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

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

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

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

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

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

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

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

Informacje dla mieszkańców:

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

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

Straż Miejska w Serocku

siedziba: 

Urząd Miasta i Gminy w Serocku

ul. Rynek 21 pok. 22

kontakt:

tel. stacjonarny 22 782 72 92

tel. kom. 603 873 290

email: straz.miejska@serock.pl
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Szanowni Państwo!
Serdecznie dziękujemy za udział w wyborach samorządowych. 

Frekwencja w MiG Serock wyniosła 57,82%. Jesteśmy dumni, że tak 
licznie oddali Państwo swoje głosy. Są one świadectwem tego, jak silne 
w Mieście i Gminie Serock jest społeczeństwo obywatelskie - świa-
dome swej roli w samorządności i odpowiedzialne za losy wspólnoty 
lokalnej. Dziękujemy również osobom pracującym w Obwodowych 
Komisjach Wyborczych. 

Poniżej prezentujemy wyniki wyborów samorządowych w Mie-
ście i Gminie Serock. Zachęcamy również do odwiedzenia strony 
Państwowej Komisji Wyborczej, gdzie znajdują się szczegółowe infor-
macje dotyczące tegorocznego głosowania.

W Radzie Powiatu Legionowskiego Miasto i Gminę Serock repre-
zentować będą: SOKOLNICKI Sylwester Edwin, GAJEWSKA Anna 
Katarzyna, ŚLEDZIEWSKI Mariusz Robert.

Lp. Kandydat % głosów Liczba 
głosów

1 BORKOWSKI 
Artur Krzysztof 66,40 4 363

2 TYKA 
Rafał Grzegorz 21,93 1 441

3 NIECKARZ-ABRAM 
Magdalena 11,67 767

Okręg 
nr Kandydat % 

głosów
Liczba 
głosów

1 CZERWIŃSKI Sławomir Paweł 63,33 304

2 BOŃKOWSKI Krzysztof Edward 66,25 267

3 ROSIŃSKI Mariusz 65,76 242

4 KSIĄŻYK Gabriela Ewa 65,30 239

5 OKTABA Agnieszka Martyna 39,32 162

6 KALINOWSKA Bożena Danuta 49,86 172

7 ZAKOLSKI Krzysztof 50,47 217

8 KRZYCZKOWSKA Teresa Urszula 45,95 229

9 WINNICKI Wiesław Bogdan 41,95 232

10 LUTOMIRSKI Józef Wojciech 61,62 289

11 ROGUCKA Aneta 43,69 128

12 BILIŃSKI Marek Jan 55,64 232

13 SKOŚKIEWICZ Włodzimierz 
Tadeusz

45,49 247

14 PIELACH Jarosław Krzysztof 55,26 268

15 OSIWAŁA Sławomir Ireneusz 50,10 240

Uroczysta sesja Rady Miejskiej

Wyniki wyborów samorządowych 
w Mieście i Gminie Serock 2018

18 października 2018 roku w sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa odbyła się L. sesja Rady Miejskiej. Uroczystość była okazją 
do podziękowania radnym VII kadencji, sołtysom i innym grupom społecznym za współpracę z samorządem serockim w latach 2014 – 2018. 
W imieniu władz samorządowych oraz pracowników Urzędu Miasta i Gminy Serock i jednostek organizacyjnych serdecznie dziękujemy za 
wsparcie, którego z Państwa strony doświadczaliśmy, wspólne inicjatywy i pracę na rzecz społeczności lokalnej.

Wybory do Rady Miejskiej w Serocku

Wybory na Burmistrza Miasta i Gminy Serock
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INWESTYCJE

Zakończenie budowy parkingu 
przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie

INWESTYCJE

Podpisano umowę na rozbudowę i modernizację 
przedszkola w Serocku

INWESTYCJE

Poprawa efektywności energetycznej 
na terenie gminy

W dniu 4 października zostały zakończo-
ne i odebrane roboty związane z budową par-
kingu przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie, 
przy ul. Szkolnej. Prace były prowadzone na 
podstawie zawartej w dniu 3 sierpnia 2018 
roku umowy pomiędzy Miastem i Gminą 
Serock, a Wykonawcą firmą: TOMBUD Fir-
ma Handlowo-Usługowa Tomasz Anuszkie-
wicz z siedzibą w miejscowości Wieliszew.  
Wartość robót na podstawie przedłożonej 
w przetargu nieograniczonym oferty wyno-
siła: 440.711,50 zł brutto. W zakresie zadania 
(oprócz wykonania zatok parkingowych)  była 
również przebudowa całości ciągów pieszych 
na terenie pomiędzy domkami ośrodka OSiR, 
wymiana ogrodzenia, dwóch bram wjazdo-
wych i furtek, przebudowa kolizji w postaci 
słupa telefonicznego oraz słupów oświetle-
nia drogowego oraz wprowadzenie nowej 
stałej organizacji ruchu wraz z wyniesionym 
przejściem dla pieszych. Pierwotnie w zakre-
sie zadania uwzględniona była również wy-
miana nawierzchni bitumicznej ul. Szkolnej 
na odcinku od bramy wjazdowej do szkoły, 
do ul. Akacjowej. Jednak ze względu na nie-
współmiernie wysokie koszty w porównaniu 

z całością zadania zmuszeni byliśmy zrezy-
gnować z wykonania robót asfaltowych. Jed-
nakże mamy nadzieję, że dodatkowe miejsca 
parkingowe przyczynią się do zapewnienia 
wszystkim rodzicom dowożącym swoje po-
ciechy do szkoły na sprawniejsze i bezpiecz-

niejsze poruszanie się w jej rejonie - szcze-
gólnie w godzinach porannego szczytu. Do 
tematu robót bitumicznych na pewno jeszcze 
powrócimy.

Referat Przygotowania  
i Realizacji Inwestycji

W dniu 27 października br. minął wy-
znaczony termin na osiągnięcie efektu eko-
logicznego w związku ze zrealizowaniem 
w 2017 r. inwestycji pn. „Poprawa efektyw-
ności energetycznej na terenie gminy w miej-
scowościach: Bolesławowo, Ludwinowo Ze-
grzyńskie, Święcienica, Kania Nowa, Serock.” 
Zadanie inwestycyjne obejmowało wymianę 
nieefektywnych, wyeksploatowanych opraw 
drogowych z żarówkami sodowymi na ener-
gooszczędne, nowoczesne oprawy drogowe 
z LED-owym źródłem światła. Głównym ale 
nie jedynym celem realizacji inwestycji była 
redukcja zużycia energii elektrycznej przez 
oświetlenie drogowe zainstalowane we wska-

zanych miejscowościach. Wymiana opraw, 
oprócz oszczędności jakie pozwoli nam 
osiągnąć w kolejnych latach, przyczynia się 
również do poprawy parametrów oświetle-
nia dróg. Efekt ekologiczny został oczywiście 
osiągnięty zgodnie z założeniami. Przypomi-
namy, iż zrealizowane zadanie stanowi kon-
tynuację działań gminy w zakresie wymia-
ny opraw oświetleniowych. Koszt realizacji 

W dniu 10 października 2018 roku 
została podpisana  umowa na rozbudowę 
i modernizację samorządowego przed-
szkola  im. Krasnala Hałabały w Serocku. 
Planowana rozbudowa będzie polegała 
na dobudowie parterowego, niepodpiw-
niczonego budynku o powierzchni zabu-
dowy - 255,7 m2, powierzchni użytkowej 
- 209,95 m2. W budynku przewidziana zo-
stała sala do zajęć  ruchowych dla dzieci 
przedszkolnych oraz klas I-IV o powierzch-
ni 122,91 m2, sala do integracji sensorycz-
nej (SI) -  34,65 m2, szatnia, łazienka, toa-
leta dla osób niepełnosprawnych oraz część 
komunikacyjna. W zakresie zamówienia 
jest również pełne wykończenie budynku 
wraz z wyposażeniem, docieplenie starej 
części przedszkola, oświetlenie terenu oraz 
budowa placu zabaw na dziedzińcu budyn-
ku. Całość prac zostanie zrealizowana przez 
firmę: „WŁOD-BUD-DACHY 2” z miejsco-

wości Gostomin, gm. Ojrzeń. Wartość prac 
została określona na podstawie przetargu 
nieograniczonego na kwotę: 2.000.541,38 zł 
brutto. W dniu podpisania umowy odbyło 
się wprowadzenie Wykonawcy na budo-
wę. Całość zadania ma zostać zakończona 

w terminie do końca czerwca 2019 roku. 
Naszym celem jest, aby z dniem 1 września 
2019 roku nasi najmłodsi mogli w pełni ko-
rzystać  z nowego obiektu. 

Referat Przygotowania  
i Realizacji Inwestycji

OCHRONA ŚRODOWISKA

Miasto i Gmina Serock zawarła umowę dotacji 
z WFOŚiGW w Warszawie na utylizację azbestu w 2018 roku

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa informuje, że w dniu 10 paździer-
nika 2018 br. pomiędzy Miastem i Gminą Se-
rock a Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie została podpisana umowa dotacji 
Nr 0278/18/OZ/D na dofinansowanie reali-
zacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwia-
nie wyrobów zawierających azbest z terenu 
miasta i gminy Serock w 2018 roku”.

Zgodnie z umową Fundusz udzieli gmi-
nie dotacji w wysokości 28.666,14 zł., przy 

czym kwota dotacji nie przekroczy 80% cał-
kowitego kosztu kwalifikowanego zadania 
określonego w wysokości 55.133,95 zł brutto. 
Zakończenie realizacji zadania ustalono do 
dnia 29 października 2018 roku. W ramach 
zawartej umowy planuje się usunąć i uniesz-

inwestycji wyniósł 233.725,17 zł. Zadanie 
finansowane było przy udziale środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 
który pozytywnie rozpatrzył wniosek Mia-
sta i Gminy Serock w sprawie przyznania 
dofinansowania w formie umarzalnej po-
życzki. Przyznana kwota pożyczki wyniosła 
203 900,00 zł, a umorzenie części pożycz-
ki nastąpi w wysokości od 10% do 40% na 
warunkach obowiązujących w Programie 
“Modernizacja oświetlenia elektrycznego” 
ze środków WFOŚiGW w 2017 r.

Referat Przygotowania  
i Realizacji Inwestycji

kodliwić 125,018 Mg wyrobów zawierających 
azbest znajdujących się na 56 posesjach.

Osoby, które są zainteresowane bez-
płatnym unieszkodliwieniem azbestu 
w 2019 roku już teraz zachęcamy do skła-
dania wniosków. Formularze druków 
dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Serocku, pok. nr 11 lub na stronie inter-
netowej www.serock.pl w zakładce ochro-
na środowiska  - odbiór azbestu.

