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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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INWESTYCJE

Oddanie do użytkowania 
ul. Traugutta i ul. Zielonej w Serocku

INWESTYCJE

Pieniądze na gminne inwestycje

INWESTYCJE

Budowa oświetlenia w Dosinie

INWESTYCJE

Poprawa efektywności energetycznej 
czyli jaśniej, taniej i bardziej Eko

Oddana została do użytkowania inwestycja 
związana z budową ul. Traugutta i  ul. Zielo-
nej w Serocku. Inwestycja była prowadzona na  
podstawie zawartej w dniu 29 czerwca 2018 r. 
umowy z firmą: DROGI i MOSTY Jan Kacz-
marczyk  z siedzibą w  Kacicach. Wykonawca 
został wyłoniony w drodze przetargu nieogra-
niczonego i za kwotę 2.626.262,62 zł brutto zre-
alizował inwestycję, w zakresie  której była bu-
dowa ul. Traugutta w Serocku na odcinku 438 

m od skrzyżowania z ul. Polną w kierunku pół-
nocnym oraz budowa ul. Zielonej na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Traugutta do km 0+330 
i  remont ul. Zielonej od km 0+330 do skrzyżo-
wania z ul. Pułtuską. Szczegółowo przedmiot 
zamówienia obejmował między innymi: bu-
dowę bitumicznej nawierzchni jezdni, budowę 
chodników, zjazdów i dojść do furtek z beto-
nowej kostki brukowej, budowę odcinka kana-
lizacji sanitarnej w rejonie skrzyżowania z ul. 

Słodką, budowę odcinka sieci wodociągowej 
(odejście w ul. Serdeczną), budowę przyłącza 
kanalizacyjnego i wodociągowego, przebudowę 
napowietrznej linii średniego napięcia (zmiana 
lokalizacji słupa SN kolidującego z projektowa-
nymi elementami ulicy), budowę elementów 
odwodnienia oraz  wprowadzenie nowej stałej 
organizacji ruchu. 

Referat Przygotowania 
 i Realizacji Inwestycji

n W dniu 11 grudnia br. Miasto i Gmina 
Serock złożyła do Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Mazowieckiego wniosek 
o przyznanie dotacji ze środków budżetu Wo-
jewództwa Mazowieckiego z przeznaczeniem 
na realizację przedsięwzięcia pn. “Moderni-
zacja drogi gminnej nr 180431W ul. Arcie-
chowskiej w miejscowości Cupel – odcinek 
od km 0+18 do km 0+600 (etap I).” Wnio-
skowana kwota dotacji stanowi 202 500,00 zł. 
i zostanie przeznaczona na modernizację 
wskazanej drogi gminnej, poprzez m.in. wy-
konanie warstwy wiążącej i warstwy ścieral-
nej z betonu asfaltowego, budowę zjazdów 
indywidualnych, profilowanie i wzmocnienie 
pobocza, montaż progów zwalniających oraz 
wykonanie oznakowania pionowego i pozio-
mego. Rozpoczęcie i zakończenie realizacji 
zadania przewidziane jest na przyszły rok. 

n W dniu 12 grudnia br. Miasto i Gmi-
na Serock podpisała z Wojewódzkim Fun-

duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie umowę o dofinanso-
wanie w formie pożyczki na realizację za-
dania pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Jadwisin w ramach zadania 
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na 
terenie Gminy Serock” – I etap (ul. Ksią-
żęca).” Przyznana kwota pożyczki udziela-
nej na preferencyjnych warunkach wynosi 
593 500,00 zł., przy czym na warunkach 
określonych przez WFOŚiGW kwota ta 
będzie mogła zostać częściowo umorzona. 
W wyniku realizacji tego zadania w ul. Ksią-
żęcej w Jadwisinie powstała sieć kanalizacji 
sanitarnej, a mieszkańcy uzyskali możliwość 
wykonania przyłączy i odprowadzania ście-
ków do zbudowanej sieci.

5 grudnia br. rozpoczęte zostały prace bu-
dowlane związane z realizacją ostatniego już 
w 2018 roku zadania inwestycyjnego z zakre-
su budowy oświetlenia drogowego. Zadanie to 
obejmuje budowę linii kablowej oświetlenia dro-
gowego o długości łącznej Lc~3127 m, 65 szt. słu-
pów stalowych o wysokości 8 m, 6 m i 5 m oraz 
oprawy LED o mocy 38 W, 20 W i 14 W. Nowo 
budowane oświetlenie zostanie zasilone z dwóch 
nowych szaf oświetlenia ulicznego (SOK). 

Linia kablowa została ułożona w uli-
cach bocznych tj. ul. Borówkowej, Laurowej 
i Zapiecek. Ustawiono też już część słupów 
oświetleniowych. Obecnie trwają prace na 
głównej drodze łączącej ulicę Długą w Bo-
rowej Górze z droga powiatową nr 1803 W 
(Jachranka – Wola Kiełpińska). 

Umowa w sprawie realizacji tego zadania 
została podpisana 28 września 2018 r. Wy-
konawcą wyłonionym w drodze przetargu 

nieograniczonego jest firma ELEKTRO-BUD 
Paweł Łazicki z Marek. Przypominamy, że 
brak możliwości zagwarantowania w budże-
cie na rok bieżący pełnej kwoty środków fi-
nansowych na wykonanie zadania wymusił 
rozłożenie realizacji zadania w czasie. Zgodnie 
z zawartą umową, termin zakończenia robót 
wyznaczono na koniec stycznia 2019 roku. 

Referat Przygotowania 
 i Realizacji Inwestycji

Z końcem listopada br. dokonano odbio-
ru robót budowlanych wykonanych w ramach 
zadania pn. „Poprawa efektywności energe-
tycznej na terenie gminy w miejscowościach: 
Jadwisin, Serock, Izbica”. Zadanie to związane 
było z wymianą wyeksploatowanych opraw 

n W dniu 12 grudnia br. Miasto i Gmi-
na Serock podpisała z Wojewódzkim Fun-
duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowa-
nie w formie pożyczki na realizację zadania 
pn. “Poprawa efektywności energetycznej 
budynku szkoły w Serocku.” Przyznana kwo-
ta pożyczki udzielanej na preferencyjnych 
warunkach wynosi 116 200,00 zł., przy czym 
na warunkach określonych przez WFOŚi-
GW  kwota ta będzie mogła zostać częścio-
wo umorzona. W wyniku realizacji tego za-
dania wyeksploatowane i nieekonomiczne 
kotły zostały zastąpione przez nowoczesne 
jednofunkcyjne kotły gazowe kondensacyj-
ne wraz z odpowiednim oprzyrządowaniem. 
Znacząco wpłynie to na oszczędności w zu-
życiu gazu i zmniejszy ponoszone koszty 
ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej 
w Serocku.

Referat Przygotowania 
 i Realizacji Inwestycji

oświetleniowych z sodowym źródłem światła 
o dużej mocy na oprawy, w których źródłem 
światła są diody elektroluminescencyjne (tzw. 
diody LED). W roku bieżącym wymienio-
ne zostały 122 oprawy oświetleniowe. Prace 
związane z wymianą opraw zostały wykona-
ne w Serocku (ul. Kwiatowa, teren rekreacyj-
ny przy ul. Radzymińskiej) oraz w Jachrance 
(droga przy ośrodku GUS), w Izbicy (ulice Se-
rocka i Wiejska), w Borowej Górze (ul. Długa), 
w Jadwisinie (ul. Szkolna i Ogrodowa).

Wykonawcą wyłonionym w drodze 
przetargu nieograniczonego była firma 
ELEKTRO-BUD Paweł Łazicki z Marek. 
Na realizację zadania przyznano dofi-
nansowanie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie w formie częściowo uma-
rzalnej pożyczki. Koszt inwestycji wyniósł 
327.991,80 zł.

