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Skład i druk MERITUM Bożena Zimmermann,
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Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
Artur Borkowski w zagadnieniach wykra-
czających poza sprawy merytoryczne refe-
ratów, przyjmuje mieszkańców w ponie-
działki, w godz. 12.00 – 15.30.

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock Marek Bąbolski w sprawach związa-
nych z inwestycjami, sprawami komunalny-
mi, wodociągowymi i ochrony środowiska 
przyjmuje również w poniedziałki, w godzi-
nach 12.00 – 15.30. 

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

W sprawach nagłych, wymagających 
interwencji burmistrza można ustalić 
spotkanie w innym terminie niż ww. 
termin poniedziałkowy. W tym celu pro-

simy o zgłoszenie telefoniczne 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 31.

Rada Seniorów przyjmuje informacje 
i sugestie dotyczące problemów seniorów 
i osób starszych pod e-mail: serock.rada-
seniorow@gmail.com oraz w każdą śro-
dę w godzinach 12.00 – 14.00 w Klubie 
Aktywności Społecznej ul. Kościuszki 8a 
w Serocku. 

Referaty UMiG w Serocku przyjmują 
interesantów i realizują sprawy mieszkań-
ców w godzinach pracy urzędu bez koniecz-
ności 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

Termomodernizacja szkoły podstawowej w Zegrzu

SPRAWY KOMUNALNE

Nowy przystanek w miejscowości Zabłocie

SPRAWY KOMUNALNE

Podpisano umowę na zimowe utrzymanie dróg 
i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock

W miejscowości Zabłocie, przy drodze powiatowej Stanisławowo – Zabłocie, od strony drogi wojewódzkiej 622 w miejscu, gdzie do tej pory 
znajdował się przystanek autobusowy jedynie w formie słupka z oznakowaniem, pojawił się nowy przystanek autobusowy. 

W ramach tej inwestycji wykonano z kostki brukowej dojście do przystanku oraz podest, na którym zamontowana została nowa wiata przy-
stankowa, typu „ATENA”. Budowę przystanka autobusowego sfinansowano w znacznej części z pieniędzy pochodzących z Funduszu Sołeckiego 
wsi Zabłocie.

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku

Chociaż aura za oknem jeszcze jesienna 
i temperatury nie zapowiadają nadchodzącej 
zimy, rozstrzygnięto już przetarg nieograni-
czony na „Zimowe utrzymanie dróg i chodni-
ków na terenie miasta i gminy Serock w sezo-
nie zimowym 2019/2020”. W dniu 5 listopada 
2019 roku podpisano umowę z firmą ZUK 
– OGRODY Dominik Goźliński z siedzibą 
w Stasim Lesie, przy ulicy Głównej, która 
w postępowaniu przetargowym zapropo-
nowała najkorzystniejsze warunki. Zgodnie 
z umową, zakres prac obejmuje odśnieżanie  
jezdni dróg, chodników, placów, parkingów, 
ścieżek rowerowych wraz z likwidacją ślisko-
ści za pomocą mieszanki piaskowo–solnej. 
Umowa została zawarta do dnia 15 kwietnia 
2020 roku. Wartość zamówienia, zgodnie 

z podpisaną umową nie przekroczy kwoty 
796.089,60 zł.  

Do zimowego utrzymania zaangażowani 
będą także pracownicy i sprzęt własny Miej-
sko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej w Serocku.

W ramach akcji „Zima” odśnieżane i posy-
pywane mieszanką piaskowo-solną będą drogi, 

W dniu 11 października br. zakończone 
zostały roboty budowlane związane z realizacją 
zadania pn. Termomodernizacja Szkoły Podsta-
wowej w Zegrzu. Pragniemy przypomnieć, że 
realizacja tego zadania, z uwagi na jego zakres, 
została rozłożona na latach 2017-2019. 

W roku 2017 r. wykonana została wymiana 
instalacji wodociągowej, sanitarnej oraz cen-
tralnego ogrzewania  w całym budynku szkoły. 

Przeprowadzony został również kompleksowy 
remont łazienek na parterze oraz piętrze budyn-
ku, który obejmował m.in. przebudowę ścia-
nek działowych, wymianę wszystkich instalacji 
włącznie z instalacjami elektrycznymi, prace 
wykończeniowe oraz dostawę i montaż wyposa-
żenia – umywalki, ustępy, itp. Ponadto wykona-
ny został remont  podłogi w sali gimnastycznej 
budynku szkoły. Podłoga sali gimnastycznej 

zyskała nowoczesną wykładzinę sportową z li-
noleum, wymienione zostały na nowe również 
takie elementy wyposażenia sali jak drabinki czy 
słupki do siatkówki wraz z naciągiem i siatką 
oraz  zostały zakupione i dostarczone nowe ko-
sze do koszykówki wraz z tablicami oraz kom-
plet bramek do piłki ręcznej i nożnej. Łączny 
koszt realizacji tego etapu modernizacji budyn-
ku szkoły wyniósł 569.386,69 zł brutto.

W 2018 roku rozpoczęła się realizacja dru-
giego etapu prac związanych z termomoderni-
zacją budynku szkoły. Etap ten objął wymianę 
instalacji elektrycznej w tym instalacji oświe-
tleniowej – stare oprawy zastąpiono energo-
oszczędnymi oprawami LED – oraz instalacji 
odgromowej w całym budynku szkoły, częścio-
wy remont pomieszczeń w piwnicy, remont po-
mieszczeń wewnętrznych klas lekcyjnych i ko-
rytarzy, wymianę stolarki okiennej zewnętrznej, 
docieplenie ścian zewnętrznych budynku po-
wyżej poziomu gruntu, remont pokrycia da-
chu wraz z wymianą rynien spustowych oraz 
wymianą obróbek blacharskich, dalszy remont 
sali gimnastycznej w zakresie malowania ścian 
i sufitów, wymiana stolarki okiennej – luksfe-
rów – remont pomieszczeń zaplecza sali gim-
nastycznej wraz z ich wyposażeniem oraz 
remont pomieszczeń specjalistycznych wraz 
z ich wyposażeniem a także remont schodów 
na zewnątrz. Ponadto na dachu budynku szkoły 
zainstalowana została mikroinstalacja fotowol-
taiczna o mocy DC równej 40,26 kWp, zdol-
na wygenerować 36kW mocy, składająca się 
z 132 paneli fotowoltaicznych. Termin realizacji 

tego etapu przypadł na lata 2018 – 2019. Łączny 
koszt realizacji tego etapu modernizacji budyn-
ku szkoły wyniósł 2.881.695,68 zł brutto.

Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć 
szerzej o wykonanej mikroinstalacji fotowolta-
icznej. To pierwsza tego typu inwestycja w na-
szej gminie na budynku użyteczności publicz-
nej. Instalacja ta ma przynieść szkole wymierne 
korzyści i oznaczać oszczędności sięgające rocz-
nie ponad 10 tys. zł. Roczne zapotrzebowanie 
szkoły na energię elektryczną sięga 35 tys. kW. 
Mając na względzie koszt budowy instalacji, 
który wyniósł nie spełna 220 tys. zł brutto. Do-
tację na jej wykonanie na poziomie 77,69% war-
tości inwestycji, należy spodziewać się, że okres 
zwrotu inwestycji wyniesie jedynie 5 lat, a brak 
dofinansowania natomiast oznaczałby zwrot 
kosztów aż po ok. 20-22 latach, przy założeniu, 
że koszty energii by nie wzrosły. Zasada dzia-
łania mikroinstalacji jest stosunkowo prosta 
- energia elektryczna wytworzona w ogniwach 
zamieniona zostaje w zainstalowanym inwerte-
rze z napięcia stałego DC na napięcie przemien-
ne 3-fazowe 400V AC. Inwerter w chwili wy-
krycia napięcia po stronie stałonapięciowej DC 
synchronizuje się z siecią 3-fazową i zaczyna 
dostawę energii do sieci. W chwili zaniku napię-
cia po stronie pierwotnej lub po stronie wtórnej 
inwerter wyłącza się automatycznie, a energia 
dla budynku pobierana jest z sieci OSD. Powrót 
napięć na inwerterze powoduje proces synchro-
nizacji z siecią i wznowienie dostaw energii do 
sieci z instalacji fotowoltaicznej. 

