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Pierwszy śnieg za nami. Idzie zima, idą święta, idzie 

nowy rok. W rodzinach już myśli się o prezentach i przy-

gotowaniach do Wigilii. Niepokój, który towarzyszy ze-

wnętrznym zdarzeniom, na chwilę zostaje uspokojony 

atmosferą zbliżających się świątecznych dni. Z pewnością 

znajdziemy czas dla bliskich, skorzystamy z wolnych dni, 

aby złapać oddech, odpocząć i zebrać myśli na nadcho-

dzący rok. Niestety pandemia nie pozwoli nam w tym 

roku spotkać się z Państwem podczas corocznej Wigilii na 

serockim rynku. Mamy jednak nadzieję, że przyszły rok 

nie będzie nam szczędził okazji do spotkań i celebracji 

różnego rodzaju uroczystości. 

Przed świętami ukaże się jeszcze jeden, ostatni numer 

Informatora. Życzymy Państwu spokojnych grudniowych 

dni, pełnych zdrowia i dobrego samopoczucia. 

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, tel. 22 782 88 05

W NUMERZE

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Artur Borkowski przyjmuje w poniedziałki:  
w godz. 12.00 – 14.00 - osobiście (co 15 minut) w sali nr 15 na parterze urzędu 
(przyjmowanie interesantów odbywa się zgodnie z wymogami sanitarnymi 
obowiązującymi z powodu epidemii Covid-19) w godz. 14.00 – 15.00 
- telefonicznie (22 782 88 05) lub za pomocą videokonferencji. 
Link do meetingu https://meetingsemea14.webex.com/join/burmistrz będzie 
aktywny w godzinach 14.00 – 15.00. 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: umg@serock.pl.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński natomiast pełni 
dyżur telefoniczny w godz. 18.30 – 20.30 pod nr. 798 894 440. 
Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl 
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ZAPISY na koncert w CKiCz, tel. 22 782 80 70

patronat
honorowy:

Starosta 
Legionowski

Burmistrz
Miasta i Gminy 
Serock

organizatorzy:

Grudniowe impresje

Małgorzata
GRZYWACZ
obój

Wojciech
SOKOŁOWSKI
klarnet

Michał JUNG
fortepian, klawesyn

12 XII 2021 | 18:00
sala widowiskowa CKiCz w Serocku

4 grudnia 2021 Mikołajki
Sala Widowiskowa Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku 
9:00 - 11:00 WARSZTATY ZDOBIENIA PIERNIKÓW koszt 15 zł/os
12:00 Spektakl pt. „Casting na św. Mikołaja”
14:00 Warsztaty Produkcji Filmowej i Fotografii
17:00 Koncert instrumentalny podopiecznych CKiCz w Serocku
Zapisy w CKiCz i pod tel. 22 782 80 70. 

5 grudnia 2021 10:00 Mikołajkowy turniej szachowy. 
Sala Widowiskowa Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. 
Regulamin i formularz zgłoszeniowy www.sis.serock.pl.  

5 grudnia 2021 18:00 Rozświetlenie serockiej choinki 
przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. 

11 grudnia 2021 11:00 Warsztaty rękodzielnicze „Wianek świąteczny”
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. Bilety 45 zł/os. do nabycia w CKiCz. 
Zapisy w CKiCz i pod tel. 22 782 80 70. 

11 grudnia 2021 18:00 Spektakl „Uderz w stół, a rodzina się odezwie” 
Sala Widowiskowa Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. 
Bilety 30 zł/os. do nabycia w CKiCz. 

12 grudnia 2021 18:00 Muzyczny Podwieczorek „Grudniowe Impresje”
Sala Widowiskowa Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. 
Zapisy pod tel. 22 782 80 70. 

8 stycznia 2022 19:00 Koncert Noworoczny z przytupem
Kapela góralska Ondraszki, hotel Narvil, Sala Amazonka, bilety 45 zł/os. 
do nabycia w CKiCz w Serocku lub na www.biletyna.pl. Rezerwacje w CKiCz, 
tel. 22 782 80 70. 

Styczeń – luty 2022 Zima w mieśce 
31.01 – 4.02 półkolonie na sportowo  
7.02 – 11.02 półkolonie z kulturą 
Program otwarty dla dzieci i młodzieży, 10:00-13:00, 
31.01 – 4.02 zajęcia kulturalno-animacyjne CKiCz w Serocku
7.02 – 11.02 zajęcia sportowo-rekreacyjne SIS sp. z o.o.
Szczegóły na plakatach oraz na stronie CKiCz i SiS. 
Zapisy:  Sekretariat CKiCz, tel. 22 782 80 70, biuro@kultura.serock.pl 

oraz sekretariat SIS Sp. z o.o., tel. 22 782 73 50, biuro@sis.serock.pl
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#Szczepimy_się w gminie Serock

Usługa zdalnego tłumacza w urzędzie

Realizujemy zadania z funduszu sołeckiego

Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku 
zmienił lokalizację

Zapraszamy do nowej siedziby zakładu przy ul Nasielskiej 21A w Serocku. Nowo wybudowany budynek znajduje się sto 
metrów od poprzedniej siedziby i powstał w ramach budowy stacji uzdatniania wody Serock-Nasielska. Interesantów zaprasza-
my od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00. Numery telefonów, adresy poczty email i skrzynki podawczej ePUAP 
pozostają bez zmian.

W Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku wdrożona zosta-
ła usługa zdalnego tłumacza języka migowego. Skorzystać 
z niej mogą niesłyszący interesanci, którzy chcą załatwić 
swoją sprawę stacjonarnie, jak i osoby, które chcą skorzystać 

z opcji telefonicznej. Po kliknięciu w ikonkę usługi przejdzie-
my na platformę, za pomocą której połączymy się z tłuma-
czem języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach 
pracy Urzędu. Dla użytkowników usługa jest bezpłatna.

Pierwsze miejsce w konkursie „Rosnąca odporność”
Gmina Serock zajęła pierwsze miejsce w konkursie „Rosnąca odporność”, wśród gmin Powiatu Legionowskiego. 

Konkurs kierowany był do wszystkich gmin w Polsce. W powiatach mających ponad cztery gminy, trzy gminy, któ-
re osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia mieszkańców pełnym cyklem szczepień przeciwko Covid-19 
(liczonym od 1 sierpnia 2021 r.) otrzymają odpowiednio: 1 milion za osiągnięcie najwyższego wzrostu, 500 tysięcy za 
drugie miejsce i 250 tysięcy za trzecie miejsce. Zgodnie z regulaminem konkursu nagroda zostanie przeznaczona na 
cele związane z przeciwdziałaniem Covid-19.

Gmina dobra do życia
"Gmina dobra do życia" to tytuł ogólnopolskiego rankingu Serwisu Samorządowego PAP, badającego jakość życia w każdej 

z 2477 gmin w Polsce w  oparciu o 48 wskaźników. Wyniki tego rankingu zostały opublikowane w Serwisie Samorządowym dnia 
4 listopada. W ogólnej statystyce Serock znalazł się na zaszczytnym 100. miejscu wśród wszystkich polskich gmin.

Tymczasowy punkt szczepień 
w ratuszu, który działa od początku 
lipca cieszy się niesłabnącym zainte-
resowaniem. 

TyMcZASOwy
 PUnKT SZCZEPIEŃ W RATUSZU 
zaprasza TAKŻE W GRUdnIU
Do 22 listopada w punkcie utworzo-

nym w ratuszu zaszczepiły się 262 oso-
by. Punkt będzie czynny także w grud-
niu: 4, 11 i 18 grudnia, w godzinach 
8.00-13.00. Mogą tu się zaszczepić BEZ 
ZAPISÓW dorośli, dzieci powyżej 12 r.ż. 
a osoby, które mają aktywne skierowa-
nie mogą przyjąć trzecią dawkę. 

SZcZePIeNIA
TEŻ W PRZyCHOdnIACH
Również w grudniu, w SP ZOZ w Se-

rocku oraz w ośrodku zdrowia w Dębem, 
nadal będzie możliwość szczepienia za-
równo dorosłych jak i dzieci powyżej 
12. r.ż. Szczegóły na stronie www.zdro-
wie.serock.pl. 