Referat Przygotowania 
 i Realizacji Inwestycji
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OCHRONA ŚRODOWISKA

Zmiana opłaty śmieciowej od 2019 roku

OCHRONA ŚRODOWISKA

Dlaczego opłaty za odbiór odpadów 
muszą wzrosnąć?

W wyniku wzrostu kosztów funkcjono-
wania systemu odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych, o którego przyczy-
nach Urząd Miasta i Gminy w Serocku infor-
mował na www.serock.pl w artykule ,,Dlacze-
go opłaty za odbiór odpadów komunalnych 
muszą wzrosnąć?”, od 1 stycznia 2019 roku 
zmianie ulegnie tzw. opłata śmieciowa.

Zgodnie z Uchwałą Nr 16/III/2018 Rady 

Miejskiej w Serocku z dnia 10 grudnia 2018 
roku nowa stawka wyniesie 20,00 zł od osoby 
zamieszkującej daną nieruchomość  w przy-
padku segregacji śmieci oraz 40,00 zł za każ-
dą osobę zamieszkującą, która nie segreguje 
odpadów.

Natomiast ryczałtowa stawka opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi, za rok od domku letniskowego lub 

innej nieruchomości wykorzystywanej na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe wyniesie 
240,00 zł za rok, jeżeli odpady są zbiera-
ne i odbierane w sposób selektywny oraz 
480,00 zł za rok, jeżeli odpady nie są zbie-
rane  i odbierane w sposób selektywny - na 
podstawie Uchwały Nr 17/III/2018 Rady 
Miejskiej w Serocku z dnia 10 grudnia 
2018 roku.

Problemy związane ze sprawnym funk-
cjonowaniem systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi oraz drastycznie rosnącymi 
kosztami jego obsługi były jednym z najważ-
niejszych tematów poruszanych nie tylko 
na szczeblu gminnym czy powiatowym, ale 
także ponadlokalnym, już od kilku miesięcy. 
Głównymi przyczynami tak dramatycznie 
złej sytuacji są: brak aktualnego Wojewódz-

kiego Planu Gospodarki Odpadami dla Wo-
jewództwa Mazowieckiego wyznaczającego 
regiony gospodarki odpadami komunalnymi 
i wskazującego RIPOKi tj. regionalne insta-
lacje przetwarzania odpadów komunalnych, 
wzrost ilości wytwarzanych odpadów komu-
nalnych oraz rosnące ceny za ich zagospo-
darowanie związane m.in. z niedostateczną 
infrastrukturą temu dedykowaną. Wszystkie 

te elementy, w połączeniu z brakiem pomocy 
i wsparcia dla samorządów, postawiły je w sy-
tuacji, w której zwiększenie stawki za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów - co stanowi 
zadanie własne gminy - stało się jedynym 
sposobem na zagwarantowanie mieszkańcom 
odbioru od nich odpadów komunalnych.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

GEODEZJA

Ważne informacje dla użytkowników wieczystych
Przekształcenie prawa użytkowania wie-

czystego w prawo własności gruntów zabu-
dowanych na cele mieszkaniowe z dniem 
1 stycznia 2019 roku 

W związku z przyjęciem przez Senat 
w dniu 27.07.2018 r. ustawy o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego gruntów za-
budowanych na cele mieszkaniowe w prawo 
własności tych gruntów, uchwalonej na posie-
dzeniu Sejmu w dniu 20.07.2018 r., przedsta-
wiamy poniżej najważniejsze informacje na 
temat spraw regulowanych tą ustawą.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 
2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności tych grun-
tów 1)

Szczegóły: http://www.sejm.gov.pl/
sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2673 

Kiedy: 
• Ustawa weszła w życie w dniu 5 paź-

dziernika 2018 r. 
• Przekształcenie prawa użytkowania wie-

czystego w prawo własności nastąpi z mocy 
ustawy – automatycznie z dniem 1 stycznia 
2019 r.

Czego dotyczy: Przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości gruntowych zabudowanych 
na cele mieszkaniowe, tj. nieruchomości, na 
których znajdują się wyłącznie budynki:

1) mieszkalne jednorodzinne lub 
2) mieszkalne wielorodzinne, w których 

co najmniej połowę liczby lokali stanowią lo-
kale mieszkalne, lub

3) budynki wymienione w pkt 1 lub 2, 
wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, 
innymi obiektami budowalnymi lub urządze-
niami budowlanymi, umożliwiającymi pra-
widłowe i racjonalne korzystanie z budynków 
mieszkalnych.

Jeżeli po dniu 1 stycznia 2019 r. na grun-
cie oddanym w użytkowanie wieczyste, budy-

nek mieszkalny zostanie oddany do użytko-
wania, prawo użytkowania wieczystego tego 
gruntu przekształca się w prawo własności 
gruntu z dniem oddania budynku mieszkal-
nego do użytkowania.

Kogo dotyczy: Użytkowników wieczy-
stych gruntów zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz wielo-
rodzinnymi na cele mieszkaniowe.

Przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego będzie wiązało się z opłatami 
w miejsce dotychczasowej opłaty rocznej. 
Opłaty: 

• osoby, które staną się właścicielami grun-
tów będą zobowiązane do uiszczania należno-
ści za nabycie prawa własności w formie opłat 
rocznych, przez okres 20 lat. Wysokość opłaty 
będzie odpowiadała wysokości opłaty rocz-
nej za użytkowanie wieczyste, obowiązującej 
w dniu 1 stycznia 2019 r. Ze względu na dłu-
gi okres wnoszenia opłaty przekształceniowej 
będzie ona waloryzowana. Waloryzacji będzie 
można dokonać z urzędu lub na wniosek no-
wego właściciela – nie częściej niż raz na 3 lata. 

• Aby uniknąć waloryzacji będzie moż-
na wpłacić wszystkie 20 opłat jednorazowo 
(opłata łączna) – będzie można zgłosić ten 
zamiar w każdym czasie trwania obowiązku 
wnoszenia opłat. W tym wypadku opłata jed-
norazowa będzie równa kwocie pozostającej 
do spłaty.

• W przypadku wniesienia opłaty jed-
norazowej rada miejska może zdecydować 
w drodze uchwały o udzieleniu bonifikaty 
i warunkach jej udzielenia. Przewidziano 
także możliwość udzielania bonifikaty od 
rocznych opłat przekształceniowych. System 
bonifikat obejmie osoby fizyczne będące wła-
ścicielami budynków jednorodzinnych albo 
mieszkań w budynkach wielolokalowych.

Termin wnoszenia opłat: 
• Opłatę należną za rok 2019 wnosi się 

w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.

• Za kolejne lata do dnia 31 marca każ-
dego roku. 

• Na wniosek złożony nie później niż 
14 dni przed dniem upływu terminu płatno-
ści, właściwy organ może rozłożyć opłatę na 
raty lub ustalić inny termin jej wniesienia, 
nieprzekraczający danego roku kalendarzo-
wego.

Ujawnienie prawa własności: Podstawę 
ujawnienia prawa własności w księgach wie-
czystych oraz w ewidencji gruntów i budyn-
ków będzie stanowiło zaświadczenie wyda-
wane przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku, 
wydane nie później niż w terminie 12 miesię-
cy od dnia przekształcenia albo na wniosek 
właściciela w terminie 4 miesięcy od dnia 
otrzymania wniosku. 

Wpisy w KW będę wolne od opłat sądo-
wych. 

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, 
wydane na wniosek, podlegać będzie opłacie 
skarbowej w wysokości 50 zł.

