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i redagowania nadesłanych tekstów. 

nie zwracamy materiałów niezamówionych.

Skład i druk MERITUM Bożena Zimmermann,
e-mail: meritum@by.home.pl

Rozpoczynamy nowy rok, z nową szatą graficzną naszego miesięczni-
ka. Podobnie jak w przypadku nośników zewnętrznych, publikacji 
i motywów graficznych wykorzystywanych na kanałach informacyjnych 
layout Informatora Gminy Serock nawiązuje do Systemu Informacji 
Miejskiej dla Miasta i Gminy Serock. Tym samym ruszamy z szeroką pro-
mocją marki Serock i hasła promocyjnego „Na szlaku możliwości”. 

Zima w pełni. W tym roku oferuje nam ona szereg możliwości na 
spędzanie zimowego czasu. Zdaje się, że śnieżna aura będzie to-
warzyszyła także wypoczynkowi feryjnemu. Tradycyjnie już Centrum 
Kultury i Czytelnictwa, wraz ze spółką Serockie Inwestycje Samorządowe, 
przygotowały dla dzieci i młodzieży mnóstwo atrakcji na ten czas. Zi-
mowe turnusy cieszą się wielką popularnością. Mamy nadzieję, że po-
dopieczni, którzy zdecydowali się na spędzenie tego czasu w Serocku 
będą uradowani. 

Przed nami okres rozliczania PIT. Zachęcamy Państwa, aby rozliczać 
go w naszej gminie, dzięki czemu część podatków wróci do gminy 
i będzie wykorzystana na zadania zapewniające jej rozwój i odpowi-
adanie przez samorząd na potrzeby mieszkańców. Zachęcamy także, 
aby przy okazji rozliczeń – przekazać swój 1% dla Serocczan. 

Redakcja 

Informacje dla mieszkańców

rada SenIorów przyjmuje informacje i sugestie dotyczące problemów
seniorów i osób starszych pod e-mail: serock.radaseniorow@mail.com

STRAŻ MIEJSKA W SEROCKU
siedziba: Urzad Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21 pok. 22

kontakt: tel. stacjonarny 22 782 72 92, tel. kom. 603 873 290
e-mail: straz.miejska@serock.pl

Urząd miasta i Gminy w Serocku czynny jest: 
w poniedziałki w godzinach 8-18, od wtorku do czwartku w godzinach 8-16, 
w piątki w godzinach 8-14, tel. 22 782 88 05

W NUMERZE

Burmistrz miasta i Gminy Serock, artur Borkowski
przyjmuje w poniedziałki wg poniższego schematu:
-  w godz. 12.00–14.00 - osobiście (co 15 minut) w sali nr 15 na parterze urzędu, 

a na spotkania obowiązują zapisy pod tel.: 22 782 88 05 (przyjęcia odbywają się 
zgodnie z wymogami sanitarnymi obowiązującymi z powodu epidemii Covid-19),

- w godz. 14.00–15.00 telefonicznie pod nr. 22 782 88 05.
Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: umg@serock.pl.

Zastępca Burmistrza, marek Bąbolski
będzie pełnił dyżur telefoniczny tel. 22 782 88 05
w godz. 12.00–15.00.

Przewodniczący rady miejskiej w Serocku mariusz rosiński
będzie pełnił dyżur telefoniczny tel. 798 894 440
w godz. 18.30 – 20.30.
Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl. 
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ZApRASZAMy NA pONIŻSZE WydARZENIA:

ZAPISY na koncert w CKiCz, tel. 22 782 80 70
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w programie dzieła W. A. MozArtA, 
L. van BeethovenA, F. ChopinA

Mischa
KOZŁOWSKI
fortepian

13 II 2022 | 18:00
sala widowiskowa CKiCz w Serocku

27 II 2022 godz. 18:00
Centrum Kultury  
i Czytelnictwa w Serocku
ul. Pułtuska 35

BIlety w cenie 20 zł 
dostępne na biletyna.pl  

oraz w sekretariacie CKiCz  
w Serocku

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku 
zaprasza na spotkanie autorskie

26 lutego 2022
godz. 18:00
sala widowiskowa CKiCz  

ul. Pułtuska 35

 wstęp wolny!

IV Gminny 
Konkurs
regulamin na: 
www.kultura.serock.pl 

z a p r a s z a  n a
Centru

m Kultury i C
zytelnictwa 

w Serocku

„Ojciec wie lepiej!”
w wykonaniu Teatru Tup Tup

26.02.2022 o godz. 10:00
sala widowiskowa CKiCz w Serocku, ul. Pułtuska 35

W s t ę p  W O L N Y ! 
Liczba miejsc ograniczona – zapisy w sekretariacie CKiCz i pod nr tel. 22 782 80 70.

Opowieści  
o człowieku,  
który szukał 

s k a r b u...

Zapraszamy dz iec i  na  spotkan ia  z  ba jarką .

w Legionowie  
31.01.2022 r., godz. 11.00-13.00,  

Miejska Biblioteka Publiczna w Legionowie, ul. Kościuszki 8a

w Wieliszewie  
01.02.2022 r., godz. 9.00-11.00 i 11.30-13.30,  

Gminne Centrum Kultury w Wieliszewie,  
Łajski, ul. Stanisława Moniuszki 2 (róg Nowodworskiej)

w Jabłonnie  
02.02.2022 r., godz. 10.00-12.00,  
Gminne Centrum Kultury, ul. Modlińska 102

w Serocku  
03.02.2022 r., godz. 10.00-12.00,  
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, ul. Pułtuska 35

w Nieporęcie  
04.02.2022 r., godz. 10.00-12.00,  
Gminny Ośrodek Kultury w Nieporęcie, ul. Dworcowa 9a
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03.02.2022, godz. 10:00-12:00
Centrum Kultury i Czytelnictwa
w Serocku. 
Spotkanie z Bajarką
„Opowieści o człowieku 
który szukał skarbu. 

04.02.2022, godz. 18:00
sala widowiskowa CKiCz w Serocku
Argentyńskie tanga. Nauka OCHO 
COROTADO, Praktyka tangowa

13.02.2022, godz. 18:00
sala widowiskowa CKiCz w Serocku
Muzyczny Podwieczorek, 
w programie dzieła W. A. Mozarta,
L. van Beethovena, F. Chopina
ZAPISY na koncert w CKiCz,
 tel. 22 782 80 70

26.02.2022, godz. 10:00
sala widowiskowa CKiCz w Serocku. 
Spektakl „ Ojciec wie lepiej!” w 
wykonaniu Teatru Tup Tup, 
W s t ę p W O L N Y ! 
Zapisy w sekretariacie CKiCz
 i pod nr tel. 22 782 80 70.

26.02.2022, godz. 18:00
sala widowiskowa CKiCz w Serocku. 
Spotkanie autorskie,
Piotr Zych „POWRÓT TEMPLARIUSZY”, 
W s t ę p W O L N Y !

27.02.2022, godz. 18:00
sala widowiskowa CKiCz w Serocku. 
Spektakl „Metoda selekcji”
Bilety 20 zł - dostępne na biletyna.pl
i w sekretariacie CKiCz
w Serocku



ROZWIJAMY GMINĘ ROZWIJAMY GMINĘ

54

In
f

o
r

m
a

t
o

r
 G

m
In

y
 S

e
r

o
c

k
In

f
o

r
m

a
t

o
r

 G
m

In
y

 S
e

r
o

c
k

22 grudnia 2021 r., podczas XLV sesji Rady Miejskiej w Serocku, Radni jednogłośnie przyjęli Wieloletnią Prognozę 
Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2021-2036 oraz Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Serock na 2022 rok 
w kształcie zaproponowanym przez Burmistrza.

Budżet gminy jest podstawowym instrumentem zarządzania finansami gminy. W związku z powyższym projekt 
budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej podlegał opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz stałych 
Komisji Rady Miejskiej w Serocku. Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak również stałe Komisje Rady pozytywnie zaopi-
niowały projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2036 oraz projekt uchwały budżetowej na 2022 rok.

https://www.serock.pl/plik,15429,budzet-na-2022-rok.pdf

Budżet Miasta i Gminy Serock na 2022 rok

podatki i opłaty lokalne w 2022 r.
Urząd Miasta i Gminy Serock 
informuje, że od 01 stycznia 
2022 r. zgodnie z Uchwałą nr 

478/XLIII/2021 Rady Miejskiej 
w Serocku z dnia 17 listopada 2021 r. 
obowiązują nowe stawki podatku od 
nieruchomości.

Od 1 stycznia 2022 roku będziemy 
płacić:

podatek od nieruchomości: 
1) od gruntów:
• związanych z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej bez względu na 
sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków – 0,95 zł od 1 m² 
powierzchni,

• pod wodami powierzchniowymi 
stojącymi lub wodami powierzchnio-
wymi płynącymi jezior i zbiorników 
sztucznych – 5,17 zł od 1 ha powierzchni,

• pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego – 0,45 
zł od 1 m² powierzchni,

• niezabudowanych objętych ob-
szarem rewitalizacji, o którym mowa 
w ustawie z dnia 9 października 2015 
roku o rewitalizacji (Dz.U., poz. 1777) i po-
łożonych na terenach, dla których miej-
scowy plan zagospodarowania prze-
strzennego przewiduje przeznaczenie 
pod zabudowę mieszkaniową, usługową 
albo zabudowę o przeznaczeniu miesza-
nym obejmującym wyłącznie te rodzaje 
zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie 
tego planu w odniesieniu do tych grun-
tów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie  
nie zakończono budowy zgodnie z prze-
pisami prawa budowlanego – 3,10 zł od 
1 m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:
• mieszkalnych – 0,81 zł od 1 m² po-

wierzchni użytkowej,
• związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej oraz od bu-
dynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej – 24,20zł od 1 m² po-
wierzchni użytkowej,

• zajętych na prowadzenie działal-
ności gospodarczej w zakresie obrotu 
kwalifikowanym materiałem siew-
nym – 12,04 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej,

 • związanych z udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych w rozumieniu prze-
pisów o działalności leczniczej, zajętych 
przez podmioty udzielające tych świad-
czeń – 5,25 zł od 1 m² powierzchni użyt-
kowej,

• pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego – 
8,27 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 
z wyjątkiem budynków gospodarczych 
i komórek, dla których stawka wynosi 
4,14 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

3) od budowli: 
2% ich wartości określonej na pod-

stawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych.

terminy płatności: osoby fizyczne 
– do 15 marca, do 15 maja, do 15 wrze-
śnia, do 15 listopada

terminy płatności: osoby prawne –
do 15 dnia każdego miesiąca, za styczeń 
do 31 stycznia.

podatek rolny:
• od 1 ha przeliczeniowego gruntów 

gospodarstw rolnych –137,50 zł za 1 ha.