MOŻLIWOŚĆ
SKORZySTAnIA Z TRAnSPORTU:
Miasto i Gmina Serock zapewni 

transport osobom zarejestrowanym na 
szczepienie, które nie mogą dotrzeć do 
punktu szczepień samodzielnie. Mogą 
z niego skorzystać osoby, które:

• posiadają aktualne orzeczenie 
o niepełnosprawności w stopniu znacz-
nym o kodzie R lub N lub odpowiednio 
I grupę z ww. schorzeniami,

• mają trudności z dostępem do 
punktu szczepień (np. osoby starsze, 
niemające możliwości samodzielnego 
dojazdu do punktu szczepień)

Zgłoszenie zapotrzebowania na 
transport realizowane są pod nr tel. 
506 368 913, w dni robocze, w godzi-
nach 8.00- 15.00.

MOBILny PUnKT SZCZEPIEŃ:
Z mobilnych punktów szczepień na 

COVID-19 mogą skorzystać osoby, któ-
re nie mogą samodzielnie dotrzeć na 
szczepienie, także przy wykorzystaniu 
transportu wspomnianego wyżej. Za-
potrzebowanie na skorzystanie z mobil-
nego punktu szczepień można zgłaszać 
w wybranym punkcie szczepień podczas 
rejestracji.

Informacje rządowe dotyczą-
ce szczepień przeciwko COVId-19 
znajdują się na stronie interne-
towej: https://www.gov.pl/web/
szczepimysie

W pierwszej połowie listopada za-
kończone zostały kolejne prace, zleca-
ne i nadzorowane przez Miejsko–Gmin-
ny Zakład Gospodarki Komunalnej, 
obejmujące realizację zadań finanso-
wanych z udziałem środków pochodzą-
cych z Funduszy Sołeckich.  

W miejscowościach: Wierzbica, 
Dosin i Zabłocie ukończone zosta-
ły prace polegające na wykonaniu 
progów zwalniających. Realizacja 
zadania poprzedzona była przepro-
wadzeniem postepowania publiczne-
go na realizacje zadania pod nazwą: 
„Wykonanie nowej stałej organi-
zacji ruchu w zakresie wybudowa-
nia progów zwalniających U-16a 
z kostki brukowej wraz z montażem 
oznakowania pionowego”. Prace zo-
stały zrealizowane przez wykonawcę 

- USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE 
BRUKARSTWO Stanisław Łoniewski, 
z siedzibą ul. Sadowa 5, 05-140 Se-

rock, wyłonioną w wyniku zapytania 
ofertowego.

W ramach zamówienia wykonane 
zostały progi zwalniające w następują-
cych lokalizacjach:

1. Wierzbica - 2 szt. droga gminna 
180416W – wartość robót 20 000,00 zł 
brutto

2. Zabłocie - 1 szt. droga gminna 
180408W – wartość robót 6 000,00 zł 
brutto

3. Dosin - 1 szt. droga gminna 
180423W – wartość robót 9 500,00 zł 
brutto

Progi zostały wykonane z kostki bru-
kowej. Wraz z progami wykonano ozna-
kowanie pionowe, zgodnie z projektem 
Stałej Organizacji Ruchu.

Miejsko–Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Serocku
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Otwarcie stacji uzdatniania wody w Serocku Podpisanie umowy o partnerstwie przy realizacji projektu 
"budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz"

Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne dla projektu 
liniowego pn. Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz

22 listopada w Urzędzie Marszał-
kowskim Województwa Mazowieckiego 
w Warszawie, Burmistrz Miasta i Gminy 
Serock, Artur Borkowski razem z Mar-
szałkiem Województwa Mazowieckiego, 
Adamem Struzikiem oraz 17 innymi samo-
rządowcami z północnego Mazowsza pod-
pisali umowę o partnerstwie, regulującą 
zasady współpracy między samorządami 
na dalszym etapie uczestnictwa w progra-
mie Kolej+. Projekt umowy był wcześniej 
konsultowany z partnerami, co związane 
było z koniecznością podjęcia działań 
przygotowawczych, poprzedzających jej 
zawarcie. Niezbędne były uchwały rad 
gmin, powiatów oraz zarządu wojewódz-
twa, deklarujące udział finansowy samo-
rządów w przedsięwzięciu.

Przypominamy, że Miasto i Gmina Se-
rock jako lider projektu wraz z 18 inny-
mi samorządami północnego Mazowsza, 
uczestniczy w programie Kolej+ z Projek-
tem pn. "Budowa linii kolejowej Zegrze 
- Przasnysz". Warunkiem dalszego apli-

kowania w programie jest przekazanie 
Wstępnego Studium Planistyczno-Progno-
stycznego dla projektu oraz m.in. umów 
o partnerstwie. Wymagane dokumenty II 
etapu naboru muszą zostać przekazane 
do 24.11.2021 r. do PKP Polskie Linie Ko-
lejowe S.A. 23 listopada 2021 nastąpi od-

biór dokumentacji od Wykonawcy WSPP. 
Jest to niezbędny krok do udostępnienia 
dokumentacji na naszej stronie interne-
towej. Prosimy o śledzenia informacji na 
stronie i Facebooku. 

Referat Gospodarki Gruntami, 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Na stronie www.serock.pl udostępni-
liśmy Wstępne Studium Planistyczno-Pro-
gnostyczne dla projektu liniowego pn. 
Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz 
jako realizacja szlaku „Kolei Północnego 
Mazowsza”, która powstała w ramach 
aplikowania do II etapu programu Uzupeł-
niania Lokalnej i Regionalnej Infrastruk-
tury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku. 

W treści dokumentu znajdziemy m.in. 
analizę uwarunkowań społeczno-gospo-
darczych i  środowiskowych, przedstawia-
ne na konsultacjach wariantowania tras, 
prognozy ruchu, analizy oddziaływania 
projektu, wycenę wariantów oraz wybór 
preferowanego wariantu. Najbardziej 
oczekiwanym przez Państwa punktem 
wydaje się wybór preferowanego warian-
tu do dalszych prac i analiz. Analiza wie-
lokryterialna wariantów wyłoniła wariant 
W2 jako wariant preferowany do dalszych 
prac. Przebiegi proponowanych warian-
tów znajdują się poniżej. 

Istotną zmianą, jaka nastąpiła 
względem konsultowanych wariantów 

jest modyfikacja trasowania polegają-
ca na połączeniu przebiegów warian-
tów W1 oraz W2 na wysokości Seroc-
ka — wariant ten otrzymał oznaczenie 
W2A i różni się od wariantu W2 tym, że 
na terenie miasta Serock planowana li-
nia kolejowa przebiega wzdłuż obwod-
nicy Serocka (droga krajowa nr 61), po 
zachodniej stronie tej drogi. Wariant 
W2A pozwala ograniczyć ingerencję w 
tereny istniejącej i planowanej zabu-
dowy, jak również zagospodarować te-
reny położone w bezpośrednim pobliżu 
drogi krajowej.

Odebrany 23 listopada od Wykonaw-
cy dokument jest obszernym opraco-
waniem, zawierającym wiele specjali-
stycznych określeń  i może okazać się 
w wielu miejscach trudny do zrozumie-
nia. W najbliższym czasie opublikujemy 
dla Państwa prezentację przedstawia-
jącą podsumowanie wykonanych prac 
w WSPP i jego wniosków.

Referat Gospodarki Gruntami, 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

W październiku zakończono budo-
wę Stacji Uzdatniania Wody w Seroc-
ku przy ul. Nasielskiej 21A. Zadanie 
to rozpoczęto formalnie w roku 2015 
wykonując dokumentację projektową. 
Następnie po uzyskaniu stosownych 
zgód i pozwoleń w styczniu 2019 roku 
rozpoczęto fizycznie wykonanie inwe-
stycji. Wykonawcą prac, wyłonionym 
w drodze przetargu nieograniczonego, 
została firma FUNAM Sp. z o.o. z Wro-
cławia. Wartość robót zrealizowanych 
w ramach inwestycji wyniosła 8 075 
238,99 zł.