Referat Ochrony Środowiska, 
 Rolnictwa i Leśnictwa

OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozpoczynamy sezon grzewczy
Chłodne wieczory, zimne noce powoli 

przybliżają nas do rozpoczęcia sezonu grzew-
czego. Warto wiedzieć co możemy, a czego 
nie możemy palić w piecach.

Zdecydowanie w piecach nie wolno 
nam spalać odpadów! Pamiętajmy, że od-
padem są także stare meble, drewno nasą-
czone substancjami konserwującymi, po-
chodzącymi z rozbiórek. Nie wolno nam 
w piecach spalać także odpadów komunal-
nych pochodzących z gospodarstw domo-
wych (odzieży, butelek i opakowań plasti-
kowych itp.).

Wybierany przez nas materiał opałowy 

również powinien charakteryzować się odpo-
wiednimi parametrami. Wymagania dla ma-
teriału opałowego wprowadza tzw. „uchwała 
antysmogowa”, która na terenie wojewódz-

twa mazowieckiego zaczęła obowiązywać od 
11 listopada 2017 r. 

Zgodnie z ww. uchwałą, od dnia 1 lipca 
2018 r. obowiązuje zakaz spalania w kotłach, 
piecach i kominkach następujących rodzajów 
paliw: 

• mułów i flotokoncentratów węglowych 
oraz mieszanek produkowanych z ich wyko-
rzystaniem,

• węgla brunatnego oraz paliw stałych 
produkowanych z wykorzystaniem tego 
węgla,

• węgla kamiennego w postaci sypkiej 
o uziarnieniu 0-3 mm,
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• paliw zawierających biomasę o wilgot-
ności w stanie roboczym powyżej 20% (np. 
mokrego drewna)

Pamiętajmy, że niezastosowanie się do 
wymienionych zakazów grozi wysokimi 
mandatami. Jednocześnie spalanie odpadów 
w piecach, słabej jakości węgla i mokrego 
drewna przyczynia się do pogarszania jakości 
powietrza, którym oddychamy, a w efekcie 
prowadzi do złego samopoczucia oraz wpły-
wa negatywnie na nasze zdrowie. 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się 
z treścią uchwały antysmogowej, której treść 
dostępna jest pod linkiem: http://edziennik.
mazowieckie.pl/WDU_W/2017/9600/akt.pdf 

Wymagania dla kotłów: Uchwała anty-
smogowa wprowadza także wymagania dla 
urządzeń grzewczych, których należy prze-
strzegać, kupując kocioł grzewczy. Zgodnie 
z zapisami uchwały, od 11 listopada 2017 r., 
w przypadku nowych instalacji (kotłowni) na 
paliwo stałe, można montować wyłącznie ko-
tły spełniające normy emisyjne zgodne z wy-
mogami ekoprojektu (wynikającymi z treści 
rozporządzenia Komisji UE). W przypadku 
instalacji już użytkowanych, w uchwale wpro-
wadzono okresy przejściowe na wymianę 
przestarzałych urządzeń, zgodnie z którymi: 

• od 1 stycznia 2023 r. nie będzie można 
użytkować kotłów na węgiel lub drewno nie 

spełniających wymogów dla klas 3,4 lub 5 wg 
normy PN-EN 303-5:2012;

• od 1 stycznia 2028 r. nie będzie można 
użytkować kotłów na węgiel lub drewno klasy 
3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012;

• użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy 
PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzy-
stać do końca ich żywotności; 

• posiadacze kominków będą musieli 
wymienić je do końca 2022 r. na takie, które 
spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć 
je w urządzenia ograniczające emisję pyłu do 
wartości określonych w ekoprojekcie.

Referat Ochrony Środowiska, 
 Rolnictwa i Leśnictwa

OCHRONA ŚRODOWISKA

Czyste powietrze – spotkanie z mieszkańcami

OCHRONA ŚRODOWISKA

Zawiadomienie o możliwości udziału społeczeństwa 
w postępowaniu administracyjnym

W dniu 4 października 2018 r. o godz. 
18.00 w Szkole Podstawowej w Serocku od-
było się spotkanie informacyjne dotyczące 
rządowego programu „Czyste Powietrze” kie-
rowanego do osób fizycznych.

Spotkanie prowadzone przez przedsta-
wicielki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie, zgromadziło około 80 zainteresowanych.

Celem programu jest poprawa efektywno-
ści energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów 
i innych zanieczyszczeń do atmosfery z ist-
niejących jednorodzinnych budynków miesz-

kalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń 
powietrza, pochodzących z nowo budowanych 
jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Prowadzące spotkanie po zakończeniu 
prezentacji wprowadzającej odpowiadały na in-
dywidualne zapytania mieszkańców. Zachęcały 
także do korzystania z wniosku on-line, który 
w sposób intuicyjny prowadzi beneficjenta krok 
po kroku i ułatwia jego złożenie. Poinformo-
wały także, że w związku z dużym zaintereso-
waniem Programem priorytetowym Czyste 
Powietrze w centrali Funduszu w Warszawie 
oraz w wydziałach zamiejscowych funkcjonują 

punkty konsultacyjne, w których można uzy-
skać odpowiedzi na pytania dotyczące Progra-
mu oraz pomoc w wypełnieniu wniosku.

Godziny przyjęć w punktach konsulta-
cyjnych od 03.10.2018 r. wyznaczono w dni 
robocze od 10:00 do 14:00.

Szczegółowe informacje na temat pro-
gramu można uzyskać pod numerem 
tel. (22) 504 41 00 oraz na stronie interneto-
wej www.wfosigw.pl w zakładce „Czyste Po-
wietrze”.

Referat Ochrony Środowiska, 
 Rolnictwa i Leśnictwa

OCHRONA ŚRODOWISKA

Szkolenie ,,Produkty tradycyjne oraz promocja 
lokalnych gospodarstw agroturystycznych"

W dniach 2-3 października 2018 r. zor-
ganizowane zostało przez Miasto i Gminę 
Serock dwudniowe szkolenie w ramach ope-
racji pn. ,,Produkty tradycyjne oraz promocja 

lokalnych gospodarstw agroturystycznych”. 
Podczas szkolenia grupa 50 uczestników 
z gminy Serock została zapoznana z takimi 
zagadnieniami jak: czym są produkty regio-

nalne i lokalne, zasady opracowywania wnio-
sków o wpis na Listę Produktów Tradycyj-
nych oraz produkty tradycyjne wschodniego 
Mazowsza. Poruszane były również tematy 

Operacja została dofinansowa-
na na podstawie zawartej Umowy nr 49/
UMWM/05/2018/RW-D-III z dnia 24 maja 
2018 r. przez Województwo Mazowieckie ze 
środków  KSOW w ramach Pomocy Tech-
nicznej PROW 2014-2020.

Zachęcamy do odwiedzenia stron inter-

netowych: www.mazowieckie.ksow.pl gdzie 
można znaleźć informacje o bieżących inicja-
tywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl  
gdzie można zarejestrować się, jako Partner 
KSOW.

Referat Ochrony Środowiska, 
 Rolnictwa i Leśnictwa

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

dystrybucji produktów wytwarzanych w go-
spodarstwie rolnym, marketingu bezpośred-
niego oraz możliwości pomocy na inwestycje 
w przetwórstwo/marketing i rozwój produk-
tów rolnych PROW 2014-2020.

Grupę docelową szkolenia stanowili rol-
nicy z terenu gminy Serock, członkinie Kół 
Gospodyń Wiejskich działających na terenie 
gminy, a także właściciele gospodarstw agro-
turystycznych.

Celem operacji było zwiększenie wiedzy 
uczestników w zakresie marketingu, opraco-
wywania strategii, współczesnych kanałów 
handlowych itp. służących rozwijaniu własnej 
przedsiębiorczości, czyli sprzedaży własnych 
produktów i usług.  

W październiku 2018 r. zamontowane zo-
stały dwie nowe gabloty w gminie Serock.

Na wniosek mieszkańców wymieniono 
gablotę w sołectwie Guty oraz zamontowa-
no nową, która będzie służyła społeczności 

mieszkającej na osiedlu w Zegrzu. Ramy no-
wych gablot wykonano z aluminium, panele 
boczne ze stali, a szyby ze szkła hartowanego. 
Dodatkowo gablota w Zegrzu posiada we-
wnętrzne oświetlenie.

Gabloty ustawiono w miejscach najbardziej 
uczęszczanych, by mogły spełniać swój pod-
stawowy cel. Mamy nadzieję, że staną się one 
lokalnymi przekaźnikami informacji o tym, co 
dzieje się na terenie Miasta i Gminy Serock.

Tablice informacyjne na terenie gminy Serock

Rewitalizacja zabytkowych obiektów sakralnych 
w gminie Serock przy wsparciu LGD

Powstała 14 lat temu - z inicjatywy gmin 
Serock, Nieporęt i Wieliszew - Lokalna Gru-
pa Działania Zalew Zegrzyński, realizuje już 
czwarty budżet oraz czwartą Lokalną Stra-
tegię Rozwoju. W tym czasie beneficjenci 
pozyskiwanych funduszy zrealizowali po-
nad 300 różnego rodzaju projektów. Władze 
samorządowe gminy Serock od początku 
aktywnie włączyły się do wspólnych dzia-
łań mających na celu osiągnięcie maksymal-
nych efektów wsparcia. Działania te polegały 
przede wszystkim na organizowaniu i mo-
tywowaniu stowarzyszeń, przedsiębiorców 
i mieszkańców do udziału w szkoleniach, 

warsztatach czy wyjazdach studyjnych celem 
zdobycia wiedzy i doświadczenia dla realiza-
cji rozmaitych inicjatyw i pomysłów. Dzia-
łania te przyniosły pozytywne efekty - spo-
łeczność lokalna wdrożyła wiele projektów 
inwestycyjnych (tzw. twardych) lub też ma-
łych projektów społecznych (tzw. miękkich). 
Część z tych projektów służyła zachowaniu 
i ochronie obiektów zabytkowych oraz po-
pularyzacji dziedzictwa kulturowego ziemi 
serockiej wśród mieszkańców i sympatyków 
gminy Serock.

Zarząd LGD Zalew Zegrzyński w swej 
strategii rozwoju dostrzegł między innymi 

konieczność przyjścia z pomocą parafiom 
posiadającym stare, objęte opieką konserwa-
tora zabytków obiekty sakralne. Z tego powo-
du zaplanowano  znaczące środki na rewitali-
zację i remont takich obiektów.

