 
Zakład Wodociągowy

ły teren gminy Serock na zachód od rze-
ki i Jeziora Zegrzyńskiego.

W obydwu przypadkach tworzony 
jest układ pierścieniowy sieci wodo-
ciągowej oparty na magistralach prze-
syłowych o średnicach 160 i 225 mm. 
Niestety jest on jeszcze dziurawy lub 
wymagający zmiany średnic a co za tym 
idzie małe stacje wodociągowe typu Dę-
binki czy Nowa Wieś muszą być eksplo-
atowane. 

Wykonany model hydrauliczny sieci 
wodociągowej wyznaczył rzędną ciśnień 

Serock-Nasielska, która jest w trakcie 
modernizacji, SUW Stasi Las (wykony-
wany jest dopiero projekt). Oddzielną 
kwestią jest połączenie ujęć magistralą 
wodociągową. Podobna sytuacja wyglą-
da pomiędzy współpracującymi stacja-
mi SUW Jachranka i SUW Stanisławowo. 

Podsumowując, należy wspomnieć 
jeszcze o jednym aspekcie, który ma 
znaczący wpływ na zabezpieczenie do-
starczenia wody – strukturze zamieszka-
nia. Na terenie gminy Serock znajduje 
się bardzo duża ilość działek rekreacyj-

Ogólnie można powiedzieć, że zgod-
nie z pozwoleniem wodnoprawnym na 
terenie gminy funkcjonują dwa nie-
zależne od siebie układy: wodociąg 
wschodni i wodociąg zachodni.

Wodociąg wschodni zasila w wodę 
odbiorców po wschodniej stronie rzeki 
i Jeziora Zegrzyńskiego. Analogicznie 
wodociąg zachodni zaopatruje pozosta-

wyjścia z każdej z ośmiu stacji wodocią-
gowych tak, aby przy spełnionym zało-
żeniu odpowiedniej średnicy wodociągu 
w najgorszych punktach sieci uzyskać 
odpowiednie ciśnienie. I tak dla przy-
kładu SUW Wierzbica przy ciśnieniu wy-
chodzącym 400 kPa współpracuje z SUW 
Borowa Góra o ciśnieniu wychodzącym 
360 kPa. W układ włączony będzie SUW 

nych, następnie budynki jednorodzinne 
a dopiero później budynki wielorodzin-
ne. W okresie mniej więcej od maja do 
września zużycie wody wzrasta o 400% 
w stosunku do pozostałego okresu. Ta-
kiego wzrostu nie notuje się w miastach 
o strukturze mieszkalnictwa opartej 
na budynkach wielorodzinnych i jed-
norodzinnych. Podobnie z rozkładem 
dobowym. W godzinach 18-22 w wymie-
nionych wyżej miesiącach notujemy po-
dobny wzrost. Powyższe spowodowane 
jest podlewaniem ogródków i zabiegami 
agrotechnicznymi, do których odbiorcy 
wykorzystują niestety uzdatnioną wodę 
czwartorzędową.

Pozostałe osiem miesięcy w roku 
gminę zasilają cztery stacje uzdatniania 
wody, które pracują na 50 % swojej wy-
dajności. Niestety przy takim rocznym 
rozkładzie zużycia wody żaden model 
hydrauliczny nie jest w stanie prawi-
dłowo zasymulować rozkład rzędnych 
ciśnień.

Miejsko-Gminny 
Zakład Wodociągowy

Rozbudowa sieci wodociągowej
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Nowy Partner Programu „Karta Serocczanina”
Miło nam poinformować, że do Pro-

gramu „Karta Serocczanina”  prowa-
dzonego przez Miasto i Gminę Serock 
od początku 2020 roku dołączył w lu-
tym bieżącego roku kolejny nowy Part-
ner. Tym samym ilość przedsiębiorców 
uczestniczących w projekcie zwiększyła 
się do 15 firm. 

Nowym Partnerem, który wyraził chęć 
udziału w Programie Karta Mieszkańca 
jest firma Art Design Studio Agnieszka Le-
siuk mająca swoją siedzibę  w Serocku na 
ul. Wyzwolenia 57 lokal 104.

Art Design Studio to autorska pra-
cownia architektury wnętrz świadczą-
ca usługi kompleksowego projektowa-
nia wnętrz. Pracownia specjalizuje się 
głównie w projektowaniu wnętrz miesz-
kalnych oferując profesjonalne wspar-
cie na każdym etapie inwestycji. Firma 
oferuje dla mieszkańców Miasta  Gminy 
Serock promocyjne ceny w postaci:

• 10% rabatu na projekt wnętrza dla 
projektu całego domu

• 5% rabatu na projekt wnętrza dla 
projektu pojedynczego pomieszczenia

Dane kontaktowe Partnera:
ul. Wyzwolenia 57 lokal 104 (budynek 
centrum szkoleniowego)
05-140 Serock
tel. 732 936 226
e-mail: kontakt@artdesignstudio.eu
www.artdesignstudio.eu
www.facebook.com/artdesingstudio

Zachęcamy przedsiębiorców z te-
renu Miasta i Gminy Serock chcą-

cych uczestniczyć aktywniej w życiu 
mieszkańców gminy do udziału w Pro-
gramie.

Więcej informacji dotyczących Pro-
gramu „Karta Serocczanina”, Partnerów 
Programu oraz wnioski i regulamin akcji 
można znaleźć na stronie internetowej 
www.serock.pl, w zakładce „Dla miesz-
kańca/Karta Serocczanina” oraz w Re-
feracie Spraw Obywatelskich pod nr 
telefonu 22 782 88 32 lub 22 782 88 52.

 dla Serocczan

Jeżeli jesteś mieszkańcem gminy Serock 
lub Twoja organizacja, działająca na rzecz 

mieszkańców gminy Serock ma tu swoją siedzibę 

i potrzebujesz wsparcia  1% z podatku PIT
wyślij swoją ulotkę na adres  promocja@serock.pl.
Twój apel z prośbą o wsparcie  zostanie zamieszczony 

na stronie i FB Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. 

1 %

www.serock.pl

22 782 88 43
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Program priorytetowy „Moja Woda”

Masz szczelny zbiornik na nieczystości ciekłe?
Przypominamy o Twoich obowiązkach!