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: 
ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodar-
ce nieruchomościami, ustawę z dnia 29 lipca 
2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności nieruchomo-
ści, ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opła-
cie skarbowej, ustawę z dnia 9 marca 2017 r. 
o szczególnych zasadach usuwania skutków 
prawnych decyzji reprywatyzacyjnych doty-
czących nieruchomości warszawskich, wyda-
nych z naruszeniem prawa oraz ustawę z dnia 
20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieru-
chomości.

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

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

dziemy rozliczać się z fiskusem z naszych do-
chodów za 2018 r. Przy tej okazji warto się za-
stanowić, gdzie powinien trafić nasz podatek? 

Wiele osób wciąż myśli, że muszą płacić 
podatek tam, gdzie są faktycznie zameldowa-
ne. Tymczasem dla rozliczeń PIT od kilku lat 
ważne jest, gdzie zamieszkujemy, a nie gdzie 
jesteśmy zameldowani. Nie potrzeba też żad-
nych dodatkowych formalności, by podatnik 
złożył PIT np. w mieście, w którym pracuje, 
a nie w miejscowości, z której pochodzi. Albo 
na odwrót, bo to tak naprawdę my decydu-
jemy, do której gminy trafią nasze pieniądze, 
które płacimy w formie podatku. 

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

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

Dzięki tym środkom:
- ROZBUDOWUJEMY INFRASTRUK-

TURĘ DROGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, 
WODOCIĄGOWĄ I REKREACYJNĄ

- POSZERZAMY OFERTĘ EDUKACYJ-
NĄ, KULTURALNĄ I SPORTOWĄ

- FINANSUJEMY PROGRAMY ZDRO-
WOTNE MIESZKAŃCÓW 

- PODTRZYMUJEMY AKTYWNOŚĆ 
SENIORÓW

- PROWADZIMY I WSPIERAMY DZIA-
ŁANIA PROEKOLOGICZNE.

Zanim zdecydujemy więc, gdzie się roz-
liczyć, warto pomyśleć, dokąd trafią nasze 
pieniądze.
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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

List do mieszkańców od Przewodniczącego rady
Szanowni Państwo!
W październiku 2018 roku odbyły się 

wybory samorządowe, które wyłoniły nowy 
skład Rady Miejskiej w Serocku. Do końca 
listopada w jej ramach uformowane zostały 
komisje stałe oraz obsadzone zostały prze-
widziane w ustawie i statucie Miasta i Gminy 
Serock funkcje. Stanowiło to warunek ko-
nieczny legalnego i efektywnego funkcjono-
wania organu stanowiącego. 

Od dnia 23 listopada 2018 r., w wyniku 
wyboru dokonanego przez Radnych, mam 
zaszczyt pełnić rolę Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Serocku. Podjąłem też pracę w Ko-
misji Kultury, Oświaty i Sportu oraz Komisji 
Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów. 

Dziękując za poparcie udzielone w wybo-
rach chciałbym zapewnić, że będę godnie repre-
zentował państwa interesy na forum władz gmi-
ny przyczyniając się do dalszego rozwoju naszego 
pięknego miasta i poprawy jakości życia. 

Zachęcam również do zgłaszania swoich 
potrzeb, pomysłów i oczekiwań. W każdy 
poniedziałek pełnię dyżur w Urzędzie Miasta 
i Gminy Serock (pokój nr 32) od godz. 18:30 
do 20:30. Liczę na dobrą współpracę w ka-
dencji 2018 - 2023. 

Z wyrazami szacunku,
Mariusz Rosiński

Poniżej przedstawiam skład poszczegól-
nych komisji ze wskazaniem funkcji, które 
objęli Radni VIII kadencji Rady Miejskiej 
w Serocku.

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Bu-
dżetu i Finansów
Józef Wojciech Lutomirski 

- przewodniczący komisji
Krzysztof Edward Bońkowski  
- wiceprzewodniczący komisji
Marek Jan Biliński - członek komisji
Mariusz Rosiński - członek komisji
Włodzimierz Tadeusz Skośkiewicz - członek 
komisji

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu
Sławomir Paweł Czerwiński 
- przewodniczący komisji
Bożena Danuta Kalinowska 
- wiceprzewodnicząca komisji
Agnieszka Martyna Oktaba - członek komisji
Aneta Rogucka - członek komisji
Mariusz Rosiński - członek komisji

Komisja Rewizyjna
Sławomir Ireneusz Osiwała 
- przewodniczący komisji
Krzysztof Zakolski - wiceprzewodniczący 
komisji
Teresa Urszula Krzyczkowska - członek 
komisji
Gabriela Ewa Książyk - członek komisji
Aneta Rogucka - członek komisji
Wiesław Bogdan Winnicki - członek komisji

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Przestrzennej
Włodzimierz Tadeusz Skośkiewicz  
- przewodniczący komisji
Jarosław Krzysztof Pielach  
- wiceprzewodniczący komisji
Marek Jan Biliński - członek komisji
Teresa Urszula Krzyczkowska - członek 
komisji

Józef Wojciech Lutomirski - członek komisji
Wiesław Bogdan Winnicki - członek komisji

Komisja Spraw Obywatelskich
Bożena Danuta Kalinowska 
- przewodnicząca komisji 
Gabriela Ewa Książyk 
- wiceprzewodnicząca komisji 
Krzysztof Edward Bońkowski - członek komisji 
Sławomir Paweł Czerwiński - członek komisji 
Agnieszka Martyna Oktaba - członek komisji 
Jarosław Krzysztof Pielach - członek komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Krzysztof Zakolski - przewodniczący komisji 
Sławomir Ireneusz Osiwała  
- wiceprzewodniczący komisji 
Krzysztof Edward Bońkowski - członek 
komisji 
Bożena Danuta Kalinowska - członek komisji 
Teresa Urszula Krzyczkowska - członek 
komisji 
Aneta Rogucka - członek komisji 
Wiesław Bogdan Winnicki - członek komisji

Komisja właściwa w zakresie oceny tre-
ści i wprowadzenia zmian w Statucie Miasta 
i Gminy Serock
Krzysztof Edward Bońkowski  
- przewodniczący komisji 
Józef Wojciech Lutomirski  
- wiceprzewodniczący komisji 
Marek Jan Biliński - członek komisji 
Sławomir Ireneusz Osiwała - członek komisji 
Mariusz Rosiński - członek komisji 
Włodzimierz Tadeusz Skośkiewicz - członek 
komisji

14.000 mieszkańców w gminie Serock!
W ciągu każdego roku, liczba mieszkańców naszej gminy wzrasta średnio o około 300 osób. Od dnia 11 września 2018 roku nasza gmina 

liczy już 14.000 mieszkańców.
Największą grupą wiekową zamieszkującą na stałe gminę Serock są osoby w wieku od 19 do 40 roku życia. Oznacza to, że gmina Serock jest 

odbierana przez ludzi młodych, zakładających rodziny, jako przyjazne miejsce do życia.

W serockim ratuszu można oglądać, do połowy stycznia 2019 r., wystawę prac przygotowanych na Gminny Konkurs Plastyczny „Magia 
Świąt Bożego Narodzenia”. Na konkurs nadesłano 117 prac z placówek wychowawczo-oświatowych z terenu Miasta i Gminy Serock.

Zapraszamy na wystawę

16 grudnia uczestniczyliśmy w ostat-
nim spotkaniu Niedzielnej Szkółki Tradycji 
w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Se-
rocku, aby porozmawiać o dawnych zwycza-
jach. Tym razem prowadząca spotkanie Ania 
Kutkowska opowiedziała zgromadzonym 
o Szczodrych Godach i dawnych, słowiań-
skich obrzędach związanych z końcem stare-
go roku i początkiem nowego.