• od 1 ha gruntów stanowiących 
działki rolne – 275,00 zł za 1 ha.

• równowartość 5 q żyta x 55 zł = 
250,00 zł).

podatek leśny: 
Stawka podatku leśnego na 2022 

rok wynosi - 46,6972 zł za 1 ha.
(0,220 m3 x 212,26 zł.)

podatek od środków trans-
portowych (Uchwała Nr 479/
XLIII/2021 Rady Miejskiej w Serocku 
z 17 listopada 2021 r.)

termin płatności: 15 luty i 15 wrze-
sień każdego roku na rachunek banko-
wy gminy, na terenie której znajduje 
się miejsce zamieszkania lub siedziba 
podatnika.

w 2022 roku podatki i opłaty bę-
dziemy wnosić na:

- indywidulane rachunki bankowe 
wskazane w decyzjach podatkowych 
lub w informacjach o opłacie za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi,

- na rachunek ogólny Miasta i Gminy 
Serock o numerze: 28 8013 0005 2007 
0015 0994 0002

- kartą płatniczą w siedzibie Urzędu 
Miasta i Gminy Serock lub bezpośrednio 
w kasie Banku  Spółdzielczego w Legio-
nowie, Fila w Serocku, ul. Rynek 21 .

Opłata  za psa w 2022 roku
Opłata  dotyczy właścicieli psów, 

osób fizycznych zamieszkałych na tere-
nie Miasta i Gminy Serock. 

Do 31 marca 2022 roku na podsta-
wie Uchwały Rady Miejskiej 132/XVI/07 
z 26 listopada 2007 i Uchwały Nr 142/
XVI/2011 z 30 listopada 2011 roku należy 

dokonać opłaty na rachunek bankowy 
Miasta i Gminy Serock. Wysokość opła-
ty rocznej od jednego posiadanego psa 
wynosi 40,00 zł. opłatę należy wnieść  
bez wezwania.

W przypadku  podatników podatku 
rolnego, którzy posiadają gospodarstwo 
rolne przysługuje zwolnienie z tytułu po-
siadania dwóch psów. Również osoby 
w wieku powyżej 65 lat prowadzące samo-
dzielnie gospodarstwo domowe są zwol-
nione  z opłaty z tytułu posiadania jedne-
go psa. Osobom zaliczanym do znacznego 
stopnia niepełnosprawności w rozumieniu 
przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych przysługuje zwolnienie z tytułu 
posiadania jednego psa oraz osobom nie-
pełnosprawnym w rozumieniu przepisów 
ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych - przysługuje 
zwolnienie z tytułu posiadania jednego 
psa asystującego.

Opłaty będzie 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 Serock lub bezpośrednio 
w kasie Banku  Spółdzielczego w Legio-
nowie, odział w Serocku 

Wysokość opłaty miejscowej 
w 2022 roku wynosi 2,17 zł za każdą 
rozpoczętą dobę:

Opłaty należy  dokonać :
- na rachunek bankowy Miasta 

i Gminy Serock o numerze: 28 8013 
0006 2007 0015 0994 0002

Opłata targowa w 2022 roku 
wynosi:

Do 12 m2 zajmowanej powierzchni- 
5 zł za każdy rozpoczęty metr zajmo-
wanej powierzchni dziennie. Powyżej 
12 m2 zajmowanej powierzchni - 8 zł 
za każdy rozpoczęty metr zajmowanej 
powierzchni dziennie przekraczającej 
12 m2. wysokość dziennej opłaty tar-
gowej nie może przekroczyć 852,75 zł.

Zasady handlu na targowisku miej-
skim w Serocku  określa regulamin. 
Treść regulaminu stanowi załącznik do 
Uchwały Nr 200/XX/2016 Rady Miejskiej 
w Serocku z 22 kwietnia 2016 roku.

Podstawa prawna:
• Uchwała Nr 112/XI/2019 z 22 lipca 

2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
regulaminu określającego zasady han-
dlu na targowisku miejskim przy ul. Ry-
nek w Serocku,

• Uchwała 152/XV/2015Rady Miej-
skiej w Serocku z 30 listopada 2015 r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu 
określającego zasady handlu na targo-
wisku miejskim przy ul. Rynek w Seroc-
ku, zmienionej Uchwałą Nr 200/XX/2016 
Rady Miejskiej w Serocku z 22 kwietnia 
2016 r.,

• Uchwała Nr 486/XLIII/2021 z 17 li-
stopada 2021 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie opłaty targowej

ZWROT pOdATKU AKCyZO-
WEGO W 2022 ROKU

W związku ze zmianą ustawy 
z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku 
akcyzowego zawartego w cenie ole-
ju napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019r. poz. 
2188) producenci rolni mogą ubiegać 
się o zwrot podatku akcyzowego za-
wartego w celnie oleju napędowego 
zakupionego o wykorzystywanego do 
upraw rolnych oraz do chowu lub ho-
dowli bydła. 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ww. ustawy 
z 10 marca 2006r. limit zwrotu podatku 
akcyzowego ustala się jako sumę:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki 
zwrotu podatku na 1 litr oleju napędo-
wego, liczby 110 oraz powierzchni użyt-
ków rolnych będących w posiadaniu lub 
współposiadaniu producenta rolnego 
określonej w ewidencji gruntów i bu-
dynków, według stanu na dzień 1 lutego 
danego roku, oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki 
zwrotu podatku na 1 litr oleju napędo-
wego, liczby 40 oraz średniej rocznej 
liczby dużych jednostek przeliczenio-
wych bydła będącego w posiadaniu 
producenta rolnego w roku poprze-
dzającym rok, w którym został złożony 
wniosek o zwrot podatku.

nowy wzór wniosku o zwrot po-
datku akcyzowego zawartego w ce-
nie oleju napędowego wykorzysty-
wanego do produkcji rolnej został 
ogłoszony w drodze rozporządzenia 
ministra rolnictwa i rozwoju wsi 

z 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru 
wniosku o zwrot podatku akcyzowe-
go zawartego w cenie oleju napędo-
wego wykorzystywanego do produk-
cji rolnej.

na stronie internetowej BIP Serock 
oraz na stronie internetowej minister-
stwa rolnictwa i rozwoju wsi jest do-
stępny edytowalny formularz wniosku 
o zwrot podatku akcyzowego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z 3 grudnia 2021 r. (Dz. U. 
z 2021 poz. 2266) w sprawie stawki 
zwrotu podatku akcyzowego zawarte-
go w cenie oleju napędowego wykorzy-
stywanego do produkcji rolnej na 1 litr 
oleju w 2022 r. nie zmienia się stawka 
zwrotu podatku akcyzowego i wynosi 
1 zł za 1 litr. 

od 1 lutego do 28 lutego 2022 r.
należy złożyć do Burmistrza Miasta 

i Gminy Serock wniosek o zwrot podat-
ku akcyzowego zawartego w cenie ole-
ju napędowego wraz z oryginałami fak-
tur VAT stanowiącymi dowód zakupu 
oleju napędowego za okres od 1 sierp-
nia 2021r. do 31 stycznia 2022 r.

W przypadku nie wykorzystania li-
mitu w pierwszym terminie o zwrot 
podatku można ubiegać się  w  drugim 
terminie .

Pieniądze wypłacane będą w pierw-
szym terminie: 1-29 kwietnia 2022 r. 
przelewem na rachunek bankowy po-
dany we wniosku.

Drugi termin naboru wniosków - od 
1 do 31 sierpnia 2022 r. wraz z faktu-
rami VAT, wystawionymi za zakup ole-
ju napędowego od 1 lutego do 31 lipca 
2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku 
określonego na 2022 r.

W drugim terminie pieniądze wypła-
cane będą w dniach  3 – 31 października 
2022 r.  przelewem na rachunek banko-
wy podany we wniosku.

Informacje: zakładka BIP/PRAWO 
LOKALNE/PODATKI I OPŁATY/ .

Wszelkie szczegółowe informacje 
dotyczące składania wniosków będą 
udzielane przez pracowników refe-
ratu Podatków, Opłat Lokalnych 
i windykacji Urzędu Miasta i Gminy 
Serock, BOM - parter stanowisko nr 1 
pod numerem telefonu (22) 782 88 58, 
(22) 782 88 09, (22) 782 88 30. 
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Płacąc podatki w kasie banku oraz 
przy użyciu karty płatniczej nie pono-
simy dodatkowych opłat.

Od 1 października 2016 roku nie 
można dokonywać wpłaty podatków 
lokalnych w formie gotówki w sie-
dzibie Urzędu Miasta i Gminy Serock. 
wpłaty podatków w formie gotówki 
przyjmuje Bank Spółdzielczy w Le-
gionowie, którego siedziba znaj-

duje przy rynku w Serocku. wpła-
cając podatki prosimy o posiadanie 
decyzji wymiaru podatku. decyzja 
zawiera kwotę raty podatku oraz 
numer rachunku bankowego, na 
który należy wpłacić podatek. Są to 
informacje niezbędne do wykonania 
dyspozycji płatności podatku przez 
pracownika banku. dane te znajdu-
ją się na decyzjach podatkowych 

doręczanych podatnikom  na po-
czątku każdego roku. W przypadku 
braku decyzji niezbędne informacje 
można uzyskać osobiście w Urzędzie 
Miasta i Gminy Serock (BOM stanowi-
sko 1-parter) lub pod numerem tele-
fonów: 022 782-88-07; 022 782-88-09; 
022 782-88-30; 022 782-88-58. od po-
branych kwot bank nie nalicza do-
datkowych opłat.