22 marca ruszył kolejny nabór 
o udzielenie dotacji na instalacje do 
retencjonowania wód opadowych, 
który jest realizowany przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
Program skierowany jest do osób fi-
zycznych, będących właścicielami lub 
współwłaścicielami nieruchomości, 
na której zlokalizowany jest budynek 
jednorodzinny, z wyjątkiem nierucho-
mości, dla których udzielono już do-

finansowania z Programu. Warunkiem 
uzyskania dotacji jest oddanie budyn-
ku do użytkowania zgodnie z obowią-
zującymi przepisami prawa. Wniosek 
na dotację mogą złożyć również wła-
ściciele nieruchomości, na których 
dopiero planuje się, bądź też rozpo-
częto budowę budynku mieszkalnego, 
z zastrzeżeniem spełnienia warunku 
oddania do użytku, przed złożeniem 
dokumentów o wypłacenie dotacji do 
Programu Moja Woda. Dofinansowa-

nie udzielane jest w formie dotacji 
w kwocie do 5000 zł na jedno przed-
sięwzięcie, jednak nie więcej niż 
80% kosztów kwalifikowanych insta-
lacji. Okres kwalifikowalności kosz-
tów obejmuje okres od 01.06.2020 r. 
do 30.06.2024 r. Więcej szczegó-
łów można uzyskać pod nr telefonu: 
(22) 504-41-00 lub na stronie interneto-
wej: www.nfosigw.gov.pl/moja-woda/

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Właściciele nieruchomości zapew-
niają utrzymanie czystości i porządku 
przez przyłączenie nieruchomości do 
istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w 
przypadku gdy budowa sieci kanaliza-
cyjnej jest technicznie lub ekonomicz-
nie nieuzasadniona, wyposażenie nie-
ruchomości w zbiornik bezodpływowy 
nieczystości ciekłych lub w przydomową 
oczyszczalnię ścieków bytowych, speł-
niające wymagania określone w przepi-
sach odrębnych. 

Właściciele nieruchomości, którzy 
pozbywają się z terenu nieruchomości 
nieczystości ciekłych, są obowiąza-
ni do udokumentowania wykonywa-
nia tego obowiązku w formie umowy 

Odbiór odpadów komunalnych sprzed posesji
– ważne informacje!

Nabory służące środowisku

W związku z tym prosimy o wysta-
wienie pojemników i otwarcie altan 
śmietnikowych do godziny 7 rano. Re-
klamacje w sprawie nieodebranych 
odpadów należy zgłaszać w dniu na-
stępującym po terminie określonym w 
harmonogramie. Reklamacje dotyczące 
adresów, na których odpady nie były 
wystawione na czas, nie będą realizo-
wane.

Jednocześnie przypominamy, że 
odpady komunalne należy gromadzić 
w pojemnikach o pojemności 120 l lub 
240 l. Zasady doboru wielkości pojem-
ników niesegregowane odpady komu-
nalne określa §6 Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Miasta 
i Gminy Serock, przyjętym uchwałą Nr 
316/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Seroc-
ku z dnia 02 grudnia 2020 r. (Dz. U. Woj. 
Maz. z 2020 poz. 12678 z dnia 11 grud-
nia 2020 r.). Pojemniki o pojemności 
120 l przeznaczone są dla nieruchomo-
ści, którą zamieszkuje do 4 osób włącz-
nie, pojemniki 240 l lub dwa pojemniki 
po 120 l dla nieruchomości, którą za-
mieszkuje od 5 do 8 osób włącznie. Do-
datkowo, pojemnik 120 l na każde ko-

lejne 4 osoby, dla nieruchomości, którą 
zamieszkuje powyżej 8 osób.

Pojemniki o pojemności powyżej 
240l do 1100 l, zgodnie z ustaleniami re-
gulaminu, o którym mowa wyżej mogą 
być użytkowane w zabudowie wielolo-
kalowej, stąd też takie pojemniki nie 
będą opróżniane przez firmę realizują-
cą odbiór odpadów z nieruchomości za-
budowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi.

Niestety, ciągle otrzymujemy sygna-
ły od firmy świadczącej usługę odbioru 
odpadów komunalnych, że właśnie takie 
odpady często znajdują się w pojemni-
kach na odpady zmieszane, wskutek 
czego nie są one odbierane. 

Odpady pochodzące z niewiel-
kich remontów, przeprowadzanych 
we własnym zakresie, meble, mogą 
zostać nieodpłatnie przekazane do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, 
przy ul. Nasielskiej 21, który czynny 
jest od wtorku do soboty w godzinach 
7.00-15.00 

Wszelkie uwagi dotyczące odbioru 
odpadów należy składać do Referatu 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnic-
twa, ul. Rynek 21, tel. 22 782 88 40, 
ochronasrodowiska@serock.pl.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Zakończyliśmy lutowy nabór wniosków na udzielenie dota-
cji gminnej na wymianę systemów grzewczych oraz na przed-
sięwzięcia służące gospodarce wodnej, polegające na likwida-
cji funkcji zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe 
poprzez budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Do tej 
pory z gminnych dotacji skorzystało 388 osób. Już w maju ru-
szy kolejny nabór wniosków. Ważną zmianą, będzie możliwość 
uzyskania podwyższonej kwoty dotacji dla tych osób, które 
posiadają ważną Kartę Serocczanina. 

W przypadku źródeł ogrzewania, mając na uwadze zapisy 
Uchwały antysmogowej oraz Programu Ochrony Powietrza dla 
województwa mazowieckiego, już teraz serdecznie Państwa 
zachęcamy do zaplanowania zmiany źródeł ogrzewania oraz 
uzyskania dotacji gminnej na wymianę kotłów „bezklaso-
wych”, czyli niespełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 we-
dług normy PN-EN 303-5:2012. Skąd będę wiedzieć, jaką klasę 
poosiada mój kocioł? Ta informacja zamieszczona jest na ta-
bliczce znamionowej kotła lub w instrukcji obsługi kotła. Brak 

takich informacji oznacza, że nie spełnia on kryteriów żadnej 
z klas, czyli jest kotłem „bezklasowym”- tzw. kopciuch. Po-
nadto przypominamy o możliwości skorzystania z Rządowego 
Priorytetowego Programu „Czyste Powietrze” realizowanego 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. Obie formy dotacji mogą być łączone. 
Po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty, istnieje 
możliwość skorzystania z punktu konsultacyjnego Programu 
Czyste Powietrze, znajdującego się w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Serocku. 

Szczegółowe informacje o programach można uzyskać 
bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, Referat 
Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa stanowisko nr 2, 
telefonicznie pod numerami (22) 782 88 40, (22) 782 88 53 lub 
na stronie internetowej www.serock.pl w zakładce: ochrona 
środowiska/dotacja do wymiany kotłów.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

ODBIÓR 
ODZIEŻY, TEKSTYLIÓW oraz ZSEiE

Mając świadomość, że pozbycie się starych, nieużywanych ubrań niejednokrotnie przysparza Państwu trudności, 
pilotażowo na terenie Miasta i Gminy Serock trwa odbiór odzieży i tekstyliów sprzed posesji. W worki (dowolnej ko-
lorystyki i wielkości) mieszkańcy zaopatrują się we własnym zakresie. Należy pamiętać, aby worki wystawione przed 
posesją były odpowiednio opisane np. „ODZIEŻ” lub „TEKSTYLIA”.

W wyznaczonych terminach mieszkańcy naszej gminy mają również możliwość pozbycia się zbędnego, zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (stąd skrót w harmonogramie ZSEiE), np. lodówek, pralek, telewizorów czy 
zmywarek a także odpadów wielkogabarytowych (np. meble). 