Produkowana energia będzie na bieżąco zu-
żywana na potrzeby budynku, zaś jej nadwyżki 
odprowadzane będą do sieci, a odbiorca ener-

chodniki, ścieżki rowerowe, place i parkingi bę-
dące w zarządzie Miasta i Gminy Serock.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą 
o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach do uprzątnięcia m.in. błota, śniegu 
i lodu z chodników położonych bezpośred-
nio przy granicy nieruchomości zobowią-
zany jest właściciel tej nieruchomości. To 
samo dotyczy dróg prywatnych.

Jeśli będą mieli Państwo jakiekolwiek 
uwagi dotyczące zimowego utrzymania dróg, 
a także innych terenów będących w zarządzie 
gminy, prosimy o zgłaszanie ich do Miejsko-
-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunal-
nej w Serocku pod nr tel. (22) 782-75-73.

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Serocku

gii będzie odpowiadał za bilansowanie energii 
wytworzonej i pobranej na potrzeby szkoły. 
Nadwyżki energii wyprodukowane w okresie 
letnim szkoła będzie mogła „odebrać” w okresie 
zimowym, gdy dzień jest krótki i nasłonecznie-
nie niewielkie. W celu monitorowania pracy in-
stalacji zamontowany został moduł komunika-
cyjny, a dane o ilości wytwarzanej energii przez 
instalację dostępne są nie tylko stacjonarnie, 
ale również za pośrednictwem portalu interne-
towego. Liczymy, że nasze założenia związane 
z funkcjonalnością mikroinstalcji potwierdzą 
się, co pozwoli nam w przyszłości na realizację 
tego typu inwestycje. Już dziś obiecujemy, że po-
informujemy o efektach działania instalacji po 
upływie pełnego roku jej pracy.

Na realizację przedmiotowego projektu pn. 
“Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu” 
Miasto i Gmina Serock uzyskała dofinansowa-
nie ze środków Unii Europejskiej, które zostało 
przyznane w kwocie 1 396 744,84 PLN.

Referat Przygotowania 
 i Realizacji Inwestycji

Urząd Miasta i Gminy w Serocku in-
formuje, że kończą się prace nad projektem 
nowego regulaminu w sprawie określenia za-
sad udzielenia dotacji celowych ze środków 
budżetu Miasta i Gminy Serock na przedsię-
wzięcia służące ochronie powietrza i gospo-
darki wodnej na terenie Miasta i Gminy Se-
rock (wymiana kotłów węglowych i budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków).

Zmiany miałyby obowiązywać od 1 stycz-

nia 2020 r., jednakże termin ten zależny jest 
od współdziałania z organami i instytucjami 
opiniującymi projekt regulaminu.

Jedną z głównych zmian w regulaminie 
jest określenie terminów naborów, w któ-
rych osoby ubiegające się o udzielenie dota-
cji mogłyby składać wnioski, a nie jak się to 
dzieje dotychczas – w trybie ciągłym. 

Zwracamy się z prośbą, aby osoby, które 
planują realizację przedsięwzięć w wyżej wy-

mienionym zakresie i chciałyby uzyskać dota-
cję, śledziły na bieżąco naszą stronę internetową 
www.serock.pl, na której będą zamieszczane 
wszelkie informacje dotyczące dotacji. 

W razie pytań prosimy o kontakt bezpo-
średnio z Referatem Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa tel.: 22 782 88 40/39 
lub ochronasrodowiska@serock.pl 

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

OCHRONA ŚRODOWISKA

Prace nad regulaminem w sprawie określenia 
zasad udzielenia dotacji celowych 
ze środków budżetu Miasta i Gminy Serock

Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
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OCHRONA ŚRODOWISKA

I część informacji odpadowej...

OCHRONA ŚRODOWISKA

Punkt konsultacyjny w Serocku

We wtorek, 19 listopada 2019 r., w siedzibie Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Bur-
mistrz Miasta i Gminy Serock, Artur Borkowski podpisał porozumie-
nie, na mocy którego, w serockim urzędzie zostanie utworzony punkt 
konsultacyjny rządowego programu priorytetowego Programu Czyste 
Powietrze. Mieszkańcy Miasta i Gminy Serock już nie będą musieli 
jeździć do siedziby WFOŚiGW w Warszawie, ale wszelkie formalno-
ści związane z Programem Czyste Powietrze będą mogli załatwić na 
miejscu.

Współpraca między WFOŚiGW w Warszawie a Miastem i Gmi-
ną Serock polegać ma na przyjmowaniu wniosków o dofinansowanie 
i dokonywaniu ich wstępnej weryfikacji przez wyznaczonego do tego 
zadania pracownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Le-
śnictwa. 

Niezwłocznie po zakończeniu koniecznego szkolenia dotyczącego 
prawidłowego wypełniania wniosków i ich weryfikacji podamy Pań-
stwu niezbędne informacje o funkcjonowaniu Punktu Konsultacyjnego.

Jednocześnie przypominamy, że celem Programu Czyste Powie-
trze jest eliminacja zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery i po-
prawa efektywności energetycznej budynków. Udział w programie 
pozwala uzyskać atrakcyjne dofinansowanie na wymianę źródła cie-
pła na ekologiczne, a także m.in. na kompleksową termomodernizację 
domu jednorodzinnego, w tym docieplenie ścian i stropów, wymianę 
okien i drzwi na energooszczędne, montaż nowej instalacji centralne-
go ogrzewania i ciepłej wody użytkowej czy instalacji odnawialnych 
źródeł energii. Koszt kwalifikowany przedsięwzięcia to od 7 do 53 ty-
sięcy złotych. Co ważne, beneficjenci – w zależności od dochodu na 
członka rodziny- mogą otrzymać nawet do 90% bezzwrotnej dotacji.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
zdjęcie: wfosigw.pl

Podpisanie umowy
We wtorek, 13 listopada br., w Urzędzie 

Miasta i Gminy w Serocku została podpisana 
umowa dotycząca odbioru i zagospodaro-
wania odpadów komunalnych z nierucho-
mości położonych na terenie Miasta i Gminy 
Serock, na których zamieszkują mieszkańcy, 
a także z nieruchomości, na których znajdują 
się domki letniskowe lub inne nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wy-
poczynkowe. Umowa została zawarta na okres 
od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 
z konsorcjum firm MS – EKO Sp. z o.o. i EKO 
– MAX RECYKLING Sp. z o.o., dotychczaso-
wym wykonawcą tej usługi. 

Zmiany wymuszone zmianą ustawy 
ucpg

Wraz z początkiem nowego, 2020 roku, 
wprowadzamy istotne zmiany w gminnym 
systemie gospodarowania odpadami. Jest 
to konsekwencją sytuacji na mazowiec-
kim rynku śmieciowym i ostatnich zmian  
w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. 

Zgodnie z nimi selektywna zbiórka jest 
powszechnym obowiązkiem wszystkich wła-
ścicieli nieruchomości. Także tych, którzy 
dotychczas deklarowali brak segregacji od-
padów.