Nie od dziś wiadomo, że święta Bożego 
Narodzenia, podobnie jak inne święta kato-
lickie – w różnych częściach świata obcho-
dzi się inaczej. Ba! Nawet na terenie danego 
kraju - w różnych jego regionach - istnieją 
różne tradycje świąteczne. Nie sposób jednak 
nie zauważyć, że większość obrzędów i zwy-
czajów związanych z Wigilią i Bożym Naro-
dzeniem sięga czasów przedchrześcijańskich. 
Inkulturacja, czyli przekształcanie lokalnych 
wartości kulturowych w wartości chrześci-
jańskie przez wieki była praktykowana przez 
Kościół Katolicki na całym świecie.

Słowianie niegdyś 21-22 grudnia obcho-
dzili Szczodre Gody, które wyznaczały począ-
tek nowego roku słonecznego, liturgicznego 
i wegetacyjnego. Następowało przesilenie zi-

mowe i zwycięstwo Swarożyca – boga światła 
nad ciemnością. Dalej – 24 grudnia udawano 
się do świątyni, gdzie przy śpiewie kapłanek  
składano do złotej kołyski figurę Swaroży-
ca. Związanym ze świętowaniem tego Czasu 
zwyczajom Kościół – po chrystianizacji Pol-

Na Szczodre Gody niech Wam się darzy!

ski – zaczął nadawać nowe, chrześcijańskie 
znaczenie.

Podczas spotkania dowiedzieliśmy się co 
niegdyś symbolizował łańcuch, co wieszano 
na podłaźniczkach, gdzie stawiano diduchy, 
kiedy dzielono się jabłkiem, co zapewniały 
orzechy, co to były byśki i nowe latka... Roz-
mawialiśmy dlaczego 24 grudnia nie można 
sprzątać, dlaczego w świąteczny dzień nie 
mogła spaść na podłogę łyżka, i co daje po-
łożenie siekiery pod wigilijny stół… Pani 
Ania opowiedziała zgromadzonym co to były 
szczodraki i dlaczego koniecznie trzeba było 
zjeść każdą z 12 potraw, jak smakowała mocz-
ka, jakie prezenty w szczodry wieczór dosta-
wały dzieci, jak długo trzeba przechowywać 
jemiołę oraz co było pierwowzorem pasterki.

Serdecznie dziękujemy Państwu za tak 
liczne przybycie na spotkanie i podzielenie się 
swoimi wspomnieniami o dawnych zwycza-
jach. Dziękujemy również Pani Ani za przepro-
wadzenie cyklu spotkań związanych z lokalną 
obrzędowością. Mamy nadzieję, że wspólnie 
podejmiemy jeszcze kolejne przedsięwzięcia 
służące poszukiwaniu lokalnej obrzędowości.  

Referat Komunikacji Społecznej
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Jak co roku w Skubiance odbyła się Wigilia

Wigilia w Woli Kiełpińskiej

9 grudnia, na boisku sportowym w Sku-
biance zawitał Mikołaj. Mimo iż pogoda 
była deszczowa licznie przybyli też miesz-
kańcy oraz goście, a wśród nich burmistrz 
- Artur Borkowski, jego zastępca - Józef 
Zając, Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Serocku - Mariusz Rosiński, sekretarz - 
Tadeusz Kanownik, radna Powiatu Legio-
nowskiego - Anna Gajewska, radni naszej 

gminy jak również panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Dosina.

Wigilijny stół z tradycyjnymi potra-
wami: kapustą, śledziami, barszczem, 
pierogami, kompotem, ciastami przygo-
towały gospodynie z Koła Gospodyń ze 
Skubianki. Mikołaj wręczał „grzecznym” 
prezenty, a "niegrzecznym" rózgi. Obecny 
na uroczystej wieczerzy ksiądz proboszcz, 

Andrzej Marchlewski opowiedział zebra-
nym o cudzie Bożego Narodzenia, a z po-
mocą księdza wikariusza razem zaśpie-
waliśmy kolędy. Wszyscy, jak zwyczaj 
każe, przełamali się opłatkiem i składali 
życzenia.

Dziękujemy za przybycie na wigilijny 
wieczór do Skubianki i zapraszamy za rok.

M. i M. Bilińscy 

11.12.2018 r. w sali OSP w Woli Kiełpiń-
skiej odbyło się spotkanie opłatkowe, którego 
organizatorem był Mazowiecki Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego Oddział Poświętne, TZD 
w Legionowie oraz Stowarzyszenie Wspólno-
ta Lokalna Powiatu Legionowskiego. 

Wśród zaproszonych gości obecni byli: 
Jarosław Grabowski  - Dyrektor Oddziału 
Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego Poświętne, Robert Wróbel - Starosta 
Powiatu Legionowskiego, Przemysław Ci-
chocki - Wiceprzewodniczący Rady Powia-
tu, Anna Gajewska Radna Powiatu, Roman 

Mańk - Przewodniczący Powiatowej Izby 
Rolniczej, Artur Borkowski - Burmistrz 
Miasta i Gminy Serock, Józef Zając - Zastęp-
ca Burmistrza Miasta i Gminy Serock, Józef 
Lutomirski - Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku oraz radni  Rady Miasta 
i Gminy Serock, Beata Leszczyńska -  Dyrek-
tor Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Serocku, Joanna Kajdanowicz - 
Kierownik Wydziału Promocji w Starostwie, 
Renata Mulik - Dyrektor Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Serocku, Katarzyna Szmyt 
- Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa w UMiG Serock, 
ksiądz Andrzej Marchlewski Proboszcz  Pa-
rafii Zegrze w Woli Kiełpińskiej, Marian Ma-
linowski – Prezes  Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Woli Kiełpińskiej, Grzegorz Jaworski 
- Prezes Związku Sadowników Grupa Dębe,  
Józef Zaremba, Sławomir Wroniak, śpiewa-
jący duet w osobach Pani Bogusi i Jana Se-
giet, Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich 
Dosin, Guty, Marynino, Skubianka oraz pa-
nie współpracujące z Mazowieckim Ośrod-
kiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie – 
autorki wszystkich potraw wigilijnych.

Po tradycyjnym przełamaniu opłatkiem 
i złożeniu świątecznych życzeń goście za-
siedli do stołu.  Kosztowaniu wigilijnych 
potraw towarzyszyło śpiewanie tradycyj-
nych, polskich kolęd. Wszystkie dania były 
wyśmienite – przygotowane według rodzin-
nych receptur, aromatyczne i pyszne. Po-

mocnicy św. Mikołaja przekazali zgroma-
dzonym upominki.  

Wszystkim osobom, które przygotowały 
potrawy na spotkanie opłatkowe bardzo ser-
decznie dziękuję. 

W imieniu organizatorów pragnę również 
podziękować Państwu Teresie i Zenonowi Wia-

drowskim za darowanie choinki, która wprowa-
dziła w świąteczny nastrój.

Za coroczną pomoc w przygotowaniu 
spotkania opłatkowego bardzo serdecznie 
pragniemy podziękować Panu Marianowi 
Malinowskiemu.

Teresa Krzyczkowska

Spotkanie wigilijne przedsiębiorców

13 grudnia, w serockim ratuszu odbyło 
się spotkanie wigilijne z lokalnymi przedsię-
biorcami. Uroczystość była okazją do podzię-
kowań za dobrą współpracę z serockim samo-
rządem oraz za działania podejmowane na 
rzecz społeczności lokalnej. Burmistrz Artur 
Borkowski wręczył gratulacje i wyróżnienia:

Pani Katarzynie Tulin - za działania od-
powiadające potrzebom mieszkańców w sfe-
rze aktywności sportowej,

Pani Marzenie Litwinek - za działania 
służące poprawie standardów życia społecz-
ności lokalnej,

Panu Sławomirowi Mokos - za rozwój go-
spodarstwa rolnego oraz kultywowanie trady-
cji rodzinnych,

Panu Andrzejowi Wilkowskiemu - za 
konsekwentny rozwój firmy,

Panu Zbigniewowi Szumerze - za dzia-

łania promocyjne i wzbogacanie oferty tury-
stycznej gminy Serock.