Z inwestycyjnego punktu 
widzenia rozpoczynający 
się właśnie 2022 r. będzie 

konsekwentną kontynuacją 
realizacji nakreślonych przed kilkoma 
laty planów. Duża część środków, bo 
aż około 5 mln, zostanie przeznaczo-
na na modernizację i rozbudowę bazy 
szkolno-przedszkolnej. Na tę kwotę 
składa się rozbudowa obiektu w Woli 
Kiełpińskiej i remont wraz z rozbudową 
o część żłobkową przedszkola w Ze-
grzu. Ponadto dobiega końca projekto-
wanie rozbudowy Szkoły Podstawowej 
w Serocku o nową dużo większą salę 
gimnastyczną, sale świetlicowe i dodat-
kowe sale lekcyjne. 

Równie istotną część tegoroczne-
go budżetu inwestycyjnego stanowi 
budowa infrastruktury sportowo-re-

kreacyjnej. Spora ilość środków prze-
znaczonych na ten cel wynika w dużej 
mierze z otrzymanego w ramach rządo-
wego funduszu Polski Ład, dofinanso-
wania na budowę pełnowymiarowego 
boiska o sztucznej nawierzchni w Ja-
dwisinie, w kwocie ponad 7 mln. Obok 
tego przedsięwzięcia realizowanych 
będzie sporo mniejszych, inicjowanych 
głównie przez sołectwa, zadań z tego 
obszaru (rozpoczęcie budowy placu 
zabaw w Stanisławowie, doposażenia 
i modernizacje funkcjonujących już te-
renów rekreacyjnych).

Plan na ten rok zakłada też realizację 
licznych zadań z zakresu budowy dróg i 
oświetlenia ulicznego, wodociągów oraz 
kanalizacji. Co prawda w tych obszarach 
w tym roku będziemy skupiać się głównie 
na projektowaniu. Nie oznacza to jednak, 

że nie będą realizowane żadne roboty bu-
dowlane. Na najbliższe miesiące zaplano-
wano chociażby przebudowę ul. Zakro-
czymskiej w Serocku w zakresie budowy 
ścieżki rowerowej na całym jej odcinku, 
czy rozpoczęcie przebudowy drogi gmin-
nej w Wierzbicy (tu termin rozpoczęcia 
robót będzie uzależniony od terminów 
rozstrzygnięcia drugiego naboru w ra-
mach rządowego funduszu Polski Ład), 
rozpoczęcie bardzo istotniej z punktu 
widzenia zaopatrzenia gminy w wodę in-
westycji tj. przebudowy stacji uzdatniania 
wody w Stasim Lesie, czy też kontynuacja 
rozpoczętych już w ubiegłym roku zadań 
polegających na budowie sieci kanalizacji 
sanitarnych w Borowej Górze/Dosinie czy 
w Jadwisinie.

Przed nami kolejny intensywny rok.
ZOSiP

plany inwestycyjne na rok 2022

Wyłożenie projektów do publicznego wglądu
Wyłożenie do publicznego 
wglądu projektu zmiany miej-
scowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego mia-
sta Serock – obszar C (położony między 
ulicami Rzemieślniczą, Warszawską 
i 3 Maja; k. sklepów Rossmann i Bie-
dronka).

Referat Gospodarki Gruntami Pla-
nowania Przestrzennego i Rozwoju 
informuje, że projekt zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Serock – obszar C, 
obejmujący obręby 13, 14, 15 w Serocku, 
znajduje się ponownie w fazie wyłoże-
nia do publicznego wglądu, w terminie 
od dnia 26 stycznia 2022 r. do 17 lutego 
2022 r. W dniu 10.02.2022 r. o godzinie 

14.00 w sali konferencyjnej (pok. 33) 
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, Ry-
nek 21, odbędzie się dyskusja publiczna 
nad rozwiązaniami przyjętymi w pro-
jekcie zmiany miejscowego planu. Ter-
min wnoszenia uwag upływa w dniu 
4.03.2022 r.

Ponowne wyłożenie wynika z wyda-
nego rozstrzygnięcia nadzorczego Wo-
jewody Mazowieckiego z dnia 08.12.2021 
r. Ramy zmiany planu określone zostały 
uchwałą intencyjną nr 103/XI/2019 Rady 
Miejskiej w Serocku z dnia  22 lipca 2019 r. 
i dotyczą w szczególności:

• zmianie ulegają zapisy dotyczące 
wysokości zabudowy dla części tere-
nów obiektów produkcyjnych, skła-
dów i magazynów i zabudowy usłu-

gowej, oznaczone na rysunku planu 
symbolem P/U,

• zmianie ulega przebieg nieprzekra-
czalnej linii zabudowy pomiędzy pose-
sjami przy ul. Warszawskiej nr 30 i 32, 

Wyłożenie projektu planu odbywa 
się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
w Serocku w punkcie obsługi mieszkań-
ca, stanowisko nr 3 w godzinach pracy 
urzędu. Projekt zmiany planu jest za-
mieszczony również na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej pod adresem: ht-
tps://www.bip.serock.pl/75,ogloszenia.

Wyłożenie do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego mia-

sta Serock – obszar D (położony między 
ulicami: Warszawską, Radzymińską i Ra-
dziwiłła).

Referat Gospodarki Gruntami Pla-
nowania Przestrzennego i Rozwoju 
informuje, że projekt zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Serock – obszar D, 
obejmujący obręby 17, 18, 19 w Seroc-
ku, znajduje się w fazie wyłożenia do 
publicznego wglądu, w terminie od 
dnia 19 stycznia 2022 r. do 14 lutego 
2022 r. W dniu 20.01.2022 r. o godzinie 
14.00 w sali konferencyjnej (pok. 33) 
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, Ry-

nek 21, odbędzie się dyskusja publiczna 
nad rozwiązaniami przyjętymi w pro-
jekcie zmiany miejscowego planu. Ter-
min wnoszenia uwag upływa w dniu 
1.03.2022 r.

Ramy zmiany planu określone 
zostały uchwałą intencyjną nr 355/
XXXIV/2017 Rady Miejskiej w Seroc-
ku z dnia 30 czerwca 2017 i dotyczą 
w szczególności:

• rozróżnieniu podlega sprawa bu-
dowy odcinków tłocznych sieci kanali-
zacyjnych i ich parametry,

• zmianie podlegają dopuszczalne 
parametry sieci wodociągowych, do-

puszcza się budowę ujęć własnych na 
terenach niezwodociągowanych,

• rozszerzamy możliwość w zago-
spodarowaniu wód opadowych. 

Wyłożenie projektu planu odbywa 
się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
w Serocku w punkcie obsługi miesz-
kańca, stanowisko nr 3 w godzinach 
pracy urzędu. Projekt zmiany planu jest 
zamieszczony również na stronie Biu-
letynu Informacji Publicznej pod adre-
sem: https://www.bip.serock.pl/75,o-
gloszenia. 

Referat Gospodarki Gruntami 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

W wyniku wypadku, który miał miejsce 14 stycznia na serockiej plaży zniszczeniu uległo serockie molo. Zniszczonych 
zostało około 10 mb drewnianej barierki, dwa stopnie i kilka desek podestowych. Jesteśmy na etapie przygotowania 
zabezpieczenia mola do czasu jego gruntownego remontu, aby korzystanie z niego było w pełni bezpieczne. O po-

stępach prac i otwarciu mola dla użytkowników będziemy Państwa informować. Do tego czasu prosimy o niekorzy-
stanie z części stałej mola i zachowanie szczególnej ostrożności na pozostałych jego częściach. 

Zamknięcie mola dla użytkowników

podsumowanie roku 2021 w „Wodociągach”
Początek nowego roku jest 
dobrym czasem na dokonanie 
pewnych podsumowań. Rok 

2021 to kolejny rok działalno-
ści Miejsko-Gminnego Zakładu Wodo-
ciągowego w Serocku w okresie sza-
lejących kolejnych fal pandemii wirusa 
Covid 19. Chociaż na dzień dzisiejszy nie 
mamy jeszcze szczegółowych danych 
księgowych możemy powiedzieć, iż 
plan finansowy zakładu zrealizował się 
prawie w 100% po stronie przychodów 
oraz kosztów i osiąga wysokość prawie 
3 mln zł.

Na inwestycje wodociągowe wy-
datkowano kwotę 480 tys. zł. Główne 
zadania, które zostały zrealizowane 
w minionym roku to: 

- przebudowa sieci wodociągowej 
w ul. Polnej w Serocku,

- budowa sieci wodociągowej w ul. 
Waniliowej w Maryninie,

- przebudowa przyłączy wodocią-
gowych we wsi Stanisławowo,

- budowa sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami w ul. Tolka Banana w No-
wej Wsi,

- budowa sieci wodociągowej w ul. 
Radosnej w Stasim Lesie,

- budowa sieci wodociągowej w ul. 
Dosińskiej w Jachrance,

- wykonanie dokumentacji technicz-
nej na budowę, rozbudowę i moder-
nizację stacji wodociągowej w Stasim 
Lesie,

- wykonanie dokumentacji tech-
nicznej na budowę sieci wodociągowej 
w Maryninie, Łasze ul. Kreta, oraz Seroc-
ku ul. Traugutta i Pogodna. 

Zakład przez cały rok prowadził 
nadzór nad jakością wody wykonując 
badania próbek wody w punktach kon-
trolnych. W zadaniu tym zakład ściśle 
współpracował z Powiatową Stacją 
Sanitarno-Epidemiologiczną. Badania 

wody wykonywała firma posiadająca 
odpowiednie akredytacje i wdrożony 
system kontrolny – Jars Sp. z o.o. z Łajsk.

Aby zachować ciągłość dostawy 
wody, zakład własnymi siłami i poprzez 
ww. firmę usuwał ujawnione awarie na 
urządzeniach wodociągowych. 

Pod koniec 2021 roku została odda-
na i uruchomiona zmodernizowana sta-
cja uzdatniania wody Serock-Nasielska. 
Z początkiem roku 2022 stacja przejęła 
zaopatrzenie w wodę całego miasta 
Serock. Wraz z modernizacją stacji wo-
dociągowej powstała nowa siedziba 
Miejsko-Gminnego Zakładu Wodocią-
gowego, w której zakład obsługuje in-
teresantów od 2 listopada 2021 roku.