Nowe zapisy ustawy ucpg przewidują dla 
właścicieli nieruchomości zabudowanych 
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 
kompostujących bioodpady stanowiące od-
pady komunalne w kompostowniku przydo-
mowym możliwość zwolnienia z części opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

System gospodarowania odpadami ko-
munalnymi w gminie musi wciąż być syste-
mem samofinansującym się. Oznacza to, że 
wpływy z opłat muszą starczyć na pokrycie 
wydatków związanych z funkcjonowaniem 
systemu. A tych jest więcej niż tylko odbiór 
odpadów sprzed posesji, bo jego składnikami 
jest także pokrycie kosztów funkcjonowania 
PSZOKu, system zbiórki np. przetermino-
wanych leków czy baterii z miejsc wyzna-
czonych na terenie gminy, dodatkowo koszty 
obsługi administracyjnej systemu i podejmo-
wanych działań z zakresu edukacji ekologicz-
nej mieszkańców.

Sytuacja na mazowieckim rynku śmie-
ciowym w ciągu ostatnich dwóch lat zmie-
niała się bardziej niż dynamicznie. Ceny za 
zagospodarowanie odpadów wzrosły nawet 
dwukrotnie. Podobnie wysokość opłaty mar-
szałkowskiej, którą firmy z branży odpadowej 
muszą ponieść za przekazanie odpadów do 
unieszkodliwienia na składowisku. Wzrosły 
także koszty wynagrodzeń i paliwa. Wszyst-

kie te elementy składają się na wysokie koszty 
obsługi systemu, które finalnie muszą ponieść 
mieszkańcy.

Gminna gospodarka odpadami komu-
nalnymi po nowemu

W wyniku zmian w podziale kompetencji 
i zakresów obowiązków wymuszonych zmia-
nami w obowiązujących przepisach, „gospo-
darka odpadami komunalnymi” od 1 stycznia 
2020 r. realizowana i nadzorowana będzie bez-
pośrednio przez Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa. Oznacza to, że wszelkie 
kwestie związane ze zgłaszaniem reklamacji 
do świadczenia usług przez przedsiębiorcę od-
bierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości lub przez prowadzącego punkt 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 
opracowywanie dokumentów i uchwał, bieżą-
ca współpraca z firmą odbierającą odpady od 
właścicieli nieruchomości, kontrola mieszkań-
ców w zakresie selektywnej zbiórki, korzysta-
nia ze zwolnienia z części opłaty w przypadku 
kompostowania wytworzonych przez siebie 
bioodpadów, budowanie bazy danych w opar-
ciu o składane przez mieszkańców deklaracje 
realizowane będą przez właściwych pracowni-
ków tego Referatu. Kontakt z Referatem możli-
wy jest osobiście, w UMiG w Serocku w poko-
ju nr 11, telefonicznie pod numerem telefonu 

22 782 88 00 oraz mailowo ochronasrodowi-
ska@serock.pl.

Rosnące koszty nie pozostawiają wyboru – 
system gminny wymaga uszczelnienia w zakre-
sie obciążenia faktycznej liczby mieszkańców, 
którzy w ramach wnoszonej opłaty pozbywają 

się wytworzonych przez siebie odpadów, lecz 
także w zakresie niedostatecznej wiedzy miesz-
kańców co do zasad segregacji. Zmierzymy się z 
mitami w zakresie selektywnej zbiórki, pokaże-
my, że wcale nie jest ani straszna ani trudna, ale, 
co najważniejsze, ma sens!

Mamy nadzieję, że dzięki wspólnemu 
wysiłkowi serocka gospodarka odpadami 
komunalnymi będzie rzeczywiście „Zrówno-
ważona”.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Ankieta dla seniorów
Rada Seniorów Miasta i Gminy Se-

rock opracowała ankietę dla seniorów, której 
celem jest poznanie potrzeb osób starszych 
z terenu gminy Serock. Wyniki ankiety pozwolą 
Radzie Seniorów i władzom gminy na wypra-
cowanie skutecznych rozwiązań, choćby niektó-
rych problemów, z jakimi zmagają się seniorzy. 

Ankieta zawiera pytania dotyczące sytu-
acji bytowej seniorów, ich potrzeb w zakresie 
opieki zdrowotnej, sposobu spędzania wolne-
go czasu oraz postulatów i oczekiwań senio-
rów w tym zakresie. Ankieta jest anonimowa 
i jest dostępna w Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Serocku przy ul. Pułtuskiej 35, 
w Klubie Aktywności Społecznej przy ul. 
Kościuszki 8a oraz można ją pobrać ze strony 
internetowej https://radaseniorowserock.pl/

Dyżurujący, w każdą środę w godz. 12-14 
w Klubie Aktywności Społecznej, członkowie 
Rady Seniorów wyjaśnią wszystkie wątpliwo-
ści i pomogą Państwu w wypełnieniu ankiety 
podczas dyżuru.

Zachęcamy do wypełnienie tej ankiety, 
ponieważ zależy nam na zdobyciu informacji 
od jak największą liczby osób.

Ankiety jako narzędzia badające potrzeby 
serniorów wraz z analizą pozyskanych za ich 
pośrednictwem danych, zostaną wykorzysta-
ne przy opracowaniu "Serockiego Programu 
Strategicznego na rzecz osób starszych... " 
- dokumentu ułatwiającego skuteczne działa-
nia na rzecz osób starszych oraz ubiegania się 
o środki finansowe na ten cel.  

Rada Seniorów Miasta i Gminy Serock 

ankieta-dla-seniorow/ W dystrybucję ankiet 
w środowiskach wiejskich zostaną również 
włączone Rady Sołeckie. 

"Niepodległą mamy we krwi" - podsumowano kampanię

W Warszawie, 18.11.2019 r., odbyła się 
konferencja podsumowująca wyniki kam-
panii "Niepodległą mamy we krwi", organi-
zowanej przez Stowarzyszenie Honorowych 
Dawców Krwi Legion oraz Wojskowy In-
stytut Wydawniczy - wydawcę miesięcznika 
"Polska Zbrojna".

Jak powiedział uczestniczący w konfe-
rencji Dyrektor Wojskowego Instytutu Wy-
dawniczego, Maciej Podczaski – W ramach 
kampanii krew zbierano w całym kraju od 
1 września do 18 listopada. Zorganizowano 
61 akcji krwiodawstwa, podczas których ze-
brano ponad 830 litrów krwi. - 1561 uczest-
ników kampanii zarejestrowało na portalu 
Legionu 2485 donacji, zwiększając licznik ze-
branej krwi o kolejne 1134 litry. W sumie ze-

braliśmy ponad 2 tys. litrów krwi. Nagrodzi-
liśmy 355 dawców podczas 71 dni konkursu 
towarzyszącego kampanii, 59 krwiodawców 
otrzyma nagrody główne i specjalne,…

Podczas konferencji zasłużeni w działal-
ności na rzecz honorowego krwiodawstwa i za 
"krzewienie idei ratowania ludzkiego życia" 
otrzymali Złoty, Srebrny i Brązowe Krzyże Za-
sługi. Wręczono również odznakę "Honorowy 

Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" 
nadaną decyzją ministra zdrowia Łukasza Szu-
mowskiego, który objął kampanię patronatem 
honorowym. Przyznano także m.in. odznacze-
nia "Serca Legionu". Burmistrz Miasta i Gminy 
Serock, Artur Borkowski odebrał podziękowa-
nia za udział i wsparcie w kampanii „Niepod-
ległą mamy we krwi”.

Źródło:polskieradio24.pl 
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Projekt „Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock”

Dnia 20 listopada 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku podpisał umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unij-
nych na  kwotę 1 086 423,85 zł o dofinansowanie projektu „Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock”. Projekt będzie realizowany od 
1 grudnia 2019 r. do 30 listopada 2021 r. 

