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Cicha noc. Noc zapowiadająca świąteczne, radosne dni. 
Noc, w której budzi się nadzieja, ożywa wiara, rodzi 
się Miłość. Już za chwilę zasiądziemy przy świątecznym 
stole, aby wspólnie świętować, składać sobie życzenia, 
dzielić się dobrym słowem. Ta chwila nie potrzebuje 
więcej narracji. Wszystko, co najważniejsze toczy się 
między słowami i przepełnia spotkania treścią.

Życzymy Państwu spokojnych świąt. Zdrowych. Pełnych 
życzliwości i ciepła, bogatych w piękne spotkania. Niech 
2022 rok przyniesie spełnienia marzeń, planów, zamier-
zeń i podaruje wiele ważnych chwil. 
Zanim zaczniemy świętować, zachęcamy do lektury os-
tatniego w tym roku numeru naszego miesięcznika. Pod-
sumowujemy w nim miniony rok i opowiadamy o planach 
na przyszły. 

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, 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:

Warszawskie impresje

Jarosław
PRASZAŁEK
fortepian

Dominik
LECHOWICZ
gitara basowa

Kacper  
MAJEWSKI
perkusja

9 I 2022 | 18:00
sala widowiskowa CKiCz w Serocku

S p e k t a k l 
22 stycznia 2022 r.
godz. 18:00

Bilety w cenie 60, 50 i 40 zł
dostępne w sekretariacie CKiCZ  
oraz na biletyna.pl

8 stycznia, g. 19.00, Koncert Noworoczny z przytupem, hotel Narvil 
Kapela góralska Ondraszki 
bilety do nabycia w CKiC i na biletyna.pl

9 stycznia, g. 19.00, sala widowiskowa CKiC 
Muzyczny podwieczorek – Warszawskie impresje 
zapisy: CKiC, tel. 22 782 80 70

22 stycznia, g.18.00 Grace i Gloria – spektakl 
bilety do nabycia w CKiC oraz na biletyna.pl

28 stycznia, g. 20.30, Koncert Satvari 
bilety do nabycia na biletyna.pl

Pani Beacie Roszkowskiej 

- Redaktorce Informatora Gminy Serock

składamy najserdeczniejsze podziękowania 

za wieloletnią współpracę, 

przyjaźń, życzliwość 

i zaangażowanie w prace nad gminnym miesięcznikiem. 

Życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, 

realizacji planów i zamierzeń.

Redakcja Informatora Gminy Serock
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Panie Burmistrzu,
za nami kolejny rok,
w którym musieliśmy zmierzyć się 
z wieloma wyzwaniami, postawionymi 
przez pandemię. Czy to był trudny rok 
dla samorządów?

Słowo „trudny”, używane w ostat-
nich latach nagminnie, przestaje od-
dawać istotę rzeczywistości. Spowsze-
dniało nam. Mam też wrażenie, że jako 
społeczność potrafimy dostrzec jak 
mocno pandemia i związane z nią za-
wirowania społeczne i gospodarcze in-
gerują w nasze życie, ale nie do końca 
rozumiemy, że to samo zjawisko prze-
kłada się na możliwości i sposób dzia-
łania gminy. Dodam też, że zjawiska te 
skumulowane ze zmianami w systemie 
finansowania zadań samorządu, tj. 
uszczupleniem ich dochodów z PIT, re-
alnie obniżaną subwencją oświatową, 
czy kosztami świadczenia usług poka-
zują z jakim wyzwaniem mierzymy się, 
stojąc w tym samym czasie wobec dy-
namicznego wzrostu zainteresowania 
zamieszkaniem na terenie gminy, przy 
wzrastającym poziomie oczekiwań spo-
łecznych. Z tej perspektywy powinie-
nem stwierdzić, że to bardzo trudny 
rok. Kolejny zresztą. Traktuję to jednak 
jako wyzwanie weryfikujące jakość pra-
cy własnej, współpracowników i wszyst-
kich instytucji samorządowych. Zdaję 
też sobie sprawę, że ostateczna ale też 
bieżąca ocena w tym względzie nale-
ży do naszych mieszkańców, i że każdy 
z nich dokonuje jej z własnego punktu 
widzenia.

Pomimo ryzyka, jakim obarczone 
zostały tegoroczne inwestycje, wie-
le z nich udało się z powodzeniem 
zrealizować. Które z nich przyniosły 
szczególną satysfakcję?

Rynek wykonawcy jest w tym roku 
niezwykłym wyzwaniem dla samorzą-
dów. Galopujące ceny materiałów, usług, 
a także ograniczenia na rynku pracy po-
wodują, że samo oszacowanie wartości 
inwestycji staje się wyzwaniem. Sam 
fakt, że pojawiają się oferty od wiary-
godnych wykonawców to już duży suk-
ces. W tych warunkach niestety cena, 
z reguły znacznie wyższa niż do nieda-
wana, schodzi na plan dalszy.  

Niewątpliwie z bardzo dobrym 
odbiorem społecznym spotkało się 

ukończone przedsięwzięcie w postaci 
nowoczesnej stołówki za zapleczem ku-
chennym w Szkole Podstawowej w Se-
rocku. Dzięki temu ponad ośmiuset 
uczniów ze szkoły i przedszkola będzie 
mogło korzystać ze zdrowego żywienia. 
Cieszę się też, że uruchomiliśmy przy-
chodnię w Zegrzu, jako bezpośrednią 
odpowiedź na wyzwania chwili. Z do-
brym odbiorem spotkały się budowy 
placów zabaw w Maryninie i w Dębem. 
Skończyliśmy niezwykle ważny projekt 
w postaci stacji uzdatniania wody w Se-
rocku. Tak naprawdę cieszy każda inwe-
stycja, którą zrealizowaliśmy, bo każda 
jest ważna, wyczekiwana i wnioskowa-
na przez mieszkańców. I te większe, jak 
ulice Kuligowskiego i Nodzykowskiego, 
ulica Słowackiego i Mickiewicza  w Se-
rocku, ulica Prosta w Borowej Górze, 
droga gminna Jadwisin-Zegrze, ale i te 
mniejsze, realizowane często z udzia-
łem funduszu sołeckiego, w postaci 
oświetlenia, doposażenia placów za-
baw, modernizacji tego co już od lat 
funkcjonuje w terenie. Zrealizowaliśmy 
szereg zadań z obszaru gospodarki wod-
no-kanalizacyjnej. To mało widoczne 
przedsięwzięcia ale jakże oczekiwane 
i istotne dla mieszkańców.

Jakie jeszcze istotne przedsięwzię-
cia zostały zrealizowane w tym roku 
i w jaki sposób mają one szansę wpły-
nąć na rozwój gminy?

Rozwijamy sieć komunikacyjną na 
terenie gminy. To pierwszy rok, kiedy 
mieszkańcy korzystali z bezpłatnych 
przejazdów. Zmieniamy plany zago-
spodarowania, aby znaleźć odpowiedź 
na potrzeby mieszkańców i inwesto-
rów. Aby zaplanować spójny, logiczny 
komplementarny rozwój gminy, która 
jest coraz chętniej wybieranym miej-
scem do życia dla jej mieszkańców. 
Jesteśmy liderem projektu pn. „Kolej 
Północnego Mazowsza”, która za kilka 
lat przyczyni się do skokowej poprawy 
jakości transportu na newralgicznym 
dla mieszkańców kierunku Legionowo
-Warszawa. Przygotowujemy dokumen-
tację i uruchamiamy działania na rzecz 
wykonania ścieżek pieszo-rowerowych 
nad Jeziorem Zegrzyńskim, budowy 
Centrum Edukacji, Kultury i Sportu, 
budowy żłobka w Zegrzu, szkoły, sali 
i boiska w Jadwisinie. Przygotowaliśmy 
dokumentację pod budowę budynku 

komunalnego na przyszły rok. Jeste-
śmy inicjatorem powołania spółdziel-
ni energetycznej. Działamy w krótko, 
średnio i długookresowym horyzoncie 
czasowym jeśli chodzi o plan rozwoju 
gminy, zdając sobie sprawę, że plany te 
wymagają bieżącej weryfikacji w, nie-
znajdującej precedensu w przeszłości, 
dynamice zmieniających się uwarunko-
wań. Nie muszę dodawać, że działania 
te tym bardziej obarczone są ryzykiem 
błędu, niemniej osobiście nie widzę al-
ternatywy dla takiego podejścia. 

Co samorządom przyniesie nowy rok? 
Z czym przyjdzie zmierzyć się mia-
stom i gminom? Jakie plany stawia so-
bie na ten rok serocki samorząd?
Zamierzamy wbrew trudnościom zre-
alizować bardzo ambitny budżet inwe-
stycyjny z kontynuacją planu odnowy 
infrastruktury oświatowej, sportowej 
i społecznej. Będziemy zabiegali o do-
stępne środki zewnętrzne, w szcze-
gólności z Programu Inwestycji Strate-
gicznych, Funduszu Rozwoju Dróg ale 
też Krajowego Planu Odbudowy. Mam 
świadomość, że nadal mamy ogromne 
potrzeby inwestycyjne i ogromny poten-
cjał wzrostu. Stawia to tym większe wy-
zwania, którym na co dzień wraz z ca-
łym zespołem próbujemy sprostać. Mam 
nadzieję że choć w części te aspiracje 
uda się zrealizować.

Czego życzy Pan mieszkańcom Miasta 
i Gminy Serock na najbliższe miesiące?

Zdrowia, realizacji planów i zamie-
rzeń, poczucia, że tworzą silną wspól-
notę bo to ona jest przecież istotą 
samorządu. Życzę też, aby mieli po-
czucie, że mają wpływ na naszą rze-
czywistość, że są „kowalami własnego 
losu”. Życzę też sobie i mieszkańcom, 
byśmy uporali się z, tak mocno rzutu-
jącą na nasze życie, pandemią i jej 
skutkami społecznymi. Wierzę, że 
problemy, z którymi się borykamy są 
wyzwaniami, z którymi powinniśmy 
i mamy wszelkie szanse, by skutecznie 
się mierzyć.

Wszystkiego najlepszego
z okazji nadchodzących

Świąt Bożego narodzenia
i nowego 2022 roku.
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Zmiana stawek podatkowych na 2022 r.

Zgodnie z zarządzeniem nr 76/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 8 grudnia 2021 r.  
7 stycznia 2022 r. będzie dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Serocku dniem wolnym od pracy, 

w związku z czym URZąd TEGO dnIA BędZIE NIeczyNNy. 

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich

Platforma ePUAP
Przypominamy, że większość spraw 

urzędowych możecie Państwo załatwić 
bez wychodzenia z domu.

Wnioski i karty spraw dostępne są na 
platformie ePUAP. To wygodna, a w cza-
sie pandemii także bezpieczna, forma 
załatwiania swoich spraw.

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 

4. Po zalogowaniu na stronie ePUAP 
należy uzupełnić formularz danymi

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

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

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

Aby załatwić sprawę on-line musimy 
posiadać profil zaufany. Jak to zrobić? 
O tym tutaj: https://pz.gov.pl/pz/index.

20 listopada ruszył nabór do II edy-
cji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiej-
skich o nagrodę Małżonki Prezydenta 
RP. Zgłoszenia do Konkursu przyjmo-
wane będą do 28 lutego 2022 r.

Koła Gospodyń Wiejskich zgłasza-
ją się samodzielnie poprzez przesłanie 
pocztą elektroniczną na adres: konkurs.
KGW@prezydent.pl:

– poprawnie wypełnionej i podpisa-
nej karty zgłoszeniowej, której wzór 
określony został w Załączniku nr 1 do 
Regulaminu Konkursu,

– potwierdzenia wpisu Koła do odpo-
wiedniego rejestru,

– krótkiego amatorskiego materiału 
audiowizualnego przygotowanego i na-
granego przez Koło, trwającego nie dłu-
żej niż 120 sekund, promującego dzia-
łalność Koła.