Panu Sebastianowi Świerkotowi, obec-
nemu prezesowi Klubu Sportowego "Sokół" 
Serock - za jego dotychczasowe, niezwykle 
zaangażowanie w działalność klubu.

Spotkanie umilił występ dzieci, które 
zostały przygotowane wokalnie przez Panią 

Elżbietę Zapendowską. Kolędy i pastorałki 
zaśpiewali: Ola Dąbrowska, Weronika Ma-
łecka, Matylda Świercvzyńska, Kasia Kiraga 
i wiktoria Maciejewska.

Serdecznie dziękujemy za obecność. 
Raz jeszcze życzymy radosnych, rodzinnych 
świąt Bożego Narodzenia oraz sukcesów 
zawodowych i wszelkiej pomyślności w no-
wym, 2019 roku.
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W dniu 14 grudnia 2018 r . odbyło się wspólne  spotkanie wigilijne społeczności Świetlicy Środowiskowej oraz sołectwa Wierzbica. Na spo-
tkaniu obecni był burmistrz - Artur Borkowski, jego zastępca - Józef Zając, Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku - Mariusz Rosiński oraz  
radni: Bożena Kalinowska, Sławomir Czerwiński i Krzysztof Bońkowski, a także kierownik OPS - Anna Orłowska.

W atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wprowadził zebranych występ wychowanków świetlicy. Wspólne dzielenie się opłat-
kiem i zaśpiewanie kolędy wytworzyło rodzinna atmosferę wieczerzy wigilijnej

Koordynator GZŚŚ Barbara Wróblewska

Wigilia w Świetlicy Środowiskowej w Wierzbicy

„Jasełka z sercem na dłoni”

Wiele gorących serc zebrało się w so-
botnie popołudnie, by pomóc Dominikowi. 
Dominik, bo o nim tu mowa, to wspaniały 14 
latek uczęszczający do Szkoły Podstawowej 
w Jadwisinie. Cierpi na Mózgowe Porażenie 
Dziecięce. Ostatnio przeszedł ciężką opera-
cję, która niestety nie spełniła jego oczeki-
wań. Dominik marzy o tym, aby stanąć na 
nogach o własnych siłach. Na razie jest to 
jednak niemożliwe. Aby mógł on w  miarę 
możliwości funkcjonować samodzielnie po-
trzebny mu nowy wózek aktywny, którego 
koszt to ok. 10 000 zł oraz pieniądze na dalsze 
leczenie i rehabilitację.

Koledzy Dominika oraz grono pedago-
giczne wraz z rodzicami uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Jadwisinie, a także pod-
opieczni i pracownicy CKiCz w Serocku 
postanowili wesprzeć Dominika w realizacji 

jego marzenia - bycia bardziej samodzielnym 
-  i zorganizowali charytatywne jasełka.

Podczas jasełek wystąpili podopiecz-
ni szkoły podstawowej w Jadwisinie oraz 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku 
instrumentaliści, wokaliści oraz zespoły wo-
kalne i wokalno-taneczne, tancerze, członko-
wie kół teatralnych, Anna Osmakowicz wraz 
z podopieczną  Kornelką Benedykciuk.

Rodzice i dzieci przygotowali świąteczny 
kiermasz z ozdobami i upominkami świątecz-
nymi oraz  paczki z domowymi wypiekami. 
Były też licytacje bombek z podpisami artystów 
- poprowadziła je Dyrektor CKiCz w Serocku, 
Renata Mulik wraz z wokalistką Anną Osma-
kowicz oraz radnym Krzysztofem Bońkow-
skim. Wśród licytowanych znalazły się bomb-
ki: Maryli Rodowicz, Danuty Stankiewicz, 
Danuty Błażejczyk, Anny Osmakowicz, Fasoli-

nek, Włodka Pawlika oraz unikatowa bombka 
z podpisem zmarłego w lipcu, czołowego ja-
zzmana Tomasza Stańko. Ponadto zlicytowano 
książkę autorstwa Marka Kondrata z jego dedy-
kacją, rękodzieło z „Fabryki Aniołów” prowa-
dzonej przez Agnieszkę Ryczko oraz zimowy 
pejzaż autorstwa Agaty Dutkiewicz.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomo-
gli nam w organizacji tego dzieła, a przede 
wszystkim tym, którzy odpowiedzieli na na-
sze zaproszenie i hojnie wsparli Dominika.

Do czasu jasełek dzięki akcji promocyj-
nej  oraz zaangażowaniu rodziców uczniów 
SP w Jadwisinie znaleziono sponsorów którzy 
wpłacili 3.500 zł.  Uczniowie ze szkoły Pod-
stawowej w Jadwisinie zebrali do tego czasu 
około 1700 zł. Podczas samych jasełek udało 
się zebrać  4763,70 zł. Dziękujemy 

CKiC w Serocku

Świąteczny Jarmark i Wigilia na serockim rynku

Świąteczny jarmark zorganizowany w nie-
dzielę 16 grudnia przez Centrum Kultury i 
Czytelnictwa we współpracy z Urzędem Mia-
sta i Gminy w Serocku, przyciągnął prawdziwe 
tłumy. Liczne kramy gwarantowały, że każdy 
kupujący znalazł coś dla siebie. A kupić moż-
na było ozdoby choinkowe, świąteczne stroiki, 
wigilijne potrawy, miód, świeczki, ręcznie ma-
lowane kubki, zabawki i inne upominki. Nie 
straszne było zimno – gorąca herbata, lub kto 
wolał - grzane wino, zupa rybna czy inne cie-
płe potrawy, które można było zjeść na miejscu 
– ogrzewały i dodawały energii. Tej nie zabra-
kło również podczas Wigilii przygotowanej 
dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock. Na 

ośnieżonym miejskim rynku rozbrzmiewały 
kolędy i pastorałki w wykonaniu Fasolinek i 
Pani Anny Osmakowicz, oraz serockiego chó-
ru Cantores Adalberti, do śpiewania których 



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

OŚWIATA

Uroczysta gala niepodległościowa 
w Szkole Podstawowej w Zegrzu

OŚWIATA

Konkurs „Kartka dla Niepodległej” 
organizowany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty

29 listopada w Szkole Podstawowej im. 
Wojska Polskiego w Zegrzu obyła się uro-
czysta gala, którą społeczność naszej placów-
ki włączyła się w obchody upamiętniające 
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodle-
głości.

Wśród zaproszonych na to wydarzenie 

gości był m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Se-
rock - Artur Borkowski. Galę rozpoczął kon-
cert chóru „Pianola”, dzięki któremu zgro-
madzeni na widowni goście mogli zanucić 
najpiękniejsze polskie utwory patriotyczne. 
Następnie aktorzy Teatru „Ach!” zaprezen-
towali spektakl pt. „Ojczyzna, kiedy myślę…”. 

Młodzi artyści przedstawili najważniejsze 
wydarzenia z historii naszego kraju od cza-
sów legendarnych do współczesności. Ich za-
angażowanie i dojrzałość doprowadziły wielu 
widzów do wzruszenia i zadumy, a całość wy-
stępu zakończyła się brawami na stojąco.

Szkoła Podstawowa w Zegrzu

Uczennica klasy VI a Anna Krajewska zdobyła wyróżnienie w ka-
tegorii literackiej konkursu „Kartka dla Niepodległej”.

Do 5 listopada uczniowie wszystkich typów szkół z Mazowsza 
nadsyłali życzenia i kartki dla Polski z okazji 100-lecia odzyskania 
niepodległości. Udział w konkursie był niebagatelną szansa do rozbu-
dzenia przez uczniów własnej inwencji twórczej.