Nieustannie przypominamy, że odpady należy wystawić do godziny 7.00 w dniu odbioru, a osobom, które mają 
altany śmietnikowe, przypominamy o koniczności ich otwarcia również do godziny 7.00.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

i dowodów uiszczania opłat (faktura 
lub rachunek) za usługi asenizacyjne. 
Należy pamiętać, że posiadane ra-
chunki muszą potwierdzać regularność 
wywozu szamba, co reguluje ustawa 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 t.j). Brak 
udokumentowanego wywozu nieczy-
stości może skutkować konsekwencja-
mi finansowymi, zgodnie z art. 10 ust. 
2 ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach.

W związku z powyższym, właści-
ciele nieruchomości są zobowiązani 
do zawarcia umowy na opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych i wy-

wóz szamba oraz zbierania rachun-
ków lub faktur za wywóz nieczystości 
ciekłych. Należy zwrócić uwagę, że 
usługę wywozu nieczystości ciekłych 
mogą wykonywać jedynie przed-
siębiorcy posiadający zezwolenie 
na prowadzenie działalności w zakre-
sie opróżniania zbiorników bezodpły-
wowych i transportu nieczystości cie-
kłych wydane przez Burmistrza Miasta 
i Gminy Serock. 

Lista przedsiębiorców posiadających 
takie zezwolenia dostępna jest w za-
kładce Dbamy o  środowisko – zadania 
– wywóz nieczystości ciekłych. 

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Przypominamy, że odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości po-
łożonych na terenie Miasta i Gminy Serock realizowany jest od godziny 
7 rano, w terminach wskazanych w harmonogramie odbioru odpadów.

Czego nie wolno wrzucać
do odpadów zmieszanych?

 Niedopuszczalne jest 
umieszczanie w workach lub pojemnikach 
na zmieszane odpady komunalne 
odpadów budowlanych, poremontowych, 
w tym wiader po farbach, a także części samochodowych, 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego czy mebli. 
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Pod koniec lutego podpisane zosta-
ły umowy na “Równanie i żwirowanie 
dróg o nawierzchni gruntowej na tere-
nie Miasta i Gminy Serock” oraz na “Re-
monty cząstkowe dróg gminnych o na-
wierzchni bitumicznej na terenie Miasta 
i Gminy Serock”.

Niezbędne prace naprawcze dróg 
gminnych polegające na ich równaniu, 
profilowaniu, zagęszczaniu i uzupeł-

Spółdzielnia „Słoneczny Serock”

Sezon prac wiosennych w pełni
Wiosna to nieodzowny a zarazem 

najbardziej sprzyjający czas na prace 
porządkowe, naprawcze i ogrodnicze, 
także na terenie gminy Serock Wiele 
prac zostało przeprowadzonych już w 
marcu, kolejne etapami będą prowa-
dzone w kwietniu.

Większość prac realizowana jest 
przez pracowników Miejsko – Gminnego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Se-
rocku we własnym zakresie.

Pracownicy MGZGK w Serocku z po-
czątkiem marca rozpoczęli niezbędne 
prace związane z zamiataniem, grabie-
niem i zbieraniem śmieci na terenach 
publicznych – skwery, chodniki, tereny 
zieleni. Przeprowadzone zostały rów-
nież prace pielęgnacyjne, związane z 
przycinaniem gałęzi drzew i formowa-
niem koron drzew wzdłuż głównych ulic 
w Serocku. 

nianiu ubytków w nawierzchni zostały 
przeprowadzone już w marcu. 

Kolejne będą zlecane na bieżąco w 
miarę potrzeb.  

Prace realizowane są przez firmę 
Kobiałka Spółka Cywilna Kazimierz Ko-
białka, Jacek Kobiałka z Wyszkowa 

Także w marcu podpisana została 
umowa na “Mechaniczne zamiatanie 
dróg na terenie Miasta i Gminy Serock 
w 2021 roku”. 

Usługę realizować będzie firma 
Przedsiębiorstwo Usługowe “Czysty 
Świat” z Somianki. 

W zakres prac realizowanych w ra-
mach umowy wchodzi zamiatanie pozi-
mowe dróg, zamiatanie letnie dróg i za-
miatanie chodników. 

Również w marcu rozpoczęta została 
procedura przetargowa na “Oznakowa-
nie poziome dróg gminnych na terenie 
Miasta i Gminy Serock” oraz rozstrzy-
gnięto postępowanie ofertowe na “Re-
monty cząstkowe chodników na terenie 
Miasta i Gminy Serock w 2021 roku”. 

W połowie marca pracownicy Miej-
sko – Gminnego Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej w Serocku realizowali prace 
związane z uzupełnieniem i poprawą 
oznakowania szlaków pieszo – rowero-
wych na terenie gminy. 

Kolejnym etapem rozpoczętych prac 
na ścieżkach, będzie naprawa istnieją-
cych urządzeń małej architektury oraz 
nawierzchni na ścieżce turystycznej 
Wierzbica – Serock – Jadwisin. 

W ramach prac naprawczych poma-
lowane zostaną elementy drewniane wy-
posażenia ścieżki dydaktycznej, czyli ta-
blice edukacyjne, drewniane ławki, stoły 
i wiaty w miejscach wypoczynkowych. 

Ponieważ do przeprowadzenia prac 
związanych z malowaniem i odnowie-
niem niezbędne są odpowiednie warunki 
pogodowe prace realizowane będą naj-
wcześniej w pierwszej połowie kwietnia.

Także na kwiecień planowane jest 
przeprowadzenie prac związanych 
z naprawą i odnowieniem zabawek 
i urządzeń małej architektury na pla-
cach zabaw. 

Miejsko–Gminny 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku


Skąd pomysł na spółdzielnię ener-

getyczną? Kto stoi za tym projektem?
Obserwujemy nieustannie wzra-

stające zainteresowanie energią po-
zyskiwaną ze słońca. To niewątpliwie 
odpowiedź na rosnące rachunki za 
energię elektryczną. Warto jednak pa-
miętać, że poza ekonomią, nie mniej 
ważne okazują się w tym wypadku 
względy ochrony klimatu i świado-
mość, że instalując własne źródło 
wytwórcze robimy dobry krok w tym 
właśnie kierunku, malutki, ale jed-
nak w dobrą stronę.  Z drugiej strony 
niezwykle bliska pozostaje dla mnie 
kwestia tzw. bezpieczeństwa ener-
getycznego. Rosnąca popularność fo-
towoltaiki stawia w bardzo trudnej 
sytuacji nasz system doprowadzania 
energii elektrycznej do naszych do-
mów. Panele fotowoltaiczne są bo-
wiem bardzo kapryśnym źródłem za-
silania, a chcemy, aby prąd w naszym 
gniazdku był dostępny zawsze, nieza-
leżnie czy aktualnie świeci słońce czy 
trwa długi jesienny wieczór. Wyjściem 
z tej sytuacji może być właśnie roz-
wój zinstytucjonalizowanych insta-
lacji fotowoltaiczny zaopatrujących 
lokalne społeczności. Energia dzięki 
temu jest wytwarzana „na miejscu” 
i trafia do odbiorców. Takie instytu-
cje jak spółdzielnia mają dodatkowo 
tę zaletę, że mogą być łatwo stero-
walne. Potencjalnie będziemy dyspo-
nować dużą mocą wytwórczą energię 
elektryczną i jej wydajność będziemy 
ściśle uzgadniać z instytucją dbającą 
o naszą sieć elektroenergetyczną. To 
pozwala wypracować lepszą pewność 
dostaw i w dłuższej perspektywie po-
zwala ułożyć dobre relacje między 
wytwórcą energii, a operatorem sieci. 


