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więcej:

kultura.serock.pl

sis.serock.pl

dzieje się 
5 lutego, godz. 18:00, Panny Dworskie (spektakl) 
sala widowiskowa CKiCz 

bilety 25 PLN w sekretariacie CKiCz

10 lutego, godz. 19.00, Praktyka Tangowa
Centrum Kultury i Czytelnictwa

10 lutego, godz. 20:00, Koncert Pawła Domagały
Hotel Narvil Conference & Spa****

bilety 100 PLN w sekretariacie CKiCz

11 lutego, godz. 18:00, „Trzeba Marzyć” recital Katarzyny Łapińskiej
sala widowiskowa CKiCz

bezpłatne wejściówki do odbioru w Centrum Kultury i Czytelnictwa

25 lutego, godz. 9:00-13:00,  Szycio-kawiarnia
Centrum Kultury i Czytelnictwa

zapisy w sekretariacie CKiCz

25 lutego, godz. 10:00, Warsztaty bębniarskie 
Centrum Kultury i Czytelnictwa

koszt 25 PLN 

25 lutego, godz. 11:30, Drum Circle 
Centrum Kultury i Czytelnictwa

25 lutego, godz. 10:00, Teatr Młodego Widza: Zimowe Przygody Bałwanka Franka
sala widowiskowa CKiCz

zapisy w sekretariacie CKiCz

1-2 lutego, godz. 9:30, Powiatowe eliminacje tenisa stołowego ID i IMS w ramach rozgrywek MIMS
hala PZSP w Serocku

wstęp wolny

4 lutego, godz. 9:00-11:00, Gminne Eliminacje Piłki Siatkowej IMS w ramach MIMS
hala PZSP w Serocku

wstęp wolny

8-9 lutego, godz. 9:30 Międzypowiatowe eliminacje tenisa stołowego ID i IMS w ramach rozgrywek 

MIMS
hala PZSP w Serocku

wstęp wolny

13-17 lutego oraz 20-24 lutego, godz. 10:00-12:00, Otwarte zajęcia z tenisa stołowego
Szkoła Podstawowa w Serocku 

wstęp wolny

13-17 lutego    Zima w Mieście – Półkolonie sportowo-rekreacyjne; w CKiCz- program otwarty

20-24 lutego  Zima w Mieście – Półkolonie z kulturą

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

w lutym!
Z dniem 1 stycznia 2023 roku Miejsko-Gminny Zakład Wodo-

ciągowy w Serocku zmienia okresy i zasady rozliczeń odbiorców 
zaopatrywanych w wodę z gminnych urządzeń wodociągo-
wych. Stali mieszkańcy Miasta i Gminy Serock będą rozliczani 
w okresach dwumiesięcznych naprzemiennie fakturą z progno-
zowanym zużyciem wody i fakturą z rzeczywistym zużyciem 
wody. Oznacza to że odbiorca raz na cztery miesiące będzie miał 
wystawioną fakturę, gdzie zużycie wody będzie prognozowa-
ne według wcześniejszych poborów wody. Również co cztery 
miesiące będzie miał wystawioną fakturę według rzeczywistego 
zużycia wody według wskazań wodomierza. Faktura ta będzie 
jednocześnie rozliczała wcześniej wystawione zużycie progno-
zowane. W dalszym ciągu istnieje możliwość rozliczenia zużycia 
wody poprzez odczyt odbiorcy usługi i podania go w dotych-
czas stosowany sposób (SMS bezpośrednio do inkasenta, tele-
fonicznie do zakładu, poprzez stronę www.wodociagiserock.pl )

Sezonowi mieszkańcy Miasta i Gminy Serock będą roz-
liczani fakturą według rzeczywistego zużycia wody nie rza-
dziej niż dwa razy w roku tj. na początku sezonu turystyczne-
go oraz na koniec sezonu turystycznego.

Prowadzący działalność gospodarczą na terenie Miasta 
i Gminy Serock będą rozliczani fakturą według rzeczywiste-
go zużycia wody w okresach miesięcznych. 

Wszystkie rozliczenia prowadzą dotychczasowi inka-
senci i istniejące indywidualne ustalenia poszczególnych 
odbiorców pozostają w mocy. Podczas rzeczywistego od-
czytu wodomierza inkasent może w terenie wystawić od 
razu fakturę oraz pobrać gotówkę bądź rozliczyć należ-
ność terminalem płatniczym.

10 stycznia 2023 r. zostały podpisane 
umowy na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych sprzed pose-
sji oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Serocku, 
które będą obowiązywały od 1 lute-
go 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku. 
Umowy zostały zawarte z firmą PART-
NER Dariusz Apelski, Aleja Jana Pawła II 
80/158, 00-175 Warszawa.

Wartości zawartych umów wynoszą: 
- Odbiór i zagospodarowanie od-

padów komunalnych z  nieruchomości 
położonych na terenie Miasta i Gminy 
Serock - 5 827 539,60 zł; 

- Odbiór i zagospodarowanie odpa-
dów zbieranych w Punkcie Selektywnej 

Zbiórki Odpadów w Serocku przy ul. 
Nasielskiej 21 - 455 257,80 zł. 

