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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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NIEDZIELNA SZKÓŁKA TRADYCJI

Szczodre Gody
 czyli dawne obrzędy kolędowe

Hej w czas przesilenia
Swarożyca chwalmy,
Jedzmy, pijmy miodu,
Dziadom ognie palmy!
Wesoło śpiewajmy,
Bogom chwałę dajmy.
Hej kolęda, kolęda!

Szanowni Mieszkańcy,

23 listopada, podczas I sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Serocku, zostałem 
zaprzysiężony na Burmistrza Miasta i Gminy Serock. Serocki samorząd, budowany 
przez 28 lat z wielkim zaangażowaniem, pasją i oddaniem przez mojego poprzednika, 
Pana Sylwestra Sokolnickiego i jego współpracowników, jest dziś marką, znaną 
w całej Polsce. Jestem świadomy ogromnej odpowiedzialności jaka na mnie ciąży, aby 
ten wysoki poziom rozwoju gminy utrzymać. Pragnę zapewnić Państwa, że dołożę 
wszelkich starań, aby sprostać temu wyzwaniu i nie zawieść szczególnie tych z Państwa, 
którzy oddali na mnie swój głos podczas wyborów samorządowych. 

Jestem przekonany, że wraz z nowo wybranymi Radnymi Rady Miejskiej w Serocku 
oraz moimi współpracownikami stworzymy dobry zespół, który będzie pracował z myślą 
o naszych wspólnych potrzebach, oczekiwaniach i pragnieniach tak, aby w każdej 
miejscowości naszej gminy żyło nam się dobrze. Liczę również na Państwa wsparcie. 
Jako Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku z dumą obserwowałem jak silne 
w Serocku jest społeczeństwo obywatelskie. Mam nadzieję, że uda nam się wspólnie 
zrealizować wiele inicjatyw. Wierny mojemu hasłu wyborczemu „Nowy kierunek – ten 
sam cel” wierzę, że Państwa przychylność pomoże mi, nam, wyznaczać dobre kierunki 
rozwoju Miasta i Gminy Serock.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaufanie, którym mnie Państwo obdarzyliście. 
Dziękuję również Panu Sylwestrowi Sokolnickiemu za ogromne wsparcie – nie tylko 
polityczne, ale również osobiste, które otrzymywałem przez lata naszej dobrej współpracy. 
Postaram się wszystkich Państwa nie zawieść. 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski
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INWESTYCJE

Trwają prace związane z wymianą opraw 
oświetlenia ulicznego w naszej gminie

INWESTYCJE

Ławka Niepodległości dla samorządów

GEODEZJA

Drugi etap kosultacji społecznych MPZP w Dębem

GEODEZJA

Nowe plany zagospodarowania w gminie Serock

Jak informowaliśmy Państwa w październi-
ku, w roku bieżącym w budżecie zarezerwowa-
na została kwota blisko 328 tyś. zł na realizację 
inwestycji oświetleniowej w ramach poprawy 
efektywności energetycznej. W chwili obecnej 
trwają już zaawansowane prace związane z wy-
mianą opraw ulicznych.  W roku bieżącym za-
planowaliśmy wymianę 122 szt. opraw oświetle-
niowych z sodowym źródłem światła na oprawy 
LED. Prace związane z wymianą opraw zostały 

już wykonane w Serocku (ul. Kwiatowa) oraz 
w Jachrance (droga przy ośrodku GUS), w Izbi-
cy (ulice Serocka i Wiejska) i w Borowej Górze 
(ul. Długa). W najbliższym czasie wymienio-
ne zostaną oprawy w Jadwisinie (ul. Szkolna 
i Ogrodowa) oraz w Serocku (teren rekreacyjny 
przy ul. Radzymińskiej). Wszystkie prace zosta-
ną zakończone do połowy listopada.

Umowa w sprawie realizacji tego zadania 
została podpisana w połowie sierpnia bieżącego 

roku. Wykonawcą wyłonionym w drodze prze-
targu nieograniczonego jest  firma ELEKTRO-
-BUD Paweł Łazicki z Marek. Przypominamy, 
że zadanie realizowane jest przy udziale środ-
ków finansowych pochodzących z dofinanso-
wania w formie pożyczki częściowo umarzalnej 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Referat Przygotowania 
 i Realizacji Inwestycji

W dniu 20 listopada br. Miasto i Gmina 
Serock w związku z rozstrzygniętym przez 
Ministerstwo Obrony Konkursem Ofert 
pt. “Ławka Niepodległości dla samorządów,” 
podpisała umowę o dofinansowanie realizacji 
zadania obejmującego budowę Ławki Nie-
podległości w Serocku przy ul. Pułtuskiej. 

Ławka Niepodległości w sposób godny 

upamiętni polską państwowość, ale także bę-
dzie miała walory edukacyjne oraz praktycz-
ne. Siedząc na ławce, każdy będzie mógł za-
poznać się z najważniejszymi wydarzeniami, 
które doprowadziły do odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. Duży nacisk postawiono 
na nowoczesność – pomnik będzie posiadać 
fotokody QR, które umożliwią ściągnięcie 

materiałów historycznych oraz ułatwienia, 
takie jak ładowarki urządzeń mobilnych oraz 
hot-spot WiFi. Ławka będzie podświetlana 
systemem LED. 

Koszt inwestycji został oszacowany na 
kwotę 39 000,00 zł. z czego przyznana Gminie 
kwota dotacji wynosi 23 400,00 zł.

PRI

W dniach 8 i 12 listopada 2018 roku 
w OSP w Woli Kiełpińskiej odbyły się dwa 
spotkania warsztatowe połączone z dysku-
sją publiczną, dotyczące omówienia projek-
tu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Serock – sekcja B1, 
obejmującego tereny strefy przemysłowej zlo-
kalizowanej w sąsiedztwie zamkniętego skła-
dowiska odpadów w Dębem.

Oba spotkania zostały przeprowadzo-
ne analogicznie – w pierwszej kolejności 
uczestnikom dyskusji została przedstawiona 
prezentacja (do wglądu załączona poniżej), 
w której przypomniano wyniki pierwszego 
etapu konsultacji oraz proces tworzenia no-
wego projektu planu. Następnie przypomnia-
no kształt obecnie obowiązującego na tym 
terenie planu, a na końcu w szczegółach za-
prezentowano i omówiono wyłożony do pu-
blicznego wglądu projekt miejscowego planu, 
zwracając szczególną uwagę na zmiany jakie 
wprowadza w zagospodarowaniu terenów.

W następnej kolejności przeprowadzone 

zostały dyskusje publiczne, podczas których 
obecni na spotkaniach mieszkańcy, przedsię-
biorcy i inni zainteresowani kształtem planu 
zadawali pytania przedstawicielom urzędu, 
urbanistom, a także dzielili się swoimi prze-
myśleniami z innymi uczestnikami dyskusji. 

Rozmowy na obu spotkaniach były me-
rytoryczne i rzeczowe, a każdy z zadających 

pytanie otrzymał odpowiedź. Podkreślić 
warto fakt, że spotkania przyniosły dodatko-
wą korzyść, jaką niewątpliwie jest założony 
w pierwszym etapie konsultacji cel, tj. prze-
kucie zainteresowania strony społecznej 
w konstruktywny dialog między mieszkań-
cami, przedsiębiorcami i władzami lokal-
nymi oraz deklaracja podjęcia rozmów do-

tyczących wypracowania kompromisu nad 
zapisami planu.

Dla przypomnienia informujemy, że do 
dnia 28.11.2018 r. można było składać uwagi 
do projektu planu, które będą przedmiotem 
rozstrzygnięcia zarówno przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Serock, jak i przez Radę Miej-
ską w Serocku. 

Na drugim spotkaniu konsultacyj-
nym w dniu 12 listopada padła propozycja 
podjęcia dodatkowych rozmów pomiędzy 
mieszkańcami a przedsiębiorcami z terenu 
objętego projektem m.p.z.p. dla sekcji B1, 

którego celem miało być wypracowanie 
kompromisu pomiędzy zainteresowanymi 
uczestnikami procesu tworzenia nowego 
planu. 

W dniu 22 listopada odbyło się pierw-
sze planowane spotkanie, w którym uczest-
niczyła grupa robocza składająca się 
z przedstawicieli Stowarzyszenia Czysta 
Gmina Serock i sołtysów zainteresowanych 
wsi – reprezentująca interesy mieszkańców 
oraz przedstawicieli części przedsiębiorców 
funkcjonujących na tym terenie. W roz-
mowach uczestniczył ekspert w dziedzinie 

gospodarki odpadami – dr inż. Piotr Man-
czarski – pracownik Wydziału Instalacji 
Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii 
Środowiska Politechniki Warszawskiej, kie-
rownik Zespołu Gospodarowania Odpa-
dami działającego przy wydziale. Spotka-
nie, ze względu na bardzo skomplikowany 
charakter poruszonych zagadnień, nie jest 
ostatnim na którym będzie omawiany kom-
promis w zagospodarowaniu przedmioto-
wych terenów.