W efekcie przeprowadzonych dzia-
łań budowlanych zostały zlikwidowa-
ne dwie studnie głębinowe, rozebrane 
zostały stare budynki i budowle. Na 
pozyskanym w ten sposób terenie od-

wiercono dwie nowe studnie głębinowe 
o wydajności 73 m3/h każda, powstał 
budynek technologiczny stacji uzdat-
niania wody wraz z urządzeniami tech-
nologicznymi. To tu przeprowadzone 
są procesy oczyszczania i uzdatniania 
wody, mającej trafić do mieszkań-
ców. Wybudowano duży dwukomorowy 
zbiornik wody czystej, dzięki które-
mu wydajność stacji w godzinach naj-
większego zapotrzebowania dobowego 
osiąga nawet 140 m3/h, trzykomorowy 
odstojnik popłuczyn oraz neutralizator 
ścieków z chlorowni. W bezpośrednim 
sąsiedztwie stacji uzdatniania wody 
powstał budynek techniczno-admini-
stracyjny Miejsko-Gminnego Zakładu 
Wodociągowego wraz z wyposażeniem. 
Oprócz tego uporządkowano i na nowo 

zagospodarowano teren wraz z budową 
nowoczesnej dyżurki.

Wybudowana stacja uzdatniania 
wody zapewni mieszkańcom Serocka 
dostawę wody o odpowiedniej jakości 
oraz w dostatecznej ilości.

Na realizację zadania Gmina po-
zyskała środki zewnętrzne w kwocie 
2 596 388,00 zł. w ramach Programu 
Priorytetowego nr 5.4 „Międzydziedzi-
nowe - Adaptacja do zmian klimatu oraz 
ograniczanie skutków zagrożeń środo-
wiska” z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie. Przyznana kwota finansowego 
wsparcia stanowi pożyczkę umarzalną 
w wysokości 30% wypłaconej kwoty, 
po spełnieniu warunków wynikających 
z zawartej umowy.

Konsultujemy projekt
Przedstawiamy aktualizację projektu 

założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe dla 
Miasta i Gminy Serock na lata 2011-2026, 
którego obowiązek opracowania co naj-
mniej raz na 15 lat oraz aktualizacji co 
najmniej raz na 3 lata wynika z art. 19 
ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 716, z późn. zm.).

Zgodnie z analizami wykonanymi na 
potrzeby ww. projektu, w kolejnych la-
tach przewiduje się:

• wzrost zapotrzebowania na ener-
gię elektryczną w gospodarstwach do-
mowych spowodowany zwiększeniem 
liczby ludności oraz wzrost zapotrze-
bowania na energię elektryczną wśród 
odbiorców przemysłowych, spowodowa-

ny wzrostem liczby podmiotów gospo-
darczych. Zużycie energii elektrycznej 
będzie równoważone przez stosowanie 
nowoczesnych energooszczędnych tech-
nologii,

• spadek zapotrzebowania na cie-
pło, spowodowany prowadzeniem na 
terenie miasta i gminy Serock termomo-
dernizacji budynków, 

• wzrost zapotrzebowania na gaz 
ziemny spowodowany rozbudową sie-
ci gazowej na terenie miasta i gminy 
Serock.

Działania, które będą wspierające 
dla gminy to m.in.  inicjowanie i wspo-
maganie opracowania i realizacji pro-
gramów likwidacji tzw. niskiej emisji tj. 
pieców przestarzałych, niskosprawnych 
kotłowni węglowych na rzecz zwięk-

szonego wykorzystania źródeł ekolo-
gicznych, w tym odnawialnych źródeł 
energii (energia słoneczna), wspieranie 
stosowania nowoczesnych źródeł energii 
odnawialnych wykorzystujących paliwa 
lokalne jak energia wiatru oraz energia 
słoneczna, a także wprowadzenie lokal-
nych źródeł energii odnawialnej, takich 
jak energia słoneczna. Dokument ana-
lizuje także możliwości wykorzystania 
energii geotermalnej na terenie gminy.

Zachęcamy Państwa do zapoznania 
się z projektem dokumentu, który do-
stępny jest na stronie www.serock.pl oraz 
do składania uwag pisemnie w Urzędzie 
Miasta i Gminy Serock lub elektronicznie 
na adres: umg@serock.pl do 7.12.2021 r.

Referat Gospodarki Gruntami, 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju
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SIM - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Inwestycje Gminne realizowane w ramach „Polskiego Ładu”

Dynamicznie zmieniająca się sytu-
acja na rynku nieruchomości, co szcze-
gólnie mocno obserwujemy na przykła-
dzie naszej gminy, stopniowo pogłębia 
sytuację, w której wiele osób nie jest w 
stanie pozwolić sobie na zakup własnej 
nieruchomości. Widząc te zagrożenia 
i dostrzegając szansę na zaoferowanie  
produktu dotychczas niedostępnego na 
lokalnym rynku, gmina podejmuje sta-
rania w celu rozwoju rynku mieszkalnic-
twa opartego na modelu czynszowym, 
zakładającym możliwość uzyskania do-
płat do czynszu.

Jest to specyficzny model budow-
nictwa, który w różnych częściach kraju 
funkcjonuje od wielu lat, w zbliżonej 
formule, w ramach Towarzystw Budow-
nictwa Społecznego (tzw. TBS-ów). Pro-
dukt ów - mieszkania na wynajem, jest 
atrakcyjny szczególnie z perspektywy 
osób, których dochody nie pozwalają na 
osiągnięcie zdolności kredytowej, ale 
jednocześnie pozwalają poradzić sobie 
ze zobowiązaniami czynszowymi, co 
często dotyczy młodych rodzin rozpo-
czynających samodzielne życie, bardzo 
potrzebujących własnego miejsca do 
zamieszkania.

W tym celu, 5 listopada, w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Serocku, Burmistrz 
Artur Borkowski podpisał porozumienie 
tworzące ramy przyszłej współpracy z 
Krajowym Zasobem Nieruchomości, in-
stytucją rządową koordynującą rozwój 
tej formy mieszkalnictwa. KZN aktywnie 
stymuluje ten proces poprzez tworze-
nie wspólnie z samorządami tzw. Spo-

łecznych Inicjatyw Mieszkaniowych 
(SIMów), podmiotów odpowiedzialnych 
za realizację przyszłych inwestycji 
mieszkaniowych na terenach gmin, bę-
dących członkami danego SIMu. Zawar-
te porozumienie ukierunkowane jest 
na ocenę możliwości rozwoju tej formy 
budownictwa w naszej gminie i nie roz-
poczyna jeszcze procesu inwestycyjne-
go. Badane będą również potencjalne 
lokalizacje, w których możliwa byłaby 
realizacja przyszłych inwestycji miesz-
kaniowych.

Członkostwo gminy w SIMie daje 
szansę na uzyskanie jednorazowego 
wsparcia z Rządowego Funduszu Roz-
woju Mieszkalnictwa, w wysokości do 
3 mln zł, a także wsparcie rządowe 
dla planowanych przyszłych inwestycji 

mieszkaniowych, dzięki czemu przed-
sięwzięcia te w możliwie niewielkim 
stopniu obciążałyby budżet gminy.

Na zorganizowanej w tej sprawie 
konferencji w serockim ratuszu po-
dobne porozumienia z Krajowym Za-
sobem Nieruchomości podpisali rów-
nież przedstawiciele gmin: Wieliszew, 
Nasielsk, Maków Mazowiecki, Łochów, 
Wyszków, Sokołów Podlaski i Ostrów 
Mazowiecka. Przed samorządami teraz 
pogłębione prace analityczne ukierun-
kowane na ocenę własnych potrzeb 
i możliwości co do rozwoju tej formy 
mieszkalnictwa na własnym terenie. 
Spodziewamy się dalszych decyzji, 
w tym najważniejszej o uruchomieniu 
Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, 
w najbliższym czasie.

W ramach I edycji Programu Inwe-
stycji Strategicznych „Polski Ład” Mia-
sto i Gmina Serock złożyła 3 wnioski 
o udzielenie wsparcia:

1. Przebudowa i rozbudowa stacji 
wodociągowej we wsi Stasi Las, gm. 
Serock - kwota wnioskowanych środków 
2 280 000,00 zł.

2. Zagospodarowanie terenu pod 
przebudowę ze zmianą sposobu użyt-
kowania budynku magazynowego na 
wypożyczalnię sprzętu wodnego z kon-
tenerem usługowym w miejscowości 
Zegrze – kwota wnioskowanych środków 
1 852 290,82 zł.

3. Budowa pełnowymiarowego bo-
iska o nawierzchni ze sztucznej trawy 
w miejscowości Jadwisin – kwota wnio-
skowanych środków 7 238 457,20 zł.