Pomimo trudnej sytuacji epidemiolo-
gicznej panującej w 2021 roku, która rów-
nież dotknęła pracowników zakładu, nie 
została przerwana ciągłość pracy, nadzo-
ru, czy obsługi interesantów -  podpisano 
ok. 500 umów na dostawę wody i wyda-
no ponad 400 warunków technicznych 
na przyłączenie do sieci wodociągowej.

Miejsko-Gminny
Zakład Wodociągowy w Serocku
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Informujemy, że do nasze-
go zespołu lekarzy dołączył 
dr Sławomir Surowiec – 

specjalista pediatrii, lekarz 
z wieloletnim stażem. Świadczenia 
medyczne w zakresie POZ w udziela-
ne są  w postaci teleporad oraz wizyt 
stacjonarnych w SPZOZ w Serocku 
przy ul. Kędzierskich 2. Wizyty należy 
umawiać telefonicznie pod numerami: 
22 782 66 00 lub 01 lub 09, 22 768 00 

13, 793 875 536 lub za pośrednictwem 
e-Rejestracji dostępnej na stronie www.
zdrowie.serock.pl.

Grafik pracy specjalisty pediatrii 
Sławomira Surowca:
Pon.: 12.00 - 19.00; Wt.: 08.30  - 14.30
Śr.: 12.00 – 19.00; Czw.: 08.30 - 14.30
Pt.: 10.30 - 15.00

Ośrodek Zdrowia przy ul. Drewnow-
skiego 1 w Zegrzu czynny jest od po-

niedziałku do piątku w godzinach: Pon. 
7:45-11:15, Wt.- Pt. 11:00-14:30.

Punkt Pobrań czynny jest w ponie-
działki 7:45-10:00. Kontakt telefoniczny: 
22 611 19 77.

Zespół ośrodka Zdrowia w Ze-
grzu tworzą:

Specjalista chorób wewnętrznych 
Artur Banaszek oraz mgr pielęgniarstwa 
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa 
rodzinnego Grażyna Żukowska.

Nowy specjalista pediatrii w Serocku

Szczepienia przeciwko Covid-19
Od nowego roku przeciwko 
Covid-19 można zaszczepić 
się w SP ZOZ w Serocku (przy 

ul. Kędzierskich 2) i w Zegrzu 
(przy ul. Drewnowskiego 1). Obowiązują 
zapisy (zapisać się można telefonicznie 
pod nr tel 22 782 66 00/01 oraz innymi 
dostępnymi sposobami).

w styczniu w serockiej przychod-
ni szczepienia realizowane będą także 
w soboty, w godzinach 9.00-14.00. Do 
szczepienia będzie kwalifikował lekarz, 
co jest ważne szczególnie w przypadku 
szczepienia dzieci powyżej 5 r.ż., przy któ-
rych konieczna jest obecność lekarza w ze-
spole. W soboty w przychodni będą mogły 

się zaszczepić także osoby niezapisane. 
Szczepienia realizowane są także w punk-
cie szczepień powszechnych w przychod-
ni w Zegrzu – na zapisy (pod nr 22 611 19 77).

W obu punktach można się zaszcze-
pić zarówno pierwszą dawką jak i daw-
ką przypominającą szczepionkami: Pfi-
zer, Moderna, Johnson&Johnson.

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie, które-
go celem jest zapewnienie wsparcia socjalnego 
w związku z rosnącymi cenami energii. 

Dodatek osłonowy jest realizowany przez Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Serocku ul. Kościuszki 15.

Przysługuje on gospodarstwom domowym, w których 
przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł 
w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę 
w gospodarstwie wieloosobowym.

wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
• Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 

400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 
złotych,

• Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy 
założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie 
na osobę,

• Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* 
przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych mie-
sięcznie na osobę,

• Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 
1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 zło-
tych miesięcznie na osobę.

Wniosek o dodatek osłonowy jest dostępny w siedzibie 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku oraz do pobrania na 
stronie internetowej Ośrodka www.ops.serock.pl

* kwota dofinansowania uzależniona jest od źródła dofi-
nansowania.

dodatek osłonowy

Ślubowanie nauczycieli mianowanych

Wnioski o dofinansowanie zajęć sportowych
dla uczniów w 2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Se-
rock złożył wnioski do Mi-
nistra Sportu i Turystyki na 

dofinansowanie w 2022 r. or-
ganizacji zajęć sportowych dla uczniów: 
programu powszechnej nauki pływania 
„Umiem pływać” oraz zajęć sportowych 
dla uczniów z elementami gimnastyki 
korekcyjno – kompensacyjnej.

W programie „Umiem pływać” zapla-
nowano udział 180 uczniów tj. 13 grup 
zajęciowych z czterech szkół podstawo-
wych prowadzonych przez Miasto i Gmi-
nę Serock. Program zajęć sportowych 
z elementami gimnastyki ma być reali-
zowany również we wszystkich szkołach 
podstawowych, łącznie przewiduje się 
udział 162 uczniów w 9 grupach.

Ogółem w projektach w 2022 roku 
będzie uczestniczyło 342 dzieci tj. ok. 
60% wszystkich uczniów klas I-III. Pro-
jekty przewidują przeprowadzenie 
20 godzin zajęć na każdą grupę i są 
bezpłatne dla ucznia. Rozstrzygnięcie 
wniosków i rozpoczęcie zajęć planowa-
ne jest w drugiej połowie marca 2022 r.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

29.12.2021 r. dwie nauczycielki zatrudnione w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock, 
w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Serock, złożyły ślubowanie w związku z nadaniem im stopnia nauczyciela 
mianowanego oraz odebrały akt awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Do grona nauczycieli mianowanych dołączyły:
Pani Monika Kazbieruk – nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne w Samorządowym Przedszkolu im. Krasnala 

Hałabały w Serocku,
Pani Magda Agnieszka Wysocka – wychowawca w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku.
Nauczycielkom, które złożyły ślubowanie i uzyskały kolejny awans zawodowy serdecznie gratulujemy i życzymy wielu 

sukcesów w dalszej pracy zawodowej.
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Zmiany w Lokalnej Komunikacji Autobusowej w 2022 r.
Rok 2021 przyniósł szereg 
zmian w funkcjonującej do-
tychczas Lokalnej Komuni-

kacji Autobusowej na terenie 
Miasta i Gminy Serock.

Największą z nich było wprowadze-
nie bezpłatnych przejazdów dla wszyst-
kich pasażerów. Podyktowane zostało to 
przede wszystkim względami sanitarny-
mi. W czasach epidemicznych chcieliśmy 
wyeliminować obrót gotówki w auto-
busach, a także ograniczyć tłoczenie się 
pasażerów w wejściu do pojazdu. Takie 
rozwiązanie zmniejszyło także opóźnie-

nia, które wcześniej wynikały z koniecz-
ności wydawania biletów. Obserwujemy 
obecnie bardzo duże zainteresowanie 
naszymi liniami, co bardzo cieszy, ponie-
waż przyczynia się do ograniczania uży-
wania samochodów osobowych.

2021 rok przyniósł także zmiany 
w funkcjonowaniu linii 1 i 2 (tzw. pętli), 
które kursują po terenie wszystkich miej-
scowości gminy, znajdujących się po za-
chodniej stronie Narwi. Linie wyruszają 
w przeciwnych kierunkach, w większości 
przypadków o podobnych godzinach, 
dzięki czemu dojazd do większości miej-

scowości został znacznie skrócony. Li-
nie 3 i 4 (kursujące „za wodą”, czyli po 
wschodniej stronie Narwi) także zostały 
rozszerzone o przystanki: „Kania Polska 
ul. Bindugi” oraz „Serock ul. Dłużew-
skich”. Zmiana podyktowana była wnio-
skami mieszkańców.

Wprowadzono dodatkowe 3 pary 
kursów na linii 5 (Dębe – Legionowo – 
Dębe), a także 5 par kursów na linii 5 zo-
stało rozszerzonych o dodatkowy przy-
stanek „Dębe Ośrodek Zdrowia”. Linia 6 
została rozszerzona o jeden dodatkowy 
kurs w godzinach porannych.

Michaś ma prawie 7 lat i z ogromną siłą pokonuje 
przeciwności spowodowane autyzmem. 

Pomagają mu w tym różnego rodzaju terapie, 
szerokie wspieranie organizmu, 
specjalna dieta, suplementacja.

Szymańska, 12387

Szymańska, 12387

Seniorzy dla Super-Seniorów
Seniorzy z Serockiej Akademii Seniora, w tygodniu przedświątecznym, przygotowali paczki i życzenia dla Super-Se-
niorów: 80, 90, a nawet blisko 100-latków. Mikołaj i Śnieżynka, wcześniej ustalając termin wizyty, wręczali Super-Se-
niorom paczki z owocami, pierniczkami, pledem, poduszeczką przytulanką, kalendarzem i życzeniami świątecznymi. 

Spotkaliśmy się z bardzo miłym odbiorem, a podziękowaniom nie było końca. W oczach Super-Seniorów widzieliśmy 
radość, a nawet wzruszenie i wdzięczność, za to, że o Nich pamiętamy. Drzwi otwierały nam osoby niedowidzące, o lasce, na 
wózku. Miło było  zobaczyć uśmiech na twarzach Tych wspaniałych ludzi. Wszelkiej pomyślności w nowym roku życzy 

Serocka Akademia Seniora
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Obowiązek sprawozdawczy - nieczystości ciekłe
Przypominamy, że zgodnie z art. 9o ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) pod-

miot prowadzący działalność w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań.

Zgodnie z ww. art. sprawozdanie jest przekazywane 
wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie 
do końca miesiąca następującego po kwartale, którego 
dotyczy.

Zgodnie z ustawą, sprawozdanie musi zawierać:
• informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych ode-

branych z obszaru danej gminy;
• informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości 

ciekłych, wraz ze wskazaniem stacji zlewnej, do której zosta-
ły przekazane odebrane nieczystości ciekłe;

• liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały 
odebrane nieczystości ciekłe.

Należy również pamiętać, że podmiot prowadzący dzia-
łalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych, dołącza do sprawozdania 

wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie obję-
tym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorni-
ków bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz 
wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy 
rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię 
i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, 
a także adres nieruchomości.