W Lokalnej Strategii Działania na lata 
2016 – 2023 wprowadzono Cel Szczegóło-
wy 3.3 „Promocja lokalnej kultury i zacho-
wanie dziedzictwa kulturowego”, w ramach 
którego ujęte zostało przedsięwzięcie pn. 
„Kultura czyni człowieka, historia tworzy 
naród”. W ramach tego przedsięwzięcie prze-
znaczono w budżecie 1 5000 000 zł wsparcia 
na remont sakralnych obiektów zabytkowych.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn.zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Se-
rock podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapo-
znania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania uwag 
i wniosków dotyczących przedsięwzięcia pn. Zakład przetwarzania 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego planowanego do 

realizacji na działce o numerze ewid. 96/10 obręb 4 w miejscowości 
Dębe, gmina Serock.

Szczegółowa treść zawiadomienia z dnia 24 października 2018 r. 
znak OŚRiL.6220.4.2018.BD zamieszczona została na stronie in-
ternetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy 
w Serocku, tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Serocku oraz 
w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa



8 I N F O R M ATO R  GMINY SEROCK 9I N F O R M ATO R  GMINY SEROCK

Czwarta rata płatności podatków lokalnych

Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki 
otrzymał Odznakę Honorową „Zasłużony dla Mazowsza”

28 lat Samorządowej Polski 
– konferencja w Kleszczowie

Przypominamy, że do dnia 15 listopada 2018 roku należy dokonać 
płatności IV raty podatków lokalnych. 
W tym terminie płacimy: 
Podatek rolny:
Termin płatności: osoby fizyczne do 15 listopada 2018 roku. 
Termin płatności: osoby prawne do 15 listopada roku 2018.  
Podatek od nieruchomości:
Termin płatności: osoby fizyczne  do 15 listopada 2018 roku. 

Termin płatności: osoby prawne do 15 dnia każdego miesiąca roku 
2018.  
Podatek leśny:
Termin płatności: osoby fizyczne do 15 listopada 2018 roku. 
Termin płatności: osoby prawne do 15 dnia każdego miesiąca roku 
2018.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
Termin płatności osoby fizyczne do 15 listopada 2018 roku.

Przy wsparciu władz samorządowych, 
dwie parafie z terenu Miasta i Gminy Serock 
złożyły wnioski i otrzymały  fundusze na re-
mont obiektów zabytkowych w wysokości 
75% wartości kosztorysowej. Na  osusze-
nie kościoła w Woli Kiełpińskiej i remont 
jego elewacji parafia otrzymała 300 000 zł. 
wsparcia. Parafia w Serocku wystąpiła z dwo-
ma wnioskami na łączną kwotę 236 000 zł. 
Oprócz robót konserwatorskich zainstalo-
wany zostanie monitoring wizyjny zabezpie-

czający jeden z najstarszych zabytków sakral-
nych na Mazowszu.

Te dwa przykłady świadczą o dobrej 
współpracy władz samorządowych gminy 
Serock z parafiami, a także o zrozumieniu 
potrzeby ratowania obiektów sakralnych 
zlokalizowanych na terenie naszej gminy. 
Gratulujemy księdzu dziekanowi Dariu-
szowi Rojkowi i księdzu proboszczowi 
Andrzejowi Marchlewskiemu podjęcia 
działań w celu skorzystania ze środków 

LGD. Dziękujemy też za współpracę w tym 
zakresie.

Fundusze zdobyte przez LGD i przezna-
czone na ochronę zabytków, znacząco wspie-
rają zgromadzone przez parafie środki na ten 
cel. Z ich udziałem możliwe jest przeprowa-
dzenie prac konserwatorskich z konieczną 
starannością, dokładnością i pieczołowitością.

Edward Trojanowski
Prezes Lokalnej Grupy Działania 

 Zalew Zegrzyński

„Nasza Polska bardzo się zmieniła. To 
efekt wspólnej pracy samorządowców każ-
dej gminy. Nowa infrastruktura wodocią-
gowa, kanalizacyjna, drogowa, nowoczesne 

oświetlenie, nowe szkoły i przedszkola, 
nowoczesne centra sportowe i kulturalne, 
kolorowe place zabaw i rekreacji, zrewita-
lizowane centra miast i gmin, to wszystko 

Wyróżnienie wręczone zostało 18 października 
2018 r. podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Serocku 
podsumowującej kończącą się kadencję. Odznakę nadał 
Sejmik Województwa Mazowieckiego - na wniosek Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika - 
za szczególne zasługi dla województwa. W imieniu Prze-
wodniczącego Sejmiku Ludwika Rakowskiego odznakę 
wręczył Artur Pozorek p.o. dyrektora Mazowieckiego 
Centrum Polityki Społecznej. Pan Pozorek odczytał rów-
nież - skierowany do Pana Burmistrza - okolicznościowy 
list Marszałka WM z podziękowaniem za wieloletnią 
współpracę.

powstało w ostatnich 28 latach, w wyniku 
intensywnej pracy samorządów. Ten doro-
bek zapisze się złotymi literami w historii 
Polski. Gratulujemy”

Tymi słowy organizatorzy konferencji 
podsumowali efekty pracy polskich samorzą-
dowców od 1990 r. Uczestnikami spotkania 
byli między innymi wójtowie, burmistrzowie, 
prezydenci, marszałkowie województw i sta-
rostowie powiatów sprawujący swe funkcje 
przez kilka kadencji.

Wśród grona odznaczonych, zasłużo-
nych, wielokadencyjnych samorządowców 
jest Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Sylwe-
ster Sokolnicki pełniący swą funkcję nieprze-
rwanie przez 7 kadencji. Gratulujemy.

Konferencję zorganizowało Wydawnic-
two Temida z Gdańska.

Inteligentne ławki już w Serocku

Mieszkańcy i goście odwiedzający Serock mogą już korzystać z inteligentnych ławek solarnych – nowoczesnych rozwiązań typu smart. Znaj-
dują się one na plaży miejskiej i serockim rynku. Ławki mają nowoczesny design - wykonano je ze stali i hartowanego szkła.

Do zasilania ławek wykorzystywane są panele słoneczne, a zgromadzona w nich energia może służyć do naładowania drobnego sprzętu 
elektronicznego – smartfony, tablety - przy pomocy metody indukcyjnej lub portów USB. Dodatkowo urządzenia umożliwiają bezprzewodowy 
dostęp do darmowego Internetu. 

Powyższe rozwiązanie stanowi połączenie nowoczesnych technologii z dbałością o środowisko naturalne, ułatwia funkcjonowanie w prze-
strzeni miejskiej i zapewne zwiększa atrakcyjność miasta. 

Serock znalazł się na 600. kilometro-
wej trasie flisu z Łomży do Gdańska. Tę 
flisacką wyprawę zorganizowano z okazji  
jubileuszu 600-lecia urodzin Łomży, jako 
symboliczny hołd dla trudu rzeszy łom-
żyńskich flisaków. Dzięki nim bowiem, 
przed laty zbudowano dobrobyt tego 
miasta. 

Spotkanie łomżyńskich oryli z serockim burmistrzem
Burmistrz Sylwester Sokolnicki powi-

tał potomków łomżyńskich flisaków przy 
serockiej plaży, gdzie zacumowali na krótki 
odpoczynek. Jako włodarz miasta - również 
z 600-letnią tradycją, które rozwijało się m.in. 
dzięki położeniu przy żeglownych szlakach 
handlowych na Bugu i Narwi - rozmawiał 
o bliskich obu miastom tradycjach flisackich.

W czwartek 11 października, w samo po-
łudnie na serockim rynku trwały nagrania do 
spotu filmowego promującego akcję "Niepod-
legła do hymnu!". 

Niepodległa do hymnu!
Jak pisze organizator przedsięwzięcia: 

„11 listopada 2018 roku w całej Polsce 
i w wielu miejscach na świecie w samo 
południe zaśpiewany zostanie hymn pań-
stwowy. (…) Mazurka wyemitują stacje 
radiowe i zagrają orkiestry straży pożar-
nej, wojska, policji. Zespoły polskich te-
atrów, oper, filharmonii również planują 
zaproszenie lokalnych społeczności do 
wspólnego świętowania. Ty też przyłącz 
się do akcji i wspólnie z nami zaśpiewaj 
hymn!” 

Hymn zaśpiewamy również w Serocku, 
serdecznie zapraszamy 11 listopada o godz. 
12.00 na miejski rynek.  
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Dębe - II etap konsultacji społecznych

Wyłożenie do publicznego wglądu pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego strefy przemysłowej 
w Dębem – II etap konsultacji społecznych

Dnia 23 października 2018 r. rozpoczę-
liśmy oficjalny proces wyłożenia do publicz-
nego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części wsi 
Dębe (sekcja B1), obejmującego tereny stre-
fy przemysłowej w sąsiedztwie zamkniętego 
składowiska odpadów. Proces ten objęty jest 
etapem konsultacji społecznych. Wyłożenie 
do publicznego wglądu będzie trwało do 
13.11.2018 r.

PROJEKT PLANU - ZAŁOŻENIA
Projekt planu został, w znacznym stop-

niu, oparty na wnioskach wynikających 
z konsultacji społecznych, przeprowadzo-
nych na przełomie 2017 i 2018 roku. Oznacza 
to, że podczas jego tworzenia najważniejsze 
były założenia przewidujące jak najszersze 
ograniczenie możliwości rozwoju, na terenie 
objętym zmianą, działalności związanych 
z gospodarowaniem odpadami. Plan nie 
mógł natomiast całkowicie wykluczyć tej for-
my działalności z obszaru Dębego.

Mamy jednak przekonanie, że zapropo-
nowane rozwiązania spełniają nadrzędny 
cel jaki sobie postawiliśmy przystępując do 
sporządzania tego planu, a więc że zapew-
niają one mieszkańcom Dębego i przyległych 
miejscowości, poczucie, że w ich niedalekim 
sąsiedztwie nie powstanie zakład, mogący ne-
gatywnie wpłynąć na stan lokalnego środowi-
ska, a przez to pogorszyć ich komfort życia.