Referat Gospodarki Gruntami 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Referat Gospodarki Gruntami Planowania 
Przestrzennego i Rozwoju informuje, że w dniu 
13 listopada 2018 r. Rada Miejska w Serocku 
podjęła uchwałę Nr 553/LIII/2018 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w rejonie ul. Pogodnej w obrębie 
Wierzbica, gm. Serock. Uchwała została opubli-
kowana w Dzienniku Urzędowy Województwa 
Mazowieckiego pod poz. 11364 i plan zacznie 
obowiązywać od dnia 6 grudnia 2018 roku.

Nowouchwalony plan obejmuje dział-
ki o numerach ewidencyjnych 69/3, 72, 73, 
76/7, 76/8, 76/27, 76/29, 76/59, 76/98 i 76/99 
w obrębie Wierzbica, gm. Serock oraz dział-
ki o numerach ewidencyjnych 8, 18/2, 18/3, 
18/4, 18/6, 18/7, 18/8, 18/9, 18/10, 18/11, 
18/12, 18/13, 18/14, obręb 03 w Serocku.

Sporządzenie planu na przedmiotowym 
terenie miało na celu skorygowanie przebiegu 
drogi gminnej ul. Pogodnej w obrębie Wierz-
bica oznaczonej na rysunku obowiązujących 
planów zagospodarowania przestrzennego 
miasta Serock obszar A i gminy Serock – sek-
cja G symbolem KDD 14.

Obecny pas drogowy ul. Pogodnej, który 
stanowi własność gminy, posiada szerokość 
ok. 3 metrów. Mając na uwadze, że w obec-

nych planach zagospodarowania przestrzen-
nego tereny przylegające do ww. ulicy są 
przeznaczone pod tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i/lub zabudowy usług 
nieuciążliwych, niezbędne jest zapewnienie 
odpowiednich ciągów komunikacyjnych 
zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 
W związku z powyższym w obu planach za-
gospodarowania zostało zaprojektowane po-
szerzenie przedmiotowej drogi.

Mając na względzie trudności w zagospo-
darowaniu działek przylegających od połu-
dniowej strony do ul. Pogodnej, powstałych na 
bazie poprzednio obowiązującego miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego, 
zaszła konieczność dokonania korekty prze-
biegu planowanego poszerzenia poprzez prze-
sunięcie przebiegu drogi na północ kosztem 
wolnych, dużych działek z obrębu Wierzbica.
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OCHRONA ŚRODOWISKA

Nie karm smogu
Czyste powietrze – od niedawna kojarzone głównie jest z rządo-

wym programem priorytetowym, którego celem jest zmniejszenie lub 
uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do 
atmosfery przez domy jednorodzinne. A tak naprawdę? Na lekcjach 
przyrody dzieci uczą się, iż jest to mieszanina gazów w ponad 78% 
azotu, niespełna 21% tlenu oraz w 1% innych gazów wśród których 
przeważa argon. Powietrze to jeden z czterech żywiołów, obok ognia, 
wody i ziemi. Jest substancją niezbędną do życia człowieka oraz więk-
szości organizmów na Ziemi. Powietrze obecne jest wszędzie, a jego 
skład zależny jest nie tylko od czynników naturalnych, ale także od 
tego jak człowiek korzysta ze środowiska. Zróbmy więc wszystko, aby 
to nasze „korzystanie” było jak najmniej uciążliwe dla środowiska. 
Jednym ze sposobów na realizację tego, wydawałoby się górnolotnego, 
hasła jest pamiętanie o ograniczaniu tzw. niskiej emisji z wykorzysty-
wanych w naszych domach urządzeniach grzewczych.

Jak to zrobić? Myśl globalnie, działaj lokalnie - to hasło znanej 
kampanii prospołecznej jest ciągle aktualne.

Bardzo ważne jest to czym palimy w piecu i jaki jest to piec. Sej-
mik Województwa Mazowieckiego przyjął w dniu 24 października 
2017 roku tzw. „ustawę antysmogową”. Uchwała ta stanowi akt pra-
wa miejscowego, obowiązuje wszystkich mieszkańców województwa 
mazowieckiego, samorządy oraz podmioty działające na jego terenie.

Szczegółowe informacje o ograniczeniach i zakazach w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw znajdują się 
pod poniższym linkiem: https://www.mazovia.pl/ekologia-i-srodowi-
sko/ochrona-powietrza/art,3,uchwala-antysmogowa.html 

Przypominamy czym nie można palić w piecu:
• muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane 

z ich wykorzystaniem,
• węgiel brunatny oraz paliwa stałe produkowane z wykorzysta-

niem tego węgla,
• węgiel kamienny w postaci sypkiej o uziarnieniu 0–3 mm,
• paliwa zawierające biomasę o wilgotności w stanie roboczym po-

wyżej 20% (np. mokre drewno).
Ponadto zachęcamy do:
• rozpalania palenisk z góry oraz do ciągłej pracy urządzeń grzew-

czych – bez porannego wygaszania i popołudniowego rozpalania,
• kupowania tylko certyfikowanych paliwa z wiarygodnych źródeł, 
• stosowania paliw odpowiednich do rodzaju urządzeń grzewczych,
• dbania o stan instalacji spalania,

Nowy sprzęt dla gminnych OSP

„Bogu na chwałę ludziom na pożytek”

Na terenie siedziby Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Serocku odbyło się uroczyste 
przekazanie sprzętu ochrony przeciwpoża-
rowej zakupionego ze środków Funduszu 
Sprawiedliwości (Program I, Priorytet III B). 
Wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Po-
żarnych z terenu gminy Serock zostały dopo-
sażone w specjalistyczny sprzęt przeznaczony 
do działań ratowniczo-gaśniczych za niespeł-
na 40 tys. zł. W skład zakupionego sprzętu 
wchodziły między innymi podkszesywarki 
spalinowe, defibrylator AED, elektryczna piła 
szablasta, parawan zdarzeniowy i inne. Prze-
kazania dokonał Burmistrz Miasta i Gminy 
Serock – Sylwester Sokolnicki, a za przekaza-
ny sprzęt podziękował w imieniu strażaków 
ochotników Prezes Miejsko–Gminny OSP 
– dh. Marian Malinowski.

ZKOC

 W dniu 22.11.2018 r. na terenie Remizy Strażackiej w Woli Kiełpińskiej odbyło się uroczyste przekazanie nowo zakupionego średniego sa-
mochodu ratowniczo-gaśniczego marki MAN. Kluczyki do tego nowoczesnego pojazdu na ręce Naczelnika OSP w Woli Kiełpińskiej przekazał 
Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki. Zakup tak drogiego sprzętu możliwy był dzięki dużemu wsparciu finansowemu Gminy 
Serock, Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Marszałka Województwa Mazowieckiego i innych podmiotów, 
którym w imieniu strażaków z OSP w Woli Kiełpińskiej, serdecznie dziękujemy.

Wprowadzona zmiana znacząco poprawi 
możliwości inwestycyjne działek po połu-
dniowej stronie ul. Pogodnej, wprowadzając 
nieznaczne ograniczenia w zagospodaro-
waniu nieruchomości po stronie północnej. 
Uwzględniając istniejący stan zagospodaro-
wania przedmiotowych terenów, a także ich 
strukturę własnościową prowadzona zmiana 
pozwoli na zrównoważone zagospodarowa-
nie nieruchomości po obu stronach przed-
miotowej drogi. 

n Na sesji w dniu 13 listopada 2018 r. 
Rada Miejska w Serocku podjęła uchwałę 
Nr 554/LIII/2018 w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Serock – sekcja G1 obejmującego 
działkę nr 154/30 przy ul. Źródlanej we 
Wierzbicy. Uchwała została opublikowa-
na w Dzienniku Urzędowy Województwa 
Mazowieckiego pod poz. 11365 i plan 
zacznie obowiązywać od dnia 6 grudnia 
2018 roku.

Sporządzenie planu na przedmiotowym 
terenie jest konieczne do realizacji zamie-
rzeń właścicieli działki. W obecnie obowią-
zującym planie miejscowym jest ona prze-
znaczona pod zadrzewienia i zakrzewienia. 
Przeprowadzenie procedury planistycznej dla 
działki nr 154/30 podyktowane było faktem 
dostosowania jej przeznaczenia do funkcji 
jaką posiadają sąsiadujące z nią nieruchomo-
ści, tak by zniwelować ograniczony potencjał 
inwestycyjny nieruchomości.

• przeprowadzania regularnego czyszczenia urządzeń grzewczych,
• przeprowadzania regularnego czyszczenia przewodów kominowych,
• palenia efektywnie – prawidłowe spalanie to bezdymne spalanie.
Pamiętajmy, że smog negatywnie wpływa na organizm człowieka: 

m. in. zwiększa ryzyko zachorowania na raka, powoduje wiele chorób 
układu oddechowego, krwionośnego i nerwowego, a także zwiększa 
ryzyko patologii ciąży. 