Wzór sprawozdania określił Minister właściwy do spraw 
środowiska w drodze rozporządzenia. 

Link do pobrania wzoru sprawozdania: https://www.biz-
nes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/371

terminy składania sprawozdań:
• za I kwartał do 30 kwietnia
• za II kwartał do 31 lipca
• za III kwartał do 31 października
• za IV kwartał do 31 stycznia kolejnego roku
W przypadku gdy sprawozdanie jest sporządzone nierze-

telnie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wzywa podmiot, 
który przekazał sprawozdanie, do jego uzupełnienia lub po-
prawienia w terminie 14 dni.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Obowiązek złożenia deklaracji
Przypominamy o obowiązku 
złożenia deklaracji o źró-
dłach ciepła oraz źródłach 

spalania paliw, który doty-
czy każdego właściciela oraz zarządcy 
budynku. Deklarację należy złożyć do 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Bu-
dynków, prowadzonej przez Główny 
Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB) 
do końca czerwca 2022 roku. Właścicie-
le nieruchomości/zarządcy budynków 
posiadający profil zaufany mogą zło-
żyć deklarację za pomocą formularza 
internetowego: https://ceeb.gov.pl/. 
Ponadto istnieje możliwość złożenia 

deklaracji w wersji papierowej osobi-
ście, bądź przesłanie za pomocą poczty 
tradycyjnej do właściwego urzędu ze 
względu na lokalizację budynku.  

Obowiązek złożenia deklaracji ist-
nieje od 1 lipca 2021 roku. Ponadto 
w przypadku nowo powstałych budyn-
ków właściciel/zarządca budynku od 
momentu uruchomienia nowego źródła 
ciepła lub spalania paliw ma 14 dni na 
złożenie deklaracji. Obowiązek dotyczy 
zarówno właścicieli budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych (formularz A) 
jak i budynków wykorzystywanych na 
cele rekreacyjne (formularz B). 

Za niezłożenie deklaracji wójt (bur-
mistrz, prezydent miasta) będzie mógł 
nałożyć grzywnę w drodze mandatu 
karnego, który będzie stanowił dochód 
własny gminy.

UwaGa: Deklaracja o źródłach cie-
pła nie jest tożsama z ankietą, którą 
mieszkańcy składali pod koniec ubiegłe-
go roku w ramach Aktualizacji, inwenta-
ryzacji indywidualnych źródeł ciepła na 
terenie Miasta i Gminy Serock. To dwie 
różne kwestie.

Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Uchwała antysmogowa 
na obszarze województwa mazowieckiego

W związku z przyjęciem 
przez Sejmik Województwa 
Mazowieckiego, 24 paź-

dziernika 2017 roku, uchwały 
162/17 w sprawie wprowadzenia na 
obszarze województwa mazowiec-
kiego ograniczeń i zakazów w zakre-
sie eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw, mieszkańcy 
województwa mazowieckiego zostali 
zobowiązani do wymiany źródeł cie-
pła, niespełniających norm ekopro-
jektu. Podjęte działania mają na celu 
przede wszystkim poprawę jakości 

powietrza w województwie mazo-
wieckim. 

Zapisy uchwały są następujące:
- od 11 listopada 2017 roku nie można 

montować urządzeń niespełniających 
norm ekoprojektu,

- od 1 lipca 2018 roku nie wolno spa-
lać mułów, flotokoncentratów węglo-
wych oraz ich mieszanek, węgla bru-
natnego, węgla kamiennego w postaci 
sypkiej oraz wilgotnej biomasy.

Ponadto uchwała określa terminy do 
kiedy można użytkować zamontowane:

1) kotły:

- do 31.12.2022 r.- posiadające klasę 
niższą niż 3, 

- do 31.12.2027 r.- posiadające klasę 
3,4 i 5,

- od 2027 r. można użytkować tylko 
kotły, które spełniają wymogi ekopro-
jektu.

2) kominki, piece, nagrzewnice:
- do 31.12.2022 r.- które nie spełniają 

wymogów ekoprojektu. W tym przy-
padku wystarczającym będzie wypo-
sażenie w urządzenie, które ograniczy 
emisję pyłu do wartości określonych 
w ekoprojekcie.

Na mieszkańców, którzy nie wymie-
nią swoich pieców/kotłów niespełnia-
jących norm ekoprojektu, może zostać 
nałożona kara grzywny w kwocie do 
5 tys. zł lub mandat do 500 zł, który jest 
nakładany przez uprawnione organy. 
Zgodnie z art. 225 kodeksu karnego, 
udaremnienie lub utrudnianie przepro-
wadzenia kontroli w zakresie ochrony 
środowiska jest przestępstwem zagro-
żonym karą aresztu. 

Mając na uwadze nałożone ww. 
obowiązki, zachęcamy Państwa do 
zaplanowania wymiany źródeł cie-
pła. Przypominamy, że na wymianę 
pieców/kotłów istnieje możliwość 
skorzystania z dotacji gminnej oraz 
z Programu Czyste Powietrze realizo-
wanego przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. Szczegółowe 
informacje o programach są dostęp-

ne na stronach internetowych: www.
serock.pl w zakładce ochrona środo-
wiska oraz www.portal.wfosigw.pl. 
Ponadto osoby zainteresowane 
mogą skorzystać z tzw. ulgi na ter-
momodernizację budynków jednoro-
dzinnych (szczegóły we właściwym 
dla miejsca zamieszkania Urzędzie 
Skarbowym). 

Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa 

Nowy rok przynosi kolejne zmia-
ny, mające na celu ułatwić Państwu 
podróżowanie Lokalną Komunikacją 
Autobusową. Przede wszystkim skupili-
śmy się na rozkładach obowiązujących 
w weekendy i święta. Od 1 stycznia na 
wszystkich liniach zostają wyszczegól-
nione rozkłady obowiązujące w dni ro-
bocze, a także rozkłady obowiązujące 
w soboty, niedziele i święta.

Dotychczas na terenie gminy funk-
cjonowały linie 1A i 2A (tzw. weeken-
dowe), które obejmowały swym zasię-
giem teren całej gminy (czyli na trasie 
linii 1, 2 oraz 4). Długość tych linii gene-
rowała jednak problemy związane z do-
pasowaniem ich do godzin przyjazdów/ 
odjazdów linii 6/6N (Wierzbica – Serock 
– PKP Legionowo).

Od nowego roku linie 1A i 2A zostają 
wcielone do linii 1, 2 oraz 4. Obecnie linie 
weekendowe to łącznie 3 kursy w sobo-
ty oraz 3 kursy w niedziele i święta. Zmia-
na polega na dwukrotnym zwiększeniu 
częstotliwości kursów, tj. do 6 kursów 
w soboty, niedziele i święta.

Linie 3 i 4 zostają rozszerzone 

o nowy przystanek – „Serock ul. Kuli-
gowskiego”, co oznacza, zmianę prze-
biegu trasy w kierunku powrotnym. Kur-
sy powyższych linii nie będą już wracały 
od przystanku „Serock ul. Dłużewskich” 
tą samą drogą, a zostaną skierowane 
w ul. Polną, następnie ul. B. Chrobrego 
dojadą do przystanku „Serock Centrum 
01”. Weekendowy wariant linii 4 będzie 
się teraz składał z 7 kursów (zamiast 
trzech dotychczas).

Na linii 5 dodane zostają dwie pary 
kursów (tj. po dwa kursy w obu kierun-
kach) w dni robocze, a liczba kursów w 
weekendy zostaje zwiększona. Obec-
nie kursuje 5 par kursów w soboty oraz 
3 pary kursów w niedziele i święta. Od 
nowego roku będzie to 8 par kursów 
w soboty, niedziele i święta.

Linia 6 zostaje rozszerzona o kolejne 
dwie pary kursów, a linia 6N będzie od no-
wego roku kursowała po tej samej trasie 
co linia 6. W soboty obecnie kursuje 9 par 
kursów, a w niedziele 8. Od 1 stycznia linia 
6 weekendowa będzie składać z 13 par 
kursów w soboty, niedziele i święta.

W 2022 roku utrzymane zostają bez-

płatne przejazdy Lokalną Komunikacją 
Autobusową.

 System Informacji 
Pasażerskiej 
kiedyPrzyjedzie.pl
Od 1 stycznia 2022 roku Lokalna Ko-

munikacja Autobusowa, której organiza-
torem jest Miasto i Gmina Serock, funk-
cjonuje w serwisie KiedyPrzyjedzie.pl. 
Jest to system informacji pasażerskiej 
mający na celu ułatwienie poruszania się 
autobusami lokalnymi. Zawierać będzie 
wykaz wszystkich przystanków autobu-
sowych na terenie Gminy Serock, a tak-
że rozkłady jazdy oraz tabliczki przystan-
kowe dla każdego przystanku. Pasażer 
będzie mógł sprawdzić na rozkładzie 
statycznym za ile czasu przyjedzie kolej-
ny autobus, którą linię autobus realizuje 
oraz jakie są następne przystanki na jego 
trasie. Zachęcamy do pobrania aplikacji 
na Państwa smartfony.

Rozkłady jazdy LKA na 2022 rok 
dostępne są na stronie www.serock.pl 
w zakładce dla Dla Mieszkańca/Lokalna 
Komunikacja Autobusowa.

Miasto i Gmina Serock po raz trzeci z dopłatą 
Wojewody do Lokalnej Komunikacji Autobusowej!

Nasz wniosek o objęcie dopłatą realizacji zadań własnych organizatora w zakresie przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności publicznej został trzeci rok z rzędu rozpatrzony pozytywnie. Kwota wniosku opiewa 
na 1 872 634,80 zł. Pozyskane środki wspierają rozwój Lokalnej Komunikacji Autobusowej na terenie naszej Gminy.
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Grudniowy odbiór odpadów

podpisana umowa na usuwanie odpadów

W grudniu 2021 r. sprzed te-
renu posesji mieszkańców 
naszej gminy zebrano ponad 

441 ton odpadów. Po obo-
wiązujących stawkach na grudzień za 
1 tonę odpadów komunalnych sprzed 
posesji mieszkańców Gmina zapłaciła 
ponad 357 tysięcy złotych. 