Spośród proponowanych przez Gmi-
nę inwestycji, w wyniku oceny zło-
żonych wniosków, do przyznania do-
finansowania wytypowano dwie, tj. 
zagospodarowanie terenu w Zegrzu 
wraz z przebudową istniejącego budyn-
ku (poz. 2) oraz budowa boiska w Ja-
dwisinie (poz. 3). Łączna kwota dofi-
nansowania wynosi 9 090 748,02 zł 
i stanowi ona 90 % szacowanych war-
tości obu zadań.

W ramach projektu pn. „Zagospo-
darowanie terenu pod przebudowę 
ze zmianą sposobu użytkowania bu-
dynku magazynowego na wypożyczal-
nię sprzętu wodnego z kontenerem 
usługowym w m. Zegrze” zostanie na 
nowo zaaranżowane miejsce po starej 

przepompowni ścieków zlokalizowa-
nej niegdyś przy ul. Pułku Radio w Ze-
grzu. Zgodnie z zamierzeniami ma tu 
powstać ciekawe miejsce do rekreacji 
nad wodą. W ramach zadania planuje 
się przebudować stary budynek i przy-
stosować go na potrzeby wypożyczalni 
sprzętu wodnego. Wykorzystując przy 
tym jego usytuowanie i ukształtowanie 

terenu wokół – dach budynku będzie 
pełnił funkcję tarasu, a projektowa-
na tu niewielka przestrzeń handlowo 
usługowa usytuowana w jego obrębie, 
dobrze wpisze się i świetnie uzupełni 
wypoczynkowy charakter tego miej-
sca. Wokół obiektu powstaną miejsca 
wyposażone w małą architekturę słu-
żącą rekreacji, minimalistyczne ciągi 
piesze, oraz liczne nasadzenia roślin-
ne. W założeniu obszar po starej prze-
pompowni, ciągnący się aż do brzegu 
jeziora, ma pozostać jak najbardziej 
naturalny, a przeprowadzone prace 
mają na celu uwydatnienie i wykorzy-
stanie jego walorów - okazałego drze-
wostanu, ukształtowania terenu i linii 
brzegowej jeziora - dając możliwość 

emocjonującego odkrywania kolejnych 
elementów przestrzeni. Dopełnieniem 
przedsięwzięcia będzie budowa dwóch 
pomostów – pływającego i stałego ma-
jącego pełnić funkcję nadbrzeżnej ka-
skady z miejscami do wypoczynku. 

Jako element kontynuacji idei zago-
spodarowania brzegu jeziora Zegrzyń-
skiego w tym miejscu, przy współpracy 
z Lokalną Grupą Działania „Zalew Ze-
grzyński” i dzięki pozyskanym przez nią 
środkom finansowym, zostanie wybudo-
wany ciąg pieszo-rowerowy do wysoko-
ści ul. Drewnowskiego z dodatkowymi 
elementami zagospodarowania terenu 
służącymi rekreacji zarówno dzieci jak 
i dorosłych. 

Obiekty, które mają powstać w ra-
mach obu tych przedsięwzięć zostały 
utrzymane w tym samym charakterze 
dzięki czemu będą tworzyły spójną 
i harmonijną przestrzeń.

W ramach  projektu pn. „Budo-
wa pełnowymiarowego boiska o na-
wierzchni ze sztucznej trawy”, 
w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły 
Podstawowej w Jadwisinie powstanie 
obiekt sportowy mający służyć zarów-
no dzieciom szkolnym jak też sekcjom  
sportowym zrzeszającym dzieci, mło-
dzież i dorosłych. W wyniku zadania po-
wstanie pełnowymiarowe boisko piłkar-
skie o nawierzchni ze sztucznej trawy 
(wymiary boiska: 105 m x 68 m ze stre-
fami bezpieczeństwa) z oświetleniem 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. 
kontenerowym zapleczem szatniowym, 
komunikacją z parkingami (91 miejsc 
parkingowych), trybunami, ławkami 
rezerwowych i sędziów, punktami kaso-
wymi. Przedmiotem projektu jest rów-
nież budowa bieżni prostej zakończonej 
skocznią w dal.

Pozyskanie środków zewnętrznych 
z pewnością znacząco wpłynie na przy-
spieszenie realizacji obu przedsięwzięć. 
Planuje się, że już na przełomie 2021 r. 
i 2022 r. zostaną wszczęte postępowa-
nia mające na celu udzielenie zamó-
wień publicznych na roboty budowlane. 
Prace planuje się zakończyć jeszcze 
w 2022 r. Jesteśmy przekonani, że oba 
obiekty będą dobrze służyć mieszkań-
com i gościom, i nie pozostaną bez zna-
czenia jeśli chodzi o podnoszenie pozio-
mu atrakcyjności Gminy.
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Śmieci – dlaczego płacimy coraz więcej?
Ustawa o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach z dnia 13 wrze-
śnia 1996 r. nakłada na gminy obowią-
zek organizacji systemu odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszku-
ją mieszkańcy w zamian za wnoszoną 
przez nich opłatę za gospodarowanie 
odpadami.  Zgodnie z art. 6k ust. 2a 
ww. ustawy, maksymalne stawki opłat 
nie mogą przekroczyć ściśle określo-
nych wartości, które w  przypadku 
metod obowiązujących na terenie 
Miasta i Gminy Serock wynoszą odpo-
wiednio:

- 2% przeciętnego miesięcznego 
dochodu rozporządzalnego na 1 osobę 
ogółem – za mieszkańca, w przypadku 
wyboru metody „od liczby mieszkań-
ców zamieszkujących daną nierucho-
mość”, co oznacza że wartość maksy-
malna opłaty w 2022 r. mogłaby wynieść 
38,38 zł od 1 mieszkańca;

- 0,7% przeciętnego miesięcznego 
dochodu rozporządzalnego na 1 osobę 
ogółem – za m3 zużytej wody, w  przy-
padku wyboru metody „od wody”, co 
oznacza że wartość maksymalna opłaty 
w 2022 r. mogłaby wynieść 13,43 zł za 
m3 bezpowrotnie wykorzystanej wody.

Zgodnie z podjętą w dniu 
17.11.2021 r. Uchwałą Nr 485/
XLIII/2021 Rady Miejskiej w Serocku 
w sprawie wyboru metody ustalenia 
wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustale-
nia stawki takiej opłaty na terenie 
Miasta i Gminy Serock oraz zwolnienia 
w części z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budyn-
kami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady stanowiące 
odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym stawki opłat za gospo-
darowanie odpadami w 2022 r. będą 
wynosić:

- 33,00 zł od 1 osoby zamieszkują-
cej daną nieruchomość w przypadku za-
budowy jednorodzinnej;

- 11,00 zł za 1 m3 zużytej wody 
w zabudowie wielolokalowej (z pomi-
nięciem wody bezpowrotnie zużytej).

Uchwalone stawki opłat za gospo-
darowanie odpadami są więc niższe niż 
wynikające z ustawy maksymalne staw-
ki opłat. 

W przypadku gdy właściciel nie-
ruchomości nie wypełnia obowiązku 
zbierania odpadów komunalnych w 
sposób selektywny, stawka opłaty pod-
wyższonej wynosić będzie dwukrotność 
ww. stawek, tj. 22 zł za 1 m3 zużytej 
wody w  zabudowie wielolokalowej oraz 
66,00 zł miesięcznie od jednego miesz-
kańca w zabudowie jednorodzinnej. 

