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Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
Artur Borkowski w zagadnieniach wykra-
czających poza sprawy merytoryczne refera-
tów, przyjmuje mieszkańców w poniedział-
ki, 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 Mariusz Rosiński 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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KALENDARZ WYDARZEŃ 2019

13.01.  Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
– sztaby w Serocku i Jadwisinie

01.03. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
09.03. Dzień Kobiet
12.04. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej - 79 rocznica 
27.04. Wojciechowe świętowanie na sportowo                  
 VII Bieg Wojciechowy
 VIII Serocka Dycha
  III Mistrzostwa Powiatu Legionowskiego 

w Biegach Dzieci i Młodzieży
 Piknik Ekologiczny
28.04. Poland Bike Marathon 
19.05. Popołudnie w Izbie Pamięci  
25.05. Święto Patrona Serocka św. Wojciecha 
 III Półmaraton Zegrzyński 
01.06. Gminny Dzień Dziecka w Serocku 
02.06. Dzień Dziecka - Wola Kiełpińska
08.06. Dzień Dziecka w Nowej Wsi
08.06. Święto Kwitnącej Jabłoni w Dębem 
15.06. Dzień Skubianki
15.06. Koncert pod brzozami w Nowej Wsi 
22.06. Wianki na sportowo - plaża miejska w Serocku 
           Turniej Międzynarodowy w Beachkortfballu
23.06. Wianki w Wierzbicy  
29.06. Merc Integra - zlot zabytkowych mercedesów 
29.06. Wianki w Kani Nowej  
30.06.  Fontanna muzyki 
lipiec Serock Cup 2019
07.07.  „To Barbarki robota” 

– warsztaty rzemieślnicze na podgrodziu
21.07. Fontanna Muzyki 
27.07.  „Krzyśki” w Nowej Wsi 
01.08. 75. Rocznica Powstania Warszawskiego 
11.08. Fontanna muzyki
14.08. Święto Wojska Polskiego – festyn w Zegrzu 
sierpień  ŻTC Bike Race 2019 – Otwarte Mistrzostwa 

Mazowsza Amatorów
25.08. Fontanna muzyki 
31.08. Zakończenie Lata w Serocku 
01.09. Obchody 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
06.09. Narodowe Czytanie
wrzesień Mistrzostwa Polski w Biegach na Orientację
08.09. Święto Darów Ziemi w Woli Kiełpińskiej 
14.09. XI Wrześniowy Rajd Pamięci 
29.09. II Nadnarwiańskie Spotkanie ze Sztuką
05.10. Święto Dyni w Stanisławowie 
27.10. XVII Bieg Niepodległościowy  
11.11. Święto Odzyskania Niepodległości
07-08.12. Mikołajki
15.12. XXIV Spotkanie Wigilijne, Jarmark, Pastorałki

Szczegółowe informacje dotyczące  
Kalendarza imprez kulturalnych 2019 Centrum Kultury i Czytelnictwa 
oraz Kalendarza imprez sportowych 2019 Ośrodka Sportu i Rekreacji 
znajdują się na stronach 
www.kultura.serock.pl i www.sport.serock.pl 
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INWESTYCJE

Rozpoczynamy budowę stacji uzdatniania wody
INWESTYCJE

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
Borowa Góra – Stasi Las

GEODEZJA

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego – Sekcja H 
(Łacha, Gąsiorowo, Kania Nowa i Kania Polska)

GEODEZJA

Od 1 stycznia 2019 r. użytkowanie wieczyste gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe 
zamieniło się we własność

8 stycznia 2019 roku podpisaliśmy umo-
wę z firmą FUNAM Sp. z o.o. z Wrocławia 
na budowę stacji uzdatniania wody oraz bu-
dynku administracyjnego wraz z zagospo-
darowaniem terenu przy ul. Nasielskiej 21 
w Serocku, na potrzeby dwóch oddzielnych  
zakładów komunalnych. Wartość umowy to 
7 975 320,00 zł.
Podpisana umowa z wykonawcą obejmuje:

I. Wykonanie niezbędnych robót rozbiór-
kowych, w tym rozbiórkę:
1)  istniejącej obudowy studni ujęciowej nr 1 

i 2 (likwidacja studni nr 1 i 2)
2)  istniejącej wiaty parkingowej o powierzch-

ni ~ 277,4 m2 i kubaturze ~835 m3

3)  istniejącego budynku magazynowego o po-
wierzchni ~ 430 m2 i kubaturze 1320 m3

4)  istniejącej portierni o powierzchni 10,50 m2 
i kubaturze ~ 21 m3

5)  fundamentów oraz fragmentów ściany bu-
dynku przy ist. zapleczu magazynowym.

II. Wykonanie robót budowlanych, 
w tym:
1)  budowa budynku administracyjno-biuro-

wego wraz z wyposażeniem oraz budynku 
technologicznego SUW składających się 
z trzech kondygnacji o łącznej powierzchni 
użytkowej 408,87 m2 (piwnica - 103,43 m2, 
parter – 201,53 m2, I piętro – 103,91 m2).

2)  budowę budynku portierni o powierzchni 
użytkowej 13,98 m2

3)  budowę wiaty stalowej parkingowej o po-
wierzchni 192 m2

4)  montaż urządzeń, instalacji technologicz-
nych i rurociągów  w części technologicz-
nej SUW

5)  przebudowa zasilania energetycznego od 
projektowanego złącza ZK na działce 29 do 
projektowanego budynku SUW oraz za-

silania urządzeń i automatyki pracy stacji 
wraz z montażem kontenerowego agregatu 
prądotwórczego na terenie SUW

6)  przebudowa zasilania energetycznego do 
projektowanego złącza ZK na działce do 
istniejącego MGZGK

7)  budowę nowych obiektów towarzyszących, 
w tym:

a)  wykonanie nowych urządzeń wodnych 
do poboru wody (studnia nr 3 i nr 4) 
oraz budynków studni typu kompakto-
wego wraz z wyposażeniem

b)  zbiornika wody czystej dwukomoro-
wego o pojemności V ~ 490 m3,

c)  odstojnika popłuczyn trzykomorowego 
o pojemności całkowitej V = 38,30 m3,

d)  bezodpływowego zbiornika – neutrali-
zatora ścieków z chlorowni o pojemności 
V = 3,0 m3,

e)  sieci elektrycznych i sterujących, tele-
komunikacyjnych 

f)  rurociągów i kanałów międzyobiekto-
wych przyłączy wodociągowych, kana-
lizacyjnych do sieci miejskich,

g) dróg i parkingów na terenie
h) ogrodzenia o długości ok. 160 mb

8)  przebudowę istniejących dwóch zjazdów 
publicznych kl. D na działkę nr 29

9) budowę wewnętrznej instalacji gazowej
10) budowę oświetlenia terenu

Termin zakończenia inwestycji ustalono 
na dzień 8 lipca 2021 roku. 

Budowa stacji uzdatniania wody ma na 
celu przede wszystkim zapewnienie dostaw 
wody o odpowiedniej jakości oraz odpowied-
niej ilości dla mieszkańców miasta Serock.

Obecnie na terenie miasta znajdują się 
trzy stacje wodociągowe nazywane od ulic, 
przy których się znajdują: „Pułtuska”, „Kwia-
towa” oraz „Nasielska”. Znaczna część miasta 

STACJA UZDATNIANIA WODY 
W SEROCKU przy ul. NASIELSKIEJ

ELEWACJA PÓŁNOCNA

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POŁUDNIOWA

ELEWACJA WSCHODNIA
WIDOK od ul. NASIELSKIEJ

STACJA UZDATNIANIA WODY  W SEROCKU przy ul. NASIELSKIEJ

WIDOK od ul. NASIELSKIEJ

WIDOK od ul. NASIELSKIEJ

zaopatrywana jest w wodę również z ujęcia 
w Wierzbicy. Ujęcie „Pułtuska” posiada dwie 
studnie, które po wybudowaniu nowej stacji 
będą  obsługiwały stadion, przyległe tereny 
oraz będą pracowały dla potrzeb zabezpiecze-
nia przeciwpożarowego miasta.  Ujęcie wody 
„Kwiatowa” ze względu na ponadnormatyw-
ną zawartość żelaza i słabą  jakość wody oraz 
zły stan techniczny zostanie zlikwidowane. 
Natomiast na terenie trzeciego ujęcia „Na-
sielska” z uwagi na korzystne położenie oraz 
możliwości zabudowy powstanie nowoczesna 
stacja uzdatniania wody wraz z budynkiem 
administracyjnym. Wody z SUW Wierzbi-
ca, poprzez magistralę wodociągową w ul. 
Tchorka, zostaną przekierowane i zwiększą 
zasoby wodne wsi Stasi Las, Ludwinowo Ze-
grzyńskie i Karolino.

Referat Przygotowania 
 i Realizacji Inwestycji

W dniu 14 grudnia 2018 r. upłynął 
termin osiągnięcia przez Miasto i Gminę 
Serock efektu ekologicznego w związku 
z realizacją zadania pn. „Rozbudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej Borowa Góra – Sta-
si Las.” Na realizację tego zadania Miasto 
i Gmina Serock otrzymała dofinansowanie 
w formie częściowo umarzalnej pożyczki na 

Referat Gospodarki Gruntami Planowania 
Przestrzennego i Rozwoju informuje, że projekt 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Serock – sekcja H, dla ob-
rębów Gąsiorowo, Łacha, Kania Nowa, Kania 
Polska wraz z prognozą oddziaływania na śro-
dowisko uzyskał wszelkie wymagane prawem 
uzgodnienia i opinie, a w najbliższych dniach 
zostanie wyłożony do publicznego wglądu. 
O terminie wyłożenia, dacie dyskusji publicznej 

i terminach spotkań z Państwem poświęconych 
przedmiotowemu planowi będziemy informo-
wać na bieżąco za pośrednictwem: 

- strony internetowej urzędu: www.bip.
serock.pl, www.serock.pl, 

- ogłoszeń rozwieszanych na tablicach 
ogłoszeń w miejscowościach, których doty-
czy plan,

- prasy lokalnej.
Wyłożenie projektów planów odbywać 

się będzie w siedzibie Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Serocku, w pok. 51, w godzinach pra-
cy urzędu. W toku wyłożenia przewidujemy 
również organizację spotkania otwartego po-
święconego rozmowie o rozwiązaniach przy-
jętych w planie, w remizie Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Gąsiorowie, ul. Grunwaldzka 35.  
Projekty planów będą również zamieszczone 
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  – 
www.bip.serock.pl w zakładce ogłoszenia.

Dnia 05.10.2018 r. weszła w życie ustawa 
z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudo-
wanych na cele mieszkaniowe w prawo wła-
sności tych gruntów.

O skutkach wejścia w życie nowej usta-
wy informowaliśmy już na początku sierpnia 
2018 r.

Nowi właściciele muszą wnosić rocz-
ną opłatę za przekształcenie przez 20 lat. 
Wysokość opłaty będzie odpowiadała wyso-
kości opłaty rocznej za użytkowanie wieczy-
ste, obowiązującej w dniu przekształcenia 
tj. w dniu 1 stycznia 2019 r.

Ze względu na długi okres wnoszenia 
opłaty przekształceniowej, będzie mogła być 
ona waloryzowana. Waloryzacji będzie moż-
na dokonać z urzędu lub na wniosek nowego 
właściciela – nie częściej niż raz na 3 lata.

Aby uniknąć waloryzacji będzie moż-
na wpłacić wszystkie 20 opłat jednorazo-

wo (opłata jednorazowa) – będzie można 
zgłosić ten zamiar w każdym czasie trwania 
obowiązku wznoszenia opłat. W tym wypad-
ku opłata jednorazowa będzie równa kwocie 
pozostającej do spłaty.

Jeżeli ww. opłata zostanie wniesiona w trak-
cie pięciu lat, od roku, którym nastąpiło prze-
kształcenie, tj. między 2019 r. – 2023 r., dla nieru-
chomości zabudowanych w dniu wejścia w życie 
ustawy, Rada Miejska w Serocku przewidziała 
30% bonifikaty od opłaty jednorazowej za 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego. 

W tym celu na sesji w dniu 19 grudnia 
2018 r. Rada Miejska w Serocku jednogłośnie 
podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
i określenia warunków udzielania bonifikat 
od jednorazowych opłat za przekształcenie 
prawa użytkowania wieczystego gruntów sta-
nowiących własność Miasta i Gminy Serock 
zabudowanych na cele mieszkaniowe w pra-
wo własności tych gruntów. Bonifikata może 

zostać udzielona osobom fizycznym, będą-
cym właścicielami budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych 
oraz spółdzielniom mieszkaniowym.  