Dlaczego fotowoltaika?
Spółdzielnie energetyczne, zgod-

nie z regulacją ustawy, muszą ko-
rzystać ze instalacji wytwarzających 
energię elektryczną wyłącznie ze 
źródeł odnawialnych. Ponieważ w wa-
runkach gminy Serock nie ma odpo-
wiednich warunków do realizacji in-
stalacji wiatrowych, biogazowni czy 
nowej elektrowni wodnej, jedynym 
dostępnym źródłem pozostaje słońce. 
Ze względu na ograniczoną w czasie 
dostępność energii ze słońca, zakła-
damy wyposażenie planowanej insta-
lacji w magazyn energii.


Dlaczego forma spółdzielni? Czy 

są w niej tylko osoby fizyczne, czy 
także mogą do niej dołączać insty-
tucje?

Chcieliśmy stworzyć na terenie 
gminy mechanizm dostępny dla każ-
dego mieszkańca. Mieszkańcy często 
nas pytają potencjalne dotacje na 
fotowoltaikę. To nie jest bezpośred-
nia dotacja, ale sposób na osiągnię-
cie takiego samego, albo lepszego 
efektu niż ten, który daje indywi-
dualna instalacja prosumencka, tań-
szym kosztem. Chcieliśmy dać w ten 
sposób impuls do rozwoju podobnych 
inicjatyw, bo widzimy w nich szansę 
na budowanie siły ekonomicznej na-
szej społeczności. Spółdzielnię może 
założyć każdy zainteresowany, który 
znajdzie wystarczającą grupę chęt-
nych. Spółdzielnia może zrzeszać 
zarówno osoby fizyczne jak i przed-
siębiorców budując ich konkuren-
cyjność, dzięki dostępności taniej 
energii.


Kto ma i na jaki zasadach nabywa 

udziały w spółdzielni? Jak wygląda jej 
finansowanie?

Udziały nabywa właściciel nierucho-
mości, która ma być zaopatrywana w 
energię elektryczną za pośrednictwem 
spółdzielni. Niezbędne jest złożenie de-
klaracji. Weryfikacja możliwości przyję-
cia nowego członka do spółdzielni będzie 
wyglądała dwuetapowo – najpierw bę-
dziemy badać położenie nieruchomości 
na terenie gminy Serock (spółdzielnia 
będzie na razie ograniczona terytorial-
nie wyłącznie do obszaru jednej gminy). 
Na tym etapie badamy również kto w 
danej lokalizacji jest operatorem syste-
mu dystrybucyjnego i czy jest to ten sam 
operator, z którym umowę na dystrybu-
cję energii ma zawarta spółdzielnia. W 
drugim etapie będziemy natomiast ana-
lizować, czy spółdzielnia dysponuje jesz-
cze wystarczającymi rezerwami mocy 
wytwórczych, aby zaopatrzyć w energię 
zgłaszającego się kandydata. 


Ko i jak będzie zarządzał spół-

dzielnią? Kto będzie sprawował nad 
nią nadzór technologiczny?

Fizycznie mamy powołany zarząd, 
który będzie sprawował bieżący nad-
zór nad działaniem instalacji i samej 
spółdzielni. Ze względu na niewielką 
skalę spółdzielni w momencie jej uru-
chomienia nie przewidujemy zatrud-
niania dodatkowych pracowników, choć 
mamy świadomość że z czasem, kiedy 
spółdzielnia będzie zrzeszała większą 
ilość osób, takie potrzeby mogą się po-
jawić. Same przeglądy techniczne będą 
najprawdopodobniej zlecane wykwali-
fikowanym podmiotom gospodarczym. 
Dzięki temu, że zamierzamy zrealizo-
wać jedną centralną instalację te koszty 
będą relatywnie niższe niż w przypadku 
dokonywania przeglądów kilkunastu/
kilkudziesięciu instalacji zlokalizowa-
nych na indywidualnych dachach. 


W jaki sposób będzie można czer-

pać profity z działalności organizacji? 
Czy spółdzielnia będzie sprzedawała 
prąd?

Spółdzielnia nie może sprzedawać 
energii, to wynika wprost z ustawy. Ca-
łość wyprodukowanego prądu musi być 
spożytkowana przez członków spółdziel-
ni. Podstawowym profitem będzie do-
stęp do darmowej energii, bowiem jeśli 
będziemy dysponować wystarczającym 
udziałem, prąd wytworzony w spółdziel-
ni od początku będzie naszą własnością. 
Członkowie będą natomiast składać się 
na koszty utrzymania instalacji – nie-
zbędny nadzór techniczny, ubezpiecze-
nie czy sprawy podatkowe. Koszty te 
jednak będą minimalne w porównaniu 
z typowym rachunkiem za energię elek-
tryczną jakie dziś oglądamy. 


W jaki sposób można dołączyć do 

spółdzielni i czy istnieje możliwość, 
że w przyszłości będzie ona rozbudo-
wywana?

W sprawie dołączenia do spółdziel-
ni należy bezpośrednio kontaktować 
się ze mną. Ponieważ jesteśmy na eta-
pie rejestracji powołanej spółdzielni 
w Krajowym Rejestrze Sądowym, nie 
rozpoczęliśmy jeszcze szerszych dzia-
łań informacyjnych. Po zakończeniu 
procesu rejestracyjnego zaktualizuje-
my posiadane informacje pod kątem 
dostępnych do wykorzystania mocy wy-
twórczych i jeśli będzie jeszcze taka 

możliwość, będziemy zapraszać do do-
łączenia do spółdzielni. Życie nie zno-
si próżni, oczywiście po wykorzystaniu 
całości mocy, jakie będą do dyspozycji 
w pierwszej instalacji, jeśli zainte-
resowanie inicjatywą, które dziś jest 
bardzo duże, nie osłabnie, oczywiście 
będziemy szukać możliwości realizacji 
kolejnych instalacji wytwórczych.

Kontakt:
Jakub Szymański – kierownik referatu 
Gospodarki Gruntami, Planowania Prze-
strzennego i Rozwoju tel. 22 782 88 31 
j.szymanski@serock.pl

Agnieszka Woźniakowska

Jak wspominaliśmy w poprzednim numerze miesięcznika, 15 lutego 
powołana została serocka spółdzielnia energetyczna „Słoneczny Sero-
ck”.  Trzydzieści osób zdecydowało się na innowacyjne rozwiązanie 
w kierunku zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych  i de facto 
obniżenia kosztów za jej zużycie. 

O powołanej spółdzielni 
rozmawiam z Panem Jakubem Szymańskim
– kierownikiem referatu Gospodarki Gruntami, 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju, prezesem spółdzielni.
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Rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych
na rok szkolny 2021/2022

Zakup podręczników i przyborów
w ramach Klubów Kluczowych Kompetencji

Dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów

Przedłużenie terminu rekrutacji do klasy sportowej!