Z czego wynika
podwyżka
w dotychczasowo
obowiązujących
stawkach opłat?
W obowiązującym systemie gmina 

zobowiązana jest do rozliczania się 
za każdą tonę odebranych z terenu 
Miasta i Gminy Serock odpadów prze-
kazanych następnie do dalszego zago-
spodarowania. Z danych GUS wynika, 
że z roku na rok ilość produkowanych 
przez każdego z nas śmieci drastycz-
nie rośnie. Mieszkaniec gminy Serock 
w 2020 r. wytworzył średnio 525 kg 
odpadów. To ponad 100 kg więcej 
niż w 2019 r. Obecnie z terenu gminy 
codziennie zbieranych jest około 25 
ton odpadów różnych frakcji, co przy 
aktualnie obowiązującej stawce za 
odbiór i zagospodarowanie odpadów 
daje kwotę prawie 20 000 zł zaledwie 
jednego dnia. Rosnąca ilość odpadów 
wpływa na wzrost ponoszonej przez 
mieszkańców opłaty za gospodarowa-
nie odpadami. Przyczynami wzrostu 
dotychczasowo obowiązujących sta-

wek są także wzrost cen paliwa uży-
wanego przez pojazdy odbierające 
odpady sprzed naszych posesji oraz 
wzrost opłat za energię elektryczną 
potrzebną do przetworzenia odpadów. 
Wyżej wymienione elementy są skła-
dowymi kosztów związanych z odbio-
rem i zagospodarowaniem odpadów 
komunalnych na terenie Miasta i Gmi-
ny Serock

Warto podkreślić, że gmina nie 
czerpie z tytułu poboru opłat za go-
spodarowanie odpadami żadnych do-
datkowych korzyści. Środki te zgod-
nie z obowiązującymi przepisami nie 
mogą być wykorzystywane na cele 
niezwiązane z funkcjonowaniem sys-
temu gospodarki odpadami. Z pobra-
nych od mieszkańców opłat gmina 
pokrywa wyłącznie koszty funkcjono-
wania systemu gospodarowania od-
padami komunalnymi (w tym m.in. 
obsługę administracyjną systemu oraz 
utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych).

Zauważając problem rosnących kosz-
tów odbioru i zagospodarowania odpa-
dów z terenu naszej gminy staramy się 
szukać sposobów, aby ograniczyć ilość 
odpadów zbieranych w ramach gminne-
go systemu. Od 1 stycznia 2022 r. Gmi-
na nie będzie odbierać już odpadów 
z nieruchomości, na których znajdują 
się domki letniskowe oraz innych nie-
ruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe. Dotychczas 
właściciele tych nieruchomości za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów wnosili 
roczną opłatę ryczałtową w wysokości 
181 zł. W ramach tej opłaty mieli moż-
liwość oddawania każdej wytworzonej 
przez nich ilości odpadów. Od przyszłe-
go roku właściciele tych nieruchomości 
zostaną zobligowani do zawarcia umów 
indywidualnych z firmą odbierającą od-
pady komunalne, posiadającą wpis do 
Rejestru Działalności Regulowanej. Li-
czymy, że takie rozwiązanie pozwoli nam 
na zmniejszenie ilości zbieranych odpa-
dów w ramach systemu gminnego. 
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Muzyczny Podwieczorek

Obchody Narodowego Święta Nie-
podległości Serocku zwieńczone zostały 
koncertem „Jeszcze Polska nie zginęła 
– Kobiecym Głosem o Niepodległości”, 
który odbył się 14 listopada o godzinie 
18.00 sali widowiskowej Centrum Kultu-
ry i Czytelnictwa. 

Podczas widowiska muzycznego 
zabrzmiały patriotyczne utwory, któ-
re opowiadały o wojnie z perspektywy 

kobiet – matek, żon, córek, babć. Na 
scenie wystąpiły trzy kobiety z trzech 
pokoleń. Wśród zaprezentowanych 
utworów znalazły się między innymi 
takie pieśni jak: „O mój rozmarynie”, 
„Wojenko, wojenko”, „Rozkwitały pąki 
białych róż”.

Wystąpiły: Julita Kożuszek (sce-
nariusz, reżyseria, śpiew, ukulele, 
instrumenty perkusyjne), Dorota Wa-

silewska (aranżacje, fortepian, śpiew) 
oraz Aleksandra Nykowska (śpiew, 
akordeon, gitara). Trzy przepiękne 
głosy, wzruszające historie, wyjątko-
we aranżacje, ponadczasowe pieśni 
i bogate instrumentarium zagwaran-
towały artystyczne emocje na najwyż-
szym poziomie.

Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Serocku

Zakończono aktualizację inwentaryzacji indywidualnych 
źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Serock

„Twój piec – nasze powietrze”

Informujemy, że zakończono in-
wentaryzację źródeł ciepła na terenie 
Miasta i Gminy Serock. Zadanie pn. 
Aktualizacja inwentaryzacji indywidu-
alnych źródeł ciepła na terenie Miasta 
i Gminy Serock zrealizowano przy po-
mocy środków z budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach ,,Mazowiec-
kiego Instrumentu Wsparcia Ochrony 
Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 
2021”. Na zadanie to Miasto i Gmina 
Serock zgodnie z podpisaną umową 
Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1417/2021 
z dnia 5 lipca 2021 r. z Województwem 
Mazowieckiem uzyskała dotację w wy-
sokości do 50,00 % całkowitej wartości 
kosztów kwalifikowanych. Obowiązek 

przeprowadzenia inwentaryzacji źró-
deł ciepła wynika z Uchwały nr 115/20 
Sejmiku Województwa Mazowieckie-
go z dnia 8 września 2020 r. w spra-
wie programu ochrony powietrza dla 
stref w województwie mazowieckim, 
w którym zostały przekroczone pozio-
my dopuszczalne i docelowe substancji 
w powietrzu (Dz. U. z 2020 r. poz. 9595 
z dnia 15 września 2020 r.). W ramach 
obowiązku, gmina musi coroczne prze-
prowadzać aktualizację inwentaryzacji 
źródeł ciepła, a jej wyniki przekazywać 

Zarządowi Województwa Mazowiec-
kiego, w terminie do 31 stycznia roku 
następnego po roku sprawozdawczym. 
Zadanie pn. ,,Aktualizacja inwentary-
zacji indywidualnych źródeł ciepła na 
terenie Miasta i Gminy Serock” było 
realizowane od 28 września do 9 listo-
pada 2021 r. 

Dziękujemy wszystkim, którzy zaan-
gażowali się w realizację tego zadania 
i przekazali informacje o posiadanym 
źródle ciepła. W najbliższym czasie na 
stronie www.serock.pl zostaną opubli-
kowane wyniki aktualizacji inwentary-
zacji.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Siedem gmin należących do Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego: Wieliszew, Legionowo, Serock, Nieporęt, Dąbrówka, Ja-
błonna i Radzymin postanowiło połączyć siły, by wspólnie stanąć do walki o czystsze powietrze bez smogu.

W lipcu podpisane zostało międzygminne porozumienia o dofinansowanie działania pod nazwą: „Twój piec – nasze powie-
trze”. Celem projektu jest zwiększenie liczby gospodarstw domowych, które do końca 2022 roku wymienią piece tzw. „kop-
ciuchy” na rozwiązania ekologiczne.

Szczegółowe informacje o na temat projektu dostępne są na stronie: https://twojpiec-naszepowietrze.pl/
Przypominamy, ze w przyszłym roku 2022 zgodnie z Uchwałą antysmogową mieszkańcy Mazowsza zobowiązani są do wymia-

ny pieców i kominków niespełniających wymagań ekoprojektu i stanowiących jedyne źródło ogrzewania na kotły ekologiczne. 
Mieszkańcy naszej gminy mogą otrzymać dotację do 4.000 zł na wymianę pieca, a z Kartą Serocczanina jeszcze dotatkowo 
1.000 zł.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Jak zapobiec
dalszemu
wzrostowi opłat?

- segregujmy odpady we właściwy 
sposób. Aktualnie obowiązujące przepi-
sy nakładają na gminy obowiązek uzy-
skania odpowiednich poziomów recy-
klingu i przygotowania do ponownego 
użycia poszczególnych frakcji zebra-
nych selektywnie odpadów. W przypad-
ku nie osiągnięcia wymaganego przez 
prawo poziomu na gminę nałożona zo-
stanie kara pieniężna.

- przygotowujmy odpady do odbio-
ru. Zgniecione plastikowe butelki oraz 
kartony zajmują w śmieciarkach mniej 
miejsca, dzięki czemu firma odbiera-
jąca odpady może zebrać jednorazowo 

większą ich ilość i ograniczyć liczbę 
przejazdów.

- kompostujmy odpady biodegra-
dowalne. Osobom deklarującym kom-
postowanie odpadów w kompostowniku 
przydomowym w zabudowie jednoro-
dzinnej na terenie naszej gminy przy-
sługuje zwolnienie w opłacie za gospo-
darowanie odpadami w wysokości 15%. 