Tym samym pragniemy zaznaczyć, że 
nie jest to ta sama firma, która świadczyła 
usługę odbioru i zagospodarowania od-
padów w 2022 r. i w styczniu 2023 roku, 
dlatego też prosimy Państwa o wyrozu-
miałość, jeżeli na początku współpracy 
z nowym Wykonawcą, odpady w nie-
których miejscach nie zostaną odebrane 
terminowo. Przypominamy, aby w takiej 
sytuacji zgłaszać do Referatu Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa re-
klamacje dotyczące nieodebranych od-
padów. Jednocześnie informujemy, że 
zasady segregacji i sposób świadczenia 
usługi nie zmienia się i odbiór odpadów 

będzie odbywał się w taki sam sposób 
jak dotychczas. Obecnie skupiamy się 
także na ułożeniu harmonogramu odbio-
ru odpadów, który będzie udostępniony 
dla mieszkańców jak najszybciej będzie 
to możliwe.
Reklamacje należy zgłaszać następ-
nego dnia po terminie wskazanym 
w harmonogramie, pod numerem te-
lefonu: 22 782 88 40. Informujemy, że 
odbiór odpadów trwa od godziny 7.00 
do godziny 20.00, stąd też prośba do 
Państwa, aby odpady wystawiać do 
godziny 7.00 rano przed posesję w dniu 
odbioru zgodnie z harmonogramem, 
tak samo należy pamiętać o otworzeniu 
altan śmietnikowych do godziny 7.00.

Zmiana rozliczeń za wodę

Nowa firma odbierająca odpady

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli informuje, że w 2023 r. 
zostaną przeprowadzone konkursy na stanowiska dyrek-
torów w dwóch placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Miasto i Gminę Serock tj.: 

- Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej, 
- Samorządowego Przedszkola im. Wodnika Szuwarka 

w Zegrzu. 
W obydwu placówkach 31 sierpnia 2023 r. kończy się 

kadencja, na którą zostały powierzone stanowiska dyrek-
torów. 

Planujemy, iż konkursy zostaną ogłoszone i przeprowa-
dzone w drugim kwartale 2023 r. Informacje o ogłoszonych 
konkursach będą zamieszczone m.in. na stronie bip.serock.pl.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się 
z przepisami dotyczącymi wymagań jakie musi spełnić 
osoba zajmująca stanowisko dyrektora, a także z proce-
durą konkursową, które określone są w rozporządzeniu 
MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dy-
rektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym 
przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej 
szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce oraz 
rozporządzeniu MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie re-
gulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego 
przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej 
szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz 
trybu pracy komisji konkursowej. 

Konkursy w placówkach 
oświatowych 

Wydawca: Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock
Redakcja: Referat Promocji i Wizerunku, tel. 22 782 88 43, promocja@serock.pl
Skład i druk: MERITUM Bożena Zimmermann, e-mail: meritum@by.home.pl



Informator GmIny Serock

INWESTYCJEINWESTYCJE

Informator GmIny Serock 54

 RekReacja 
„nad ZegRZem”
Jednym z priorytetów przy two-

rzeniu infrastruktury rekreacyjnej jest 
niewątpliwie umiejętne wykorzystanie 
potencjału drzemiącego w Jeziorze Ze-
grzyńskim i terenach położonych nad 
jego brzegiem. Staramy się, aby nasze 
działania w tym obszarze były prowa-
dzone z poszanowaniem środowiska 
naturalnego. Przede wszystkim zaś 

chcemy eksponować walory naszego 
akwenu oraz umożliwić korzystanie 
z jego dobrodziejstw.

Pozostając w zgodzie z tymi założe-
niami, w ubiegłym roku zrealizowaliśmy 
kilkuetapowe zadanie, polegające na 
zagospodarowaniu brzegu Jeziora Ze-
grzyńskiego w Zegrzu. Niewątpliwym 
impulsem do realizacji tego przedsię-
wzięcia  była  możliwość pozyskania 
środków zewnętrznych na cel związa-

ny właśnie z infrastrukturą turystycz-
ną. Część zadań realizowaliśmy we 
współpracy z Lokalną Grupą Działania 
„Zalew Zegrzyński”, pozyskaliśmy także 
wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego, 
dedykowane infrastrukturze sportowo
-rekreacyjnej, a także środki rządowe 
w ramach tzw. Polskiego Ładu. Wszyst-
kie te źródła pozwoliły sfinansować 
większość wspomnianego przedsię-
wzięcia. W wyniku wspólnych działań 
w pierwszym etapie powstał fragment 
ścieżki wraz z niewielkim placem za-
baw i przestrzenią do wypoczynku nad 
wodą. Ponadto zaadaptowaliśmy daw-
ny magazyn wojskowy na hangar prze-
znaczony do przechowywania sprzętu 
wodnego. Na dachu budynku zaś stwo-
rzyliśmy przestrzeń, która ma służyć ce-
lom gastronomicznym oraz drewniany 
taras, z którego rozpościera się piękny 
widok na wodę. Tak powstały kompleks 
został w ostatnim etapie uzupełniony 
o pomost pływający, służący do cumo-

wania niewielkich żaglówek i slip słu-
żący do wodowania mniej profesjonal-
nego sprzętu pływającego, jak rowerki 
wodne czy kajaki. Powstał także pomost 
stały z siedziskami i urokliwym wido-
kiem na wodę.  

Obecnie pracujemy nad udostęp-
nieniem obiektu podmiotowi, który po-
prowadzi profesjonalną działalność za-
równo w zakresie sportów wodnych jak 
i gastronomiczną, co nie tylko podniesie 
atrakcyjność tego miejsca, ale także 
przyczyni się do jego dalszego rozwoju. 