OGRANICZENIE DZIAŁALNOŚCI 
ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM 

ODPADAMI
Wyłożony projekt planu zakłada całkowi-

te wykluczenie możliwości realizacji przed-
sięwzięć uznanych w trakcie konsultacji za 
szczególnie uciążliwe oraz możliwie najszer-
sze ograniczenie działalności gospodarczej 
związanej z gospodarowaniem odpadami – 
w projekcie wykluczono taką możliwość na 
przeważającej części terenu objętego planem. 
Plan wydziela tereny na których są obecni 
już przedsiębiorcy i na nich dopuszcza jako 
uzupełnienie urządzenia i obiekty gospoda-
rowania odpadami. Plan ogranicza prowa-
dzenie tej formy działalności wyłączenie do 
obiektów związanych ze zbieraniem odpadów 
z tworzyw sztucznych papieru, makulatury, 
metali, szkła, drewna i inne niezawierające 
substancji niebezpiecznych. Ustalenia te nie 
dotyczą zezwoleń uzyskanych przed wejściem 
w życie planu. Tak sformułowane zapisy mają 

za zadanie stopniowe wygaszenie przedsię-
biorstw prowadzących działalność w tej bran-
ży wraz z wygasaniem posiadanych przez nie 
zezwoleń.

Na całym obszarze zakazano realizacji 
instalacji zbierania i przetwarzania odpadów 
komunalnych, realizacji nowych składowisk 
odpadów, spalarni  i kompostowni odpadów. 

OBOWIĄZEK REALIZACJI STREF 
 ZIELENI IZOLACYJNEJ

W projekcie planu ustalono nakaz reali-
zacji ciągów zieleni izolacyjnej od północnej, 
południowej i zachodniej granicy jego obsza-
ru. Zadbano aby tworzone strefy izolacyjne 
były skuteczne – posiadały odpowiednie pa-
rametry – określono m.in. ich minimalną sze-
rokość, nakaz stosowania w tej strefie trzech 
rzędów drzew i ich uzupełnienia krzewami. 
Zieleń izolacyjna ma za zadanie maskowanie 
strefy przemysłowej i  poprawienie jej estety-
ki. Była  jednym z postulatów mieszkańców 
wypracowanych podczas pierwszego etapu 
konsultacji społecznych.

OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA
Ulica Słoneczny Stok została poszerzo-

na od 6,5 do 8,5 metrów w celu zapewnienia 
lepszej komunikacji. Był to również jeden 
z postulatów zgłoszonych przez mieszkańców 
podczas pierwszego etapu konsultacji spo-
łecznych.

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO 
WGLĄDU - W JAKI SPOSÓB  POZNASZ 

TREŚĆ PROJEKTU PLANU
Projekt planu  w wersji papierowej dostęp-

ny jest od 23 października, w siedzibie Urzę-
du (pok. 51) oraz w wersji elektronicznej pod 
adresem: www.serock.pl (w aktualnościach 
oraz w zakładce „konsultacje społeczne”), 
www.serock.e-mapa.net lub na platformy 
mobilne pod adresem: www.serock.e-mapa.
mobi. Aby skorzystać z wirtualnej prezenta-
cji projektu planu należy otworzyć „drzewko 
warstw” i zaznaczyć warstwę „zagospodaro-
wanie przestrzenne”, a następnie „projekty 
planów”, przesuwając jednocześnie widok na 
interesujący nas teren na mapie.

W ramach II etapu konsultacji społecz-
nych poświęconych zaprezentowaniu przy-
gotowanego projektu planu, odbędą się dwa 
spotkania warsztatowe połączone z dyskusją 
publiczną, zaplanowane w dniach 8.11.2018 r. 
i 12.11.2018 r. w siedzibie OSP Wola Kiełpiń-
ska (Szadki 6). Spotkania rozpoczniemy o go-
dzinie 18.00.

W trakcie trwania konsultacji oraz po ich 
zakończeniu (do 28.11.2018 r.) będzie można 
składać uwagi do projektu planu, które będą 

przedmiotem rozstrzygnięcia zarówno przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock, jak i przez 
Radę Miejską w Serocku.

UWAGI DO PLANU – TWOJE PRAWO
Wyłożenie do publicznego wglądu, jest 

tym etapem sporządzania planu miejscowe-
go, w trakcie którego każdy zainteresowany 
może zapoznać się z jego proponowanym 
kształtem, a także złożyć uwagę, jeśli uzna, 
że zaproponowane rozwiązania wymagają 
zmiany. Każda złożona uwaga, która spełni 
wymagania formalne, będzie rozpatrywana 
przez organ sporządzający plan – Burmistrza 
Miasta i Gminy Serock. Każda uwaga, któ-
rej nie uwzględni organ sporządzający plan, 
będzie poddana pod obrady Rady Miejskiej, 
która ostatecznie zadecyduje czy należy ją 
uwzględnić. 

Składane do organu uwagi, mają odpo-
wiadać dwóm zasadom: 

Należy je składać w wyznaczonym przez 
organ sporządzający plan terminie (od 
23.10.2018 roku, do 28.11.2018 roku) oraz 
podpisać i opatrzeć danymi umożliwiający-
mi identyfikację nadawcy (dane osobowe nie 
będą upubliczniane), a w przypadku pism 
składanych drogą elektroniczną, należy ko-
rzystać z profilu zaufanego ePUAP lub podpi-
su kwalifikowanego

PRZYJDŹ, ZAPOZNAJ SIĘ, PYTAJ
Jeszcze raz, wszystkich Państwa zaintere-

sowanych kształtem nowo tworzonego doku-
mentu, serdecznie zapraszamy do zapoznania 
się z jego treścią za pośrednictwem dedyko-
wanej zakładki na stronie www.serock.pl, 
„dla mieszkańca”, „konsultacje społeczne” 
oraz w „aktualnościach”, a także na portalu 
mapowym gminy www.serock.e-mapa.net.  

Na co dzień, szczegółowo na Państwa py-
tania będą odpowiadać pracownicy Referatu 
Gospodarki Gruntami, Planowania Prze-
strzennego i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy 
w Serocku, a w trakcie planowanych spotkań 
także urbaniści opracowujący projekt planu.

Zapraszamy do kontaktu bezpośrednie-
go w godzinach pracy urzędu – poniedziałki 
godz. 8.00 – 18.00,  wt – pt godz. 8.00 – 16.00, 
jak również telefonicznego, pod numerem 
telefonu 22 782 88 27, jak i mailowego, pod 
adresem: konsultacje@serock.pl.
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Święto Dyni w Stanisławowie

Dyniowe święto w Stanisławowie - 
zorganizowane przez Radę Sołecką przy 
wsparciu strażaków miejscowej OSP - od-
było się już po raz szósty. Jak zwykle zgro-
madziło wielu uczestników konkursów 
z dyniami w roli głównej oraz gości, wśród 
których byli: Burmistrz - Sylwester Sokol-
nicki, Zastępca Burmistrza – Józef Zając, 
Radna Powiatu Legionowskiego pani Anna 
Gajewska.  Oglądający warzywną wysta-
wę podziwiali kunsztownie wykonane 
dyniowe płaskorzeźby, figurki i kompozy-

cje. Zgłoszone do oceny okazy zachwycały 
wielkością oraz różnorodnością kształtów 
i kolorów. Goście zachwycali się  również 
dyniowymi smakołykami zgłoszonymi do 
corocznego konkursu kulinarnego. Impre-
zę i sportowo-dyniowe zawody dla sołectw 
tradycyjnie prowadziła pani sołtys Anna 
Romanowska.

Słoneczne południe w otoczeniu dyń 
upłynęło w miłej atmosferze. Dziękujemy 
Państwu w imieniu organizatorów za udział 
i wspólnie spędzony czas.

Tytuł Dynia 100-lecia niepodległości 
– otrzymała dynia wyhodowana przez Toma-
sza Pietrzaka z miejscowości Guty.

Już po raz 25. 
latawce popłynęły po jadwisińskim niebie

Gdy się puszcza latawce 
– myśli wędrują wraz z nimi.

Khaled Hosseini, Chłopiec z latawcem

13 października w Szkole Podstawowej 
im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie ob-
chodziliśmy XXV Święto Latawca. W tym 
roku oprócz sołectwa Jadwisin i szkoły, 
w organizację święta zaangażowała się także 
13. Wodna Wielopoziomowa Drużyna Har-
cerska "Horn". 

W górę wzniosły się latawce biało-czerwo-
ne z symbolami narodowymi, by uczcić setną 
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. Jak co roku zorganizowany został konkurs 
na najlepszy latawiec w różnych kategoriach, 
do którego przystąpiło 21 drużyn oraz uczest-
ników indywidualnych. Były latawce płaskie 
i pudełkowe, każdy inny, każdy wyjątkowy. 
Dzięki sprzyjającej, słonecznej pogodzie z lek-
kimi podmuchami wiatru te najstarsze i naj-
prostsze konstrukcyjnie urządzenia latające 
wznosiły się wyjątkowo wysoko.

Do konkursu przystąpiło: 12 latawców 
w kategorii szkolnej, 7 latawców w katego-

rii rodzinnej i 2 latawce w kategorii indy-
widualnej. 

W kategorii szkolnej:
-  I miejsce o puchar Burmistrza zdobyły 2 la-

tawce z klasy 5a i klasy 1
- II miejsce zajęła klasa 2 i 6a
- III miejsce klasa 3  i oddziały przedszkolne

W kategorii rodzinnej:
- I miejsce zdobyła rodzina Kucińskich
- II miejsce zdobyła rodzina Lipskich
- III miejsce zajęła rodzina Ziółkowskich

W kategorii indywidualnej przedszkolnej 
i szkolnej: 
- I miejsce Lena i Amelia Podgórne

Wszystkim zwycięzcom  i nagrodzonym 
gratulujemy!

Zawody umilały występy Kasi Lipskiej 
oraz szkolnego zespoły Violinki a także ener-
getyczny występ zespołu tanecznego Alexia 
Dance. Wielką atrakcją były pokazy ratow-
nictwa przygotowane przez Dziecięcą Druży-
nę Pożarniczą OSP z Kałuszyna.

Zawody sportowe cieszyły się także 

ogromnym zainteresowaniem. Na naj-
młodszych czekała loteria, dmuchańce 
i malowanie buziek. Stoisko „Niepodległa” 
zapewniło zabawy, quizy, zagadki o tema-
tyce historycznej. Nie zabrakło kącika kuli-
narnego i kawiarenki. 

Licznie przybyli goście, którzy zaszczy-
cili swoją obecnością to wyjątkowe Święto: 
Burmistrz Miasta i Gminy Serock - pan  
Sylwester Sokolnicki, Zastępca Burmistrza 
– pan Józef Zając, przewodniczący Rady 
Miasta - pan Artur Borkowski i radni: pan 
Józef Lutomirski, oraz pan Krzysztof Pie-
lach, który jako współorganizator imprezy 
dbał o to, by wszyscy, którzy przybyli na 
nasze święto dobrze się bawili. Pieniądze, 
które  zebraliśmy, przeznaczymy na zakup 
serwera do pracowni komputerowej w na-
szej szkole. 