Materiał audiowizualny powinien: 
zawierać nazwę KGW oraz logo (w przy-

padku Kół, które nie posiadają loga, 
w materiale powinna znaleźć się nazwa 
Koła), prezentować najważniejsze in-
formacje o Kole, w tym profil działal-
ności oraz informacje o realizowanych 
przez Koło inicjatywach.

Etap wojewódzki
Konkurs na szczeblu wojewódzkim 

składa się z 2 etapów cząstkowych: 
– oceny formalnej kart zgłoszeniowych 
– oceny na podstawie przesłanych mate-
riałów audiowizualnych.

Koła, które uzyskają – w ramach każ-
dego województwa – największą liczbę 
punktów na podstawie oceny formalnej 
kart zgłoszeniowych, zostaną zakwalifi-
kowane do etapu II.

W II etapie Komisja konkursowa – na 
podstawie materiałów audiowizualnych 
przygotowanych przez Koła – dokona 
wyboru Laureatów na szczeblu woje-
wódzkim.

Podatek od nieruchomości w 2022 r. wzrośnie na terenie Miasta i Gminy Serock zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miej-
skiej w Serocku nr 478/XLIII/2021 z dnia 17 listopada 2021roku.

Rośnie inflacja, rosną podatki
Stawki podatków lokalnych nie mogą być wyższe od corocznie waloryzowanych w oparciu o wskaźnik inflacji maksimów 

ustawowych. Główny Urząd Statystyczny (GUS) ogłosił, że wskaźnik inflacji w pierwszym półroczu br. wzrósł o 3,6 procenta 
w stosunku do pierwszego półrocza 2020r W ubiegłym roku wskaźnik wzrósł o 3,9 proc. Ten wskaźnik cen ma wpływ na corocz-
nie ustalane przez Ministra Finansów górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (tzw. stawki maksymalne).

Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2022 rok zostały określone przez Ministra Finansów, Fundu-
szy i Polityki Regionalnej w obwieszczeniu z dnia 22 lipca 2021 r.( Monitor Polski z dnia 9 sierpnia 2021 r. poz. 724).

Samorządy przy uchwalaniu podatków obowiązujących na swoim terenie nie mogą przekroczyć tych maksimów ustawowych.

Stawki podatku od mieszkań i domów jednorodzinnych pójdą w górę o około 5% w porównaniu do stawek obowiązujących 
w 2021 roku. Za metr kwadratowy powierzchni użytkowej zapłacimy 0,81 zł, zaś za metr kwadratowy gruntów 0,45 zł. Jeśli 
100-metrowy dom stoi na działce liczącej 1000m² , to zamiast dotychczasowego 477,00 zł podatku od nieruchomości, w 2022 r. 
zapłacimy za tą samą nieruchomość o około 54 zł więcej. Podatek od nieruchomości dla przedsiębiorców tu stawka podatku za 
metr kwadratowy powierzchni komercyjnej wzrośnie o ponad jeden złoty tj. do kwoty 24,20 zł za 1 m². O 0,05 groszy podnie-
siona też została opłata za metr kwadratowy gruntu służącego działalności gospodarczej tj. 0,95 zł. Liczące na przykład 200 m² 
biura,  przedsiębiorcy w 2022 roku zapłacą o 260 zł więcej w skali roku, aniżeli za te same biura płacą dotychczas.

            
Stawki podatków oraz opłat lokalnych na terenie Miasta i Gminy Serock w 2022 r.

Podatek od środków transportowych zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku nr 479/XLIII/2021 
z dnia 17 listopada 2021 r. stawki podatkowe wzrosną o około 5% w stosunku do stawek obecnie obowiązu-
jących.

W 2022 r. opłaty lokalne tj: opłata targowa wzrośnie do 5 zł za 1m2 zajmowanej powierzchni oraz do 8,00 zł za każdy roz-
poczęty 1m2 w przypadku gdy zajmowana powierzchnia jest większa niż 12m2. Opłata miejscowa oraz opłata od posiadania psa 
zachowają swoją dotychczasową wysokość.

Wyszczególnienie Stawka w 2021 r.
Max stawki 

wg obwieszczenia 
na 2022 r.

Stawki w 2022 r.

a)  związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków od 1 m² powierzchni

0,90 zł 1,03 zł 0,95 zł

b)  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne 
lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni 4,99 zł 5,17 zł 5,17 zł

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

0,40 zł 0,54 zł 0,45 zł

d)  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, 
o których mowa w przepisach od 1 m ² powierzchni 2,95 zł 3,40 zł 3,10 zł

2. od budynków lub ich części
a) mieszkalnych  od 1 m² powierzchni użytkowej 0,77 zł 0,89 zł 0,81 zł
b)  związanych  z prowadzeniem działalności gospodarczej 

oraz od budynków mieszkalnych lub części zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej 
od 1 m² powierzchni użytkowej

22,90 zł 25,74 zł 24,20 zł

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

11,62 zł 12,04 zł 12,04 zł

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

5,06 zł 5,25 zł 5,25 zł

e) od pozostałych budynków, w tym:
-  zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego 
od 1m² powierzchni użytkowej

- od budynków gospodarczych i komórek
7,88 zl
3,94 zł

8,68 zł
-

8,27 zł
4,14 zł

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

250,00 zł 125,00 zł 275,00 zł
307,40 zł 153,70 zł 137,50  zł

5. Podatek leśny 196,84 zł za 1 m3 212,26 zł za 1 m3 212,26 zł za 1 m3

6. Opłata miejscowa 2,17 zł 2,50 zł 2,17 zł
7 .Opłata Targowa 751,65 zł 852,75 zł 852,75 zł
8. Opłata od posiadania psa 40,00 zł 135,00 zł 40,00 zł

Wyniki etapu wojewódzkiego zo-
staną ogłoszone w kwietniu 2022 r. 
i opublikowane na stronie internetowej 
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej – www.prezydent.pl.
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Publiczna Baza Turystyki

nowy wzór Karty Serocczanina

Polsko-Ukraińska 
Izba Gospodarcza

nowy Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Serocku

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaczyna realizację projektu pn. Pu-
bliczna Baza Turystyki. Projekt ten skierowany jest do właścicieli obiektów 
noclegowych. Rejestracja obiektów noclegowych na portalu turystyka.gov.pl 
będzie dostępna już w grudniu 2021 roku.

Zachęcamy właścicieli obiektów noclegowych z terenu Miasta i Gminy Serock 
do rejestracji w nowej bazie, która ułatwi i poszerzy dostęp do informacji o tego 
rodzaju obiektach.

9 grudnia w Serocku gościli członko-
wie Polsko–Ukraińskiej Izby Gospodar-
czej oraz ukraińskiego związku teryto-
rialnego Rohan (odpowiednika polskich 
gmin), w obwodzie charkowskim. 
Uczestnicząca wcześniej w VI Europej-
skim Kongresie Samorządów w Mikołaj-
kach grupa miała okazję wymienić się 
doświadczeniami z lokalnymi władzami, 
poznać kierunki rozwoju serockiego sa-
morządu i obejrzeć obecnie realizowa-
ne inwestycje. 

Ukraina jest w trakcie głębokich re-
form obejmujących również sferę funk-
cjonowania samorządów terytorialnych. 
Proces reform samorządowych prowa-
dzony jest od 2015 roku i w dużej mie-
rze wzorowany jest na rozwiązaniach 
polskich. Możliwość poznania, w jaki 
sposób mechanizmy opisane w prawie 
funkcjonują w codziennym życiu jest 
ważnym krokiem w łańcuchu wdraża-
nych reform. 

Wizyta miała charakter zapoznaw-
czy. Zmiany, jakie zaszły na terenie 
Miasta i Gminy Serock na przestrzeni 
ostatnich 30 lat zainteresowały naszych 
gości, dlatego mamy nadzieję, że bę-
dzie to początek dobrej współpracy 
między naszymi samorządami.

29 listopada 2021 roku weszło w życie 
podpisane przez Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Serock Zarządzenie nr 157/B/2021 
wprowadzające nowy wzór Karty Seroc-
czanina spójny z nowym Systemem Infor-
macji Miejskiej. Wzór prezentujemy na 
poniższej grafice:

Przypominamy, że Program „Kar-
ta Serocczanina” oficjalnie wystar-
tował 1 stycznia 2020 roku jednak 
w związku z dużym zainteresowaniem 
pierwsze karty były wydawane już 
w grudniu 2019 roku. Imienna karta 
ze zdjęciem jest ważna przez okres 
2 lat. Z tego względu pierwsze wyda-
ne karty tracą swoją ważność w grud-
niu bieżącego roku. Co istotne - karty 
wydane na poprzednio obowiązują-
cym wzorze są ważne do wskazane-
go na nich terminu. 

Program cieszy się coraz większą 
popularnością. Do końca listopada 2021 
roku wydanych zostało dla naszych 
mieszkańców 3204 karty. Złożenie 
wniosku i wyrobienie karty jest bezpłat-
ne. O wydanie karty mogą ubiegać się 
mieszkańcy Miasta i Gminy Serock, któ-
rzy rozliczają podatek dochodowy (PIT) 
w Urzędzie Skarbowym w Legionowie ze 
wskazaniem miejsca zamieszkania na 
terenie gminy Serock. Kartę mogą uzy-
skać zarówno osoby dorosłe, jak i dzie-
ci. Zachęcamy mieszkańców do udziału 
w Programie oraz do składania wnio-
sków o wydanie lub wznowienie Karty 
Serocczanina w Referacie Spraw Oby-
watelskich (Biuro Obsługi Interesanta, 
stanowisko nr 5).

Korzyści posiadacza Karty Seroc-
czanina to między innymi:

• promocyjna oferta uczestnictwa 
w wydarzeniach kulturalnych i rekreacyj-
nych na terenie Miasta i Gminy Serock,

• podwyższona kwota dotacji przy 
realizacji przedsięwzięć służących 
ochronie powietrza i gospodarki wod-
nej (zgodnie z ustawą z 2001 r. Prawo 

W dniu 3 listopada odbył  się Zjazd 
Oddziału Miejsko-Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Se-
rocku. W Zjeździe uczestniczyli delegaci 
z czterech jednostek OSP z terenu Mia-
sta i Gminy Serock, a także Burmistrz 
Miasta i Gminy Serock Artur Borkow-
ski, naczelnik wydziału operacyjnego 
PSP w Legionowie bryg. Tomasz Wo-
łoszyn oraz kierownik Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego Adam Krzemiński. 
W czasie obrad złożono sprawozdania 
z działalności ustępującego Zarządu. 
W podjętych uchwałach udzielono abso-

lutorium ustępującemu Zarządowi oraz 
zatwierdzono skład nowego. 

W wyniku obrad nowy Zarząd ukon-
stytuował się w następującym składzie:

Dh Sławomir Czerwiński - Prezes Za-
rządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP, 

Dh Marian Malinowski - wiceprezes 
zarządu,

Dh Waldemar Sowiński - Komendant 
Gminny,

Dh Kazimierz Jasiński - sekretarz,
Dh Mariusz Pielach - skarbnik,
Dh Robert Walkowski - członek pre-

zydium Zarządu 

Dh Dariusz Pawlak - członek prezy-
dium Zarządu.

W składzie komisji rewizyjnej zna-
leźli się:

Dh Piotr Puzio - przewodniczący ko-
misji,

Dh Konrad Jasiński - sekretarz,
Dh Łukasz Zapiur - członek komisji

Dziękujemy Prezesowi oraz  człon-
kom ustępującego Zarządu za oddanie 
strażackiej służbie, i zaangażowanie 
w sprawy wspólnoty lokalnej. 

