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Skład i druk MERITUM Jarosław Zimmermann,
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Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
Sylwester Sokolnicki w zagadnieniach wy-
kraczających poza sprawy merytoryczne 
referatów, przyjmuje mieszkańców w ponie-
działki, w godz. 12.00 – 15.30. 

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock Józef Zając w sprawach związanych 
z tematyką oświatową, kulturalną, ochrony 
środowiska i pomocy społecznej przyjmu-
je również w poniedziałki w godzinach 
12.00-15.00.

Interesanci przyjmowani są w kolejno-
ści zgłoszeń, bez konieczności dokonywania 
wcześniejszych zapisów.

W sprawach nagłych, wymagających 
interwencji burmistrza można ustalić 
spotkanie w innym terminie niż ww. ter-

min poniedziałkowy. W tym celu prosimy 
o zgłoszenie telefoniczne takiej potrzeby 
pod nr 22 782 88 05.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Se-
rocku Artur Borkowski pełni dyżur w ponie-
działki w godz. 18.30-20.30 w pokoju nr 31

Rada Seniorów przyjmuje informacje 
i sugestie dotyczące problemów seniorów 
i osób starszych pod e-mail: serock.rada-
seniorow@gmail.com oraz w każdą środę 
w godzinach 12:00 -14:00 w Klubie Aktyw-
ności Społecznej ul. Kościuszki 8a w Serocku

Referaty UMiG w Serocku przyjmują 
interesantów i realizują sprawy mieszkańców 
w godzinach pracy urzędu bez konieczności 
wcześniejszego umawiania się (pon 8:00-
18:00, wt-pt 8:00-16:00).

Informacje dla mieszkańców:

STRAŻ MIEJSKA W SEROCKU
siedziba:  Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21 pok. 22
kontakt:  tel. stacjonarny 22 782 72 92 

tel. kom. 603 873 290 
email: straz.miejska@serock.pl

Straż Miejska w Serocku

siedziba: 

Urząd Miasta i Gminy w Serocku

ul. Rynek 21 pok. 22

kontakt:

tel. stacjonarny 22 782 72 92

tel. kom. 603 873 290

email: straz.miejska@serock.pl
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  1 marca
po raz ósmy obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
Święto zostało ustanowione przez Sejm 3 lutego 2011 roku, w przyjętym doku-
mencie czytamy, że jest to:
„hołd dla bohaterów antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie nie-
podległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia 
i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią 
w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu 
siłą reżimowi komunistycznemu.”
1 marca jest datą symboliczną. Tego dnia 1951 roku, na warszawskim Mokoto-
wie zamordowanych zostało siedmiu przywódców niepodległościowego i an-
tykomunistycznego IV Zarządu "Wolność i Niezawisłość”.

  8 marca
obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet. Z tej okazji wszystkim Paniom 
składamy serdeczne życzenia wszystkiego najlepszego. Życzymy satysfak-
cji z kariery zawodowej i pracy w domu. Życzymy siły i wytrwałości w walce 
z przeciwnościami losu, zdrowia, pogody ducha i wielu powodów do uśmiechu 
na co dzień, a także spełnienia nawet najodważniejszych marzeń! 
Z okazji Dnia Kobiet warto przypomnieć, że ten dzień to nie tylko życzenia 
i kwiaty. To przede wszystkim dzień, kiedy głośno i wyraźnie mówi się o proble-
mach, z którymi współcześnie mierzą się kobiety. Warto pomyśleć, co zrobić by 
ich życie było łatwiejsze i bezpieczniejsze. 

  11 marca
obchodzimy Dzień Sołtysa! Z tej okazji z wszystkim Sołtysom z terenu gminy 
Serock składamy najserdeczniejsze życzenia – samych sukcesów w działaniu na 
rzecz lokalnej społeczności. Cierpliwości, optymizmu i przede wszystkim wy-
trwałości. Z tej okazji pragniemy również wyrazić głębokie uznanie i podzięko-
wać za Waszą dotychczasową ciężką pracę, za Wasze zaangażowanie i oddanie.
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 Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju informuje, że w dniu 29 stycznia 2018 r. Rada Miejska w Se-
rocku podjęła uchwałę Nr 431/XL/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ul. Czeskiej w Serocku.

Zmiana planu obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 175/16, 175/17, 175/20, 175/23 i 208 w obrębie Wierzbica, gm. Serock oraz 
działki o numerach ewidencyjnych 1/11, 1/12, 1/14, 1/16, 1/17, 1/18, 1/22, 1/23 i 1/25 obręb 06 w Serocku.

Sporządzenie planu na przedmiotowym terenie jest konieczne do realizacji zamierzeń właścicieli działki. W obecnie obowiązującym planie 
miejscowym jest ona przeznaczona pod usługi turystyczne. Przeprowadzenie procedury planistycznej dla ww. działek ma za zadanie spowodo-
wać zmianę jej przeznaczenia na funkcję zabudowy wielorodzinnej. Powyższe przyczyni się do zwiększenia potencjału inwestycyjnego terenu 
i jak zgodne z kierunkami rozwoju gminy. 

Sporządzenie planu dla w/w obszaru umożliwi uporządkowanie zasad oraz ustalenie niezbędnych wskaźników zagospodarowania i zabudo-
wy. Plan miejscowy umożliwia również wprowadzenie ograniczeń w zabudowie, wynikających z uwarunkowań lokalnych. 

 Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju informuje, że w dniu 29 stycznia 2018 r. Rada Miejska w Se-
rocku podjęła uchwałę Nr 431/XL/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w rejonie ul. Czeskiej w Serocku.

Zmiana planu obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 175/16, 175/17, 175/20, 175/23 i 208 w obrębie Wierzbica, gm. Serock oraz 
działki o numerach ewidencyjnych 1/11, 1/12, 1/14, 1/16, 1/17, 1/18, 1/22, 1/23 i 1/25 obręb 06 w Serocku.

Sporządzenie planu na przedmiotowym terenie jest konieczne do realizacji zamierzeń właścicieli działki. W obecnie obowiązującym planie 
miejscowym jest ona przeznaczona pod usługi turystyczne. Przeprowadzenie procedury planistycznej dla ww. działek ma za zadanie spowodo-
wać zmianę jej przeznaczenia na funkcję zabudowy wielorodzinnej. Powyższe przyczyni się do zwiększenia potencjału inwestycyjnego terenu 
i jak zgodne z kierunkami rozwoju gminy. 

Sporządzenie planu dla w/w obszaru umożliwi uporządkowanie zasad oraz ustalenie niezbędnych wskaźników zagospodarowania i zabudo-
wy. Plan miejscowy umożliwia również wprowadzenie ograniczeń w zabudowie, wynikających z uwarunkowań lokalnych. 

 Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju informuje, że w dniu 29 stycznia 2018 r. Rada Miejska w Se-
rocku Nr 432/XL/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Po-
godnej w obrębie Wierzbica, gm. Serock  

Zmiana planu obejmuje działki o numerach ewidencyjnych 69/3, 72, 73, 76/7, 76/8, 76/27, 76/29, 76/59, 76/98 i 76/99 w obrębie Wierzbi-
ca, gm. Serock oraz działki o numerach ewidencyjnych 8, 18/2, 18/3, 18/4, 18/6, 18/7, 18/8, 18/9, 18/10, 18/11, 18/12, 18/13, 18/14, obręb 03 
w Serocku.

Sporządzenie planu na przedmiotowym terenie ma na celu skorygowanie przebiegu drogi gminnej ul. Pogodnej w obrębie Wierzbica ozna-
czonej na rysunku obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego miasta Serock obszar A i gminy Serock – sekcja G symbolem 
KDD 14.

Obecny pas drogowy ul. Pogodnej, jaki stanowi własność gminy, posiada szerokość ok. 3 metrów. Mając na uwadze, że w obecnych planach 
zagospodarowania przestrzennego tereny przylegające do ww. ulicy są przeznaczone pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub 
zabudowy usług nieuciążliwych, niezbędne jest zapewnienie odpowiednich ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami obowiązującego 
prawa. W związku z powyższym w obu planach zagospodarowania zostało zaprojektowane poszerzenie przedmiotowej drogi.

Mając na względzie trudności w zagospodarowaniu działek przylegających od południowej strony do ul. Pogodnej, powstałych na bazie 
poprzednio obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodzi konieczność dokonania korekty przebiegu plano-
wanego poszerzenia poprzez przesunięcie przebiegu drogi na północ kosztem wolnych dużych działek z obrębu Wierzbica.

Wprowadzona zmiana znacząco poprawi możliwości inwestycyjne działek po południowej stronie ul. Pogodnej, wprowadzając nieznaczne 
ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości po stronie północnej. Uwzględniając istniejący stan zagospodarowania przedmiotowych 
terenów, a także ich strukturę własnościową prowadzona zmiana pozwoli na zrównoważone zagospodarowanie nieruchomości po obu stronach 
przedmiotowej drogi. 

W dniu 10 stycznia 2018 r. do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie złożone zosta-
ło końcowe rozliczenie z realizacji zadania pn. 
„Poprawa efektywności energetycznej budyn-
ku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli 
Kiełpińskiej.” Przypomnijmy, iż w ramach 
zakończonego we wrześniu 2016 r. zadania 
dokonano m.in. wymiany stolarki drzwiowej 
i okiennej, wykonano elewację oraz zamon-
towano dwa nowoczesne kotły kondensa-
cyjne do ogrzewania całego budynku. Reali-
zacja zadania została dofinansowana przez 
WFOŚiGW w ramach pożyczki przyznanej 
Miastu i Gminie Serock w kwocie 209 300,00 
zł. Udzielona pożyczka podlega częściowemu 
umorzeniu w wysokości do 35 % wykorzysta-
nej kwoty po spełnieniu warunków określo-
nych w Zasadach udzielania dofinansowania 
ze środków WFOŚiGW w Warszawie oraz 

Referat Gospodarki Gruntami Planowania 
Przestrzennego i Rozwoju informuje...

INWESTYCJE

Rozliczenia końcowe pożyczek
Programie pn. Wspieranie zadań z zakresu 
ograniczania emisji zanieczyszczeń do po-
wietrza, termomodernizacji oraz związanych 
z odzyskiem ciepła z wentylacji.

W dniu 10 stycznia 2018 r. do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie złożone 
zostało końcowe rozliczenie z realizacji zada-
nia pn. „Poprawa efektywności energetycz-
nej na terenie Gminy Serock w miejscowo-
ściach Marynino, Stanisławowo, Skubianka, 
Jachranka, Zabłocie”. W ramach zakończo-
nego w grudniu 2016 r. zadania dokonano 
wymiany oświetlenia ulicznego (lampy so-
dowe) na oświetlenie LED. Realizacja za-
dania została dofinansowana przez WFOŚi-
GW w ramach pożyczki przyznanej Miastu 

i Gminie Serock w kwocie 278 200,00 zł. 
Udzielona pożyczka podlega częściowemu 
umorzeniu w wysokości do 30% wykorzy-
stanej kwoty po spełnieniu warunków okre-
ślonych w Zasadach udzielania dofinanso-
wania ze środków WFOŚiGW w Warszawie 
oraz Programie pn. Modernizacja oświetle-
nia elektrycznego.

W roku bieżącym również planujemy re-
alizację inwestycji, zwłaszcza tych w dziedzi-
nie ochrony wód i ochrony powietrza, które 
zostaną zrealizowane przy udziale dofinan-
sowania w formie preferencyjnych pożyczek. 
W ramach tych inwestycji dofinansowaniu 
podlegać będą przedsięwzięcia z zakresu go-
spodarki ściekowej polegające na budowie 
lub przebudowie istniejących sieci kanaliza-
cyjnych, budowie podłączeń budynków do 
sieci kanalizacji zbiorczej, ograniczeniu emi-
sji zanieczyszczeń do powietrza, oszczędności 
energii cieplnej w tym termomodernizacja 
budynków i modernizacja oświetlenia elek-
trycznego.

Referat Przygotowania                                                                          
i Realizacji Inwestycji

Z radością informujemy, że „Serockie drogi do Niepodległości” 
- przedsięwzięcia organizowane w ramach 
obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości 
zostały objęte Patronatem Narodowym Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
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INWESTYCJE

Planowane działania inwestycyjne na rok 2018

INWESTYCJE

Rondo w Szadkach 
- spotkanie w sprawie projektu budowy

INWESTYCJE

Budowa terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie

W dniu 18 grudnia 2017 roku Rada 
Miejska w Serocku  uchwaliła budżet na rok 
2018 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową 
na lata  2018-2027. W tej informacji, chcieli-
śmy zwrócić Państwa uwagę na najważniejsze 
zadania inwestycyjne, które  albo będziemy 
realizować (ponieważ zostały rozpoczęte 
w roku poprzednim), albo zaczniemy reali-
zować (i zakończymy w 2019), lub też roz-
poczniemy i zakończymy w bieżącym roku 
budżetowym.  