- jeśli decydujemy się na oddanie 
odpadów biodegradowalnych nie grab-
my liści i trawy po opadach deszczu. 
Mokre ważą zdecydowanie więcej. 

Podczas grabienia uważajmy, aby do 
worka nie wrzucać ziemi. 

W tym miejscu należy również zazna-
czyć, że tylko w październiku bieżącego 
roku sprzed posesji mieszkańców naszej 
gminy w ramach systemu gospodaro-
wania odpadami odebranych zostało aż 

273 tony odpadów ulegających biode-
gradacji. Za ich odbiór i zagospodaro-
wanie Gmina zapłaciła 205 635,73 zł. 
Taka ilość stanowi w  przeliczeniu pra-
wie 35% masy wszystkich odebranych 
w październiku odpadów. 

- zawsze deklarujmy prawdziwą 
liczbę osób zamieszkujących daną 
nieruchomość. Jeśli nie wskazujesz 
faktycznej liczby osób, które mieszkają 
wspólnie z Tobą, przerzucasz koszty na 
innych mieszkańców gminy.

Mamy nadzieję, że te proste, co-
dzienne czynności pozwolą nam na 
utrzymanie kosztów odbioru i  zagospo-
darowania odpadów na stałym pozio-
mie.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Tango Argentyńskie

Po raz kolejny seroccy fani Tanga 
Argentyńskiego spotkali się w sali wido-
wiskowej Centrum Kultury i Czytelnic-
twa w Serocku. 29 października podczas 
MILONGA, czyli potańcówki tangowej, 
uczestnicy doskonalili krok podstawo-
wy, figury parady, pasady, stylowe i ele-

ganckie poruszanie się na parkiecie. 
Ponadto spotkanie stało się okazją do 
interesujących rozmów, poznania no-
wych ludzi oraz ciekawą alternatywą 
spędzenia wolnego czasu.

Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Serocku
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Przedstawienie muzyczne "Kto dziś zginie w Starym Kinie?"

Koncert poezji śpiewanej

W sobotę, 13 listopada br. grupa Teatru Piosenki Elżbiety Zapendowskiej wystąpiła gościnnie w Hotelu Narvil Conference 
& Spa, w przedstawieniu muzycznym "Kto dziś zginie w Starym Kinie?". Wspaniałe kreacje aktorskie i wokalne, rozbawiały 
i wzruszały publiczność, a przytulna domowa scenografia pozwoliła w mgnieniu oka przenieść się myślami do lat 20-tych XX w. 
Gratulujemy kolejnego sukcesu!

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

W sobotni listopadowy wieczór serockie 
Centrum Kultury i Czytelnictwa gościło ge-
nialnego wokalistę, gitarzystę oraz autora 
muzyki - Pawła Ruszkowskiego, który skradł 
serca naszej publiczności.

Tytuł jesiennego wieczoru z poezją za-
czerpnięty został z wiersza Leopolda Staffa 
pt. „Ars poetica” - pierwszego utworu z de-
biutanckiej płyty Pawła Ruszkowskiego. 

W kameralnej atmosferze przy blasku 
świec serocka publiczność usłyszała orygi-
nalne muzyczne interpretacje poezji m. in. 
B. Leśmiana, A. Zagajewskiego, L. Staffa 
czy E. Stachury. Było melancholijnie, ma-
gicznie, a jednocześnie bardzo pogodnie. 
Widownia z entuzjazmem włączała się 
w śpiew i oklaski. To był prawdziwy wieczór 
„Ku słońcu...” i nadziei na lepsze jutro.

Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Serocku

ZIMOWISKO
w  m i e ś c i e

2 0 2 2
 p ó ł k o l o n i e
31.01 – 4.02   NA SPORTOWO  
       SIS sp. z o.o.

 7.02 – 11.02  Z KULTURĄ  
       CKiCz w Serocku

•   wiek 7-12 lat
•   godziny 8 – 16:00
•   koszt 600 zł/os; 500 zł/os z kartą serocczanina,
•   warunkiem uruchomienia turnusu będzie  
     zgłoszenie min. 15 osób

O F E R U J E M Y:
•   program artystyczny, 
•   warsztaty i animacje,
•   zajęcia sportowe i rekreacyjne,
•   pełne wyżywienie.

Półkolonie na bazie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku.

Zapisy na poszczególne turnusy w siedzibach jednostek od 15.12.2021 r.
•   Sekretariat CKiCz w Serocku nr tel. 22 782 80 70, biuro@kultura.serock.pl
•   Sekretariat SIS Sp. z o.o. nr tel. 22 782 73 50, biuro@sis.serock.pl

 p r o g r a m  o t w a r t y  
 dla dzieci i  młodzieży     w godz. 10:00-13:00
31.01 – 4.02   zajęcia kulturalno-animacyjne 
     CKiCz w Serocku

 7.02 – 11.02  zajęcia sportowo-rekreacyjne 
     SIS sp. z o.o 
Program zajęć dostępny w siedzibach jednostek. Na bezpłatne zajęcia obowiązują ZAPISY.

SEROCKIE
INWESTYCJE
SAMORZĄDOWE Sp. z o.o.
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Ten ważny dzień rozpoczęła o godzi-
nie 9:00 sesja Rady Miejskiej w Serocku. 
Uroczyste przemówienia wygłosili Prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Serocku – 
Pan Mariusz Rosiński, Burmistrz Miasta 
i Gminy Serock – Pan Artur Borkowski 
oraz Starosta Legionowski – Pan Sylwe-
ster Sokolnicki.

Podczas sesji odbyła się również 
prelekcja dr. Mirosława Pakuły pt. „Jó-

zef Piłsudski – jego wyborem zawsze 
była Polska”.

Po wystąpieniach wręczono nagro-
dy za wysokie osiągnięcia w dziedzinie 
kultury. Wyróżnienia otrzymały Panie 
Elżbieta Zapendowska i Anna Osma-
kowicz, które od 3 lat współpracują z 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Se-
rocku, prowadząc warsztaty dla dzieci 
i dorosłych w zakresie emisji głosu oraz 

11 listopada 2021 w Serocku 
wspólnie świętowaliśmy narodowe Święto niepodległości

zajęcia i grupy wokalne, i teatralne. 
Nagrodzona została także Pani Pau-
lina Prokop – drużynowa 13 Wodnej 
Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej 
„Horn”, która od 9 lat organizuje licz-
ne zajęcia takie jak: zbiórki, wyjazdy, 
biwaki, rajdy piesze i rowerowe, obozy 
letnie, zrzeszając wokół siebie harce-
rzy z naszej gminy. 

Podczas sesji wręczono także dowo-
dy osobiste osobom, które w 2021 roku 
ukończyły osiemnaście lat, a na koniec 
uczennica CKiCz – Maja Szymańska za-
grała na fortepianie utwór Fryderyka 
Chopina „Polonez g-mol”. 
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Stan wojenny - kalendarium

1981
12 grudnia - o godz. 23 przerwane 

zostają połączenia telefoniczne w ca-
łym kraju, przestaje nadawać radio 
i telewizja. Zaczynają się pierwsze 
aresztowania, głównie członków NSZZ 
„Solidarność”. Wojsko opuszcza ko-
szary.

13 grudnia - Rada Państwa uchwala 
dekret o wprowadzeniu stanu wojenne-
go. Wojsko zajmuje gmachy radia i tele-
wizji. Media transmitują przemówienie 
gen. Wojciecha Jaruzelskiego.

14 grudnia - w zakładach pracy na 
terenie całej Polski zaczynają się straj-
ki. Kilkadziesiąt protestów zostaje zdła-
wionych siłą.

15 grudnia - pacyfikacja kopalni 
"Manifest Lipcowy" w Jastrzębiu Zdro-
ju, 4 górników zostaje postrzelonych 
przez MO.

16 grudnia - w czasie ataku ZOMO na 
kopalnię "Wujek" zastrzelonych zostaje 
9 górników, 21 jest rannych. 

17 grudnia - podczas walk z ZOMO 
w Gdańsku zostaje zastrzelona jedna 
osoba, dwie inne są ranne. W wielu 
miastach oddziały milicyjne rozpędzają 
manifestacje.

18 grudnia – papież Jan Paweł II w li-
ście do gen. Wojciecha Jaruzelskiego 
apeluje o przerwanie stanu wojennego.