Głównym celem konkursu  było uczczenie Jubileuszu 100 – lecia 
odrodzenia polskiej państwowości.  W ten sposób  promowano wśród 
uczniów i nauczycieli postawy patriotyczne oraz przywiązanie do 
barw narodowych.

Uczniowie mogli wystartować w dwóch kategoriach prac konkur-
sowych: literackiej, która obejmowała pisemne życzenia dla Niepodle-
głej, oraz graficznej z wykorzystaniem technik komputerowych.

Nadesłane prace oceniła  komisja konkursowa powołana przez 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty, wyłaniając 3 najlepsze prace z każ-
dej formy konkursu i każdej kategorii uczniów. 

Ania Krajewska została nagrodzona przez Mazowieckiego Ku-
ratora Oświaty, Aurelię Michałowską na gali finałowej konkursu or-
ganizowanej w Muzeum Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego 

w Warszawie. Po uroczystym wręczeniu nagród wszyscy nagrodzeni 
zostali zaproszeni do zwiedzania tego wyjątkowego obiektu przedsta-
wiającego dzieje kapelanów i innych duszpasterzy – nie tylko chrześci-
jańskich – współpracujących z wojskowymi.

działami Integracyjnymi nr 7 w Legionowie, 
Mali ratownicy

II miejsce – Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Woli Kiełpińskiej, Bądźmy od-
ważni

III miejsce – Gminne Przedszkole w Ze-
grzu Południowym, Zdążyć z pomocą

Kategoria „Zerówki”:
I miejsce – Szkoła Podstawowa im. J. Sza-

niawskiego w Jadwisinie, Niesforna żaba
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 

w Wieliszewie, Pierwsza pomoc to super moc
III miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkol-

ny w Woli Kiełpińskiej, Pomocne Misie

Kategoria „Klasy I-III”:
I miejsce – Szkoła Podstawowa im B. To-

kaja w Nieporęcie, Pomoc ma wielką moc
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 7 

w Legionowie, Leśny wyścig
III miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 

w Legionowie, Akcja życie
źródło: powiat-legionowski.pl

OŚWIATA

Maluchy pierwszej pomocy - Zdrowie w Bajce 2018
W dniach 26-28 listopada br. dzieci z po-

wiatowych szkół i przedszkoli już po raz dzie-
siąty rywalizowały w konkursie teatralnym 
„Zdrowie w Bajce”.

Konkursowa rywalizacja tradycyjnie od-
była się w sali widowiskowej legionowskiego 
ratusza. Wzięło w niej udział 38 grup z pla-
cówek przedszkolnych i szkolnych. Uczestni-
ków podzielono na trzy kategorie wiekowe, 
w ramach których prezentowali autorskie 
występy o tematyce zdrowotnej. Mali artyści 
podeszli do zadania niezwykle profesjonalnie 
i kreatywnie, a początkową tremę szybko za-
stępowały uśmiech i dobra zabawa. Nie bez 

znaczenia była, dodająca otuchy, obecność 
wychowawców oraz gorący doping rodziców, 
którzy troskliwie wspierali swoich podopiecz-
nych i z dumą podziwiali efekty wspólnej, 
wielotygodniowej pracy. Hasło tegorocznej 
edycji brzmiało: Pierwsza pomoc. Prezen-
tacje charakteryzowała kolorowa i bajeczna 
oprawa z dużą dawką humoru. Rywalizacja 
była zacięta i bardzo wyrównana. Wszyscy 
uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe 
statuetki oraz nagrody rzeczowe w postaci 
zabawek i gier.

Konkurs ma na celu kształtowanie po-
staw prozdrowotnych oraz pogłębianie świa-

domości na temat zdrowego trybu życia 
wśród najmłodszych mieszkańców naszego 
powiatu. Format cieszy się niesłabnącą po-
pularnością  z uwagi na fakt, że w atrakcyj-
ny sposób łączy ze sobą walory edukacyj-
ne, aktywność artystyczną i dobrą zabawę. 
Organizatorami konkursu byli Wydział 
Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego 
w Legionowie, Powiatowa Stacja Sanitarno-
-Epidemiologiczna w Legionowie oraz klasa 
ID Szkoły Podstawowej nr 7 w Legionowie.

Laureaci konkursu:
Kategoria „Przedszkola”:
I miejsce – Przedszkole Miejskie z Od-

chętnie dołączyli zebrani. Życzenia spokoj-
nych i rodzinnych świąt oraz spełnienia ma-
rzeń w nadchodzącym roku złożyli Burmistrz 
Artur Borkowski oraz Przewodniczący Rady 
Miejskiej Mariusz Rosiński. Podczas spotka-
nia rozdane zostały nagrody w tegorocznym 
Konkursie Bożonarodzeniowym, organizo-
wanym przez CKiCz, które wręczał - sam Św. 
Mikołaj. Tak naprawdę, to kilku Mikołajów 
spędzało wieczór na serockim rynku rozdając 
dzieciom – i tym młodszym, i tym zdecydowa-
nie starszym - słodkie upominki. Zmotoryzo-

wani Mikołaje, którzy przybyli wprost z sołec-
twa Jadwisin, poprowadzili również pochód 
Mikołajów wokół rynku. Podczas wigilii nie 
zabrakło oczywiście świątecznego poczęstun-
ku – barszczu i wigilijnego bigosu, o którego 
przygotowanie zadbał serocki Ośrodek Pomo-
cy Społecznej. 

Spotkanie przebiegło w bardzo serdecz-
nej i miłej, prawdziwie świątecznej atmosfe-
rze. Sądząc po uśmiechach mieszkańców licz-
nie zebranych na rynku – wszyscy doskonale 
się bawili. 
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9 grudnia, w gościnnych progach Centrum Kultury i Czytelnic-
twa, Sekcja Szachowa Ośrodka Sportu i Rekreacji grała w ramach Ma-
zowieckiej Otwartej Ligi Szachowej. Nasi zawodnicy, którzy stawia-
ją pierwsze kroki w tego typu rozgrywkach, bardzo dzielnie walczyli 
o każdy punkt.

Wyniki zawodów przedstawiają się następująco:
KS Laura Chylice III - OSiR Serock 4:0 
Klub Szachowy SzachMatek -UKS Tsz Zieloni Zielonka 1:3 
UKS Hetman Puszcza Mariańska III – CKR Ssz Grójec 1:3 

OSiR Serock - CKR Ssz Grójec 2:2 
UKS Tsz Zieloni Zielonka – UKS Hetman Puszcza Mariańska III 4:0 
KS Laura Chylice III – Klub Szachowy Szach Matek 2:0 

Kolejność w naszej "połówce" przed końcem rundy wstępnej:
1. KS Laura Chylice III 7.0 12.0 
2. UKS TsZ Zieloni Zielonka 6.0 12.5 
3. Klub Szachowy Szach Matek 5.0 11.0 
4. OSiR Serock 3.0 6.0 
5. CKR Ssz Grójec 3.0 5.5 
6. UKS Hetman Puszcza Mariańska III 0.0 1.0

SPORT

Liga Szachowa

KULTURA

Wojciech Pszoniak jako Belfer
W sali widowiskowej CKiC w Serocku 

mieliśmy zaszczyt gościć Wojciecha Pszo-
niaka, jedną z najciekawszych aktorskich 
osobowości polskiej sceny. Któż nie pamięta 
jego najsłynniejszych kreacji teatralnych czy 
filmowych, które przyniosły mu międzynaro-
dowy rozgłos?