Warunkiem udzielenia bonifikaty jest 
pisemne zgłoszenie zamiaru wniesienia 
opłaty jednorazowej oraz brak zaległości 
względem Gminy z tytułu jakichkolwiek 
zobowiązań finansowych.

Tekst uchwały dostępny jest w Interne-
cie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzę-
du Miasta i Gminy w Serocku pod adresem: 
https://www.bip.serock.pl/3128,uchwaly-z-
-iv-sesji-rady-miejskiej-w-dniu-19-grudnia-
-2018r 

W celu uzyskania informacji w powyższej 
sprawie można kontaktować się z pracowni-
kami Referatu Gospodarki Gruntami, Plano-
wania Przestrzennego i Rozwoju UMiG w Se-
rocku, w siedzibie urzędu (pok. 51, 52) lub 
telefonicznie pod nr /22/ 782 88 26, 782 88 31.

preferencyjnych warunkach, na podstawie 
umowy podpisanej z Wojewódzkim Fun-

duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. W wyniku realizacji 
tego zadania powstała sieć kanalizacji sani-
tarnej wraz z przyłączami, do której przyłą-
czono mieszkańców, osiągając tym samym 
zakładany efekt ekologiczny.

Referat Przygotowania 
 i Realizacji Inwestycji
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W dniu 24 stycznia 2019 roku pomię-
dzy Miastem i Gminą Serock a Mazowiecką 
Jednostką Wdrażania Programów Unijnych 
została podpisana umowa na dofinansowa-
nie zadania pod nazwą: Termomoderniza-
cja Zespołu Szkół w Zegrzu. Umowa została 
podpisana w wyniku złożonego w lutym 2016  
wniosku o dofinansowanie. Wartość inwestycji 
objętej wnioskiem na etapie jego składania  zo-
stała określona  na kwotę 2.784.015,85 zł brut-

to z czego wartość dofinansowania ze środ-
ków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-
2020, działanie: Efektywność energetyczna, 
to kwota  w wysokości 1.396.744,84 zł brutto. 
Wartość dofinansowania wynosi 77,69% wy-
sokości środków kwalifikowanych. W zakresie 
realizacji przedsięwzięcia znajduje się przede 
wszystkim: docieplenie ścian zewnętrznych 
budynku, docieplenie stropodachu nad salą 

gimnastyczną, wymiana stolarki okiennej, wy-
miana instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. 
w budynku. Wymiana instalacji elektrycznej, 
oświetlenia budynku, oświetlenia ewakuacyj-
nego oraz montaż paneli fotowoltaicznych 
o mocy 40kW. Prace związane z termomo-
dernizacją obiektu prowadzone są etapowo 
począwszy od roku 2017. Obecnie jesteśmy na 
ostatnim etapie robót, których ukończenie jest 
zaplanowane na połowę wakacji tego roku.

INWESTYCJE

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu 
uzyskała dofinansowanie ze środków UE

OCHRONA ŚRODOWISKA

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi 
w Mieście i Gminie Serock

W związku z trwającymi pracami nad 
„Programem opieki nad zwierzętami bez-
domnymi i zapobiegania bezdomności 
na terenie Miasta i Gminy Serock w 2019 
roku” informujemy Państwa o wynikach 
postępowania w sprawie wyłonienia pod-
miotu (schroniska) świadczącego usługę 
zapewnienia miejsca bezdomnym zwierzę-
tom pochodzącym z terenu Miasta i Gmi-
ny Serock. W ponowionym postępowaniu 
(pierwsze zostało unieważnione z powodu 
braku ofert spełniających kryteria udziału 

w postępowaniu o czym informowaliśmy 
Państwa na www.serock.pl) do złożenia 
ofert cenowych na realizację tego zadania 
zaproszenia zostały skierowane bezpośred-
nio do 5 schronisk spełniających kryterium 
odległości nie przekraczającej 100 km od 
granic Miasta i Gminy Serock. Efektem 
tych starań było złożenie ofert przez Schro-
nisko dla Bezdomnych Zwierząt ul. Bą-
kówka, Ostrów Maz oraz PUK Sp. z o.o. 
w Ciechanowie, ul. Gostkowska 83, 
06-400 Ciechanów. Najkorzystniejszą ofer-

tę złożyło pierwsze z nich. W chwili obec-
nej jesteśmy w trakcie zawierania z tym 
podmiotem umowy. Z uwagi na brak ofert,  
powtórzone zostało także postępowanie 
w sprawie wyłonienia podmiotu sprawują-
cego całodobową opiekę w przypadku zda-
rzeń drogowych z udziałem zwierząt. Do 
realizacji usług weterynaryjnych takich jak 
m.in. sterylizacja, kastracja, trwałe znako-
wanie, czy odpchlenie i odrobaczenie bez-
domnych zwierząt z terenu Miasta i Gminy 
Serock, zgłosiły się dwa gabinety weteryna-

Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. 
zmianie uległy zasady otrzymywania dota-
cji do wymiany dotychczas użytkowanych 
źródeł ciepła oraz budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Rada Miejska w Seroc-
ku w dniu 29 października 2018 r. podjęła na-
stępujące uchwały: 

- w sprawie dotacji do wymiany dotych-
czas użytkowanych źródeł ciepła: uchwała 
nr 537/LI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z 
dnia 29 października 2018 r. w sprawie okre-
ślenia zasad udzielania dotacji celowych ze 
środków budżetu Miasta i Gminy Serock na 
zadania służące ochronie powietrza polega-
jące na wymianie użytkowanych źródeł cie-
pła na terenie Miasta i Gminy Serock.

Zmianie uległa procedura otrzymywania 
dotacji. Osoby, które chciałyby skorzystać 
z dotacji do wymiany kotła, muszą pa-
miętać, że w pierwszej kolejności, jeszcze 
przed zakupem nowego kotła muszą złożyć 
wypełniony: WNIOSEK O DOTACJĘ DO 
WYMIANY KOTŁA. 
Po złożeniu wniosku odbywają się oględziny 
starego kotła, następnie wniosek jest rozpa-

trywany przez specjalnie powołany zespół 
ds. rozpatrywania wniosków. Po pozytywnej 
weryfikacji wniosku, z wnioskodawcą pod-
pisywana jest umowa o dofinansowanie. Do-
piero po podpisaniu umowy można zakupić 
kocioł. Po zamontowaniu kotła i jego pierw-
szym uruchomieniu, można złożyć wniosek 
o wypłatę dotacji. Kolejnym krokiem jest 
przeprowadzenie oględzin przez pracowni-
ków Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa, których celem jest stwierdzenie 
wymiany kotła węglowego na system grzew-
czy zadeklarowany przez Wnioskodawcę oraz 
stwierdzenie stałej likwidacji dotychczasowe-
go kotła. Dotacja wypłacana jest dopiero po 
stwierdzeniu wymiany kotła. 

Zmianie uległa także wysokość dotacji, 
z dotychczas obowiązującej stawki 3 000 zł 
dla wszystkich, została podniesiona do nastę-
pujących wysokości: 

1. Dla budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego w przypadku wymiany pieca kotła 
węglowego na kocioł opalany gazem, olejem, 
energią elektryczną, paliwem stałym, pom-
pą ciepła wysokość dotacji celowej wynosi 

4 000,00 zł jednak nie więcej niż kwota przed-
stawionych faktur.

2. Dla lokalu mieszkalnego w budynku 
wielorodzinnym w przypadku wymiany pie-
ca kotła węglowego na kocioł opalany gazem, 
olejem, energią elektryczną, paliwem stałym, 
pompą ciepła wysokość dotacji celowej wy-
nosi 3 000,00 zł jednak nie więcej niż kwota 
przedstawionych faktur.

3. Dla budynku mieszkalnego wieloro-
dzinnego, w którym lokale mieszkalne ogrze-
wane są ze wspólnego źródła ogrzewania 
wysokość dotacji celowej wynosi 10 000,00 zł 
jednak nie więcej niż kwota przedstawionych 
faktur.

Jednocześnie informujemy, że złożone do 
31 grudnia 2018 r. wnioski dot. zamiaru wy-
miany kotła, podlegają rozpatrzeniu na pod-
stawie zasad obowiązujących do końca 2018 r., 
tj. zgodnie z regulaminem przyznawania 
dofinansowania wymiany systemów grzew-
czych na systemy proekologiczne na terenie 
gminy Miasto i Gmina Serock, stanowiącym 
załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 467/LI/2014 
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerw-

OCHRONA ŚRODOWISKA

Zmiany w udzielaniu dotacji do wymiany kotłów 
i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

ca 2014 r. , zmienionej uchwałą Nr 97/X/2015 
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 lipca 
2015 r.  

W ramach obowiązującego do 31 grudnia 
2018 r. regulaminu udzielania dofinansowa-
nia wymiany systemów grzewczych na syste-
my proekologiczne na terenie gminy Miasto 
i Gmina Serock dofinansowano aż 132 zada-
nia polegające na wymianie kotłów. Poniżej 
przedstawiamy ilość dofinansowanych ko-
tłów w poszczególnych latach:

w 2014 roku: 2 dofinansowane kotły;
w 2015 roku: 20 dofinansowane kotły;
w 2016 roku: 30 dofinansowanych kotłów;
w 2017 roku: 27 dofinansowanych kotłów;
w 2018 roku: 53 dofinansowane kotły.
- w sprawie dotacji do budowy przy-

domowych oczyszczalni ścieków: uchwała 
nr 538/LI/2018 Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 29 października 2018 r. w sprawie 
określenia zasad dofinansowania budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków na te-
renie Miasta i Gminy Serock.

Również i w tym przypadku zmia-
nie uległa stawka otrzymywanego dofi-
nansowania, z kwoty 2 500 zł do kwo-
ty 3 500,00 zł. W pierwszej kolejności 
niezbędne jest złożenie wniosku o dota-
cję do budowy przydomowej oczyszczal-
ni ścieków. Po pozytywnym rozpatrzeniu 
wniosku przez zespół ds. weryfikacji wnio-
sków o dofinansowanie, z Wnioskodawcą 
podpisywana jest umowa o dotację do bu-
dowy przydomowej oczyszczalni ścieków. 
Dopiero po podpisaniu umowy o dofi-
nansowanie, możliwy jest zakup i montaż 
przydomowej oczyszczalni ścieków. Po jej 
zamontowaniu na nieruchomości wniosko-
dawca składa do burmistrza wniosek o wy-
płatę dotacji. Przed wypłatą środków na 
konto, pracownicy Referatu Ochrony Śro-
dowiska, Rolnictwa i Leśnictwa potwierdzą 
zainstalowanie przydomowej oczyszczalni 
ścieków w terenie. 

W ramach obowiązującego od 2012 r., 
do końca 2018 r. regulaminu udzielania do-

finansowania do budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków, 91 mieszkańców na-
szej gminy uzyskało dofinansowanie do 
wybudowanej oczyszczalni ścieków, w po-
szczególnych latach były to następujące 
ilości: w 2012 r. udzielono 27 dofinanso-
wań, w 2013 r. – 6 udzielonych dofinanso-
wań, w 2014 r. – 9, w 2015 - 12, w 2016 -10, 
w 2017 r. – 9, zaś w 2018 r. 18 udzielonych 
dofinansowań. 

Wszystkie osoby, które zamierzają wy-
mienić swoje przestarzałe kotły węglowego 
oraz osoby zamierzające wybudować przy-
domową oczyszczalnię ścieków zachęcamy 
do korzystania z gminnych dofinansowań. 
Szczegółowe informacje na temat obowiązu-
jących zasad udzielania dotacji można uzy-
skać w Referacie Ochrony Środowiska, Rol-
nictwa i Leśnictwa w pokoju nr 11 Urzędu 
Miasta i Gminy w Serocku lub dzwoniąc pod 
numer telefonu 22 782 88 39/40.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Zwracamy się z ogromną prośbą do mieszkańców 
naszej gminy o właściwe korzystanie z kanalizacji sa-
nitarnej. Od służb Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie otrzymujemy 
liczne informacje, że oprócz ścieków często w kanałach 
znajdują się odpady, takie jak odzież, materiały budow-
lane, środki higieny osobistej i inne. Pamiętajmy, że to 
my decydujemy co wrzucimy do sedesu i czy dojdzie 
do awarii, nie tylko w urządzeniach eksploatowanych 
przez służby kanalizacyjne, ale i w naszych domach. 
Przez właściwy sposób korzystania możemy uniknąć, 
zatkania sedesu, a w najgorszym przypadku pęknięcia 
rury odpływowej i zalania mieszkania. 