Projekt zakłada m.in. objęcie 40 osób teleopieką oraz prowadzenie Klubu Seniora w Szadkach.
W remontowanym obecnie budynku w Szadkach, od stycznia 2020 r. planowane jest uruchomienie Klubu Seniora dla 20 osób.  Według 

założeń projektu, Klub Seniora w Szadkach będzie działał 3 razy w tygodniu po 6 godzin - w czasie, kiedy nie będą prowadzone działania na 
rzecz seniorów pomieszczenie to będzie również udostępniane na potrzeby dzieci i młodzieży.

Na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej www.ops.serock.pl będą zamieszczane informacje o rekrutacji do Klubu Seniora oraz 
dotyczące objęcia wsparciem osób niesamodzielnych teleopieką.

Wniosek na dofinansowanie 
kolejnych zajęć nauki pływania dla uczniów

W listopadzie 2019 r. Burmistrz Miasta 
i Gminy Serock złożył wniosek do Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki o dofinanso-
wanie w 2020 r. organizacji zajęć sporto-
wych dla uczniów, w ramach kolejnego 
programu powszechnej nauki pływania 
„Umiem pływać”. 

Program „Umiem pływać w gminie 
Serock 2020” skierowany jest do uczniów 
klas I - III, a w szczególności do uczniów 
klas III, którzy do tej pory nie brali udziału 
w programie. 

Nauką pływania zostanie objętych 197 
uczniów ze wszystkich szkół prowadzonych 
przez Miasto i  Gminę Serock - zapotrzebo-
wanie na taką liczbę uczestników zgłosiły 
szkoły. Zasady programu nie zmieniają się, 

dla ucznia dostępnych jest 20 godzin zajęć. 
Dzieci będą uczyły się pływać na basenie 
w Stanisławowie Pierwszym gm. Nieporęt 

oraz na basenie hotelowym w Hotelu War-
szawianka w Jachrance. Uczniowie nie po-
noszą żadnych kosztów programu, dlatego 
warto motywować dzieci do uczestnictwa 
w zajęciach. 

Pływanie przyczynia się do podnoszenia 
ogólnej wydolności organizmu, poprawia 
koordynację ruchową i sprawność fizyczną. 
Ćwiczenia w wodzie to również jeden ze spo-
sobów zapobiegania i korygowania wad po-
stawy i otyłości. Jest to świetna alternatywa 
dla odpoczynku przed komputerem.

Zachęcamy również dziadków i rodziców 
do wolontariatu -  sprawowania opieki nad 
dziećmi podczas przewozu na basen. Osoby 
zainteresowane mogą zgłaszać się do szkół.

ZOSiP Serock

Przekazanie dodatkowych środków na dodatki motywacyjne 
dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i przedszkoli 
prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock

Nauczyciel, dyrektor osiągający wysoką 
jakość pracy dydaktyczno-wychowawczej 
i opiekuńczej, zaangażowany w realizację 
czynności i zajęć dodatkowych poza obo-
wiązujące tygodniowe pensum, a także 
szczególnie efektywnie wykonujący zada-
nia i obowiązki na powierzonym stanowi-
sku - otrzymuje dodatek do wynagrodzenia 
zasadniczego w postaci dodatku motywa-
cyjnego.

Uchwałą z dnia 18 września 2019 r. Rada 
Miejska w Serocku podniosła pulę środków 

na dodatki motywacyjne dla nauczycieli, 
dyrektorów, która dotychczas wynosiła ok. 
224,00 zł na każdy etat pedagogiczny, a po 
zmianach wynosi ok. 300,00 zł. Środkami 
tymi  dysponują dyrektorzy i w zależności od 
oceny jakości pracy nauczyciela przyznają lub 
nie odpowiednią wysokość dodatku motywa-
cyjnego, który może oscylować w granicach 
od 112,00 zł  do ponad 1.000,00 zł miesięcz-
nie dla nauczyciela, w zależności od jakości 
jego pracy. 

Wysokość dodatku dla dyrektora szko-

ły, przedszkola ustala Burmistrz, biorąc pod  
uwagę rezultaty pracy dyrektora przekładają-
ce się na efekty pracy szkoły. 

W związku z tym, iż uchwała jest aktem 
prawa miejscowego, wprowadzenie jej zapi-
sów w życie następuje w listopadzie, ale ma 
zastosowanie do wynagrodzeń nauczycieli od 
dnia 1 września 2019 r., tak więc nauczyciele 
otrzymują zwiększone dodatki motywacyjne                           
z wyrównaniem od 1 września 2019 r. 

A. Melion
Dyrektor ZOSiP

Wyjazdy edukacyjne w ramach realizacji projektu 
Kluby Kluczowych Kompetencji 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

W listopadzie i grudniu 2019 r. ucznio-
wie klas starszych z Klubu Naukowca oraz 
Klubu Informatyka, uczestniczący w projek-
cie „Kluby Kluczowych Kompetencji” jeżdżą 
na wycieczki do Centrum Nauki Kopernik, 
na warsztaty z robotyki oraz pokazy filmowe 
w Planetarium. 

W dniach 6 i 19 listopada 2019 r. ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej w Jadwisinie 
i Szkoły Podstawowej w Serocku uczestni-
czyli w warsztatach, które odbyły się w La-
boratorium Robotycznym w Centrum Nauki 
Kopernik. Wycieczka zorganizowana była dla 
najstarszych uczestników zajęć informatycz-
nych, w ramach Projektu „Kluby Kluczowych 
Kompetencji”, współfinansowanego ze środ-
ków Unii Europejskiej.  

Uczestnicy zajęć przekonali się, że żyje-
my w drukowanym świecie, a obecnie może-

my wydrukować prawie wszystko – odzież, 
samochód, dom, ludzkie tkanki. Uczniowie 
zapoznali się bliżej z drukarką 3D, nauczyli 
się modelować i samodzielnie projektować 
obiekty w trójwymiarze. Każdy mógł stwo-
rzyć swój własny model i zabrać go ze sobą.

Po warsztatach uczniowie zwiedzali wy-
stawy, które znajdują się w Centrum Nauki 
Kopernik.

Zajęcia były prowadzone w ciekawy i róż-
norodny sposób, co sprawiło uczniom wiele 
radości i satysfakcji. Mieli niepowtarzalną 
okazję do rozwinięcia umiejętności z zakresu 
robotyki.

Kolejne wycieczki pozostałych szkół na 
warsztaty oraz do planetarium, przewidzia-
no na koniec listopada i w pierwszej połowie 
grudnia.

ZOSiP Serock 

W dniu 7 listopada 2019 r. w naszym przedszkolu obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji wszystkie grupy zebrały się 
w odświętnie udekorowanej sali, aby uroczyście świętować ten wyjątkowy dla Polaków dzień.

Głównym celem spotkania było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz poznanie symboli 
narodowych. Dzieci z czterech grup przedszkolnych prezentowały wiersze oraz piosenki patriotyczne. Każda grupa wykonała na tę uroczystość 
kotyliony w barwach ojczystych.

OŚWIATA

Święto Niepodległości 
w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu
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Karta Serocczanina

Górski Pejzaż – wystawa obrazów 
uczniów ze szkół gminnych

W serockim ratuszu, w dniach 15 -29 listopada 2019 r. prezento-
wana była wystawa poplenerowa p.t. „Górski pejzaż”. Prace wykona-
li uczniowie z gminnych szkół podstawowych pod kierunkiem pań: 
Agaty Dutkiewicz i Anny Pawlak. Organizatorem pleneru była Szkoła 
Podstawowa w Jadwisinie.