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Referat Ochrony Środowiska, Rol-
nictwa i Leśnictwa informuje, że w dniu 
19 października 2018 roku zakończone 
zostały prace polegające na „Usuwaniu 
i unieszkodliwianiu wyrobów zawierają-
cych azbest z terenu miasta i gminy Serock 
w 2018 roku”. Realizacją prac zajmowała się 
firma Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. ul. 
Marywilska 15, 02-674 Warszawa. Prace zo-
stały przeprowadzone w terminie od 8 do 

19 października br. W ramach zadania ode-
brano 105,110 Mg wyrobów zawierających 
azbest i zdemontowano 27,890 Mg pokryć 
dachowych. Łącznie do unieszkodliwienia 
przekazano 133 Mg eternitu pochodzącego 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Odebraliśmy azbest w 2018 roku
z 53 nieruchomości. Całkowity koszt reali-
zacji zadania wyniósł 55.128,22 zł. Zgodnie 
z umową dotacji Nr 0278/18/OZ/D z dnia 
10 października 2018 roku zadanie zostanie 
dofinansowane ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie w  wysokości 
28.666,14 zł (52%). Pozostała część w kwo-
cie 26.462,08 zł (48%) sfinansowana zosta-
nie z budżetu gminy.
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Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku przy ul. Św. Wojciecha 1,  
od 1.10.2018 r. do 30.04.2019 r.,  

jest otwarta dla zwiedzających w następujących dniach i godzinach:
 - w każdy czwartek 10:00 – 15:00 

 - w ostatni weekend miesiąca (sobota, niedziela) – 11:00 – 17:00

OCHRONA ŚRODOWISKA

Konkurs „Pomnik przyrody - okazały i dostojny” 
rozstrzygnięty!

Informujemy, że w dniach 21 maja 
– 28 września 2018 r. został przeprowadzo-
ny konkurs przyrodniczy ,,Pomnik przyrody 
– okazały i dostojny”. Główną ideą konkur-
su było zaproszenie mieszkańców gminy 
Serock do aktywnego udziału w poznawa-
niu bogactwa przyrodniczego gminy Se-
rock oraz poszerzenie wiedzy na temat form 
ochrony przyrody obowiązujących w Polsce. 
Konkurs skierowany był do mieszkańców 
Miasta i Gminy Serock. Prace zgłaszane 
do konkursu miały opisać lub zobrazować 
i przedstawić pomniki przyrody znajdujące 
się na terenie gminy Serock. Prace mogły 
być wykonywane w różnych formach arty-
stycznych (fotografia, praca literacka, praca 
plastyczna). Konkurs został przeprowadzo-
ny w czterech kategoriach wiekowych: dzie-
ci w wieku do lat 6, dzieci w wieku powyżej 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Spektakl „Zielony Kopciuszek”
W dniu 13 listopada 2018 r., w Centrum 

Kultury i Czytelnictwa w Serocku odbył się 
spektakl pt. ,,Zielony Kopciuszek” - adreso-
wany do uczniów klas pierwszych szkół pod-
stawowych z terenu gminy Serock. 

Tego dnia, dzieci dzięki interaktywnemu 
przedstawieniu muzycznemu przeniosły się 
do magicznego świata Kopciuszka i jej wier-
nych przyjaciół – Motylka Emilki i Szczurka 
Burka. Razem z bohaterami opowieści dzie-
ci odtwarzając historię Kopciuszka, uczy-
ły się szacunku do przyrody. Bohaterowie 
spektaklu zapoznali najmłodszych widzów 
z zasadami prawidłowej segregacji odpadów 
i właściwego gospodarowania odpadami. 
Ponadto podkreślili, jak ważna jest ochrona 
powietrza oraz walka z niską emisją. Ukazali 
negatywne skutki palenia odpadów w do-
mowych paleniskach i ogrzewania domów 
węglem. „Wspólnie z aktorami dzieci stwo-
rzyły niepowtarzalny i ekologiczny świat 
na scenie, w którym przyroda postawiona 
była na pierwszym miejscu. Całe przedsta-

wienie zakończyło się wspólnym świętowa-
niem zaślubin Kopciuszka z Księciem von 
Bałaganem. Dzieci z uśmiechem na twarzy 
w rytmach ekologicznych piosenek wróciły 
do szkół. Mamy nadzieję, że podejmowa-

ne działania na rzecz edukacji ekologicznej 
wśród najmłodszych będą odnosiły efekty 
w przyszłości.

 Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Osoby, które do tej pory nie złożyły jesz-
cze wniosku, a są zainteresowane bezpłatnym 
unieszkodliwieniem azbestu z nieruchomości 
zachęcamy do składania wniosków na 2019 

rok. Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Serocku, pok. nr 11 lub 
na stronie internetowej www.serock.pl w za-
kładce ochrona środowiska - odbiór azbestu. 

Więcej informacji w sprawie udziela Referat 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
pod nr tel. /22/ 782-88-39 lub 782-88-40.

Referat OŚRiL

6 lat do 14 lat, młodzież w wieku powyżej 14 
lat do 18 lat, dorośli powyżej 18 roku życia. 
Do konkursu ogółem zgłoszono 23 prace, 
wśród których były: fotografie cyfrowe, ry-
sunki wykonane pastelami, kolaże ze zdjęć, 
rzeźby ceramiczne, prace wykonane techni-
ką fusing (gorącego szkła). Wśród prac było 
również opowiadanie dotyczące historii 
starego drzewa. Wyłonienie prac tych naj-
lepszych spośród wszystkich stanowiło nie 
lada wyzwanie dla Komisji Konkursowej, 
zwłaszcza, że każda z prac była inna, na swój 

sposób oryginalna. W związku z czym po-
stanowiono wyłonić i nagrodzić dwie prace:

- Pani Ewy Jasik  - praca wykonana try-
bem manualnym. Zdjęcia głazu narzutowego 
i zdjęć pejzażu (okolice Serocka), wykonane 
techniką podwójnej ekspozycji.

- Pani Krystyny Wszołek – kolaż ze zdjęć 
wykonanych przez autora. Dąb szypułkowy 
widziany z różnej perspektywy, o różnych po-
rach dnia, przedstawiony w okolicy, w której 
się znajduje. 

Z uwagi na wysoki poziom wykonania 

pozostałych prac Komisja Konkursowa posta-
nowiła wyróżnić autorów wszystkich dzieł zgło-
szonych do konkursu, z uwzględnieniem walo-
rów artystycznych, wkładu pracy własnej oraz 
pomysłowości autorów. Nagrody w konkursie 
zostały wręczone uczestnikom przez pana Bur-
mistrza Sylwestra Sokolnickiego, 15 listopada 
2018 r. w serockim ratuszu. Wszystkie prace 
konkursowe, które brały udział w wystawie,  
można było oglądać podczas wystawy w Urzę-
dzie Miasta i Gminy w Serocku. Wszystkim na-
grodzonym serdecznie gratulujemy!

Urząd Miasta i Gminy Serock informu-
je, że Podatki i Opłaty Lokalne na 2019 rok 
w gminie Serock pozostają na tym samym 
poziomie co w roku 2018.

Podatek od nieruchomości podstawa 
prawna:

• Ustawa z dnia 21 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) 

• Uchwała Nr 270/XXV/2016 Rady Miej-
skiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016 r. 
w sprawie wysokości stawek podatku od nie-
ruchomości i inkasa;

• Uchwała Nr 274/XXV/2016 Rady Miej-
skiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016 roku 
w sprawie wzorów formularzy informacji 
i deklaracji podatkowych;  

• Uchwała Nr 513/LV/2014 Rady Miej-
skiej w Serocku z dnia 3 listopada 2014 roku 
w sprawie zwolnień w podatku od nierucho-
mości.

• Komunikat Ministra Finansów z dnia 
25 lipca 2018 roku w sprawie górnych granic 
stawek kwotowych podatków i opłat lokal-
nych na 2019 r.

Podatek rolny: 
Zgodnie z Uchwałą 555/LIII/2018 Rady 

Miejskiej w Serocku  z dnia 13 listopada 2018 
roku został obniżony z kwoty 54,36 zł za 1 dt 
do kwoty 40,00 zł za 1 dt: 

Podatek rolny podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o po-

datku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1892 ze zm.)

• Uchwała Nr 555/LIII/2018 Rady Miej-
skiej w Serocku z dnia 13 listopada 2018 roku 
w sprawie obniżenia średniej ceny żyta, przyj-
mowanej jako podstawa obniżenia podatku 
rolnego na obszarze Miasta i Gminy Serock 
na 2019 r.

• Uchwała Nr 274/XXV/2016 Rady Miej-
skiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016 roku 
w sprawie wzorów formularzy informacji 
i deklaracji podatkowych; 

• Komunikat Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 18 października 2018 
roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za 
11 kwartałów będących podstawą do ustale-
nia podatku rolnego na  2019 rok. 

Podatek leśny : 
Stawka podatku leśnego na 2019 rok wy-

nosi - 42,2356 zł za 1 ha.
(0,220 m3 x 191,98 zł)
Podatek leśny podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 30 października 2002 

roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r., 
poz.1821 ze zm.)

• Komunikat Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 19 października 2018 
roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drew-
na, obliczonej według średniej ceny drewna 
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 
trzy kwartały 2018 roku.

Podatek od środków transportowych: 
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 21 stycznia 1991 roku 

o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.)