40 lat temu, 13 grudnia 1981 r. 
ogłoszono stan wojenny. Władze ko-
munistyczne tłumaczyły jego wpro-
wadzenie chęcią uchronienia Polski 
od chaosu i bratobójczej walki. 
Jednak nie został on wprowadzony 
w trosce o los Polski, ale po to, by 
ocalić komunistyczną dyktaturę. 
Dokładna liczba osób, które w wy-
niku wprowadzenia stanu wojenne-
go poniosły śmierć, nie jest znana, 
ale przyjmuje się, że zginęło ok. 
40 osób. Wielu ludzi straciło zdro-
wie, wielu cierpiało w więzieniach…

Gen. Wojciech Jaruzelski ogłasza stan wojenny przed kamerami telewizji, 13 grudnia 1981 r. 
(domena publiczna)

Pacyfikacja kopalni „Wujek”, 16 grudnia 1981 r. (IPN)

Atak ZOMO na wiernych zgromadzonych 
przed katedrą św. Jana Chrzciciela w Warszawie, 1982 r. (PAP)

Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 16 grudnia 2020 r. Miasto i Gmina 
Serock zobowiązała się do przyjęcia ro-
dziny repatriantów z Kazachstanu. Do-
tacja na remont i wyposażenie mieszka-
nia została przekazana przez Wojewodę 
Mazowieckiego. Dnia 28 października 
2021 r. na terenie naszej gminy osiedli-
ła się Pani Natalia wraz z synem Gen-
nadym, którzy Postanowieniem Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 18 maja 2020 r. zostali zakwa-
lifikowani jako repatrianci. Nasi nowi 
mieszkańcy są potomkami Polaków, któ-
rzy w latach 30. XX wieku zostali zesłani 
do Kazachstanu. 

Wyrażamy głęboką nadzieję, że 
obojgu będzie się dobrze mieszkało 
w naszej gminie.

Repatrianci z Kazachstanu

O godzinie 11:00 w kościele pw. 
ZNMP w Serocku odbyła się uroczysta 
msza święta z udziałem pocztów sztan-
darowych. Eucharystię rozpoczęto pie-
śnią „My, Pierwsza Brygada” odegraną 
na trąbce. 

Przepiękna pogoda dodała tego-
rocznym obchodom Narodowego Święta 
Niepodległości wyjątkowego uroku. Na 
rynku licznie zgromadzili się mieszkań-
cy. W południe odbył się Apel Pamięci 
z udziałem Kompanii Honorowej CSŁiI, 
a pod tablicą upamiętniającą poległych 
i pomordowanych w walkach za Ojczy-
znę złożono wieńce i zapalono znicze. 
Dziedziniec ozdobiła długa flaga Rze-
czypospolitej Polskiej, trzymana przez 
uczniów lokalnych szkół i harcerzy. 
Uroczystość zakończył pokaz broni i po-
jazdów wojskowych Centrum Szkolenia 
Łączności i Informatyki.
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Stanisław Błaszak (1909-1997)
- malarz związany z ziemią serocką

We wrześniowym numerze „Informa-
tora Gminy Serock” został zamieszczony 
artykuł Pani Aleksandry Wysokińskiej na 
temat prac konserwatorskich malowi-
dła ściennego o Bitwie Warszawskiej 
1920 r. w kościele w Serocku. Niniejszy 
materiał przybliży postać Stanisława 
Błaszaka, autora tej polichromii. Dzię-
ki uprzejmości synów, Panów Andrzeja 
i Tadeusza Błaszaków, udało się uzyskać 
sporo informacji o ich ojcu Stanisławie.

Mąż serocczanki
Stanisław Błaszak urodził się 

w 1909 r. w Pakości k. Inowrocławia. 
Około 1930 r. został powołany do od-
bycia służby wojskowej w 1. Pułku 
Łączności w Zegrzu Południowym. Po 

zakończeniu służby zaproponowano mu 
pozostanie w jednostce w charakterze 
pracownika cywilnego. Stanisław wyna-
jął wtedy mieszkanie w Serocku. 

W mieście poznał swoją przyszłą żonę 
Stanisławę Grabowską, mieszkającą na 
rogu ulic Zaokopowej i Zakroczymskiej, 
ale ślub wzięli dopiero po zakończeniu II 
wojny światowej. W czasie okupacji Se-
rock znalazł się w Rzeszy, a tam obowią-
zywał zakaz zawierania małżeństw przez 
Polki mające mniej niż 25 lat. Wybranka 
Stanisława była od niego o 10 lat młod-
sza, urodziła się w 1919 r., i nie spełniała 
tego kryterium. Z ich związku urodziło 
się trzech synów: Szczepan (1942), Tade-
usz (1945) i Andrzej (1951). W czasie oku-
pacji Błaszakowi groziło aresztowanie, 
o czym dowiedział się z podsłuchanej 

rozmowy (znał dobrze język niemiecki). 
Uciekł do Nasielska, gdzie pracował na 
stacji kolejowej, malując napisy na wa-
gonach. Pod koniec 1944 r. Stanisław Bła-
szak z przyszłą żoną i synem przeprowa-
dzili się do Legionowa. Stanisław zmarł 
w 1997 r. a jego żona w 2000 r. Oboje są 
pochowani na cmentarzu w Legionowie.

Samorodny talent
Już w dzieciństwie Stanisław Błaszak 

przejawiał talent do rysowania. Artyści, 
którzy zdobili kościół w jego rodzinnej 
Pakości, poznali się na jego zdolno-
ściach i chcieli, żeby się uczył w tym 
kierunku. Rodzice mieli jednak wobec 
niego inne plany i obawiali się, że wy-
jedzie z domu, dlatego trafił na prakty-
kę do sklepu. Jego talent docenili póź-
niej przełożeni w jednostce wojskowej 
w Zegrzu Południowym. Wieść o zdolno-
ściach Błaszaka rozeszła się też po oko-
licach Serocka. Zaczął dostawać zamó-
wienia. Zdobił pomieszczenia w pałacu 
Radziwiłłów w Jadwisinie, dostał też 
zamówienie na wykonanie polichromii 
w kościele w Popowie Kościelnym. Pracę 
tam musiał przerwać w związku z wybu-
chem II wojny światowej i dokończył ją 
po wojnie. Część jego popowskich prac 
została przekształcona lub zamalowana 
ale prawdopodobnie fragmenty zostały. 
Na pewno ocalał obraz przedstawiający 
Jezusa w koronie cierniowej. 

Błaszak dostawał zamówienia 
z wojska, na przykład zlecenie nałoże-

Wnętrze kościoła w Serocku w 1940 r. 
(fot. Krauth, Instytut Sztuki PAN). 
Na ścianach widoczne polichromie 

wykonane przez Stanisława Błaszaka.

nia złocenia na sztukaterie w kasynie 
oficerskim w Zegrzu. Malował również 
mieszkania, zdobiąc je artystycznie. 
Robił to najpierw w Serocku a potem 
w Legionowie i Jabłonnie. Rzeźbił 
i grał na skrzypcach na weselach oraz 
innych uroczystościach w Serocku. Po 
zajęciu Legionowa przez Rosjan Sta-
nisław Błaszak zarabiał na rysowaniu 
żołnierzy radzieckich, którzy swoje 
podobizny wysyłali do rodzin zamiast 
fotografii.

Po wojnie ponownie malował ściany 
w kościele w Serocku  i w kościele gar-
nizonowym w Legionowie oraz, na zle-
cenie księdza Stanisława Zająca, w ko-
ściele w Woli Kiełpińskiej. Wykonywał 
też papierowe dekoracje bożonarodze-
niowe i wielkanocne dla legionowskiej 
parafii pw. Św. Jana Kantego. Malował 
obrazy, głównie pejzaże i portrety, sy-
gnowane „St. Błaszak” oraz opatrzone 
datą. Dla Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Legionowie namalował św. Jerzego 
na koniu, walczącego ze smokiem. Dla 
żeńskiej legionowskiej organizacji kato-
lickiej namalował obraz przedstawiają-
cy Matkę Boską stojącą na kuli ziemskiej 
i depczącą węża. Niektóre jego prace 
zachowały się w zbiorach rodzinnych, 
między innymi akwarela przedstawia-
jąca kościół św. Anny w Warszawie oraz 
obraz Chrystusa.