 Zalew 
możliwości
Zrealizowana w ubiegłym roku in-

westycja jest zaledwie częścią z planów 
zagospodarowania nabrzeża jeziora. Je-
steśmy w trakcie rozmów i negocjacji 
z właścicielami gruntów położonych na 
odcinku od końca ścieżki na wysoko-
ści ul. Drewnowskiego w Zegrzu i dalej 
w kierunku Jadwisina, tak, aby można 
było połączyć szlakiem stworzony nie-
dawno fragment z istniejącym już odcin-
kiem od Jadwisina w kierunku Serocka. 

Projekt szerszego otwarcia naszej 
gminy na akwen Jeziora Zegrzyńskiego 
obejmuje także rozszerzanie współ-
pracy z instytucjami historycznie już 
obecnymi na naszym terenie. Jednym 
z partnerów projektu jest Wojskowa 
Akademia Techniczna, która planuje 
zupełnie nowy sposób zagospodaro-
wania terenu ośrodka usytuowanego 
przy ul. prof. Janusza Groszkowskiego 
w Zegrzu. Plany Akademii są koordyno-
wane we współpracy z gminą, a nasza 
współpraca obecnie koncentrowała się 
na zmianie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego, który będzie 
w swoich założeniach uwzględniał też 
potrzeby lokalnej społeczności. Na tere-
nie WAT w Zegrzu, w miejsce przez lata 
funkcjonującego ośrodka, który dziś ze 
względu na zły stan techniczny jest wy-
łączony z użytkowania, ma szansę po-
wstać nowoczesne Centrum Szkolenio-
wo-Badawcze, w którym prowadzone 
będą na szeroką skalę projekty związa-
ne z rozwojem wojskowości. Planowa-
ne jest także utworzenie tu atrakcyjnej 
bazy sportowo-rekreacyjnej, która ma 
szansę wzbogacić ofertę otwartych dla 

Zagospodarowujemy nabrzeże

Budowa infrastruktury rekreacyjnej jest ważnym 
kierunkiem działań inwestycyjnych w naszej gminie. 
Zagospodarowane tereny pozwalają mieszkańcom 
korzystać z walorów przyrodniczych gminy, 
ale także zachęcają turystów do odwiedzania Serocka, 
a potencjalnych inwestorów 
do zainteresowania się ofertą biznesową. 

społeczności terenów w sąsiedztwie 
linii brzegowej w Zegrzu, a także po-
prowadzenie przez ten teren kolejnego 
etapu ścieżki. W sierpniu ubiegłego roku 
władze uczelni i samorządu serockiego 
podpisały porozumienie, na podstawie 
którego będą wspólnie dążyły do osią-
gnięcia założonych celów, związanych 
z uatrakcyjnieniem nabrzeżnych tere-
nów w Zegrzu. 

Sposób zagospodarowania brze-
gu w Zegrzu jest swego rodzaju wy-
znacznikiem dla naszych działań pla-
nowanych w innych częściach Jeziora. 
Niestety z uwagi na brak praw do dys-
ponowania gruntami, powzięte plany 
będą mogły być realizowane etapowo 
i tylko tam, gdzie właśnie względy for-
malne będą na to pozwalały. Nieustan-
nie dążymy jednak do sfinalizowania 
naszych zamierzeń w tym zakresie.

Warto także wspomnieć, że wspól-
nie z sąsiednimi gminami podjęliśmy 
rozmowy o połączeniu ich ścieżkami 
rowerowymi, poprowadzonymi wła-
śnie brzegiem Jeziora Zegrzyńskiego, 
czy to na północ w kierunku Pułtuska, 
czy na południe w stronę Warszawy, 
czy też w formie pętli okalającej Jezio-
ro Zegrzyńskie. 

 dla RoZwoju, 
dla promocji
W roku, kiedy nasz akwen obchodzi 

swoje sześćdziesiąte urodziny, jesz-
cze mocniej wybrzmiewają intencje 
samorządów leżących wokół jeziora 
o wykorzystaniu drzemiącego w nim 
potencjału. Już teraz czujemy, że uwa-
ga turystów, szczególnie przyjeżdża-
jących z Warszawy, skupiona jest wła-
śnie na odpoczynku „nad Zegrzem”. 
Sami, jako mieszkańcy tego regionu 
dostrzegamy wielki potencjał w udo-
stępnieniu do publicznego korzystania 
terenów zlokalizowanych nad samym 
brzegiem Jeziora, w niepowtarzalnym 
klimacie, jaki tworzy skarpa nadnar-
wiańska. Nieustannie więc zarówno 
poszczególne gminy, jak i funkcjonują-
cy od wielu lat Związek Gmin Zalewu 
Zegrzyńskiego, Lokalna Grupa Dzia-
łania „Zalew Zegrzyński” czy Lokalna 
Organizacja Turystyczna „Przystań 
w sercu Mazowsza” poszukują nowych 
kierunków rozwoju dla terenów poło-
żonych nad jeziorem, trudno bowiem 
nie wykorzystać w promocji regionu 
najważniejszego akwenu w okolicach 
Warszawy. 

Referat Przygotowania
i Realizacji Inwestycji

Jeżeli jesteś mieszkańcem gminy Serock lub Twoja organizacja, 
działająca na rzecz mieszkańców gminy Serock ma tu swoją 
siedzibę i potrzebujesz wsparcia 1,5% z podatku PIT, 
wyślij swoją ulotkę na adres promocja@serock.pl. 
Twój apel z prośbą o wsparcie  zostanie zamieszczony 
na stronie www .serock.pl, w aplikacji SEROCK 
i na FB Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.