OŚWIATA

Chórzyści Szkoły Podstawowej w Zegrzu 
śpiewali na scenie Polskiego Radia

  Chór „Słowiki” 
Szkoły Podstawowej im 
Wojska Polskiego w Ze-
grzu miał niezwykłą 
możliwość uczestnicze-
nia w pięknym koncer-
cie pt. „Moniuszko inaczej śpiewany” w ramach ogólnopolskiego 
projektu Akademii Chóralnej - Śpiewająca Polska. Repertuar, który 
został przygotowany na to muzyczne wydarzenie, był ogromnym 
wyzwaniem dla naszym chórzystów, ponieważ składał się z utwo-
rów klasycznych wielkiego kompozytora, Stanisława Moniuszki. 
Uczniowie Szkoły w Zegrzu przez ponad 2 miesiące pracowali nad 
pieśniami, aby finalnie móc zaprezentować cudowne wykonanie. 
Koncert odbył się 8-go listopada w wyjątkowym miejscu, jakim jest 
Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego 
w Warszawie. 

Wielkie gratulacje należą się młodym śpiewakom za tak profesjonal-
ne opracowanie utworów, a także za wspaniałe reprezentowanie szkoły. 

Pani Anna Jarachowska – dyrygentka chóru Szkoły Podstawowej 
w Zegrzu – podkreśla, że koncert był na bardzo wysokim poziomie. 
Nasi uczniowie zrobili niesamowite postępy w rozwoju artystycznym. 
„Jestem z nich niebywale dumna, a praca z taką cudowną grupą to 
ogromna satysfakcja” - dodaje pani Anna Jarachowska. 

E. Lisowska, A. Jarachowska

Martyna Przybysz 
- laureatką ogólnopolskiego  konkursu plastycznego!!!

Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi we współpracy ze szkołami 
podstawowymi oraz Wojewódzkimi 
Ośrodkami Doradztwa Rolniczego 
w ramach projektu „Odpoczywaj na 
Wsi” zorganizowało ogólnopolski kon-
kurs plastyczny dla dzieci i młodzieży 
ze szkół podstawowych.

Celem konkursu było m. in. pro-
mowanie wśród uczniów wypoczyn-

ku na polskiej wsi i kreowanie wizerunku obszarów wiejskich 
jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne 
atrakcje.

30 października 2019 r. kapituła konkursu plastycznego pod na-
zwą „Odpoczywaj na wsi”, dokonała oceny zakwalifikowanych do eta-
pu ogólnopolskiego prawie 100 prac wykonanych przez dzieci i mło-
dzież ze szkół podstawowych i wyłoniła laureatów.

W II grupie wiekowej (wśród autorów prac z klas IV – VIII) dru-
gie miejsce zajęła Martyna Przybysz ze Szkoły Podstawowej im. Wi-
tolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej;

Dla laureatów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody, których 
uroczyste wręczenie odbędzie się 22 listopada 2019 r. w Pałacu Kultury 
i Nauki w Warszawie, podczas Międzynarodowych Targów Turystycz-
nych TT WARSAW.  Serdecznie gratulujemy!

Anna Januszek

W dniu 01.01.2020 r. rusza Program Kar-
ty Serocczanina. Wnioski o wydanie karty 
można składać od 02. 12. 2019 r. w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Serocku w referacie Spraw 
Obywatelskich (pokój 20). O wydanie karty 
mogą ubiegać się mieszkańcy Gminy Serock, 
którzy rozliczają podatek dochodowy (PIT) 
w urzędzie Skarbowym w Legionowie ze 
wskazaniem miejsca zamieszkania na terenie 
Gminy Serock. Karta jest dokumentem imien-
nym, ze zdjęciem, wydawanym bezpłatnie na 
okres 2 lat. Przy składaniu wniosku o wyda-
nie karty należy mieć ze sobą dowód osobisty, 
aktualną fotografię, pierwszą stronę zeznania 
podatkowego (PIT) oraz UPO (Urzędowe Po-
świadczenie Odbioru) wraz zwygenerowanym 
numerem dokumentu zgodnym z identyfika-

torem UPO, jeśli podatek za rok poprzedzający 
złożenie wniosku rozliczono przez Internet. 
W przypadku braku możliwości okazania 
zeznania podatkowego wnioskodawca może 
podpisać oświadczenie potwierdzające miej-
sce rozliczenia podatku dochodowego od osób 
fizycznych w ostatnio złożonej deklaracji wraz 
z potwierdzeniem miejsca zamieszkania na te-
renie Gminy Serock.

Karta Serocczanina
Uprawnia do zniżek i ulg przygotowa-

nych specjalnie do mieszkańców Gminy Se-
rock przez samorząd, jednostki gminne oraz 
firmy partnerskie. Wprowadzenie Karty ma 
na celu zwiększenie mieszkańcom dostępno-
ści obiektów, wydarzeń kulturalnych, sporto-

wych i rekreacyjnych oraz lokalnego trans-
portu zbiorowego.

O kartę mogą wnioskować:
•  Osoby zameldowane na pobyt stały 

w Gminie Serock.
•  Osoby mieszkające na terenie Gminy 

Serock, które rozliczają podatek do-
chodowy (PIT) w Urzędzie Skarbowym 
w Legionowie na rzecz Gminy Serock.

•  Rodzice uprawnieni do otrzymania 
Karty Serocczanina mogą wnioskować 
o wydanie karty dla swoich dzieci.

Więcej informacji na stronie www.se-
rock.pl w zakładce „Dla Mieszkańca” / Karta 
Seroczanina oraz w Referacie Spraw Obywa-
telskich ( 22 782 88 32 lub 22 782 88 52). 

Serock

KARTA SEROCCZANINA

Karta honorowana jest w punktach objętych programem Karty Mieszkańca 
Miasta i Gminy Serock znalezioną kartę prosimy zwrócić na adres 
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku ul. Rynek 21, 05-140 Serock

Anna Kowalska

Nr: 00000001
Data ważności: xx.xx.xxxx

 SEROCCZANINA
KARTA
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Narodowe Święto Niepodległości

W poniedziałek – 11 listopada 2019 r. – 
obchodziliśmy w Serocku Narodowe Święto 
Niepodległości. W tym wyjątkowym dniu – 
pełnym rodności z odzyskanej 101 lat temu 
niepodległości - wspominaliśmy trudną dro-
gę jaką przebyła nasz Ojczyzna aby odzyskać 
ukochaną Wolność - kręte ścieżki dziejowe, 

Następnie, jak co roku, wręczono na-
grody i wyróżnienia za wysokie osiągnięcia 
w dziedzinie kultury i sportu. Uchwałą Rady 
Miejskiej w Serocku wyróżnienie otrzyma-
ły następujące osoby: Pani Ewa Żmijewska 
– nauczycielka języka polskiego w Szkole 
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Se-

ga Gintowt - wychowanka Szkoły Baletowej 
w Krakowie, prowadząca od 2016 r. zajęcia 
w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Seroc-
ku. Pani Katarzyna Leszczyńska - absolwent-
ka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych 
w Olsztynie oraz Wydziału Architektury 
i Urbanistyki Politechniki Białostockiej. Jej 

zawieruchy wojenne, bohaterskie czyny tych, 
którzy swoje życie złożyli na ołtarzu walki na-
rodowowyzwoleńczej. Początkiem serockich 
obchodów była uroczysta sesja Rady Miej-
skiej w Serocku. Zgromadzeni na niej goście 
wysłuchali prelekcji dr. Mirosława Pakuły pt. 
„Drogi do Niepodległości. Serock i okolice 
w latach 1794-1918”. 

rocku. Pan Ryszard Świątecki - nauczyciel, 
wychowawca, sportowiec, od 19 lat związany 
z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Woli 
Kiełpińskiej. Pan Paweł Calak - czynny pił-
karz klubu sportowego Sokół Serock.