Autor
wielkiego malowidła
Jego wielkim i udanym dziełem była 

polichromia wykonana w II połowie lat 
30. w kościele w Serocku. Duże malo-
widło przedstawiające scenę z Bitwy 
Warszawskiej 1920 r. powstało na zle-
cenie księdza proboszcza Franciszka 
Kuligowskiego. Zdolny artysta - ama-
tor inspirował się zapewne, jak wielu 
innych, dziełem Jerzego Kossaka „Cud 
nad Wisłą” namalowanym w 1930 r. 
Na serockim malowidle odnajdziemy 
księdza z krzyżem, prawdopodobnie 
Ignacego Skorupkę, oraz żołnierzy pol-
skich ze sztandarem idących do ataku 
na bolszewików. Zaraz po zakończeniu 
II wojny światowej, według innej wer-
sji jeszcze przed nadejściem Rosjan 
w 1944 roku, ksiądz Kuligowski polecił 
obraz zamalować, zapewne w obawie 
przed reakcją żołnierzy sowieckich 
lub polskich władz komunistycznych. 
Zniszczenia swojego dzieła dokonał 
Stanisław Błaszak. Postacie bolsze-
wików zeskrobał a resztę polichromii 
zamalował. W takim stanie malowidło 
dotrwało do roku 2019, kiedy to w cza-
sie prac przy odnawianiu ścian, odsło-
nięto je a następnie w 2021 r. poddano 
konserwacji.

Stanisław Błaszak był człowiekiem 
utalentowanym. Ten zdolny i pracowi-
ty malarz – samouk pozostawił po sobie 
wiele prac. Był osobą znaną i szanowa-
ną, która dobrze zapisała się w historii 
Serocka i okolic.

Mirosław Pakuła
Stanisław Błaszak 

(zbiory rodziny Błaszaków)

 Stanisław Błaszak z żoną Stanisławą oraz wnuczką 
(zbiory rodziny Błaszaków)    

23 grudnia -  prezydent USA Ronald 
Reagan ogłasza sankcje gospodarcze 
wobec PRL. Podobne kroki wobec Pol-
ski podejmują w następnych tygodniach 
inne kraje zachodnie.

28 grudnia - w kopalni "Piast" kończy 
się ostatni strajk okupacyjny w prote-
ście przeciw stanowi wojennemu.

1982
9 stycznia - prymas Józef Glemp 

spotyka się z gen. Jaruzelskim. W kraju 
powstają Obywatelskie Komitety Ocale-
nia Narodowego.

25 stycznia - Sejm zatwierdza de-
kret o stanie wojennym.

3 maja - ZOMO brutalnie rozbija 
wielotysięczne manifestacje, m.in. 
w Gdańsku, Warszawie, Elblągu, Szcze-
cinie, Krakowie i Toruniu.

31 sierpnia - w rocznicę podpisania 
Porozumień Sierpniowych dochodzi do 
licznych demonstracji. W Lubinie MO 
zabija z broni palnej trzy osoby, 11 zo-
staje rannych.

13 października - zamieszki w Nowej 
Hucie, oficer SB zabija demonstranta.

Demonstracja na Placu Zamkowym w Warszawie, maj 1982 r. (PAP)

31 grudnia - zawieszenie stanu wo-
jennego.

1983
14 maja - w komisariacie na stołecz-

nym Starym Mieście milicjanci katują 
maturzystę Grzegorza Przemyka, który 
potem umiera w szpitalu.

19 maja - pogrzeb Grzegorza Prze-
myka na Powązkach przeradza się 
w wielką demonstrację.

22 lipca - formalne zniesienie stanu 
wojennego. Likwidacja WRON. Amne-
stia dla więźniów politycznych.

Mirosław Pakuła
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Grand Prix młodzikówSukcesy uczniów Obchody narodowego Święta niepodległości

6 listopada odbył się II Grand Prix Mazowsza Młodziczek 
i Młodzików w Nowym Dworze Mazowieckim. 

Ogromny sukces w tym turnieju osiągnął Ignacy Sławiński.
Nasz zawodnik rywalizując ze starszymi od siebie uczest-

nikami (59 startujących z 17 klubów z całego województwa) 
uplasował się na drugim stopniu podium!!!

Wśród dziewcząt Magdalena Bryk zajęła miejsca w prze-
dziale 9-12, natomiast Gabriela Zalewska 13-16.

SIS

Ogromny sukces reprezentacji dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej w Serocku w międzypowiatowych eliminacjach szachów 
drużynowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej, które odbyły się 5 listopada w Leśniakowiźnie. Drużyna 
zajęła I miejsce i będzie walczyć na kolejnych zawodach już 
na szczeblu wojewódzkim. 

Na zawody międzypowiatowe udało się również awanso-
wać reprezentacji dziewcząt z SP Serock w badmintonie w ka-
tegorii dzieci.

SIS

W listopadzie w ramach obchodów 
Narodowego Święta Niepodległości zor-
ganizowane zostały dwa turnieje. 

11 listopada w hali PZSP w Seroc-
ku odbył się Otwarty Turniej Piłki Siat-
kowej, który w tym roku zgromadził 
cztery drużyny. Do wyłonienia zwycięz-
cy wykorzystaliśmy system gry każdy 
z każdym. Duże boisko dało uczestni-
kom komfort gry a zawodnicy czuli się 
naprawdę wyjątkowo. Przyjacielską 
atmosferę dopełnił słodki poczęstunek 
oraz wyjątkowe nagrody dla zwycięz-

ców do wykorzystania w sklepie De-
cathlon.

I miejsce Jack Sparrow Volley by Allsix
II miejsce Pig Gym Volley
III miejsce Drużyna Pierścienia
IV miejsce Loki
W niedzielę 14 listopada w hali PZSP 

rozegraliśmy Turniej Tenisa Stołowego. 
Zawody skierowane były głównie dla 
uczestników sekcji. Przez cały dzień 
hala tętniła życiem, ponieważ w turnie-
ju grały dzieci, młodzież oraz dorośli aż 
w 10 kategoriach. 

Organizatorem i sponsorem wyda-
rzenia była spółka Serockie Inwesty-
cje Samorządowe. Najlepsi zawodnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy, statu-
etki, drobne upominki oraz karty poda-
runkowe do sklepu Decathlon. Nad ca-
łością czuwali nasi trenerzy: Zbigniew 
Chodkowski, Krzysztof Szymański, Mag-
dalena Klik, Piotr Plechawski, na czele 
z koordynatorem sekcji - Barbarą Klik.

Szczegółowa klasyfikacja znajduje 
się na stronie www.sis.serock.pl.

SIS

Mecz Sokół Serock - Żbik nasielsk
Piotr Mulik – prezes 
zarządu, zaprasza 
na walne zebranie 
sprawozdawczo - 

wyborcze klubu Sokół 
Serock, które odbędzie 
się 15 grudnia (środa) 

o godzinie 18:00 
w ratuszu w sali 
konferencyjnej.

20 listopada na stadionie miejskim 
w Serocku odbyła się 17 kolejka w ra-
mach rozgrywek IV Ligi. Mecz Sokół Se-
rock - Żbik Nasielsk zakończył się wy-
nikiem 2:0 - obie bramki strzelił Artur 
Rawa.

Drużyna Sokół Serock ostatecznie 
zajęła 16 miejsce w tabeli uzyskując 
11 punktów.

Szczegółowe wyniki na stronie 
www.90minut.pl.

SIS

Zapraszamy do udziału  
w Gminnym KonKursie Plastycznym

Magia Świąt 
B o ż e g o  
Narodzenia

         szczegóły: 
         w w w . k u l t u r a . s e r o c k . p l
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MIKOŁAJKI

4 grudnia 2021
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

ul. Pułtuska 35

9:00 
10:00 
11:00

WARSZTATY 

ZDOBIENIA PIERNIKÓW  
koszt 15zł/os

12:00
SPEKTAKL  
pt. „CASTING NA ŚW. MIKOŁAJA”

14:00 WARSZTATY 
PRODUKCJI FILMOWEJ I FOTOGRAFII

17:00 KONCERT INSTRUMENTALNY  
podopiecznych Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

ZAPISY na wydarzenia mikołajkowe od 25 listopada br. w sekretariacie CKiCz  
lub pod tel. 22 782 80 70.