Informator GmIny Serock

TEMAT MIESIĄCATEMAT MIESIĄCA

Informator GmIny Serock 76

 lKa rozwija się 
wraz z potrzebami 
mieszkańców  
To w 2012 roku uruchomiono Pilota-

żową Komunikację Autobusową, która 
obejmowała funkcjonowanie dwóch 
linii autobusowych, realizujących po 
osiem kursów dziennie. 

Liczne zainteresowanie mieszkań-
ców tą formą komunikacji sprawiło, że 
już rok później system zaczął działać 
jako stały, a ilość linii łączących coraz to 
więcej miejscowości z Serockiem zaczę-
ła wzrastać. W 2013 roku uruchomiono 
między innymi kursy w soboty, a pod 
koniec roku uruchomiono dwie linie do 
Legionowa. 

W 2015 roku wydłużono wszystkie 
kursy na trasach I i II, a w 2016 roku li-
nie III i IV, w taki sposób, aby miesz-
kańcy miejscowości „za wodą” mogli 
dotrzeć do Legionowa. Uruchomiono 
także dodatkowe kursy w sobotę i kur-
sy w niedzielę. Kolejne lata przynosiły 
wyznaczanie nowych linii i uruchamia-
nie coraz większej ilości kursów. Dziś 
zasięgiem LKA objęty jest cały obszar 
gminy. 

 Bezpłatne 
przejazdy 
po gminie
Przejazdy po terenie gminy Serock, 

a więc po obszarze, za który odpowiada 
Miasto i Gmina Serock jako organizator 
Lokalnej Komunikacji Autobusowej, są 
bezpłatne dla wszystkich pasażerów. 
Jednocześnie przewoźnik obsługujący 
LKA dołączył do grona Partnerów Karty 
Serocczanina i zaoferował posiadaczom 
karty zniżki na bilety obejmujące prze-
jazdy poza teren gminy. 

Od 2020 roku komunikacja lokalna 
uzyskuje wsparcie finansowe z progra-
mu Funduszu Rozwoju Przewozów Au-
tobusowych.

 lokalną 
Komunikacją 
do stacji kolejowej
Życie zawodowe znacznej części 

mieszkańców gminy koncentruje się 

 Zrównoważona 
mobilność miejska 
na obszarze aglomeracji 
Coraz większe oczekiwania społecz-

ne, związane z komfortem przemiesz-
czania się, wymagają nieustannych 
zabiegów, polegających na poprawie ja-
kości i zwiększeniu efektywności syste-
mów transportowych. Po drugiej stronie 
jednak stoi potrzeba dążenia do rozwoju 
idei zrównoważonego transportu, której 
celem jest minimalizacja szkodliwego 
wpływu, jaki środki transportu wywiera-
ją na środowisko – zarówno naturalne, 
jak i środowisko aglomeracji miejskich.

Przykładem wspomnianego wyżej 
działania, wpisującego się w rozwój 
idei zrównoważonego transportu, 
są plany Stowarzyszenia Metropolia 
Warszawa, które pracuje nad Planem 
Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 

Komunikacja miejska i zrównoważona mobilność

Już niebawem za pomocą aplikacji Time4Bus 
użytkownicy będą mogli nie tylko sprawdzić 
rozkłady jazdy LKA, ale również śledzić na bieżąco 
ruch poszczególnych autobusów.
Dzięki temu oczekujący na przyjazd autobusu 
pasażerowie będą wiedzieli,
za jaki czas pojazd dotrze do ich przystanku.  

w Legionowie i Warszawie. Tu także 
młodzież i studenci realizują dalsze eta-
py swojej edukacji. Aby usprawnić do-
jazd mieszkańców do tych miejscowości 
dwie linie Lokalnej Komunikacji Auto-
busowej łączą Serock z PKP Legionowo. 
Stąd pasażerowie mogą przesiąść się do 
pociągu Szybkiej Kolei Miejskiej i w krót-
kim czasie dotrzeć do stolicy. 

Bez wątpienia szansą na szybsze prze-
jazdy do stolicy będzie funkcjonowanie 
linii kolejowej z Zegrza Południowego. 
Działanie Lokalnej Komunikacji Autobu-
sowej wymagało będzie wówczas zmian, 
które pozwolą mieszkańcom na korzysta-
nie z przejazdów nową linią kolejową. 

dla metropolii warszawskiej. To doku-
ment strategiczny, który będzie zawie-
rał zintegrowaną koncepcję dotyczącą 
przemieszczania się po metropolii. 
Temat zrównoważonej mobilności, jej 
rozwoju ale także rozwoju infrastruk-
tury w miastach, gminach i powiatach 
metropolii znajdą się także w Strategii 
rozwoju metropolii warszawskiej do 
2040, nad którą obecnie trwają prace. 
Zachęcamy mieszkańców do włącze-
nia się w proces przygotowywania 
tych strategicznych projektów. Więcej 
informacji o nich znajdziecie na stronie 
organizatora  omw.um.warszawa.pl.

Redakcja

Ceny biletów

Bilety jednorazowe:
4,00 zł – dla pasażerów posiadających Kartę Serocczanina 
2,00 zł – dla wymienionych niżej grup pasażerów posiadających Kartę Serocczanina:

•  dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do 
ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, 
nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia

• studenci do ukończenia 26 roku życia;
•  osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia - prawo do ulgi przysługuje do dnia 31 października roku, w którym 

ukończyły te studia. 