• Uchwała Nr 151/XV/2015 z dnia 
30.11.2015r. w sprawie określenia stawek po-
datku od środków transportowych

• Komunikat Ministra Finansów z dnia 
15 października 2018 roku  w sprawie stawek 
podatku od środków transportowych obo-
wiązujących w 2019 roku.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, 
którzy terminowo dokonali wpłaty czwartej 
raty podatku za 2018 rok.

Terminowe płacenie podatków zapewnia 
stabilną i pewną realizację zadań zaplanowa-
nych w budżecie miasta i gminy Serock. Pra-
widłowo i terminowo realizowane dochody 
pozwalają na prawidłową realizację wcześniej 
planowanych wydatków.

Ściąganie i dochodzenie podatków po-
woduje dla każdej ze stron (podatnik i or-
gan) konieczność ponoszenia dodatkowych  
kosztów, naraża na zapłatę odsetek. Ważne 
jest więc wykonywanie swoich obowiązków 
podatkowych wobec miasta i gminy w nale-
żyty sposób.  

Jednocześnie Urząd Miasta i Gminy 
w Serocku informuję, że przystąpił do progra-
mu Polska Bezgotówkowa w ramach którego 
umożliwiono dokonywanie płatności podat-
ków oraz opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi u Sołtysów – Inkasentów za 
pośrednictwem kart płatniczych. Pierwsze 
płatności nastąpiły przy terminie IV raty.

Zachęcamy do korzystania z możliwości 
płacenia kartą płatniczą.

Podatki i opłaty lokalne w 2019 roku



10 I N F O R M ATO R  GMINY SEROCK 11I N F O R M ATO R  GMINY SEROCK

I sesja nowo wybranej Rady Miejskiej 
w Serocku - na kadencję 2018-2023 - zosta-
ła zwołana  przez Komisarza Wyborczego 
w Warszawie i odbyła się w dniu 23 listopada 
2018 r.

Obrady sesji rozpoczął, zgodnie z prze-
pisami prawa, najstarszy wiekiem radny 
senior obecny w trakcie sesji, Pan Wiesław 
Winnicki. Powitał on uczestników uroczystej 
sesji, wśród których byli obecni m.in. nowo 
wybrani Radni Rady Powiatu Legionowskie-
go z gminy Serock: Anna Gajewska, Mariusz 
Śledziewski, przedstawiciele miasta partner-
skiego Dzierżoniow.

Na wstępie, nowo wybrani Radni Rady 
Miejskiej w Serocku złożyli uroczyste ślubo-
wanie o treści:  "Wierny Konstytucji i prawu 
Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 
obowiązki radnego sprawować godnie, rze-
telnie i uczciwie, mając na względzie dobro 
mojej gminy i jej mieszkańców".

Następnie ślubowanie złożył wybrany 

na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock Pan Artur Borkowski wypowiadając 
słowa:

"Obejmując urząd Burmistrza Miasta 
i Gminy Serock uroczyście ślubuję, że docho-
wam wierności prawu, a powierzony mi urząd 
sprawować będę tylko dla dobra publicznego 
i pomyślności mieszkańców Miasta i Gminy 
Serock. Tak mi dopomóż Bóg".

Dotychczasowy Burmistrz Sylwester So-
kolnicki przekazał Panu Arturowi Borkow-
skiemu klucz do miasta oraz insygnia władzy 
samorządowej

Zgodnie z zaleconym przez Komisarza 
Wyborczego porządkiem obrad, wybrano 
Komisję Skrutacyjną, która czuwała nad prze-
prowadzeniem wyborów na Przewodniczące-
go Rady oraz jego zastępców.

W tajnym głosowaniu na Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej w Serocku wybrano Pana 
Mariusza Rosińskiego. Po przyjęciu insy-
gniów poprowadził on dalszą część sesji.

Zastępcami Przewodniczącego Rady zo-
stali  wybrani Pan Józef Lutomirski oraz Pan 
Marek Biliński. 

I sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Serocku Świętowaliśmy z Niepodległą!

Stulecie odzyskania przez Polskę niepod-
ległości, to radosne święto, które jednoczy 
wszystkich Polaków. Nie ma chyba samo-
rządu, który nie włączyłby się w to wielkie 
świętowanie. Również serockie instytucje or-
ganizujowały szereg przedsięwzięć, upamięt-
niających ten piękny jubileusz.

W tygodniu poprzedzającym Narodowe 
Święto Niepodległości w gminnych placów-
kach oświatowych odbywały się uroczyste 
apele i prelekcje. Szkoły brały udział w ogól-
nopolskim projekcie "Dzień dla Niepodległej" 
- 9 listopada o 11.11 uczniowie, nauczyciele 
i wychowawcy polskich szkół bili #rekorddla-
niepodległej śpiewając hymn Polski.

9 listopada na sali widowiskowej Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa odbyła się uro-
czysta sesja Rady Miejskiej w Serocku, pod-
czas której uczestnicy wysłuchali prelekcji 
prof. Janusza Odziemkowskiego "Decyzje, 
które ocaliły niepodległość". 

Tego dnia, również w sali widowiskowej, 
o godzinie 19.00 odbył się Koncert "Nasza 
Niepodległa" w wykonaniu uczniów Szkoły 
Podstawowej w Serocku oraz członków Se-
rockiej Akademii Seniora.

9 i 10 listopada w Integracyjnym Cen-
trum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR 
w Serocku odbyło się niepodległościowe spo-
tkanie, połączone z jubileuszem 100. urodzin 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Kulminacja niepodległościowych ob-
chodów przypadła oczywiście na 11 listo-
pada. Główne uroczystości gminne odbyły 
się tego dnia w Serocku. Uczestniczyliśmy 
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Z okazji Stulecia Odzyskania Niepodle-
głości, 8 października 2018 r., w Szkole Pod-
stawowej im. M. Kopernika w  Serocku, mia-
ła miejsce niezwykła akademia. Zaproszeni 
goście oraz społeczność placówki odbyli tego 
dnia niecodzienną podróż do dawnego Se-
rocka, by poznać historię legendarnego Józka 
Wróbla - mieszkańca naszego miasta, który 
walczył o niepodległość. Oprawa artystycz-

na wydarzenia była również niecodzienna – 
wraz z uczniami na scenie wystąpili seroccy 
seniorzy. Już podczas prób przekonaliśmy sie, 
że miłość do Ojczyzny łączy pokolenia. War-
to zaznaczyć, że ten, kto czyta o Polsce i śpie-
wa o niej pieśni, kocha ją podwójnie. Mamy 
nadzieję, że to jest wspaniały początek naszej 
współpracy z Serocką Akademią Seniora. 
Dzień później nasz niepodległościowy pro-

gram zaprezentowaliśmy w Centrum Kultu-
ry i Czytelnictwa. Cieszymy się, że wspólnie 
mogliśmy przeżyć tę duchową ucztę. Był to 
pokarm dla naszych biało-czerwonych serc.  
Po skończonej uroczystości każdemu uczest-
nikowi przyświecała następująca myśl: "Ja to 
mam szczęście, że w tym momencie żyć mi 
przyszło w kraju nad Wisłą... i w Serocku nad 
Narwią."

Wszystko dla Naszej Niepodległej

w Eucharystii o godzinie 11.00. Tuż po niej 
udaliśmy się na serocki rynek, gdzie o 12.00 
wspólnie - włączając się w ogólnopolską ak-
cję "Niepodległa do hymnu!" - zaśpiewaliśmy 
Mazurka Dąbrowskiego. Jak co roku podczas 
Apelu Pamięci przy ratuszu została oddana 
salwa honorowa kompanii Centrum Szkole-
nia Łączności i Informatyki w Zegrzu, miesz-
kańcy i przedstawiciele środowisk gminnych 
złożyli wiązanki i zapalili symboliczne zni-
cze, a na koniec wysłuchaliśmy koncertu 
pieśni patriotycznych w wykonaniu chórów 
Gaudette GAUDETE, pod kierownictwem 
Bogusławy Segiet i Cantores Adalberti  pod 
kierownictwem Jana Krutula. Uczestnikom, 
biorącym udział w uroczystości rozdaliśmy 
biało-czerwone chorągiewki, balony i symbo-
liczne wstążeczki.

Programu Niepodległa (niepodlegla.gov.pl). 
Hol ratusza ozdobiły również piękne, biało-
-czerwone bibułkowe kwiaty zrobione przez 
wychowanków świetlicy szkolnej w Jadwisi-
nie pod kierunkiem Pani Anny Tuszyńskiej, 
prowadzącej w placówce koło bibułkarskie. 

Prezentowaliśmy wystawy outdoorowe 
"Polskie drogi do Niepodległości" i "Serockie 
drogi do Niepodległości". 

Przysyłaliście Państwo do nas życzenia 
dla Polski.

Obchody 100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości zainicjowaliśmy już na 
początku tego roku 2018 pod hasłem "Seroc-
kie drogi do Niepodległości" i będziemy je 
kontynuować.

Dziękujemy za udział w gminnych przed-
sięwzięciach niepodległościowych.