Pamiętajmy aby do sedesu nie wrzucać:
• patyczków do uszu, • włosów, • gum do żucia, 
• pończoch, • lekarstw,
• pieluch, • wilgotnych chusteczek dla dzieci,
• prezerwatyw, • materiałów opatrunkowych,
•  materiałów budowlanych (gliny, cementu, gipsu, 

farb, kleju, gruzu, piachu)
•  opadów stałych (włókien, tekstyliów, opakowań po 

kostkach do WC)
• niedopałków z papierosów, • folii,
• środków higieny osobistej
• resztek jedzenia, zwłaszcza tłustych
• lakierów.

Sedes to nie kosz na śmieci!
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W 2018 roku w OPS: 
1. Rozpoczęto realizację  projektu 

współfinansowanego ze środków UE „Se-
rockie Centrum Usług Społecznych”, w ra-
mach którego prowadzono zajęcia eduka-
cyjne w Klubie Seniora z siedzibą w Klubie 
Aktywności Społecznej; zakupiono sprzęt 
rehabilitacyjny i uruchomiono wypożyczal-
nię sprzętu rehabilitacyjnego w Serocku 
przy ul. Pułtuskiej 16; usługi opiekuńcze 
w domu świadczone były znacznie większej 
liczbie osób starszych i niesamodzielnych, 
niż w roku 2017.

2. Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku 
Nr 441/XLI/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. 

wprowadzono kolejny program osłonowy – 
„Serocki bon żłobkowy” w celu zmniejsze-
nia kosztów pobytu dzieci w niepublicznych 
żłobkach. Program ten zaczął działać od 
1 kwietnia 2018 r., skorzystało z niego 28 ro-
dzin na łączną kwotę 36 300 zł. 

3. Od września realizowany był rządo-
wy Program „Dobry Start”, który pole-
gał na wypłacie jednorazowych świadczeń 
w wysokości 300 zł, na rozpoczęcie roku 
szkolnego. Wypłacono 2 150 świadczeń na 
kwotę 645 000 zł.

4. W październiku 2018 r. gmina Serock 
przystąpiła do Programu „Ogólnopolska 
Karta Seniora.” Karty seniora są wydawa-

ne dla osób, które ukończyły 60 rok życia, 
i uprawniają do zniżek na terenie całego 
kraju w tych punktach, które przystąpiły 
do Programu. Pełna lista instytucji i firm 
oferujących zniżki dostępna jest na stronie 
internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej 
www.ops.serock.pl w „kafelku” Ogólnopolska 
Karta Seniora.

5. Nie nowym, bo realizowanym od 2016 
roku, jest Program „Rodzina500+” – wy-
datki na jego realizację stanowią największą 
pozycję w budżecie Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. W 2018 r. z Programu Rodzina500+  
wypłacono świadczenia dla 1 206 rodzin na 
kwotę 10 365 600 zł.

Rok 2018 w Ośrodku Pomocy Społecznej

ryjne tj. Lecznica dla Zwierząt FRINGILLA 
Cezary Witeszczak oraz Gabinet Weteryna-
ryjny lek. wet. Piotr Machowski, z którymi 
zostaną zawarte stosowne umowy. 

Opracowywany projekt Programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania 
bezdomności na terenie Miasta i Gminy Se-
rock w 2019 r. będzie realizowany w oparciu 
i we współpracy ze wszystkimi wyżej wy-
mienionymi podmiotami. Niezwłocznie po 
zakończeniu opracowywania, projekt Pro-
gramu (…) zostanie przekazany właściwym 
organom i instytucjom do zaopiniowania. Po 
upływie określonego przepisami 21–dnio-
wego terminu na wyrażenie opinii, projekt 
Programu stanowiący załącznik do stosow-
nej uchwały Rady Miejskiej będzie mógł być 
przedmiotem jej prac.

W tym miejscu warto podsumować 
przyjęty w 2018 roku Program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega-
nia bezdomności na terenie miasta i gmi-
ny Serock. Wprowadził on kilka „nowych” 
rozwiązań. Dziś już wiemy, że nadanie 
uprawnienia Straży Miejskiej do odławia-
nia bezdomnych zwierząt było trafną de-

cyzją. Formacja ta została w tym zakresie 
przeszkolona oraz wyposażona we właści-
we sprzęty ułatwiające realizację zadania. 
Ponad 400 podjętych przez nią interwencji 
to liczba, która z pewnością będzie rosła. 
Podobnie, położenie większego nacisku na 
zorganizowanie i usprawnienie funkcjono-
wania punktu tymczasowego przetrzymy-
wania zwierząt przed ich transportem do 
schroniska lub oddaniem do adopcji, to ele-
ment, który pozwolił wielu zwierzętom zna-
leźć nowy dom - skierowanie psa do schro-
niska jest rozwiązaniem najmniej przez 
nas pożądanym. Tak duża liczba zawartych 
umów adopcyjnych (43! przy 9 zwierzętach 
skierowanych do schroniska) to duża zasłu-
ga wszystkich osób, którym nie tylko zależy 
na losie i dobrostanie zwierząt, lecz także 
chcą współpracować z nami i razem wy-
pracowywać najlepsze rozwiązania służące 
ochronie zwierząt. Nie sposób w tym miej-
scu nie wspomnieć o działalności Fundacji 
Pomagamy Bidom z Serocka, która mimo, 
że formalnie została powołana w ostatnim 
kwartale roku to swoim niesłabnącym za-
angażowaniem wspierała nas przez cały rok. 

Realizacja ubiegłorocznego Programu 
opieki (…) to także 167 sfinansowanych 
przez nas zabiegów sterylizacji/kastracji 
zwierząt – psów i kotów, dokonanie ozna-
kowania 57 zwierząt, zakup karmy dla 
kotów wolnożyjących oraz finansowanie 
leczenia (także specjalistycznego) zwierząt 
bezdomnych.

Przed nami kolejny rok realizacji 
Programu opieki nad zwierzętami bez-
domnymi. Zadania na rok 2019, to m.in.
rozbudowa i doposażenie punktu tym-
czasowego przetrzymywania zwierząt 
bezdomnych, większa kontrola zawie-
ranych umów adopcyjnych czy też bar-
dziej efektywne sprawowanie opieki nad 
kotami wolnożyjącymi, w tym większa 
kontrola populacji. Liczymy na Państwa 
pomoc i wsparcie, poparte rzeczywistym 
zaangażowaniem, dobrą wolą i profesjo-
nalizmem. Dadzą one gwarancję pod-
niesienia jakości wzajemnej współpracy 
ukierunkowanej na poprawę losu bez-
domnych zwierząt.

Referat Ochrona Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Zmiany w uchwale „Serocki bon żłobkowy”
Z dniem 12 stycznia 2019 r. weszła w ży-

cie uchwała Nr 21/IV/2018 Rady Miejskiej  
w Serocku z dnia 19 grudnia 2018 r. zmienia-
jąca uchwałę w sprawie ustanowienia „Seroc-
kiego bonu żłobkowego”. 

Zmiany polegają na tym, że bon żłobko-
wy będzie przysługiwał:

- rodzicom dziecka od ukończenia 20 ty-
godnia życia,

- oraz osobom, które nie rozliczały się 

Miasta i Gminy Serock złożą oświadcze-
nie, że Urzędem Skarbowym właściwym 
do rozliczenia się z podatku dochodowego 
od osób fizycznych za rok, w którym skła-
dany jest wniosek o przyznanie bonu, jest 
Urząd Skarbowy w Legionowie ze względu 
na miejsce zamieszkania na terenie Miasta 
i Gminy Serock. 

Więcej na http://www.ops.serock.
pl/261,aktualnosci?tresc=18917

z podatku dochodowego od osób fizycznych 
ze wskazaniem miejsca zamieszkania terenu 

PIT w Serocku się opłaca!
Szanowni Państwo, już niebawem bę-

dziemy rozliczać się z fiskusem z naszych 
dochodów za 2018 r. Przy tej okazji warto 
się zastanowić, gdzie powinien trafić nasz 
podatek. 

Wiele osób wciąż myśli, że muszą płacić 
podatek tam, gdzie są faktycznie zameldowane.

Tymczasem, dla rozliczeń PIT, od kilku 
lat ważne jest, gdzie zamieszkujemy, a nie 
gdzie jesteśmy zameldowani. Nie potrzeba 
też żadnych dodatkowych formalności, by 
podatnik złożył PIT np. w mieście, w którym 
pracuje, a nie w miejscowości, z której pocho-
dzi. Albo na odwrót, bo to tak naprawdę my 
decydujemy, do której gminy trafią nasze pie-
niądze, które płacimy w formie podatku. 

Reasumując, nawet jeżeli nie mamy mel-
dunku w danej gminie, możemy się w niej 
rozliczyć - wystarczy złożyć osobiście lub 
przesłać przez Internet  formularz PIT do 
Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca, 
w którym mieszkamy i w odpowiedniej ru-
bryce podać aktualny adres zamieszkania.  

Pamiętajmy o tym, że podając w zeznaniu 
podatkowym Serock jako miejsce zamieszka-
nia, sprawimy, ze ponad 30 % podatku zasili  
budżet gminy.

Dzięki tym środkom:
- ROZBUDOWUJEMY INFRASTRUK-

TURĘ DROGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, 
WODOCIĄGOWĄ I REKREACYJNĄ

- POSZERZAMY OFERTĘ EDUKACYJ-
NĄ, KULTURALNĄ I SPORTOWĄ

- FINANSUJEMY PROGRAMY ZDRO-
WOTNE MIESZKAŃCÓW 

- PODTRZYMUJEMY AKTYWNOŚĆ 
SENIORÓW

- PROWADZIMY I WSPIERAMY DZIA-
ŁANIA PROEKOLOGICZNE.

Zanim zdecydujemy więc, gdzie się rozli-
czyć, warto pomyśleć, dokąd trafią nasze pie-
niądze.

Przybywa nam mieszkańców
Ogólna liczba mieszkańców miasta i gminy Serock na dzień 31.12.2018 r. zameldowanych na pobyt stały wyniosła 14031 osób, to 199 osób 

więcej niż w roku poprzednim. W mieście było to 4224 osoby, natomiast w pozostałych miejscowościach na terenie gminy to 9807 osób. Dla 
porównania liczba mieszkańców na dzień 31.12.2017 r. wyniosła 13832 osoby (w mieście – 4170, w gminie- 9662).

Ogólna liczba mieszkańców na dzień 31.12.2018 r. zameldowanych na pobyt czasowy wyniosła 295 osób, z czego w mieście 94 osoby,  
w gminie 201.
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Seniorzy kochają teatr

Wybrano sołtysa wsi Wola Smolana

Wyjazdy do teatrów cieszą się ogrom-
nym powodzeniem wśród seniorów. W so-
botę 12 stycznia, 80 osobowa grupa senio-
rów z Serocka obejrzała musical „Polita” w 
teatrze Buffo. Jest to piękne widowisko mu-
zyczne zrealizowane przez Janusza Józefowi-
cza oparte na biografii jednej z największych 
gwiazd światowego kina Poli Negri. W roli 
Poli Negri podziwialiśmy Nataszę Urbańską. 

Widowisko zostało zrealizowane w techno-
logii 3D pozwalającej na łączenie wirtualnej 
dekoracji z rzeczywistymi rekwizytami, co 
daje niesamowite efekty. 

W najbliższym czasie obejrzymy 2 przed-
stawienia w Teatrze Polskim. 17 lutego jedzie-
my na „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego 
w reżyserii Krzysztofa Jasińskiego a 21 marca 
obejrzymy komedię autorstwa Julian Tuwima 

„Żołnierz królowej Madagaskaru” ze Zbi-
gniewem Zamachowskim w głównej roli. 

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu 
z UMiG w Serocku, w ramach realizowanego 
przez SAS zadania publicznego nasi człon-
kowie nie ponoszą kosztów dojazdu, a także 
w niewielkiej części dofinansowane są bilety 
na niektóre spektakle.  

Serocka Akademia Seniora

Informujemy, że w dniu 15 stycznia 
2019 r. odbyło się zebranie wiejskie zwo-
łane na podstawie uchwały nr 25/IV/2018 
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 
2018 r., w sprawie przeprowadzenia wybo-
rów do organów jednostek pomocniczych 
gminy Miasto i Gmina Serock - sołectw na 
lata 2019-2023. Zebranie wiejskie zwołane 
w celu wybrania sołtysa otworzył Pan Artur 
Borkowski Burmistrz Miasta i Gminy Serock. 
Zgodnie ze spisem wyborców sporządzonym 

w dniu 15 stycznia 2019 r. liczba uprawnio-
nych do głosowania mieszkańców sołectwa 
wyniosła 118 osób. W zebraniu uczestni-
czyły 24 osoby uprawnione do głosowania.  
Spośród zebranych mieszkańców sołectwa 
zgłoszono jednego kandydata, w głosowaniu 
tajnym sołtysem wsi Wola Smolana wybrana 
została Pani Teresa Srebrnik, która otrzymała 
21 głosów. Zebranie Wiejskie sołectwa Wola 
Smolana wybrało także skład Rady Sołec-
kiej. W głosowaniu tajnym do Rady Sołeckiej 

zostali wybrani: Pani Agnieszka Jaworska, 
Elżbieta Śliwińska, Marian Malinowski oraz 
Leszek Sosnowski. 