Największy udział wśród zebranych 
frakcji stanowiły odpady zmieszane (304 
tony), dla porównania w poprzednim 
miesiącu zebrano 288 ton zmieszanych 
odpadów niesegregowanych. Natomiast 
drugą z kolei, pod względem ilości gru-
pą były odpady z tworzyw sztucznych 
(prawie 55 ton), niemalże identyczna 
ilość została odebrana w listopadzie. 
Jak widać na załączonym niżej wykre-
sie, nastąpił duży spadek odpadów ule-
gających biodegradacji, w listopadzie 
bioodpadów zebrano w ilości ponad 
265 ton, natomiast w grudniu było to 
40 ton. Sprzed posesji od mieszkańców 
zostało odebranych 27 ton odpadów 
szkła. Z kolei najmniejszą ilość odpadów 
wytworzonych i zebranych stanowiły 
papier i tektura (16 ton).

W związku z tak dużą ilością ode-
branych odpadów niesegregowanych 
w strumieniu wszystkich zebranych 
odpadów przypominamy o obowiąz-
ku segregacji odpadów na podstawie 
obowiązującego rozporządzenia mi-
nistra Środowiska z dnia 29 grudnia 
2016 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu selektywnego zbierania 
wybranych frakcji odpadów (dz.U. 
z 2017 r. poz. 19)

Główna zasada Jednolitego Sys-
temu Segregacji Odpadów (JSSO) jest 
jedna – należy oddzielać surowce od 
odpadów, które nie nadają się do po-
wtórnego przetworzenia. Na jakie frak-
cje dzielimy odpady? Odpady, zgodnie 
z obowiązującym rozporządzeniem 
dzielimy na: metale i tworzywa sztucz-
ne – worki koloru żółtego, papier – wor-
ki niebieskie, a także szkło, opakowania 
szklane – do worków zielonych i odpa-
dy biodegradowalne – worki brązowe. 

Zbieranie osobno papieru, szkła, 
tworzyw sztucznych wraz z metalem, 
a także oddzielanie odpadów biode-
gradowalnych pozwala uzyskać najbar-
dziej pełnowartościowe surowce do 
ponownego przetworzenia.

Przy segregacji bezwzględnie trze-
ba pamiętać o odpadach niebezpiecz-
nych, do których zaliczają się zużyte ba-
terie i akumulatory, przeterminowane 
lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady 
po żrących chemikaliach (np. środkach 
ochrony roślin). Tych odpadów w żad-
nym wypadku nie wolno wyrzucać do 
frakcji odpadów niesegregowanych. 
Można je oddać w specjalnie wyzna-
czonych punktach w sklepach i apte-
kach, a także do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych, czyli 
tzw. PSZOK-u na ul. Nasielskiej 21 w Se-
rocku, który czynny jest od wtorku do 
soboty, w godzinach 7.00-15.00.

Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

wykres nr 1.  Udział poszczególnych frakcji odpadów w całkowitej masie odpadów 
odebranych od właścicieli nieruchomości w grudniu 2021 r.

11 stycznia 2022 roku została podpisana umowa na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do 
owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał Miastu 
i Gminie Serock dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka 

do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. 
Dotacja w wysokości do 6.406,00 zł stanowi ponad 60% kosztu kwalifikowanego zadania. Pozostałe 40% w kwocie 

3 844,00 zł pochodzić będzie z budżetu Miasta i Gminy Serock. W ramach zadania planowana jest utylizacja około 13 ton od-
padów z folii rolniczych, siatki i sznurka o owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Osoby, które złożyły wnioski o dofinansowanie realizacji zadań związanych z  usuwaniem folii rolniczych i innych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej w 2021 r. zostaną poinformowane o dalszej procedurze postępowania ze zgłoszonymi 
odpadami, po wyłonieniu firmy realizującej przedmiotowe zadanie.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

prawidłowe przeznaczenie koszy ulicznych
Dla większości z nas natural-
ne jest, że tak prozaicznego 
tematu nie trzeba rozwijać 

i poświęcać mu uwagi. Nieste-
ty, w związku z nagminnym zjawiskiem 
wyrzucania przez mieszkańców i in-
nych właścicieli nieruchomości, wor-
ków ze śmieciami do koszy ulicznych, 
przypominamy, jakie przeznaczenie 
mają pojemniki na śmieci zlokalizowa-
ne przy chodnikach, przystankach czy 
na placach zabaw. 

Kosze uliczne służą do pozostawia-
nia odpadów, które powstały w trakcie 
przemieszczania się ludzi po terenach 
miejskich, czy rekreacyjnych, położo-
nych na terenie publicznym. Tymcza-
sem notorycznie wypełniane są pry-
watnymi odpadami mieszkańców, 
popiołem, resztkami jedzenia. Gdy 
odpady nie mieszczą się w przepełnio-
nych koszach, reklamówki, wręcz worki 
z odpadami, dostawiane są obok koszy 
ulicznych. Dodatkowym ujemnym skut-
kiem podrzucania odpadów do koszy 
ulicznych, jest ich rozwlekanie przez 
poszukujące pożywienia zwierzęta, co 
powoduje wokół dodatkowy bałagan.

Pracownicy Miejsko-Gminnego Za-
kładu Gospodarki Komunalnej w Se-
rocku  dokładają wszelkich starań, aby 

nie dochodziło do przepełniania koszy 
ulicznych, niestety odbywa się to kosz-
tem czasu przeznaczanego na inne za-
dania komunalne, związane z utrzyma-
niem czystości i porządku, utrzymaniem 
zieleni, remontami itp. Dodatkowo 
opróżnianie przepełnionych podrzuca-
nymi odpadami koszy ulicznych, gene-
ruje coraz wyższe koszty, które pono-
simy wszyscy. W ubiegłym roku ilość 
odpadów z utrzymania czystości i po-
rządku na terenach publicznych, w tym 
w dużej mierze z przepełnionych koszy 
ulicznych wyniosła przeszło 100 ton, 
a koszt utylizacji takiej ilości odpadów 
wyniósł przeszło 200 tysięcy złotych. 

Dlatego też przypominamy i uświa-
damiamy, że wyrzucanie odpadów 
z gospodarstw domowych czy pro-
wadzonej działalności gospodarczej 
do koszy ulicznych jest zabronione 
i stanowi wykroczenie. Takie praktyki 
coraz częściej oceniane są również ne-
gatywnie przez mieszkańców, którzy 
składają coraz więcej zawiadomień w 
tej sprawie z żądaniem podjęcia sto-
sownych działań, zlikwidowania koszy 
w określonych lokalizacjach i ukarania 
sprawców. Coraz częściej padają na-
zwiska osób, które regularnie wynoszą 
całe worki odpadów. 

Prosimy więc o bezwzględne sto-
sowanie się do przepisów i wyrzucanie 
odpadów komunalnych wytwarzanych 
w gospodarstwach domowych do wła-
snych pojemników. 

Wszystkie ujawnione przypadki 
podrzucania odpadów z domów do 
koszy ulicznych, a tym samym zaśmie-
cania gminy można zgłaszać do Straży 
Miejskiej lub na Policję, a także do Miej-
sko-Gminnego Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej w Serocku.

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Serocku

Zimowe utrzymanie dróg i chodników
Zimowe utrzymanie dróg 
i chodników, to zadanie gmi-
ny, które jest realizowane 

przez Miejsko-Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Serocku. 
Prace wykonywane są przez firmę ze-
wnętrzną oraz siłami jakie posiada Za-
kład. W 2021 roku przeprowadzono i roz-
strzygnięto przetarg nieograniczony na 
„Zimowe utrzymanie dróg i chodników 
na terenie miasta i gminy Serock w sezo-
nie zimowym 2021/2022”. Umowa została 
podpisana z firmą zewnętrzną – ROBSON 
Robert Chymkowski z Arciechowa, któ-
ra w postępowaniu przetargowym za-
proponowała najkorzystniejsze warunki. 
Zgodnie z umową, zakres prac obejmuje 
odśnieżanie jezdni dróg i likwidację śli-

skości dróg poprzez posypywanie jezdni 
mieszanką piaskowo – solną, a także od-
śnieżanie chodników, placów, parkingów, 
ścieżek rowerowych wraz z likwidacją 
śliskości za pomocą mieszanki piaskowo 
– solnej. W zakres zimowego utrzyma-
nia wchodzi ponad 70 km dróg asfalto-
wych, ponad 80 km dróg o nawierzchni 
gruntowej oraz ponad 30 km chodników 

i ścieżek rowerowych. Umowa obowią-
zuje do dnia 15 kwietnia 2022 roku. War-
tość zamówienia, zgodnie z podpisaną 
umową nie powinna przekroczyć kwoty 
557694,72 zł. W zakresie zimowego utrzy-
mania znajdują się również drogi, ulice, 
place oraz parkingi zlokalizowane w Se-
rocku, a nieuwzględnione w umowie 
z firmą zewnętrzną. Zadania te Zakład 
realizuje własnym sprzętem.

Wszelkie uwagi i potrzeby w zakre-
sie zimowego utrzymania miasta i gmi-
ny prosimy kierować do Miejsko-Gmin-
nego Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Serocku pod nr telefonów 22 782 61 51 
oraz 22 782 75 73.

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Serocku
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22 stycznia 2022 r. minęła 
159. rocznica wybuchu po-
wstania styczniowego. Trwa-

ło dwa lata i było ostatnią pró-
bą zbrojnego buntu przed odzyskaniem 
niepodległości w 1918 r. Powstanie to-
czyło się także w okolicach Serocka.

„Żadnych marzeń”
Osłabienie Rosji po przegranej woj-

nie krymskiej (1853-1856) spowodowało 
u Polaków wzrost nadziei niepodległo-
ściowych. Car Aleksander II nie pozosta-
wiał jednak złudzeń. „Żadnych marzeń” 
- powiedział Polakom w 1856 r. - ale 
rozbudzonych nadziei nie udało się już 
stłumić. Wybuch buntu zbrojnego był 
tylko kwestią czasu. 