Nowemu Zarządowi życzymy wy-
trwałości w dbaniu o bezpieczeństwo 
mieszkańców i podejmowaniu codzien-
nych, niespodziewanych wyzwań oraz 
ludzkiej wdzięczności, która dodaje 
wiary we własne siły i sens służby dla 
dobra drugiego człowieka.

Ochrony Środowiska wymiana kotłów 
c.o., pieców, kominków oraz budowa 
przydomowej oczyszczalni ścieków) na 
podstawie Uchwały Nr 379/XXXIV/2021 
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 
17.03.2021 r.,

• oferty specjalne oraz rabaty udzie-
lane na produkty i usługi realizowane 
przez 18 lokalnych Partnerów Progra-
mu, m.in.: usługi kosmetyczne, foto-
graficzne, geodezyjno-kartograficzne, 
usługi radcy prawnego, usługi w zakresie 
monitoringu, videobramofony oraz napę-
dy do bram, usługi elektryczne, sprzedaż 
odzieży, szkolenia językowe, usługi ga-
stronomiczne i noclegowe, projektowa-
nie i pielęgnacja zieleni, projektowanie 

wnętrz, wypożyczalnia sprzętu wodnego 
i rejsy statkiem, usługi poligraficzno-re-
klamowe oraz na wydarzenia kulturalne 
i rekreacyjno-sportowe.

Partnerzy współtworzący na dzień 
dzisiejszy Program to:

1. Design Studio Agnieszka Lesiuk
2. Centrum Kultury i Czytelnictwa 

w Serocku
3. Centrum Szkoleń i Konferencji 

Geovita w Jadwisinie
4. Diamond Beauty Kamila Chrza-

nowska
5. Firma Handlowo-Usługowa Danu-

ta Dukowska
6. IMPRINEO Marcin Wroniak
7. INTRO-RAFTER Rafał Wiraszka
8. Kamila Ozdarska PHOTOGRAPHY
9. Kancelaria Radcy Prawnego Viole-

ta Micorek
10. Kg – Serwis Karol Główczyński
11. Lipowy Przylądek – ośrodek wy-

poczynkowy i restauracja
12. Krajobrazy. Magdalena Możdżeń

13. Serockie Inwestycje Samorządo-
we Sp. z o.o.

14. SIC - Kinga Wilczyńska-Czyż
15. Usługi Geodezyjno-Kartograficz-

ne Agnieszka Wawrzyńska
16. Wypożyczalnia Sprzętu Sporto-

wego i Rekreacyjnego – Danuta Żurawska
17. Złoty Lin Sp. z o.o. - Restauracja 

i Hotel
18. Żegluga Mazowiecka Sp. z o.o.
Więcej informacji dotyczących 

Programu „Karta Serocczanina” uzy-
skacie Państwo w Referacie Spraw 
Obywatelskich pod nr tel. 22 782 88 32 
lub 22 782 88 52 oraz na stronie www.
serock.pl w zakładce dla mieszkańca/
Karta Serocczanina. 
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Inwestycje dla rozwoju
Dobiega końca kolejny „pandemicz-

ny” rok. Gdy go rozpoczynaliśmy z nie-
małym pakietem inwestycji do zrealizo-
wania, mieliśmy ogromną nadzieję, że 
najgorsze już za nami, że powoli zmie-
rzamy do stabilizacji na rynku budowla-
nym, która jest nieodzownym elemen-
tem efektywnego planowania działań 
w tej dziedzinie. I rzeczywiście – począ-
tek roku był dobrą zapowiedzią kolejnych 
miesięcy. Rozpoczęte inwestycje realizo-
wane były zgodnie z planem, bez więk-
szych komplikacji, a pierwsze ogłoszone 
przetargi przyniosły sporo atrakcyjnych 
cenowo ofert. Szybko jednak okazało 
się, że to przysłowiowa „cisza przed bu-
rzą”. Postępowania wszczęte wczesną 

W toku prac prowadzone były spotkania 
konsultacyjne, w czasie których przed-
stawialiście Państwo swoje uwagi do 
przedstawionych wariantów i samego 
przedsięwzięcia. Opracowane studium 
część tych uwag uwzględnia, a wobec 
części zaleca podjęcie bardziej szcze-
gółowych prac projektowych, na kolej-
nych etapach projektu. 

Studium wraz z kompletem doku-
mentacji naborowej przedłożono PKP 
Polskim Liniom Kolejowym 24 listopada 
2021 roku. Z pełną treścią studium moż-
na zapoznać się również na naszej stro-
nie internetowej. Na dalszy kalendarz 
prac nad inwestycją bezpośrednio rzu-
tować będą wyniki naboru w programie 
Kolej+. Złożona dokumentacja zakłada, 
że w ramach programu sporządzona zo-
stanie szczegółowa dokumentacja pro-
jektowa linii kolejowej, uzyskany zosta-
nie komplet decyzji zezwalających na 
jej realizację oraz zostanie pozyskany 
teren niezbędny do budowy. Sama budo-
wa linii miałaby nastąpić po roku 2028.

 Plany zagospodarowania 
(ul. Tchorka | WAT)
Kontynuowany jest proces zmiany 

miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Do najważniejszych 
zaliczyć należy plan dotyczący obszaru 
w rejonie ul. Nasielskiej, Zakroczym-
skiej, Ogrodowej i Tchorka. Jest to ob-
szar miasta, na którym dotychczas nie 
rozwijała się zabudowa ze względu na 
skomplikowane warunki gruntowo-wod-
ne. Sporządzona dokumentacja hydro-
logiczna zagospodarowania wód w tym 
regionie pozwoli stworzyć warunki do 
rozwoju tej części miasta. Planujemy 
wyznaczenie obszarów wyłączonych  
z zabudowy, przeznaczonych pod zie-
lone tereny rekreacyjne uzupełnione 
zbiornikami wodnymi, zabezpiecze-
nie terenu pod działalność oświatową 
(szkołę lub przedszkole), wyznaczenie 
terenów zabudowy wielorodzinnej oraz 
terenów komunikacyjnych. Plan ma 
stworzyć warunki do rozwoju zabudo-
wy wielorodzinnej (koncentrując ten 
ruch w jednym miejscu), zabezpiecza-
jąc jednocześnie potrzeby gminy z tym 
związane.

Pracami planistycznymi objęto rów-
nież teren ośrodka WAT na terenie Ze-
grza. Ze względu na zły stan techniczny 
dzisiejszych obiektów, Akademia planu-

je stworzenie nowoczesnego zaplecza 
sportowego, konferencyjnego i nauko-
wego dla potrzeb własnej statutowej 
działalności. Gmina podjęła rozmowy 
z Akademią w celu udostępnienia nowe-
go obiektu i części nabrzeża na terenie 
ośrodka, dla potrzeb społeczności gmin-
nej. Rozmowy w tym zakresie trwają, 
a ich nieodłącznym elementem będzie 
nowy miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, nad którym bardziej 
aktywne prace ruszą z początkiem ko-
lejnego roku.

Energetyka obywatelska
| Spółdzielnia
Dzięki wsparciu gminy utworzono 

na naszym terenie jedną z pierwszych 
w Polsce spółdzielni energetycznych. 
„Słoneczny Serock”, bo tak nazywa się 
spółdzielnia, zakończył proces formal-
nej rejestracji w KRS i obecnie pracuje 
nad realizacją pierwszej instalacji wy-
twarzającej energię elektryczną. Jako 
pierwsze źródło przewiduje się realiza-
cję instalacji fotowoltaicznej. Spółdziel-
nia zgłosiła się do uczestnictwa w mię-
dzynarodowym grancie prowadzonym 
przez Unię Europejską, obecnie trwają 
przygotowania związane z uruchomie-
niem programu, którego założeniem jest 
wsparcie dla nowo powstających form 
energetyki obywatelskiej opartych na 
OZE w krajach Wspólnoty, gdzie taka 
forma nie była dotychczas popularna. 
Do projektu zgłosiła się również Gmina 
jako oddzielny uczestnik. Uczestnictwo 
w projekcie może dać nam wsparcie 
finansowe i eksperckie w zakresie roz-
woju obywatelskich przedsięwzięć na 
rynku energii. Takie inicjatywy są roz-
winięciem popularnego w Polsce modelu 
prosumenckiego i umożliwiają budowa-
nie tzw. społeczności energetycznych, 
jako pełnoprawnych partnerów spółek 
energetycznych, działających na lokal-
nym rynku energii. Popularyzacja OZE 
na szczeblu lokalnym powinna zapewnić 
dostęp do taniej i przyjaznej środowisku 
energii elektrycznej. Wyzwaniem jest 
z kolei zapewnienie stabilności dostaw 
i budowa mechanizmów samowystar-
czalności energetycznej. 

Pozyskanie terenów
W 2021 roku prowadzono aktywne 

działania związane z pozyskiwaniem 
gruntów, które będą zabezpieczać prze-

widywane potrzeby gminy w szerokim 
zakresie działalności.

1. dokonano nabycia w drodze da-
rowizny nieruchomości będącej własno-
ścią Powiatu Legionowskiego, oznaczo-
nej jako działka nr 429/1 w Nowej Wsi 
o powierzchni 0,3784 ha przeznczonej 
pod drogi publiczne, choć dzięki dużej 
powierzchni, umożliwiającej zagospo-
darowanie w formie ogólnodostępnego 
terenu wiejskiego.

2. zakupiono na rzecz Miasta i Gminy 
Serock działkę nr 62 obr.06 przy ul. Puł-
tuskiej w Serocku o powierzchni 1,0529 
ha, przeznaczoną do urządzenia ogól-
nodostępnego terenu rekreacyjnego 
i włączenie go w przeznaczony do rewi-
talizacji odcinek dawnych fortyfikacji 
twierdzy napoleońskiej.

Sukcesywnie dokonywano również 
zakupów i przejmowano nieruchomo-
ści przeznaczonych w obowiązujących 
miejscowych planach zagospodaro-
wywania przestrzennego na cele dróg 
publicznych oraz uzupełniających sieć 
dróg gminnych na pozostałych obsza-
rach.

W toku są sprawy zmierzające do 
pozyskania na rzecz gminy nieruchomo-
ści, niezbędnych do realizacji planowa-
nych przedsięwzięć:

1. rozbudowy Szkoły Podstawowej 
w Zegrzu, planuje się pozyskanie części 
działki nr ew. 111/314 stanowiącej wła-
sność Skarbu Państwa,

2. udostępnienia terenu wokół po-
mnika przyrody – dębu szypułkowego 
przy ul. Akacjowej w Skubiance, na ten 
cel dokonano podziału działki nr ew. 

110/4, stanowiącej własność Skarbu 
Państwa,

3. zabezpieczenia chodnika w ciągu 
drogi gminnej, ul. Juzistek w Zegrzu, 
w tym celu w toku jest podział dział-
ki nr ew. 111/313 będącej własnością 
Skarbu Państwa.

Do finalizacji pozostaje kwestia 
pozyskania nieruchomości pod realiza-
cję placu zabaw na terenie sołectwa 
Jachranka. Przewidujemy, że finaliza-
cja sprawy nastąpi jeszcze w 2022 roku. 