Tym razem wcielił się w postać belfra ze 
słynnego monodramu Jeana-Pierre Dopa-
gne o tym samym tytule. Nauczyciel, którego 
kreuje Wojciech Pszoniak, to człowiek wyko-
nujący swą pracę w poczuciu misji, zmienia-

jący się stopniowo w potwora, gdy codziennie 
przychodzi mu stawiać czoło uczniom mają-
cym za nic wszelkie ideały. Codzienna trau-
ma, balast wypowiadanych w próżnię słów, 
jarzmo latami niesione przez nauczyciela, ma 
w spektaklu swój zaskakujący finał. 

W czasie serockiego przedstawienia Ak-
tor do tego stopnia wciągnął publiczność 
w grę, że większość z nas poczuła się napraw-
dę jak w szkole. Wszystko było w rękach Woj-
ciecha Pszoniaka, który stworzył postać kom-
pletną wraz z otaczającym światem. Przez 

półtorej godziny malował obrazy w głowach 
widzów, kreując rzeczywistość. To, co robił na 
scenie było Prawdziwą Sztuką, za którą pu-
bliczność podziękowała owacjami na stojąco.

Na zakończenie wieczoru można było 
zdobyć autograf w książce „Aktor. Wojciech 
Pszoniak w rozmowie z Michałem Komarem” 
oraz audiobooki „Transatlantyk W. Gombro-
wicza”, „Opowiadania Tadeusza Różewicza” 
w autorskim wyborze i interpretacji Wojcie-
cha Pszoniaka.

CKiCz w Serocku

W sobotę zabraliśmy licznie zgromadzo-
ne dzieci w niesamowicie, „Cudowną po-
dróż” w wykonaniu Teatru TRIP. W czasie tej 
podróży zabawne rodzeństwo: Franek, Han-
ka i Zenek przeżyło mnóstwo przygód aby 
odnaleźć świętego Mikołaja , uwierzyć w jego 
istnienie i przygotować się na jego przyjście. 
Na zakończenie spotkania sam Mikołaj od-
wiedził dzieci i rozdawał wszystkim łakocie.

Prosto z „teatru” przenieśliśmy się na 
warsztaty dekorowania pachnących, wcze-
śniej upieczonych pierników. Dzieci używa-

jąc jadalnych koralików, kolorowych posy-
pek i lukrów dekorowały choinkę lub „Pana 
ciasteczko” oraz mniejsze wypieki, bawiąc 
się przy tym świetnie. Na zakończenie każdy 
uczestnik warsztatów otrzymał sprawdzony 
przepis na pierniczki oraz zapakowany przy-
smak.

W niedzielę już od rana na dzieci czeka-
ły świąteczne filmy: animowany „Pierwsza 
gwiazdka” oraz familijny „Mikołaj i spółka”. 
Następnie odbyły się warsztaty zdobienia 
choinek, gdzie przy użyciu różnych materia-

łów dekoracyjnych uczestnicy ozdabiali świą-
teczne drzewka. 

Świąteczno-kulturalne atrakcje i warszta-
ty to wyjątkowa okazja na wspólne spędzanie 
czasu, dobrą zabawę i twórcze działanie. Świę-
ta to nie tylko czas intensywnych porządków 
i zakupów, ale także wspólne twórcze zajęcia 
pełne ciepła i pozytywnych emocji. I właśnie 
te pozytywne, magiczne emocje widoczne 
były na twarzach dzieci w Mikołajkowy week-
end w CKiCZ.

CKiCz w Serocku

Akcja "Góra grosza" w Szkole w Woli Kiełpińskiej prze-
szła najśmielsze oczekiwania Samorządu Uczniowskiego 
i jego opiekunów - Pani Magdaleny Jakubczak i Pana Da-
niela Kęsaka. Zbierali grosze, sprzedawali łakocie wszystko 
dla bezdomnych zwierzaków. Ponieważ uczniowie wyka-
zali się mega serduchem zakupili mnóstwo karmy. Karma 
pojechała m.in. do wspaniałych dziewczyn z Legionowa, 
które opiekują się porzuconymi małymi kotami. Została za-
wieziona też do schroniska w Nowym Dworze Mazowiec-
kim. Klasy, które zebrały najwięcej groszy mogły osobiście 
przekazać prezenty. Szkoła w Woli Kiełpińskiej nie mogła 
zapomnieć też o Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, który 
zajmuje się bezdomnymi psiakami. Opiekunowie Samorzą-
du są bardzo dumni z tej akcji. Nie myśleli nawet, że uda się 
obdarować tyle miejsc!

OŚWIATA

"Góra grosza" w Woli Kiełpińskiej

W listopadzie br. w Warszawie odbył się doroczny XVI Mazowiecki Przegląd Recytatorski Jednego Poety – Przegląd Twórczości Stanisła-
wa Grochowiaka, w którym najważniejszą Specjalną Nagrodę Burmistrza Dzielnicy Ursus zdobył Gustaw Klyszcz, uczeń III klasy serockiego 
gimnazjum. Podczas uroczystego Koncertu Laureatów, w dniu 30 listopada b.r., zaprezentował licznie zgromadzonej publiczności dwa wiersze: 
„Płonącą żyrafę” oraz „Balladę rycerską”.

Ogromne podziękowania należą się Pani Elżbiecie Galuhn, za zarażanie młodzieży miłością do poezji i konsekwentny udział w powyższym 
Przeglądzie Recytatorskim. Cytując za organizatorami: „Serock jak zwykle nie zawiódł”.

KULTURA 

Mikołajkowy weekend pełen świątecznej magii

„Cudowna podróż” z Teatrem Trip, deko-
rowanie pierników, przyozdabianie choinek 
oraz świąteczna moc filmów to atrakcje Mi-

kołajkowego weekendu w Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Serocku.  

Centrum Kultury już w ostatni week-

end listopada zaprosiło dzieci do wspólnego 
świętowania. Było świątecznie i kolorowo, 
a przede wszystkim radośnie i bardzo słodko.

KULTURA

Klub Miłośników Poezji - O poszukiwaniach twórczych
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SPORT

Lekcje Siatkówki w Szkole Podstawowej w Serocku

SPORT

Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego

W Szkole Podstawowej w Serocku, 3 grudnia 2018, w ramach lekcji wychowania fizycznego odbyły się pokazowe zajęcia piłki siatkowej. Lek-
cje z dziewczętami i chłopcami  z klas VII przeprowadzili instruktorzy OSiR w Serocku. Zajęcia miały na celu zachęcenie uczniów do uprawiania 
tej dyscypliny sportu, a także poinformowaniu, że od stycznia planowane jest powstanie sekcji piłki siatkowej w ramach działań OSiR. Szczegóły 
działalności sekcji będą udostępnione w najbliższym czasie na stronie internetowej tej placówki. Lekcje pokazowe można było przeprowadzić 
dzięki uprzejmości Barbary Klik i Katarzyny Tulin, nauczycielek wychowania fizycznego SP w Serocku.

Hubert Legiędź, Tomasz Kowalski - OSiR Serock

W przeddzień Mikołajek Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Serocku zorganizował Miko-
łajkowy Turniej Tenisa Stołowego. Zawody 
odbyły się w hali sportowej Powiatowego Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych. W zawo-
dach brały udział dzieci i młodzież ze szkół 
podstawowych, a także trzeciej klasy gimna-
zjum. W rywalizacji mogli również uczest-
niczyć rodzice dzieci uczęszczających na 
treningi Sekcji Tenisa Stołowego. Nad orga-
nizacją całych zawodów panowali instrukto-
rzy tenisa stołowego: Barbara Klik, Zbigniew 
Chodkowski i Piotr Plechawski. Dzięki ich 
zaangażowaniu i profesjonalizmowi zawody 
przebiegały bardzo sprawnie.