Po dokonaniu wyborów sołtysa oraz rady 
sołeckiej zebrani mieszkańcy Woli Smolanej 
przedstawili Burmistrzowi wnioski związane 
z rozwojem miejscowości.  

Nowo wybranej Pani Teresie Srebrnik 
serdecznie gratulujemy i życzymy powodze-
nia w realizowaniu decyzji służących lokalnej 
wspólnocie.

mTożsamość na smartfonie!
Minister Cyfryzacji zachęca do uwzględ-

niania ,,publicznej aplikacji mobilnej” mOby-
watel, jako narzędzia pozwalającego na wery-
fikację tożsamości osób odwiedzających różne 
instytucje. Aplikacja ta została opracowana 
i jest udostępniana przez Ministerstwo Cyfry-
zacji celem zapewnienia obywatelom możli-
wości posługiwania się mDokumentami, czyli 
dokumentami przechowywanymi i obsługiwa-
nymi przy użyciu nowoczesnych telefonów ko-
mórkowych. Użytkownicy aplikacji mObywa-
tel mają możliwość pobrania i posługiwania 
się mDokumentem nazwanym mTożsamość. 
Dokument ten zawiera dane pobrane z reje-

stru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych, 
które pozwalają na stwierdzenie tożsamości 
osoby legitymującej się przy użyciu aplikacji 
mObywatel. Bezpieczeństwo weryfikacji osób 
legitymujących się mTożsamością, wynika 
w szczególności z faktu, iż każda osoba, któ-
rej wydano taki dokument została uprzednio 
uwierzytelniona przy użyciu profilu zaufanego 
e-puap. Dane zawarte w mTożsamości są prze-
chowywane na telefonie komórkowym w za-
szyfrowanej formie, co wyklucza możliwość 
skopiowania i przeniesienia tego mDokumen-
tu na inny telefon i posługiwania się nim przez 
osoby do tego nieuprawnione.

więcej na www.serock.pl, www.historia.serock.pl i plakatach 

towarzyszących realizacji projektu 

Podczas warsztatów wspólnie stworzymy 
4 widowiska artystyczne związane 

z Zapustami, Nocą Kupały, Dożynkami i Szczodrymi Godami

Umiejętności kierunkowe są mile widziane, ale NIE obowiązkowe!
Liczy się przede wszystkim zaangażowanie:) Wiek - bez ograniczeń!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
 „Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania: 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” 
Instytucją zarządzającą PROW 2014-2020 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zapraszamy do udziału w realizacji 
projektu „Rola Folklora - czyli serockie 
poszukiwania lokalnej obrzędowości i ga-
wędy o dawnych zwyczajach”. Działania 
w ramach projektu, którego beneficjentem 
jest Miasto i Gmina Serock, będą trwały 
przez cały 2019 rok. Zaczynamy już w lu-
tym warsztatami teatralnymi i wokalno-
-muzycznymi. Efektem warsztatów będą 
cztery wydarzenia artystyczne przywo-
łujące tradycyjną obrzędowość związaną 

z  Zapustami, Nocą Kupały, Dożynkami 
i Szczodrymi Godami. Trwałym efektem 
projektu będą - w końcowej jego fazie - wy-
stawa i publikacja ”Tako rzecze dwurzecze”.  
Na pierwsze spotkanie, organizacyjne, zapra-
szamy 9 lutego o godzinie 10.00 w Klubie Ak-
tywności Społecznej, przy ul. Kościuszki 8 A. 
To w tym miejscu będą się odbywać potem 
warsztaty. Udział w nich jest BEZPŁATNY. 
Umiejętności kierunkowe są mile widziane, 
ale nieobowiązkowe :). Naszym działaniom 

będzie towarzyszyć zabawa - wszak zawsze 
wiązała się ona z kultywowaniem ludowej 
obrzędowości. Zaproście swoich bliskich – 
rodzinę, przyjaciół, opowiedzcie o projekcie 
znajomym. Potrzebujemy waszej pomocy 
w jego realizacji i promocji! :)
Chętnie odpowiemy na Wasze pytania:
Referat Komunikacji Społecznej 
tel. 22 782 88 43 
a.wozniakowska@serock.pl, 
promocja@serock.pl  
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SEROCKI 
MIEJSCOWNIK

KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNY PRZEWODNIK PO GMINIE
Odcinek 57 - DOSIN

Dosin – wieś z nazwą od imienia 
wielkiej damy z europejskich salonów

Podobnie do kilku innych miejscowości w gminie Serock, Dosin wywodzi swoją nazwę od imienia zacnej mieszkanki. Dosia to zdrobnienie 
od imienia Dorota, niekiedy od imienia Dominika. Autorzy zajmujący się dziejami Zegrza i parafii zegrzyńskiej szukali takiej osoby 
w rodzinie Krasińskich, ale brakowało wskazania konkretnej osoby. Szukano bowiem wśród córek Krasińskich, a należało uwzględnić 
też kobiety, które weszły do rodziny przez małżeństwo. Poszukiwaną Dorotą jest żona ostatniego właściciela Zegrza z rodu Krasińskich, 
Stanisława Krasińskiego.

Dorota Maria Filipina Jabłonowska urodziła się 
5 sierpnia 1820 r. w Warszawie, była córką księcia An-
toniego Jabłonowskiego i Pauliny z hrabiów Mniszchów. 
Ojciec uczcił córkę nazywając w 1822 r. Dosinem nową 
wieś założoną w rodowych dobrach Annopol, w powie-
cie ostrogskim na Ukrainie. Ojciec był represjonowany 
za działalność w Towarzystwie Patriotycznym, była więc 
wychowana przez matkę pod opieką stryja Maksymilia-
na Jabłonowskiego. W dniu 25 kwietnia 1841 r. w ko-

ściele św. Krzyża w Warszawie poślubiła dziedzica dóbr 
Zegrze Stanisława Krasińskiego, bohatera Powstania 
Listopadowego i przyjaciela wielkiego poety Zygmunta 
Krasińskiego, znakomitego rolnika, który był znanym 
hodowcą owiec oraz zwolennikiem odchodzenia od 
pańszczyzny i rozwijania gospodarstw czynszowych. 
Po jego przedwczesnej śmierci w 1849 r. ideę kolonii 
kontynuował w dobrach zegrzyńskich jego szwagier 
Ludwik Górski, opiekun jego małoletnich córek Jadwigi 

Fragment mapy turystycznej z 1966 r.

Szkoła w Dosinie 

Mapa dóbr zegrzyńskich 1803 r (AGAD)

i Marii. W tym czasie powstały nowe wsie tzw. kolonie, 
które otrzymały nazwy od imion członków rodziny 
Krasińskich: Karolin, Jadwisin, Marynin, Stanisławów 
i Ludwinów. Pojawiła się też miejscowość o nazwie Do-
sin. Nie była to jednak nowa jednostka osadnicza, tylko 
nowa nazwa folwarku funkcjonującego w tym miejscu 
już w XV wieku pod nazwą Wyki. Nazwa ta pojawia 
w kolejnych wiekach wiele razy, ale brak jej na mapach 
z I połowy XIX w., w tym na  mapie dóbr Zegrze z 1803 r.  
Łączenie tych nazw potwierdza też Słownik Geograficz-
ny Królestwa Polskiego podając w dobrach zegrzyńskich 
– Dosin alias Wyki.

Wdowa po Stanisławie Krasińskim, na stałe za-
mieszkała w Rzymie pozostawiając troskę o los dóbr 
wspomnianemu Ludwikowi Górskiemu i braciom 
męża Karolowi i Adamowi Krasińskim, dobrami za-
rządzał zaufany administrator Antoni Xiężopolski. 
Dorota Krasińska poślubiła 15 października 1854 r. 

dlatego jedna z gazet jej dom nazwała „przytułkiem 
dla Polaków”. Zmarła w Rzymie 31 lipca 1900 r. Jej 
potomkowie zachowali więzi z Italią, a wnuk Franci-
szek Radziwiłł był Prezesem Izby Handlowej Polsko-
-Włoskiej w latach 1927-1939.

Po przekształceniu Zegrza przez władze rosyjskie 
w twierdzę, w Dosinie znalazła się siedziba administra-
torów dóbr zegrzyńskich. Pierwszym z nich był Xawery 
Ołtuszewski zmarły w 1905 r. (W listopadzie tegoż roku 
na fali wystąpień rewolucyjnych miał tu miejsce duży 
strajk robotników rolnych.) 

Biorąc pod uwagę położenie Dosina i dużą liczbę 
dzieci pracowników folwarcznych, księżna Jadwiga Ra-
dziwiłłowa postanowiła otworzyć szkołę początkową dla 
dzieci wiejskich, zapewniając sprowadzenie nauczyciela. 
Starania trwały kilka miesięcy napotykając wiele prze-
szkód. Był to jeden z przykładów podanych przez mece-
nasa Antoniego Osuchowskiego do Ministerstwa Oświaty 
w memoriale w sprawach szkolnictwa. Ostatecznie  szkołę 
otwarto w 1907 lub 1908 r. Wydarzenie zostało uwiecz-
nione przez serockiego fotografa R. Czerniawskiego. Na 
zdjęciu znaleźli się przedstawicie rodziny Radziwiłłów, 
liczna grupa dzieci i mieszkańców. 

w Nerni hrabiego Franciszka Malatestę (1820-1881), 
szambelana dworu papieskiego i przedstawiciela 
starej włoskiej rodziny arystokratycznej, w średnio-
wieczu panującej w Rimini oraz szeregu innych miast 
w Romanii. Sakramentu małżeństwa udzielił kardy-
nał Gabrielle Ferretti (1795-1860), pełniący wówczas 
funkcję kamerlinga Kolegium Kardynałów, wcześniej 
arcybiskupa Fermo, a w 1847 r. sekretarza stanu Sto-
licy Apostolskiej. Uczestnikami ceremonii byli przed-
stawiciele nie tylko polskiej i włoskiej arystokracji, 
ale też i innych nacji, jak np. rosyjski książę Aleksan-
der Wołkoński.
Z małżeństwa z włoskim hrabią urodził się syn Zyg-
munt Malatesta, który w 1884 r. poślubił w War-
szawie hrabiankę Emmę Plater-Zyberg. W Rzymie, 
z matką zamieszkały córki, tam też wychodziły za 
mąż i rodziły dzieci. Starsza, Jadwiga w 1867 r. po-
ślubiła Macieja Radziwiłła, który w ten sposób wszedł 
w posiadanie dóbr zegrzyńskich, a młodsza, Maria 
poślubiła hr. Jana Krasickiego. Nasza bohaterka mia-
ła wysoką pozycję wśród arystokracji włoskiej. W jej 
salonie gromadził się świat artystyczny, literacki i 
dyplomatyczny, było to ważne miejsce dla Polaków, 

Dobra zegrzyńskie po śmierci Macieja Radziwiłła 
(1920 r.) składały się z dwóch części: Zegrze Esplanda 
i Zegrze Park. W skład pierwszej liczącej 921 morgów 
i 180 prętów, wchodziły trzy folwarki: Jadwisin, Dosin 
i Skubianka. W Dosinie folwark obejmował 180 mórg 
i 233 pręty, w tym: 170 mórg ziemi uprawnej, 3 morgi 
i 174 pręty pod zabudowaniami gospodarczymi, ogród 
220 prętów i 7 mórg i 82 pręty nieużytki.

W 1945 r. folwark w Dosinie w wyniku reformy 
rolnej został rozparcelowany wśród służby folwarcznej 
i małorolnych chłopów z sąsiednich wsi.  Przez wiele 
lat miejscowość nie miała szczególnych warunków 
do rozwoju, takich jak wsie leżące nad Narwią. Na 
mapie turystycznej z 1966 r. Dosina w ogóle nie ma. 
Po odrodzeniu samorządu wielką aktywność zaczęło 
przejawiać koło gospodyń, wśród którego członków 
są również panowie. Panie należące do koła słyną 
z wypieków oraz innych potraw i nalewek, zdobywają 
nagrody w wielu konkursach. Obecnie rozwija się tu 
budownictwo mieszkaniowe, wydatnie zwiększając 
liczbę mieszkańców.

Sławomir Jakubczak
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Minął rok 2018 i pora na podsumowanie 
tego, co działo się w Miejsko-Gminnym Za-
kładzie Wodociągowym w tym okresie.