Wykaz zadań został podzielony w zależ-
ności od branż. I tak, w budżecie Gminy na 
rok 2018 planujemy przeznaczyć: 

1. na zadania z zakresu budowy wodocią-
gów i kanalizacji kwotę ok. 3,3 mln złotych,  
w tym, na:
-  dokończenie  przebudowy kanalizacji sani-

tarnej w Zegrzu,
-  budowę kanalizacji  w Jadwisinie w ul. Ksią-

żęcej,
-  rozpoczęcie budowy kanalizacji w ul. Jaśmi-

nowej w Serocku
-  rozpoczęcie budowy kanalizacji w ul. Jasnej 

w Jachrance;
2. na zadania z zakresu budowy i prze-

budowy dróg kwotę ponad 4,7 mln zł, w tym 
przede wszystkim, na: 
- budowę ul. Długiej w Stasim Lesie, 
- budowę ul. Traugutta i Zielonej w Serocku, 
-  przebudowę nawierzchni ul. B. Chrobrego 

i Szczygielskiego w Serocku
-  remont chodnika wzdłuż tzw. Grobelki 

w Zegrzu, 
-  budowę parkingu przy ul. Szkolnej w Jadwi-

sinie,
-  modernizację ul. Arciechowskiej w miejsco-

wości Cupel, 
-  opracowanie dokumentacji projektowej na 

przebudowę drogi gminnej w Wierzbicy,

-  opracowanie dokumentacji na budo-
wę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 
Nr 632 w m. Ludwinowo Dębskie – Stani-
sławowo, 

-  opracowanie dokumentacji na budowę 
ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu ul. Za-
kroczymskiej w Serocku; 

3. na zadania z zakresu budownictwa ko-
munalnego kwotę 1,1 mln zł - na realizację 
budowy budynku mieszkalnego wielorodzin-
nego w Jadwisinie,  

4. na zadania z zakresu inwestycji 
w obiekty oświatowe kwotę około 1,4 mln zł, 
w tym przede wszystkim na: 
-  drugi etap termomodernizacji Szkoły Pod-

stawowej w Zegrzu, 
-  poprawę efektywności energetycznej bu-

dynku szkoły w Serocku poprzez wymianę 
kotłów gazowych, 

-  rozpoczęcie rozbudowy i modernizacji 
przedszkola w Serocku, 

-  modernizację Sali gimnastycznej w Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej; 

5. na realizację zadań związanych z oświe-
tleniem drogowym kwotę ok. 1,2 mln zł, 
w tym między innymi na: 
-  budowę oświetlenia w ul. Groszkowskiego 

w Zegrzu, 
-  budowę oświetlenia  przy ul. Matejki i Nie-

mena w Serocku, 
-  budowę oświetlenia ul. Leszczynowa w Ma-

ryninie,
- budowę oświetlenia ul. Długiej w Dosinie, 
-  budowę oświetlenia ul. Szkolna i Ogrodowa 

w Jadwisinie,
-  budowę oświetlenia ul. Wczasowa w Jachrance,
-  budowę  oświetlenia ul. Babie Lato w miej-

scowości Karolino, 
-  budowę oświetlenia w miejscowości Zabło-

cie - ul. Malownicza, 

-  wymianę opraw oświetleniowych celem po-
prawy efektywności oświetlenia drogowego 
w Serocku, ul. Kwiatowa, Trakt Spacerowy, 
Izbica - ul. Wiejska, Jadwisin - ul. Szkolna, 

-  opracowanie dokumentacji projektowej na 
budowę oświetlenia w ul. Orlej i Kochanow-
skiego, w Serocku, 

-  opracowanie dokumentacji projektowej na 
budowę oświetlenia w ul. Serockiej i Ze-
grzyńskiej, w miejscowości Łacha, 

-  opracowanie dokumentacji projektowej 
na budowę oświetlenia w ul. Spacerowej 
w miejscowości Kania Polska – Kania Nowa, 

-  opracowanie dokumentacji projektowej na 
budowę oświetlenia w miejscowości Wierz-
bica;

6. na zadania związane z budową i mo-
dernizacją obiektów sportowych i rekre-
acyjnych kwotę ok. 1,5 mln zł, w tym przede 
wszystkim, na: 
-  budowę terenu rekreacyjnego w Stasim 

Lesie, 
-  budowę gminnego placu zabaw w Sku-

biance, 
-  budowę ścieżki dydaktyczno-krajoznawczo-

-turystycznej w Zegrzu, 
-  końcowy etap zagospodarowania terenu 

wokół Klubu Aktywności Społecznej. 
Oprócz ww. zadań będziemy prowadzić 

działania zmierzające  do realizacji szeregu 
mniejszych tematów, które zaplanowane 
zostały w ramach, np. środków z fundu-
szu sołeckiego, a które również są  bardzo 
istotne  dla lokalnej społeczności. Wspólnie 
z przedstawicielami właściwego sołectwa – 
zapewne w okresie wiosennym – będziemy 
spotykać się indywidualnie celem podjęcia 
szczegółowych ustaleń  dotyczących reali-
zacji poszczególnych mniejszych zamó-
wień, takich jak, np. doposażanie placów 

Na rok 2018 planowana jest budowa te-
renu rekreacyjnego w miejscowości Stasi Las. 
Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania 
przetargu na roboty budowlane. Zakładamy, że 
roboty rozbiórkowe i budowlane ruszą wiosną.

Przypominamy, że sposób zagospodaro-
wania tego terenu został wypracowany w po-
przednich latach podczas kilkukrotnych spotkań 
z mieszkańcami. Koszty opracowania projektu 
technicznego pokryły środki wydzielone na tzw. 
„fundusz sołecki” dla miejscowości Stasi Las, na-

tomiast jego realizacja będzie współfinansowana 
ze środków Gminy, funduszu sołeckiego oraz 
środków pozyskanych w ramach działania: “Re-
alizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych 
przez społeczność” Priorytet 4 “Zwiększenie 
zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego 
Programem Operacyjnym “Rybactwo i Morze” 
na lata 2014-2020. Wnioskowana kwota dofinan-
sowania wynosi 300 000,00 zł.
W związku z tym przedsięwzięciem plano-
wane jest także przebudowa urządzeń elek-

troenergetycznych kolidujących z projek-
towanym placem zabaw. W ubiegłym roku 
Gmina Serock podjęła współpracę z PGE 
Dystrybucja S.A., której efektem ma być 
demontaż napowietrznych linii średniego 
i niskiego napięcia zlokalizowanych w rejo-
nie projektowanego placu zabaw, aż do stacji 
transformatorowej przy ul. Długiej oraz bu-
dowa nowych linii doziemnych. Planuje się, 
że przebudowa sieci powinna zakończyć się 
do jesieni.

W dniu 13.02.2018 r. z inicjatywy Urzę-
du Miasta i Gminy w Serocku, odbyło się 
spotkanie zarządców drogi wojewódzkiej nr 
622, drogi powiatowej nr 1084W oraz przed-
stawicieli Gminy. Jego tematem było ustale-
nie zasad współpracy w zakresie opracowa-
nia dokumentacji technicznej przebudowy 
skrzyżowania DP 622 i DP 1804W z DK 62 
w miejscowości Szadki. Podczas rozmów 

Gmina zaproponowała, aby przedsięwzię-
cie było współfinansowane w równej części 
przez każdego z uczestników. Przedstawiciele 
Powiatu Legionowskiego zapewnili o chęci 
poniesienia kosztów w zaproponowanej pro-
porcji, natomiast Mazowiecki Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Warszawie nie był w stanie 
na spotkaniu zadeklarować swojego wkładu 
finansowego w przedsięwzięcie.

W związku z powyższym Gmina zobowią-
zała się do podjęcia indywidualnych rozmów 
z Dyrekcją MZDW w sprawie wygospodarowa-
nia środków na pokrycie części kosztów opraco-
wania dokumentacji technicznej. W zależności 
od wyniku tych rozmów zostaną podjęte osta-
teczne decyzje na temat sposobu finansowania 
i zasad dalszej współpracy w zakresie prac nad 
dokumentacją techniczną budowy ronda.

zabaw, remonty obiektów świetlicowych, 
czy strażnic OSP. 

Harmonogram poszczególnych zamó-
wień publicznych został zamieszczony na 
stronie: www.bip.serock.pl, w zakładce za-

mówienia publiczne. Można tam znaleźć pla-
nowane terminy rozpoczęcia  procedur prze-
targowych dla zamówień, których wartość 
przekracza 30 000 Euro. 

O wszelkich innych podejmowanych dzia-

łaniach będziemy się starali Państwa na bieżą-
co informować. W razie dodatkowych pytań 
prosimy o kontakt: inwestycje@serock.pl.

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji

GOSPODARKA KOMUNALNA

Zmiany harmonogramów odbioru odpadów
Uwaga! Od kwietnia 2018 roku zmiany 

harmonogramów odbioru odpadów segre-
gowanych oraz odpadów biodegradowal-
nych.

Jak już Państwa informowaliśmy, od 
kwietnia br. zmienią się terminy odbioru 
odpadów segregowanych oraz odpadów bio-

degradowalnych. Odpady komunalne zmie-
szane (niesegregowane) odbierane będą bez 
jakichkolwiek zmian, czyli co dwa tygodnie  
w terminach podawanych we wcześniejszych 
harmonogramach. 

Nowe harmonogramy zostały już do Pań-
stwa skierowane łącznie z informacją o wyso-

kości opłaty za odbiór odpadów, ale dodatko-
wo zamieszczamy je na stronie internetowej 
zakładu www.mgzgk.pl oraz na stronie urzę-
du www.serock.pl, a także na gminnych i so-
łeckich tablicach ogłoszeń.

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Serocku

W całej Polsce samorządy podejmują sze-
reg działań w walce na rzecz czystego powie-
trza. Największym problemem jest tzw. niska 
emisja, czyli zanieczyszczenia pochodzące 
głównie z indywidualnych kotłowni, w któ-
rych pali się złej jakości węglem, a nawet 
śmieciami. Za niską emisję, tyle że w mniej-
szym stopniu, odpowiadają też zanieczysz-
czenia pochodzące z transportu.

Szczegółowym monitoringiem jakości 
powietrza zajmuje się Inspekcja Ochrony Śro-
dowiska w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska. W Polsce funkcjonują 224 stacje 
pomiarowe, na których prowadzone są pomia-
ry pyłu PM10 i 91 stacji, na których prowadzo-
ne są pomiary pyłu PM2,5. GIOŚ wyjaśnia, że 
interpretując wyniki automatycznych pomia-
rów trzeba uwzględniać, że są to dane jedno-

godzinne, natomiast poziomy dopuszczalne 
dla pyłu PM10 i PM 2,5 określone w polskim 
prawie - to średnie dobowe lub średnie roczne.

Na terenie Miasta i Gminy w Serocku 
pomiarów jakości powietrza dokonują sen-
sory jakości powietrza firmy Airly. Odczytują 
one w czasie rzeczywistym serię parametrów 
na temat aktualnego powietrza w lokalizacji, 
w której są umieszczone, czyli w Serocku oraz 
w miejscowościach: Borowa Góra i Jachranka.

Należy podkreślić, że źródłami zanie-
czyszczeń powietrza są indywidualne kotłow-
nie oraz przestarzałe urządzenia grzewcze, 
nie spełniające wymagań w zakresie emisji 
szkodliwych pyłów. Dodatkowo, spalanie 
niskiej jakości i zawilgoconych paliw, któ-
re w perspektywie długoterminowej gene-
rują dodatkowe koszty, a nie oszczędności! 

I tak przykładowo spalanie mokrej biomasy 
dostarcza mniej ciepła, bo sporą jego część 
tracimy na wysuszenie drewna – odparowa-
nie z niego wody. Podobnie sprawa wygląda 
z zawilgoconym ekogroszkiem - większa ilość 
wody opóźnia zapłon węgla.

Szczegółowe informacje na temat jak pa-
lić czyściej węglem i drewnem  można znaleźć 
pod na stronie: www.czysteogrzewanie.pl

Nowe przepisy obowiązującej od 11 listo-
pada 2017 r. tzw. „uchwały antysmogowej” 
nakładają na mieszkańców województwa ma-
zowieckiego następujące wymagania:

1. Należy zwracać uwagę na jakość i ro-
dzaj kupowanego węgla – zgodnie z obowią-
zującymi przepisami nie wolno spalać mułów 
i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek 
produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Sezon grzewczy w pełni!
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Dotacje do wymiany starych kotłów!
Urząd Miasta i Gminy w Serocku infor-

muje, że w dniu 8 lutego 2018 r. odbyło się 
posiedzenie Zespołu ds. weryfikacji wnio-
sków o przyznanie dotacji do wymiany syste-
mów grzewczych na systemy proekologiczne. 
Zespół pozytywnie zaopiniował 22 wnioski 
dotyczące wymiany kotłów węglowych na 
piece ekologiczne. Wśród dofinansowanych 
pieców było 16 kotłów na gaz oraz 6 kotłów 
na paliwa stałe. W najbliższym czasie, z oso-
bami, którym udzielona została dotacja, zo-
staną podpisane umowy i na ich podstawie 
wypłacone zostaną środki finansowe.

Przypominamy, ze osoby, które chciałyby 
skorzystać z dofinasowania do wymiany sys-
temów grzewczych z budżetu gminy, w pierw-
szej kolejności muszą złożyć pisemny zamiar 
wymiany pieca. Informacje dotyczące udzie-
lania dofinansowania dostępne są na stronie 
internetowej www.serock.pl w zakładce dla 
mieszkańca- ochrona środowiska – ekolo-
giczne systemy grzewcze oraz w Referacie 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
pod numerem telefonu: 22 782 88 40/39.

Referat Ochrony Środowiska, 
 Rolnictwa i Leśnictwa

brunatnego oraz paliw stałych produkowa-
nych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego 
w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm, paliw 
zawierających biomasę o wilgotności w stanie 
roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna)

2. Drewno należy sezonować lub kupo-
wać z gwarancją pożądanych parametrów 
wilgotności - jego wilgotność nie może prze-
kroczyć 20%

3. W przypadku budowy domu – za-
montowany kocioł musi spełniać wymaga-
nia EKOPROJEKTU (to minimalne normy 
emisji pyłu, tlenku węgla, organicznych 
zanieczyszczeń gazowych oraz tlenków 
azotu, a także normy efektywności ener-
getycznej)

4. Kupując kocioł - należy zapytać sprze-
dawcę o normę EKOPROJEKTU

5. Bezklasowy kocioł lub ten poni-
żej 3 klasy - należy wymienić do końca 
2023 roku.

6. Kocioł 3 lub 4 klasy - należy wymienić 
do końca 2026 roku.

7. Kotłów klasy 5 - można używać bez-
terminowo.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 
W 2018 ROKU

Każdy rolnik, który chce odzyskać część 
pieniędzy wydanych na olej napędowy używa-
ny do produkcji rolnej, powinien w terminie:

od dnia 01 lutego 2018 r.
do dnia 28 lutego 2018 r.

złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Se-
rock wniosek o zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wraz 
z oryginałami faktur VAT stanowiącymi do-
wód zakupu oleju napędowego za okres od 
1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Mini-
strów z dnia 17 listopada 2017 roku (Dz. U. 
z 2017 poz. 2215) w sprawie stawki zwrotu 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produk-
cji rolnej na 1 litr oleju w 2018 roku nie zmie-
nia się stawka zwrotu podatku akcyzowego 
i wynosi 1 zł za 1 litr. Limit zwrotu ustala się 
stosując nadal ten sam przelicznik tj. 86 zł za 
1 ha użytków rolnych.

W przypadku niewykorzystania limitu 
w pierwszym terminie o zwrot podatku moż-
na ubiegać się w drugim terminie.

Pieniądze wypłacane będą w pierw-
szym terminie: 3 - 30 kwietnia 2018 r. 
przelewem na rachunek bankowy podany 
we wniosku.

Drugi termin naboru wniosków - od 1 do 
31 sierpnia 2018 r. wraz z fakturami VAT, wy-
stawionymi za zakup oleju napędowego od 
1 lutego do 31 lipca 2018 r., w ramach limitu 
zwrotu podatku określonego na 2018 r.

W drugim terminie pieniądze wypłacane 
będą w dniach 1 – 31 października 2018 r. 
przelewem na rachunek bankowy podany we 
wniosku.

Informacje: zakładka BIP/PRAWO LO-
KALNE/PODATKI I OPŁATY/

Wszelkie szczegółowe informacje do-
tyczące składania wniosków będą udziela-
ne przez pracowników Referatu Podatków, 
Opłat Lokalnych i Windykacji Urzędu Miasta 
i Gminy w Serocku, pokój 35 i pod numerami 
tel. 22 782 88 07, 22 782 88 09.

OPŁATA ZA PSA W 2018 ROKU
Opłata dotyczy właścicieli psów, osób 

fizycznych zamieszkałych na terenie Miasta 
i Gminy Serock.