Strefa Inwestycyjna
Nasza uwaga związana z rozwojem 

miasta i gminy musi uwzględniać też 
sferę lokalnej gospodarki. Ostatnie 
miesiące wiązały się z dużym zainte-
resowaniem gruntami w naszej stre-
fie gospodarczej na terenie miasta, 
wśród potencjalnych inwestorów. 
W wyniku podpisanych umów z wła-
ścicielami gruntów, nabytych lub 
wstępnie zakontraktowanych zostało 
już 22,22 ha gruntów  rejonie węzła 
drogowego dróg krajowych 61 i 62. Na 
inwestorów nadal czeka ok 24,51 ha 
gruntów przeznaczonych na działal-
ność przemysłowo–usługową. Lokali-
zacja strefy na gruntach w pewnym 
oddaleniu od miasta umożliwia ukie-
runkowany rozwój przedsiębiorczości 
bez szkody dla terenów mieszkanio-
wych. Wyznaczenie strefy i jej suk-
cesywna zabudowa będzie sprzyjała 
dostępności na lokalnym rynku różno-
rodnych miejsc pracy, a także będzie 
stymulować funkcjonowanie i rozwój 
wielu drobnych firm działających na 

naszym terenie, dlatego proces ten 
jest wspierany przez gminę.

Smart City
Podpisaniem porozumienia ze spółką 

Huawei Polska, zapoczątkowano dialog 
o wdrażaniu w przestrzeni gminy rozwią-
zań z zakresu Smart City – miasta inteli-
gentnego. W ramach współpracy part-
ner prywatny pozwala nam zapoznać się 
z doświadczeniami spółki we wdrażanych 
projektach Smart City w miastach euro-
pejskich od kuchni. Przeprowadziliśmy 
kilka spotkań zapoznawczych,  podczas 
których przedstawiono technologie, jakie 
mogą być wdrażane w przestrzeni miej-
skiej w celu ułatwienia korzystania z mia-
sta wszystkim odwiedzającym. Przedsta-
wialiśmy również własne potrzeby w tym 
zakresie. Weryfikujemy możliwości roz-
budowy sieci światłowodowych na terenie 
gminy przy aktywnym udziale samorządu, 
jak również oceniamy możliwości włącze-
nia w ten proces partnerów prywatnych. 

Projekt Smart City cechuje się przede 
wszystkim otwartym charakterem. Ozna-
cza to, że nie istnieją gotowe rozwiązania 
jakie w tym zakresie można zainstalować 
w mieście w sposób taki aby one od razu 
działały. Każde rozwiązanie musi tu być 
„skrojone” na miarę konkretnego miasta. 
Proces ten będzie trwał wiele lat i naj-
prawdopodobniej będzie stale rozwijany. 
Już wkrótce przekażemy Państwu infor-
macyjne na temat wdrożeń pierwszych 
rozwiązań wykorzystujących nowoczesne 
rozwiązania komunikacyjne, w naszym 
codziennym funkcjonowaniu.

Referat PRI

Plany i wyzwania rozwoju miasta i gminy
Rok 2021 przyniósł szereg wy-

zwań i niezwykle istotnych w kontek-
ście przyszłości miasta i gminy przedsię-
wzięć. Część z nich była przedmiotem 
burzliwej debaty publicznej, która za-
chęciła wiele osób do głębszego spoj-
rzenia w przyszłość naszej społeczności. 
Wyzwania, przed którymi stoimy jako 
społeczeństwo i wspólnota narodowa 
pokazują, że podobnych debat najpraw-
dopodobniej jeszcze wiele przed nami. 
Dziś wkładamy wiele energii w to, aby 
przedsięwzięcia zapoczątkowane roz-
wijały się i w przyszłości doczekały się 
realizacji.

kolej
Kolej Północnego Mazowsza – to pod 

tą nazwą rozmawiamy o planach budo-
wy nowego odcinka linii kolejowej nr 28 
(Wieliszew – Zegrze), na odcinku do 
Przasnysza (m.in. przez Serock). Projekt 
wynika z planów inwestycyjnych PKP Pol-
skich Linii Kolejowych przewidywanych 
w Masterplanie dla Warszawskiego Węzła 
Kolejowego i wpisuje się szczerzej w ko-
lejowe plany inwestycyjne w naszej czę-
ści Mazowsza i na północy regionu (mo-
dernizacja linii kolejowej nr 10 relacji 
Legionowo-Tłuszcz, budowa linii kole-
jowej Ciechanów – Chorzele). Niemniej 
to właśnie przedsięwzięcie łączące Prza-
snysz (w tym Serock) z Warszawą skupiło 
uwagę samorządów regionu. Linia ma 
szansę zapewnić szybkie i bezpieczne 
połączenie komunikacyjne mieszkańcom 
naszej gminy bezpośrednio z Warszawą, 
trwale rozwiązując problem ograniczo-
nego transportu do stolicy.

Zbudowane zostało partnerstwo łą-
czące 18 samorządów z regionu Mazow-
sza, po trasie linii kolejowej, a także 
Samorządu Województwa Mazowiec-
kiego. Na barkach zbudowanego part-
nerstwa, samorządy postanowiły zgłosić 
projekt budowy linii kolejowej w rządo-
wym programie Uzupełniania Lokalnej 
i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej 
do 2028 roku, Kolej+.

Dzięki ścisłej współpracy i udzie-
lonemu wsparciu w ostatnim roku 
opracowane zostało Wstępne Studium 
Planistyczno – Prognostyczne linii kole-
jowej, pierwszy dokument analizujący 
potencjalne przebiegi linii, oceniający 
jej wpływ na środowisko i potencjalny 
wpływ na zabudowę, a także wyceniają-
cy projekt w wymiarze inwestycyjnym. 
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wiosną często nie kończyły się wyborem 
wykonawcy – czy to ze względu na zbyt 
wysokie ceny, czy wręcz przez brak za-
interesowania ze strony potencjalnych 
wykonawców (budowa chodnika w Ja-
dwisinie wzdłuż ul. Szaniawskiego, czy 
remont kuchni i stołówki w SP w Serocku 
– oba zadania w pierwszych przetargach 
nie przyniosły rozstrzygnięcia), a założe-
nia realizacyjne zamówień udzielonych 
w pierwszej połowie roku (rozbudowa 

zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli 
Kiełpińskiej, remont kuchni i stołówki 
w SP w Serocku - rozstrzygnięty dopiero 
w drugim postępowaniu) zostały szybko 
zweryfikowane przez - jak się okazało - 
bardzo niepewną rzeczywistość. 

Dotkliwym faktem okazał się ogrom-
ny wzrost cen materiałów budowlanych, 
który dokonał się w przeciągu kilku mie-
sięcy, a jakby tego było mało – dostęp-
ność materiałów znacząco spadła. Oba te 
czynniki sprawiły, że kluczowe z naszego 
punktu widzenia zadania inwestycyjne 
w obu obiektach oświatowych stały się 
praktycznie niemożliwe do zrealizowa-
nia w założonym terminie i budżecie. 
Rozbudowa ZS-P w Woli Kiełpińskiej na-
dal trwa i wciąż napotykamy na trudno-
ści realizacyjne. Prace w SP w Serocku 
ostatecznie udało się zakończyć. 

Z podobnymi trudnościami mierzyli-
śmy się w tym roku w przypadku więk-
szości przedsięwzięć – również na eta-
pie projektowania. Tu wiosenna trzecia 
fala covid a później jesienna – czwarta 
– nie pozostały bez znaczenia dla termi-
nowości zadań. Podsumowując jednak 

rok inwestycyjny trzeba przyznać, że 
większość zadań udało się zrealizować 
z powodzeniem.

W kontekście niezwykle ambitne-
go planu inwestycji na przyszły rok, 
z niekrytym niepokojem spoglądamy 
w nadchodzące miesiące. Cokolwiek by 
się jednak nie działo spróbujemy odna-
leźć się w tej rzeczywistości i stanąć na 
wysokości zadania tak, aby nie zawieźć 
Państwa oczekiwań.

Referat PRI

SP ZOZ - zmiany jakie nastąpiły w 2021 roku

Budujemy markę Serock

Mijający rok był dla Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Serocku rokiem szczególnym – trud-
nym, stawiającym przed personelem 
nowe wyzwania. Staraliśmy się zapew-
nić Państwu jak najlepszy dostęp do 
usług i ciągłość opieki medycznej. Do 
naszego zespołu lekarzy dołączyli: le-
karz Iwona Górska, lekarz Katarzyna 
Błazik, lekarz Nadia Ogrodnicha, lekarz  
Patryk Krokwiński, lekarz Magdalena 
Mojsak, lekarz stomatolog Monika Pry-
stupa. Przy współpracy ze Spółką Seroc-
kie Inwestycje Samorządowe otworzyli-
śmy Ośrodek Zdrowia Zegrze, w którym 
z czasem uruchomiliśmy Populacyjny 
Punkt Szczepień przeciwko COVID-19. 
Realizowaliśmy Program polityki zdro-
wotnej w zakresie rehabilitacji leczni-
czej dla mieszkańców Miasta i Gminy 
Serock oraz poszerzyliśmy świadczenia 
o nowe zabiegi o fizjoterapeutyczne: 
drenaż limfatyczny i falę uderzeniową. 
Realizowaliśmy również: Program profi-
laktyki chorób układu krążenia, Program 
profilaktyki raka szyjki macicy, Program 
profilaktyki gruźlicy, Program polity-
ki zdrowotnej w zakresie profilaktyki 

wczesnego wykrywania cukrzycy typu 
2, Program polityki zdrowotnej przeciw 
grypie dla osób z grupy szczególnego ry-
zyka. Wszystkie wymienione programy 
cieszyły się u Pacjentów dużą popular-
nością. W budynku przychodni w Seroc-
ku oraz naszej filii w Dębem dokonali-
śmy modernizacji elewacji budynków. 
Do gabinetu stomatologicznego został 
zakupiony aparat RTG oraz piaskarka. 
Zakupiliśmy samochód służbowy do wy-
konywania pracy pielęgniarki w środo-
wisku. Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami o elektronicznej dokumentacji 
medycznej zakupiliśmy laptopy do ga-
binetów pielęgniarskich w szkołach ob-
jętych opieką przez SPZOZ w Serocku. 
Dla Państwa komfortu i bezpieczeństwa 
dokonaliśmy rozbudowy systemów te-
leinformatycznych o e-rejestrację oraz 
udostępniliśmy odbiór wyników labola-
toryjnych on-line. Zwiększając zakres 
diagnostyczny wprowadziliśmy do na-
szej oferty: testy antygenowe na wykry-
wanie wirusa COVID-19, testy CRP, testy 
na grypę, testy na paciorkowca, testy 
troponi, testy RSV dla dzieci. Szczepie-
nia  przeciwko COVID-19 prowadziliśmy 

w przychodni na ul. A.A. Kędzierskich 2, 
Ośrodku Zdrowia w Dębem, Ośrodku 
Zdrowia w Zegrzu oraz w soboty w bu-
dynku Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. 
W dalszym ciągu chcemy podnosić stan-
dardy i atrakcyjność naszej placówki. 
Od stycznia 2022 roku do naszego grona 
lekarzy pediatrów w przychodni w Se-
rocku dołączy specjalista z dziedziny 
chorób dziecięcych. Ze względu na dużą 
popularność Ośrodka Zdrowia w Zegrzu 
wydłużamy godziny przyjęć a w naj-
bliższym czasie pracę rozpocznie tam  
nowy lekarz obejmując opieką dzieci 
i dorosłych. Naszym priorytetem jest  
wygospodarowanie dodatkowego gabi-
netu lekarskiego w ośrodku w Serocku 
oraz wyremontowanie gabinetu stoma-
tologicznego i poradni fizjoterapii. Dla 
poprawy komfortu pacjentów planuje-
my remont parkingu i swobodny dostęp 
do windy. Serdecznie dziękujemy za 
zaufanie, jakim nas Państwo obdarzają 
każdego dnia, powierzając swoje zdro-
wie w nasze ręce. Dokładamy wszelkich 
starań, aby Pacjent czuł się u nas kom-
fortowo, a także otrzymywał potrzebną 
pomoc lekarską.