Finanse: przychody Zakładu zamknęły 
się kwotą 2.778.827 zł co stanowiło 97,76% 
planu. Wydatki wynosiły 2.783.349 zł i stano-
wiły 98,81% planu. Różnicę na minus pokry-
to ze środków obrotowych. 

Zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 
2018 roku w zakładzie nie występowały, a na-
leżności wymagalne na ten sam dzień wyno-
siły 86.259 zł.

W 2018 roku na inwestycje wydatkowa-
no prawie 400 tys. złotych. Z głównych zadań 
zrealizowanych należy wymienić: 

- budowę wodociągu we wsi Kania Nowa 
ul. Wspólna, 

- budowę wodociągu wraz z przyłączami 
we wsi Stasi Las i Borowa Góra, 

- budowę wodociągu w Borowej Górze 
ul. Skośna łączącego wodociągi w ul. Lipowej 
i ul. Nasielskiej,  

- budowę odcinka magistrali wodocią-
gowej w ul. Zakroczymskiej w Serocku do-
prowadzającego wodę do tak zwanej strefy 
gospodarczej w okolicach węzła drogowego,

- budowę wodociągu w ul. Herberta w Se-
rocku, 

- budowę magistrali wodociągowej w ul. 
Niepodległości w Serocku,

- dokończenie zwodociągowania ulic Sa-
dowej i Kuligowskiego w Serocku,

- opracowano również trójwariantową 
koncepcję zaopatrzenia w wodę obszarów 
wsi: Nowa Wieś, Kania Polska, Kania Nowa 
i Cupel.

Oprócz wymienionych wyżej zadań ści-
śle inwestycyjnych, w 2018 roku wykonano 
szereg prac remontowych i modernizacyj-
nych. W maju wykonano kolejną wizualizację 
pracy stacji uzdatniania wody poprzez sieć 
WEB wykorzystując oprogramowanie SCA-
DA. W zeszłym roku wykonano monitoring 

wizyjny SUW Łacha, dzięki temu z jednego 
stanowiska, za pośrednictwem komputera, 
można zarządzać już pięcioma stacjami wo-
dociągowymi. 

Woda dostarczana odbiorcom winna 
spełniać określone parametry. Nad za-
pewnieniem dostawy dobrej jakości wody 
w 2018 roku, na terenie gminy, prowadzo-
ny był monitoring kontrolny i przeglą-
dowy jakości wody. Dane z 27 punktów 
kontrolnych są dostępne na stronie inter-
netowej zakładu. W grudniu 2018 roku za-
kład otrzymał pozytywną opinie odnośnie 
jakości wody w 2018 roku wydaną przez 
organ Państwowego Powiatowego Inspek-
tora Sanitarnego.

Kolejny remont generalny budynku SUW 
w 2018 roku, dotyczył obiektu w Skubiance. 
Wykonano nowe poszycie dachowe, założono 
nowe rynny, rury spustowe a po dociepleniu 
obiektu wykonano całkowicie nową elewację. 
Na zakończenie, w ramach programu WO-
DAWIL, na elewacji pojawił się mural z ha-
słem „ZDROWIA DODA”.

Energia elektryczna wykorzystywana na 
potrzeby produkcji, uzdatnienia i dostarcze-
nia wody kosztowała ponad 320 tys. złotych. 

W 2018 roku zakład zapłacił opłatę za 
gospodarcze korzystanie ze środowiska. Wy-
niosła ona za rok 2017 ponad 100 tys. złotych. 
Jednocześnie, po zmianie przepisów Prawa 
Wodnego w 2018 roku, zakład ponosił stałe 
i zmienne opłaty za korzystanie z wód w za-
kresie poboru wody podziemnej, odprowa-
dzania ścieków oraz odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych. Sumarycznie 
do WÓD POLSKICH wpłacono około 150 
tys. zł. Opłaty te zastąpiły wcześniej wystę-
pujące opłaty za gospodarcze korzystanie ze 
środowiska. 

Państwowe Przedsiębiorstwo Wodne 
WODY POLSKIE powstało w 2018 roku, na 
mocy ww. Prawa Wodnego. Organ ten z mocy 

prawa stał się regulatorem w zakresie zatwier-
dzania taryf za pobraną wodę. Zakład przygo-
tował i bezproblemowo zatwierdził taryfę na 
najbliższe trzy lata. 

Usuwanie awarii sieci wodociągowej 
i przyłączy wodociągowych pochłonę-
ło w 2018 roku ponad 150 tys. zł. Awarie 
usuwane były bez zbędnej zwłoki w spo-
sób profesjonalny. Jedną z większych awa-
rii wodociągowych było rozszczelnienie 
się magistrali wodociągowej pod rondem 
25 Lecia Samorządności oraz awaria wodo-
ciągu w ul. Głównej w Stasim Lesie. Awaria 
ta była trudna, ponieważ z pękniętego wo-
dociągu woda przedostawała się do kanali-
zacji sanitarnej. Po zlokalizowaniu została 
natychmiast usunięta.

 
Eksploatacja: Zakład zatrudniał w 2018 

roku na umowę o pracę 10 osób, od ich wy-
nagrodzeń były odprowadzane obowiązkowe 
składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz 
pracy oraz zakładowy fundusz świadczeń so-
cjalnych. 

Zakład eksploatował 14 stacji uzdatniania 
wody z czego 6 stacji eksploatowanych było 
sezonowo, tylko w okresie od maja do paź-
dziernika lub awaryjnie. Wyprodukowano 
ogółem ponad 1.200 dam3 wody, a dostarczo-
no odbiorcom około 1.000 dam3 wody. 

Od maja przez cały 2018 rok zakład pro-
wadził rozliczenia ścieków mieszkańców 
Zegrza, pośrednicząc miedzy wspólnotami 
mieszkaniowymi a AMW, WOG26 i MPWiK.

Rok 2018 to również rok jubileuszowy 
100 lat odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. Zakład włączył się w obchody tworząc 
okolicznościowe włazy kanalizacyjne oraz 
znakując korespondencję.

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

Sprawozdanie MGZW za rok 2018

Działalność Referatu Zarządzania Kryzysowego 
Obrony Cywilnej i Bezpieczeństwa w 2018 r.

Podsumowanie 2018 roku

Referat Zarządzania Kryzysowego, Obro-
ny Cywilnej i Bezpieczeństwa jest najliczniej-
sza komórką Urzędu Miasta i Gminy w Se-
rocku – w jej skład wchodzi 14 osób. Zakres 
działania referatu jest niezwykle szeroki – od 
zagadnień zarządzania kryzysowego, obrony 
cywilnej, ochrony przeciwpożarowej, spraw 
wojskowych po inne sprawy wpisujące się 
w szeroko rozumiane pojęcie bezpieczeństwa. 
Na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta 
i Gminy Serock nr 60/B/2016 z dnia 31 maja 
2016 r. częścią referatu jest Straż Miejska, co 
dodatkowo powiększa obszar zadań komórki.

W zakresie regulaminowej działalności 
referat ZKOC wydał w minionym roku 49 de-
cyzji administracyjnych. 43 decyzje dotyczyły 
nałożenia obowiązku lub zmiany wcześniej 
wydanych decyzji w sprawie świadczeń na 
rzecz obrony – zarówno osobistych (polegają-
cych na wykonywaniu różnego rodzaju prac 
doraźnych na rzecz przygotowania obrony 
państwa albo zwalczania klęsk żywiołowych 
i likwidacji ich skutków) jak i rzeczowych (te 
z kolei polegają na oddaniu do używania po-
siadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych 
na cele przygotowania obrony Państwa). Dwa 
postępowania w sprawie świadczeń na rzecz 
obrony zostały umorzone.

Referat Zarządzania Kryzysowego, Obro-
ny Cywilnej i Bezpieczeństwa odpowiedzialny 
jest także za stan ochrony przeciwpożarowej 
na terenie Miasta i Gminy Serock, w szcze-
gólność zaś za utrzymanie gotowości bojowej 
funkcjonujących na terenie gminy jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Do najwięk-
szych osiągnięć w tym zakresie w minionym 
roku należy zaliczyć zakup nowego samocho-
du ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Woli Kiełpińskiej, którego 
wartość wynosi 753 375,00 zł. Na zakup po-
jazdu pozyskano środki z Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie oraz Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego. Wkład własny gmi-
ny wynosił 161 687,50 zł.

Referat pozyskał także środki z Funduszu 
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Post-
penitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości 
w wysokości 37 581,39 zł, które zostały prze-
znaczone na zakup specjalistycznego sprzętu 
wykorzystywanego przez strażaków ochot-

ników w trakcie prowadzonych działań. Ze 
środków przyznanej dotacji dokonano zaku-
pu między innymi: defibrylatora, pił ratowni-
czych, parawanu do osłony miejsca wypadku 
czy też masztu oświetleniowego.

Łącznie na cele ochrony przeciwpożaro-
wej na terenie Miasta i Gminy Serock prze-
znaczono w 2018 r. środki finansowe w wyso-
kości 623 862,36 zł.       

Podsumowanie roku 2018  - Straż Miej-
ska w Serocku

Straż Miejska w Serocku funkcjonuje 
w systemie dwuzmianowym. Każdego dnia 
strażnicy reagują na każde zgłoszenie obywa-
teli, starając się pomóc, rozwiązać problem, 
usunąć usterkę, uruchomić pojazd, wezwać 
pomoc innych służb. Straż Miejska funkcjo-
nuje w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o strażach gminnych, która określa 
zadania i obowiązki formacji. Poszczególne 
zadania wykonywane na rzecz społeczności 
lokalnej różnią się jednak w zależności od 
pory roku.

Podczas okresu zimowego Strażnicy naj-
częściej podejmowali działania w związku z:

• problemami z uruchomieniem auta, 
z powodu rozładowanego akumulatora – 
w 2018 r. funkcjonariusze serockiej SM 46 
razy pomagali uruchomić samochód przy 
pomocy posiadanego urządzenia rozrucho-
wego;

• śliskimi, nieodśnieżonymi chodnikami, 
parkingami, placami zabaw czy też soplami 
lodu zwisającymi z dachów - strażnicy obli-
gują zarządcę, administratora lub właściciela 
obiektu do wykonania obowiązków wynika-
jących z ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach;

• zadymieniem – nie wszystkie budynki 
w naszym mieście posiadają ekologiczne pie-
ce grzewcze. Większość z funkcjonujących na 
terenie gminy jest przestarzała, co skutkuje 
wieloma zgłoszeniami dotyczącymi zady-
mienia. W minionym roku Strażnicy Straży 
Miejskiej w Serocku otrzymali 138 tego typu 
zgłoszeń, kontroli poddano 156 pieców. Nie 
zawsze stwierdzenie faktu zadymienia jest 
podstawą do ukarania, dlatego też Straż Miej-
ska podjęła współpracę ze specjalistycznym 
laboratorium Centrum Badań Środowiska 
„Sorbchem” w Rudzie Śląskiej. Pierwszy etap 
to przeszkolenie Strażników w kwestii prawi-

dłowego pobierania materiału dowodowego 
i zarządzania badań. W przypadku kontroli 
pieca, przeszkolony i upoważniony strażnik 
będzie mógł zabezpieczyć popiół z paleniska, 
wysłać go do laboratorium, gdzie eksperci  
określą skład chemiczny spalonego materiału 
oraz procentową szkodliwość dla środowiska. 
Taka opinia stanowić będzie niepodważalny 
dowód w sprawie.

W sezonie letnim, a zwłaszcza w okresie 
wakacji na terenie Miasta i Gminy Serock 
nasila się problem zaśmiecania. Związane 
jest to z turystycznym charakterem gminy. 
W roku 2018 funkcjonariusze 57-krotnie 
podejmowali interwencje związane z za-
śmiecaniem.

Szczególnym problemem, nasilającym się 
zwłaszcza w końcowym okresie wakacji jest 
kwestia porzuconych psów. W 2018 r. seroc-
cy strażnicy przeprowadzili 299 interwencji 
związanych z czworonogami. W większości 
przypadków podejmowane działania skutko-
wały ustaleniem właściciela. Jednakże 52 psy 
zostały odłowione, z czego 43 trafiły do po-
nownej adopcji, a 9 czworonogów skierowa-
no do schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Błąkające się zwierzęta często też są ofiarami 
zdarzeń drogowych, ginąc pod kołami samo-
chodów. Problem dotyczy zarówno zwierząt 
domowych jak i dziko żyjących. W 2018 r.,  
do potrąconych zwierząt, Straż wzywana była 
31 razy.