Podczas uroczystej sesji wręczono rów-
nież Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Se-
rock, które w tym roku otrzymali: Pani Kin-

zdjęcia można znaleźć w wydawnictwach 
promujących region Jeziora Zegrzyńskiego, 
kalendarzach, albumach, publikacjach oraz 
w kolekcjach prywatnych. Podczas II Nad-
narwiańskich Spotkaniach ze Sztuką w Se-
rocku prezentowała swoje prace na wystawie 
autorskiej pt. „Przestrzenie”. Poza tym brała 
udział w wystawach zbiorowych. Mikołaj 

Langer - 13-nasto letni mieszkaniec gminy 
z zamiłowaniem i sukcesami uprawiający 
kolarstwo MTB i kolarstwo szosowe. Do 
jego największych osiągnięć należą: I miejsce 

w 1. etapie 61. Małego Wyścigu Pokoju (jazda 
indywidualna na czas), I miejsce open na dy-
stansie FAN w PolandBike Marathon, Serock. 

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej 

w Serocku z okazji Święta Niepodległości 
wręczono tradycyjnie pierwsze dowody oso-
biste osobom, które swoje 18 urodziny ob-
chodziły w 2019 r.
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Świąteczny prezent
- opowiadania Karoliny Romanik zainspirowane pracami dzieci 
z Samorządowego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Serocku  

***Samanta i jej mama odprowadzały tatę 
na lotnisko. Dziewczynce było smutno, że jej 
tatuś musi wyjechać na tydzień. Dzielnie szła 
razem z  rodzicami, ale w jej oczach pojawiły 
się łzy. Tata Samanty od razu to zauważył i po-
wiedział:

-Nie płacz córeczko. Czas szybko zleci i nim 
się zorientujesz, będę z powrotem w domu. 
Dziewczynka jednak nie rozchmurzyła się.

- Chodź – powiedział tata. Kiedy samo-
lot będzie odlatywał, będziesz mogła na nie-
go popatrzeć razem z mamą. To naprawdę 
ciekawy widok. Przecież jeszcze nigdy nie 
widziałaś startującego samolotu. Na te sło-
wa Samanta ożywiła się. Rzeczywiście, jesz-
cze nigdy czegoś takiego nie widziała. Otarła 
oczy z łez i z zaciekawieniem ruszyła przed 
siebie.

Kiedy żegnała się z tatą, znów zrobiło jej 
się przykro, ale rozweselało ją to, że niedługo 
zobaczy po raz pierwszy w swoim życiu, jak 
odlatuje samolot. Gdy maszyna unosiła się 
w powietrze, Samanta aż  otworzyła usta. Ten 
widok ją zachwycił.

Od razu po powrocie do domu chwyciła 
za  kredki i narysowała ogromny samolot. To 
miał być prezent dla taty.

Tata wrócił w Wigilię. Kiedy tylko otwo-
rzył drzwi do domu, Samanta rzuciła mu się 
na szyję. Wręczyła mu też swój rysunek. W za-
mian za to tata podarował jej świąteczny pre-

zent przywieziony zza granicy. Kiedy Samanta 
go rozpakowała, nie mogła uwierzyć własnym 
oczom. Był to samolot sterowany pilotem. 
Dziewczynka aż krzyknęła z radości. To był 
najszczęśliwszy dzień w jej życiu.

***

Na miejsca, gotowi, start! Rozległ się 
dźwięk zapalanych silników i auta ruszyły do 
wyścigu.

Dominik był bardzo podekscytowany. Kie-
rował złotą wyścigówką i starał się z całych sił, 
by  dotrzeć na metę jako pierwszy. Wiedział, że 
inni zawodnicy też są świetnie przygotowani, 
ale wierzył, że uda mu się wygrać.

Minęło kilka minut, samochody robi-
ły już ostatnie okrążenie, wszyscy czekali 
w napięciu na przekroczenie mety przez 
samochody.

Na prowadzenie wyszło żółte auto 
o  numerze 51. Jednak Dominik jechał tuż 
za nim. Trwały ostatnie sekundy zawodów, 
gdy wyprzedzał żółtą wyścigówkę. Już do-
jeżdżał do mety, był od niej tuż tuż, gdy 
wtem…obudził się. Okazało się, że wyścigi 
mu się przyśniły. Ach, jaki to był piękny sen 
– pomyślał chłopiec.

Niedługo potem Dominik dostał na święta 
wymarzoną złotą wyścigówkę. Kiedy ją ujrzał, 
jego radości nie było końca. Potem codziennie 
bawił się nią w emocjonujące zawody, w któ-
rych oczywiście zawsze zajmował pierwsze 
miejsce.

rysunek Samanty

rysunek Dominika 

Więcej opowiadań na www.kultura.serock.pl

Po zakończeniu sesji wszyscy zebrani 
goście przeszli do kościoła p.w. św. Anny, 
gdzie pod przewodnictwem ks. wicedzie-
kana Andrzeja Marchlewskiego, probosz-
cza parafii Wola Kiełpińska i w asyście ks. 
kanonika dr. Dariusza Rojka modlili się za 
wolność Ojczyzny, dobro Polaków i prosi-
li o wieczny pokój dla tych, którzy oddali 
życie za Polskę. Muzyczną oprawę mszy 
świętej zapewnił chór Cantores Adalberti 
pod przewodnictwem Jana Krutula, a za 
wspaniałe wykonanie Ave Maria na trąbce 
odpowiadał Łukasz Kurpiewski. Następ-

nie uczestnicy nabożeństwa przeszli na 
plac koło ratusza, gdzie w południe, wraz 
z całą Polską odśpiewali hymn. Po odczy-
taniu Apelu Pamięci, kompania Centrum 
Łączności i Informatyki w Zegrzu oddała 
salwę honorową. Tradycyjnie delegacje 
różnych środowisk złożyły pod tablicą pa-
mięci wiązanki i znicze. Burmistrz Miasta 
i Gminy Serock przekazał zgromadzonym 
życzenia radosnego świętowania i podzie-
lił się swoją refleksją nad potrzebą dbania 
i pielęgnowania wolności, która nie zosta-
ła dana nam raz na zawsze. Oprawę mu-

zyczną uroczystości pod tablicą pamięci 
przygotowało CKiC w Serocku wraz z Łu-
kaszem Kurpiewskim (trąbka). Tradycyj-
nie na zakończenie obchodów, zebranych 
gości zaproszono na degustację wojskowej 
grochówki. Na rynku można było obej-
rzeć sprzęt wojskowy (łącznościowy) oraz 
spróbować swoich sił na strzelnicy pneu-
matycznej. 

Dziękujemy Państwu za liczną obecność 
i wspólne uczczenie tej ważnej dla Polski 
rocznicy.

Redakcja
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KULTURA

Nagroda specjalna dla Katarzyny Lipskiej
W legionowskiej sali widowiskowej odbył się (10 listopada 2019 r.) VI Przegląd Pieśni Pa-

triotycznej Viva Polonia.
Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów 

i Osób Represjonowanych Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marsz. J. Piłsudskiego, Muzeum 
Niepodległości w Warszawie, PCK Klub HDK w Legionowie, Legionowskiego Stowarzyszenia 
AMICUS oraz Prezydenta Miasta Legionowo. 

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku reprezentowały dwie solistki: Julia Szpiglewska 
(instruktor: Maja Radomska) i Katarzyna Lipska (instruktor: Monika Misiura). 

Jury przeglądu przyznało nagrodę specjalną Katarzynie Lipskiej - za interpretację i wyko-
nanie utworów „Żołnierzu-panienko” oraz „Sen o Katyniu”.