Rok 2021 pod względem wizerun-
kowym oparł się na wdrażaniu Systemu 
Informacji Miejskiej. Koncepcja, która 
ukazała się w formie księgi z opracowa-
nymi projektami dla nośników informa-
cyjnych i promocyjnych, zyskała realne 
kształty w przestrzeni miejskiej. Jako 
pierwsze pojawiły się tablice adresowe 
na budynkach użyteczności publicznej 
oraz tabliczki z nazwami instytucji. 
W ślad za nimi – tablice z nazwami ulic 
– pilotażowo w Wierzbicy, tablice przy-
stankowe, oznakowania placów zabaw 
i budynków administrowanych przez 
Urząd i jednostki organizacyjne. Także 
mieszkańcy gminy licznie włączyli się 
we wdrażanie Systemu Informacji Miej-
skiej poprzez zawieszanie na swoich 
posesjach tablic adresowych w nowej 
szacie graficznej. Docelowo w ramach 
systemu w gminie, w ciągu kolejnych 
lat, pojawią się nowe tablice informa-
cyjne, citylighty, tablice promocyjne, 
witacze, itp. 

Wdrażanemu Systemowi Informacji 
Miejskiej towarzyszy znak marki Serock. 
Materiały promocyjne zostały opatrzone 
nowym znakiem, który nawiązuje do se-
rockiego herbu. Marka Serock promowa-
na jest także hasłem „Na szlaku moż-
liwości”, które wskazuje na potencjał 
miejsca. Znak marki w kolejnym roku 
będzie stosowany również na materia-
łach promocyjnych i informacyjnych 
Miasta i Gminy Serock, dzięki czemu 
wszystkie nośniki i kanały komunikacji 
zyskają spójny przekaz. 

Kolejnym, istotnym krokiem nie 
tylko dla Systemu Informacji Miejskiej 
ale także dla promocji Miasta i Gmi-
ny Serock będzie wdrożenie aplikacji 
mobilnej. Znajdą się w niej informa-
cje o gminie, jej historii, walorach 
i atrakcjach, ale także moduły prze-
znaczone do komunikacji z mieszkań-

cami. Docelowo aplikacja wesprze 
inne – planowane – rozwiązania cyfro-
we służące Serocczanom i osobom od-
wiedzającym gminę. 

Działaniom promującym historię 
lokalną towarzyszyły prelekcje, fil-
my o tematyce historycznej i wystawy 
outdoorowe, w tym wystawa poświę-
cona Apoloniuszowi Kędzierskiemu 
w 160 rocznicę urodzin. Na początku 
roku podjęto działania związane z re-
montem mogiły 22 osób zamordowanych 
w serockim wąwozie podczas II wojny 
światowej. Szczególne znaczenie miało 
przedsięwzięcie związane z uporządko-
waniem cmentarza żydowskiego, na któ-
rym wycięto krzewy i usunięto chwasty. 
Działanie było możliwe dzięki współpra-
cy z Fundacją Dziedzictwa Kulturowego. 
To nie koniec wspólnych inicjatyw doty-
czących cmentarza żydowskiego. Trwają 
rozmowy w celu przejęcia przez Miasto i 
Gminę Serock opieki nad tym miejscem. 
Jeśli uda się to zrealizować, będziemy 
mogli podjąć kroki w celu udostępnienia 

cmentarza osobom odwiedzającym oraz 
przywołać jego historię na nośnikach 
informacyjnych. Również w przyszłym 
roku planujemy przenieść pozostawio-
ne po II wojnie światowej na grodzisku 
Barbarka macewy, które Niemcy wyko-
rzystali jako schody prowadzące do ka-
wiarni na wzgórzu. Po wstępnej inwenta-
ryzacji okazało się, że wciąż na wzgórzu 
leży około 80 macew. W porozumieniu 
z Komisja Rabiniczną i Konserwatorem 
Zabytków uznaliśmy, że bezwzględnie 
należy je przenieść na cmentarz żydow-
ski. Mamy nadzieję, że uda się to zreali-
zować wiosną przyszłego roku. 

Nie zasypiamy gruszek w popiele 
także jeśli chodzi o temat odbudowy 
Dworku Szaniawskich. Wątek ten niesie 
z sobą wiele wyzwań na różnych pozio-
mach i wymaga zaangażowania wielu 
osób i instytucji, ale wierzymy, że za 
kilka miesięcy będziemy mogli opo-
wiedzieć o realnych postępach działań 
w tym kierunku. 

Referat Komunikacji Społecznej
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Istotne zmiany dotyczące odbioru odpadów komunalnych 
z nieruchomości letniskowych

Co w odpadach?

Nawiązując do podjętej w dniu 
17.11.2021 r. Uchwały Nr 482/XLIII/2021 
Rady Miejskiej w Serocku uchylającej 
uchwałę w sprawie odbioru odpadów 
komunalnych od właścicieli nierucho-
mości, położonych na terenie Miasta 
i Gminy Serock, na których nie zamiesz-
kują mieszkańcy a powstają odpady 
komunalne, informujemy, że z dniem 
1 stycznia 2022 r. właściciele nierucho-
mości, na których znajdują się domki 
letniskowe oraz innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyj-
no–wypoczynkowe zostaną wyłączeni 
z gminnego systemu odbioru odpadów 
komunalnych. 

Zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach z dnia 13 września 1996 r. gminy są 
zobowiązane do zorganizowania odbiera-
nia odpadów od właścicieli nieruchomo-
ści, na których zamieszkują mieszkań-
cy. Gminy nie mają natomiast obowiązku 
odbierania odpadów komunalnych  z nie-
ruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komu-
nalne. W związku z powyższym właści-
ciele ww. nieruchomości od dnia 1 stycz-
nia 2022 r. będą zobligowani do zawarcia 
umów indywidualnych z firmą odbierają-
cą odpady komunalne, posiadającą wpis 
do Rejestru Działalności Regulowanej 
oraz udokumentowania tego faktu po-
przez posiadanie dowodów uiszczania 

opłat za odbiór i zagospodarowanie od-
padów. Zmiany w dotychczasowo przy-
jętym systemie gospodarowania odpa-
dami spowodowane są faktem, że ilość 
odpadów odbieranych z nieruchomości, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne jest nie-
adekwatna do wysokości stawki opłaty 
za ich zagospodarowanie, ponoszonej 
przez właścicieli nieruchomości. Posia-
dacze nieruchomości, na których znaj-
dują się domki letniskowe oraz innych 
nieruchomości wykorzystywanych na 
cele rekreacyjno–wypoczynkowe wno-
sząc roczną opłatę ryczałtową mogli ko-
rzystać z gminnego systemu odbioru od-
padów na równi z mieszkańcami stałymi, 
którzy ponoszą znacznie wyższe koszty 
związane z odbiorem odpadów komu-
nalnych sprzed ich posesji oraz zagospo-
darowaniem odpadów dostarczanych do 
PSZOK. Warto zaznaczyć, że dotychczas 
wnoszona zryczałtowana opłata za zago-
spodarowanie odpadów z nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjne, 
niezależnie od ilości osób i czasu prze-
bywania na działce wynosiła 181,00 zł 
(maksymalna, możliwa wysokość opłaty 
ryczałtowej ustalonej na 2021 rok) zaś od 
jednej osoby zamieszkującej na terenie 
gminy Serock opłata miesięczna wynosiła 
27 zł, co w skali roku wynosi 324 zł/od 
jednego mieszkańca (bez uwzględniania 
15% procentowej zniżki za posiadanie 

kompostownika), łatwo też policzyć, że w 
przypadku rodziny 2 + 2 opłata za zago-
spodarowanie odpadów wynosi w 2021 r. 
108,00 zł/miesięcznie, rocznie jest to 
już kwota 1296,00 zł. Maksymalne stawki 
opłat nie mogą przekroczyć ściśle okre-
ślonych wartości, wynikających z art. 6j 
ust. 3b ww. ustawy, w związku z czym 
Gmina nie ma możliwości ustanowienia 
w stosunku do właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych, na których powstają 
odpady komunalne, stawek opłat, które 
pokryłyby realny koszt odbioru i zago-
spodarowania wytwarzanych przez nich 
odpadów.

Dostrzegając, jak wysokie koszty 
ponoszone są przez mieszkańców sta-
le zamieszkujących gminę Serock, za 
odbiór i zagospodarowanie odpadów, 
szukając sposobu na ich ograniczenie 
podjęta została decyzja o wyłączeniu 
nieruchomości letniskowych z gminnego 
systemu zagospodarowania odpadów.

Pracownicy Referatu Ochrony Środo-
wiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie 
z art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 wrze-
śnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, będą przeprowadzać 
regularne kontrole dotyczące podpisa-
nych umów  na odbiór odpadów oraz do-
wodów uiszczania opłat za korzystanie 
z tych usług. 

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

W listopadzie sprzed terenu pose-
sji mieszkańców naszej gminy zebrano 
675 ton odpadów. Przy aktualnie obo-
wiązującej stawce za odbiór i zagospo-
darowanie 1 tony odpadów komunal-
nych sprzed posesji mieszkańców Gmina 
w listopadzie zapłaci ponad 500 tysięcy 
złotych. 

dy biodegradowalne. Pozostałe rodza-
je odpadów stanowią niewielki udział, 
zaledwie ¼ całkowitej masy zebranych 
odpadów.  

Przypominamy, że koszt jaki ponosi 
Gmina, w związku z zagospodarowa-
niem odebranych od mieszkańców od-

Co w odpadach?

W listopadzie  sprzed terenu posesji  mieszkańców naszej  gminy zebrano  675 ton odpadów.  Przy aktualnie

obowiązującej stawce za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów komunalnych sprzed posesji mieszkańców,

Gmina w listopadzie zapłaci ponad 500 tysięcy złotych. 

Największy  udział  wśród  zebranych  frakcji  odpadów  stanowiły  odpady  zmieszane  (288  ton)  oraz  odpady

ulegające biodegradacji (prawie 266 ton). 

Wykres nr 1.  Udział  poszczególnych frakcji  odpadów w całkowitej  masie odpadów odebranych od właścicieli

nieruchomości w  listopadzie 2021 r.

Od początku roku do końca listopada, łącznie z terenu Gminy odebrano  7 096 ton odpadów różnych frakcji.

 

Dla  przedstawienia  całokształtu  systemu  gospodarowania  odpadów  w  ciągu  bieżącego  roku,  poniżej

przedstawiamy  wykres,  który  obrazuje  jakie  rodzaje  odpadów  wpływają  na  tak  wysokie  koszty  ich

zagospodarowania,  a  tym samym wysokość  miesięcznej  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi

ponoszonej  przez mieszkańców. Jak widać w ogólnej  ilości odebranych odpadów największy udział stanowią

niesegregowane,  zmieszane  odpady  komunalne.  Drugą co  do  wielkości  grupą  są  odpady  biodegradowalne.

Pozostałe rodzaje odpadów stanowią niewielki udział, zaledwie ¼  całkowitej masy zebranych odpadów. 

Wykres nr 2.  Udział  poszczególnych frakcji  odpadów w całkowitej  masie odpadów odebranych od właścicieli

nieruchomości w okresie styczeń – listopad 2021 r.

Przypominamy,  że koszt  jaki  ponosi  Gmina,  w związku z zagospodarowaniem odebranych  od mieszkańców

odpadów komunalnych powinien bilansować się z pobieraną od nich na ten cel opłatą. Takie zdanie przedstawiła

również Krajowa Rada RIO w zaprezentowanym dnia 2 listopada 2021 r. stanowisku.

W związku z  faktem,  że  zebrana  od mieszkańców opłata  za  zagospodarowanie  odpadów komunalnych  nie

pokryje się z wydatkami poniesionymi na odbiór i zagospodarowanie odpadów sprzed posesji oraz zebranych w

Punkcie  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów w Serocku,  przy ul.  Nasielskiej  21, Rada Miejska w Serocku podjęła

uchwałę  o  pokryciu  części  kosztów  gospodarowania  odpadami  komunalnymi  z  dochodów  własnych,

niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadamy komunalnymi w kwocie około 1 660 000,00 zł.