Zwrot podatku i opłaty w 2018 roku

Podatki i opłaty lokalne w 2018 roku

Do dnia 31 marca 2018 roku na pod-
stawie Uchwały Rady Miejskiej 132/
XVI/07 z dnia 26 listopada 2007 r. 
i Uchwały Nr 142/XVI/2011 z dnia 30 li-
stopada 2011 r., należy dokonać opłaty 
na rachunek bankowy Miasta i Gminy 
Serock. Wysokość opłaty rocznej od jed-
nego posiadanego psa wynosi 40,00 zł. 
Opłatę należy wnieść bez wezwania.

W przypadku podatników podatku rolne-
go, którzy posiadają gospodarstwo rolne przy-
sługuje zwolnienie z tytułu posiadania dwóch 
psów. Również osoby w wieku powyżej 65 lat, 
prowadzące samodzielnie gospodarstwo do-
mowe są zwolnione z opłaty z tytułu posia-
dania jednego psa. Osobom zaliczanym do 
znacznego stopnia niepełnosprawności, w ro-
zumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, przysługuje zwolnienie z tytułu 
posiadania jednego psa oraz osobom niepeł-
nosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych - przysługuje zwolnienie 
z tytułu posiadania jednego psa asystującego.

Urząd Miasta i Gminy w Serocku infor-
muje, że Podatki i Opłaty Lokalne w 2018 
roku, w gminie Serock pozostają na tym sa-
mym poziomie co w roku 2017.

Terminy płatności: osoby fizyczne
do 15 marca, do 15 maja,
do 15 września, do 15 listopada,
Terminy płatności: osoby prawne
do 15 dnia każdego miesiąca.

W 2018 roku podatki i opłaty wpłacamy:
- na indywidualne rachunki bankowe 

wskazane w decyzjach podatkowych lub 
w informacjach o opłacie za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, 

- na rachunek ogólny Miasta i Gminy Se-
rock o numerze:

 28 8013 0006 2007 0015 0994 0002
- kartą płatniczą w siedzibie Urzędu 

Miasta i Gminy w Serocku lub bezpośrednio 

w kasie Banku Spółdzielczego w Legionowie, 
filia w Serocku, ul. Rynek 21,

- za pośrednictwem telefonu w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku z wyko-
rzystaniem kodów blik (Bank Polski, ING, 
PeoPay)

Płacąc podatki w kasie banku oraz przy 
użyciu karty płatniczej nie ponosimy do-
datkowych opłat.

Opłaty można dokonać:
- na rachunek bankowy Miasta i Gminy 

Serock o numerze: 
28 8013 0006 2007 0015 0994 0002
- kartą płatniczą w siedzibie Urzędu 

Miasta i Gminy w Serocku lub bezpośrednio 
w kasie Banku Spółdzielczego w Legionowie, 
odział w Serocku lub za pośrednictwem te-
lefonu z wykorzystaniem kodów blik (PKO 
Bank Polski, ING, PeoPay). 

Płacąc podatki w kasie banku oraz przy 

użyciu karty płatniczej lub telefonu z wyko-
rzystaniem kodów blik nie są naliczane do-
datkowe opłaty. 

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE  
W 2018 R.

W dniu 31 marca 2018 roku mija termin 
opłaty rocznej użytkowania wieczystego. 
Opłatę wnosimy bez wezwania przelewem na 
rachunek bankowy Miasta i Gminy Serock 
o numerze:

28 8013 0006 2007 0015 0994 0002
Istnieje również możliwość płacenia kar-

tą płatniczą lub za pośrednictwem telefonu 
z wykorzystaniem kodów blik (PKO Bank 
Polski, ING, PeoPay) bez ponoszenia dodat-
kowych opłat.

Informacje: zakładka BIP/PRAWO LO-
KALNE/PODATKI I OPŁATY/ oraz tel. 
22 782 88 07 (8, 9) pok. 34, 36 w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

Nieodpłatna pomoc prawna
W poprzednim wydaniu Informatora Gminy Serock znalazł się 

artykuł dotyczący punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powie-
cie legionowskim. Harmonogram udzielania pomocy uległ zmianie 
- przedstawiamy obowiązujące godziny przyjmowania prawników. 
Uprawnienia do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej pozosta-
ją bez zmian.  

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim 
prowadzone przez adwokatów i radców prawnych:

1.  Legionowo, ul. Piłsudskiego 41, p. 3.11
Urząd Miasta Legionowo
pon.- pt. 16:00-20:00

2.  Legionowo, ul. Sikorskiego 11, p. 207
Starostwo Powiatowe w Legionowie
pon. - pt. 16:00-20:00

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie legionowskim 
prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym "Nadzieja": 

(porad prawnych w wymienionych punktach udzielają radcy 
prawni oraz osoby posiadające tytuł magistra prawa)

1. Legionowo, ul. Piłsudskiego 3 - budynek C
(wejście od ul. Kopernika), p. nr 8
pon. 13:00-18:00, wt. 12:00-18:00, śr. – pt. 10:00-16:00

2. Serock, Rynek 21, p. nr 31 na I piętrze
Urząd Miasta i Gminy Serock
pon. 10:00-14:00, śr. 8:00-12:00, pt. 12:00-16:00

3. Jabłonna, ul. Modlińska 152,
p. nr. 6 na parterze
Urząd Gminy Jabłonna:
wt. 10:00-14:00, czw. 12:00-16:00
 
4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliszewie,
ul. Modlińska 23A
obok Urzędu Gminy
pon. 9:00-13:00, wt. 8:00-12:00, śr. 12:00-16:00

5. Nieporęt, ul. Dworcowa 9a, p. na I piętrze
Gminny Ośrodek Kultury
czw. 8:00-12:00, pt. 8:00-12:00

Serock czeka na 14 000 mieszkańca!!!
Czekamy na 14 000 mieszkańca naszej gminy, dla którego będzie przygotowany specjalny upominek z tej okazji. Co roku w naszej gminie 

przybywa mieszkańców, głównie ze względu na atrakcyjne położenie i infrastrukturę, ale też z przyczyn ekonomicznych, biorąc pod uwagę bli-
skie sąsiedztwo Warszawy. Już teraz zachęcamy wszystkich mieszkańców miasta i gminy Serock, którzy przebywają na tym terenie z zamiarem 
pobytu stałego, a jeszcze nie są zameldowani, do zgłoszenia zameldowania na pobyt stały. Brakuje nam tylko 133 mieszkańców.

Referat Spraw Obywatelskich
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OŚWIATA

Doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2018 roku

OŚWIATA

Umiem pływać w gminie Serock 2018

OŚWIATA

Zapisy do przedszkoli na rok szkolny 2018/2019

OŚWIATA

Dofinansowanie do żłobka

W dniu 29 stycznia 2018 r. zostało pod-
pisane Zarządzenie nr 10/B/2018 Burmistrza 
Miasta i Gminy Serock w sprawie planu do-
finansowania form doskonalenia zawodowe-
go nauczycieli. Na doskonalenie zawodowe 
nauczycieli w 2018 r. zostało zaplanowane 
85 104 zł.
Priorytetowe kierunki doskonalenia zostały 
wskazane przez Dyrektorów i obejmują:

• specjalności związane z uzyskaniem 
kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej;

• doradztwo zawodowe;

• zarządzanie oświatą.
W ramach tych środków odbędą się szko-
lenia rad pedagogicznych, których celem 
będzie podniesienie wiedzy merytorycznej 
i praktycznej w zakresie nauczania przed-
miotów matematyczno-przyrodniczych, 
humanistycznych oraz programowania, co 
bezpośrednio wpłynie na wzrost kompeten-
cji kluczowych określonych w podstawach 
programowych. Ponadto część warsztatów 
i szkoleń obejmowała będzie sferę wycho-
wawczą, a mianowicie zagrożenia w cyber-

przestrzeni, profilaktykę uzależnień i zacho-
wań agresywnych, wolontariat jako forma 
kształcenia. Ponadto nauczyciele mogą uzy-
skać dofinansowanie do zdobycia kwalifikacji 
do nauczania drugiego przedmiotu: geografii, 
informatyki, katechezy.

Wszystkie wskazane obszary doskona-
lenia pracy szkół wpisują się w podstawowe 
kierunki realizacji polityki oświatowej pań-
stwa w bieżącym roku szkolnym.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 
w Serocku

Miasto i Gmina Serock otrzymało dofi-
nansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki 
na zajęcia nauki pływania dla uczniów klas III 
i II szkół podstawowych.

Na 2018 rok zaplanowano udział w pro-
gramie 197 dzieci. Zajęcia odbywają się na 
basenie w Hotelu Warszawianka w Jachrance 
oraz na basenie w Stanisławowie Pierwszym 
gm. Nieporęt.

Program „Umiem pływać w gminie Se-
rock 2018” będzie realizowany w dwóch tu-
rach: Pierwsza tura trwa od lutego do czerw-
ca 2018 r., natomiast druga od września do 
grudnia 2018 r. (rok szkolny 2018/2019).

Uczniowie podczas 20 jednostek zajęć 
oswajają się z wodą, uczą się podstawowych 
technik pływackich, doskonalą pływanie. Na-
uka pływania wpływa na lepszą aktywność 

fizyczną dziecka, przeciwdziała otyłości, ko-
ryguje wady postawy. Program jest bezpłatny 
dla ucznia, dlatego warto motywować dzieci 
do systematycznego uczestnictwa w zajęciach 
i skorzystać z szansy nauki pływania.

Planowany koszt realizacji zada-
nia 81.538,00 zł; dofinansowanie MSiT 
30.000,00 zł.

ZOSiP Serock

Od 8 do 22 marca 2018 r. będzie można 
złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do przed-
szkola lub oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej na rok szkolny 2018/2019.

Rodzice dzieci, które aktualnie korzystają 
z wychowania przedszkolnego nie składają po-
nownie wniosku o przyjęcie dziecka do przed-
szkola, tylko deklarację kontynuacji wychowa-
nia przedszkolnego w danym przedszkolu.

Rekrutacją do przedszkoli na rok szkolny 
2018/2019 objęte są dzieci urodzone w roku 
2012, 2013, 2014, 2015.

Dzieci urodzone w 2012 roku (sześciolet-
nie) obowiązane są odbyć roczne przygoto-
wanie przedszkolne.

Dziecko sześcioletnie na wniosek rodzi-
ców może także rozpocząć naukę w klasie I 
szkoły podstawowej.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem 
szkolnym kontynuują przygotowanie przed-
szkolne w przedszkolu, oddziale przedszkol-
nym w szkole podstawowej.

Szczegółowe informacje na temat  zasad 
i kryteriów rekrutacji dostępne są na stronie 
internetowej: www.oswiata.serock.pl.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
w Serocku

Uprzejmie informujemy, że Integracyjne Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR  w Serocku otrzymało dofinansowanie w ramach 
Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” w wysokości 416 000,00 zł. Pozyskane środki na utwo-
rzenie i utrzymanie żłobka wynoszą 80% kosztów realizacji zadania. Termin rozpoczęcia funkcjonowania żłobka planowany jest na miesiąc 
wrzesień, natomiast planowana liczba miejsc wynosi 40 dzieci. 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem  telefonu 22 782 68 43.

Działania Izby Pamięci na 2018 rok
W 2018 roku, w ramach działań Izby Pa-

mięci i Tradycji Rybackich poza udostępnia-
niem ekspozycji muzealnej, przewidywane są:

LUTY 
• rozpoczęcie konkursu plastycznego dla 

dzieci i młodzieży szkolnej, którego celem jest 
wykorzystanie prac uczniów do stworzenia 
Turystycznej Mapy Serocka pt. „Moja pierw-
sza mapa Serocka”.

• rozpoczęcie cyklu warsztatów arty-
styczno–historycznych „Myślę o niepodle-
głości” organizowanych przez Izbę Pamięci 
i Tradycji Rybackich w Serocku przy współ-
pracy z animatorką kultury, reżyserem panią 
Betiną Dubiel. Warsztaty są kierowane do 
różnych grup społecznych między innym do 
dzieci i młodzieży szkolnej, mam z dziećmi, 
seniorów czy urzędników samorządowych. 
Dzięki nim chcemy na nowo przyjrzeć się po-
jęciu „niepodległość” i dowiedzieć się jak jest 
ono postrzegane dziś przez Polaków

• w ramach Niedzielnej Szkółki Trady-
cji rozpoczęcie cykl spotkań „Poszukiwania 
ludowej obrzędowości Serocka” – spotkania 
poświęcone będą obrzędowości i tradycjom 
mazowieckim. Będziemy o nich informować 
na bieżąco 

• 22 lutego – konferencja „Serockie 
drogi do niepodległości – 100. rocznica 
odzyskania niepodległości przez Polskę”. 
Wydarzenie organizowane w partnerstwie 
z Muzeum Historycznym w Legionowie.

MARZEC
• 24 marca - X Sejmik Krajoznawczy Wo-

jewództwa Mazowieckiego organizowany 
przez Warszawski Oddział Polskiego Towa-
rzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy 
wsparciu Izby Pamięci i Tradycji Rybackich 
oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Se-
rocku.

KWIECIEŃ 
• przy ul. Farnej zostaną zainstalowane 

plansze turystyczno-historyczne

MAJ 
• początek funkcjonowania Izby wg. re-

gulaminu przewidzianego na sezon letni
• 19 maja – wieczorne zwiedzanie Izby, 

wykład, a także wernisaż wystawy ekspona-
tów związanych z walkami o odzyskanie nie-
podległości.

• przy ratuszu stanie wystawa outdooro-
wa, poświęcona tematyce niepodległościowej

CZERWIEC 
• wystawa poświęconą tradycji, zwycza-

jom i rzemiosłu flisackiemu. 

LIPIEC
• 8 lipca – „To Barbarki robota” 

– warsztaty rzemieślnicze na podgrodziu. 
Będzie to już VII edycja imprezy plenero-
wej przy Placu Litewskim i Bulwarze Nad-
narwiańskim.

PAŹDZIERNIK
• początek funkcjonowania Izby wg. re-

gulaminu przewidzianego na sezon jesienno-
-zimowy

Działania Izby Pamięci to również: 
• prowadzenie strony internetowej oraz 

fanpage’a na Facebooku, gdzie promowane 
są wydarzenia historyczno-promocyjne z te-
renu gminy Serock, publikowane artykuły 
dotyczące historii miasta i okolicy oraz ludzi 
związanych z regionem. 

• pełnienie funkcji informacji turystycz-
nej, miejsca gdzie można zdobyć mapy, pocz-
tówki i informacje turystyczne.

• współpraca z lokalnymi przewodni-
kami.

Nowa strona Urzędu

Uwaga konkurs plastyczny!

15-lecie Informatora

Miło nam poinformować, że w marcu zostanie udostępniona nowa strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. Zmienią się rów-
nież strony jednostek organizacyjnych. Modernizacja strony uporządkuje treści w sposób przyjazny użytkownikom, jest również odpowiedzią 
na zmieniające się trendy w tworzeniu stron internetowych. 

Na nowej stronie treści zostały uporządkowane w trzech zakładkach tematycznych: Dla mieszkańca, Dla turysty i Dla biznesu. Ponadto pod 
aktualnościami znalazły się działy tematycznie odnoszące do najważniejszych dla mieszkańców i turystów treści. Ważne informacje będą więc 
w zasięgu ręki użytkownika. Mamy nadzieję, że nowy layout przypadnie Państwu do gustu.