Wyniki w poszczególnych kategoriach:
Kategoria klasy I-III dziewczynki: 

1. Liliana Tylka  
2. Kamila Siulerzycka  
3. Julia Szulakowska 

Kategoria klasy I-III chłopcy: 
1. Igor Szymański  
2. Oskar Śpiewakowski  
3. Krystian Kowalski 

Kategoria klasy IV-VI dziewczęta: 
1. Małgorzata Majchrzak 
2. Karolina Aniszewska  
3. Zuzanna Mulik. 

Kategoria klasy IV -VI chłopcy: 
1. Dawid Kukawski  

2. Oskar Stoczko  
3. Dominik Szczepański 

Kategoria klasy VII -VIII 
i 3 Gimnazjum dziewczęta: 
1. Maja Kochańska  
2. Dagmara Czestkowska 

Kategoria klasy VII-VIII 
i 3 Gimnazjum chłopcy: 
1. Dawid Staniszewski  
2. Karol Szachna 
3. Miłosz Kachniarz 

Kategoria Rodzic:  
1. Mariusz Rosiński  
2. Ewa Raciborska  
3. Piotr Mulik 

SPORT

Gminne Rozgrywki Unihokeja Szkół Podstawowych

SPORT

IV Mikołajkowy Turniej Szachowy

W ramach Mazowieckich Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej, w Szkole Podstawowej 
w Woli Kiełpińskiej, 1 grudnia 2018, odbyły 
się Gminne Eliminacje unihokeja (kategoria 
-  młodzież). W zawodach uczestniczyły dru-
żyny chłopców i dziewcząt ze SP w Serocku 
i drużyny gospodarzy. Zarówno w kategorii 
dziewcząt jak i chłopców zwyciężyli młodzi 
sportowcy z Serocka, drugie miejsce przypa-
dło uczniom z Woli Kiełpińskiej. Rywalizacja 
była zacięta i bardzo interesująca.

OSiR Serock

IV Mikołajkowy Turniej Szachowy odbyły się  8 grudnia. Zawody 
zorganizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku zgroma-
dziły na starcie 25 zawodników i zawodniczek. Przybyli oni do Seroc-
ka z: Łomży, Zielonki, Ciechanowa, Białegostoku, Warszawy, Jabłon-
ny, Pułtuska i oczywiście - liczna grupa - z naszej Sekcji Szachowej 
z Serocka. Rywalizacja trwająca ponad sześć godzin wyłoniła nastę-
pujących zwycięzców: 

Kategoria Open:
1. Mateusz Janowicz (KSz Maraton Łomża) 6 pkt
2. Aleksandra Dąbrowska (UKS TSz Zieloni Zielonka) 5 pkt
3. Robert Krasiewicz (UKS TSz Zieloni Zielonka) 5 pkt
Kategoria junior (do 16 r.ż.)
1. Filip Grodecki (TKKF Promyk Ciechanów) 4 pkt

2. Antoni Olszewski (OSiR Serock) 4 pkt
3. Michał Maliszewski  (TKKF Promyk Ciechanów) 3,5 pkt
Kategoria – Najlepszy Gracz Gminy Serock:
Antoni Olszewski - OSiR Serock 

Nagrody, puchary i dyplomy uczestnikom turnieju wręczał Dy-
rektor OSiR w Serocku, Maciej Goławski wraz z Prezesem Mazowiec-
kiego Związku Szachowego, Robertem Krasiewiczem oraz z sędzią 
głównym turnieju a zarazem instruktorem OSiR, Ryszardem Króli-
kowskim. 

Zawody odbyły się gościnie w sali widowiskowej Centrum Kultu-
ry i Czytelnictwa. 

Hubert Legiędź
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Miejscowość Dzień odbioru Rodzaj odpadów Styczeń Luty

Cupel, Kania Nowa, Kania Polska, Nowa Wieś Poniedziałek
zmieszane 7, 21 4, 18 

segregowane 7 4

Gąsiorowo, Łacha, Wierzbica Poniedziałek
zmieszane 14, 28 11, 25

segregowane 14 11

Dębinki, Karolino, Marynino Wtorek
zmieszane 5 (wyjątkowo 

sobota), 15, 29 12, 26

segregowane 15 12

Jadwisin, Stasi Las Wtorek
zmieszane 8, 22 5, 19

segregowane 8 5
Ludwinowo Zegrzyńskie, Święcienica, Szadki, 

Wola Kiełpińska, Wola Smolana, Zabłocie, 
Zalesie Borowe  

Środa
zmieszane 2, 16, 30 13, 27

segregowane 16 13

Serock1) Środa
zmieszane 9, 23 6,20

segregowane 9 6

Serock2) Czwartek
zmieszane 10, 24 7, 21

segregowane 10 7

Borowa Góra, Dosin Czwartek
zmieszane 3, 17, 31 14, 28

segregowane 17 14

Izbica, Jachranka, Skubianka Piątek
zmieszane 4, 18 1, 15

segregowane 18 15

Bolesławowo, Dębe, Guty, Ludwinowo Dębskie, 
Stanisławowo Piątek

zmieszane 11, 25 8, 22
segregowane 11 8

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W STYCZNIU I LUTYM 2019 R.

ZABUDOWA JEDNORODZINNA

1)  dotyczy ulic: Bajkowa, Bławatkowa, Błękitna, Chabrowa, Chopina, Chrobrego, Daliowa, Dłużewskich, Ekologiczna, Herberta, 
Głowackiego, Grzybowa, Jabłoniowa, Jagody, Jasiobędzkiego, Jaśminowa, Jorkuna, Krótka, Kuligowskiego, Ks. P. Skargi, 
Ks. J. Milewskiego, Kwiatowa, Leśna, Łokietka, Miła, Moczydło, Nasielska, Nodzykowskiego, Ogrodowa, Picassa, Pobyłkowska, 
Oleńki, Pod Lasem, Pogodna, Pułtuska, Podleśna, Pod Sosnami, Polna, Prusa, Sadowa, Sielankowa, Słodka, Słoneczna, 
Słoneczna Polana, Spokojna, Storczykowa, Szaniawskiego, Tchorka, Traugutta, 3-ego Maja, Kazimierza Wielkiego, Zacisze, 
Zielona, Zaokopowa, Zakroczymska, Żytnia

2)  dot. ulic: Arkadii, Asnyka, Batogowskiego, Brukowa, Centkiewicza, Cicha, Czeska, Farna, Fredry, Hubickiego, Karolińska, 
Kędzierskich, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Koszykowa, Krasińskiego, Matejki, Mickiewicza, Miłosza, Niemena, 
Niska, Norwida, Orla, Orzeszkowej, Piaskowa, Poniatowskiego, Prosta, Radziwiłła, Radzymińska, Reja, Retmańska, Rubinowa, 
Reymonta, Rybaki, Rynek, Sienkiewicza, Słowackiego, Stokrotki, Szczygielskiego, Św. Barbary, Św. Wojciecha, Tony Halika, 
Tuwima, Warszawska, Wąska, Witkiewicza, Włoska, Wolskiego, Wyzwolenia, Zachodzącego Słońca, Zdrojowa, Żeromskiego, 
11-tego Listopada

ZABUDOWA WIELORODZINNA

ODPADY ZMIESZANE – każdy poniedziałek i czwartek miesiąca
ODPADY SEGREGOWANE – nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie. 

Uwaga: Odbiór odpadów od godziny 7 rano. Prosimy o wystawienie pojemników i otwarcie altan śmietnikowych.
Wszelkie uwagi dotyczące odbioru odpadów należy składać do Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Serocku, ul. Nasielska 21, tel. 22 782 75 73, mgzgk@serock.pl 
Reklamacje w sprawie nieodebranych odpadów należy zgłaszać w dniu następującym po terminie określonym 
w harmonogramie.