Warto wspomnieć, że środki te mogły być wykorzystane na realizację gminnych inwestycji  np. budowę dróg,

oświetlenia, kanalizacji czy rozbudowę szkoły bądź przedszkola. 

Największy udział wśród zebranych 
frakcji odpadów stanowiły odpady zmie-
szane (288 ton) oraz odpady ulegające 
biodegradacji (prawie 266 ton). 

Od początku roku do końca listopa-
da, łącznie z terenu Gminy odebrano 
7 096 ton odpadów różnych frakcji. 

Dla przedstawienia całokształtu sys-
temu gospodarowania odpadów w ciągu 
bieżącego roku, poniżej przedstawiamy 
wykres, który obrazuje jakie rodzaje 
odpadów wpływają na tak wysokie kosz-
ty ich zagospodarowania, a tym samym 
wysokość miesięcznej opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi po-
noszonej przez mieszkańców. Jak widać 
w ogólnej ilości odebranych odpadów 
największy udział stanowią niesegrego-
wane, zmieszane odpady komunalne. 
Drugą co do wielkości grupą są odpa-

Wykres nr 1.
Udział poszczególnych frakcji odpadów w całkowitej masie odpadów 

odebranych od właścicieli nieruchomości w listopadzie 2021 r.

Wykres nr 2.
Udział poszczególnych frakcji odpadów w całkowitej masie odpadów 

odebranych od właścicieli nieruchomości w okresie styczeń – listopad 2021 r.

padów komunalnych powinien bilanso-
wać się z pobieraną od nich na ten cel 
opłatą. Takie zdanie przedstawiła rów-
nież Krajowa Rada RIO w zaprezentowa-
nym dnia 2 listopada 2021 r. stanowisku. 

W związku z faktem, że zebrana od 
mieszkańców opłata za zagospodarowa-
nie odpadów komunalnych nie pokryje się 
z wydatkami poniesionymi na odbiór i za-
gospodarowanie odpadów sprzed posesji 
oraz zebranych w Punkcie Selektywnej 
Zbiórki Odpadów w Serocku, przy ul. Na-
sielskiej 21, Rada Miejska w Serocku pod-
jęła uchwałę o pokryciu części kosztów 
gospodarowania odpadami komunalnymi 
z dochodów własnych, niepochodzących 
z pobranej opłaty za gospodarowanie 
odpadamy komunalnymi. Kwota, którą 
w tym roku planujemy przeznaczyć na 
pokrycie części kosztów gospodarowa-
nia odpadami do końca roku wynosi po-
nad 1 600 000 zł. Warto wspomnieć, że 
środki te powinny być wykorzystane na 
realizację gminnych inwestycji. Za kwo-
tę 1,6 mln zł można zrealizować 1,6 km 
drogi, jeden duży plac zabaw lub poddać 
gruntownej modernizacji kuchnię i sto-
łówkę w jednej ze szkół. Tylko racjonalna 
gospodarka odpadami, szczególnie odpa-
dami zmieszanymi oraz odpadami ulega-
jącymi biodegradacji pozwoli nam wspól-
nie zmniejszyć ich ilość, a co za tym idzie 
zahamować wzrost opłaty.  

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa
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Muzyczne Zaduszki
27 listopada br. w sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku odbył się koncert „Muzyczne Zaduszki”. 

Wspominaliśmy „tych, którzy odeszli, ale wciąż są z nami”. W atmosferę zadumy i refleksji wprowadzili nas debiutujący na 
serockiej scenie artyści: Piotr Rogowiec i Jacek Kuczyński, tworzący zespół „Tak już jest”. Muzyka tego wieczoru, która jak 
pamięć jest wieczna, była okazją do wywołania wspomnień. Usłyszeliśmy autorskie utwory m.in.: „Początek”, „Dla Ciebie”, 
„Tak już jest”, "Odpowiedź”, "Miasto". Dopełnieniem wieczoru była inspirująca wystawa prac malarskich lokalnej artystki Doris 
Multan. W imieniu naszych Artystów, dziękujemy publiczności za żywe reakcje i współtworzenie tego szczególnego koncertu.

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

Ucieczka od schematu – stołówki szkolnej

Praca serockiego OPS w 2021 roku

Chociaż w ostatnich latach częściej 
słyszy się o oszczędzaniu na prowadze-
niu stołówek szkolnych, niż inwesto-
waniu w tę część zadań szkoły - Miasto 
i Gmina Serock postawiło na zdrowe 
i smaczne żywienie szkolno-przedszkol-
ne oraz na tworzenie ze stołówek szkol-
nych miejsc bardzo przyjaznych dla 
ucznia, z których można korzystać tak-
że poza czasem wydawania posiłków.

Służyć temu ma nowy model pracy 
bloków żywienia i stołówek szkolnych 
oraz warunki materialne i organizacyj-
ne placówek. Kuchnie i stołówki szkol-
ne prowadzone są przez pracowników 
szkół, co daje pełny wpływ na jakość 
żywienia.

W tej chwili obiad dwudaniowy dla 
ucznia szkoły kosztuje 5,00 zł (co sta-
nowi tylko koszt surowców użytych do 
jego przygotowania), wyżywienie 3-po-
siłkowe dla przedszkolaka kosztuje od 
8.50,00 zł do 10,00 zł. Pozostałe koszty, 
tj. wynagrodzenie pracowników kuchni, 
opłaty za media, zakupy sprzętu wypo-
sażenia, środków czystości itp. ponosi 
Miasto i Gmina Serock.

Nawyki żywieniowe kształtują się 
od najmłodszych lat, dlatego tak ważne 
jest, żeby pokazywać dziecku, co i jak 
jeść oraz jak dostarczyć organizmowi 
odpowiednie składniki.

Przyjęto, iż dzieci w stołówkach 
szkolnych w gminie Serock będą miały 
dostęp do zdrowych produktów z pro-
gramów dla szkół w formie otwartego 
bufetu, w którym dostępne będą: rzod-

kiewki, marchewki, papryki, pomidorki 
koktajlowe, jabłka, śliwki oraz produk-
ty mleczne: mleko i jogurty naturalne. 
Wierzymy, że dzięki temu produkty nie 
trafią do plecaka szkolnego, tylko będą 
konsumowane przez ucznia w szkole.

Dążymy do tego, aby stołówka była 
pomieszczeniem wielofunkcyjnym, 
miejscem do spożywania kanapek, 
przynoszonych z domu, aby oferowała 
dostęp do wody pitnej; pomieszcze-
niem, gdzie poza godzinami wydawania 
posiłków można posiedzieć z książką, 
zrelaksować się i odpocząć, czy pograć 
w planszówki.

Taką możliwość już dziś daje grun-
townie przebudowana i wyremonto-
wana stołówka w Szkole Podstawowej 
w Serocku.

Postawiliśmy na jakość przestrzeni, 
w której przebywają dzieci. Odsłonięcie 
oryginalnych sklepień z czerwonej cegły 
w naturalny sposób nadało pomieszcze-
niom „styl loftowy”,  który wzmocniony  
został ciekawą aranżacją i funkcjonal-
nym wyposażeniem. Dopełnienie sta-
nowią miękkie siedziska, stoły, półki 
na plecaki i klimatyczne oświetlenie. 
W tym miejscu warto przypomnieć, że 
budynek Szkoły Podstawowej w Serocku 
budowany był w latach 1921-1929 - od-
słonięte sklepienia od teraz będą o jego 
zabytkowym charakterze informować 
uczniów. 

Kuchnia szkolna została wyposa-
żona w nowoczesny i specjalistyczny 
sprzęt, pozwalający na przygotowy-

wanie wysokiej jakości potraw, a pełni 
pasji pracownicy przyrządzają smacz-
ne i zdrowe potrawy dla uczniów. 
W części stołówkowej w ladach ga-
stronomicznych przez cały dzień będą 
dostępne owoce i napoje z programów 
żywieniowych dla szkół.

W trosce o zdrowie dzieci i ich 
prawidłowy rozwój, w Serocku powią-
zano prawidłowe żywienie z aktywno-
ścią fizyczną, uruchamiając od wrze-
śnia 2021 r. dodatkowe programy dla 
uczniów, dzięki dofinansowaniu z Mini-
sterstwa Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu. 

Program nauki pływania skierowany 
był dla uczniów klas III, którzy uczyli 
się pływać bądź doskonali swoje umie-
jętności pływackie na basenie w Hotelu 
Warszawianka w Jachrance. Programem 
objęto  123 dzieci, które korzystały 
z 20 godzin nauki pływania. Gmina Se-
rock zapewniała także bezpłatny dowóz 
na basen z opieką. 

Dodatkowymi zajęciami sportowymi 
z elementami gimnastyki korekcyjnej 
objęto 143 dzieci, dla których zorga-
nizowano po 20 godzin zajęć na grupę 
oraz zakupiono drobny sprzęt do prowa-
dzenia zajęć.

Podejmując się powyższych zadań, 
wyrażamy  przekonanie, że tworzenie 
dobrej jakości środowiska szkolnego 
z rozbudowaną ofertą zajęć, jest zgod-
ne z oczekiwaniami i aspiracjami spo-
łeczności lokalnej.

ZOSiP w Serocku

W mijającym 2021 roku praca Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Serocku sku-
piona była głównie na przyznawaniu 
i wypłacaniu przewidzianych ustawą 
świadczeń, pracy socjalnej, prowadze-
niu i rozwoju niezbędnej infrastruktu-
ry socjalnej, analizie i ocenie zjawisk 
rodzących zapotrzebowanie na świad-
czenia z pomocy społecznej, realizacji 
zadań wynikających z rozeznanych po-
trzeb społecznych, rozwijaniu nowych 
form pomocy społecznej i samopomocy 
w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Zrealizowano kilka istotnych projek-
tów społecznych:

- współfinansowanych ze źródeł ze-
wnętrznych:

• „Serockie Centrum Usług Społecz-
nych”- koniec realizacji trwałości pro-
jektu przypadł na 30 września 

• „Kompleksowe Usługi Społeczne w 
gminie Serock”– 30 listopada zakończy-
ła się realizacja projektu współfinan-
sowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. W ramach za-
pewnienia trwałości projektu Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Serocku ogłasza 
gotowość przez co najmniej okres od-
powiadający okresowi realizacji pro-
jektu, tj. 24 m-ce: świadczenia usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

wraz z usługą teleopieki dla 40 benefi-
cjentów (osób niesamodzielnych), za-
pewnienie działalności Klubu Seniora+ 
w Szadkach dla 20 osób, zapewnienie 
funkcjonowania mieszkania chronione-
go dla jednej osoby

• „Przyjazny OPS w Serocku”– 28 lu-
tego zakończyła się realizacja projektu 
współfinansowanego ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. W ra-
mach zapewnienia trwałości projektu 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku 
przez co najmniej okres odpowiada-
jący okresowi realizacji projektu, tj. 
18 m-ce utrzymuje wdrożone w ramach 
ww. projektu zmiany organizacyjne 

Tango Argentyńskie

26 listopada br. w sali 
CKiCZ w Serocku odby-
ło się kolejne spotkanie 
miłośników tanga.

Podczas potańcówki 
uczestnicy doskonalili 
eleganckie poruszanie 
się po parkiecie i ćwi-
czyli krok podstawowy. 

Spotkania są współ-
organizowane ze Stowa-
rzyszeniem Tanga Argen-
tyńskiego "La Mirada".

Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Serocku

oraz nie zostanie zmniejszona liczba 
zatrudnionych pracowników socjalnych.