Dziękujemy wszystkim darczyńcom za 
hojność i dobre serce. 

Do zobaczenia za rok!
Sołectwo Jadwisin 

i Społeczność Szkoły Podstawowej 
im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie

Nagrodzeni w konkursie 
"Najładniejsza rzeźba":

Anna Modzińska – Stanisławowo
Czesław Wroniak – Borowa Góra
Aleksandra Pielach – Stanisławowo
wyróżnienie: Adam Pietrzak – Guty i Domi-
nika Wilczyńska – Warszawa

Nagrodzeni w konkursie 
„Słodka dynia”: 

Konfitura z dyni - Jan Podleś - Dębę
Dyniatella - Bogna Żaczkiewicz – Kania Polska

Nalewka z dyni – Wanda Winnicka – Dębe
wyróżnienie: Mufinki dyniowe - Anna Jaszek 
– Warszawa
Sernik dyniowy – Anna Szaturska – Stanisła-
wów I

Nagrodzeni w konkursie 
"Dynia i inne potrawy": 

Dynia z jajkiem – Agnieszka Pietrzak Guty
Tarta dyniowa - Anna Ugodzińska – Stanisła-
wowo
Kotlety z dynią – Agnieszka Pietrzak – Guty 

wyróżnienie: Sałatka z kurczakiem, dynią 
i ananasem – Beata Pielach – Stanisławowo
Dynia w occie – Janina Osińska – Serock

W zawodach o Puchar Jesieni wzięło 
udział 6 drużyn.

Miejsce 1. Guty – 27 pkt.
Miejsce 2. Dębe – 24 pkt.
Miejsce 3. Stanisławowo – 23 pkt.
Miejsce 4. Brwinów – 22 pkt.
Miejsce 5. Kania Polska – 13 pkt.
Miejsce 6. Warszawa – 10 pkt.

Redakcja
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OŚWIATA

Ponad milion złotych dla projektu Kluby Kluczowych 
Kompetencji w szkołach prowadzonych 
przez Miasto i Gminę Serock

OŚWIATA

Dzień Edukacji Narodowej

2 października 2018 r. Zarząd Woje-
wództwa Mazowieckiego zaakceptował listę 
projektów wybranych do dofinansowania 
w trybie konkursowym dla Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Ma-
zowieckiego 2014 - 2020 w ramach konkursu 
zamkniętego nr RPMA.10.01.01 -IP.01-14-
061/17 dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla 
rozwoju regionu”, Działania 10.01 „Kształce-
nie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 
10.01.01 „Edukacja ogólna (w tym w szko-
łach zawodowych)” RPO WM 2014 – 2020.

Zgodnie z zatwierdzoną listą Miasto 
i Gmina Serock otrzyma dofinansowanie na 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej corocznie w Urzędzie Miasta 
i Gminy Serock odbywa się uroczyste wręczenie nagród Burmistrza 
Miasta i Gminy Serock. Tegoroczne spotkanie odbyło się w dniu 
12 października 2018 r. z udziałem Burmistrza Miasta i Gminy Se-
rock, Zastępcy Burmistrza, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Dy-
rektora Zespołu Szkół i Przedszkoli.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej za wyróżniającą pracę, osią-
gnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej  oraz działania na rzecz 
rozwoju edukacji nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy Serock otrzy-
mali:
• Krystyna Affek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Serocku
•  Barbara Kołecka – Dyrektor Samorządowego Przedszkola 

w Zegrzu
•  Małgorzata Leszczyńska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ja-

dwisinie
•  Monika Zegadło – wicedyrektor Samorządowego Przedszkola 

w Serocku
•  Małgorzata Paliszewska – wicedyrektor Szkoły Podstawowej 

w Zegrzu
• Małgorzata Kozera – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Serocku
•  Agnieszka Szaga – nauczyciel Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Woli Kiełpińskiej.
W gminie Serock obchodzono DEN w placówkach oświatowych, 

które przygotowały okolicznościowe uroczystości z udziałem środo-

realizację projektu Kluby Kluczowych Kom-
petencji. Wartość projektu 1.256.217,00 zł, 
z czego gmina otrzyma 1.173.657, 00 zł.

Głównym celem projektu jest przygoto-
wanie i przystosowanie serockiej oświaty do 
prowadzenia zinformatyzowanej, innowacyj-
nej edukacji i kształcenia uczniów gotowych 
na wyzwania współczesnego rynku pracy 
i społeczeństwa wiedzy.

W ramach projektu będą realizowane: 
- zajęcia matematyczno–przyrodnicze 

w Klubach Naukowca, informatyczne - Klub 
Informatyka, językowe - Klub Poligloty, zaję-
cia wyrównawcze,

wiska szkolnego i lokalnego. Dyrektorzy szkół i przedszkoli przyznali 
swoim pracownikom nagrody, które zostały wręczone na uroczysto-
ściach szkolnych. W tym szczególnym dniu także pierwszoklasiści skła-
dali uroczyste ślubowania, nie zabrakło również życzeń, podziękowań 
i gratulacji dla pracowników oświaty.

Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Serock złożony do Kurato-
rium Oświaty, pani Małgorzata Kolon otrzymała  nagrodę Mazowiec-
kiego Kuratora Oświaty.

ZOSiP Serock

- szkolenia dla nauczycieli podnoszące 
ich kompetencje cyfrowe w zakresie naucza-
nia metodą eksperymentu, efektywnego na-
uczania języków obcych, a także umiejętności 
cyfrowych w obszarze korzystania z narzędzi 
TIK zakupionych dla szkół w ramach niniej-
szego projektu,

- zakup wyposażenia szkół w pomoce dy-
daktyczne do realizacji wyżej wymienionych 
zajęć tj. komputery przenośne, tablety, robo-
ty, tablice interaktywne, powstanie także mię-
dzyszkolna pracownia przyrodnicza. 

A. Melion
Dyrektor ZOSiP

OŚWIATA

I Międzynarodowe Forum Nowatorstwa Pedagogicznego
W dniach 4-5 października 2018 r. w War-

szawie i w Pułtusku odbyło się I Międzynaro-
dowe Forum Nowatorstwa Pedagogicznego 
zorganizowane przez Stowarzyszenie „Wspól-
nota Polska”, Mazowieckie Samorządowe Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli oraz Publiczną 
Szkołę Podstawową nr 4 im. Ireny Szewińskiej 
w Pułtusku. W Forum brali udział przedstawi-
ciele szkół polonijnych z Irlandii, Czech, Bia-
łorusi, Litwy i Ukrainy oraz nauczyciele szkół 
mazowieckich. Placówki z terenu naszego mia-
sta i gminy reprezentowały: Monika Zegadło 
i  Magdalena Pomaska  – nauczyciele z Samo-
rządowego Przedszkola im. Krasnala Hałabały 
w Serocku, Ewa Żmijewska – polonistka ze 
Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Se-
rocku oraz Anna Januszek – nauczyciel eduka-
cji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej im. 

W. Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej – uczest-
niczki konkursu „Innowacyjny nauczyciel/
Innowacyjna szkoła” organizowanego przez 
MSCDN w Warszawie.

Celem konferencji była prezentacja do-
brych praktyk innowacyjnych i rozstrzygnię-
cie w/w konkursu. Decyzją Komisji Konkur-
sowej, w skład której weszli przedstawiciele 
Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz fun-
dacji i instytucji, których działalność związa-
na jest bezpośrednio z nowatorstwem peda-
gogicznym, projekty realizowane w naszych 
placówkach zostały docenione i wyróżnione.

W kategorii Innowacyjna szkoła wyróż-
nieniem uhonorowano Samorządowe Przed-
szkole im. Krasnala Hałabały w Serocku za 
projekt „Wielka gastronomia małych ku-
charzy” realizowany 

przez całą społeczność przedszkolną, Szkołę 
Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Se-
rocku za innowację „Serock – miasto moje, 
a w nim...” oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Woli Kiełpińskiej za edukacyjne przedsię-
wzięcie  - „Z kulturą w świat” realizowane przez 
Zespół Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej.

Zaproszeni na forum nauczyciele praco-
wali również w sekcjach tematycznych, gdzie 
dzielili się doświadczeniami i pomysłami do-
tyczącymi innowacji pedagogicznych w swo-
ich szkołach.

Rezultatem dwudniowych spotkań było 
nawiązanie współpracy ze szkołami polonij-
nymi oraz utworzenie sieci współpracy inno-
wacyjnych szkół.

Anna Januszek
nauczyciel w ZSP Wola Kiełpińska

OŚWIATA

Dzień Edukacji Narodowej w Samorządowym 
Przedszkolu w Zegrzu

Dzień Edukacji Narodowej to wyjątko-
we święto dla pracowników oświaty. Nasze 
przedszkolaki podziękowały swoim ukocha-
nym Paniom i Pracownikom Przedszkola za 
trud włożony w ich nauczanie i wychowanie. 
W tym uroczystym dniu grupa „Puchatków” 
zaprosiła gości na akademię z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. Nasze przedszkole od-
wiedził również Pan Burmistrz Sylwester So-
kolnicki. Dzieci pod przewodnictwem Pani 
Kasi Zajączkowskiej zaprezentowały się najle-
piej jak umiały. Nie zabrakło wierszy, życzeń, 
piosenek, które w całości stworzyły piękne 
podziękowanie za codzienną troskę, oddanie 
i serdeczność. Na zakończenie każdy zapro-

szony gość dostał mały upominek. Za część 
artystyczną przedszkolaki zostały nagrodzo-
ne gromkimi brawami. Na koniec głos zabrała 
Pani Dyrektor Przedszkola Barbara Kołecka, 
która złożyła serdeczne życzenia wszystkim 
pracownikom przedszkola, podziękowała za 
trud wkładany każdego dnia w kształcenie 
i wychowywanie młodych pokoleń. Pan Bur-
mistrz Sylwester Sokolnicki, również złożył 
życzenia wszystkim pracownikom przed-
szkola oraz kwiaty na ręce dyrektor. Usłysze-
liśmy też piękne słowa podziękowań i życzeń 
od przedstawiciela Rady Rodziców. Ten dzień 
dla wszystkich upłynął w miłej i serdecznej 
atmosferze. 
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Ogólnopolska Karta Seniora

Spartakiada Seniorów Powiatu Legionowskiego

Gmina Serock przystąpiła do programu 
Ogólnopolska Karta Seniora.

Każdy senior, który skończył 60 lat może 
bezpłatnie wyrobić własną Ogólnopolską 
Kartę Seniora. Wystarczy, że przystąpi do 
Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora, wy-
pełniając formularz zgłoszeniowy, który znaj-
duje się na stronie internetowej www.serock.
pl i www.ops.serock.pl

Karta ta umożliwia korzystanie ze zni-
żek w rozmaitych punktach, instytucjach. 