„Branka”, przymusowy pobór do ro-
syjskiego wojska, miała być sposobem 
na uspokojenie nastrojów i wykluczenie 
młodzieży, która mogła pójść do po-
wstania. Zamiast zapobiec, przyspieszy-
ła wybuch buntu. Mimo, że planowany 
pobór utrzymywano w tajemnicy, już 
od 10 stycznia 1863 r. młodzież zaczęła 
uciekać z Warszawy. Część schroniła się 
w lasach jabłonowskich i Puszczy Kam-
pinoskiej. Inni najpierw ukrywali się na 

Pradze, potem przez Radzymin dotarli 
do lasów popowskich. 

„poszły w boje chłopcy nasze”
Rolę punktu zbiórki dla części ucie-

kinierów odegrało Karolino położone 

na zachód od Serocka. 17 stycznia 1863 r. 
udał się tam członek Centralnego Ko-
mitetu Narodowego Józef Jankowski. 
W osadzie czekał na niego Robert Skow-
roński, który zdążył zebrać około 200 
przyszłych powstańców. Jankowski wrę-
czył Skowrońskiemu mapę, pieniądze 
oraz plany dalszego działania. 18 stycznia 
do Karolina wpadli rosyjscy dragoni, ale 
oddziału Skowrońskiego już nie zastali - 
był w drodze do Nasielska.

22 stycznia 1863 r. ogłoszono wy-
buch powstania. W lasach w okolicach 
Wieliszewa i Nieporętu działał 100-oso-
bowy oddział wspomnianego już Józefa 
Jankowskiego. 16 lutego grupa Jankow-
skiego starła się z kozakami. Mimo strat 
- czterech zabitych,  dwóch rannych - 
powstańcom udało się odpędzić napast-
ników. Z kolei 15 czerwca 1863 r. oddział 
jazdy powstańczej dowodzony przez 
Józefa Sołowieja rozbił pod Zegrzem 
patrol kozacki. Zaalarmowana piechota 
rosyjska z Serocka ruszyła na pomoc, ale 
powstańcy zdążyli ukryć się w lesie.

początek końca
Początek drugiego roku zrywu wol-

nościowego znaczony był klęskami. Po-

powstanie styczniowe w okolicach Serocka

1 MARCA 
NARODOWY DZIEŃ ŻOŁNIERZY 

WYKLĘTYCH

godz 10.00 SALA WIDOWISKOWA CKIC W SEROCKU 

PRELEKCJA DR. ARTURA BOJARSKIEGO „Nie bójcie się, my jesteśmy z partyzantki...” 

Podziemie antykomunistyczne w Polsce po 1945 r.

godz. 12.00 RYNEK W SEROCKU

ZŁOŻENIE KWIATÓW I ZAPALENIE ZNICZY POD TABLICĄ PAMIĄTKOWĄ 

godz. 18.00 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY W SEROCKU

MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

wstanie z wolna upadało. Rosjanie roz-
bijali oddziały powstańców, wyłapywali 
i zabijali dowódców. 

W drugiej połowie stycznia 1864 r. 
Józef Jankowski z drugim dowódcą 
Szymonem Kattylem rozproszyli swój 
oddział. Broń ukryto na wyspie na Narwi 
niedaleko Zegrza. Dowódcy przedziera-
li się w ukryciu aż dotarli do Zagrobów 
– dzisiejszego Zegrza Południowego. 
Tu mieli odebrać dokumenty. Dla bez-
pieczeństwa zrobił to sam Kattyl a Jan-
kowski ukrył się w stodole. Narastające 
zmęczenie spowodowało jednak utratę 
czujności. Podczas dalszej podróży po-
wstańcy zostali schwytani. Przetrzy-
mywano ich w Nieporęcie i Radzymi-
nie, ostatecznie trafili do warszawskiej 
Cytadeli. Kattyla skazano na zesłanie 
a Jankowskiego stracono 12 lutego 
1864 r. Wspomniana broń ukryta na wy-
spie na Narwi została przez Rosjan od-
naleziona. Było to ponad 160 karabinów 
i 200 bagnetów. 

Od wiosny 1864 r. powstanie ga-
sło. 2 marca władze carskie ogłosiły 
uwłaszczenie chłopów w Królestwie 
Polskim, co przekreśliło plany wykorzy-
stania ich do dalszej walki. Jesienią bunt 
upadł. Klęska powstania była narodową 
tragedią. Rosjanie wzmocnili kurs repre-
sji. Nastąpiła unifikacja administracyjna 
Królestwa Polskiego z Cesarstwem Ro-
syjskim, tłumienie życia politycznego 
i społecznego. Represje dotknęły tak-

że małe społeczności, takie jak Serock. 
W twierdzy modlińskiej Rosjanie więzili 
między innymi burmistrza Jana Kossa-
kowskiego posądzanego o dostarczanie 
żywności powstańcom.

powstańcy z ziemi serockiej
W powstaniu styczniowym walczyło 

wielu mieszkańców ziemi serockiej. Inni, 
między innymi seroccy Żydzi, pomagali 
dostarczając żywność oraz środki opa-
trunkowe do szpitala powstańczego 
w Zatorach.

We władzach powstańczych zna-
leźli się: urodzony w Wierzbicy Witold 
Marczewski, Rafał Krajewski z okolic 
Winnicy oraz Gerwazy Gzowski urodzo-
ny w Zalesiu Borowym. W powstaniu 

brał udział także: Tomasz Chmieliński, 
Bronisław Zawadzki, Walenty Gościń-
ski, Kazimierz Sobociński, Feliks Barto-
szewicz, Stanisław Płochecki, Jan Woj-
nowski, Ludwik Białkowski, Franciszek 
Sokutnicki, Paweł Toporek, Tomasz Bu-
dzyński, Hipolit Daszyński, Narcyz Woj-
ciechowski, Walenty Zawadzki, Ignacy 
Łazowski, Antoni Ostaszewski, Feliks 
Janicki i Jan Mączka.

Pamiątką po powstaniu stycznio-
wym na naszej ziemi jest kapliczka przy-
drożna w Wierzbicy. Została wystawio-
na w 1863 r. przy skrzyżowaniu Traktu 
Petersburskiego i Traktu Białostockiego. 
Jest niemym świadkiem trudnych cza-
sów walki o wolną Polskę. 

Mirosław Pakuła

Potyczka w powstaniu (zbiory CBW)

Powstańcy styczniowi związani 
z ziemią serocką, od lewej u góry: 

Witold Marczewski, Rafał Krajewski, 
Gerwazy Gzowski i Tomasz Chmieliński 

(zbiory MBC, MWP, MN, NAC)

Grób powstańca Feliksa Janickiego 
na cmentarzu w Woli Kiełpińskiej 

(fot. autor)
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Koncert kolęd i pastorałek "Kolędować Małemu" Muzyczny podwieczorek

Sukcesy podopiecznych 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

Koncert Noworoczny

16 stycznia br. odbył się pierwszy z cyklu koncertów kolęd i pastorałek pt. "Kolędować Małemu". W kościele w Se-
rocku usłyszeliśmy utwory w wykonaniu In Canto, podopiecznych Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. Nasze 
młode wokalistki Katarzynę Kiraga i Julię Szpiglewską przygotowała p. Maja Radomska, wieloletni instruktor w CKiCz.

CKiCz w Serocku

Koncert Noworoczny, to jedno 
z najbardziej wyczekiwanych 
serockich wydarzeń każdego 

roku. Za każdym razem wy-
stępują na nim artyści, którzy wypeł-
niają pierwsze dni nowego roku pozy-
tywnymi emocjami. Tak też było i tym 
razem. Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Serocku, wraz z partnerem Hotelem 
Narvil Conference&Spa, przygotowali 
wyjątkowe wydarzenie. 8 stycznia przed 

serocką publicznością wystąpiła Kapela 
Góralska „Ondraszki”. Rodowici górale ze 
Szczyrku, mocnym brzmieniem wprowa-
dzili nas w Nowy Rok 2022. 

Skrzypce dzielnie dzierżyły w dło-
niach Dorota i Gosia, na basetli „wy-
miatał” Wojtek, a na altówce - Damian. 
Występ zaczął się od spokojnego gó-
ralskiego kolędowania, potem prze-
nieśliśmy się w klimaty tradycyjnych 
utworów regionu Beskidu Śląskiego, 

Żywieckiego, Podhala i Karpat i piose-
nek biesiadnych: „Bystra woda”, „Na 
środku pola”, „Którędy, którędy”. Chętni 
mogli potańczyć i poskakać do góral-
skich rytmów. 

Wszystko okraszone było dawką 
informacji o tradycjach i obrzędach gó-
ralskich. Słuchanie żywiołowej muzyki 
umiliła szklaneczka gorącej zimowej 
herbaty i aromatycznego grzańca. 

CKiCz w Serocku

9 stycznia w sali widowisko-
wej Centrum Kultury i Czytel-
nictwa w Serocku odbył się 

pierwszy w tym roku koncert 
z cyklu Muzyczny Podwieczorek.

Podczas koncertu pt. „Warszawskie 
Impresje” wybrzmiały osobiste muzyczne 
refleksje – autorskie kompozycje z po-
granicza jazzu i muzyki poważnej, inspi-
rowane panoramą z życia współczesnej 
stolicy Polski. Drapieżne improwizacje 
oraz wydobywający się z utworów zgiełk 
wielkiego miast a skłaniał do zadumy i re-

fleksji nad życiem w metropolii. Dla zgro-
madzonej publiczności wystąpili:

Jarosław Praszczałek – dyrygent, 
kompozytor, instrumentalista, popula-
ryzator wiedzy o muzyce, który zagrał 
na fortepianie.

Dominik Lechowicz – basista mło-
dego pokolenia, na stałe współpracują-
cy z zespołem ROZEN, zagrał na gitarze 
basowej.

Kacper Majewski – perkusista, ce-
niony muzyk sesyjny, współpracujący 
z Działem Edukacji Filharmonii Naro-

dowej w Warszawie. Podczas koncertu 
zagrał na perkusji.

Cykl koncertów Muzyczny Podwie-
czorek odbywa się pod patronatem 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock oraz 
Starosty Legionowskiego. Organizato-
rami koncertów jest Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Serocku oraz Stowa-
rzyszenie Instytut Muzyki Dawnej.

Już dzisiaj zapraszamy na kolejny 
Muzyczny Podwieczorek, który odbę-
dzie się w lutym.