Na terenie miasta i gminy Serock 
w 2018 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej 
interweniowali w sumie 2200 razy. W 2203 
przypadkach w stosunku do sprawców za-
stosowano środki oddziaływania wychowaw-
czego w postaci pouczenia, zwrócenia uwagi, 
wskazania właściwego postepowania. Nało-
żono również 142 mandaty karne na kwotę 
15 550,00 zł. 

Strażnicy Miejscy podejmowali także 
inne interwencje związane m.in. :

• zakłóceniem spokoju i ciszy nocnej 
mieszkańców (78 interwencji);

• interwencje drogowe, związane w szcze-
gólności z niewłaściwym parkowaniem aut 
(128 interwencji);

• awariami urządzeń technicznych na te-
renie miasta i gminy (58 interwencji);

• nietrzeźwymi osobami (75 interwencji). 
Straż Miejska w Serocku brała aktywny 

udział w zabezpieczeniach wszystkich imprez 
i uroczystości organizowanych na terenie Mia-
sta i Gminy Serock – zarówno świeckich, jak 
i tych o charakterze sakralnym.

Straż Miejska odpowiada także za ob-
sługę systemu monitoringu wizyjnego, który 
w minionym roku został dodatkowo roz-
budowany i zmodernizowany. Rozszerzono 
obszar monitorowany za sprawą zakupu 
nowoczesnych kamer, umożliwiających ob-
serwację otoczenia w wysokiej jakości, co 

znacząco ułatwia wykonywanie ustawowych 
obowiązków.

Straż Miejska w Serocku blisko współ-
pracuje z miejscowym Komisariatem Policji. 
Organizujemy wspólne służby, wymieniamy 
informacje, a także wspólnie przeprowa-
dzamy zajęcia dydaktyczne w szkołach. Do 
tej pory odbyły się spotkania z uczniami 
klas III Szkoły Podstawowej w Serocku 
i Jadwisinie, podczas których udzielone zo-
stały wskazówki na temat bezpiecznego wy-

poczynku w trakcie wakacji, czy też bezpie-
czeństwa rowerzystów w ruchu drogowym. 
Dwukrotnie odbyły się spotkania z przed-
szkolakami w Woli Kiełpińskiej, przeprowa-
dzone zostały zajęcia teoretyczne i praktyczne 
na  temat bezpiecznego przejścia przez jezd-
nię. Za każdym razem dzieci otrzymywały 
upominki, zwiększające ich bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym: opaski i kamizelki odbla-
skowe, a także przeznaczone dla dzieci mate-
riały edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa. 
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Podsumowanie działalności Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w 2018 roku

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych, znajdujący się w Serocku, przy 
ulicy Nasielskiej 21, funkcjonuje już od 2013 
roku. 

Punkt cieszy się bardzo dużym zaintere-
sowaniem właścicieli nieruchomości położo-
nych na terenie miasta i gminy Serock, którzy 
mogą korzystać z niego codziennie, łącznie 
z sobotami i niedzielami w godzinach 7-17. 

Z prowadzonej ewidencji odpadów przyj-
mowanych w Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych wynika, iż w każ-
dym miesiącu korzysta z niego średnio 400 
osób, w miesiącach letnich, nawet przeszło 
700 osób.

Zgodnie z założeniem utworzony przez 
Gminę PSZOK jest „uzupełnieniem” gmin-
nego systemu gospodarki odpadami. To tutaj 
możecie Państwo przywieźć większość rodza-
jów odpadów powstających w gospodarstwach 
domowych np. odpady opakowaniowe, odpa-
dy biodegradowalne, odpady wielkogabaryto-
we, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

a także odpady problematyczne np. opakowa-
nia po farbach, lakierach, świetlówki, zużyte 
opony czy odpady poremontowe ale uwaga, 
wyłącznie z drobnych remontów przeprowa-
dzanych we własnym zakresie.  

W Punkcie możecie również pobrać 
Państwo dodatkowe worki do segregacji od-
padów, jeśli ilość pozostawiona przez Firmę 
odbierającą odpady jest dla Państwa w danym 
miesiącu niewystarczająca. 

Ogółem w 2018 roku, właściciele nierucho-
mości z terenu Miasta i Gminy Serock oddali 
do PSZOK przeszło 690 ton odpadów. Najwięk-
szą ilość stanowiły odpady biodegradowalne 
– 206 ton, odpady budowlane – 150 ton, odpady 
wielkogabarytowe blisko 100 ton oraz odpady 
opakowaniowe (opakowania z papieru, plasti-
ku, puszki oraz opakowania ze szkła).

Całkowity koszt odbioru, zagospodaro-
wania, odzysku i utylizacji odpadów zgro-
madzonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów wyniósł w 2018 roku blisko 235 
tysięcy złotych. 

Przypominamy, że zgodnie z przyję-
tymi w uchwale Rady Miejskiej zasadami 
oraz z regulaminem PSZOK, z Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-

nych, korzystać mogą wyłącznie właścicie-
le nieruchomości położonych na terenie 
Miasta i Gminy Serock, którzy złożyli de-
klarację o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi i wnoszą 
do gminy opłaty za odbiór i zagospodaro-
wanie odpadów. 

Obowiązuje zakaz przywożenia do 
PSZOK odpadów powstających w wyniku 
prowadzenia działalności gospodarczej. 
Prowadzący działalność gospodarczą muszą 
mieć podpisane indywidualne umowy na od-
biór odpadów powstających w wyniku pro-
wadzenie tejże działalności. 

Ta sama zasada dotyczy również  wła-
ścicieli nieruchomości, którzy prowadzą 
duży remont domu czy pomieszczeń go-
spodarczych np. remontują większość tych 
pomieszczeń, wymieniają okna, remontu-
ją dach. W takiej sytuacji należy zamówić 
kontener na odpady i rozliczyć się bezpo-
średnio z przedsiębiorcą, który odbierze 
odpady. Ta sama zasada dotyczy właścicieli 
nieruchomości, którzy prowadzą prace roz-
biórkowe na nieruchomości.

Miejsko-Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Serocku

Priorytetowymi zadaniami oświatowymi 
w 2018 r. było modernizowanie infrastruk-
tury oświatowej i jej rozwój oraz tworzenie 
warunków do rozwijania kompetencji cyfro-
wych w szkołach.

INWESTYCJE I REMONTY W SZKO-
ŁACH I PRZEDSZKOLACH: 

• Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej w Zegrzu – II etap obejmujący 
m.in. 

- wymianę instalacji elektrycznej, 
- remont pokrycia dachu, wymianę okien,
- docieplenie ścian budynków,
- remont pomieszczeń szkolnych
• Kapitalny remont sali gimnastycznej 

w Woli Kiełpińskiej
• W Szkole Podstawowej w Serocku wy-

konanie remontu sal oddziałów przedszkol-
nych oraz sali oddziału integracyjnego

• Rozbudowa budynku Samorządowego 
Przedszkola w Serocku o salkę do zajęć ru-
chowych (sportowo – rekreacyjnych) salę do 
integracji sensorycznej wraz z zapleczem - za-
kończenie inwestycji czerwiec 2019. Z wybu-

dowanej infrastruktury będą mogli korzystać 
także młodsi uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Serocku na zajęciach ruchowych oraz spe-
cjalistycznych 

TWORZENIE WARUNKÓW DO 
ROZWIJANIA KOMPETENCJI CYFRO-
WYCH W SZKOŁACH:

• We wszystkich szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock 
w ramach drugiego konkursu POPC 2014 – 
2020 trwały prace mające zapewnić dostęp do 
szerokopasmowego Internetu

• Wymieniono komputery stacjonarne 
w pracowniach komputerowych: 

- 25 w Szkole Podstawowej w Serocku
- 20 w Szkole Podstawowej w Zegrzu 

• Pozyskano środki z EFS na projekt uno-
wocześniający nauczanie w szkołach podsta-
wowych poprzez:

- zakup sprzętu ICT w tym: komputerów 

przenośnych, tabletów, zestawów robotów 
edukacyjnych, tablic interaktywnych, projek-
torów,

- pomocy dydaktycznych do nauczania 
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

- szkolenia dla nauczycieli podnoszące 
ich kompetencje cyfrowe oraz  w zakresie na-
uczania przedmiotów matematyczno-przy-
rodniczych i językowych, 

- prowadzenie dodatkowych zajęć 
z uczniami; robotyki/programowania, ekspe-
rymentów naukowych, językowych i wyrów-
nawczych.

Dofinansowanie uzyskano w ramach 
Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju 
regionu

Wartość projektu – 1.256.217, 60 zł
Przyznane dofinansowanie – 1.173.657,60 zł

Realizowano zadania uzupełniające 
podstawową działalność szkół z programów 
współfinansowanych ze środków rządowych, 
m.in.:

- nauka pływania dla uczniów klas II i III 

szkół podstawowych. W 2018 r. programem 
objęto 199 uczniów, którzy na basenach kry-
tych uczyli się pływania. Dla ucznia dedyko-
wanych było 20 godzin zajęć wraz z dowoże-
niem na basen.

- Szkoła Podstawowa w Zegrzu prowa-
dziła program „Akademia Chóralna”, w ra-
mach którego otrzymała wsparcie na do-
datkowe zajęcia dla chóru szkolnego oraz 
wsparcie merytoryczne dla prowadzonej 
działalności. 

- szkoły podjęły współpracę z Unią 
Związków Sportowych Warszawy i Mazow-
sza dzięki czemu mogły zorganizować dla 

uczniów dodatkowe zajęcia sportowe m.in. 
siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, lekko-
atletyka, gimnastyka.     

Miasto i Gmina Serock zwiększyła środki 
na dodatki do płacy zasadniczej nauczycie-
li. Od 1 września 2018 r. znacząco wzrosły 
dodatki za wychowawstwo oraz dla kadry 
zarządzającej. Dotychczasowe przeciętne do-
datki za wychowawstwo w kwocie średniej 
60,00 zł/80,00 zł podniesiono do średniej 
kwoty 115,00 /130,00 zł. Zmiana objęła 
92 wychowawców.

Podniesiono także środki na dodatki 
motywacyjne dla nauczycieli pracujących 

w szkołach i przedszkolach prowadzonych 
przez Miasto i Gminę Serock. W szkołach 
i przedszkolach -  pracuje ponad 200 nauczy-
cieli. Zwiększenie środków na dodatki sta-
nowi dodatkowy bodziec do zaangażowanej 
i efektywnej pracy.

Zgodnie z wytycznymi ustawowymi 
zmieniono pensum nauczycieli specjalistów 
(pedagogów, psychologów, logopedów, do-
radców zawodowych) z dotychczasowych 
26 godzin tygodniowo do 22 godzin tygo-
dniowo.     

A. Melion
Dyrektor ZOSiP

Inwestujemy w przyszłość - ZOSiP

Działalność CKiCZ w 2018 roku

Sprawozdanie z działalności OSIR w 2018 roku

Miniony rok 2018 był bogaty w liczne 
wydarzenia kulturalne, nie tylko w związku 
z różnorodnym kalendarzem imprez Miasta 
i Gminy Serock, ale również w związku wy-
jątkowym Jubileuszem 100. Rocznicy Odzy-
skania przez Polskę Niepodległości. Z obcho-
dami tej okrągłej rocznicy wiązało się wiele 
upamiętniających ten okres wydarzeń. 

Niezmiernie cieszymy się, że wzrosła 
ilość zorganizowanych dla Państwa wydarzeń 
kulturalnych z udziałem wielu znakomitych 
artystów, co przełożyło się również na wysoki 
poziom artystyczny oferty kulturalnej.

Centrum Kultury i Czytelnictwa w ra-
mach upowszechniania kultury i czytel-
nictwa zaspokaja różnorodne potrzeby 

kulturalne, edukacyjne i wychowawcze 
mieszkańców Miasta i Gminy Serock. W 
swojej działalności jednostka organizuje wy-
darzenia o różnym charakterze: teatralnym, 
historycznym, artystycznym, muzycznym 
oraz rozrywkowym. W zakresie upowszech-
niania wiedzy i czytelnictwa działają Biblio-
teka w Serocku oraz filia w Jadwisinie, które 
dzięki bogatej ofercie przyciągają coraz wię-
cej czytelników.

Cieszy fakt, iż w 2018 roku udało się 
zorganizować dla Państwa, aż 95 przedsię-
wzięć kulturalnych m.in.: spektakli, koncer-
tów, konkursów, projekcji, prelekcji, spotkań 
z autorami itd. Dzięki współpracy z różnymi 
instytucjami i organizacjami społecznymi 

Centrum Kultury było współorganizatorem 
kolejnych 63 wydarzeń kulturalnych.