Referat Spraw Obywatelskich

Dzieci i młodzież w wieku szkolnym zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Izbę Pamięci i Tra-
dycji Rybackich w Serocku - „Moja Pierwsza Mapa Serocka”. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu Mapy Serocka i podzielone jest ze 
względu na wiek uczestników. Młodsze dzieci wykonają rysunki obiektów historycznych i rekreacyjnych na rewers mapy, starsze – narysują 
plan miasta. Prace konkursowe mogą powstać jako praca indywidualna lub zbiorowa. Szczegóły na stronie internetowej www.historia.serock.pl 
i www.serock.pl. Serdecznie zapraszamy do udziału, oczywiście przewidywane są nagrody – niespodzianki!

W bieżącym roku Informator Gminy Serock obchodzi 15-lecie istnienia! Dziękujemy, że byliście Państwo przez ten czas z nami jako 
czytelnicy, ale również jako autorzy tekstów, inicjatorzy różnego rodzaju projektów. Życzymy sobie dalszej Państwa życzliwości i sympatii.
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Podsumowanie roku 2017
REFERAT OCHRONY

ŚRODOWISKA,  
ROLNICTWA I LEŚNICTWA 

Zadania Referatu Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa to realizacja wielu 
obowiązków ustawowych. Ochrona środowi-
ska jest bowiem dziedziną interdyscyplinar-
ną i wymaga wiedzy łączącej wiele dziedzin. 
Z tego również wynika wielość spraw prowa-
dzonych przez Referat.

Do najważniejszych z nich, zrealizowa-
nych w 2017 roku, należy zaliczyć:

1. bieżąca obsługa administracyjna in-
teresantów m.in. z zakresu ustawy o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminie, 
ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawo 
ochrony środowiska, ustawy o odpadach, 
ustawy prawo wodne, ustawy o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-
dowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko, ustawy o ochronie zwierząt 
wraz z aktami wykonawczymi do tych ak-
tów prawnych,

2. pozyskiwanie środków zewnętrznych 
(w tym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej) na nastę-
pujące zadania: usuwanie azbestu, budowa 
ścieżek dydaktycznych krajoznawczo-tury-
stycznych w gminie Serock oraz ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację 
kotłowni na tereniemiasta i gminy Serock,

3. edukacja ekologiczna mieszkańców: or-
ganizacja stoiska promocyjnego Piknik Eko-
logiczny 2017 dla mieszkańców - w stoisku 
przeprowadzane były konkursy ekologiczne, 
mieszkańcy zapoznawani byli z zasadami 
prawidłowego postępowania z odpadami, 
odbierali sadzonki za oddany zużyty sprzęt 
AGD, RTV, kontynuowanie akcji porządko-
wej „Zbierz (się) do kupy” – plakaty, tabliczki, 
rozpowszechnianie pakietów do sprzątania, 
przygotowanie i wydruk ulotek dotyczących: 
ścieżki edukacyjnej, prawidłowej segregacji 
odpadów komunalnych, ulotki zbierz się do 
kupy, zakup i montaż urządzeń służących do 
pomiaru jakości powietrza (Serock, Jachran-
ka, Borowa Góra),

4. przeprowadzenie konkursów dla 
mieszkańców – „Moja posesja – moja pasja” 
i „Mój balkon – moja pasja” oraz współorga-
nizacja Święta Darów Ziemi, zorganizowanie 
korowodu, pokazu konnego, zorganizowanie 
stoisk wystawowych i sprzętu rolniczego pod-
czas imprezy,

5. rozwijanie dalszej współpracy z Ko-
łami Gospodyń Wiejskich oraz z sołtysami 
– zorganizowanie wyjazdu na targi w Toru-
niu, zorganizowanie warsztatów kulinarnych  
pn. ,,Smaruj zdrowo - czyli nie samym ma-
słem żyje człowiek”, zaangażowanie kół  
w Piknik Ekologiczny oraz Święto Darów 
Ziemi, zorganizowanie wyjazdu studyjnego 
dla rolników, wyjazdu na Targi Turystyczne 
w Toruniu,

6. dofinansowanie z budżetu gminy wy-
miany systemów grzewczych na systemy pro-
ekologiczne oraz przydomowych oczyszczal-
ni ścieków,

7. uchwalenie i realizacja Programu opie-
ki nad zwierzętami bezdomnymi, w tym także 
kontynuacja akcji „Pies czeka na człowieka”,

8. zorganizowanie i przeprowadzenie 
akcji „Drzewo 600-lecia”, w ramach której 
rozdano właścicielom nieruchomości poło-
żonych na terenie miasta i gminy Serock 600 
sadzonek drzew,

9. szacowanie szkód spowodowanych 
przymrozkami.

Codzienna praca Referatu Ochrony Śro-
dowiska, Rolnictwa i Leśnictwa to dziesiątki 
telefonów, uwag, wniosków i pism. Do każ-
dej z nich pracownicy Referatu podchodzą  
z należytą rzetelnością, rozpatrując je indy-
widualnie – w miarę posiadanych możliwości 
formalno-prawnych.

MIEJSKO-GMINNY 
ZAKŁAD WODOCIĄGOWY

Minął rok 2017 i pora przedstawić Pań-
stwu krótkie podsumowanie tego, co działo 
się w Miejsko-Gminnym Zakładzie Wodocią-
gowym.

Finanse: przychody Zakładu zamknęły 
się kwotą 2.293.286 zł., co stanowiło 96,72% 
planu. Wydatki wynosiły 2.297.025 zł. i sta-
nowiły 96,84% planu. Różnicę na minus po-
kryto ze środków obrotowych.

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 
2017 roku w zakładzie nie występowały a na-
leżności wymagalne na ten sam dzień wyno-
siły 82.925,99 zł.

W 2017 roku na zakupy inwestycyjne 
i inwestycje wydatkowano prawie 500 tys. 
złotych. Z głównych zadań zrealizowanych 
należy wymienić: budowę wodociągu we wsi 
Ludwinowo Dębskie, przebudowę wodociągu 
we wsi Dębe ul. Bukietowa, budowę wodo-
ciągu w Serocku ul. Tchorka, ul. Traugutta,  

ul. Dłużewskich, budowę wodociągu we wsi 
Łacha ul. Wierzbowa, wykonanie dokumen-
tacji projektowo wykonawczej magistrali 
wodociągowej łączącej wieś Dębe i wieś Bole-
sławowo, wykonanie monitoringu wizyjnego 
SUW Stanisławowo, prowadzenie monitorin-
gu kontrolnego, przeglądowego jakości wody 
i wstępnego monitoringu substancji promie-
niotwórczych w wodzie, wykonanie general-
nego remontu budowlanego i przebudowy 
instalacji elektrycznej w SUW Stasi Las.

Energia elektryczna wykorzystywana na 
potrzeby produkcji, uzdatnienia i dostarcze-
nia wody to prawie 300 tys. złotych a opłata 
za gospodarcze korzystanie ze środowiska 
wyniosła ponad 100 tys. złotych.

Eksploatacja: Zakład zatrudniał na 
umowę o pracę 10 osób, od których były 
odprowadzane obowiązkowe składki na 
ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy 
oraz zakładowy fundusz świadczeń so-
cjalnych. Zakład eksploatował 14 stacji 
uzdatniania wody z czego 5 stacji eksplo-
atowanych było sezonowo tylko w okresie 
od maja do października. Wyprodukowano 
ogółem 1.014 dam3 wody a dostarczono od-
biorcom 841 dam3 wody. W 2017 roku zo-
stały wygaszone decyzje SANEPID warun-
kowo dopuszczające wodę do eksploatacji. 
Woda na wszystkich stacjach wodociągo-
wych spełnia normy określone w Rozporzą-
dzeniu Ministra Zdrowia. W ubiegłym roku 
po raz pierwszy zostały wykonane badania 
czterech pierwiastków promieniotwór-
czych w ramach wstępnego monitoringu 
substancji promieniotwórczych. Nigdzie 
nie stwierdzono przekroczeń.

Rok 2017 to też rok działalności nowego 
programu do rozliczeń odbiorców. Zadania 
tego musieliśmy uczyć się zarówno my, jak 
i odbiorcy usług. W przyszłości, pod program 
zostanie podpięty moduł rozsyłania faktury 
PDF (z powyższej usługi można korzystać 
już teraz podając stan wodomierza poprzez 
stronę internetową, zaznaczając opcję fak-
tura PDF) oraz moduł powiadomień SMS. 
W 2017 roku tworzono elektroniczne archi-
wum umów, protokołów odbioru i inwenta-
ryzacji przyłączy. W najbliższej przyszłości 
dane te zostaną podpięte również pod pro-
gram rozliczeniowy.

Rok 2017 to również rok jubileuszowy 
gminy Serock. Zakład czynnie włączył się 
w obchody 600-lecia nadania praw miejskich 
miastu tworząc okolicznościowe włazy kana-
lizacyjne oraz znakując korespondencję wy-
chodzącą i pojazdy.

Wszystkich zainteresowanych szczegóło-
wymi danymi odnośnie działalności zakładu 
zapraszamy osobiście do siedziby zakładu ul. 
Nasielska 21 w Serocku.

Początek roku, to zwykle okres podsumo-
wania roku ubiegłego. Poniżej przedstawia-
my Państwu sprawozdanie z realizacji zadań 
wynikających z ustawy o ewidencji ludności, 
ustawy o dowodach osobistych i Prawo o ak-
tach stanu cywilnego, realizowanych przez 
Referat Spraw Obywatelskich oraz Urząd Sta-
nu Cywilnego.

 
REFERAT 

 SPRAW OBYWATELSKICH

Ogólna liczba mieszkańców miasta 
i gminy Serock na dzień 31.12.2017 r. zamel-
dowanych na pobyt stały wyniosła 13832 
osoby. W mieście było to 4170 osób, nato-
miast w pozostałych miejscowościach na te-
renie gminy to 9662 osoby. Dla porównania 
liczba mieszkańców na dzień 31.12.2016 r. 
wyniosła 13671 osób (w mieście – 4083, 
w gminie- 9588).

W porównaniu z danymi na koniec 2016 
roku liczba mieszkańców zwiększyła się o 161 
osób. 

Ogólna liczba mieszkańców na dzień 
31.12.2017 r. zameldowanych na pobyt czaso-
wy wyniosła 292 osoby, z czego:

- w mieście 92 osoby
- w gminie 200 osób
Na podstawie danych z rejestru wyda-

nych dowodów osobistych w 2017 roku aż 
1905 osób wnioskowało o wydanie nowego 
dowodu osobistego. Głównym powodem 
wymiany dokumentu tożsamości jest upływ 
terminu ważności dowodu osobistego, ale 
również zagubienie lub zniszczenie.

W 2017 roku wszczęto 54 postępowania 
administracyjne dotyczące wymeldowania

W powyższej sprawie wydano 52 decyzje 
administracyjne, w tym:

• 28 - dotyczących wymeldowania z po-
bytu stałego danej osoby 

• 24 - dotyczące umorzenia postępowania 
administracyjnego

• od 4 decyzji odwołano się (3 zostały 
utrzymane w mocy, a 1 została przekazana do 
ponownego rozpatrzenia)

REJESTR WYBORCÓW STAŁYCH
Do zakresu zadań referatu należy rów-

nież prowadzenie rejestru wyborców stałych               
w wersji komputerowej i kartoteki ręcznej, 
który musi być i jest na bieżąco aktualizo-
wany. Z powyższego również sporządzane są 
kwartalne sprawozdania, które przekazywane 
są do Krajowego Biura Wyborczego w War-
szawie.

Liczba wyborców ogółem według stanu 
na dzień 31.12.2017 r. wyniosła 11404.

Na terenie gminy zamieszkują również 
osoby bez zameldowania na pobyt stały i na 
swój wniosek zostały wpisane decyzją do sta-
łego rejestru wyborców. Na koniec 2017 roku 
było to 579 osób.

WRĘCZENIE PIERWSZYCH 
DOWODÓW OSOBISTYCH

Młodym mieszkańcom naszej gminy, 
kończącym osiemnasty rok życia w okresie 
obchodów rocznicy Odzyskania Niepodległo-
ści, uroczyście wręczane są pierwsze dowody 
osobiste. Młodzież wkraczająca w dorosłe ży-
cie, odebrała pierwsze dokumenty tożsamości 
z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Serock oraz 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku 
w dniu 10 listopada 2017 roku. 

gminy, w której faktycznie się mieszka. Dzięki 
temu pozyskuje się środki na realizację różne-
go rodzaju inwestycji. 

PIT W SEROCKU SIĘ OPŁACA
Od 2016 roku prowadzona jest akcja za-

chęcająca do płacenia podatków w gminie 
Serock. Podanie w zeznaniu podatkowym 
Serocka jako miejsce zamieszkania, powo-
duje, że ponad 30% podatku wróci do bu-
dżetu gminy. Akcja ma na celu informowanie 
mieszkańców gminy, że nie trzeba być zamel-
dowanym by móc płacić podatki na rzecz 

URZĄD STANU CYWILNEGO

W 2017 roku sporządzono 321 aktów sta-
nu cywilnego, w tym:

- 11 aktów urodzenia,
- 104 akty zgonu,
- 206 aktów małżeństwa.
Przypominamy, że akty stanu cywilne-

go można pobrać w dowolnym Urzędzie 
Stanu Cywilnego w Polsce.

ŚLUBY W PLENERZE
Dzięki zmianom w ustawie Prawo o ak-

tach stanu cywilnego możemy wybrać, inne 
niż urząd, miejsce ceremonii. Trzeba jednak 
wziąć pod uwagę, że musi być to miejsce gwa-
rantujące zachowanie powagi i doniosłości 
ceremonii oraz bezpieczeństwa wszystkich 
uczestników. Decyzja o tym, czy zapropono-
wane miejsce spełnia te wymogi, należy do 
kierownika USC. W myśl nowych przepisów 
za zorganizowanie takiej uroczystości przy-
szli małżonkowie muszą zapłacić 1000 zł.
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Na terenie naszej gminy tego typu cere-
monie są bardzo popularne. Dla porówna-
nia w 2015 roku udzielono 71 ślubów cywil-
nych z czego 29 poza urzędem. Natomiast 
już w 2016 roku udzielono 102 śluby, z czego 
w plenerze odbyło się 40. Ta liczba stale ro-
śnie, bowiem w 2017 roku mieliśmy już 70 ce-
remonii zaślubin poza urzędem.

NAJSTARSZE OSOBY W GMINIE
W listopadzie pracownicy Urzędu Miasta 

i Gminy w Serocku i Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej odwiedzili najstarszych mieszkańców 
naszej gminy, wręczając pamiątki gminne 
i gratulacje. W 2017 roku odwiedziliśmy z ży-
czeniami 46 jubilatów, którzy ukończyli 90 lat 
i więcej.

odbyła się uroczystość. Uroczystością po-
przedzającą, było odnowienie przysięgi 
małżeńskiej 17 września w Sanktuarium 
Matki Bożej Popowskiej Pani Nadziei 
w Popowie Kościelnym z udziałem abp. 
Salvatore Pennacchio, nuncjusza apostol-
skiego w Polsce i biskupa płockiego Piotra 
Libery.

ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ 
 I PRZEDSZKOLI

Oświata  w 2017 roku, to przede wszyst-
kim przygotowanie do zmian wynikających 
z reformy systemu edukacji i wdrażania no-
wego ustroju szkolnego.

Niezwykle krótki czas na wprowadzenie 
zmian stanowił istotne wyzwanie dla pracow-
ników oświatowych i samorządu gminnego.

W marcu 2017 r. Rada Miejska podjęła 
uchwały w sprawie dostosowania sieci pu-
blicznych szkół podstawowych i gimnazjów 
do nowego ustroju szkolnego.

Od 1 września 2017 r. na terenie gminy  
funkcjonują cztery ośmioletnie szkoły podsta-
wowe, do których zostały włączone gimnazja.

Zakres reformy dotyczył zmian organi-
zacyjnych i programowych, wymagał  także 
utworzenia nowych pracowni przedmioto-
wych, przeorganizowania łączonych szkół 
w Serocku, jak najlepszego zagospodarowa-
nia doświadczonej kadry pedagogicznej oraz 
administracji i obsługi. Okres przejściowy, 
wynikający z reformy potrwa do 31.08.2019 r. 
do czasu zakończenia nauki przez ostatni 
rocznik gimnazjalistów.

Kolejnym wyzwaniem było zapewnienie 
miejsc wychowania przedszkolnego wszyst-
kim chętnym 3, 4 i 5-latkom. Nowe miejsca 
przedszkolne powstały w dobudowanej części 
przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Ja-
dwisinie, w Przedszkolu w Woli Kiełpińskiej 
oraz w dodatkowym oddziale przedszkolnym 
w Szkole Podstawowej w Zegrzu. W sumie, 
gmina uruchomiła 3 dodatkowe oddziały 
przedszkolne i 75 nowych miejsc dla naj-
młodszych dzieci.

Wszystkie chętne dzieci w wieku przed-
szkolnym znalazły miejsce w publicznych 

przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 
prowadzonych przez gminę Serock.

Szkoły realizowały szereg programów 
wzbogacających ofertę edukacyjną kierowaną 
do uczniów oraz nauczycieli, w tym: 

- naukę pływania dla uczniów klas trze-
cich szkół podstawowych. Programem obję-
to  222 uczniów,  każdy  mógł uczestniczyć 
w 20 godzinach zajęć, bezpłatnych na krytym 
basenie, program był dofinansowany przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki,

- program SKS dofinansowany przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki w wymia-
rze 1 grupy SKS w szkole na 2 godziny zajęć 
w tygodniu. Program całoroczny, uczestni-
czyły w nim wszystkie szkoły podstawowe 
i gimnazja (7 grup i 2 godz. zajęć tyg.) ko-
ordynowany i rozliczany przez Unię Związ-
ków Sportowych Warszawy i Mazowsza,

- program „ Bezpieczna+” dofinansowa-
ny z rządowego programu, realizowany przez 
Szkołę Podstawową w Serocku, skierowany 
na podniesienie kompetencji społecznych 
uczniów, nauczycieli i rodziców,

- „Erazmus+” Mobilność Kadry Edu-
kacji Szkolnej;  zrealizowano wyjazdy 8 na-
uczycieli Gimnazjum w Serocku do Portu-
galii i Hiszpanii na kursy mające podnieść 
kompetencje nauczycielskie w kierunku: 
innowacyjnych metod nauczania, opartych 
na technologiach TIK, wspierających zaan-
gażowanie uczniów w proces uczenia się. 
Program sfinansowany ze środków progra-
mu „Erazmus+”,

- program Akademii Chóralnej na roz-
wój działalności chóru w Szkole Podstawowej  
w Zegrzu i Zespole Szkolno-Przedszkolnym  
w Woli Kiełpińskiej, 

- z programu rządowego zakupiono wy-
posażenie do gabinetów profilaktyki lekar-
skiej.

W 2017 r. oddano do użytkowania dobu-
dowaną część budynku Szkoły Podstawowej 
w Jadwisinie wraz z modernizacja dotychcza-
sowego budynku szkoły oraz świetlicy szkol-
nej oraz przeprowadzono remonty w placów-
kach oświatowych, w tym: 

- remont instalacji sanitarnej i centralne-
go ogrzewania, toalet szkolnych oraz  podło-
gi w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 
w Zegrzu, 

- w Szkole Podstawowej w Serocku wyko-
nano remont zaplecza sportowego sali gim-
nastycznej oraz adaptację pomieszczeń ad-
ministracyjnych gimnazjum na salę lekcyjną,

- w przedszkolu w Zegrzu wymieniono 
stolarkę drzwiową i podłogę w sali, 

- w przedszkolu w Woli Kiełpińskiej wy-
remontowano łazienki i przystosowano salę 
szkolną na potrzeby oddziału przedszkolnego.

DIAMENTOWE, 
ZŁOTE I SREBRNE GODY

Tradycją stało się wręczanie jubilatom 
medali za długoletnie pożycie małżeńskie. 
W roku 2017 wyróżnionych zostało 21 par, 
które w jednym związku małżeńskim prze-
żyły 50 lat. Po raz pierwszy w tej nieco-
dziennej uroczystości, oprócz par obcho-
dzących 50-lecie ślubu, uczestniczyły pary 
obchodzące 60-lecie oraz 25-lecie ślubu. 
Jubilatów zaproszono do Sali Widowisko-
wej Centrum Kultury i Czytelnictwa, gdzie 

Inwentaryzacja zabytków na terenie gminy

Konwent samorządowców Powiatu Legionowskiego

Spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne

W związku z trwającymi pracami nad 
sporządzeniem dokumentu „Gminny Pro-
gram Opieki nad Zabytkami dla Gminy 
Miasto i Gmina Serock” oraz aktualizacją 
Gminnej Ewidencji Zabytków, w dniach 
6-7.02.2018 r. została przeprowadzona in-
wentaryzacja elementów zabytkowych, w tym 
stanowisk archeologicznych i zabytków nie-
ruchomych zewidencjonowanych na terenie 
gminy. Do inwentaryzacji została upoważ-

niona firma Greenkey Joanna Masiota-Toma-
szewska wykonująca ww. dokumenty. 

Dziękujemy właścicielom nieruchomości 
na których znajdują się zabytkowe obiekty za 
nieutrudnianie prac inwentaryzacyjnych oraz 
udostępnienie terenu.

Obowiązek prowadzenia Gminnej Ewi-
dencji Zabytków oraz sporządzanie Gminne-
go Programu Opieki nad Zabytkami wynika 
z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187 z późń. 
zm.). Dokumenty te wymieniają zabytki ze-
widencjonowane na terenie gminy, opisują 
analizy zasobu dziedzictwa kulturowego ja-
kich dokonano w odniesieniu do opracowań 
nadrzędnych oraz wskazuje zadania jakie na-
leżałoby podjąć w celu właściwego zadbania 
o posiadane zabytki.

Zakończenie prac nad ww. dokumentami 
planowane jest na czerwiec 2018 roku.

Konwent Samorządowy Powiatu Legionow-
skiego, który odbył się 31.01.2018 r. w Nieporęcie 
zgromadził przedstawicieli lokalnych samorzą-
dów w osobach: Starosty Powiatu Legionowskie-
go – Roberta Wróbla, Prezydenta Miasta Legio-
nowo - Romana Smogorzewskiego, Burmistrza 
Miasta i Gminy Serock - Sylwestra Sokolnickie-
go, Wójta Gminy Wieliszew - Pawła Kownackie-
go, Wójta Gminy Jabłonna - Jarosława Chodor-
skiego oraz gospodarza konwentu, Wójta Gminy 
Nieporęt - Macieja Mazura.

W związku z wagą i znaczeniem zagad-
nień poruszanych w programie spotkania, 
obecni byli również: przedstawiciel Gene-

5 lutego 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gmi-
ny w Serocku odbyło się spotkanie podsu-
mowujące proces konsultacyjny dotyczący 
zbieranych założeń do nowego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego tereny w sąsiedztwie składowi-
ska odpadów w Dębem. Na spotkaniu zostały 

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Serocku realizuje zadanie 
gminy jakim jest zimowe utrzymanie dróg 
i chodników. Prace wykonywane są przez fir-
mę zewnętrzną oraz siły i środki jakie posiada 
Zakład. W 2017 roku przeprowadzono i roz-
strzygnięto przetarg nieograniczony na „Zi-
mowe utrzymanie dróg i chodników na tere-
nie miasta i gminy Serock w sezonie zimowym 
2017/2018”. Umowa została podpisana z firmą 
zewnętrzną – ZUK Stasi Las, która w postę-
powaniu przetargowym zaproponowała naj-
korzystniejsze warunki. Zgodnie z umową, 
zakres prac obejmuje odśnieżanie jezdni dróg 
i likwidację śliskości dróg poprzez posypywa-

ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
w Warszawie oraz podinspektor Anna Jędrze-
jewska-Szpak pełniąca obowiązki Komen-
danta Powiatowego Policji w Legionowie.

Istotnym dla mieszkańców Serocka oma-
wianym zagadnieniem był plan rozbudowy 
drogi krajowej nr 61 oraz stopnień zaawan-
sowania prac, o którym poinformował przed-
stawiciel GDDKiA.

Zakończenie I etapu budowy, na odcinku 
od wiaduktu w Legionowie do Centrum Szko-
lenia Policji w Legionowie, planowane jest do 
końca 2019 roku. Zakończenie II etapu tej in-
westycji, na odcinku CSP w Legionowie – ron-

przedstawione wyniki konsultacji – wnioski, 
opublikowane w raporcie dnia 22 stycznia 
2018 r. na stronie UMiG oraz harmonogram 
dalszych prac nad uchwaleniem nowego 
miejscowego planu. Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za przybycie. Kolejne spotkanie 
w formie dyskusji publicznej przewidziane 

nia jezdni mieszanką piaskowo – solną oraz 
samą solą, a także odśnieżanie chodników, 
placów, parkingów, ścieżek rowerowych wraz 
z likwidacją śliskości za pomocą mieszanki 
piaskowo – solnej. W zakres zimowego utrzy-
mania wchodzi ponad 70 km dróg asfalto-
wych, ponad 80 km dróg o nawierzchni grun-
towej oraz ponad 30 km chodników i ścieżek 
rowerowych. Umowa została zawarta do dnia 
15 kwietnia 2018 roku. Wartość zamówienia, 
zgodnie z podpisaną umową nie powinno 
przekroczyć kwoty 559.664,10 zł. W zakresie 
zimowego utrzymania znajdują się również 
drogi, ulice, place oraz parkingi zlokalizowa-
ne w Serocku, a nie uwzględnione w umowie 

do w Nieporęcie, planowane jest do roku 2023.
Burmistrz Serocka poruszył po raz kolejny 

kwestię przebudowy skrzyżowania w Borowej 
Górze (zjazd z dr. kr. nr 61 w kierunku Skubian-
ki, Jachranki) oraz problem bezpieczeństwa na 
łuku drogi krajowej nr 61 w Zegrzu, który ostat-
nio był miejscem kolejnych wypadków drogo-
wych. Prośby skierowane do GDDKiA poparła 
pani komendant Anna Jędrzejewska-Szpak, 
która złożyła na spotkaniu sprawozdanie ze 
stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu le-
gionowskiego. W trakcie konwentu omówiono 
szereg innych spraw istotnych dla współpracy 
gmin Powiatu Legionowskiego.

jest na etapie wyłożenia projektu planu, na 
przełomie kwietnia/maja 2018 r. O szczegó-
łach będziemy informować. Zapraszamy do 
śledzenia strony internetowej i tablic infor-
macyjnych w miejscowościach.

Referat Gospodarki Gruntami, 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

z firmą zewnętrzną. Zadania te Zakład re-
alizuje własnym sprzętem. Na wyposażeniu 
znajdują się trzy małe ciągniki do odśnieżania 
chodników, dwa ciągniki do odśnieżania ulic, 
trzy posypywarki ciągnikowe i ładowarka cią-
gnikowa. Każdego roku Zakład rozbudowuje 
i modernizuje posiadany sprzęt. W 2017 roku 
Zakład wyposażył posiadany samochód cięża-
rowy w pług i posypywarkę. W styczniu 2018 
roku zakupiono nową posypywarkę ciągniko-
wą która zastąpi wyeksploatowaną, przeszło 
30-letnią posypywarkę. Nowy sprzęt nie tylko 
usprawni działania Zakładu w zakresie zimo-
wego utrzymania dróg, ale również przyniesie 
oszczędności w wydatkach na ten cel.

Zimowe utrzymanie dróg i chodników – nowy sprzęt 
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Od dwóch lat z dużym powodzeniem 
i uznaniem środowiska cieszą się inicjatywy 
podejmowane przez Stowarzyszenie Sym-
patyków Pszczelarstwa „Nasze Pszczoły”  
z sąsiedniego Chotomowa. W tym roku Za-
rząd Stowarzyszenia postanowił urucho-
mić drugą edycję kursu dla początkujących 
pszczelarzy. Rozmawiamy z Prezesem Zarzą-
du Panem Markiem Dudkiem.

Skąd pomysł na taki właśnie projekt?
Coraz więcej młodych ludzi zaczyna in-

teresować się pszczelarstwem. Jedni chcą 
kultywować przerwane tradycje rodzinne, in-
nych fascynuje organizacja życia społecznego 
w ulu, kolejni mając świadomość problemów 
pszczół chcą pomóc środowisku i opieko-
wać się tymi niesamowitymi zwierzętami. 
Każdy z nich ma swoje cele i motywację. 
W 2017 roku 30 osób ukończyło podstawo-
wy kurs pszczelarski. Ponad połowa z nich 
założyła swoje pierwsze pasieki. Jako aktywni 
członkowie uczestniczą w wydarzeniach lo-
kalnych, kulturalno – oświatowych, akcjach 
charytatywnych, warsztatach edukacyjnych. 
Są naszą wizytówką, zawsze gotowi do roz-
mów i spotkań.  

W jaki sposób chętni znajdują kontakt do 
Was?  

Stowarzyszenie uczestniczy w wielu 
wydarzeniach lokalnych, tu właśnie ludzie 
nawiązują z nami pierwszy kontakt. Posia-
damy własną stronę internetową (www.na-
sze-pszczoly.pl) oraz stronę na Facebooku 
(www.facebook.com/naszepszczoly/).

Z ostatnich wydarzeń bardzo miło 
wspominamy Korowód podczas Święta Pa-
trona. Od wielu lat pszczelarze mają swoje 
miejsce w tym orszaku, co nas bardzo cie-
szy. Innym atrakcyjnym wydarzeniem są 
dożynki w Woli Kiełpińskiej. Tutaj oprócz 
prezentacji naszej działalności możemy po-
chwalić się miodami zebranymi w mijają-
cym sezonie.