Bilety miesięczne imienne:
100,00 zł – dla pasażerów posiadających Kartę Serocczanina 
50,00 zł – dla wymienionych niżej grup pasażerów posiadających Kartę Serocczanina  

•  dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do 
ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, 
nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia

•  studenci do ukończenia 26 roku życia;
•  osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia - prawo do ulgi przysługuje do dnia 31 października roku, w którym 

ukończyły te studia. 

Ceny biletów dla pasażerów nieposiadających Karty Serocczanina kształtują się następująco:
6,50 zł – bilet jednorazowy normalny
200,00 zł - bilet miesięczny imienny normalny*
*W przypadku biletów  miesięcznych imiennych przewoźnik będzie także honorował ulgi przysługujące poszczególnym grupom pasażerów, 
wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami transportu zbiorowego.

Coraz więcej samorządów uruchamia 
lokalne połączenia autobusowe, które umożliwiają 
mieszkańcom m.in. dotarcie do ważnych gminnych 
placówek i poruszanie się po gminie. 
W Mieście i Gminie Serock lokalna komunikacja 
funkcjonuje od ponad dekady.
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Ostatnie chwile roku to zawsze go-
rący czas dla wszystkich – nieważne, czy 
to w domu, pracy czy szkole… Wszyst-
kie myśli i przygotowania biegną wte-
dy do chwil rodzinnych, do domowych 
ognisk płonących w oknach, podczas 
wieczornych spacerów uliczkami Seroc-
ka… A w każdym oknie, inne ognisko!

Sala widowiskowa Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Serocku w tym grud-
niowym czasie, a dokładnie: 11 grudnia 
wieczorem, również jarzyła się światłem 
ogniska domowego… Domowego po 
wielokroć; tego dnia miał miejsce ostatni 
w roku 2022 Muzyczny Podwieczorek, 
który już w gościnnych serockich pro-
gach zadomowił się na dobre, ale też 
mieliśmy okazję doświadczyć innego 
zupełnie domu. Tego dnia w duecie for-
tepianowym zagrały u nas dwie wyjąt-
kowe kobiety, matka i córka: Anna Stem-
pin-Jasnowska i Joanna Maja Jasnowska. 
W pięknej, międzypokoleniowej tradycji 
muzycznej, Panie zagrały dla słuchaczy 
utwory Chopina, Debussy'ego czy też 
Griega. Jak każdy Muzyczny Podwieczo-
rek, było to wyjątkowe doświadczenie, 
które współtworzymy dla Was razem 
ze Stowarzyszeniem Instytut Muzyki 

Dawnej, z charyzmatycznym Michałem 
Jungiem, dzięki wsparciu Starosty Legio-
nowskiego.

O ile ten piękny grudniowy koncert 
skłaniał się w stronę przywołania dialo-
gu pokoleń i czaru klasycznych brzmień, 
to ciężko byłoby w tym zimowym czasie 
o bardziej magiczne chwile, niż te zwią-
zane z Bożym Narodzeniem… W po-
przednim numerze pisaliśmy o rozświe-
tleniu choinki na serockim rynku, które 
miało miejsce 4 grudnia. Widok świe-
cącego drzewka zawsze przypomina 
o tym, co dopiero nadejdzie… Nieza-
leżnie od tego, czy drzewko jest duże 
czy małe, prawdziwe czy sztuczne – nie 
sposób odmówić mu tego czaru, który 
przenosi nas do dzieciństwa i wspo-
mnień przeżywania świąt z najbliższy-
mi. Część z Was dobrze wie jednak, że 
rozświetlenie choinki nie było końcem 
świątecznych celebracji w Serocku! 
18 grudnia, w najzimniejszą noc ubie-
głego roku, zorganizowaliśmy XXV Spo-
tkanie Wigilijne na serockim rynku. Wy-
darzenie to jest zawsze wyzwaniem, 
dla wypełnienia którego różne jednost-
ki organizacyjne w gminie koordynują 
swoją pracę, wysiłki i starania. Organiza-

torem wydarzenia było co prawda Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, 
ale nie bylibyśmy sami w stanie uczynić 
go tak udanym - ogromnym wsparciem 
w działaniu były pozostałe jednostki: 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku 
oraz Miejsko-Gminny Zakład Gospodar-
ki Komunalnej. MGZGK przygotowało 
zimowy plac oraz rozstawiło magiczne 
świąteczne stanowiska oraz scenę, co 
było niemałym wyczynem biorąc pod 
uwagę intensywne opady śniegu! Ośro-
dek Pomocy Społecznej zaś zapewniał 
wszystkim przybyłym bezpłatny gorący 
poczęstunek - rozgrzewający, aroma-
tyczny barszcz czerwony, doprawiony 
jak u babci - od serca! 

Kiermasz świąteczny nie zawiódł 
- można było na nim odnaleźć cudow-
ności wszelkiej maści i pokroju: sma-
kołyki regionalne i świąteczne, pomy-
sły prezentowe, świąteczne gadżety 
i przepiękne ozdoby. Zimowa aura tym 
bardziej gromadziła wszystkich wokół 
niecierpliwych potrzeb ciała i ducha 
- różnorakich świątecznych przekąsek 
oraz gorących napoi: czekolady z bitą 
śmietaną, grzanego wina, herbaty z pla-
strem soczystej cytryny czy też wspo-

mnianego już barszczu. Znalazło się coś 
na każdy smak i zachciankę!