Reprezentacja Serockiej Akademii Senio-
ra wzięła udział w I Spartakiadzie Seniorów 
Powiatu Legionowskiego. Zawody odbyły się 
10 października br. w Hali Arena w Legiono-
wie. Zostały zorganizowane przez Stowarzy-
szenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” we 
współpracy ze Starostwem Powiatu Legio-
nowskiego. 

Po ceremonii otwarcia Spartakiady,  
z udziałem przedstawiciela władz miasta,  
rozpoczęły się rozgrywki. Seroccy seniorzy 
wystartowali we wszystkich konkurencjach: 
tenis stołowy, rzut piłką lekarską, rzut pił-
ką do kosza, slalom sprawnościowy, slalom 
rowerowy, kręcenie kołem hula hop, dwa 
ognie i przeciąganie liny. Serocczanie dziel-
nie walczyli zdobywając punktowane miej-

Ogólnopolska Karta Seniora dla seniorów za-
mieszkałych na terenie miasta i gminy Serock 
jest wydawana w Klubie Aktywności Społecz-
nej w Serocku ul. Kościuszki 8A:

Wtorek w godz. 11.00 – 13.00
Czwartek w godz. 11.00 – 13.00

Lista firm z terenu miasta i gminy Serock: 
1. Pizzeria Nowa Diabolica Serock ul. 

Pułtuska 50 - 10% na pizzę
2. Złoty Lin Sp. z o.o. – Serock, Wierzbica 

- 10% w restauracji i hotelu
3. Kuchnia Polska – Serock ul. Pułtuska 

25 - 10%
4. Biomax – Salon Kosmetyczny – Serock 

ul. Pułtuska 27 (Ewa Antoniak) - 20% na ma-
saż leczniczy kręgosłupa

5. Dom Handlowy – U Włada – Serock 
ul. Nasielska 9B - 10% przy kasach z wyjąt-
kiem produktów objętych specjalną promocją

sca. W startach indywidualnych wyróżniła 
się nasza zawodniczka Elżbieta Wilczyńska, 
która wywalczyła I miejsce w rzucie pił-
ką lekarską, II miejsce w tenisie stołowym, 
II miejsce w rzucie do kosza oraz II miejsce 
w slalomie. Sukcesy również odnieśli koledzy: 
Czesław Dąbrowski, który zdobył I miejsce w 
rzutach piłką do kosza oraz  Czesław Wroniak 
- III miejsce w slalomie rowerowym.

Najwięcej emocji dostarczyła konku-
rencja hula hop, w której dzielnie walczyła 
nasza zawodniczka Danuta Korbuszewska z 
dwiema konkurentkami z Legionowa. Panie 
były tak doskonałe, że sędzia ze względów 
czasowych przerwał konkurencję. O kolej-
ności miejsc zadecydowano w drodze lo-
sowania. Niestety serocka zawodniczka nie 

6. PHU Imp-Exp-Wroniak – Se-
rock ul. Pułtuska 37 - 10% przy zaku-
pie powyżej 100 zł na artykuły drobne 
5% na urządzenia i sprzęt AGD

7. Sklep Spożywczo-Przemysłowy – 
Jachranka - 5% artykuły spożywcze, prze-
mysłowe bez alkoholu i papierosów i kart 
prepaid

8. Gabinet Kosmetyczny Odnowa – Se-
rock ul. Rynek 17 (Małgorzata Pruszyńska) 
- 10 zł od zabiegu na stopy

9. Fryzjer damsko-męski – Serock ul. Na-
sielska 9B - 20% na fryzury męskie

10. Kwiaciarnia Marzenie – Serock ul. 
Pułtuska 26 - 10%

11. CAT FIT Katarzyna Tulin – Serock ul. 
Miła 1 - 15%

12. Centrum Kultury i Czytelnictwa – Se-
rock ul. Pułtuska 35 -10% z wyjątkiem imprez 
zewnętrznych

miała szczęścia i musiała zadowolić się trze-
cią lokatą. 

W konkurencjach zespołowych seroccy 
zawodnicy zdobyli II miejsce w grze w dwa 
ognie oraz II miejsce w przeciąganiu liny.   

W przerwach między rozgrywkami 
posilaliśmy się grochówką, ciastkami oraz 
napojami  przygotowanymi przez organiza-
torów.  

Zawody zakończyło uroczyste ogłosze-
nie wyników i wręczenie pucharów. Wszyscy 
uczestnicy Spartakiady otrzymali pamiątko-
we medale. W uroczystości zamknięcia udział 
wzięli: Starosta Powiatu Legionowskiego Ro-
bert Wróbel, wicestarosta Jerzy Zaborowski 
i członek zarządu Michał Kobrzyński.  

Serocka Akademia Seniora

W sobotę 6 października odbył się Kon-
cert z Okazji Dnia Seniora. Przybyłych se-
niorów przywitali gospodarze spotkania 
składając życzenia i wręczając kwiaty przed-
stawicielom serockich Grup Seniorów. Za-
stępca Burmistrza Józef Zając opowiedział 
o programie Ogólnopolskiej Karty Seniora, 
do którego przystąpiła Gmina Serock. Każdy 
senior, który skończył 60 lat może bezpłatnie 
wyrobić własną kartę wypełniając wniosek. 
Karta ta umożliwia korzystanie ze zniżek 
w rozmaitych punktach czy instytucjach. 
Burmistrz Sylwester Sokolnicki w swym 
przemówieniu podziękował m.in. za dotych-
czasową aktywność, zaangażowanie i troskę 
o wspólne dobro gminy oraz za zwiększającą 

się rolę seniorów w życiu społecznym miasta.
W dalszej części spotkania Pani Dyrek-

tor Renata Mulik zaprosiła na spektakl te-
atralny pt. „Kobieta Pryncypialna” reżyserii 
Joanny Mądry w wykonaniu Teatru Seniora 
działającego przy Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Serocku. Spektakl miał swój 
debiut w kwietniu tego roku na Przeglądzie 
Amatorskiej Twórczości Scenicznej – Teatr 
i od razy zyskał uznanie jury oraz publicz-
ności.

Następnie soliści „Vocal Studio” Anna 
Osmakowicz, Aleksandra Zhuravel oraz Piotr 
Miller zabrali nas w sentymentalną muzycz-
ną podróż. Usłyszeliśmy takie szlagiery jak: 
„Wielka Miłość”, „A kiedy mnie już nie bę-

dzie” Seweryna Krajewskiego, „Człowieczy 
los” Anny German, „Bądź moim natchnie-
niem” W. Młynarskiego, „Trzeba się nam po-
spieszyć” J. Millera.

Całe wydarzenie zakończył ciepły poczę-
stunek zorganizowany przez Ośrodek Pomo-
cy Społecznej reprezentowany przez Panią 
Annę Orłowską.

Pamiętajmy o osobach starszych są nie-
zwykle ważną częścią naszej społeczności.

I jak mówił J. Paweł II „Starzenie się nie 
jest złem, któremu trzeba się podporządko-
wać, jest powołaniem, na które trzeba umieć 
odpowiedzieć”.

Z okazji Dnia Seniora życzymy Państwu 
dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.

OŚWIATA

Światowy Dzień Drzewa
10 października to Światowy Dzień Drze-

wa. Z tej okazji uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Jadwisinie  ozdobili kolorowymi liśćmi sym-
boliczne drzewo - Drzewo Marzeń, bo któż 
z nas ich nie ma. Drzewa maja olbrzymią moc, 
więc mam nadzieję, że spełnią się wszystkie. 
Już samo przebywanie w ich otoczeniu wpły-
wa na twórczy sposób myślenia i zdolność 
koncentracji, zwłaszcza u dzieci i młodzieży. 
Zieleń korzystnie oddziałuje na nasze samo-
poczucie oraz zdrowie, a zdobywanie wiedzy 
w takim otoczeniu to po prostu bajka. 

Agata Suszczyńska

Koncert z okazji Dnia Seniora

OŚWIATA

Sadzimy drzewa
10 października 2018 roku Szkoła Podstawowa w Jadwisinie przyłączyła się do między-

narodowej akcji sadzenia drzew z okazji Święta Drzewa. Uczniowie klasy 4b posadzili młode 
drzewko w pobliżu szkolnego boiska. To praktyczna lekcja ekologii, dobra forma integracji 
zespołu, budowania pozytywnych relacji, kształtująca również poczucie odpowiedzialności za 
wspólną przestrzeń.

Agata Suszczyńska
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KULTURA

Zobaczyć świat oczami Anny

Można świat zjeździć wzdłuż i wszerz, 
zwiedzając nowe miejsca, smakując niezna-
ne potrawy, zachowując piękne wspomnie-
nia, albo - po prostu odwiedzając kolejne 
kraje bez zbędnych sentymentów. Można 
również z każdego miejsca przywieźć histo-

rie niezwykłe zatrzymane na fotografiach. 
I oglądając kolejne kadry – być tych historii 
uczestnikiem.

Wystawa „Zobaczyć świat oczami Anny”, 
którą w październiku prezentowaliśmy 
w Urzędzie Miasta i Gminy Serock to nie był 
zwykły zbiór fotografii. Ania Borkowska swo-
imi zdjęciami zabrała nas do swoich miejsc – 
pełnych wyjątkowości i wzruszeń. Do Świata, 
w którym codzienne sprawy nabierają nieco-
dziennych znaczeń, a zatrzymane momenty 
stanowią tło opowieści o emocjach. 

Zorganizowanie tej wystawy było nie lada 
wyczynem, o czym wspomniał kustosz – Karol 
Stępkowski – aktor, reżyser, fotografik - pod-
czas wernisażu. Zdawać by się mogło, że au-
torzy dobrych fotografii pragną je pokazać jak 
najszerszemu gronu i zdobyć jak największy 
rozgłos. Ania przeszła długą ku temu drogę. 
Potrzeba było niemałej odwagi, aby podjąć 
decyzję o pragnieniu i gotowości do podzie-
lenia się swoimi emocjami i zaprosić innych 
do swojej rzeczywistości. Każda fotografia, to 
inna opowieść – o tańczącej w Portugalii parze, 
pełna namiętności i najpiękniejszych uczuć; 
o Fatimie – kobiecie odzianej w barwy całego 

życia, które malują obrazy w wyobraźni pomi-
mo czarno-białych odcieni; o młodych chłop-
cach grających tak po prostu w uliczną grę, 
w której najwięcej do przekazania ma mała 
piłeczka. Pomimo na pozór przypadkowych 
ujęć nie ma krzty przypadkowości. Wszystko 
dzieje się po coś, tu i teraz. Nawet na obrazach, 
prezentujących miejsca… bez osób, obecność 
jest tak silnie wymowna. 