W serockim ratuszu można było obejrzeć 
wystawę okolicznościową, pt. "Tak powsta-
wała Niepodległa" przygotowaną przez Biuro 

Redakcja



14 I N F O R M ATO R  GMINY SEROCK 15I N F O R M ATO R  GMINY SEROCK

OŚWIATA

Program Kluby Kluczowych Kompetencji
Zapisz swoje dziecko do programu na 

bezpłatne zajęcia:
Informatyki – kodowanie/ programowa-

nie/ robotyka.
Naukowe – zajęcia interdyscyplinarne 

z obszaru matematyki i przedmiotów przy-
rodniczych, nauka przez doświadczenia i eks-
perymenty, praca metodą projektu.

Językowe – dodatkowe zajęcia z języka 
angielskiego lub z języka niemieckiego. 
Rozpoczęcie zajęć planujemy po feriach zi-
mowych – luty 2019.
Rekrutację/zapisy będą prowadziły szkoły 
podstawowe prowadzone przez gminę Se-
rock tj. Szkoła Podstawowa im. M. Koperni-
ka w Serocku, Szkoła Podstawowa im. Woj-
ska Polskiego w Zegrzu, Szkoła Podstawowa 
im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpiń-

skiej, Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskie-
go w Jadwisinie w miesiącach grudzień 2018 
/styczeń 2019.

Zajęcia będą odbywać się w wymiarze 
dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo, będą 
prowadzone z wykorzystaniem sprzętu i po-
mocy zakupionych do programu tj. 

- komputerów przenośnych, tabletów, 
zestawów robotów edukacyjnych, tablic inte-
raktywnych, projektorów,

- pomocy dydaktycznych do pracowni 
matematycznej i przyrodniczej, które mają 
służyć przeprowadzeniu doświadczeń, eks-
perymentów oraz pozwolą na prowadzenie 
zajęć metodami aktywnymi. 

Na zajęcia językowe uczniowie otrzy-
mają bezpłatne podręczniki i zeszyty ćwi-
czeń.

Każdy uczeń w projekcie otrzyma rów-
nież zestaw materiałów piśmienniczych (dłu-
gopisy, ołówek, kredki, papier).

Zajęcia oraz zakup sprzętu i pomo-
cy zostanie sfinansowany z EFS w ramach 
otrzymanego dofinansowania 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 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzie-
ży”, Poddziałania 10.01.01 „Edukacja ogólna 
(w tym w szkołach zawodowych)” RPO WM 
2014 – 2020.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w szkołach lub w Zespole Obsługi Szkół 
i Przedszkoli w Serocku.

A. Melion
Dyrektor ZOSiP

Kolorowa jesień u seniorów

 „Nasza piękna jesień życia błyszczy tę-
czy kolorami” - śpiewają słuchacze Serockiej 
Akademii Seniora w swoim hymnie i nie jest 
to przesada. Po wrześniowych wycieczkach 
do Krakowa i Białowieży, sportowych wy-
czynach na Spartakiadzie Seniorów w Le-
gionowie, przyszła pora na edukację i zajęcia 
stacjonarne. Rozpoczęliśmy cykl wykładów 
o różnorodnej tematyce - wysłuchaliśmy wy-
kładu o orlętach lwowskich, o zaginionych 
dworach i pałacach powiatu legionowskiego. 
Bardzo sympatyczne było spotkanie z lokal-
ną poetką Elżbietą Ekiert, która czytała nam 
swoje wiersze i opowiadała o swoich innych 
zainteresowaniach. W ramach edukacji psy-
chologicznej poznawaliśmy mechanizm stre-
su i rozmawialiśmy z psychologiem o sposo-
bach radzenia sobie z nim. Dbamy również o 
zdrowie i sprawność fizyczną - bardzo liczna 

grupa seniorów ćwiczy na zajęciach gimna-
stycznych. 

Należy również wspomnieć, że niektórzy 
nasi słuchacze przejawiają różnorodne talenty 
i realizują swoje pasje, na które nie było czasu 
we wcześniejszych latach. Koleżanka Barbara 
Taperek zaprezentowała kilkanaście pięknych 
obrazów wykonanych haftem krzyżykowym, 
co można podziwiać na załączonym zdjęciu. 
Opowiedziała o technice wykonywania tych 
dzieł i zaraziła swoim hobby inne koleżanki.

Niezapomnianym wydarzeniem był wy-
jazd do Teatru Wielkiego w Warszawie na 
operę Stanisława Moniuszki „Straszny Dwór”. 
Było elegancko i światowo, ale też narodowo, 
bo przecież to piękna polska opera. 

Seroccy seniorzy brali aktywny udział 
w listopadowych uroczystościach z okazji 

100-lecia odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. Dużą radością było świętowanie 
tej rocznicy razem z młodym pokoleniem. 
W uroczystym koncercie „Nasza Niepod-
legła” w wykonaniu uczniów Szkoły Pod-
stawowej w Serocku występowali również 
słuchacze Serockiej Akademii Seniora śpie-
wając razem z wnukami pieśni patriotycz-
ne. Przedstawiciel seniorów pan Henryk 
Osiński powiedział, napisany przez córkę, 
wiersz nawiązujący do historii Serocka 
i postaw patriotycznych mieszkańców na-
szego miasta. 

Seniorów nie zabrakło na uroczysto-
ściach w dniu 11 listopada - uczestniczyliśmy 
we Mszy św., byliśmy na wspólnym śpiewa-
niu hymnu, a nasi przedstawiciele złożyli 
kwiaty poległym za wolność Ojczyzny.

Serocka Akademia Seniora

100. urodziny Pani Henryki 
w 100-lecie Odzyskania Niepodległości

Dostojna Jubilatka, Pani Henryka z Ma-
rynina obchodziła swoje setne urodziny 
5 listopada. Rodzinne obchody 100-lecia 
urodzin rozpoczęły się w poniedziałkowe 
przedpołudnie. Na przyjęcie urodzinowe 
przybyli wnukowie, prawnukowie oraz pra-
prawnukowie. Jubilatka dostała kwiaty, upo-
minki i życzenia długich lat życia w dobrym 
zdrowiu, w rodzinnym gronie.

Z okazji urodzin odwiedził Jubilatkę 
również Burmistrz Miasta i Gminy Serock, 
Sylwester Sokolnicki wraz z Magdaleną Ka-
wałowską, Kierownikiem Urzędu Stanu Cy-
wilnego w Serocku. 

Pan Burmistrz zwrócił się do Jubilatki 
słowami: ,,… na lata Pani młodości przy-
padł okres budowania tożsamości naszego 
narodu, pełen bolesnych doświadczeń - był 
to trudny okres dziejów dla Polski, a zapew-

nym i społecznym odgrywają osoby starsze. 
Są nie tylko źródłem wiedzy, dzięki której 
możliwe jest zachowanie ciągłości tradycji 
i kultury, ale przede wszystkim osoby starsze 
pomagają młodym w kształtowaniu własnej 
tożsamości…”

Pełnia życia Jubilatki przypadła 
na  okres dwóch wojen światowych, któ-
rych wydarzenia zapewne odcisnęły pięt-
no na Jej życiu. Całą swoją miłość do Oj-
czyzny przelała na swoje dzieci, a później 
wnuki, które bardzo kochają swoją babcię 
i przyjeżdżają, by cieszyć się czasem spę-
dzonym z Nestorką rodu.  

Z okazji pięknego jubileuszu 100 lat życia, 
życzymy Pani Henryce zdrowia i wielu łask 
bożych  na dalsze pomyślne dni i lata.

Córce Pani Henryki, dziękujemy za bar-
dzo ciepłe i miłe przyjęcie.  

ne również trudny okres dla Pani i rodziny. 
Patrząc z perspektywy czasu nie sposób nie 
dostrzec, jak wielką rolę w życiu rodzin-

"Kwiaty na 100 lat Niepodległej"- wystawa
W ramach obchodów setnej rocznicy  od-

zyskania przez Polskę niepodległości, świetli-
ca  szkolna w Szkole  Podstawowej im. Jerzego 
Szaniawskiego w Jadwisinie przygotowała wy-
stawę "Kwiaty na 100 lat Niepodległej". Deko-
racje kwiatowe z motywem  biało-czerwonym 
można było podziwiać w holu Urzędu Miasta 
i Gminy w Serocku. Uczniowie włączając się 
w ideę tworzenia prac artystycznych ku czci 

Ojczyzny, wykazali się niebywałym talentem 
twórczym.

Bibułkarstwo jest tradycyjnym, jed-
nak już nieco zapomnianym rękodziełem 
ludowym. Oprócz rozwijania sprawności 
manualnych, walorów estetycznych, stano-
wi istotny środek wychowania przez pracę. 
Podczas zajęć świetlicowych, uczniowie 
nabyli umiejętności wykonywania kwiatów 

z bibuły i krepiny. Uczyli  się odpowiednie-
go zaginania, skręcania i składania krepiny, 
by powstały piękne, kolorowe kompozycje. 
Sztuka ta jest pracochłonna i wymaga dużej 
cierpliwości, ale stanowi ciekawy sposób  
spędzania  wolnego czasu, a efekty pracy  są 
zachwycające.