Listy dzieci zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych do przed-
szkoli/oddziałów przedszkolnych 

8 kwietnia 2020 r. od godziny 14:30 
rodzic logując się w systemie rekrutacji 
elektronicznej, będzie miał możliwość 
uzyskać informację, czy zgłoszone w re-
krutacji dziecko zostało zakwalifikowa-
ne do przedszkola/oddziału przedszkol-
nego w szkole podstawowej.

Listy kandydatów zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych opublikowane 
zostaną również na stronach interne-
towych w przedszkolach i w szkołach 
podstawowych prowadzących oddział 
przedszkolny, jak też wywieszone w tych 
placówkach w formie papierowej. 

Po zakwalifikowaniu dziecka do da-
nego przedszkola/oddziału przedszkol-

nego rodzic dokonuje potwierdzenia 
woli zapisu dziecka do placówki, do któ-
rej zostało zakwalifikowane. Potwier-
dzenie woli zapisu dziecka w przedszko-
lu/oddziale przedszkolnym w szkole 
podstawowej winno nastąpić w termi-
nie od 9 kwietnia 2021 r. od godz. 8:00 
do 13 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00 
w systemie rekrutacji elektronicznej 
lub przez złożenie w placówce oświad-
czenia podpisanego przez obojga rodzi-
ców w wersji papierowej.  

W środę 14 kwietnia do godz. 15.00 
na stronach internetowych przedszkoli/
oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych zostanie opublikowana 
lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych. 
Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych 
zostaną także wywieszone w formie pa-

pierowej w siedzibie placówek oświato-
wych prowadzonych przez Miasto i Gmi-
nę Serock. 

Informacja o przyjęciu lub nieprzy-
jęciu dziecka do placówki oświatowej 
będzie też dostępna dla rodzica po za-
logowaniu w systemie rekrutacji elek-
tronicznej.  

Od 14 kwietnia w terminie siedmiu 
dni, rodzic dziecka nieprzyjętego do 
przedszkola/oddziału przedszkolnego 
może wystąpić do komisji rekrutacyjnej 
z wnioskiem o sporządzenie uzasadnie-
nia odmowy przyjęcia. Następnie w ter-
minie siedmiu dni od dnia otrzymania 
uzasadnienia rodzic może wnieść do dy-
rektora przedszkola odwołanie od roz-
strzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

ZOSiP Serock

W oparciu o złożone wnioski, oświata otrzymała dofinan-
sowanie na dwa programy dla uczniów z Ministerstwa Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu:

- w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem 
pływać” w wysokości 20.000,00 zł.,

- w ramach zajęć sportowych dla uczniów z elementa-
mi gimnastyki korekcyjno–kompensacyjnej – w wysokości 
9.600,00 zł. 

Zajęcia z gimnastyki skierowane są do dzieci najmłod-
szych z wadami postawy. Program zajęć ma być realizowany 
we wszystkich szkołach podstawowych od września do grudnia 
2021r. Ćwiczenia odbywać się będą w grupach maksymalnie 
18 osobowych, łącznie przewiduje się utworzenie 8 grup. 

Program „Umiem pływać” realizowany jest w gminie Se-
rock od 2016r. Zajęcia będą organizowane, jeśli sytuacja epi-
demiczna poprawi się i zostaną otwarte pływalnie.

ZOSiP Serock

W ramach projektu „Kluby Kluczowych Kompetencji” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej, zakupiono kolejną partię podręczników i ćwiczeń: 60 ze-
stawów do zajęć wyrównawczych oraz 120 zestawów do zajęć językowych. 

Każde dziecko uczestniczące w zajęciach Klubu Poligloty lub w zajęciach wy-
równawczych otrzyma nowe książki. Dodatkowo zakupiono uczniom materiały pi-
śmiennicze i przybory szkolne m.in. długopisy, ołówki, zakreślacze, kredki oraz 
bloki rysunkowe.

ZOSiP Serock

Do dnia 16 kwietnia 2021 r. został wydłużony termin składania wniosków o przyjęcie do klasy sportowej w Szkole Pod-
stawowej im. M. Kopernika w Serocku. Jednocześnie nastąpiła zmiana terminu próby sprawności fizycznej kandydatów, która 
odbędzie się w dniach od 26 do 28 kwietnia 2021 r. Na stronie www.serock.pl dostępne jest Zarządzenie Burmistrza Miasta 
i Gminy Serock Nr 23/B/2021 z dnia 22 marca 2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności 
w postępowaniu rekrutacyjnym.

ZOSiP Serock

Projekt pn. „Kluby Kluczowych Kompetencji” współfinansowany z EFS w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

            

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Światowego Dnia Zdrowia oraz Dnia pracownika służby zdrowia 
składamy wszystkim pracownikom placówek zdrowia, funkcjonujących na terenie gminy Serock. 
Niech Państwa pracy – tak potrzebnej, szczególnie w obecnej sytuacji – towarzyszy zrozumienie 
i życzliwość. Niech misja, którą Państwo obraliście będzie pełna empatii i dobra, zawodowej 
satysfakcji i osobistego spełnienia. Niech nie zabraknie Państwu zdrowia i pomyślności w życiu 
osobistym. Wszystkiego dobrego! 

7 kwietnia

Dzień Zdrowia i Dzień Pracownika Służby Zdrowia

Aby ułatwić Państwu działania urzę-
dowe w Internecie uruchomiliśmy plat-
formę, 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 
sprawy, którą chcemy załatwić

3. Wybrać opcję „Wyślij dokument 

przez ePUAP” – jeśli posiadają Państwo 
profil zaufany* (TUTAJ podpowiadamy 
jak go uzyskać)

4. Po zalogowaniu na stronie ePUAP 
należy uzupełnić formularz danymi

5. Postępować zgodnie ze wskazów-
kami, umożliwiającymi przesłanie do-
kumentu („Dalej”/”Wyślij”, itp.)

6. Po zatwierdzeniu wysłania wnio-
sku automatycznie trafi on do realizacji 
do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

7. Szczegółowa instrukcja zawarta 
jest także na wspomnianej platformie 
(góra strony)

Na platformie zostały zamieszczone 
również wnioski w pdfie. Jeśli z jakichś 
przyczyn nie uda się Państwu przesłać 
wniosku elektronicznie, możecie pobrać 
wniosek w pdfie, wypełnić, wydrukować 
i osobiście dostarczyć do Urzędu. Wrzu-
camy je do urny na dokumenty, znajdu-
jącej się w przedsionku ratusza. Zachę-
camy jednak i prosimy, aby ograniczyć 
wizyty w urzędzie.

Posiadanie profilu zaufanego pozwa-
la nam załatwiać sprawy elektronicznie, 
a wdrożony system czyni załatwianie 
naszych spraw jeszcze wygodniejszym.
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Koncert Pogodny

Koncerty charytatywne

Muzyczny Podwieczorek „Kobieta niejedno ma imię”

Wiosna przyszła i tak

O depresji mówić można również 
w sposób pogodny – przekonuje co roku 
Stowarzyszenie „Aktywnie przeciwko 
depresji”, organizując charytatywne 
Koncerty Pogodne z udziałem czołowych 
polskich, by poruszyć serca widzów 
i otworzyć je na problemy osób choru-
jących na depresję. 