Gdy jednak wybiła godzina 18:00, 
wszystkie oczy zwróciły się na sce-
nę, z której Burmistrz Miasta i Gminy 
Serock, Artur Borkowski, wraz z Prze-
wodniczącym Rady Miejskiej, Mariu-
szem Rosińskim oraz księdzem Rafałem 
z parafii p.w. Zwiastowania Najświęt-
szej Marii Panny w Serocku złożyli ze-
branym świąteczne życzenia oraz na 
anielskich skrzydłach posłali w tłum 
opłatki, którymi łamaliśmy się, życząc 
sobie nawzajem wesołych świąt. Nie 
zabrakło, naturalnie, śpiewu i kolęd! Dla 
zebranych wystąpili uczestnicy zajęć 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Se-
rocku: energiczne Kantyczki pod kie-
runkiem Moniki Misiury, nastrojowe In 
Canto pod kierunkiem Mai Radomskiej, 
radosne (jakżeby inaczej!) Wesołe Nutki 
pod kierunkiem Klaudii Rudell, oraz nie-
malże anielski chór Cantores Adalberti 
pod kierunkiem Jakuba Prasała! Wspól-
ne śpiewanie kolęd a cappella wraz 
z chórem na pewno zapadło wszystkim 
zebranym w pamięć... Na koniec zaś wy-
stąpił ksiądz Rafał wraz z przyjaciółmi 
- dziećmi z serockiej scholi! Humor, cie-
pło i niesamowita energia spływały ze 
sceny, niosąc ze sobą obietnicę pokoju 
i miłości na ten zbliżający się czas Świąt 
Bożego Narodzenia. Mamy nadzieję, że 
każdy kto był z nami tego wieczoru, 
odnalazł w sobie świąteczne ciepełko, 
które potem zabrał ze sobą do domu.

Warto tu jeszcze, we wspomnieniach 
- co prawda, już tegorocznych - przypo-
mnieć występ chóru Cantores Adalberti, 
który 6 grudnia zaśpiewał podczas uro-
czystej mszy z okazji Święta Objawienia 
Pańskiego zwanego Świętem Trzech 
Króli. Podczas tego fantastycznego po-
kazu harmonii i piękna powstającego 
z serockich głosów, można było usłyszeć 
między innymi kolędy "Mędrcy świata 
monarchowie" i "Gdy się Chrystus rodzi" 
w opracowaniu Jakuba Szafrańskiego, 
oraz pastorałkę "My też pastuszkowie" 
w opracowaniu Marii Wacholc. Czemu 
o tym piszemy? Po pierwsze dlatego, że 
jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego, 
co chór pod kierunkiem pana Jakuba 
Prasała prezentuje przy każdej okazji, ale 
też po to, aby przypomnieć wszystkim 
czytelnikom o możliwości dołączenia 

Echa 2022…

Zmiany w Bibliotece w Serocku!
Biblioteka w Serocku od 1 lutego zmienia godziny pracy:
Poniedziałek: 10:00-18:00
Wtorek-Piątek: 9:00-17:00
Sobota: 8:00-12:00
Filia Biblioteki znajdująca się w Jadwisinie od 1 lutego będzie czynna 

we wtorki w godzinach 9:00-17:00.
Nowy regulamin wypożyczania dostępny jest na stronie interneto-

wej kultura.serock.pl oraz na miejscu w Bibliotece.
Przypominamy o możliwości zwracania książek poprzez Wrzutnię 

znajdującą się przed budynkiem Biblioteki!

do chóru i uczestniczenia razem z nim 
w wielu ważnych dla naszej społeczno-
ści chwilach! 

…i Marzenia 
o 2023

 Pewną specyfiką pracy w kulturze 
jest umiejętność zaskakiwania i oczaro-
wywania - dlatego też niechętnie mó-
wimy z wielkim wyprzedzeniem o tym, 
co nas czeka, czego jako słuchacze, wi-
dzowie uczestnicy, możecie się od nas 
spodziewać. Co tu kryć - uwielbiamy ro-
bić niespodzianki, dlatego też z wielką 
ostrożnością odkrywamy karty. Wiele 
z naszych planów i zamiarów nie zależy 
tylko od nas, ale również od projektów 
i konkursów grantowych, których wyni-
ki są jeszcze niepewne. W tym jednak 
roku zrobimy mały wyjątek i powiemy 
Wam, o czym marzymy na rok 2023…

Tak jak wielu z Was, wyglądamy już 
wiosny! Czas powracającego w naturze 
życia będziemy tradycyjnie celebrować w 
naszym ogródku sąsiedzkim, który jak co 
roku będzie piękny i pachnący, a i pewnie 
coś smacznego w nim wyrośnie…

Wyglądamy też kontynuacji naszych 
lokalnych, tradycyjnych celebracji, do 
których wszyscy już przywykliśmy. O 
ile jednak pewne rzeczy są zawsze ru-
chomą niespodzianką, o tyle możemy 
zdradzić, że bardzo wyglądamy tego-
rocznego barwnego korowodu podczas 
Wojciechowego Świętowania - dro-
dzy mieszkańcy, w tym roku obecność 

obowiązkowa!  Przypominamy o tym 
w tym roku na tyle wcześnie, żeby każdy 
na pewno zdążył się odpowiednio przy-
gotować. Wymówek nie przyjmujemy!