Anna Tuszyńska
Iwona Stępniewska
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Sukces REMIZY na festiwalu w Pułtusku

Głośna Woda – wyniki V edycji konkursu
Nowoczesne przedsiębiorstwo wodociągowe to nie tylko do-

starczyciel wody. To firma, w której każdy pracownik rozumie 
swoistą misję prowadzonej działalności. Mądrze zarządzana fir-
ma wodociągowa jest jej przekaźnikiem. Działalność ta bowiem 
jest niezbędna do życia, dla zdrowia, wreszcie dla – jakże nadwy-
rężonej rozmaitymi osiągnięciami cywilizacyjnymi – natury.

Misję można realizować na wiele sposobów, w poczuciu odpo-
wiedzialności za edukację ekologiczną, której celem jest wspólne 
dobro. Polskie firmy wodno-kanalizacyjne od lat to rozumieją i w za-
sadzie nie ma już takich, które ten element działalności pomijają. 
Dostrzeżeniu ich inicjatyw służy organizowany od pięciu lat przez 
miesięcznik „Wodociągi-Kanalizacja” konkurs „Głośna Woda”.

Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku otrzy-
mał wyróżnienie  za projekt Wodawil – serię 11 nowoczesnych 
murali o charakterze edukacyjnym na budynkach Stacji Uzdat-
niania Wody, na terenie Miasta i Gminy Serock.

MGZW

9 listopada podczas Gali Finałowej 
IV Festiwalu „Tradycje Teatralne Pułtuska” 
Grupa Teatralna REMIZA odebrała naj-
ważniejszą, a zarazem największą nagrodę 
tego Festiwalu. W jury konkursu zasiadali: 
profesor Akademii Teatralnej w Warsza-
wie Bożena Suchocka, reżyser Grzegorz 
Mrówczyński oraz scenograf i kostiumo-
graf Jan Kozikowski. Młodzi Artyści z Se-
rocka zostali docenieni za spektakl „Dziób 
w dziób” w reżyserii Anny Kutkowskiej, 
a uzasadnienie przyznania nagrody było 
następujące: „za wzorową pracę zespołową 
i zmierzenie się ze współczesną dramatur-
gią polską”. 

Anna Kutkowska

OŚWIATA

Jesienny plener malarski
To już X plener malarski zorganizowa-

ny przez Szkołę Podstawową w Jadwisinie. 
Uczestnicy pleneru to uczniowie gminy Se-
rock. Zajęcia odbywały się w miejscowości 
Miętne w Gminnym Ośrodku Sportu.

Przepiękne położenie hotelu otoczonego 
parkiem i jeziorem inspirowało młodych ar-
tystów. Nową techniką były szkice sepią i san-
gwiną. Tematem głównym pleneru była „Łąka” 
wykonana na płótnie techniką farb akrylo-
wych. Prace prezentowane zostały podczas 
wernisażu 19.11.2018 r. w budynku Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Legionowie. 

Agata Dutkiewicz

19 listopada 2018 r. w Szkole Podstawo-
wej w Woli Kiełpińskiej miało miejsce szcze-
gólne zdarzenie - podsumowanie programu 
Szkoła Ucząca Się (SUS). 

Do programu przystąpiliśmy dwa lata 
temu, po realizacji (w latach 2014- 16) pro-
gramu Rozwój Uczenia i Nauczania (RUN), 
którego SUS był kontynuacją. Program SUS 
powstal w 1999 r. na podstawie materiałów 
i procedur przygotowanych przez Centrum 
Edukacji Obywatelskiej, we współpracy z Pol-
sko-Amerykańską Fundacją Wolności. Szko-
ły, które zrealizują program otrzymują tytuł 
Szkoły Uczącej Się, który jest najważniejszym 
honorowym tytułem nadawanym przez CEO 
placówkom, w których dyrektor i nauczyciele 
wspólnie pracują na poprawę jakości naucza-
nia, wdrażając strategie oceniania kształtują-
cego na poziomie zaawansowanym.  

W ramach podsumowania dwuletnich 
wysiłków szkoła zorganizowała panel kole-
żeński, w którym wzięli udział nauczyciele ze 
szkół podstawowych w Konarach i Podgórzu, 
również uczestniczących w projekcie oraz 
opiekun szkoły w programie CRS2 (CEO) 
- p. Katarzyna Olejnik. W ramach panelu 

goście odbyli tzw. „spacer edukacyjny” i ob-
serwowali sześć lekcji prowadzonych przez 
nauczycieli z naszej szkoły: p. Danutę Parys 
- historia, p. Dorotę Piwowar - język nie-
miecki, p. Anetę Mikulską-Pietrzak - chemia, 
p. Wiolettę Niezgodę - język polski, p. Mag-
dalenę Olkowską - edukacja wczesnoszkol-
na i p. Agatę Augustyniak - język angielski. 
Przedmiotem obserwacji bylo stosowanie 
strategii oceniania kształtującego na różnych 
etapach lekcji. 

Następnie odbyły sie spotkania paneli-
stów kolejno z mentorem grupy, uczniami, 
nauczycielami i dyrektorem szkoły, na któ-
rych rozmawiano na temat wzorców, które 
udało sie zaobserwować w trakcie poszcze-
gólnych lekcji. Okazało się, że postawione 
cele zrealizowaliśmy w 100 procentrach!

W drugiej części panelu udział wzięli 
także rodzice i uczniowie oraz p. Alicja Me-
lion – dyrektor ZOSiP w Serocku. W bar-
dzo miłej atmosferze „word cafe” p. Aneta 
Mikulska-Pietrzak, w formie prezentacji 
multimedialnej, przedstawiła naszą drogę 
„zaprzyjaźniania się” z Ocenianiem Kształ-
tującym, mówiła o trudnościach i proble-

mach, ale także o satysfakcji, jaką przynosi 
nam praca metodą OK, a następnie w ra-
mach pracy warsztatowej wypracowano i 
przedstawiono wnioski z dyskusji panelowej 
na następujące tematy:

• Współpraca- potrzeba czy przeszkoda?
• Rola rodzica we współczesnej szkole.
• Szkoła marzeń czyli jaka?
• Dobra lekcja czyli jaka?
• Co oznacza odpowiedzialność ucznia za 

proces uczenia się?
Podsumowanie spotkania i wręczenie 

trofeum odbyło się w obecności - p. Sylwestra 
Sokolnickiego - Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock, p. Alicji Melion - dyrektora ZOSiP-u 
w Serocku, rodziców, nauczycieli i uczniów. 
Przedstawiciel CEO - p. Katarzyna Olejnik 
przekazała certyfikat Szkoły Uczącej Się na 
ręce pani dyrektor Dorocie Perczyńskiej, któ-
ra podziękowała panelistom i wszystkim go-
ściom za przybycie, a nauczycielom za dwu-
letnią pracę w programie. 

Agata Augustyniak
– szkolny koordynator programu, 

nauczyciel j.angielskiego 
w SP Wola Kiełpińska

OŚWIATA

Program Szkoła Ucząca Się
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KULTURA

Klub Miłośników Poezji 
- O poszukiwaniach twórczych

KULTURA 

Upamiętnienie dążeń niepodległościowych Polaków 
- wykład historyczny

W środę 24 października 2018 roku w Bi-
bliotece Miejskiej w Serocku spotkali się mi-
łośnicy poezji z lokalnymi twórcami, którzy 
przedstawiali swoje utwory. Zebrani dokonali 
również niezwykłego odkrycia. Otóż na kil-
ka dni przed spotkaniem, Pani Małgorzata 

Piekutowska z Powiatowej Instytucji Kultury 
w Legionowie podarowała Bibliotece wyda-
ny pod pseudonimem literackim: „Akseon” 
tomik „Pięćdziesiąt lat życia z poezją 1963 
– 2013”. Autor, po pięćdziesięciu latach pisa-
nia do szuflady, podzielił się z czytelnikami 
owocem wieloletnich przemyśleń i odczuć w 
przeróżnych sytuacjach, jakie niesie ze sobą 
ludzkie życie. Tak oto powstał głęboko prze-
myślany, pełen lirycznych wzruszeń, diariusz 
chłopca – poety, potem młodzieńca – poety 
i wreszcie mężczyzny – poety. Zgromadzeni 
wysłuchali przejmujących słów nieznanego 
im twórcy: 

„Umierające wspomnienia (…) 
Rozsypują się w proch
I giną w narodzinach
Nowych wydarzeń

Polskie w sile trzech brygad. Z drugiej zaś 
z pomocą Ententy utworzono we Francji 
Armię Polską, od koloru mundurów zwaną 
Błękitną, a jeszcze wcześniej, w Rosji wy-
odrębniono trzy Korpusy Polskie. Wykła-
dowca zwrócił przy tym uwagę, że na tle 
rozpadającej się armii rosyjskiej w zawieru-
sze rewolucji, formacje polskie uchodziły za 
najbardziej zdyscyplinowane. Niemała była 
też danina polskiej krwi. Wykład był cieka-
wie ilustrowany prezentacją multimedialną 
mundurów, czołgów i broni wszelkiego ro-
dzaju ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie.