W tym roku Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Serocku miało zaszczyt być 
współorganizatorem  XIII edycji Koncer-
tu Pogodnego. 

22 lutego na serockiej scenie za-
śpiewali i zagrali artyści: Katarzyna 
Żak, Julita Kożuszek, Aleksandra Ny-
kowska,  Kuba Sienkiewicz, Stanisław 
Waszak, Dariusz Wasilewski. Koncert 
Poprowadzili Katarzyna Żak i Dariusz 
Wasilewski. Za część muzyczną od-
powiedzialna była Dorota Wasilewska 
– fortepian oraz Robert Kuśmierski - 

akordeon, Michał Pindakiewicz - gita-
ra, Michał Zuń - kontrabas. Partnerami 
koncertu są firmy SANPROBI i POLFA 
TARCHOMIN. Zachęcamy do charyta-
tywnego wspierania działalności Sto-

warzyszenia Aktywnie Przeciwko De-
presji i zapraszamy na przyszłoroczny 
koncert.

Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Serocku

W niedzielne popołudnie, 14 marca 
br. odbył się kolejny koncert z cyklu 
„Muzyczny Podwieczorek”. Tym razem 
artyści dedykowali swój występ Paniom 
z okazji Dnia Kobiet. Podczas koncertu 
„Kobieta niejedno ma imię” usłyszeli-
śmy zróżnicowany program, okraszony 
nutą humoru i zabawnymi anegdotami 
z życia kompozytorów m.in. F.Chopina, 
L.V. Beethovena. Dla serockiej publicz-
ności zaśpiewała Justyna Kantorowicz, 
a na fortepianie zagrał Michał Jung.

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

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

W dniu 19.03.2021 r. rozstrzygnięto Gminny Konkurs Plastyczny „Wiosna przyjdzie i tak”. Do konkursu nadesłano 57 prac 
z  terenu Miasta i Gminy Serock. Jury oceniło: pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu, estetykę pracy i staranność wykona-
nia, samodzielność, ogólne wrażenie artystyczne. Wyniki konkursu dostępne są na stronie www.kultura.serock.pl. 

Prace wszystkich uczestników wzięły udział w pokonkursowej wystawie plenerowej w pierwszy wiosenny weekend. Tego 
dnia trawniki przed Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku udekorowane zostały barwnymi kwiatami, a happeningowi to-
warzyszyło „kulturalne ptasie radio”.

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku



20 lutego byliśmy świadkami pięk-
nej postawy społecznej i dobrego ser-
ca. Nieszczęście ludzkie w dzisiejszym 
świecie nie zawsze wyzwala chęć nie-
sienia pomocy drugiemu człowiekowi. 
Dzięki zaangażowaniu naszych dzisiej-
szych artystów z „Teatru Elżbiety Za-
pendowskiej”, podopiecznych CKiCZ 
w Serocku, mogliśmy zatrzymać się na 
chwilę, wsłuchać w potrzeby innych 
i okazać odrobinę szlachetności. Kon-

cert charytatywny „DOMOWE GRANIE 
dla STASZKA i MAGDY” pełen pięknego 
śpiewu, życzliwości ale i wzruszeń mógł 
wyzwolić jedynie dobro i natchnąć nas 
do czynienia go jeszcze więcej. Dzięku-
jemy za Państwa obecność na sali jak 
i oglądania transmisji online.



Również najmłodsi podopieczni Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Serocku 
zagrali 6 marca przepiękny instrumen-

talny koncert charytatywny. Pomoc 
skierowana była do Pani Bożeny i jej 
dzieci, którzy w wyniku pożaru stracili 
dom nad głową w Ciskach (gm. Zatory). 

Dziękujemy instruktorom: Marzenie 
Pietkiewicz, Lucynie Dąbrowskiej, Alek-
sandrowi Kabacińskiemu, Michałowi 
Jungowi za tak piękne przygotowanie 
swoich podopiecznych. Koncert zakoń-
czył Pan Bartłomiej Szymborski (instruk-
tor gry na skrzypcach) suitą wioloncze-
lową J.S. Bacha wykonaną na altówce. 
Dziękujemy wszystkim za okazane serca 
i wsparcie oraz przybycie na koncert.

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
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Kłamstwa katyńskie Pamięć o Jerzym Szaniawskim

13 kwietnia 1943 r. Niemcy podali 
przez Radio Berlin informację o odkry-
ciu masowych grobów polskich oficerów 
obarczając winą za ich śmierć Rosjan. 
Spotkało się to z odpowiedzią strony so-
wieckiej, która z kolei przypisała winę 
Niemcom. Przez kilkadziesiąt lat Rosja-
nie kłamali i dopiero w 1990 r. oficjal-
nie przyznali, że zbrodni dokonało ich 
NKWD na wiosnę 1940 r. Mimo to strona 
rosyjska do dzisiaj twierdzi, że nie była 
to zbrodnia wojenna.

Kłamstwo pierwsze
– oni uciekli do Mandżurii

Polsko-sowieckie porozumienie, tzw. 
układ Sikorski-Majski z 30 lipca 1941 r., 
zawierało ustalenie dotyczące uwol-
nienia obywateli polskich pozbawio-
nych wolności przez Rosjan. 12 sierp-
nia 1941 r. Biuro Polityczne KC WKP(b) 
podjęło decyzję nakazującą zwolnienie 
więzionych żołnierzy polskich. Wkrótce 
okazało się, że bardzo wielu oficerów nie 
można odnaleźć. Polacy interweniowali 
u ludowego komisarza spraw zagranicz-
nych Związku Sowieckiego Andrieja Wy-
szyńskiego w sprawie wszczęcia poszuki-
wań polskich jeńców wojennych. Obok 
działań o charakterze dyplomatycznym, 
władze polskie podjęły działania wywia-
dowcze. W ich wyniku nie odnaleziono 
jednak żadnego z jeńców ani w domach, 
ani w niemieckich oflagach. Premier 
Władysław Sikorski w czasie wizyty na 
Kremlu 3 grudnia 1941 r., w obecności 
gen. Władysława Andersa i komisarza 
Wiaczesława Mołotowa, usłyszał od Jó-
zefa Stalina, że polscy oficerowie "ucie-
kli do Mandżurii".

Kłamstwo drugie
– zrobiły to
zbiry faszystowskie

Informację o odkryciu masowych 
grobów w Katyniu Niemcy podali 
13 kwietnia 1943 r. Już dwa dni później 
Rosjanie ogłosili, że polscy jeńcy wpa-
dli w ręce niemieckie latem 1941 r., po 
wycofaniu się wojsk sowieckich z rejonu 
Smoleńska. Ich komunikat stwierdzał, 
że: "Niemieckie zbiry faszystowskie nie 
cofają się w tej swojej potwornej bred-
ni przed najbardziej łajdackim i podłym 
kłamstwem, za pomocą którego usiłują 
ukryć niesłychane zbrodnie, popełnio-
ne, jak to teraz widać jasno, przez nich 
samych".