W imieniu autorki wystawy i jej kusto-
sza dziękujemy Państwu za zainteresowanie, 
udział w wernisażu i za rozmowy o odczu-
ciach po obejrzeniu fotografii. 

KULTURA 

To była żywa lekcja historii
W Centrum Kultury i Czytelnictwa go-

ściliśmy niezwykłą postać, uczestnika Po-
wstania Warszawskiego, autora kilkunastu 
książek o tematyce powstańczej - Pana Juliu-
sza Kuleszę.

Juliusz Kulesza, urodzony w Warszawie 
w 1928 r., jest grafikiem z zawodu, z zami-
łowania zaś pisarzem i historykiem. Podczas 
spotkania opowiedział wiele ciekawych hi-
storii m.in. o udziale Polskiej Wytwórni Pa-
pierów Wartościowych w konspiracji w cza-
sie II wojny światowej. Podczas Powstania 
Warszawskiego początkowo był łącznikiem, 
a następnie wraz z oddziałem Armii Krajo-
wej PWB/17/S, do 26 sierpnia brał udział 

- jako strzelec - w obronie gmachu PWPW 
na Starówce.

Nasz gość okazał się przemiłym gawę-
dziarzem, a jednocześnie skromnym, empa-

tycznym człowiekiem. W niezwykle inter-
sujący sposób opowiadał fakty ze swojego 
życia. Młodzież z placówek szkolnych, z te-
renu gminy aktywnie uczestniczyła w tej ży-
wej lekcji historii, a ci najbardziej dociekliwi 
otrzymali książki, płyty i foldery z dedykacją 
od naszego bohatera.

Po spotkaniu z młodzieżą Pan Juliusz Ku-
lesza zwiedził Izbę Pamięci i Tradycji Rybac-
kich, gdzie ciepło go przyjął przewodniczący 
Rady Miejskiej w Serocku Pan Artur Bor-
kowski wraz z Panią Beatą Roszkowską, która 
w ciekawy sposób przybliżyła fakty historycz-
ne dotyczące miasta i gminy Serock.

CKiCz w Serocku

Konkurs kulinarny Najlepsza Potrawa Tradycyjna 
- Wola Kiełpińska 2018

W dniu 05.10.2018 r. w Woli Kiełpińskiej 
już po raz dwunasty odbył się konkurs kuli-
narny o zasięgu powiatowym Najlepsza Po-
trawa Tradycyjna. 

Imprezę swoją obecnością zaszczycili:
- Jan Zwoliński - Wice Prezes Polskiej 

Izby Produktu Tradycyjnego i Lokalnego,
- Jerzy Wal - Dyrektor Terenowego 

Oddziału Krajowego Wsparcia Rolnictwa 
w Warszawie, - Małgorzata Zofińska - Kie-
rownik Oddziału KRUS w Nowym Dworze 
Mazowieckim 

- Przedstawiciele Mazowieckiego Ośrodka 
Rolniczego w Warszawie Oddział Poświętne 

- Anna Gajewska - członek Zarządu Rady 
Powiatu w Legionowie

- Artur Borkowski - Przewodnicząca 
Rady Miasta i Gminy Serock, Radni MiG Se-
rock,

- Sylwester Sokolnicki - Burmistrz Mia-
sta i Gminy Serock oraz jego Zastępca - Józef 
Zając

- Beata Leszczyńska - Dyrektor  Powia-
towego Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych 
w Serocku, 

- Sołtysi z terenu Gminy Serock,
- Marian Malinowski - Prezes Ochotni-

czej Straży Pożarnej w Woli Kiełpińskiej,

W konkursie brało udział 68 uczestników 
z terenu powiatu legionowskiego. Uczestnicy 
przygotowali 95 potraw w czterech katego-
riach: 

1. Potrawy jarskie i półmięsne
2. Wyroby i potrawy mięsne 
3. Ciasta i chleby

4. Napoje
5. Młode talenty kulinarne

Z każdym kolejnym rokiem konkurs cie-
szy się coraz większa popularnością. Zwiększa 
się ilość jego uczestników - zauważalny jest 
też większy udział panów, co bardzo oczywi-
ście cieszy. Budujący jest również udział mło-
dzieży z PZSP w Serocku.

Komisja oceniająca 37 potraw jarskich 
i półmięsnych w składzie: Przewodniczący – 
Andrzej Kołodziejczyk, członkowie: Jan Zwo-
liński, Mariola Chmiel, Małgorzata Zofińska 
i Paulina Wasiak, przyznała kolejno miejsca: 

1. Joanna Dyga z Gąsiorowa za ser z białej 
tynki,

2. Maria Pietrzak  z Gutów  za kotlety 
mięsno ziemniaczane

3. Grażyna Gierek z. Marynina za risotto 
warzywne, 

oraz wyróżnienie dla Edyty Godlewskiej  
z Marynina za racuszki z dynią.

Komisja oceniająca 18 produktów  w ka-
tegorii ciasta i chleby w składzie: Przewod-
niczący – Artur Borkowski, członkowie: 
Agnieszka Oktaba,  Agnieszka Sipika, oraz 
Piotr Przybysz, przyznała kolejno miejsca: 

1. Iwona Korzeniewska z. Zabłocia za cia-
sto MURZYŃSKIE WDZIĘKI 

2. Janina Jakubowska z Woli Kiełpińskiej 
za ciasto WESOŁY GÓRAL

3. Joanna Płocharska z. Jachranki za SER-
NIK Z ZSIADŁEGO MLEKA

Komisja oceniająca 12 wyrobów i potraw 
mięsnych w składzie: Przewodnicząca – Anna 

Gajewska, członkowie: Józef Zając, Jan Zwo-
liński, Alicja Maciejewska, przyznała kolejno 
miejsca: 

1. Joanna Płocharska z Jachranki za 
POLICZKI WIEPRZOWE DUSZONE 
W CZERWONYM WINIE

2. Maria Wóltańska z Popowa Borowego   
za DUSZONY SCHAB NA LEŚNYM RUNIE,

3. Iwona Garbulińska z. Dosina za KĄSKI 
MIĘSNE, 

Komisja oceniająca 20 napojów składzie:  
Przewodnicząca - Justyna Matuszewska, 
członkowie: Magdalena Malatyńska, Wiesław 
Winnicki, Krzysztof Zakolski, Marian Mali-
nowski, przyznała kolejno miejsca: 

1. Emiliana Welc  z Jachranki za WINO 
Z CIEMNYCH WINOGRON,

2. Nałęcz Halina z Marynina za NALEW-
KĘ Z CZEREMCHY

3. Wanda Winnicka z Dębego za NA-
LEWKĘ PIGWOWĄ NA MIODZIE 

Komisja oceniająca 12 potraw w kategorii 
MŁODE TALENTY KULINARNE w skła-
dzie: Przewodnicząca - Małgorzata Bilińska 
-  Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich 
Skubianka, członkowie: Halina Nałęcz - Prze-
wodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Mary-
nino, Iwona Garbulińska - Przewodnicząca 
Koła Gospodyń Wiejskich Dosin i Agnieszka 
Pietrzak - Przewodnicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich Guty,  przyznała kolejno miejsca: 

1. Patryk Leśniewski z. Zegrza za nalewkę 
KUKUŁECZKA KUKA,

2. Julia Karasiewicz z Legionowa za BA-
BECZKI Z ŁOSOSIA

3. Sylwia Górzkowska  z Legionowa za 
SAŁATKĘ SYLWI 

Sponsorem nagród dla uczestników kon-
kursu był Starosta Powiatu Legionowskiego – 
Robert Wróbel.

Specjalne nagrody ufundował Krajo-
wy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oddział 
Warszawa, którego przedstawiciele ocenili 
wszystkie potrawy w następujący sposób: 

I miejsce – Jadwiga Wołynik z Legionowa 
za KACZKĘ Z JABŁKAMI

II miejsce – Karolina Poreda z Jachranki 
za KOPĘ ŚLĄSKĄ

III miejsce – Elżbieta Gródek z Zabłocia 
za PIEROGI Z KURKAMI

Bardzo dziękuję wszystkim uczestniczkom 
i uczestnikom konkursu, a laureatom serdecz-
nie gratuluję. Do smacznego zobaczenia.

Teresa Krzyczkowska

Fot. K. Stępkowski

Fot. Powiat Legionowski
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KULTURA

I Nadnarwiańskie spotkania ze sztuką
KULTURA

"Małe zbrodnie małżeńskie" w CKiCz w Serocku

Nadnarwiańskie Spotkania ze Sztuką, to 
nowa propozycja kulturalna Pani Dyrektor 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku 
Renaty Mulik, która powstała z potrzeby łą-
czenia i upowszechniania różnych dziedzin 
sztuki. Impreza powstała z myślą o lokalnych 
artystach tworzących w okolicach rzeki Narew. 
Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy wielu 
artystów, wśród nich lokalnych twórców m.in. 
Elżbietę Annę Borkowską z wystawą fotografii 
„Zobaczyć świat oczami Anny” - z podróży po 
licznych zakątkach świata. Kuratelę nad wysta-
wą objął Pan Karol Stępkowski. 

Kolejnym zaproszonym artystą był Pan 
Janusz Dłużniewski z plenerową wystawą 
rzeźb w drewnie. „Sekrety życia” w swoim au-
torskim poemacie przedstawił Juliusz Erazm 
Bolek, laureat Nagrody Światowego Dnia 
Poezji, ustanowionego przez UNESCO. Da-
riusz Wasilewski wraz zespołem wprowadził 
nas w sentymentalny i pełen liryzmu nastrój 
utworami m.in. „Dwa wiatry” J. Tuwima, 
„Amsterdam” J. Brela oraz „Piosenką lirycz-

ną” W. Wysockiego. Spotkanie poprowadził 
Jarosław Wasik znany piosenkarz wykonują-
cy utwory z nurtu piosenki literackiej, a na 
co dzień pełniący funkcję dyrektora Mu-
zeum Piosenki Polskiej w Opolu. Zwieńcze-
niem wieczoru był utwór wykonany przez 
Dariusza Wasilewskiego i Jarosława Wasika 
„Widzieć przyjaciela łzy”. Impreza została ob-
jęta patronatem honorowym Starosty Legio-
nowskiego Roberta Wróbla oraz Burmistrza 
Miasta i Gminy Serock Sylwestra Sokolnickie-
go. Mecenasem wydarzenia był Hotel Narvil 
Conference & Spa ****, a współorganizatorem 
Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie. 
Dziękujemy również partnerom firmie Ma-
gnet-Trans, RBiT Robert Sroczkowski, Radio 
RDC, które objęło wydarzenie patronatem 
medialnym. Dziękujemy przedstawicielom 
firm Panu Krzysztofowi Winnickiemu z lokal-
nej firmy "Cydr Jabłkowy" oraz Panom Marci-
nowi Chylińskiemu i Marcinowi Grotowskie-
mu z firmy  "CEDC International Sp. z o.o."