CKiCz w Serocku

W czwartek 25 października 2018 roku 
w sali widowiskowej w Serocku, licznie zgro-
madzona młodzież z gimnazjum i z techni-
kum, wysłuchała wykładu kustosza Muzeum 
Wojska Polskiego w Warszawie - Sławomi-
ra Błażewicza na temat: „Polskie formacje 

w latach 1914 – 1918”. Prelegent zarysował 
sytuację międzynarodową w momencie wy-
buchu światowego konfliktu między zabor-
cami Rzeczpospolitej i przedstawił związane 
z tym oczekiwania polskich działaczy nie-
podległościowych oraz podejmowane przez 

nich inicjatywy zbrojne u boku wrogich 
sobie koalicji. Ochotnicze formacje narodo-
wościowe organizowały się po obu stronach 
frontu Wielkiej Wojny. Z jednej strony na 
bazie ruchu strzeleckiego Józef Piłsudski za 
zgodą Austro-Węgier sformował Legiony 

KULTURA 

Wieczór z Kulturą

Zatarte pokryte 
Kurzem współczesności.” 
Na kolejne spotkanie Klub Miłośników 

Poezji zaprasza do Biblioteki w Serocku  przy 
ul. Kościuszki 15 w środę 5 grudnia 2018 roku 
o godzinie 16.00.

CKiCz w Serocku

Na serockiej scenie gościliśmy Kabaret 
CIACH w programie „Historie śmiechem pi-
sane”. Kabaret wystąpił w składzie: Małgorzata 
Czyżycka, Leszek Jenek – ex kabaret Potem, To-
masz Kowalski, Mateusz Czechowski. Zaprezen-
tował program pełen dobrego humoru i energii, 
poruszający wiele różnorodnych tematów. Ciach 

jest młody duchem i bogaty doświadczeniem, 
ponadto łączy dobry poziom literacki z humo-
rystycznym przeglądem obyczajów i przywar 
Polaków. W swoje spektakle wplata elementy 
improwizacji, dzięki czemu każdy kolejny występ 
jest inny i niepowtarzalny. Kabaret był wielokrot-
nie nagradzany na różnych przeglądach i kon-

kursach kabaretowych w całej Polsce. Serocka 
publiczność również doceniła wysoki poziom 
artystyczny, różnorodność programu i humor 
sytuacyjny Kabaretu. Bisów nie było końca.

Dziękujemy za chwilę relaksu i dobrego 
humoru.

CKiCz w Serocku

KULTURA

Kabaret CIACH

Serdecznie gratulujemy członkom Chóru 
Cantores Adalberti oraz Dyrygentowi Janowi 
Krutulowi za zajęcie I miejsca w Przeglądzie 
Pieśni Patriotycznej „Viva Polonia”, który od-
był się 11 listopada 2018 r. w Legionowie.

Przegląd organizowany jest od 2014 roku 
przez Stowarzyszenie „Viva Larte”, tegorocz-
na, piąta już edycja, miała charakter szczegól-
ny, gdyż odbywała się w roku Wielkiego Ju-
bileuszu Stulecia Odzyskania Niepodległości. 
Wydarzenie zostało objęte honorowym patro-
natem Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych, Związku Oficerów 
Rzeczpospolitej Polskiej im. Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego, jak również przez Muzeum 
Niepodległości w Warszawie, Starostę Powia-
tu Legionowskiego oraz Prezydenta Miasta 
Legionowo, a współorganizatorem Przeglądu 
był Miejski Ośrodek Kultury w Legionowie.

Cantores Adalberti z I miejscem w Viva Polonia
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W dniach 7-8 listopada br. w Szkole Podstawowej w Białobrzegach odbyły się Powiatowe rozgrywki Szkół Podstawowych Dzieci w mini  
piłce koszykowej. Gminę Serock zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców reprezentowała szkoła podstawowa z Zegrza. Chłopcy zajęli 3, 
dziewcząta 5 miejsce.                      OSiR

W dniu 9 listopada 2018 r. w Serocku 
na hali sportowej przy ulicy Wolskiego 8 
odbył się turniej Tenisa Stołowego z Oka-
zji 100-lecia Odzyskania Niepodległości. 
Turniej rozpoczęli najmłodsi w czterech 
kategoriach wiekowych: Skrzat, Żak, Mło-
dzik, Kadet. Oficjalnego rozpoczęcia doko-
nał Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w 
Serocku Maciej Goławski. Koordynatorami 
oraz prowadzącymi turniej dla najmłod-
szych byli Piotr Plechawski oraz Barbara 

Klik. Kategorie OPEN poprowadził Zbi-
gniew Chodkowski. Na zakończenie naj-
lepszym zawodnikom zostały wręczone 
- z rąk Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock Józefa Zająca - pamiątkowe dyplo-
my, medale, statuetki oraz drobne nagrody 
rzeczowe. Turniej przygotował z ramienia 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku To-
masz Kowalski.

Wyniki na stronie www.osir.serock.pl
OSiR

SPORT

Turniej Tenisa Stołowego 
z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości

SPORT

Gminne rozgrywki w kategorii dzieci w Unihokeja

W dniu 17 listopada odbyły się gminne eliminacje w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Unihokeju w kategorii dzieci. 
Zawody odbyły się w Szkole Podstawowej w Serocku. W zawodach zarówno wśród chłopców, jak i dziewczynek mieliśmy po dwie drużyny 
z SP w Woli Kiełpińskiej i SP w Serocku. W obu kategoriach, chłopców i dziewczynek I miejsce zajęły drużyny z Woli Kiełpińskiej, prowadzone 
przez Panią Katarzynę Świątecką i Pana Daniela Kęsaka. Drugie miejsca zajęły drużyny z Serocka. 

OSiR

SPORT

Powiatowe rozgrywki Szkół Podstawowych 
Dzieci w mini piłce koszykowej

Owalne lub podłużne, gruszkowe lub pękate… dynia jest nie tyl-
ko smacznym i zdrowym warzywem, może również posłużyć do zro-
bienia lampionu, który wprowadza pełną czarów i magii atmosferę. 
I tak właśnie było w sobotnie popołudnie - magicznie i tajemniczo. 
W Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku odbyły się jesienne 
warsztaty z udziałem dzieci i rodziców. Warsztaty spotkały się z bar-
dzo dużym zainteresowaniem a każdy uczestnik miał do dyspozycji 
dynię oraz potrzebne narzędzia. Rzeźbienie w dyni i tworzenie z nich 
lampionów okazało się bardzo fajną zabawą, która sprawiła wiele 
przyjemność zarówno dzieciom jak i rodzicom. Podczas warsztatów 
powstały naprawdę niepowtarzalne dzieła sztuki. Oczywiście nad 
przebiegiem prac czuwali: instruktor CKiCZ Katarzyna Książyk i nasz 
lokalny artysta – rzeźbiarz pan Janusz Dłużniewski. Na zakończenie 
dzieci dostały słodki podarunek i z uśmiechem na twarzy opuszczały 
budynek Centrum z własnym dyniowym lampionem.

CKiCz w Serocku

KULTURA

Warsztaty rzeźbienia w dyni

Wieczór z Kulturą otworzyły organiza-
torki Irena Buczyńska Prezes fundacji Nowa 
Wieś oraz Renata Mulik Dyrektor CKiCz 
w Serocku.

Koncepcja wystawienia spektaklu te-
atralnego w Serocku - w ramach współpracy 
ze Stowarzyszeniem Akademia Wilanow-
ska, prowadzonym przez obecnego podczas 
wieczoru Witolda Płusę - dojrzewała, aż do 
sobotniego wieczoru. Kiedy to mogliśmy 
obejrzeć pełną pasji młodzież ze Sceny Mło-
dych Teatru Wilanów w spektaklu Sławomira 
Mrożka pt. „Striptease”, w reżyserii Grzegorza 
Jacha. Pokaz dojrzałej gry aktorskiej zapre-

zentowali Weronika Michalak, Michał Pęksa, 
Igor Kamiński.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa zdjęć Ry-
szarda Lewandowskiego, pasjonata fotografii, 
pilota oraz lotnika motoparalotni. Na fotogra-
fii uwiecznił on urokliwe zakątki okolicznych 
miejscowości w niezwykłym ujęciu z lotu ptaka.

Elżbieta Wichrowska-Jankowska, pasjonat-
ka podróży, zabrała nas we wspaniałą podróż do 
przepięknego himalajskiego królestwa Nepalu. 
Pokhara, Kathmandu, Patan, Bhaktapur i Lukla. 
Pani Elżbieta z lekkością opowiadała o swojej 
przygodzie. Niemalże czuliśmy smaki i zapachy 
nepalskich potraw, widzieliśmy piękno zabyt-

ków, wspaniałą przyrodę. Dowiedzieliśmy się, 
że wysiłek i satysfakcja, związane ze zdobywa-
niem ponad pięciotysięcznych przełęczy, były 
jej największa radością. 

Misterne opisy nepalskiej przyrody i reflek-
sje rodzące się podczas przemierzania górskich 
szlaków oraz zwiedzania rozmaitych miejsc - 
nie tylko tych znanych i zabytkowych - odnaj-
dziemy w jej książce pt. „Nepal. Moje wędrów-
ki”. Książkę można było zdobyć z pamiątkowym 
wpisem na zakończenie spotkania.