Po zajęciu Smoleńska we wrześniu 
1943 r. przez wojska rosyjskie, władze 
sowieckie powołały specjalną komi-

 Niezapomniane 
spotkanie
Kiedy byłam małą dziewczynką, po-

znałam osobiście Jerzego Szaniawskiego. 
Jako uczennica Szkoły Podstawowej w 
Serocku wiedziałam, że na terenie naszej 
gminy, w pobliskim Zegrzynku, mieszka 
znany pisarz. Mówiło się o nim, że jest sa-
motnikiem, że trudno go spotkać w oko-
licy i jeszcze trudniej odwiedzić w jego 
dworku. Jakież było więc moje zaskocze-
nie, gdy przyjaciel naszej rodziny, pan 
Ryszard Rempalski, powiedział pewnego 
dnia, że zabierze mnie do Zegrzynka, 
poznam pana Szaniawskiego. Najpierw 
ujrzałam piękny park, potem wsparty na 
kolumnach stary, biały dom, do którego 
prowadziły schody. A Jerzy Szaniawski? 
Zobaczyłam w pokoju starszego, niezbyt 
wysokiego pana. Był w szarych spodniach 
i białej koszuli. Pomyślałam, że chyba nie 
zdążył założyć spinek łączących mankie-
ty. Pisarz uśmiechnął się do mnie leciut-
ko, podał rękę i nic nie mówiąc, wskazał, 
gdzie mogę usiąść. Potem wziął srebrną 
paterę, na której były cukierki czekola-
dowe, aby mnie poczęstować. Drżały mu 
ręce, a ja się bałam, czy cukierki się nie 
rozsypią… Pan Szaniawski poszedł z pa-
nem Rempalskim do swojego gabinetu, a 
ja grzecznie siedziałam na staroświeckiej 
kanapie i rozglądałam się wokół. Podzi-
wiałam piękny kredens, srebra, ozdobny 
piec, stylowe krzesła i okrągły stół przy-
kryty ażurowym obrusem, a na etażerce 
książki, mnóstwo książek… I tylko żałuję, 
że wtedy, przed laty, nie poprosiłam pisa-
rza o autograf. Ale, cóż, byłam tylko małą 
dziewczynką, która chyba nie do końca 
zdawała sobie sprawę z ważności tego 
spotkania.

Po latach
Los zetknął mnie z kimś niezwykłym 

i tej wizyty nigdy nie zapomniałam Wró-
cił do mnie ten obraz, to wspomnienie 
po raz pierwszy w 1972 r., kiedy zaczę-
łam pracować w Szkole Podstawowej 
w Jadwisinie, a po raz drugi w 1986 r., 
w stulecie urodzin dramaturga, gdy 
z inicjatywy dyrektora p. Józefa Zają-
ca Rada Pedagogiczna podjęła decyzję 
o nadaniu szkole imienia Jerzego Sza-
niawskiego. To była słuszna decyzja, bo 
któż inny jak nie najwybitniejszy syn 
zegrzyneckiej i serockiej ziemi mógł zo-

stać patronem szkoły położonej w naj-
bliższym sąsiedztwie dawnego dworu 
rodziny Szaniawskich?

Podjęliśmy jako szkoła różnorodne 
działania, które miały przybliżyć uczniom 
życie i twórczość Jerzego Szaniawskiego. 
Postanowiliśmy go poznać i powiedzieć o 
nim innym, bo był wyjątkowym pisarzem, 
mistrzem słowa, poetą teatru, ale też nie-
zwykłym człowiekiem, skromnym, życzli-
wym, zawsze „pełnym wiary w człowie-
ka mimo życiowych doświadczeń, które 
powinny jej przeczyć”. Kiedy śledziliśmy 
biografię Szaniawskiego poznawaliśmy 
złożoność jego natury, samotnicze uspo-
sobienie, ale też dostrzegaliśmy wspa-
niałą i wnikliwą obserwację świata i czło-
wieka. Poznawaliśmy postać o wrażliwej 
duszy, czułej również na piękno otaczą-
jącej go jadwisińskiej przyrody. Świadczą 
o tym jego wymowne słowa: „zespoliłem 
się z zielonością, reaguję jak ona”…

atr to potęga, a dzięki swym cechom, 
dzięki swej sile sugestywnej może mieć 
i wielkie znaczenie wychowawcze.”

W jednym z wywiadów Jerzy Sza-
niawski powiedział: „Ja sam corocznie 
sadzę drzewa długowieczne, rosnące 
powoli, których nie ujrzę w pełnym ich 
majestacie. Jednak sadzę…”. Myślę, że 
działania szkoły promujące postać pisa-
rza to jak sadzenie drzew i z każdym ro-
kiem powoli rozszerza się wśród uczniów 
i w społeczności lokalnej wiedza o Jego 
życiu i twórczości. Mam nadzieję, że na-
dejdzie czas, w którym odkryjemy cały 
majestat życia i twórczości tego wybit-
nego Pisarza i niezwykłego Człowieka.

Oczami
czytelnika i widza
Wspomnienia z dzieciństwa, do-

świadczenia nauczycielki szkoły, której 
patronuje Jerzy Szaniawski, pragnę 
uzupełnić spostrzeżeniami jako czytel-
niczki opowiadań i dramatów pisarza. 
Odkąd po raz pierwszy zetknęłam się 
z twórczością autora „Dwóch teatrów”, 
podziwiam jego precyzję słowa, świa-
domość, że mało znaczy bardzo dużo, 
bo przecież „Nie wszystko kończy się 
po zapuszczeniu kurtyny”. Kiedy myślę 
o tym, dlaczego nie wolno zapomnieć 
o mieszkańcu naszej ziemi, widzę bo-
hatera jego utworu pt. „Most”, któ-
ry wypowiada takie słowa: „Wy macie 
więcej słów, takich gotowych do tego, 
żeby wypowiedzieć, co człowiek myśli. 
Ja mam mniej słów. Trudniej mi o wie-
lu rzeczach powiedzieć. Ale dużo rozu-
miem. Dużo wiem. Cóż... Nic dziwne-
go, jestem stary. Taki człowiek, jak ja, 
często gorzej widzi oczami, ale czasem 
widzi już rzeczy, których i oczy młode-
go nie dojrzą.” Podziwiam tę niezwykłą 
mądrość, jasność i klarowność wypo-
wiedzi, taki sposób patrzenia na świat, 
wnikliwy, subtelny, dojrzały, pełen zro-
zumienia dla słabości ludzkiej natury.

Dlatego uważam, że nie tylko warto, 
ale trzeba pamiętać o Jerzym Szaniaw-
skim, wybitnym pisarzu, tutejszym nie-
zwykłym człowieku, który „wrósł w tę 
ziemię jak sosna korzeniami”.