Oprócz podstawowej funkcji jaką jest 
organizacja imprez, jednostka prowadzi dzia-
łalność stacjonarną, gdzie tworzy warunki dla 
amatorskiego ruchu artystycznego. Obecnie 
w siedzibie placówki działają 42 zespoły, koła 
i sekcje zainteresowań, które skupiają wokół 
siebie średnio 470 osób. 

Cieszymy się, że tak licznie włączacie się  
Państwo i aktywnie uczestniczycie w życiu 
kulturalnym Miasta i Gminy Serock. Liczymy 
na Waszą obecność podczas wydarzeń plano-
wanych w 2019 roku.

Serdecznie dziękujemy i zapraszamy!
CKiCz w Serocku

W 2018 roku Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Serocku skupiał swoje działania na 
wielu płaszczyznach rozwoju sportu i rekre-
acji w Mieście i Gminie Serock. Podstawowa 
działalność OSiR obejmowała:

• funkcjonowanie sekcji sportowych i re-
kreacyjnych,

• organizację imprez jednorazowych i cy-
klicznych,

• koordynację sportu szkolnego,
• organizację programu przyjmowania 

i wyjazdu grup w ramach wymiany Miast 
Partnerskich,

• dbałość oraz rozwój infrastruktury 
sportowej,

• podejmowanie i wspieranie inicjatyw 
sportowych mieszkańców.

W porównaniu z 2017 rokiem wśród sek-
cji OSiR największą i najbardziej liczną sekcją 

stała się sekcja tenisa stołowego. Nie jest nią 
już sekcja piłki nożnej. Wynika to głównie 
z faktu, że wszystkie drużyny sportowe piłki 
nożnej, weszły pod auspicje Klubu Sportowe-
go Sokół Serock. W ramach OSiR pozostała 
rekreacyjna sekcja piłki nożnej Oldboje i We-
terani, w skład której wchodzą uczestnicy po 
35. roku życia. Nie mniej jednak wszystkie 
drużyny piłkarskie KS Sokół Serock stale 
współpracują z OSiR w zakresie treningów 
i organizacji meczy.

Sekcja tenisa stołowego zrzeszająca łącz-
nie 36. zawodników, zajmuje się szkoleniem 
dzieci i młodzieży. Podobnie jak w poprzed-
nim roku, szkolenie odbywało się w trzech 
szkołach na terenie Miasta i Gminy Serock: 
w Serocku, w Jadwisinie i w Zegrzu. Dodat-
kowo w Serocku odbywały się także zajęcia 
wspólne dla najbardziej utalentowanej mło-
dzieży połączone z treningami dorosłych za-

wodników pod okiem trenerów: Zbigniewa 
Chodkowskiego, Barbary Klik, Piotra Ple-
chawskiego oraz Krzysztofa Szymańskiego. 
W 2018 r. odbyły się szkolenia trenerskie 
prowadzone przez Jerzego Grycana – Fun-
damenty, w których wzięli udział trenerzy 
OSiR. Miasto i Gmina Serock wraz z Polskim 
Związkiem Tenisa Stołowego oraz Polskim 
Związkiem Korfballu podpisało porozumie-
nia w zakresie rozwoju sportu w Mieście 
i Gminie Serock. Przedmiotem Porozumień 
jest współpraca przy realizacji projektów 
z zakresu:

1) upowszechniania dyscyplin tenis sto-
łowy i korfball wśród dzieci, młodzieży i mie-
szańców Miasta i Gminy Serock;

2) budowy hali sportowej na terenie Mia-
sta i Gminy Serock spełniającej wymagania 
niezbędne do uprawiania tenisa stołowego 
i korfballu tj. treningów oraz organizacji im-
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prez sportowych spełniających kryteria PZSP 
i PZKorf dla rozgrywek ligowych oraz mię-
dzynarodowych;

3) organizacji imprez i szkoleń sporto-
wych w dyscyplinie tenis stołowy i korfball 
na terenie Miasta i Gminy Serock. 

Niniejsze porozumienia zainicjowały sta-
rania Panów Macieja Goławskiego i Jerzego 
Grycana.

Rok 2018 był trzecim rokiem działalności 
sekcji judo trenowanej przez Pana Andrzeja 
Grzywacza. Sekcja funkcjonowała zgodnie 
z przyjętym planem. Zajęcia były prowadzone 
w dwóch grupach treningowych – zaawanso-
wanej oraz dziecięcej w formule funny judo. 
Łącznie sekcja skupiała w swoich szeregach 
20 uczestników. W 2018 r. na mocy poro-
zumienia z Polskim Związkiem Judo OSiR 
z udziałem KS Sokół Serock wzięli udział 
w projekcie „Szkoła bezpiecznego upadania”. 
W oparciu o ten program (który będzie kon-
tynuowany w roku następnym) wzięło udział 
30 zawodników.

Pomimo ogromnej pracy promocyjno-
-marketingowej związanej z naborem do sek-
cji koszykówki oraz wsparciem trenerskim 
Pana Krzysztofa Sidora – byłego reprezen-
tanta Polski w tej dyscyplinie, nie udało się 
jej utworzyć. Nie mniej jednak w OSiR coraz 
prężniej rozwija się sekcja korfballu kierowa-
na przez Pana Macieja Goławskiego.  Szkole-
nie dzieci i młodzieży odbywało się na bazie 
Hali PZSP w Serocku. Skierowane jest do 
najmłodszych uczestników klas 0-I. W skład 
sekcji Korfball wchodzi 18 uczestników. 
W 2019 r. planowane jest szkolenie instruk-
torskie w tej dyscyplinie oraz utworzenie dru-
żyny seniorskiej, która będzie występowała 
w rozgrywkach Polskiej Ligi Korfballu jako 
KS Sokół Serock.

Nauczanie piłki siatkowej w gminie Se-
rock wciąż opiera się na drużynie dziewcząt 
„w wieku” klas VII-VIII, do której każdego 
roku dołączają coraz to nowe zawodniczki ze 
szkoły podstawowej. Drużyna prowadzona 
przez Daniela Kęsaka bierze udział w roz-
grywkach  Grand Prix Jeziora Zegrzyńskiego. 
Dziewczyny „ogrywają” się prezentując coraz 
lepszy poziom. Pracę sekcji można dostrzec 
na poziomie gminnym, gdzie uczestniczki 
trenujące, reprezentują Miasto i Gminę Se-
rock na  poziomie zawodów powiatowych. 
Pod koniec 2018 r. zainicjowany został pro-
jekt rozwoju piłki siatkowej w Mieście i Gmi-
nie Serock dla uczennic i uczniów klas IV-VI 
prowadzony przez trenerów: Huberta Le-
giędź i Tomasza Kowalskiego.

Alternatywą rekreacji ruchowej dla Pań 
była prowadzona przez Panie Marzenę Bo-
rzym, Kingę Gintowt, Kingę Frąckiewicz, 

Katarzynę Świątecką - sekcja fitness. W jej 
ramach wydzielone były trzy grupy: fitness, 
zdrowy kręgosłup i Klub „Chudnijmy Ra-
zem”. Grupy skupiały Panie o różnych celach 
sportowo-rekreacyjnych. Fitness trenowano 
trzy razy w ciągu tygodnia, z czego dwie jed-
nostki zajęć to intensywne ćwiczenia rucho-
we, a jedne zajęcia to zdrowy kręgosłup. Klub 
„Chudnijmy Razem” trenował dwa razy w ty-
godniu, wykonując zróżnicowane aktywności 
fizyczne mające na celu poprawę stanu zdro-
wia i spalanie tkanki tłuszczowej. W związ-
ku ze zwiększoną konkurencją na terenie 
miasta sekcja gromadziła mniej chętnych 
niż w latach poprzednich. Obecnie pozosta-
ła w OSiR 16. osobowa sekcja „Chudnijmy 
razem” z instruktorem Katarzyną Świątecką. 
Takie działanie wyszło naprzeciw oczekiwa-
niom uczestniczek, gdyż w ramach Kampanii 
Fit&Sporty w związku ze współpracą z CatFit 
część zajęć fitness realizowana jest tamże.

Nową sekcją w OSiR jest sekcja szacho-
wa. Bardzo prężnie rozwijająca się sekcja pod 
kierunkiem trenera Ryszarda Królikowskie-
go – Wice Prezesa Mazowieckiego Związku 
Szachowego, wybitnego zawodnika i sędziego 
międzynarodowego w tej dyscyplinie. Sekcja 
liczy 16. uczestników, którzy biorą udział, 
z sukcesami, w licznych turniejach i zawo-
dach ligowych. Najbardziej obiecującą po-
stacią jest jeden z najmłodszych uczestników 
– Antoni Olszewski.

W roku 2018 OSiR zorganizował wiele 
imprez sportowych i rekreacyjnych. Były to 
zarówno imprezy jednorazowe, jak i cyklicz-
ne. Najważniejszymi blokami imprez spor-
towych są obchody Święta Patrona Serocka 
Św. Wojciecha na przełomie kwietnia i maja 
oraz obchody Święta Odzyskania Niepodle-
głości w październiku i listopadzie. Ponow-
nie zorganizowano liczne turnieje i zawody 
sportowe, z których największymi były biegi 
uliczne: V Bieg Wojciechowy w kwietniu oraz 
XV Bieg Niepodległości pod koniec paździer-
nika. W związku z tym, że 2018 r. był rokiem 
szczególnym w związku z setną rocznicą Od-
zyskania przez Polskę Niepodległości, Serock 
był w elitarnym gronie 100 miast organiza-
torów Biegu Niepodległości pod hasłem „Od 
Bałtyku do Tatr”. Oba biegi cieszyły się świet-
ną frekwencją i bardzo dobrymi recenzjami 
wśród uczestników. OSiR organizował także 
akcje „Zima w mieście” i „Lato w mieście”, 
głównie dla dzieci i młodzieży. Wśród cy-
klicznych imprez należy wymienić rozgrywki, 
które od krótszego lub dłuższego czasu pra-
cują na swoją markę: Letnia Liga Siatkówki 
Plażowej, Grand Prix Jeziora Zegrzyńskiego 
w Piłce Siatkowej (gimnazjalistki) oraz Halo-
wa Liga Serock (liga piłki nożnej). W 2018 r. 

został zorganizowany pierwszy Międzynaro-
dowy Turniej w BeachKorfballu z udziałem 
najlepszych polskich drużyn i gości z zagra-
nicy (Predators Lwów – Ukraina). Poza wyżej 
wymienionymi imprezami OSiR zorganizował 
w 2018 roku wiele pomniejszych imprez dla 
społeczności lokalnej, które cieszyły się zain-
teresowaniem i aktywowały ruchowo serocką 
społeczność. Zatrudniamy animatorów, dzięki 
którym wydłużamy i urozmaicamy czas dostę-
pu do rekreacji. Animatorzy pracują na boisku 
orlik od maja do września, a na plaży przez 
całe wakacje. Dzięki temu, w okresie wiosen-
nym, letnim i jesiennym, mieszkańcy mieli 
możliwość skorzystania z bazy sportowej OSiR 
każdego dnia tygodnia. W 2018 r. zainicjowa-
liśmy dwa duże turnieje piłkarskie: Serock Cup 
2018 oraz Twin Cities Cup 2018 r. z udziałem 
drużyn zagranicznych (FC Liverpool, Victoria 
Pilzno, czy też miast partnerskich – Ignalina) 
oraz krajowych (Wisła Kraków, Reprezentacja 
Powiatu Legionowskiego, Lechia Dzierżoniów, 
Ruch Radzionków i innych w tym Naszego So-
koła Serock). Projekt będzie realizowany rów-
nież w przyszłym roku. 

Kolejnym ważnym celem realizowanym 
przez OSiR była koordynacja sportu szkolne-
go. Ośrodek koordynował na terenie gminy 
przebieg zawodów sportowych oraz współor-
ganizował zawody i turnieje na terenie gminy 
w ramach MIMSz. Dodatkowo w czerwcu 
zorganizowaliśmy podsumowanie rywalizacji 
sportowej uczniów w postaci „SPortokiady”  
i „Gimnazjady” dla młodzieży z terenu gminy 
Serock. Organizacja zawodów szkolnych jest 
na dobrym poziomie organizacyjnym. Zawo-
dy przebiegają sprawnie zgodnie z przyjętym 
regulaminem.