Serdecznie polecamy tę publikację i zachę-
camy do wypożyczenia z serockiej biblioteki.

CKiCz w Serocku
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17 listopada w Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Serocku odbyła się uroczystość 
wieńcząca obchody 65-lecia KS „Sokół” Se-
rock, na którą oprócz zaproszonych gości, 
przybyły wszystkie pokolenia zawodników, 
trenerów, działaczy i sympatyków klubu.

Spotkanie otworzyła projekcja kilkumi-
nutowego filmu, przedstawiającego krótką hi-
storię klubu, jego dotychczasowe osiągnięcia, 
fragmenty meczów oraz wypowiedzi zawod-
ników, trenerów i działaczy. Podczas pokazu 
można było zaobserwować wyraźne wzrusze-
nie na twarzach gości.

Pan Artur Borkowski – prezes KS„Sokół” 
Serock, opowiedział o ostatnich latach funk-
cjonowania klubu, podkreślając przy tym 
znaczący wkład „Sokoła” nie tylko w rozwój 
sportu na terenie gminy, ale również jego  
istotną rolę w integracji lokalnej społeczności.

W dalszej części spotkania głos zabrał Pan 
Mariusz Rosiński – członek zarządu „Soko-
ła”, a także trener piłkarskiej młodzieży, który 
zaprezentował w formie prelekcji uzupełnionej 
pokazem slajdów, historię rozwoju klubu od 
momentu jego powstania w 1953 roku, kiedy to 
pierwotnie przyjął nazwę „Sparta”, poprzez rok 
1957, kiedy nastąpiła zmiana nazwy na obecnie 
używaną „Sokół”, aż po dzień dzisiejszy. W pre-
zentowanym pokazie wspomniał o wszystkich 
sekcjach sportowych działających w klubie na 
przestrzeni 65 lat, a także o największych w hi-
storii zawodnikach reprezentujących klub.

W kolejnej odsłonie nastąpiły przemó-
wienia zaproszonych gości, którzy z okazji 
wspaniałego jubileuszu złożyli serdeczne gra-
tulacje całej społeczności klubowej, a także 
przekazali na ręce prezesa okolicznościowe 
upominki.

W kolejnej, najbardziej uroczystej części 
spotkania nastąpiło wręczanie odznaczeń, wy-
różnień i nagród osobom szczególnie zasłu-
żonym dla klubu. Podniosłą oraz niezwykle 
wzruszającą ceremonię zwieńczyło wystąpienie 
Pana Włodzimierza Szymańskiego – jednego z 
najstarszych weteranów - założycieli oraz byłe-
go zawodnika „Sokoła”, który w poruszających 
słowach, niejednokrotnie łamiącym się głosem, 
opowiadał o trudnych początkach klubu. W 
tamtych czasach brakowało nie tylko strojów 
sportowych czy podstawowej infrastruktu-
ry (boisk, szatni, łazienek). Jednym z takich 
elementarnych problemów, z uwagi na brak 
środków transportu, była kwestia dojazdów na 
mecze. Pan Włodzimierz ciesząc się z osiągnięć 
dnia dzisiejszego, przekazał podziękowania 
wszystkim, którzy przez 65 lat przyczynili się do 
budowy naszego wspólnego dobra.

Prezes MZPN Pan Zdzisław Łazarczyk 
dokonał odznaczenia Brązową Odznaką 
Honorową Polskiego Związku Piłki Noż-
nej: Mariusza Śledziewskiego, Arkadiusza 
Siemińskiego oraz Mariusza Rosińskiego; 
srebrną odznaką honorową MZPN: Tomasza 
Jaczyńskiego, Adriana Koza, Leszka Wierz-

bowskiego, Pawła Żurawskiego; złotą odzna-
ką honorową MZPN: Artura Borkowskiego, 
Zygmunta Kojro, Dariusza Śledziewskiego. 
Wśród odznaczonych odznaką Ministerstwa 
Sportu znaleźli się Zbigniew Chodkowski 
oraz Antoni Wieczorek.

Na koniec spotkania został odczytany list 
gratulacyjny przekazany przez prezesa PZPN 
Zbigniewa Bońka na ręce prezesa „Sokoła” 
Artura Borkowskiego, w którym prezes Bo-
niek w pięknych słowach pogratulował klu-
bowi osiągnięć, długoletniej tradycji i dotych-
czasowej działalności oraz życzył dalszych 
sukcesów w kolejnych latach.

Pamiątkowymi medalami z okazji 65-le-
cia KS Sokół Serock zostali wyróżnieni:

• zawodnicy, trenerzy, działacze: Bene-
dykt Jarosiński, Rajmund Orłowski, Konrad 
Brodnicki, Witold Goluba, Krzysztof Hu-
mięcki, Barbara Klik, Tomasz Luks, Mieczy-
sław Mróz, Stefan Parzuch, Wilhelm Smagło, 
Norbert Smyk, Andrzej Stępkowski, Bartosz 
Szydłowski, Szymański Włodzimierz, Miro-
sław Świerczyński,  Cezariusz  Wrona;

• sponsorzy i osoby współpracujące z 0klu-
bem: Władysław Ciszkowski, Wiesław Ka-
nigowski, Grażyna Kowalczyk, Zdzisław Ła-
zarczyk, Agata Kowalik, Alicja Nowakowska, 
Arkadiusz Pająk, Piotr Stępień, Sylwester To-
maszewski, Ernest Waś, Jerzy Wichowski;byli i 
obecny dyrektor OSiR: Maciej Goławski, Piotr 
Kowalczyk, Piotr Mulik, Janusz Pawlak.

SPORT

Uroczyste zakończenie obchodów 
65-lecia KS Sokół Serock

W dniu 16.11.2018 r. o godzinie 10:30 
w Hali PZSP przy ulicy Wolskiego 8 w Serocku 
został rozegrany turniej z cyklu Grand Prix Je-
ziora Zegrzyńskiego dziewcząt szkół podstawo-
wych. Do turnieju przystąpiło 6 drużyn. Aż trzy 
zespoły wystawił zespół z Legionowa ze szkoły 
podstawowej nr. 8. Dwie drużyny zespół ze Sta-
nisławowa Pierwszego i jedną drużynę OSiR 
Serock, którą prowadzi Daniel Kęsak. 

Zespoły zostały podzielone na dwie gru-
py po trzy zespoły w grupie. W grupie "A" 
znalazły się zespoły "SP8 1", Stanisławów 2, 
"SP8 3". W grupie "B" Stanisławów 1, "SP8 2", 
OSiR Serock.

Zespoły które w swoich grupach zajęły 
miejsce pierwsze  zagrały w finale, a ze-
społy z drugich pozycji zagrały o miejsce 
trzecie.

Klasyfikacja końcowa:
1. Stanisławów 2
2. Stanisławów 1
3. SP 8 1
4. SP8 2
5. OSiR Serock
6. Stanisławów 3

OSiR

SPORT

Grand Prix Jeziora Zegrzyńskiego 
– turniej piłki siatkowej dziewcząt szkół podstawowych

SPORT

Turniej Piłki Siatkowej OPEN 
z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości

Dnia 04.11.2018 r. W Serocku odbył się 
Turniej Piłki Siatkowej OPEN z okazji 100-le-
cia odzyskania niepodległości. Wzięło w nim 
udział 6 drużyn m.in. z Białegostoku czy War-
szawy.

Uroczystego otwarcia turnieju dokonał 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
Józef Zając. Po otwarciu turnieju zostały rozlo-
sowane grupy "A" i "B", do których były przy-
pisane boiska. W grupie "A" znalazły się zespo-
ły: Neobrand Volley Białystok, OSiR Serock 
i Atom Serock. W grupie "B": Dream Team 
Wąsewo, Gumisie oraz Hultaje. W Grupie "A" 

pierwsze miejsce zajęła doświadczona drużyna 
z Białegostoku pokonując dwie drużyny z Se-
rocka, w drugiej grupie na pierwszym miej-
scu znalazła się drużyna Hultaje, a tuż za nią 
uplasowała się drużyna z Wąsewa. Mecze pół-
finałowe były bardzo zacięte i wyrównane oraz 
dostarczyły wielu emocji. W pierwszym me-
czu półfinałowym spotkały się drużyny OSiR 
Serock oraz Hultaje. Do rozstrzygnięcia tego 
pojedynku potrzebny był trzeci set w którym 
swoją wyższość pokazała drużyna Hultaje. 
W drugim półfinale Białystok pokonał druży-
nę z Wąsewa 2:0 i już było wiadomo kto zagra 

w finale. W meczu o 3 miejsce OSiR Serock 
uległ drużynie z Wąsewa 0:2. W finałowym 
pojedynku Białystok nie dał szans Hultajom 
i pewnie zwyciężył 2:0 tym samym zwyciężając 
w całym turnieju!

Na zakończenie zawodnicy otrzymali 
z rąk Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Macieja Goławskiego pamiątkowe medale, 
puchary i nagrody rzeczowe. Została też przy-
znana nagroda MVP dla najlepszego zawod-
nika turnieju którą otrzymał Stanisław Kacz-
marek z zespołu Neobrand Volley Białystok.

OSiR
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