Anna Błaszczyk
emerytowana nauczycielka

Szkoły Podstawowej
im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie

sję do przeprowadzenia dochodzenia 
w sprawie Katynia. 24 stycznia 1944 r., 
po ekshumacji spreparowanych ciał 
polskich oficerów, komisja Nikołaja 
Burdenki. ogłosiła, że zbrodni na Pola-
kach dokonali Niemcy w 1941 r.

Kłamstwo trzecie
– to przestępstwo pospolite

Po wojnie propaganda sowiecka i pe-
erelowska nadal twierdziły, że sprawca-
mi zbrodni katyńskiej byli hitlerowcy. 
W 1983 r. w Katyniu sowieci wznieśli 
pomnik z napisem informującym, że 
zbrodni dokonali hitlerowcy w 1941 r. 
Podobny napis umieszczono na pomniku 
wystawionym przez władze PRL na Po-
wązkach w 1985 r.

Związek Sowiecki przyznał się do 
zbrodni dopiero 13 kwietnia 1990 r. Po-
mimo upływu lat strona rosyjska nadal 
uważa tę zbrodnię wojenną za prze-
stępstwo pospolite. Nadal nie wyjaśnio-
no wielu okoliczności mordu, nadal nie 
znamy dokładnej liczby rozstrzelanych 
oraz dat śmierci i wszystkich miejsc po-
chówku osób straconych.

Wśród ofiar zbrodni znalazły się oso-
by urodzone, pracujące, służące lub 
w inny sposób związane z ziemią se-
rocką: Kazimierz Andrzejczak, Ryszard 
Bock, Mieczysław Głowacki, Chaim In-
wentarz, Marian Janicki, Ryszard Michal-
ski, Witold Piasecki, Tadeusz Pierczyń-
ski, Kazimierz Pilch, Bronisław Rybiński, 
Stanisław Szpot, Jan Uniewicz, Ryszard 
Urbański i Czesław Wardziński.

Mirosław Pakuła
Fotografie pochodzą 

ze zbiorów PCK i NAC.

Aktywnie w tych działaniach przez 
lata uczestniczyłam. Było to poszukiwa-
nie i pozyskiwanie pamiątek po pisarzu, 
współpraca z placówkami w naszym 
kraju, których patronem jest Jerzy Sza-
niawski, nawiązanie kontaktów z au-
torami publikacji o życiu i twórczości 
pisarza i spotkania z nimi. To także po-
znawanie pasjonatów jego ogromnego 
talentu oraz ludzi znających go osobi-
ście. Pisarz żył i żyje w ich pamięci.

Działania te po latach przybrały for-
mę „Dni Patrona”, stały się obowiązkiem 
i powinnością uczniów i nauczycieli na-
szej szkoły. Ta forma pamięci o Jerzym 
Szaniawskim, „dotykanie patrona” to 
uroczyste apele, akademie, wieczorni-
ce, spotkania z ludźmi kultury, konkursy 
wiedzowe, plastyczne i literackie, al-
bumy, gazetki, wystawy, kąciki klasowe 
i szkolne, wycieczki do miejsc związa-
nych z pisarzem oraz scenki teatralne w 
wykonaniu uczniów i dorosłych, bo „te-

Jerzy Szaniawski
(ur. 10 lutego 1886 w Zegrzynku, 
zm. 16 marca 1970 w Warszawie) 
 – polski dramaturg, felietonista 
i pisarz, członek Polskiej 
Akademii Literatury. 
Sławę przyniosła mu m.in. seria 
opowiadań o profesorze Tutce.
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Jak wskazuje dr Radosław Lolo: 
„Trudno dziś jednoznacznie określić 
dokładnie, od kiedy Serock wiązać na-
leży z kultem św. Wojciecha (…). We-
dług badań ks. Tadeusza Żebrowskiego 
w wielu miastach północnego Mazow-
sza już wówczas (początek XV w. - red) 
rozpowszechnione było przekonanie, że 
św. Wojciech podążał na swoją misję 
do Prus właśnie szlakiem prowadzącym 
przez północne Mazowsze. Musiał więc 
nawiedzić i zatrzymać się w tutejszych 
ośrodkach grodowych. To spowodowało, 
że właśnie w XIV i początkach XV wieku 
wiele miast w tym rejonie przyjmowało 
św. Wojciecha jako swego patrona. (…) 
W roku 1618 serocki kościół farny zmie-
nił wezwanie na obecne, czyli Zwiasto-
wania NMP (…). Zawirowania polityczne 

Relikwie św. Wojciecha w Serocku

rozbudowujemy infrastrukturę drogową, kanalizacyjną, 
wodociągową i rekreacyjną 

poszerzamy ofertę edukacyjną, kulturalną i sportową

finansujemy programy zdrowotne dla mieszkańców

prowadzimy i wspieramy działania proekologiczne

Podając w zeznaniu podatkowym Serock jako miejsce 
zamieszkania, sprawiamy, że około 40% naszego podatku wraca do 
budżetu gminy.

Dzięki tym środkom: 

fot: Paweł Kozarzewski

W ramach kampanii realizowane PIT W SEROCKU SIĘ OPŁACA 
są następujące programy: 

   Bon żłobkowy
   Serocka Karta Dużej Rodziny 3+
   Karta Serocczanina 

Szczegółowe informacje na temat realizowanych przez Miasto i Gminę 
Serock programów można znaleźć na stronie www.serock.pl

ROZLICZ PIT 
W GMINIE  SEROCK
* nie musisz być tu zameldowany!
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1 kwietnia 2006 roku do serockiego 
kościoła sprowadzone zostały relikwie 
Św. Wojciecha. W pielgrzymce do Gnie-
zna wzięła udział ponad stuosobowa 
grupa przedstawicieli Miasta i Gminy 
Serock. Po uroczystej Mszy świętej ce-
lebrowanej przez księdza kanonika Jana 
Kasprowicza – proboszcza i kustosza Ka-
tedry Gnieźnieńskiej oraz księdza prała-
ta Jana Kasińskiego – ówczesnego pro-
boszcza parafii pw. św. Anny w Serocku, 
relikwie przewieziono do serockiej 
świątyni. Co roku uroczysta Euchary-
stia, podczas której wystawione zosta-
ją relikwie patrona, inauguruje gminne 
Wojciechowe Świętowanie.

w XIX i XX wieku sprawiły z kolei, że św. 
Wojciech przestał być oficjalnym patro-
nem miasta. Powrócił on w tej funkcji 
dzięki uchwale samorządu w 1995 roku. 
W swym obecnym oficjalnym heraldycz-
nym wizerunku jego postać nawiązuje 
do najstarszych przedstawień znanych 
ze sfragistyki miejskiej”. 

W roku 2015 Rada Miejska podję-
ła uchwałę o formalnym ustanowieniu 
św. Wojciecha patronem Miasta i Gmi-
ny Serock. 30 kwietnia 2017 roku, pod-
czas uroczystej mszy św. celebrowanej 
przez Biskupa diecezji płockiej Piotra 
Liberę przekazany został mieszkańcom 
Serocka dekret papieski potwierdzający 
patronat św. Wojciecha nad miastem. 
Dekret znajduje się w Izbie Pamięci 
i Tradycji Rybackich, gdzie udostępnio-
ny jest zwiedzającym.
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