CKiCz w Serocku

W niedzielę 21 października od współ-
pracy z Teatrem Mazowieckim rozpoczęli-
śmy tegoroczny cykl Wieczorów w Teatrze, 
a uroczyście otworzyły go Pani Renata Mu-

lik Dyrektor CKiCz w Serocku oraz Pani 
Izabela Bednarczyk zastępca dyrektora ds. 
artystycznych Mazowieckiego Instytutu 
Kultury.

Jako pierwszą zaproponowaliśmy prze-
wrotną, zabawną i pełną zaskakujących zwro-
tów akcji opowieść o związku dwojga kocha-
jących się niegdyś ludzi pt. „Małe Zbrodnie 
Małżeńskie” Erica-Emmanuela Schmit w reż. 
Marka Pasiecznego, którego mieliśmy rów-
nież zaszczyt gościć tego wieczoru. 

Małe zbrodnie małżeńskie to jeden dzień 
z życia Lisy i Gellesa, w których wcielili się 
Emilia Komarnicka-Klijnstra i Redbad Klij-
nstra-Komarnicki, małżeństwo z piętnasto-
letnim stażem. Przewrotna historia o miłości 
i jej granicach, o amnezji, intrydze i próbie 

SPORT

Jak efektywnie uczyć futbolu i tenisa stołowego? 
Konferencja na 65-lecie Sokoła

W dniu 13 października w Sali wido-
wiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Serocku odbyła się konferencja na temat 
ogólnych przesłanek do budowy systemu 
szkolenia w piłce nożnej i tenisie stołowym, 
której organizatorem był KS Sokół Serock. 

Powodem do zorganizowania konferencji 
było 100-lecie Odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości oraz 65-lecie istnienia KS Sokół Serock. 
Adresatem spotkania byli przede wszystkim 
trenerzy, nauczyciele wychowania fizycznego, 
rodzice wychowanków KS Sokół Serock oraz 
wszyscy ci, którym temat sportowego kształcenia 
dzieci i młodzieży jest szczególnie bliski. 

Zebranych uczestników i gości powitał 
prowadzący konferencję członek zarządu 
klubu Sokół Serock Mariusz Rosiński, ko-
lejno prezentując program konferencji i syl-
wetki prelegentów, omawiając genezę i prze-
słanki do organizacji konferencji. Następnie 
głos zabrali Prezes Klubu Sokół Serock Artur 
Borkowski oraz Burmistrz Miasta i Gminy 
Serock Sylwester Sokolnicki.

Obecni na sali widowiskowej goście mogli 
dowiedzieć się, jakie zmiany w podejściu do 
szkolenia najmłodszych sportowców stały się 
faktem w ciągu ostatnich lat, jakie tendencje 
panują zarówno w ujęciu krajowym, jak i mię-
dzynarodowym, a także jak w panujące trendy 
wpisują się rozwiązania na co dzień stosowane 
w trakcie szkolenia młodych wychowanków 
‘Sokoła’. 

Na temat panujących koncepcji w tenisie 
stołowym wykład poprowadzili Jerzy Grycan 
i dr Antoni Wieczorek. Panowie podkreślili 
istotną kwestię koncepcji integralnej, dokona-
li analizy czterech czynników – umysłu, ciała, 
kultury oraz organizacji – które w szkoleniu 
młodych adeptów tenisa stołowego mają zna-
czenie kluczowe. Został również szczegółowo 
omówiony zaproponowany przez p. Grycana 
program „FUNdamenty - od marzenia do mi-
strzostwa”, który w założeniu ma przyczynić 
się do krzewienia gry w tenisa stołowego od 
najmłodszych lat, a który to program został 
przyjęty przez PZTS jako Narodowy Program 
Tenisa Stołowego na lata 2018-33. Do tej pory w 
ramach pierwszego poziomu programu FUN-
damenty przeszkolono niemal 300 trenerów, 
uczestniczyło w nim 1500 dzieci. Założenia na 
kolejne lata są równie imponujące – powołanie 
640 szkółek tenisa stołowego, 250 ośrodków 
wyższego szczebla, a także akademii liderów 
dla 60 trenerów tenisa stołowego z całego kraju. 
Omówiono również lokalne założenia progra-
mu, który przyczyni się do rozwoju tenisa sto-
łowego w gminie Serock - dr Wieczorek pod-
kreślił potrzebę utworzenia lokalnego zespołu 
ds. wdrożenia programu na najbliższe 5-10 lat. 

Kolejny prelegent, Bartłomiej Zdrzałek, 
przedstawił funkcjonalności i zalety progra-
mu do zarządzania klubem piłkarskim Pro-
TrainUp. Program stanowi zaawansowaną 
platformę wymiany informacji między trene-

rami, młodymi zawodnikami oraz ich rodzi-
cami – dzięki zastosowanym rozwiązaniom 
pozwala trenerom na modułowe stworzenie 
szkolenia dla konkretnej grupy wiekowej, jest 
bazą konkretnych ćwiczeń i rysunków, zaś ro-
dzicom pozwala na śledzenie postępów oraz 
sprawdzanie frekwencji na prowadzonych 
zajęciach. Dzięki aplikacji mobilnej program 
pozwala również na mierzenie aktywnego 
posiadania piłki. Program ProTrainUp już od 
kilku miesięcy jest wykorzystywany również 
przy szkoleniu młodych adeptów piłki nożnej 
w KS Sokół Serock, co pozwala na znaczne 
usprawnienie zajęć i jeszcze lepsze rozwijanie 
piłkarskich talentów dzieci i młodzieży. 

Największym zainteresowaniem zdecydo-
wanie cieszyła się prelekcja ostatniego gościa - 
Marka Śledzia, pt. „Budowa systemu szkolenia 
w Akademii Piłkarskiej jako pełnoprawnego 
elementu klubu piłkarskiego na podstawie 
RKS Raków Częstochowa oraz pracy w innych 
klubach. Tworzenie własnego modelu gry”. 
Zaproszony gość szczegółowo przedstawił 
swoje bogate doświadczenia z pracy zarów-
no w Akademii Lecha Poznań, jak i obecnie 
prowadzonej przez niego akademii RKS Ra-
ków Częstochowa, przedstawił wiele cennych 
wskazówek przydatnych w codziennej pra-
cy trenerów, jak również zwrócił uwagę wi-
dzów na istotę synergii wszystkich elementów 
pozwalających na sprawne i efektywne dzia-
łanie piłkarskiej akademii. Temat szczególnie 

Jakie stworzenia żyją w wodzie? Co zanie-
czyszcza wody i oceany?

O tych i wielu innych problemach ekolo-
gicznych opowiadał dzisiejszy spektakl w ra-
mach cyklu spotkań z bajką pt. „Plum i Bulb 
– problemy z wodą” w wykonaniu Teatru 

KULTURA 

Spektakl "Plum i Bulb"

zbrodni, wzajemnym docieraniu się i okła-
mywaniu. Emocjonująca historia o miłości ze 
zbrodnią w tle.

CKiCz w Serocku

„Chrząszcz w Trzcinie”. Scenariusz spektaklu 
powstał we współpracy ze specjalistą od ba-
dania cyklu węgla w oceanach dr. Maciejem 
Telszewskim z UNESCO.

Tytułowi bohaterowie: rybka Plum 
i ośmiornica Bulb zabrały zgromadzoną pu-
bliczność w niesamowitą podróż podwodną 
po wodach i oceanach. Opowiadały w ciekawy 
sposób o swoim codziennym życiu, jak rów-
nież o ważnej roli „wody” w życiu człowieka.

Dzieci z wielkim zaangażowaniem i za-
ciekawieniem słuchały opowieści, w pewnym 
momencie same wzięły udział w spektaklu, 
m.in. pomagając oczyścić plażę i segregując 
śmieci. Przedstawienie „Plum i Bulb” to spek-
takl interdyscyplinarny wykorzystujący ani-
mowane projekcje filmowe, teatr cieni i teatr 
lalek.

Dodatkowym walorem przedstawienia 
okazała się muzyka na żywo cenionego mul-
tiinstrumentalisty Piotra Kołeckiego. Na za-
kończenie dzieci miały możliwość poznać 
głównych bohaterów spektaklu.

CKiCz w Serocku
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ważny dla trenerów i zarządu klubu, ponieważ 
klub jest na etapie tworzenia własnego syste-
mu szkolenia i własnego modelu gry. „Chcąc 
podążać drogą wyznaczaną przez najlepszych, 
którzy mają doświadczenie i efekty związane z 
pracą w najlepszych akademiach piłkarskich 

został zaproszony Marek Śledź. Prelekcja 
Marka Śledzia utwierdziła nas, ze jesteśmy 
na dobrej drodze w tym co robimy i jak wiele  
pracy jeszcze przed nami ale teraz jesteśmy 
mądrzejsi o wiedzę zdobytą podczas konferen-
cji”- podsumował Mariusz Rosiński.

Zarząd Klubu Sportowego Sokół Serock 
dziękuje bardzo wszystkim prelegentom, go-
ściom, uczestnikom, dyrektorowi Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Serocku pani Rena-
cie Mulik za pomoc w organizacji konferencji 
i udostępnienie sali widowiskowej. 

SPORT

Mistrzowstwa Powiatu w Piłce Nożnej

8 października reprezentacja dziewcząt ze Szkoły w Woli Kiełpińskiej zdobyła II miejsce na Mistrzostwach Powiatu w Piłce Nożnej. Zawody 
odbyły się w Legionowie. Trenowane przez Pana Daniela Kęsaka uczennice, pokonały piłkarki ze Stanisławowa Pierwszego, Wieliszewa i Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Legionowie. A oto skład naszej drużyny: Marta Gródek, Natalia Kaczmarczyk, Aleksandra Koper, Anna Malinowska, Pau-
lina Janiszewska, Matylda Świerczyńska, Klaudia Czerniak, Zuzanna Derlacz, Paulina Żak, Maja Kraus.

Trener Kęsak już wypatruje kadrowych wzmocnień, aby za rok wywalczyć mistrzostwo.



24 I N F O R M ATO R  GMINY SEROCK