Ile osób uczestniczy w kursie?
Informację o organizacji kursu umieścili-

śmy na naszych stronach oraz przekazaliśmy 
do lokalnych samorządów, które umieściły 
plakat w swoich serwisach internetowych 
oraz tradycyjnych biuletynach. W dzień 
otwarcia mieliśmy 32 osoby na liście, do-
datkowo w ostatniej chwili dołączyły kolej-
ne 4 osoby. Pszczelarstwo to takie hobby, 
w którym uczestniczą całe rodziny. Bardzo 
udanym pomysłem było to, by w kursie mo-
gły uczestniczyć za jedną opłatą małżeństwa. 
Mamy 6 takich par. 

Czy prowadzony kurs daje uprawnienia rol-
nicze umożliwiające zakup ziemi?

Nie. Naszym pomysłem było, aby chęt-
nym przybliżyć problemy pszczelarstwa, 
zapoznać z rozwojem rodziny pszczelej 
w różnych okresach roku. Uświadomić ko-
nieczność robienia zabiegów przez wszyst-
kich pszczelarzy w jednym okresie, ale też 
zapoznać uczestników z obowiązującymi 
przepisami prawnymi oraz Kodeksem prak-
tyki pszczelarskiej.

Czyli w pasiekach wykonuje się jakieś istotne 
zabiegi?

Tak. Pszczoły podobnie jak inne zwie-
rzęta chorują na wiele różnych chorób. Ce-
lem kursu jest przedstawienie i uwrażliwie-
nie opiekunów pszczół, na to by znajdujące 
się pod opieką rodziny pszczele były w do-
brej kondycji. Jesienią zachodzi potrzeba 
wykonywania zabiegów przeciwko warro-
zie, która mimo wielu lat ciągle sieje spu-
stoszenie w pasiekach. W ostatnich latach 
rozwijają się kolejne choroby: nosema ce-
ranae i nosema apis. Jednym z celów kursu 
jest, by przyszli pszczelarze mogli skutecz-
nie rozpoznawać podstawowe choroby i za-
pobiegać im w trakcie sezonu. Ze względu 
na to, że pszczoły mogą latać do sąsiednich 
pasiek, błądzić, ważnym jest by takie wła-
śnie zabiegi przeprowadzać w danej okolicy 

w jednym czasie. Zadanie jest bardzo trud-
ne, lecz mam nadzieję, iż po kilku latach 
uda się je skoordynować.

Wróćmy do kursu. Czy te sześć planowanych 
spotkań wystarczy do tego by chętni mogli 
założyć pasieki?

Program kursu został pomyślany w ten 
sposób, że po części teoretycznej będzie kilka 
zajęć warsztatowych, podczas których uczest-
nicy poznają podstawowe prace, jakie należy 
wykonać by przygotować narzędzia, ramki, 
węzę i ul do zasiedlenia pszczołami.

Czy przewidywane są zajęcia w pasiece?
Tak. Ostatnie dwa zajęcia kursu plano-

wane są na 7 i 21 kwietnia. Mam nadzieję, 
że pogoda pozwoli na to, by zajęcia te od-
były się w pasiece edukacyjno-szkoleniowej 
Stowarzyszenia w Chotomowie. Do tego 
czasu uczestnicy mogą przeprowadzić ba-
dania w kierunku, czy nie są uczuleni na jad 
pszczeli. 

Zajęcia prowadzone są w Ratuszu w Legio-
nowie, pośród blokowisk. Czy chętni miesz-
kańcy bloków mogą spełnić swoje marzenie 
o posiadaniu małej pasieki? Czy Stowarzy-
szenie ma dla nich jakieś propozycje?

Tak. Stowarzyszenie oprócz ogrodu mio-
dodajnego, pasieki edukacyjno-szkoleniowej 
prowadzi także hotel dla pszczół. Osoby, któ-
re od dzieciństwa marzyły o pszczelarstwie 
(lub ich krewni czy dziadkowie opiekowali 
się pszczołami) a mieszkają w blokach, mogą 
postawić w naszym hotelu pierwsze rodziny. 
Hotel to swego rodzaju park i ogród umiej-
scowiony w zacisznym zakątku. Posadzonych 
jest tu wiele lip, dereni jadalnych oraz innych 
miododajnych roślin i krzewów. Pod okiem 
doświadczonych kolegów mogą zapoznać się 
z całoroczną obsługą rodzin pszczelich, z wy-
konywanymi zabiegami, a po jakimś czasie 
mogą zabrać ule w inne dogodne dla nich 
miejsca.

Bliski powrót pszczół do naszych sadów i ogrodów Czyli jest szansa, że nowo zakładane pasieki 
trafią do sadów w naszej gminie?

Tak. 3/4 uczestników kursu jest zdecydo-
wanych na postawienie swoich pierwszych 
pasiek w zbliżającym się sezonie. To bardzo 
dużo. Z propozycją kursu dla początkujących 
pszczelarzy trafiliśmy w przysłowiową dzie-
siątkę. Jest swego rodzaju trend na zachowa-

nia proekologiczne. Dzięki pszczołom będą 
lepiej rozwijały się drzewa i krzewy w sadach. 
Pszczelarze zadbają o to aby posiać lub posa-
dzić nowe gatunki roślin miododajnych.

Czy jest jeszcze możliwość zapisania się na 
ten kurs?

Każdego dnia zgłaszają się kolejni chętni. 

Pierwsze zajęcia odbyły się 10 lutego. Jeśli uczest-
nik zdecyduje, że nadrobi zaległości we własnym 
zakresie, przyjmujemy takich chętnych. Przed 
nami jeszcze 5 spotkań. Na pewno wiele skorzy-
sta z przekazywanej wiedzy. Zapraszam do kon-
taktu. Szczegóły na naszej stronie internetowej.

Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia 
w kształtowaniu nowych pszczelarzy.

Dokarmianie zwierząt zimą
„Dokarmianie zwierząt zimą” - pod takim 

hasłem odbyła się wycieczka do lasu i spotka-
nie z łowczym Henrykiem Herbichem oraz 
przedstawicielem Koła Łowieckiego PONO-
WA Krzysztofem Zakolskim. Było to kolej-
ne działanie związane z realizacją projektu 
„Świetlica przestrzenią edukacji rozwoju 
i  zabawy”. W wyprawie uczestniczyły dzie-
ci uczęszczające do świetlicy szkolnej Szko-
ły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego 
w Jadwisinie. Sprzyjająca aura spowodowała, 
że zagajnik o tej porze wyglądał przepięknie, 
wzbudzając u odwiedzających zachwyt.

rze a wysłuchane ciekawostki i wiadomości 
poszerzyły wiedzę przyrodniczą naszych 
uczniów. Uczenie dzieci kontaktu z przyrodą, 
środowiskiem przyrodniczym, wrażliwości 
i empatii w stosunku do ludzi i zwierząt to 
nadrzędny cel pracy dydaktyczno-wycho-
wawczej.

Serdecznie dziękujemy panu Henrykowi 
Herbich i radnemu panu Krzysztofowi Zakol-
skiemu za pouczającą lekcję.

Monika Krajewska
Anna Tuszyńska

Na początku pan łowczy opowiedział 
dzieciom o warunkach zimowego życia le-
śnych zwierząt i zasadach ich dokarmiania. 

Podczas spaceru po lesie szukaliśmy 
tropów zwierząt. Udało nam się odnaleźć 
ślady jelenia i dzika. Z zaciekawieniem 
obejrzeliśmy też zabezpieczoną plantację 
nowo posadzonych drzew. W miejscach 
wskazanych przez łowczego rozsypaliśmy 
przywiezioną przez dzieci karmę dla zwie-
rząt. Jednak największe wrażenie zrobiło na 
nas gniazdo bielików.

Spotkanie upłynęło w miłej atmosfe-

KULTURA

W kręgu poetyckich uniesień
W piątek 9 lutego 2018 roku w Bibliotece w Serocku spotkało 

się grono osób, którym nieobce są wzruszenia liryczne. Część z nich 
próbuje tworzyć coś własnego, inni lubią przysłuchiwać się z zacie-
kawieniem opowieściom tych, którym dane jest „ubrać w słowa” 
nurtujące ich w głębi duszy przeżycia i uczucia.

W takiej atmosferze zainaugurowano działalność Klubu Miło-
śników Poezji w Bibliotece w Serocku. Zebranych przywitał Dyrek-
tor Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku Tomasz Gęsikowski, 
życząc, by inicjatywa rozszerzała się o coraz to nowych pasjonatów 
twórczości poetyckiej.

Następny wieczór z poezją odbędzie się w Klubie Aktywności 
Społecznej w Serocku przy ul. Kościuszki 8A w piątek 16 marca o go-
dzinie 17.00.

Zapraszam już dziś wszystkich zainteresowanych.
Prowadzący Zdzisław Lewandowski
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Myślę o Niepodległości - zaczęliśmy cykl warsztatów

Kolejne warsztaty z cyklu - Myślę o Niepodległości  

Wystartował cykl warsztatów artystycz-
no-historycznych pn. „Myślę o Niepodległo-
ści” organizowany przez Izbę Pamięci i Tra-
dycji Rybackich w Serocku przy współpracy 
z prowadzącą warsztaty panią Betiną Dubiel, 
animatorką kultury, reżyserem, specjalistą 
z dziedziny teatru.

W ramach spotkań z mieszkańcami Mia-
sta i Gminy Serock reprezentowanymi przez 

np. przedszkolaki, uczniów, seniorów czy 
urzędników rozmawiamy o tym, jak rozu-
mieją dzisiaj pojęcie „Niepodległość”. Pierw-
sze zajęcia odbyły się w Szkole Podstawowej 
w Serocku z uczniami V klasy. Pracowaliśmy 
w czterech grupach, każda z nich wylosowa-
ła po trzy lub cztery litery i miała za zadanie 
wspólnie wypisać po trzy skojarzenia ze sło-
wem "Niepodległość" rozpoczynające się na 

wylosowane litery. Zadanie nie było łatwe, 
ale dawało uczniom możliwość przemyśleń 
na zadany temat w trakcie pracy zespoło-
wej oraz możliwość prezentacji zapisanych 
wyrazów, które – jak np. wolność, śmierć, 
łzy, radość, naród, ojczyzna, śnieg, pociąg, 
emocje, droga - w różny i dowolny sposób 
kojarzyły się uczestnikom z Niepodległością. 
Następne warsztaty odbędą się w Zegrzu.

Kolejne warsztaty z cyklu – „Myślę o Niepodległości” odbyły się 15 lutego w Szkole Podstawowej, w Zegrzu. Tym razem ucznio-
wie klasy IV próbowali na nowo określić czym jest Niepodległość i co Niepodległość oznacza dla nich. Zadanie warsztatowe polega-
ło na dopisaniu i wybraniu najlepszych, i najgorszych skojarzeń do słów, które tydzień wcześniej wypracowali koledzy ze szkoły w Se-
rocku. I tak na przykład do słowa ćma padło skojarzanie ciemność, z kolei skojarzenie do słowa nadzieja to nadzieja umiera ostatnia.  
Kolejne warsztaty odbędą się 1 marca, w szkole w Woli Kiełpińskiej.   

W bieżącym roku obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. To święto wszystkich Polaków. Do jego radosnego przeży-
wania zachęca między innymi Prezydent RP. Wiele samorządów, w tym Serock, i instytucji organizuje szereg wydarzeń związanych z tą ważną 
rocznicą. 

To również dobry moment, aby wyrazić swoją wdzięczność Ojczyźnie. Zachęcamy Państwa do złożenia życzeń Polsce. Na specjalnie przy-
gotowanej kartce urodzinowej, którą można będzie pobrać ze strony internetowej www.serock.pl możecie Państwo zamieścić swoje życzenia, 
wydrukować je i wywiesić w widocznym miejscu – w domu, w pracy, w instytucjach, którymi zarządzacie. Zachęcamy również, aby skan życzeń 
lub zdjęcie z wywieszonym projektem przesłać na nasz adres mailowy – zamieścimy je na naszej stronie internetowej. Poślijmy Polsce i Polakom 
piękne życzenia!

100 życzeń dla Polski na 100 lecie niepodległości

Konferencja z okazji odzyskania niepodległości
22 lutego w Ośrodku Orange Szkolenia w Serocku odbyła się konferencja historyczna z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę nie-

podległości – „Serockie drogi do niepodległości”. Z uwagi na długość cyklu wydawniczego relację z wydarzenia przedstawimy w następnym 
numerze Informatora.

Jerzy Szaniawski, dramaturg, felie-
tonista i pisarz urodzony 10 lutego 1886 roku 
w Zegrzynku, to literacka osobistość w hi-
storii gminy Serock. Pamięć o „Samotniku 
z Zegrzynka” i jego spuściźnie jest wciąż żywa 
w świadomości mieszkańców i odwiedzają-
cych gminę turystów. Sprzyjają temu zarówno 
działania promocyjne Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Serocku, jak i działania podejmowane 
przez Szkołę Podstawową imienia J. Szaniaw-
skiego w Jadwisinie.

Dramaturgowi, zmarłemu 16 marca 
1970 roku, poświęcona jest część ekspozycji 
w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Se-
rocku. Znajdują się tam również informacje 
o dworku Szaniawskich w Zegrzynku, który 
Jerzy objął w posiadanie po swych rodzi-
cach Wandzie i Zygmuncie Szaniawskich. 
Do zwiedzania ruin dworku, oznaczonych 
na Mazowieckim Szlaku Literackim, za-
praszają przewodniki i mapy turystyczne 
regionu. 

Dawniej miejscowość była porówny-
wana przez warszawskich letników do 
francuskiego Fontainbleau lub niemiec-
kiego Charlottenburga. Dziś pozostały tu 
tylko słupy bramne, schody oraz piwni-
ce zabudowań gospodarczych, ponieważ 
w 1977 roku dworek  spłonął w niewyja-
śnionych okolicznościach. W tym samym 
roku utworzono z kompleksu leśnego wo-
kół ruin dworku, rezerwat przyrody na-
zwany „Wąwozem Szaniawskiego”. Walory 
rezerwatu podnoszą pozostałości starego 
parku, który okalał modrzewiowy dworek 
wzniesiony w 1838 roku dla rodziny Kra-
sińskich, a od połowy XIX w. będący wła-
snością rodziców Jerzego Szaniawskiego. 
Miejsce to upamiętniają obecnie kamień 
i tablice informacyjne.

W ciągu kilku ostatnich lat Urząd Mia-
sta i Gminy w Serocku wielokrotnie zwra-
cał się do Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z propozycją podjęcia wspól-
nych działań mających na celu odbudowę 
dworku Szaniawskich. Podobną propozycję, 

że wsparciem Związku Literatów Polskich, 
skierowano do Marszałka Województwa 
Mazowieckiego.

Niestety dotychczasowe starania nie 
przyniosły spodziewanych efektów w posta-
ci deklaracji sprzyjających przywróceniu ze-
grzyńskiego dworku w krajobrazie historycz-
nym gminy Serock.