Miło nam również oznajmić, że zna-
ne i lubiane wydarzenia cykliczne rów-
nież w tym roku powrócą. Mowa tu za-
równo o Muzycznych Podwieczorkach, 
które są cudowną okazją do niebanal-
nych spotkań z muzyką klasyczną, Fon-
tannach Muzyki, które są wspaniałym 
wydarzeniem łączącym nas wszystkich 
na serockim rynku, czy też Teatrach 
Młodego Widza organizowanych wraz 
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Se-
rocku, będących jedną z pierwszych 
szans dla najmłodszych widzów w ze-
tknięciu się z teatrem, jego magią i hu-
morem. Warsztatowo również czekają 
nas kontynuacje popularnych zajęć 
w postaci Szycio-kawiarni oraz Drum 
Circle z zespołem Na Rev. Na pewno 
też nasze drogi przetną się podczas ko-
lejnych, szóstych już, Nadnarwiańskich 
Spotkań ze Sztuką we wrześniu. Kto 
pojawi się podczas nich w tym roku…?

Korci nas trochę, by powiedzieć 
Wam więcej, ale pozwólcie nam zacho-
wać pewne niespodzianki w sekrecie… 
Przynajmniej, do czasu! Albowiem na-
szym ostatnim marzeniem jest, abyście 
byli razem z nami w tym roku. Abyście 
się dobrze bawili, rozwijali swoje zainte-
resowania, poznawali nowe, poznawali 
siebie samych i siebie nawzajem, podczas 
naszych przeróżnych aktywności… Mamy 
nadzieję, że uda się nam Was zaskoczyć!

Centrum Kultury i Czytelnictwa
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100 lat temu Serock odzyskał prawa miejskie Drużynowy mistrz świata i Europy juniorów

1 stycznia 1923 r. Serock odzyskał prawa miejskie. 
13 stycznia 2023 r. odbyły się obchody 100. rocznicy tego 
ważnego wydarzenia, których pierwszym elementem było 
odsłonięcie tablicy pamiątkowej na ścianie ratusza. Potem, 
o godz. 14.00, w sali widowiskowej Centrum Kultury i Czy-
telnictwa rozpoczęła się konferencja historyczna „Serock 
miastem”, którą otworzył Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
Artur Borkowski.

Pierwszy referat wygłosił prof. Radosław Lolo, który 
przedstawił syntezę dziejów miast mazowieckich od XV do 
XIX w. Następnie głos zabrał dr Mirosław Pakuła, który opo-
wiedział o utracie praw miejskich na Mazowszu w latach 
1869-1870. W kolejnym wystąpieniu prof. Jolanta Załęczny 
przedstawiła proces odzyskiwania praw miejskich w okre-
sie II Rzeczypospolitej. Po przerwie dr Sławomir Jakubczak 
wygłosił referat na temat samorządu serockiego w okre-
sie międzywojennym. W dalszej części Bartłomiej Błachnio 
scharakteryzował władze Serocka w latach 1945-1990 - na 
podstawie dokumentów archiwalnych. Potem wystąpił Sta-
rosta Legionowski Sylwester Sokolnicki, który podzielił się 
z zebranymi swoimi refleksjami i wspomnieniami związany-
mi z powstaniem samorządu serockiego w 1990 r. Ostatnim 
z prelegentów był Mariusz Rosiński, przewodniczący Rady 

Miejskiej w Serocku, który scharakteryzował działalność 
Rady w latach 1990-2022.

Po zakończeniu referatów prowadząca konferencję 
Agnieszka Woźniakowska oddała głos dr. Mirosławowi Paku-
le, który zaprezentował zbiorową publikację historyczną wy-
daną pod koniec 2022 r. przez Miasto i Gminę Serock. Książka  
„Serock i okolice – dziejów dawnych i najnowszych” zawiera 
artykuły napisane przez dziewięciu autorów i przedstawia 
różne aspekty życia mieszkańców naszej ziemi.

Konferencję podsumował Burmistrz Artur Borkowski, 
który podkreślił, że obchody są hołdem złożonym ludziom, 
którzy 100 lat temu przyczynili się do odzyskania praw 
miejskich. Dodał, że ich wysiłek jest zobowiązaniem do 
dalszych starań o rozwój Serocka. Na koniec podziękował 
wszystkim, którzy w dzisiejszych czasach są zaangażowani 
w życie miasta.

Materiał z konferencji dostępny jest na youtubie na ka-
nale „Serock – na szlaku możliwości”. Zachęcamy do obejrze-
nia. Warto zapoznać się także z wystawą okolicznościową na 
serockim rynku. To niejedyne elementy w ramach naszego 
świętowania. O kolejnych będziemy Państwa informować, 
abyśmy mogli wspólnie celebrować ten piękny jubileusz. 

Redakcja

Mateusz, przede wszystkim – 
ogromne gratulacje. Już przez wcze-
śniejsze lata trenerzy Sokoła Serock 
widzieli w Tobie ogromny potencjał. 
Dziewięciolatkowie nieczęsto mają 
już plany na przyszłość, skąd więc 
w Tobie gotowość do pójścia drogą 
sportową w tak młodym wieku?