CKiCz w Serocku

KULTURA

Małe Grand Prix w Łomiankach 
– sukcesy młodych tancerzy z Serocka

17 listopada br. podopieczni Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Serocku wzięli 
udział w swoim pierwszym turnieju tańca 
towarzyskiego Małe Grand Prix w Łomian-

KULTURA

Spektakl "Sklep z Facetami”
27 października br., sala Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku 

wypełniła się po brzegi, a wszystko to za sprawą organizowanego po raz 
kolejny Wieczoru w Teatrze. Na deskach sceny zagościła sztuka pt. „SKLEP 
Z FACETAMI ‘‘, w reżyserii Patrycji Szczepanowskiej. Główne role w spek-
taklu zagrali: Patrycja Szczepanowska, Sonia Jachymiak oraz Piotr Wątroba. 

Główna bohaterka, Marzena świętuje trzydzieste dziewiąte urodziny, 
a jej wieloletni partner oświadcza, że odchodzi. Świat Marzeny ległby w gru-
zach, ale natychmiast otrzymuje ona wsparcie swojej młodszej siostry. Dan-
ka, przebojowa studentka, jest „na bieżąco” z romantycznymi relacjami i wie 
co robić, by się dobrze bawić. Zabiera Marzenę do „sklepu z facetami” - jej 
życie zmienia się diametralnie. Wokół Marzeny pojawiają się coraz bardziej 
interesujący mężczyźni.

Relacje tuż po spektaklu mówią wszystko: "Już dawno się tak nie ubawi-
łam, teksty w punkt, oddają prawdę .... Brawo", "Sztuka zabawna, można się 
dobrze pośmiać szczególnie, gdy ma się w okolicach czterdziestki"

CKiCz w Serocku

kach o Puchar Pani Burmistrz. Dwie pary 
reprezentowały nas w barwach klubu EMKA 
DANCE ACADEMY - pod opieką p. Marty 
Kubizny-Lemieszkiewicz.

Milena Kopacz i Piotr Kornafel zdobyli 
1 miejsce w kategorii 12-13 lat klasa H, poko-
nując 7 par. 

Gabriela Kozłowska i Michal Klejnow-
ski podjęli rywalizacje w kategorii 10-11 kla-
sa H, zajmując miejsce 2. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu 
sukcesów!

CKiCz w Serocku

Zapraszamy na widowisko Szczodre Gody
Zapraszamy na SZCZODRE GODY, 

ostatnie już widowisko obrzędowe reali-
zowane w ramach projektu „Rola Folklo-
ra, czyli serockie poszukiwania lokalnej 
obrzędowości i gawędy o dawnych zwy-
czajach”.

Szczodre Gody albo Święto Zimowego 
Staniasłońca to jedno z czterech najważ-
niejszych świąt solarnych, to czas powrotu 
światła, który dawni Słowianie obchodzili 
bardzo uroczyście i świętowali przez wiele 
dni. Współcześnie, w czasie dawnych Świąt 
Godowych, obchodzimy Boże Narodzenie, 
Nowy Rok i święto Trzech Króli. Nazwa 
Szczodre Gody przestała być powszechnie 
używana w XVIII w., jednak w niektórych 
regionach Polski nadal funkcjonuje, m.in. 
na Kaszubach. Na scenie, która na czas wi-
dowiska stanie się wiejską izbą, nie będzie 
tradycyjnej choinki – ta przyszła do nas 
z Niemiec dopiero w XIX wieku, nie będzie 
też śpiewania kolęd, za to będą szczodrusz-
ki (nazwa kolęda, w odniesieniu do pieśni, 
pojawiła się w XVI w., a wcześniej nazywa-
no tak zwyczaj odwiedzania się nawzajem 
w pierwszy dzień nowego roku – od łaciń-
skiego calendae, co w dosłownym tłuma-
czeniu oznacza „pierwszy dzień miesiąca”).

Świętować i wskrzeszać piękne słowiań-
skie tradycje będziemy już 14 grudnia – ozdo-
bimy diducha i podłaźniczkę, zrobimy szczo-
draki, opowiemy o dwunastnicy i zwyczajach 
związanych z przepowiadaniem pogody na 
cały nowy rok, podmuchamy na duchy i roz-
sypiemy ziarno. Jeśli chcecie dowiedzieć się 
więcej, bądźcie tego dnia z nami o godz. 18:00 
w sali widowiskowej CKiC w Serocku.

Zapraszamy.
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KULTURA

Koncert „Polonia Semper Fidelis”
Wieczorny koncert „Polonia Semper Fidelis” był patriotycznym zakończeniem obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Serocku 

– odbył się 11 listopada w sali widowiskowej CKiC. Do wspólnego śpiewania wraz z artystami teatrów Warszawskich: Julitą Kożuszek, Dorotą 
Wasilewska i Julianem Mere zaprosiła Dyrektor CKiC w Serocku, Renata Mulik.

Koncert rozpoczął się od wspólnego zaśpiewania hymnu. W dalszej części spotkania artyści przedstawili program słowno-muzyczny zawie-
rający piękne teksty, pieśni i piosenki mówiące o niepodległości. Wykonanie znanych utworów w nowych aranżacjach, wzbogacone aktorską 
ekspresją towarzyszącą czytaniu tekstów wzbudziło uznanie wśród publiczności.

CKiCz w Serocku

Drama i Ruch Rozwijający
Od września br. w Serocku pojawiły się cie-

kawe zajęcia wspomagające harmonijny rozwój 
najmłodszych. Zajęcia, angażujące nie tylko 
dzieci, ale także ich rodziców odbywają się wg. 
metody Weroniki Sherborne. Podczas cyklicz-
nych spotkań, dzieci wyrażają siebie w ruchu, 
nabierają świadomości ciała, eksperymentują 
z przestrzenią i przedmiotem, uczą się współ-
działać w grupie, uwrażliwiają się muzycznie, 

a rodzice, bawiąc się wraz z nimi, wzmacniają 
łączące ich więzi, rozbudzając przy okazji swoje 
„wewnętrzne dzieci”. Nowatorskie spotkania dla 
dzieci i rodziców prowadzi pani Anna Kutkow-
ska – dyplomowana aktorka, instruktorka tańca 
i trenerka dramy, która z zamiłowania reżyseru-
je, prowadzi także autorskie szkolenia z komu-
nikacji i holistycznego rozwoju. Współpracując 
z Warszawskim Centrum Innowacji Eduka-

cyjnych i Szkoleń, stworzyła zajęcia oparte na 
dramie i psychomotoryce. Zajęcia z ruchu roz-
wijającego prowadzi w różnych grupach wie-
kowych, pomaga też dzieciom niepełnospraw-
nym. Zajęcia Dramakids, dla zainteresowanych 
aktywnym i twórczym spędzaniem czasu ze 
swoimi pociechami - dziećmi od pierwszego do 
trzeciego roku życia - prowadzi w serockim stu-
diu Catfit dwa razy w tygodniu.

KULTURA

Zaduszki Jazzowe w Serocku z „Krzysia Górniak Quartet”

Tradycja zaduszek jazzowych ma już 
niemal pół wieku. Zapoczątkowali ją kra-
kowscy artyści jazzowi. 3 listopada po raz 
pierwszy odbyły się w Serocku. Na scenie 
CKiCz w zagrał zespól jazzowy Krzysia 
Górniak Quartet w składzie: Krzysia Gór-
niak – gitara, Ilona Damięcka – piano, Mi-
chał Jaros – kontrabas, Krzysztof Dziedzic 
– perkusja.

To była prawdziwa uczta muzyczna - sub-
telne i oryginalne oblicze jazzu, ilustracyjna 
muzyka, nasycona emocjami, nastrajającą do 
przemyśleń o zaduszkach. Krzysia Górniak 
wybrała na ten szczególny koncert muzyczny 
zapis fragmentów wspomnień o wydarze-

niach, które były z nią związane i osobach, 
których nie ma już wśród nas.