• „Opieka wytchnieniowa”- edycja 
2021, program finansowany ze środków 
Funduszu Solidarnościowego – państwo-
wego funduszu celowego

• „Posiłek w szkole i w domu” – pro-
gram jest finansowany ze środków bu-
dżetu państwa. Celem dotacji jest za-
pewnienie posiłku dzieciom, uczniom 

i młodzieży oraz objęcie pomocą osób 
dorosłych, zwłaszcza osób starszych, 
chorych lub niepełnosprawnych i sa-
motnych.

- finansowane ze środków własnych 
gminy:

• Serocki bon żłobkowy,
• Serocka Karta Dużej Rodziny 3+,
• Program w zakresie zmniejszania 

wydatków poniesionych na leki.

Od 1 lipca Ośrodek Pomocy Społecz-
nej przejął realizację dodatków miesz-
kaniowych i energetycznych.

Od 1 stycznia 2022 r. wnioski 
na świadczenie wychowawcze bę-
dzie można składać jedynie do ZUS. 
Ośrodek Pomocy Społecznej będzie 
realizować wypłaty świadczenia do 
31.05.2022 r. z wniosków złożonych 
do 31.12.2021 r.

OPS w Serocku
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Sukcesy taneczne, fortepianowe i plastyczne 
podopiecznych z CKiCz

W sobotę 28 listopada dzieci z gru-
py tańca towarzyskiego uczestniczyły 
w GRAND PRIX Łomianek. Miło nam po-
informować, że nasi podopieczni zaję-
li kolejno: I miejsce: Małgosia Szyszka 
i Jan Kaczyński, II miejsce: Julia Ka-
czyńska i Sebastian Sokolnicki. 

W dniu 5 grudnia br. w Węgrow-
skim Ośrodku Kultury odbył się VIII 
Konkurs Fortepianowy „Jesień muzyką 
malowana”.  W konkursie wzięli udział 
podopieczni z Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Serocku zajmując wysokie 
miejsca w swoich kategoriach wieko-
wych. W I Kategorii III miejsce zajęła 
Dorota Świniarska. Wyróżnienie zdo-
byli: Iza Syper, Magdalena Wardzińska 
oraz Beata Waleszczyńska. W II Katego-

„na co my tu właściwie czekamy”
Jesienny spektakl "Na co my tu właściwie 

czekamy" w wykonaniu Teatru "Oni" oraz grupy 
"05-140" zachwycił serocką publiczność w je-
sienny wieczór 28 listopada. 

Konfrontacja młodych artystów z doświad-
czeniem scenicznym grupy dorosłej to kolejny, 
udany eksperyment sceniczny Betiny Dubiel. 

"Nic nie mam
Zdmuchnęła mnie ta jesień całkiem
Nawet nie wiem
Jak tam sprawy za lasem
Rano wstaje, poemat chwale
Biorę się za słowo jak za chleb
Rzeczywiście tak jak księżyc
Ludzie znają mnie tylko z jednej
Jesiennej strony" 
Utwór w wykonaniu Julii Szpiglewskiej 

z akompaniamentem Mai Radomskiej, skłonił se-
rocką publiczność do refleksji nad przemijaniem.

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

Serockie rozświetlenie choinki
„…Coraz bliżej Święta…” i właśnie 

z tej okazji w niedzielne popołudnie 
5 grudnia br. serocka choinka rozbłysła 
tysiącem światełek. Tradycyjnie na ry-
nek wjechał Mikołaj i w towarzystwie 
pomocników, rozdawał dzieciom słod-
kości i prezenty. 

Spotkanie umilił występ grup wokal-
nych z Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Serocku.

Zespoły: Kantyczki, InCanto oraz 
Wesołe nutki pod kierunkiem instruk-
torów, przygotowały świąteczny reper-
tuar. Usłyszeliśmy między innymi takie 
utwory: „Uciekali, uciekali”, „Kochany 
panie Mikołaju”, „Skrzypi wóz”, „Świę-
ta to czas niespodzianek”. 

Ponadto, harcerze z 13 WWDH 
"Horn", przygotowali gorącą, świątecz-
ną herbatę oraz domowej roboty cia-

rii I miejsce zdobył Piotr Waleszczyński 
a wyróżnienie zdobyła Karolina Palacz. 

Jednocześnie dzieci z grup plastycz-
nych wzięły udział w Ogólnopolskich Kon-
kursach Plastycznych. W XXII Ogólnopol-
skim Konkursie Plastycznym „Pocztówka 
do świętego Mikołaja”, w kategorii wie-
kowej 7-9 lat” I miejsce zajęła Nadia Na-
lewajek. W kategorii wiekowej powyżej 
17 lat III miejsce zajęła Wioleta Zysk. 

W XVIII Ogólnopolskim Konkursie Pla-
stycznym „Ozdoba choinkowa” w kate-
gorii wiekowej 14-16 lat I miejsce zajął 
Wiktor Kalinowski. Serdecznie gratuluje-
my wszystkim Laureatom oraz Instrukto-
rom za wspaniałe przygotowanie dzieci.

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

Świąteczne lekcje biblioteczne
W okresie przedświątecznym Biblioteka w Serocku zamieniła się w pracownię świątecznych przygotowań. Na świąteczne 

lekcje biblioteczne przyszli do nas zaproszeni uczniowie klas I- III ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku. 
Działo się dużo. Dzieci wysłuchały opowiadania o przygodach Mikołaja, wspólnie robiły kolorowe łańcuchy, piernikowe za-
wieszki, bombki i choinki, a później przystroiły nimi naszą choinkę, która dzięki wspólnym wysiłkom wygląda teraz pięknie 
i słodko. Każdy pracowity elf za swój wysiłek otrzymał słodką nagrodę oraz drobny upominek. Dziękujemy naszym świątecznym 
pomocnikom oraz Paniom wychowawczyniom, które dzielnie wspierały swoich podopiecznych. Dziękujemy wszystkim za miło 
spędzony czas. Wszystkie spotkania odbyły się z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

sta upieczone przez Rodziców. Zebrane 
podczas wieczoru wpłaty (w kwocie 
843,53 zł) zasiliły konto zbiórki: „Ra-
zem dla Martynki”. BRAWO brać har-
cerska. 

Dziękujemy wszystkim osobom, któ-
re sprawiły, że ten wieczór był taki wy-
jątkowy, a w szczególności Państwu za 
obecność.

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku 
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„Uderz w stół, a rodzina się odezwie”

Muzyczny Podwieczorek

działania kulturalne w 2021 roku

W śnieżny grudniowy wieczór 11 grudnia 2021 r. w Centrum 
Kultury i Czytelnictwa serocka publiczność miała okazję obejrzeć 
fantastyczny, zabawny i nietuzinkowy spektakl muzyczny „Uderz 
w stół, a rodzina się odezwie”. Aktorzy amatorskiego „Teatru 
Muzycznego Pod Pretekstem” działającego w zaprzyjaźnionym 
Ośrodku Kultury w Wieliszewie zabrali nas do domu Cegielskich...

Ach co to była za wizyta! Głowa rodu, emerytowany wojsko-
wy Marian, zdecydował się sprzedać  dom. I jak to w rodzinie 
bywa, każde z dorosłych już dzieci chętnie przygarnęłoby dla sie-
bie część tej niemałej kasy.

Zabawne, wesołe dialogi i dopracowane układy choreogra-
ficzne do przebojowych piosenek z końcówki XX wieku to przepis 
na udany wieczór.

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

Mija kolejny rok, podczas którego 
Centrum Kultury, pomimo wielu wyzwań 
i ograniczeń związanych z funkcjonowa-
niem instytucji kultury podczas pande-
mii, zrealizowało bogatą ofertę działań 
i wydarzeń.

Wszystkie starania ukierunkowane 
zostały na zaspokajanie zróżnicowanych 
potrzeb kulturalnych mieszkańców Gmi-
ny, przy dbałości o najwyższy poziom 
artystyczny i edukacyjny.

W okresie letnim oferta obejmowa-
ła plenerowe wydarzenia lokalne, ale 
też i wydarzenia ważne dla całego po-
wiatu legionowskiego. Jednym z takich 
wydarzeń była „Artystyczna Binduga, 
czyli flisacy, wianki, dłubanki i kwiat 
paproci”, która została zrealizowana 
dzięki dofinansowaniu ze środków Unii 
Europejskiej z Lokalnej Grupy Działania 
Zalew Zegrzyński.

Ponadto w ciągu roku odbyło się 
wiele cyklicznych wydarzeń, które re-
alizowano zgodnie z obowiązującymi 

obostrzeniami, przez co wiele z nich 
transmitowano na żywo za pośred-
nictwem Internetu – to tym bardziej 
zwiększyło dostępność oferty Centrum 
Kultury.

Zrealizowany projekt inwestycyjny, 
dzięki któremu udało się poprawić ja-
kość świadczonych usług, pozwolił m.in. 
na zakup instrumentów: perkusji, gita-
ry basowej, skrzypiec czy pianina aku-
stycznego, które obecnie służą uczest-
nikom zajęć muzycznych Centrum. 
Inwestycja pozwoliła poszerzyć ofertę 
zajęć stacjonarnych, co umożliwiło 
przyjęcie nowych uczestników.

Aktywnie było również w Bibliote-
ce, która pomimo utrudnień prowadziła 
wypożyczanie oraz jak co roku przyłą-
czała się do ogólnopolskich akcji ani-
macyjnych: Tygodnia Bibliotek, Nocy Bi-
bliotek i Narodowego Czytania. Zespół 
biblioteczny dołączył również do 4 Run-
dy Programu Rozwoju Bibliotek, dzięki 
któremu powstanie strategia rozwoju 

na miarę naszych czasów, która pozwoli 
wyznaczyć nowe, ekscytujące kierunki 
działania.

Rok 2021 był niezwykle ważny dla 
Centrum Kultury i Czytelnictwa również 
z punktu widzenia działalności samej 
serockiej instytucji kultury, która ob-
chodziła w tym roku 30–lecie swojego 
istnienia. 

Pełni nowych pomysłów i dobrej 
energii wstępujemy w nowy rok 2022. 
Planujemy nowe przedsięwzięcia, któ-
re rozwiną nie tylko naszą instytucję, 
ale doprowadzą do rozszerzenia naszej 
działalności statutowej. Nieustannie 
poszukujemy dróg finansowania na-
szych planów ze środków zewnętrznych: 
granty i dotacje m.in. z MKiDN, NCK czy 
Urzędu Marszałkowskiego. Wierzymy, że 
plany Centrum na kolejny rok mile za-
skoczą naszych odbiorców oraz dostar-
czą im wiele satysfakcji z uczestnicze-
nia w życiu kulturalnym Serocka.

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

W dniu 12 grudnia br. na scenie Centrum Kultury i Czytel-
nictwa w Serocku odbył ostatni w tym roku koncert z cyklu 
Muzyczny Podwieczorek. Tym razem dla serockiej publiczności 
muzycy zagrali koncert pt. ,,Grudniowe impresje”. 

Wśród artystów wystąpili: 
Małgorzata Grzywacz - obój, 
Wojciech Sokołowski – klarnet,
Michał Jung  - fortepian i klawesyn.
Koncert był swoistą muzyczną podróżą przez epoki, po-

cząwszy od czasów baroku, charakteryzujących się przepy-
chem i wielkością, gdzie zaprezentowane zostały najpięk-
niejsze Arie Antonio Vivaldiego, „Lascia ch'io pianga” Georga 
Friedrich Handla, czy  „Sonata a-moll” Georga Philippa Tele-
manna, a następnie  Ludovico Einaudi „Elegy for the Arctic”, 
Michele Mangani „Romanza”. Całości dopełniały zabawne 
anegdoty z życia twórców, które w ciekawy sposób opowiadał 

Realizacja programu przez Bibliotekę Publiczną w Serocku

Informujemy, że Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku otrzymało 6488 złotych na zakup nowości wydawniczych w ra-
mach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, w ramach którego zdefiniowany jest Priorytet 1 
„Poprawa oferty bibliotek publicznych”, Kierunek Interwencji 1.1 „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”, który 
realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Biblioteki Narodowej. Głównym celem Priorytetu 
jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bi-
bliotek, wzrost dostępności książek, ebooków, audiobooków. Za otrzymaną dotację Biblioteka w Serocku zakupiła 234 nowości 
książkowych dla wszystkich grup czytelniczych. 