W lutym br. Urząd Miasta i Gminy w Se-
rocku ponownie zwrócił się z propozycją 
współpracy do obecnego Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego z nadzieją na 
podjęcie działań w tej sprawie.

Dziękujemy, tym którzy na co 
dzień troszczą się o zachowanie w pamięci 
wiedzy o życiu i twórczości Jerzego Sza-
niawskiego, podkreślają jego związki z zie-
mią serocką, a także znaczenie rodziny 
Szaniawskich w historii gminy.

Szczególne podziękowania 
należą się mieszkańcom Jadwisina oraz 
uczniom i gronu pedagogicznemu Szkoły 
Podstawowej im. J. Szaniawskiego w Ja-
dwisinie.

Dworek Szaniawskich w Zegrzynku 
– prośba do ministra 
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KULTURA

WIECZÓR W TEATRZE "Tajemniczy Mr. Love"

KULTURA

Spotkanie autorskie z Krzysztofem Przepiórką

W niedzielę 28.01 w Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Serocku odbył się pierwszy 
w nowym roku Wieczór w Teatrze. Mieliśmy 
ogromną przyjemność gościć zespół arty-
styczny Teatru Powszechnego w Radomiu ze 
spektaklem „Tajemniczy Mr. Love” w reżyse-
rii Zbigniewa Rybki.

Sztuka angielskiej dramatopisarki 
Karoline Leach została napisana w 1997 
roku, ale spektakl w Radomiu miał swoją 
premierę zaledwie półtora miesiąca temu 
(15.12.2017).

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Seroc-
ku zaprasza ciekawe osobistości, aby poroz-
mawiać o książkach, filmach czy historii. Tym 
razem w czwartek 25 stycznia, w ramach cy-
klu „Spotkania z książką” gościliśmy Krzysz-
tofa Przepiórkę, który promował napisaną 
wspólnie z Dominikiem Rutkowskim książkę 
SZTURMAN.

Pan Love (Michał Węgrzyński) rozkochu-
je w sobie kolejne kobiety, by po ślubie nie-
postrzeżenie zniknąć z majątkiem wybranki. 
Filozofia uwodziciela jest prosta: podsunąć 
kobiecie marzenie o szczęściu, spełnić je i ka-
zać za nie słono zapłacić. Technikę oszustwa 
przez lata opanował do perfekcji. Adelajda 
(Karolina Węgrzyńska) marzy o wielkiej mi-
łości. Egzaltowana pracownica zakładu wyra-
biającego kapelusze, wydaje się być banalnie 
łatwą ofiarą. Sytuacja jednak się komplikuje.

Widownia znajduje się po dwóch stro-

Licznie przybyłych słuchaczy, w tym żoł-
nierzy, przywitał dyrektor Tomasz Gęsikow-
ski. Spotkanie  z autorem okazało się strzałem 
w dziesiątkę. Dzięki licznie zadawanym pyta-
niom mogliśmy wysłuchać ciekawych historii 
związanych z pisaniem książki, życiem auto-
rów oraz jednostką GROM, o której opowia-
da prezentowana publikacja.

nach sceny, więc aktorzy wypełniają sobą 
całą przestrzeń z pomocą kilku ważnych re-
kwizytów jak krzesła, lustro i patefon, które 
są im bardzo pomocne. Pod ręką reżyserską 
Zbigniewa Rybki aktorzy robią to doskonale. 
Akcja zaczyna się na pozór spokojnie, mo-
mentami nawet zabawnie, ale napięcie na sce-
nie rośnie z każdą chwilą.

Bardzo cieszymy się z wypełnionej wi-
downi – uprzejmie Państwu dziękujemy za 
obecność.

CKiCz w Serocku

Na koniec spotkania Krzysztof Przepiór-
ka podpisywał chętnym egzemplarze swojej 
książki. Jedną z książek zadedykował czytel-
nikom Biblioteki Miejskiej w Serocku. Za-
chęcamy do jej lektury, książka jest dostępna 
w naszej bibliotece.

tekst, foto: Damian Sosnowski. 
CKiCz w Serocku
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Rozwiązania Smart City w Serocku
Inteligentne miasto (ang. smart city) – to miasto, 
które wykorzystuje technologie informacyjno-
komunikacyjne w celu zwiększenia interaktywności 
i wydajności infrastruktury miejskiej i jej komponentów 
składowych.

Dostrzegając trendy i tendencje w tej dziedzinie 
powołaliśmy zespół, którego celem jest wybór 
technologii pozwalających określić Serock miastem 
smart. W najbliższym czasie na stronie internetowej 
i fanpejdżu urzędu na portalu Facebook przedstawimy 
Państwu wyniki prac.
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ANDRZEJ GRZYWACZ - trener judo

Kiedy rozpoczęła się Pana przygoda z Judo?
Dawno … w 1974 roku. 

Gdzie prowadzi Pan zajęcia?
Zajęcia prowadzę dwa razy w tygodniu 

w szkole podstawowej w Serocku, oraz mam 
grupę AZS przy Uniwersytecie Warszawskim.

Jak dużo uczęszcza do Pana osób na treningi 
i w jakim wieku? Czy są jakieś przeciwwska-
zania do uprawiania tej dyscypliny?

W sumie mam około 60 osób w wieku 
od 6 do 50 lat. Dlatego ten sport jest taki 
piękny. Na zajęcia mogą przychodzić całe 
pokolenia i nigdy nie jest za późno by roz-
począć trening. Uprawianie tej dyscypliny 
można zacząć w bardzo wczesnym wieku na 

początku szkoły podstawowej a nawet wcze-
śniej. Oczywiście trening judo w tak młodym 
wieku zawiera przede wszystkim elementy 
ogólnorozwojowe i gimnastyczne, przeważają 
raczej ćwiczenia przygotowawcze, które mają 
przystosować dziecko do dalszego, bardziej 
zaawansowanego treningu judo. Na tym eta-
pie jedną z głównych metod treningowych są 
gry i zabawy, które dzieci uwielbiają, a więc 
bawiąc się znakomicie się rozwijają. 

Program zajęć obejmuje:
• ćwiczenia ogólnorozwojowe i usprawniające 
• ćwiczenia korekcyjne oraz gimnastyczne, 
• gry i zabawy ruchowe, 
• nauka sztuki miękkiego padania, 
• nauka i trening technik judo, 
•  nauka taktyki walki oraz przygotowanie do 

udziału w zawodach. 

Przeciwwskazania są to ciężkie choroby 
serca oraz urazy kręgosłupa.

Dlaczego warto trenować Judo?
Bo jest piękne, uczy szacunku do siebie 

i przeciwnika oraz pozwala zachować spraw-
ność fizyczną do starości. Judo rozwija u mło-
dego człowieka wiele cech zarówno fizycznych, 
jak i intelektualnych: zwinność, siłę, wytrzy-
małość, szybkość, spostrzegawczość, odwagę, 
odporność, koncentrację itp. Można, śmiało 
powiedzieć, że jego wpływ na rozwój dzieci 
i młodzieży jest niezaprzeczalny, jak również, 
że judo może stanowić doskonały etap przygo-
towując do uprawiania innych dyscyplin indy-
widualnych czy zespołowych. Dlatego bardzo 
często judo jest uzupełnieniem treningu in-
nych dyscyplin – np. piłki nożnej.

Serdecznie zapraszam na moje zajęcia.

SPORT

Sylwetki naszych trenerów

KULTURA

Chór Cantores Adalberti w akcji PoKolędzie JP2

W tym roku po raz piąty Chór Centrum 
Myśli Jana Pawła II (koordynator) zaprosił ze-
społy muzyczne do wspólnego kolędowania 
w ramach akcji PoKolędzieJP2. Schole i chóry 
odwiedzały hospicja, więzienia, szpitale, domy 
dziecka i domy opieki, by nieść radość wszyst-
kim tym, którzy nie mogli być w czasie świąt ze 
swoimi bliskimi. Nasz serocki Chór Cantores 
Adalberti pod kierunkiem i za sprawą dyry-
genta Jana Krutula uczestniczył w tej akcji po 
raz pierwszy, ale sądząc po wrażeniu jakie na 
chórzystach wywarło spotkanie z pensjona-
riuszami Domu Seniora "Barka" w Serocku, 
nie ostatni... 2 lutego Chór Cantores Adalberti 
zaśpiewał podczas finału akcji PoKoledzie JP2 
w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

fot. J. Olejnik oraz A. Januszek 
tekst. @cantoresadalberti
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Do poszukiwania ludowej obrzędowości 
Serocka skłonili nas mieszkańcy gminy, z który-
mi spotykaliśmy się przy okazji różnego rodza-
ju przedsięwzięć, związanych z historią miasta 
i gminy. To właśnie te niezwykłe, wzruszające, 
często zabawne wspomnienia naszych miesz-
kańców stały się impulsem do zainicjowania cy-
klu spotkań, podczas których będziemy zbierać 
– najpiękniejsze regionalne zwyczaje i obrzędy. 

W ostatnią niedzielę tegorocznego kar-
nawału, 11 lutego, spotkaliśmy się z miesz-

kańcami gminy Serock w Izbie Pamięci 
i Tradycji, aby powspominać zapusty, kar-
nawałowe zabawy i ostatkowe zwyczaje. 
W naszych poszukiwaniach wspiera nas 
Ania Kutkowska, której wyksztalcenie oscy-
luje między innymi wokół kultury ludowej, 
ale która przede wszystkim jest „pasjonatką 
piękna” – kultury, sztuki, tradycji… Ania 
wprowadziła uczestników w tematykę trady-
cji zapustowej w Polsce. Mieszkańcy  podzie-
lili się swoimi wspomnieniami o „dziadach”, 

zabawach ostatkowych i wczesno postnych 
zwyczajach. 

Bawmy się!
Słowo „karnawał” pochodzi od starowło-

skiego „carne vale” , które oznaczało obrzędo-
we pożegnanie mięsa przed wielkim postem. 
Do Polski zwyczaj hucznych zabaw karnawa-
łowych przywędrował najprawdopodobniej 
z królową Boną Sforzą. Jednak już wcześniej 
w polskiej tradycji obecne były zabawy trwa-

Ceramiczny Konkurs rodzinny  
z cyklu Serock stawia na rodzinę    

         

Termin: 10 marca 2018                      
Czas trwania: 10.00 -14.00

Temat: Polska tradycja wielkanocna - co było pierwsze jajo 
czy kura?      
                    
Miejsce zajęć: Klub Aktywności Społecznej 
ul. Kościuszki 8 Serock   
     
Organizator: Pracownia Ceramiki i Witrażu Mecholówka

Po konkursie prace prezentowane będą w miejskim ratuszu na wspólnej 
wystawie z Centrum Kultury i Czytelnictwa od dnia 17 marca 2018.         

Konkurs pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Serock.
Regulamin konkursu na stronie www.serock.pl                                  

jące od Nowego Roku aż do środy popielco-
wej, zwane zapustami. Ostatnie zaś trzy dni 
karnawału nosiły nazwę „mięsopusty” (to 
słowo uformowane podobnie jak nazwa kar-
nawału od  słów mięsa-opust, czyli również 
– pożegnanie mięsa), chociaż do dziś znane 
są raczej pod nazwą „ostatki”. 

Kilkutygodniowym zapustom towarzy-
szyły różnego rodzaju zabawy i atrakcje. 
Przede wszystkim jednak był to czas hucz-
nych tańców i spotkań, którym towarzyszył 
zwyczaj swatania, szczególnie jeśli chodzi 
o panny i kawalerów szlacheckich. Równie 
gwarne, huczne i sute były zapusty chłopskie. 
Tańcom i spotkaniom przy bogato zastawio-
nych stołach towarzyszyły różnego rodzaju 
obrzędy na płodność i urodzaj. 

Ostatki były zarówno w domach szla-
checkich, jak i chłopskich – tłuste i mięsne. 
Już od XVII wieku tłustym czwartkom towa-
rzyszyły pączki, słodkie racuchy, bliny, pam-
puchy, chrust (faworki). Ostatnie dni przed 
wielkim postem były po to, aby najeść się, 
napić do syta, wytańczyć, wybawić, wyśmiać, 
wykrzyczeć, aby przez kolejnych czterdzieści 
dni umartwiać się i oddawać pokucie. 

Aby tradycji stało się zadość, również 
na naszym spotkaniu nie mogło zabraknąć 
ostatkowych smakołyków. Uczestnicy zajada-
li się małymi pączkami i pampuchami przy-
gotowanymi przez panie z Tradycyjnego Koła 
Gospodyń Wiejskich w Dosinie. 

 Przebierańcy, których 
można było się wystraszyć
W Serocku – podobnie jak w innych ma-

zowieckich miejscowościach - przez lata żywy 
był zwyczaj odwiedzania domostw przez gru-
py przebierańców. Nazywano ich tu kolędni-
kami lub dziadami (chociaż ta nazwa odno-
siła się raczej do podobnego zwyczaju, ale 
towarzyszącego listopadowym zaduszkom). 
Przebrana w różnego rodzaju, najczęściej 
koszmarne stroje, młodzież (czasem w to-
warzystwie osób dorosłych), wymalowana 
węglem – jak diabły i maszkary – odwiedzała 
kolejne domy, których właściciele często-
wali przebierańców słodkimi smakołykami. 
Domownicy, którzy nie poczęstowali gości 
niczym musieli liczyć się z przyśpiewkową 
zemstą, wyśpiewaną na całe gardło, głoszą-
cą, jak to owi domownicy są skąpi! („A w tej 
chałupie same gołodupie, same nic nie mają, 
nikomu nie dają!”).

Po czasie ostatkowych zabaw, w środę po-
pielcową udawano się do kościoła, gdzie na 
znak pokuty i uniżenia duchowny posypywał 
wiernym głowy popiołem. Ten zwyczaj w Ko-
ściele Katolickim zachował się do dziś. Miesz-
kanki Dosina opowiedziały, że na wsiach 

Zapusty, karnawałowe zabawy i... popiół tego dnia służył również do psikusów 
– młodzież sypała go w pończochy, którymi 
rzucała w mniej lubiane osoby, lub do mniej 
lubianych domów. 

Zapustowym spotkaniem rozpoczęliśmy 
cykl spotkań w Izbie Pamięci, poświęcony 
serockiej obrzędowości. Chcemy, aby to były 
spotkania inicjowane w dużej mierze przez 
ich uczestników. 

Spotkania w ramach „Niedzielnej Szkół-
ki Tradycji” są pierwszym krokiem w próbie 
odtworzenia serockiej obrzędowości. Dzięku-
jemy Państwu, że chcecie nam w tym procesie 
towarzyszyć, że dzielicie się z nami Waszą wie-
dzą i pięknymi wspomnieniami. Trudno ukryć 
wzruszenie, jakie towarzyszy nam podczas 
spotkań i rozmów z Wami. Jesteście pięknym 
dowodem na to, jak silnie można być związa-

nym z miejscem, w którym mieszkamy i jak 
wielki wpływ na charakter tych miejsc mają ich 
mieszkańcy. Mamy nadzieję, że te nasze spotka-
nia w kolejnym roku pozwolą nam zainicjować 
wiele barwnych przedsięwzięć oraz posłużą wy-
daniu publikacji o serockiej obrzędowości. 