CKiCz w Serocku

Podopieczni z CKiCz mogą 
pochwalić się kolejnymi 
sukcesami. Uczestnicy za-

jęć plastycznych pod okiem 
instruktora p. Katarzyny Książyk wzięli 

udział w XXIV ogólnopolskim konkursie 
plastycznym BOHÚŇOVA PALETA 2021.

W konkursie Grand Prix otrzymała 
Gabriela Wyszpolska, lat 5. Pozostałe 
prace zajęły również wysokie miejsca, 
oto wyniki:

Rysunek:
Srebrne pasmo - Zofia Siemińska,7 l.; 

Franciszek Świerczyński, 9 l.
Brązowe pasmo - Wiktoria Łaniew-

ska, 8 l.

Wyróżnienia: Lena Zdziebłowska, 7 l.
Serdecznie gratulujemy Laureatom 

oraz Instruktorowi za wspaniałe przy-
gotowanie dzieci.

CKiCz w Serocku
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„Mała książka - wielki człowiek”

Biblioteczna ankieta z nagrodami

Biblioteka w Serocku po raz 
drugi bierze udział w ogólno-
polskiej kampanii społecznej 

„Mała książka - wielki czło-
wiek”. Projekt skierowany jest dla dzieci 
w wieku przedszkolnym. Akcja ma za-
chęcić rodziców do odwiedzania biblio-
tek i codziennego czytania z dzieckiem. 
Każde dziecko w wieku przedszkolnym, 
które przyjdzie do biblioteki biorącej 
udział w projekcie, otrzyma w prezen-
cie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą 
na dobry czytelniczy start. W Wyprawce 

Pod koniec ubiegłego roku 
Biblioteka w Serocku prze-
prowadziła ankietę wśród 

młodzieży w wieku 11-18 lat, 
której celem było lepsze poznanie 
potrzeb czytelniczych i animacyj-
nych. Ankieta była częścią diagnozy, 
w ramach 4. Rundy Programu Roz-
woju Bibliotek, w którym aktywnie 
uczestniczymy od ubiegłego roku. 
Liczba odpowiedzi ankietowych 
przerosła nasze najśmielsze oczeki-
wania. Temat przyszłości bibliotek 
jest przedmiotem rozmów w całej 
Polsce, tym bardziej cieszy zatem 
pozytywny odzew ze strony seroc-
kiej społeczności. Lepsza znajomość 
potrzeb czytelników jest dla nas bar-
dzo cenna, dlatego też aktywność 

dzieci znajdą wyjątkową książkę „Pierw-
sze czytanki dla…”, dostosowaną pod 
względem formy i treści do potrzeb 
przedszkolaka i spełniającą najwyższe 
standardy w projektowaniu pięknych 
i mądrych książek dla najmłodszych, 
a także Kartę Małego Czytelnika. Za 
każdą wizytę w bibliotece, zakończoną 
wypożyczeniem minimum jednej książki 
z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytel-
nik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dzie-
sięciu zostanie uhonorowany imiennym 
dyplomem potwierdzającym jego czytel-

nicze zainteresowania. Dzięki akcji dziec-
ko pozna ważne miejsce na czytelniczej 
mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie 
pełnoprawnym uczestnikiem życia kul-
turalnego. W Wyprawce znajdą coś dla 
siebie także rodzice – przygotowana dla 
nich broszura informacyjna przypomni 
o nieocenionej roli czytania w rozwoju 
ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach 
wynikających z częstego odwiedzania bi-
blioteki. Zapraszamy rodziców ze swoimi 
pociechami do serockiej biblioteki!

Biblioteka

i zaangażowanie młodzieży zdecydo-
waliśmy się nagrodzić loterią nowo-
roczną, w której można było wygrać 
atrakcyjne pozycje książkowe. Czter-
naścioro wylosowanych szczęśliw-
ców może już odebrać swoje nagrody 

- po odbiór zapraszamy, oczywiście, 
do naszej Biblioteki!

Już wkrótce czekają nas kolejne nie-
spodzianki w ramach 4. Rundy PRB. Bę-
dzie się działo!

Biblioteka w Serocku

Świąteczne iluminacje 
to doskonały sposób na ozdobienie miejscowości

Niemal każda miejscowość 
w Polsce zmienia się nie 
do poznania, gdy w grud-

niu, jeszcze przed Świętami 
Bożego Narodzenia zapalone zosta-
ją świąteczne iluminacje. Szare place 
i ulice zmieniają się, za sprawą pięk-
nych dekoracji świątecznych, w miej-
sca gdzie z przyjemnością wieczorem 
można udać się na zimowy spacer. 
Dekoracje bożonarodzeniowe nadają 
nawet dobrze znanej okolicy szcze-
gólnego czaru i pozwalają cieszyć się 
atmosferą Świąt jeszcze długo po ich 
zakończeniu. 

Nie inaczej jest w naszej gminie. 

W bieżącym sezonie, na Rynku Miej-
skim oraz przed Salą Widowiskową 
w Serocku, zamontowane zostały 
nowe dekoracje.

Na Rynku znalazła się okazała bra-
ma w kształcie czerwonej, migoczą-
cej bombki, środek Rynku jak zawsze 
zdobi okazała choinka, a latarnie na 
Rynku udekorowane zostały ozdobami 
w kształcie śnieżynek.

Przed Salą Widowiskową ustawione 
zostały Anielskie skrzydła, w srebrno-zło-
tej kolorystyce, a drzewa znajdujące się 
przed przystankiem autobusowym przy 
ulicy Pułtuskiej udekorowane zostały 
sznurami lampek, zmieniającymi kolory-

stykę ze złotej na srebrną za sprawą zmia-
ny barwy ze światła żółtego ciepłego na 
światło białe zimne.

Zarówno dekoracja w kształcie bra-
my, jak i Anielskie skrzydła stały się cie-
kawym tłem do niepowtarzalnych i ory-
ginalnych zdjęć. 

Prócz nowych dekoracji, główne uli-
ce w mieście, zostały jak co roku ozdo-
bione dekoracjami latarniowymi. Deko-
racje latarniowe pojawiły się również 
w Zegrzu, Nowej Wsi, Kani Nowej i Kani 
Polskiej, a w tym roku również po raz 
pierwszy w Dębem.

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Serocku
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Spółka Serockie Inwestycje 
Samorządowe otrzymała 
w grudniu ubiegłego roku 

pozwolenie na budowę bo-
iska w Jadwisinie. Ponieważ to gmina 
ostatecznie otrzymała dotację na jego 
realizację (na kwotę ponad 7 mln zł z pi-
lotażowej edycji Rządowego Funduszu 
Polski Ład - Program Inwestycji Strate-
gicznych) zadanie zostało przekazane 
do realizacji przez UMiG w Serocku. 
Podpisanie umowy powinno nastąpić 
do końca lutego, a zakończenie robót 
przypadnie na koniec sierpnia 2022 
roku. Plan zakłada, że boisko będzie go-
towe wrzesień br. 

Zakres zamówienia obejmuje:
- budowę pełnowymiarowego 

boiska do piłki nożnej z polem gry 
o wymiarach 105 x 68 m ze strefa-
mi bezpieczeństwa – boisko o na-
wierzchni ze sztucznej trawy wypo-
sażone w piłkochwyty, ławki (boksy) 
dla zawodników rezerwowych, ław-
kę dla sędziów technicznych, ław-
kę ze stanowiskiem dla noszowych, 
chorągiewki, elektroniczną tablicę 
wyników, aluminiowe bramki do piłki 
nożnej, maszty flagowe;

- budowę oświetlenia boiska: 
4 maszty oświetleniowe,

- budowę oświetlenia terenu, par-
kingu oraz trybun,

- wykonanie systemu nagłośnienia,
- budowę kontenerowego zaplecza 

szatniowego,
- budowę trybuny,
- wykonanie obiektów kontenero-

wych z przeznaczeniem na kasy bileto-
we oraz stanowisko komentatora,

- budowę trzytorowej bieżni o na-
wierzchni syntetycznej poliuretanowej 
ze skocznią w dal,

- wykonanie innej infrastruktury to-
warzyszącej.

Trzymamy kciuki za pomyślność in-
westycji, z której będą mogli skorzystać 
wszyscy mieszkańcy, a przede wszyst-
kim nasi młodzi zawodnicy oraz ucznio-
wie ze SP w Jadwisinie.

Zarządcą obiektu po jego realizacji 
będzie nasza spółka, zatem cały czas 
pozostajemy istotnym partnerem rów-
nież w fazie jego realizacji.

SIS Serock

Boisko w Jadwisinie

17-19 grudnia 2021 r. w Sępólno Krajeńskie odbył 
2. Grand Prix Polski Żaków w tenisie stołowym. Re-
prezentant Sokoła Serock był sprawcą największej 

niespodzianki w imprezie. W 1/8 finału Ignacy Sławiń-
ski wyeliminował z turnieju rozstawionego z „jedynką” Jakuba 
Tureckiego z Gryfa Gdów.

Ignacy Sławiński wywalczył II miejsce w turnieju!
Trzeci turniej z cyklu Grand Prix Polski Żaków odbędzie się 

w terminie 11-13 marca 2022 roku w Bilczy. Gospodarzem mi-

2. Grand prix polski Żaków w tenisie stołowym
strzostw Polski w tej kategorii wiekowej w pierwszy weekend 
czerwca będzie Olkusz. Duże gratulacje należą się również 
Mateuszowi Zalewskiemu (naszemu wychowankowi -  obec-
nie reprezentującego ZKS Zielona Góra), który wygrał drugi 
turniej z cyklu Grand Prix Polski juniorów. 

SIS Serock
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ROZLICZ PIT 
W GMINIE SEROCK

rozbudowujemy infrastrukturę drogową, kanalizacyjną, 
wodociągową i rekreacyjną 

poszerzamy ofertę edukacyjną, kulturalną i sportową

finansujemy programy zdrowotne dla mieszkańców

prowadzimy i wspieramy działania proekologiczne

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

DZIĘKI TYM ŚRODKOM :

W RAMACH KAMPANII PIT W SEROCKU SIĘ OPŁACA REALIZOWANE SĄ PROGRAMY: 
 Bon żłobkowy
 Serocka Karta Dużej Rodziny 3+
 Karta Serocczanina 