#BibliotekaNarodowa #MKDN #NPRCz

prowadzący Pan Michał Jung. Cyklu „Muzyczny Podwieczorek” 
organizowany jest we współpracy ze Stowarzyszeniem „Insty-
tut Muzyki Dawnej” i realizowany dzięki wsparciu powiatu le-
gionowskiego.

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

Mikołajki 2021

Mikołajki to szczególny dzień dla 
wszystkich dzieci i tych małych i tych 
dużych. W Centrum Kultury i Czytelnic-
twa w Serocku obchodzone jest w nie-
codzienny sposób. I tak jak zawsze 
przygotowano moc atrakcji...

W sobotę 4 grudnia z dzieci miały 
możliwość udekorowania ogromnych 
pierniczków, kolorowym lukrem i róż-
nymi ozdobami. Kolejnym punktem 

programu był spektakl pt. „Casting 
na świętego Mikołaja” przygotowany 
przez aktorów Teatru Jumaja. Po te-
atrzyku wybrany w castingu Mikołaj 
rozdawał dzieciom cukierki – można 
było również zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie.

Podczas warsztatów filmowych pro-
wadzonych przez doświadczonych in-
struktorów z agencji marketingowej 

Dreampire uczestnicy zmierzyli się 
z techniką „slow montion”. 

Wisienką na mikołajkowym torcie 
był koncert instrumentalistów – pod-
opiecznych Centrum Kultury i Czytelnic-
twa. Uczniowie zaprezentowali przygo-
towane utwory na pianinie, skrzypcach, 
gitarze i perkusji.

Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Serocku
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Wspomnienie o Władysławie Szymańskim

W imieniu Zarząd Klubu Sportowego  
„SOKÓŁ”  Serock wspominamy osobę 
zmarłego Władysława Szymańskiego - 
Prezesa Klubu Sportowego Sokół Serock 
na przełomie lat 1960/70. 

Tym, którzy Go mało znali oraz tym, 
którzy razem z nim tworzyli podwaliny 
sportu w naszym środowisku przypo-
minamy sylwetkę kolegi, przyjacie-
la, człowieka uczciwego, zaradnego, 
uczynnego, człowieka zaangażowanego, 
miłośnika sportu, mieszkańca ziemi se-
rockiej.

Władysław Szymański urodził się 
w Serocku w 1935 roku, tu też ukończył 
szkołę podstawową, a po jej ukończeniu 
w roku 1951 wyjechał do Gdańska, do 
szkoły zawodowej przy Stoczni Gdań-
skiej. Tam po raz pierwszy miał możli-
wość uprawiania sportu, między innymi 
piłki nożnej i boksu w klubie  Stocznio-
wiec Gdańsk. 

Po ukończeniu szkoły powrócił do Se-
rocka, gdzie nadal uprawiał sport i wraz 
z kolegami zaczął  tworzyć podwaliny 
organizacyjne pod powstanie drużyny 
piłki nożnej, a później klubu sporto-
wego. W latach 1955/57 odbył służbę 
wojskową, po której znów powrócił do 
Serocka i do pracy w Oficerskiej Szkole 
Łączności w Zegrzu. 

W tym okresie rozpoczął się nowy 
etap w jego życiu, w którym łączył pra-
cę zawodową z realizacją swoich ma-
rzeń i pasji, podnosił swoje sportowe 
kwalifikacje i z całym zaangażowaniem 
realizował je poprzez udział w rozgryw-
kach oraz dalszej rozbudowie bazy klu-
bu. Na przełomie lat sześćdziesiątych 

czącego Związków Zawodowych pra-
cowników cywilnych Oficerskiej Szkoły 
Łączności w Zegrzu, pomagał ludziom 
w trudnych sytuacjach. Tu też został na 
pewien okres  trenerem drużyny piłki 
nożnej klubu WKS Narew Zegrze osiąga-
jąc z nim duże sukcesy.

Był człowiekiem szukającym nowych 
wyzwań, które potrafił pozytywnie roz-
wiązywać.  

Pod koniec lat siedemdziesiątych 
(1978) los rzucił Go w inną część Pol-
ski, do Gminy Warta Bolesławiecka  koło 
Bolesławca na Dolnym Śląsku. Tam ze 
zdwojoną siła dalej  realizował swoje 
pasje, tworzył szkółki piłkarskie, sam 
prowadził szkolenie. Był  trenerem - po-
czynając od drużyny KL. „B”, kończąc 
na lidze międzywojewódzkiej w różnych 
kategoriach wiekowych. Tam też wybra-
ny został na Radnego  Rady Gminy, peł-
nił tę funkcję przez trzy kadencje. 

Za swoje zaangażowanie w pracę 
społeczną i sportową był wielokrotnie 
wyróżniany i odznaczany. 

Nigdy nie zapomniał, skąd pocho-
dził, gdzie jest jego rodzinna ziemia 
- na każde wezwanie przyjeżdżał, aby 
podzielić się swoimi doświadczeniami 
i sukcesami, dyskutować i podpowiadać 
jak je zdobywać. 

„Mam do Was apel - działaczy i spor-
towców, żeby potomkowie po Was mieli 
co wspominać. Rozwijajcie sport w Se-
rocku. Chwała Wam za to. Pisze do Was 
jeden z założycieli klubu „SOKÓŁ” Se-
rock.” – napisał po jednym ze spotkań.

Cześć Jego pamięci.

Spółka Serockie Inwestycje Samorządowe w 2021 roku

Rok 2021 dla działalności Spół-
ki Serockie Inwestycje Samorządowe 
okazał się trudny ze względów pande-
micznych, ale spełniony w założonych 
celach.

Pod względem imprez sportowo–
rekreacyjnych udało się zrealizować 
większość naszych planów wynikają-
cych z Kalendarza Imprez 2021. Po-
mimo trudnego pandemicznego okre-
su, w którym trzeba było wykazać 
się ciągłą elastycznością przy stale 
zmieniających się obostrzeniach GIS, 
realizowaliśmy nasze zadania na wie-
lu płaszczyznach. Organizacja imprez 
plenerowych, a zwłaszcza tych plano-
wanych w pomieszczeniach zamknię-
tych, obarczona była dużym ryzykiem 
bezpieczeństwa zdrowotnego poten-
cjalnych uczestników i wymagała od 
nas szczególnych działań. 

Jako jedni z pierwszych w Polsce 
przeprowadziliśmy imprezy na świe-
żym powietrzu po zniesieniu części 
obostrzeń wprowadzając limity chęt-
nych osób oraz dzieląc uczestników 
na starcie na mniejsze grupy. Uliczne 

Biegi Wojciechowe przyciągnęły wielu 
zawodników zarówno dorosłych jak 
i dzieci, którzy spragnieni byli wyj-
ścia z domu i sportowej rywalizacji. 
Dużym sukcesem zakończyła się naj-
trudniejsza technicznie i logistycznie 

Po wakacjach dzieci i młodzież 
mogła wrócić do rywalizacji w ramach 
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej. Zawody były realizowane na eta-
pach gminnych i powiatowych. Niektó-
rym reprezentacjom udało się nawet 
awansować na zawody wojewódzkie. 

W roku 2021r. w naszych struktu-
rach działały sekcje piłki nożnej, tenisa 
stołowego, kolarstwa, klubu Chudnijmy 
Razem oraz boksu w oparciu o wszystkie 
obiekty sportowe w Gminie Serock.

Historyczny wynik osiągnęła drużyna 
seniorska „Sokoła” Serock – awansując 
do rozgrywek IV ligi MZPN.

Inwestycją, którą zrealizowaliśmy 

i oddaliśmy do użytkowania w 2021 była 
przebudowa lokalu usługowego w bu-
dynku wielorodzinnym przy ul. Drew-
nowskiego 1 w Zegrzu z przeznaczeniem 
na Ośrodek Zdrowia dla mieszkańców. 
Oprócz standardowych zadań zdro-
wotnych wykonywanych przez lekarza 
internistę w przychodni zlokalizowany 
jest punkt szczepień COVID.

Rok 2021 pomimo trudności wyni-
kających z czasowych pandemicznych 
obostrzeń był  w pełni udany, a ofer-
ta zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz 
ilość imprez plenerowych daje poczu-
cie zadowolenia z wykonanej pracy na 
rzecz mieszkańców naszej gminy. 

W 2022 planujemy oczywiście ko-
lejne przedsięwzięcia, które będziemy 
dla Państwa ulepszać. Mamy ciekawe 
pomysły oraz nowe propozycje, z któ-
rych ucieszą się nie tylko najmłodsi. 
Planujemy zrealizować dodatkowe dwa 
duże przedsięwzięcia, Duo Cross i Twin 
Cities, których nie udało się przeprowa-
dzić w 2021 roku. Mamy nadzieję, że rok 
2022 będzie łaskawszy i umożliwi nam to 
zrealizować. Staramy się stworzyć taką 
ofertę, aby każdy znalazł coś dla siebie.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia 
naszej strony internetowej www.sis.
serock.pl oraz profilu na FB oraz Insta-
gramie.

„Mam do Was apel 
- działaczy i sportowców, 
żeby potomkowie po Was 

mieli co wspominać. 
Rozwijajcie sport 

w Serocku. 
Chwała Wam za to. 
Pisze do Was jeden 
z założycieli klubu 
„SOKÓŁ” Serock.”

impreza plenerowa Serock Triathlon, 
którą mogliśmy zaplanować i zrealizo-
wać dzięki wsparciu Polskiego Związ-
ku Triathlonu. W zawodach wzięło 
udział ponad 250 licencjonowanych 
zawodników. Stałą, coroczną imprezą 
plenerową zamykającą rok były bie-
gi uliczne w ramach obchodów Świę-
ta Odzyskania Niepodległości, które 
przeprowadziliśmy na serockim rynku. 
Malownicza trasa nad brzegiem Narwi 
przyciągnęła ok. 200 uczestników bie-
gów na dystansie 5 i 10 km oraz mar-
szu Nordic Walking. 

Jesteśmy dumni z przygotowa-
nej oferty oraz działalności na rzecz 
dzieci i młodzieży w okresie wakacyj-
nym. Półkolonie realizowane na bazie 
Ośrodka Wypoczynku Letniego w Ja-
dwisinie cieszyły się ogromnym powo-
dzeniem i zadowoleniem dzieci i ro-
dziców. Ciekawą i cieszącą się dużym 
zainteresowaniem propozycją były 
zajęcia sportowo–rekreacyjne realizo-
wanie w oparciu o kompleks sportowy 
w Stasim Lesie oraz na Plaży Miejskiej 
w Serocku.

Po roku przerwy wróciliśmy do 
współpracy z miastem partnerskim Gmi-
ny Serock – Dzierżoniowem i mogliśmy 
przeprowadzić letnią wymianę dzieci 
i młodzieży. W tym okresie serocka mło-
dzież wyjechała na kolonie do Dzierżo-
niowa a na bazie OWL Jadwisin gości-
liśmy dzierżoniowską grupę młodzieży 
z rewizytą. 

i siedemdziesiątych został trenerem 
drużyny, a następnie  -  Prezesem Klubu 
Sportowego Sokół.

W tym czasie angażował się w pracę 
społeczną – pełnił funkcję Przewodni-
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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  m ło d zieży     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.