W planowanych na ten rok przedsię-
wzięciach, które odbywać się będą w Izbie 
Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku znaj-
dą się również wykłady poświęcone rocznicy 
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodle-
głości, czy wykłady o historii Serocka i trady-
cjach związanych z rzeką i starymi zawodami. 

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy i już 
zapraszamy na kolejne, marcowe spotkanie, 
którego tematem przewodnim będą tradycje 
wielkanocne i wczesnowiosenne.

Agnieszka Woźniakowska
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W Serocku od 1994 r. mamy ulicę An-
toniego i Apoloniusza Kędzierskich. Anto-
ni Kędzierski (1867 – 1926) znany lekarz 
i społecznik  miał swoją ulicę już w okresie 
międzywojennym, ale w 1950 r. komunistycz-
ne władze miasta Serocka nazwę tej ulicy 
zmieniły na Wyzwolenia. Na przełomie XIX 
i XX wieku był zaangażowany w szereg ini-
cjatyw obywatelskich w tym mieście, m.in. 
był współzałożycielem Ochotniczej Straży 
Ogniowej, koła Polskiej Macierzy Szkol-
nej i szkoły przez nią prowadzonej. Był też  
współtwórcą słynnej Szkoły Koszykarstwa, 
pomysł utworzenia której rzucił  przyjaciel, 
także lekarz dr Karol Benni, wiceprezes To-
warzystwa Sztuk Pięknych Zachęta, prezes 
Towarzystwa Popierania Przemysłu Ludowe-
go, którego Sekcja Przemysłu i Handlu Ludo-
wego patronowała serockiej szkole. Brat dok-
tora, Apoloniusz Kędzierski (1861 – 1939), 
był wybitnym artystą malarzem, który odkrył 
dla malarstwa walory nadnarwiańskich pej-
zaży, a w serockiej szkole koszykarstwa uczył  
projektowania mebli oraz barwienia wikliny. 
Inny stryj Kajetan Kędzierski był kierowni-
kiem szkoły w Łodzi i autorem „Mojego ele-
mentarza” wydanego w 1900 r. z ilustracjami 
Apoloniusza Kędzierskiego.

Janusz Kędzierski urodził się w Seroc-
ku 11 stycznia 1903 r., jako syn Antoniego 
lekarza wolno praktykującego i Antoniny 
z Pruszkowskich (jej matka Antonina z Wil-
końskich Pruszkowska zmarła w Serocku 
25 sierpnia 1906 r. i jest pochowana na miej-
scowym cmentarzu). Chrzest miał miejsce 
ponad pół roku później, w dniu 12 sierpnia 
1903 r. i udzielił go serocki proboszcz ks. Jan 
Milewski. Chrzestnymi byli: Karol Dłużew-
ski właściciel dóbr Pobyłkowo i Wierzbica 
oraz Wanda Szaniawska, żona właściciela  
Zegrzynka. Świadkami aktu chrztu byli nato-
miast: Apoloniusz Kędzierski artysta malarz 
z Warszawy i Zygmunt Szaniawski, właściciel 
Zegrzynka. Nazwiska tych osób będą poja-
wiać się we wspomnieniach Janusza Kędzier-
skiego wielokrotnie i sam Serock również, 
chociaż spędził tu tylko dzieciństwo. Swoją 
edukację rozpoczął już w Warszawie i był 
uczniem renomowanego gimnazjum im. Jana 
Zamoyskiego, gdzie nauczycielem języka pol-
skiego był znany historyk literatury Wacław 
Borowy, a jednym z jego kolegów był później-
szy słynny pilot Stanisław Wigura. Maturę 
uzyskał w 1921 r. W listopadzie 1918 r. jako 

harcerz brał udział w akcji rozbrajania Niem-
ców przez POW. Jako ochotnik wziął udział 
w wojnie polsko-bolszewickiej. Po maturze 
wstąpił do Szkoły Podchorążych w Warsza-
wie, którą ukończył w lipcu 1923 r. i otrzymał 
przydział do 58 pułku piechoty w Poznaniu, 
gdzie poza służbą wojskową uprawiał lek-
koatletykę oraz grał w piłkę nożną w klubie 
Warta. W dniu 8 maja 1926 r. otrzymał awans 
na porucznika i zaraz potem rozpoczął szko-
lenie na kursie oficerów obserwatorów broni 
w 2 pułku lotniczym w Krakowie, po którym  
w lipcu na krótko wrócił do swojej jednostki. 

W czasie urlopu wpadł do Zegrzynka, by  
podzielić się swoimi wrażeniami lotniczymi, 
z przebywającą tam matką i zaprzyjaźnio-
ną rodziną Szaniawskich. Po latach wyraził  
przypuszczenie, że jego opowieść mogła być 
inspiracją do powstania sztuki Jerzego Sza-
niawskiego pt. „Latający chłopiec” granej 
m.in. w Teatrze Polskim w Warszawie.

W listopadzie 1926 r. rozpoczął 9–mie-
sięczny kurs aplikacyjny obserwatorów przy 
Szkole Podchorążych Lotnictwa w Grudzią-
dzu, po którym otrzymał przydział do Dębli-
na. Od października 1927 do listopada 1930 r. 
był instruktorem w eskadrze młodszego rocz-
nika Szkoły Podchorążych Lotnictwa, a wie-

lu jego ówczesnych wychowanków zapisało 
świetną kartę w czasie II wojny światowej. 
Od grudnia 1930 do listopada 1935 r. służył 
w 6. pułku lotniczym we Lwowie, jako oficer 
taktyczny najpierw 61 a później 65 eskadry li-
niowej. W tym czasie został pilotem szybow-
cowym i członkiem Aeroklubu Lwowskiego, 
a w listopadzie 1935 r. otrzymał nominację 
na stopień kapitana. Od listopada 1935 do li-
stopada 1937 był ponownie w Dęblinie, jako 
wykładowca taktyki w Szkole Podchorążych 
Lotnictwa. W jego wspomnieniach z tego 
okresu można znaleźć m.in. opis wspólnego 
lotu do Warszawy ze słynnym pilotem mjr 
Jerzym Bajanem, czy też anegdoty o lotni-

czym hobby koloni artystycznej z pobli-
skiego Kazimierza Dolnego i o spotkaniach 
np. z malarzem Tadeuszem Pruszkowskim, 
rektorem ASP w Warszawie i poetką Marią 
Pawlikowską-Jasnorzewską. Od listopada 
1937 do września 1939 r. służył w 5. pułku 
lotniczym w Wilnie, jako dowódca oddziału 
portowego na lotnisku Porubanek. W tym 
czasie przeszedł przeszkolenie z pilotażu. 
W dniu 18 września 1939 r. na samolocie 
RWD 16, w grupie z 40 samolotów szkolnych  
5. pułku lotniczego i sportowych Aeroklubu 
Wileńskiego przeleciał na Łotwę, gdzie był 
internowany do grudnia. W dniu 28 grud-
nia 1939 r. przeleciał do Szwecji, by po kil-
ku miesiącach pobytu w Sztokholmie, przez 
Belgię i Francję dotrzeć w czerwcu 1940 r. do 
Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu nawiga-
torskim znalazł się w 305 dywizjonie bom-
bowym, ale odbył jedynie 6 lotów bojowych, 
gdyż decyzją komisji lekarskiej  „uziemiono” 
go. W lutym 1942 r. przeniesiono go do Pol-
skiego Centrum Szkolenia Wstępnego Perso-
nelu Latającego w Brighton. 

W 1943 r. otrzymał przydział do  redakcji po-
wstającego pisma Polskich Sił Powietrznych –  
„Skrzydła”. W  tej redakcji pracował do 1946 r. 
i opublikował wiele ciekawych materiałów nie 
tylko o dokonaniach bojowych polskich lot-
ników, ale również o ich życiu codziennym. 
W lipcu 1947 r. wrócił do Polski z transpor-
tem żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych i po 
kilku miesiącach rozpoczął pracę w redak-
cji „Skrzydlatej Polski” Następnie pracował 
w Polskim Radio oraz Zakładzie Współpracy 

HISTORIA

Janusz Kędzierski 
- lotnik, pisarz, historyk i promotor ziemi serockiej

Naukowej z Zagranicą PAN. Na emeryturę 
przeszedł w 1968 r. co pozwoliło mu skon-
centrować się na pracy pisarskiej.

Janusz Kędzierski jest autorem 4 książek: 
Rosyjscy pionierzy lotnictwa, Warszawa 
1953 Wyd. Ligi Przyjaciół Żołnierza; Z kabi-
ny obserwatora, (dwa wydania), wyd. MON 
Warszawa 1975 i 1981; Pod niebem własnym 
i obcym, MON (dwa wydania),Warszawa 
1978 i 1987; Zapomniane rekordy, MON 
Warszawa 1983. Napisał kilkaset artykułów 
głównie z zakresu historii lotnictwa, opubli-
kowanych w pomnikowym Polskim Słowni-
ku Biograficznym, „Wojskowym Przeglądzie 
Historycznym”, „Tygodniku Powszechnym”, 
„Stolicy”, „Życiu Warszawy”, „Technice Lot-
niczej i Astronautycznej”, „ Horyzontach 
Techniki”, „Skrzydłach”, „Skrzydlatej Polsce”, 
„Kierunkach”, „WTK”, „Za i Przeciw”, „Za 
Wolność i Lud„, „Problemy”, „Świat”, „Radio 
i Świat”, „Poznaj Świat”,”Przyjaciel Żołnierza”. 

W Polskim Radiu nadano 15 słuchowisk 
i 55 audycji jego autorstwa.

Jego twórczość była imponująco wszech-
stronna. Zestawiając bibliografię Janusza 
Kędzierskiego, z zaskoczeniem znalazłem 
artykuły dotyczące wykorzystania lotnictwa 
w archeologii, czy też głębin morskich oraz 
teksty o pisarzach jak o Melchiorze Wańko-
wiczu i Januszu Meissnerze. Dla społeczno-
ści ziemi serockiej najważniejsze są jednak 
teksty o Szaniawskim, Zegrzynku i Serocku. 
W książce „Z kabiny obserwatora” W. 1975 
s. 28 napisał: ”Lubiłem dziewiętnastowieczny 
nastrój skromnego, ale stylowego tamtejsze-
go dworku. Nastrój wywołany reprodukcja-
mi Grottgera na ścianach, starym wydaniem 
Pana Tadeusza z rycinami Andriollego na stole 
w saloniku oraz staromodnym sposobem wy-
rażania się ludzi z głębokiej Litwy, jakimi byli 
Wanda i Zygmunt Szaniawscy. Lubiłem ich 
syna Jerzego, znanego już wówczas dramatur-
ga i odnosiłem wrażenie, że zawsze się cieszył 
z moich odwiedzin”. Z tekstów o Szaniawskim 
miała powstać osobna książka, czemu prze-
szkodziła śmierć autora, niemniej opracowa-
nie Janusza Kędzierskiego „Szaniawski i Ze-
grzynek, w 100 lecie urodzin”, opublikowane 
w tygodniku „Stolica” w nr 6 z 1986 r. jest za-
wsze cytowane, gdy mówi się o tym wielkim 
dramaturgu. Ważne są też inne teksty, wcze-
śniejsze: „Debiut Szaniawskiego" w Tygodni-
ku Powszechnym, z 1971 r., „Stary dworek„ 
w tygodniku „Kierunki” z 1979 r., „Dom pod 
kasztanami” w tygodniku „Za i Przeciw”.

Osobiście najbliższy jest mi tekst „Nad 
Bugiem i Narwią”, opublikowany w tygodni-
ku „Za i Przeciw” w nr 17 z 1974 r., w któ-
rym Serock z początku XX wieku porównał 
do Kazimierza Dolnego. Pracującego wtedy 

w Serocku Apoloniusza Kędzierskiego odwie-
dzali przyjaciele malarze: Zdzisław Jasieński, 
Czesław Tański, Włodzimierz Tetmajer i Ma-
rian Zarembski, którzy malowali nadnar-
wiańskie i nadbużańskie pejzaże i odwiedzali 
zaprzyjaźnionych ziemian w takich dworach 
jak: Zegrzynek, Pobyłkowo Łubienica, Ka-
cice i Popowo. Ciekawy był  też fragment 
o dyliżansie pana Józefa Jasiobędzkiego (póź-
niejszego wójta gminy Zegrze i burmistrza 
Serocka), który utrzymywał komunikację 
z linią kolejową w Zegrzu. Janusz Kędzierski 
napisał, że ten dyliżans znalazł się na obrazie 
jego stryja „Dyliżans pocztowy”, którego po-
dobiznę umieszczono na znaczku  wydanym 
z okazji 400-lecia poczty polskiej. Informacja 
ta została sprostowana przez córkę malarza, 
a zarazem autorkę projektu znaczka Hannę 
Przeździecką-Kędzierską, która stwierdziła, 
iż był to dyliżans pocztowy kursujący zupeł-
nie w innym regionie, to jest na linii Radom 
– Opoczno.

Nie umniejsza to oczywiście zasług Janu-
sza Kędzierskiego dla promowania walorów 
ziemi serockiej i nakazuje zastanowić się, czy 
jego imię nie powinno znaleźć się w nazwie 
ulicy, obok imion ojca i stryja.

Zmarł 12 maja 1986 r. w Warszawie i zo-
stał pochowany na Cmentarzu Powązkow-
skim. 

Był żonaty z artystką malarką Marią 
Luba-Radzimińską (1913-2005), którą Ro-
sjanie wywieźli na Syberię, skąd wydostała 
się jako żołnierz II Korpusu generała Włady-
sława Andersa. Miał z nią syna Piotra (1954-
2016). 

Sławomir Jakubczak

Janusz Kędzierski

Grób rodziny Kędzierskich

Janusz Kędzierski
autor książek

•  Rosyjscy pionierzy 
lotnictwa

• Z kabiny obserwatora
•  Pod niebem własnym 

i obcym
• Zapomniane rekordy
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X SEJMIK KRAJOZNAWCZY 
WOJ.MAZOWIECKIEGO

24 MARCA 2018 
sala widowiskowa CKiCz

11.15 
Dlaczego warto być dumnym synem mazowieckiej 
ziemi - dr hab. Radosław Lolo 
zapraszamy na wykład rodziców z dziećmi w wieku szkolnym 
zgłoszenia w pokoju nr 12 UMiG w Serocku
(po wykładzie spacer z przewodnikiem po Serocku - do godz. 14.00)

14.00 
Znaczniki tożsamości kulturowej Mazowsza- 
dziedzictwo Serocka - dr hab. Radosław Lolo 
Lwów moich Dziadków i Rodziców - Jerzy Kapłon 
Fotografia krajoznawcza jako forma 
dokumentowania zabytków - Andrzej Danowski
 zapraszamy mieszkańców Serocka
zgłoszenia w pokoju nr 12 UMiG w Serocku
(po wykładach wieczorny spacer po Serocku z przewodnikiem - do godz. 19.00)