Na pierwszy trening tenisa stołowe-
go poszedłem z moim starszym bratem, 
Kamilem. Od samego początku bardzo 
mi się spodobał ten sport, zacząłem re-
gularnie chodzić na treningi do Serocka 
i dodatkowo grałem z bratem w domu 
w garażu - mieliśmy tam stół. Już wtedy 
oglądałem bardzo dużo meczów najlep-
szych zawodników na świecie, głównie 
z Chin, i chciałem grać tak jak oni. Gdy 
w wieku dziewięciu lat pierwszy raz po-
jechałem na obóz do Drzonkowa, tak 
bardzo mi się spodobało, że gdy rodzice 
przyjechali zabrać mnie do domu, to nie 
chciałem wracać. Wtedy pojawił się po-
mysł o przeprowadzce do Drzonkowa, 
żeby móc trenować.

Za sukcesami mistrzów często 
stoją osoby, które na terenie lokal-
nym zaszczepiły zawodnikom pasję 
do sportu. Jak to było w Twoim przy-
padku?

Do momentu przeprowadzki do 
Drzonkowa moimi trenerami była Pani 
Basia Klik, Pan Zbigniew Chodkowski, 
Pan Antoni Wieczorek i w późniejszym 
czasie Pan Marek Stamirowski. To dzięki 
niemu tak naprawdę dowiedziałem się 
o klubie w Drzonkowie, ponieważ jego 
brat, Krzysztof Stamirowski, jest jednym 
z trenerów w tym klubie. Zanim jednak 
Drzonków, to w Serocku trenowałem 
trzy razy w tygodniu oraz z bratem 
w domu w garażu. Kamil nauczył mnie 
bardzo dużo, poświęcał mi mnóstwo 
czasu, żebym mógł grać coraz lepiej.

Przypomnij proszę czytelnikom 
swoje większe sukcesy z ostatnich lat. 

Moimi największymi sukcesami 
w ostatnim czasie jest złoty medal Mi-
strzostw Polski juniorów w grze po-
dwójnej z Mateuszem Żelengowskim, 
srebrny medal drużynowych Mistrzostw 
Europy juniorów, srebrny medal druży-
nowych Mistrzostw Świata juniorów. 
Mistrzostwa świata juniorów odbyły się 
w stolicy Tunezji, w Tunisie.

Zatrzymajmy się przy Tunisie, ja-
kie mieliście nastawienie przed tymi 
zawodami? Czuliście, że jedziecie tam 
po medal?

Dla mnie to były pierwsze Mistrzo-
stwa Świata, przez co czułem lekki stres, 
natomiast wiedziałem, że mamy bardzo 
silną drużynę i możemy walczyć o me-
dale w konkurencji drużynowej. 

Co Cię najbardziej zaskoczyło na 
mistrzostwach świata? 

Moje pierwsze wrażenie po wejściu 
na halę, na której były rozgrywane zawo-
dy, to było zdziwienie, ponieważ turniej 
rozgrywał się tylko na czterech stołach, 
nigdy do tej pory się z tym nie spotkałem.

Jakie masz plany na najbliższą 
przyszłość?

Moje najbliższe plany sportowe, to 
mecze Lotto Superligi, gdzie będziemy 
walczyć o utrzymanie pozycji, ale także 
zagraniczne turnieje juniorskie, Mistrzo-
stwa Polski Juniorów i seniorów oraz 
w trochę dalszej przyszłości, bo za około 
pół roku, Mistrzostwa Europy juniorów. 
Z celów pozasportowych zaś chciałbym 
zdać maturę w przyszłym roku.  

Podobno ping-pong i tenis stoło-
wy, to dwie różne dyscypliny, a rakiet-
ka, to nie to samo, co paletka. Czy mo-
żesz to podsumować i podać jeszcze 
jakieś ciekawostki o tenisie stołowym?

Tak, tenis stołowy i ping-pong, to 
dwie różne, choć bardzo podobne, 
dyscypliny. Różnią się głównie rakietką. 
W tenisie stołowym gramy deską, na 
którą są przyklejone gumowe okładziny, 
dzięki którym możemy nadawać rotacje 
i grać o wiele szybciej. W ping-pongu 
gramy pustymi deskami, na które jest 
przyklejone coś podobnego do papieru 
ściernego – tam rotacji jest bardzo mało 
i piłka leci o wiele wolniej. Potocznie na 
tenisistów stołowych mówi się właśnie 
pingpongiści, ale my nie mamy nic prze-
ciwko temu, sami między sobą mówimy 
ping-pong zamiast tenis stołowy.

Bardzo dziękuję za rozmowę i trzy-
mam kciuki za dalsze sukcesy!

Agnieszka Woźniakowska

MATeuSz zALewSKi
wychowanek Sokoła Serock, w ubiegłym roku został
drużynowym mistrzem świata i Europy juniorów 
w tenisie stołowym. 
Rozmawiamy o jego pasji i planach sportowych. 
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DLA POSIADACZY KARTY RABATY I ULGI UDZIELANE 

PRZEZ PARTNERÓW KARTY, m.in. na: 

bilety LKA na przejazdy poza teren gminy

wydarzenia kulturalne i rekreacyjne

bilety na rejsy statkiem Albatros

szczegółowe informacje dostępne na stronie www.serock.pl 

w zakładce dla mieszkańca/karta serocczanina oraz w Referacie Spraw Obywatelskich 

(22 782 88 32) lub (22 782 88 52) 

PROWADZISZ DZIAŁALNOŚĆ? 

dołącz do PARTNERÓW KARTY, 

aby zyskać promocję na stronie 

serock.pl, na fanpejdżu UMiG w Serocku 

i w aplikacji gminnej SEROCK