Statutowa działalność OSiR polega rów-
nież na udostępnianiu i dbałości o infrastruk-
turę sportową w gminie Serock. Baza sporto-
wa, nad którą pieczę sprawuje OSiR jest bardzo 
duża. W jej skład wchodzą: kompleks sporto-
wy przy ul. Pułtuskiej 47 w Serocku (budynek 
OSiR, stadion piłkarski, boisko ze sztuczną 
nawierzchnią, kort tenisowy, bieżnia i skocz-
nia lekkoatletyczna, siłownia wewnętrzna, 
siłownia zewnętrzna), Ośrodek Wypoczyn-
ku Letniego w Jadwisinie (domki letniskowe 
z terenem wypoczynkowym, pełnowymia-
rowe boisko trawiaste do piłki nożnej), Plaża 
Miejska w Serocku (teren wypoczynkowy 
plaży, boisko do piłki siatkowej, boisko do ko-
szykówki, stoły do tenisa stołowego, siłownia 
zewnętrzna, wodny plac zabaw, molo (2), plac 
zabaw dla dzieci, budynek sanitarny, hangar 
i maszynownia), kompleks sportowy „Soko-
lik” w Nowej Wsi k. Serocka (wielofunkcyj-
ne boisko ze sztuczną nawierzchnią, boisko 
do piłki siatkowej, siłownia zewnętrzna, plac 

zabaw dla dzieci), siłownia wewnętrzna w Ja-
dwisinie.  Pracownicy OSiR wykonują bieżące 
naprawy i konserwacje obiektów całej wyżej 
wymienionej bazy sportowej oraz dbają o jej 
dobry stan na co dzień. W roku 2018 zostały 
wyremontowane zaplecza i teren wokół OSiR 
(bezpieczne przejścia), wykonano gruntowną 
renowację murawy, montaż kostki i „blaszaka’, 
odświeżono wnętrza budynku OSiR, dokona-
no naprawy kominów, montażu monitoringu, 
serwisu wszystkich siłowni, na Plaży odno-
wiono wodny plac zabaw oraz wyremontowa-
no drugą część mola, dokonano nawiezienia 
o oczyszczenia piasku, odmalowano i napra-
wiono zabawki na placu zabaw, dokonano 
impregnacji pomostów drewnianych, w Jadwi-
sinie dokonano montażu nawodnienia boiska, 
budowy parkingu oraz ścieżek z kostki pomię-
dzy domkami, bieżącej konserwacji domków, 
budowy wiaty, wycinki drzew i karp z jedno-
czesnymi nasadzeniami nowych, gruntowne-
go czyszczenia boiska w Nowej Wsi, montażu 
nowych urządzeń siłowni – orbitrek, naprawa 
piłkochwytów, wycinka drzew oraz wiele in-
nych pomniejszych. Wymienione zostały płyt-
ki oraz prysznice. 

Sporym zainteresowaniem cieszą się 
nasze dwie siłownie w Serocku i Jadwisinie. 

Cieszymy się, że w serockiej siłowni coraz 
częściej możemy spotkać Panie.

Jednym z zadań Ośrodka Sportu i Re-
kreacji jest opieka nad przebywającymi 
w naszej gminie grupami dzieci i młodzieży 
z miast partnerskich. W tym roku gościli-
śmy grupę z Litwy, Czech i Dzierżoniowa. 
Każdej grupie zapewniliśmy atrakcyjny pro-
gram pobytu, pełną opiekę, a także wyży-
wienie. Z roku na rok staramy się poprawić 
infrastrukturę w OWL. Poprawiona została 
podłoga w domkach, zostały odmalowane 
łazienki, zakupione nowe akcesoria (koce, 
pościel). Naprawione zostały dwa dachy. 
Dodatkowo została wyremontowana sto-
łówka (szkolna). Nasza młodzież brała nato-
miast udział w wyjazdach do Dzierżoniowa 
(dwukrotnie – z okazji ferii zimowych oraz 
w wakacje grupa piłkarska). OSiR jest rów-
nież współorganizatorem Powiatowej Ligi 
Piłki Nożnej. Zawodnicy Akademii Piłkar-
skiej współzawodniczą z rówieśnikami z in-
nych klubów sportowych na bazie Boiska 
w Jadwisinie. OSiR nie zapomina również 
o starszych uczestnikach organizując coraz 
więcej imprez rodzinnych jak chociażby 
Pikniki Sportowe, głównie na bazie OWL 
Jadwisin.

W 2018 r. OSiR pomagał również współ-
organizować wiele imprez gminnych jak np. 
Krzyśki w Nowej Wsi, Wianki czy też Święto 
Darów Ziemi, pikniki integracyjne w Jadwi-
sinie itd. 

W każdym roku organizowane przez nas 
spływy kajakowe cieszą się wielkim zainte-
resowaniem. W każdym roku staramy się 
wymyślać nową trasę i zaskakiwać naszych 
stałych bywalców. Spływy organizowane były 
w czerwcu-lipcu oraz sierpniu. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku 
z roku na rok stara się wychodzić naprzeciw 
oczekiwaniom mieszkańców gminy Serock, 
zaspokajać ich potrzeby związane z aktyw-
nością fizyczną oraz zachęcać do tworzenia 
własnych inicjatyw sportowych. 

Zainicjowane zostało powstanie nowych 
sekcji: boks (prowadzony przez Marcina Śnit-
ko) oraz jeździectwo we współpracy z UKS 
Kucyk Serock.

Zapraszamy do udziału w przedsięwzię-
ciach OSiR w Serocku. Mamy nadzieję, że 
propozycje przygotowane na 2019 rok zado-
wolą mieszkańców Miasta i Gminy Serock 
oraz turystów i gości.

OSiR w Serocku
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27. Finał WOŚP w Gminie Serock
Podczas tegorocznego, 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się w niedzielę 13 stycznia 2019 r., zbieraliśmy pie-

niądze w dwóch sztabach: Jadwisinie i Serocku. W sztabie w Jadwisinie dzięki wspólnemu zaangażowaniu udało się zebrać rekordową sumę 
43 732,28 złotych! (rok temu zebrano tu 32,6 tys. zł.) Sztab w Serocku zebrał z kolei 38 408,09 zł. (rok temu zebrano tu 26,8 tys. zł.). Tegoroczna 
zbiórka przeznaczona jest na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

2 lipca 2017 roku rozpoczęła się wypra-
wa z Ulanowa do Gdańska, której celem było 
przebycie ponad 750-kilometrowej trasy na 
tratwie, w spartańskich warunkach, podob-
nych do tych sprzed wieków.
Prezentowana wystawa jest relacją z flisu 
członków Bractwa Flisackiego pod wezwa-
niem świętej Barbary z Ulanowa, w której 
uczestniczył autor zdjęć – Andrzej Łada.

Życie w dawnym Serocku, z racji poło-
żenia przy zbiegu dwóch rzek, również ściśle 
związane było z wodą. Z badań archeolo-
gicznych i historycznych dokumentów wie-
my, że flisacy stworzyli tu charakterystycz-
ną kulturę pełną symbolicznych zwyczajów 
i zachowań. 

Dziś ta ginąca tradycja jest przedmiotem 
badań etnologów i inicjatyw lokalnej społecz-
ności pragnących ją odtworzyć. Wpisując się 
w te działania zapraszamy do obejrzenia wy-
stawy, bo mimo że Serock i Ulanów dzielą set-
ki kilometrów to postać flisaka niewątpliwie 
dwa miasta łączy.  

Zapraszamy do serockiego ratusza, gdzie 
wystawione są fotografie oraz przedstawione, 
kultywowane przez bractwo, tradycje ula-
nowskich flisaków.

Flisacy z Ulanowa – wystawa w serockim ratuszu
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SPORT

Powiatowe Rozgrywki Tenisa Stołowego
W czwartek 17 stycznia w hali Powia-

towego Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych odbyły się powiatowe zawody tenisa 
stołowego w kategorii dzieci, w ramach 
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej. Nasza gminę reprezentowały drużyny: 
w kategorii dziewcząt SP Serock drużyna 
kierowana przez Panią Barbarę Klik, na-
tomiast w kategorii chłopców drużyna SP 
Zegrze kierowana przez Pana Krzysztofa 
Szymańskiego. Zawody rozgrywane były 
w dwóch grupach. W pierwszej fazie w gru-

pach, a następnie odbyły się mecze o po-
szczególne miejsca. Po zaciętej rywalizacji 
klasyfikacja końcowa była dla naszych dru-
żyn bardzo korzystna. Dziewczęta zajęły 
pierwsze miejsce natomiast chłopcy trzecie 
miejsce.

Drużyna dziewcząt wystąpiła w składzie:
1. Rosińska Marta
2. Mulik Zuzanna
3.Tylka Julia
4. rez. Solmińska Alicja 

Drużyna chłopców wystąpiła w składzie:
1.Wdowiak Szymon
2.Kukawski Dawid
3.Juras Jakub
Szczegółowa klasyfikacja dziewcząt: 
1 miejsce SP Serock
2 miejsce SP Łajski
3 miejsce SP8 Legionowo 
Szczegółowa klasyfikacja chłopców:
1 miejsce SP 1 Legionowo
2 miejsce SP Wieliszew
3 miejsce SP Zegrze

 „Nie bądźmy nadto wybredni! 
 Umieć miarę uchwycić, dar to niepośledni". 
 „Kto pragnie wszystko posiąść, 
ten wszystko postrada”

Jean de La Fontaine

Te i wiele innych bajkowych, rymo-
wanych wierszyków z morałem mieli-
śmy  okazję wysłuchać podczas familij-
nego spektaklu pt. „Co dwie głowy to nie 
jedna” organizowanego z okazji Dnia Babci 
i Dziadka w Centrum Kultury i Czytelnic-
twa w Serocku.

Do niezwykłego świata bajek Jean de 

La Fontaine’a zaprosił nas reżyser  Grzegorz 
Gierak.

Każdy z nas pamięta stare powiedzenie: 
„Kto pod kim dołki kopie, sam w nie często 
wpada”  lub "Gniew i siła nikogo nie zbliżą 
do mety. Cierpliwość i wytrwałość, to mędrca 
zalety".

To właśnie świat bajek Jeana de La Fon-
taine - tych krótkich, zwięzłych historyjek, 
których bohaterami są zwierzęta - uczy i bawi 
poprzez prozaiczne sytuacje. Choć w treści 
wielu bajek  autor wytyka ludzkie wady i za-
chowania  to wszystkie kończą się skierowa-
nym do czytelnika morałem.

Spektakl pt. "Co dwie głowy to nie jed-
na" to ciepłe, pouczające familijne przedsta-
wienie. 

Mamy nadzieje, że rymowane wierszy-
ki francuskiego pisarza zadziwiły Państwa 
swoją mądrością, a dzieci przeniosły w ma-
giczny wymiar.

Często nasi ukochani dziadkowie są wła-
śnie takim zwierciadłem prawdy i moralności 
dla swoich bliskich. 

Zapraszamy na kolejne wydarzenia or-
ganizowane w najbliższym czasie przez Cen-
trum Kultury w Serocku.

CKiCz w Serocku

KULTURA

Familijny spektakl pt. „Co dwie głowy to nie jedna” 
zorganizowany z okazji Dnia Babci i Dziadka

OŚWIATA

SREBRNA TARCZA dla PZSP w Serocku! 
– jesteśmy niezmiennie najlepszym 
technikum w powiecie legionowskim!

Tegoroczny ranking Liceów i Techni-
ków „Perspektywy” potwierdził wysoką 
klasę Technikum w Powiatowym Zespo-
le Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku. 
Po raz kolejny okazaliśmy się najlepszym 
technikum w powiecie legionowskim! 
Ponadto w całym województwie mazowiec-
kim zajęliśmy bardzo wysokie, 36 miejsce, 
(dla porównania – w ubiegłym roku było to 
miejsce 61., a w 2017 – 89.). W rankingu 
ogólnopolskim znaleźliśmy się w połowie 
stawki – na miejscu 283. Jak widać z roku 
na rok osiągamy coraz lepsze wyniki i nie-
ustannie pniemy się w górę. 

W rankingu „Perspektywy” notowanych 
jest 500 najlepszych szkół w kraju, którym 
w zależności od pozycji przyznawany jest 

honorowy tytuł „Złotej”, „Srebrnej” i „Brązo-
wej” Szkoły, będący potwierdzeniem wysokiej 
jakości pracy tych szkół. W tym roku PZSP 

w Serocku zostało uhonorowane srebrną 
tarczą!

Mamy się czym chwalić, bo znalezienie 
się w rankingu „Perspektywy” świadczy o po-
tencjale naszej szkoły, sukcesach uczniów 
w olimpiadach, a także bardzo dobrych wyni-
kach matury z przedmiotów obowiązkowych, 
z przedmiotów dodatkowych oraz wynikach 
egzaminu zawodowego. Warto pamiętać, 
że te sukcesy wynikają ze współpracy grona 
pedagogicznego, ambitnych uczniów, a także 
lokalnych władz oświatowych i samorządo-
wych, które dbają o jak najlepsze warunki 
pracy w naszej szkole. Dlatego z dumą pre-
zentujemy srebrną tarczę – znak jakości PZSP 
w Serocku.

Elżbieta Oszer
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