...”Kruchość losu jest częścią życia i czym 
bardziej zdajemy sobie sprawę z nieuchron-
ności przemijania, tym bardziej doceniajmy 
czas, który nam pozostał"... Krzysia Górniak.

Koncert trwał ponad godzinę, a widzowie 
mieli wrażenie jakby czas się zatrzymał. Na 
zakończenie można było spotkać się z Krzy-
sią Górniak i zdobyć autograf na jednej z płyt. 
Za wprowadzenie w nastój zadumy, dziękują 
artystom - Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Serocku oraz Powiatowa Instytucja Kultury 
w Legionowie.

CKiCz w Serocku

KULTURA

Koncert z okazji Dnia Seniora

W sobotę, 26 października odbył się Kon-
cert z Okazji Dnia Seniora. Przybyłych Senio-
rów przywitała Dyrektor Centrum Kultury 
i Czytelnictwa, Renata Mulik, a gospodarze 
całego spotkania Burmistrz, Artur Borkowski 
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej, Mariusz 
Rosiński złożyli życzenia zgromadzonym na sali 
Seniorom. Burmistrz w swoim przemówieniu 

podziękował za współpracę i dotychczasową 
aktywność, zaangażowanie i troskę o wspólne 
dobro gminy oraz zwrócił uwagę na zwiększają-
cą się rolę seniorów w życiu społecznym miasta.

Program słowno–muzyczny pt. „Senio-
rzy – Seniorom, czyli śpiewaj razem z nami” 
przedstawił Zespół Artystyczny „DESA” pod 
kierownictwem pani Janiny Patockiej przy 

akompaniamencie Macieja Nowickiego. Ze-
spół ten działa przy Gminnym Ośrodku Kul-
tury POMPA w Pomiechówku.

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

CKiCz w Serocku
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SPORT

Rozgrywki unihokeja 
dziewcząt i chłopców w ramach MIMS

SPORT

Szachowy sukces Antka Olszewskiego w Półfinale 
Mistrzostw Polski Juniorów

SPORT

Powiatowe rozgrywki piłki nożnej 
dziewcząt i chłopców w ramach MIMS

SPORT

Wyniki gminnych eliminacje mini koszykówki

SPORT

Liga e-sportowa FIFA 2019

Antek Olszewski z naszej sekcji sza-
chowej w pięknym stylu zajął I miejsce 
w Półfinale Mistrzostw Polski Juniorów po 
7 dniach solidnej i stabilnej gry. Turniej 
odbył się w Ustroniu 9-16.11.2019 r. Tym 
samym awansował do Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży (Mistrzostw Polski), która 
w przyszłym roku odbędzie się na przełomie 
marca i kwietnia w woj. lubelskim. W tym 
roku Półfinały były rekordowe pod wzglę-
dem frekwencji. Tylko w Antka grupie wie-
kowej o awans walczyło 50 chłopców z całej 
Polski. Brawo Antek.

OSiR

W sobotę 26 października br. odbyły się gminne eliminacje mini 
koszykówki w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 

Końcowa klasyfikacja przedstawia się następująco. 
Dziewczęta:
I miejsce - Szkoła podstawa w Woli Kiełpińskiej
II miejsce - Szkoła podstawa w Jadwisinie
III miejsce - Szkoła podstawa w Serocku
IV miejsce - Szkoła podstawa w Zegrzu
Chłopcy:
I miejsce - Szkoła podstawa w Woli Kiełpińskiej
II miejsce - Szkoła podstawa w Serocku
III miejsce - Szkoła podstawa w Jadwisinie 
W następnym powiatowym etapie rozgrywek nasza gminę będzie 

reprezentować Szkoła z Woli Kiełpińskiej.  
OSiR

W dniu 9. 11.2019 r., w Szkole Podstawowej w Serocku odbyły się 
gminne rozgrywki unihokeja dziewcząt i chłopców w ramach Mazo-
wieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej .

Wyniki w kategorii dzieci - chłopcy i dziewczęta
1. SP Wola Kiełpińska
2. SP Serock
Wyniki w kategorii młodzież - chłopcy i dziewczęta
1. SP Serock
2. SP Wola Kiełpińska
Na szczeblu powiatowym bardzo dobrze zaprezentowali się 

uczniowie SP w Woli Kiełpińskiej, prowadzeni przez Pana Daniela Kę-
saka, którzy w kategorii „dzieci” wywalczyli II miejsce wśród chłop-
ców i III miejsce wśród dziewcząt.
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Legionowo było gospodarzem powiatowych rozgrywek piłki nożnej dziewcząt i chłopców w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w kategorii młodzież czyli uczniów z VII i VIII klasy. Drużyny reprezentujące naszą gminę wypadły w tych rozgrywkach bardzo do-
brze. Drużyna SP Wola Kiełpińska zajęła III miejsce w kategorii  dziewcząt. Gratulacje dla zawodniczek i trenera, Ryszarda Świąteckiego.

Natomiast w kategorii chłopców  reprezentowała nas Szkoła z Serocka, która zajęła IV miejsce.
OSiR

Mamy przyjemność zakomunikować, iż objęty patronatem przez Miasto i Gminę 
Serock 1. sezon ligi e-sportowej FIFA 2019 na konsolach PS4 właśnie dobiegł końca. 
Pierwsze miejsce zajął Damian Kawczyński, który w spotkaniu finałowym pokonał To-
biasza Skurę. 

Tego typu liga e-sportowa jest pewnego rodzaju nowością zarówno w naszym powie-
cie, jak i sąsiadujących. Dostrzegając olbrzymi potencjał w tego typu wydarzeniach po-
stanowiliśmy wesprzeć portal NoToSport, który organizował tę ligę. Szczególnie dlatego, 
że NoToSport E-Sport Leagues to nie tylko FIFA, ale także Counter Strike oraz League 
of Legends. We wszystkich ligach udział brało ponad 120 zawodników i rozegrano ponad 
800 spotkań. 

Głównym sponsorem i fundatorem nagród ligi FIFA 2019 było Miasto i Gmina Serock. 
Damian Kawczyński oprócz pamiątkowego pucharu, otrzymał także najnowszą grę FIFA 2020 
i sprzęt sportowy.

OSiR
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SPORT

Święto Niepodległości na sportowo – tenis stołowy
Święto Niepodległości na sportowo, 

a dokładnie przy stole do tenisa stołowego. 
Członkowie Sekcji OSiR Tenisa Stołowego 
uczestniczyli w dwóch turniejach. W so-
botę 9 listopada na własnym terenie czyli 
w Serocki grali w turnieju zorganizowa-
nym przez OSiR Serock. Obsada turnieju 
była bardzo liczna - wszystkich grających 
zawodników było 85. Turniej rozgrywa-
ny był w kategoriach szkolnych, ale nie 
zapomnieliśmy również o dorosłych, któ-
rzy wystartowali w kategorii Open Kobiet 
i Mężczyzn.

Szczegółowe wyniki poniżej:
Kategoria rocznik 2011 i młodsi
Dziewczęta
1. Małgorzata Końska
2. Ada Musielewicz
3. Anna Siarkowska
Kategoria 2010/2009
Dziewczęta
1. Julia Szulakowska
2. Liliana Tylka
3. Kamila Siulerzycka
Kategoria 2010/2009 + 2011 i młodsi
Chłopcy
1. Ignacy Sławiński
2. Igor Szymański
3. Bartosz Ochtabiński

Kategoria 2008/2007
Dziewczęta
1. Anna Zdunek
2. Małgorzata Majchrzak
3. Zuzanna Mulik
Kategoria 2008/2007
Chłopcy
1. Maciej Janik
2. Jan Sztolsztener
3. Filip Kłosiński
Kategoria 2006 i starsi
Dziewczęta
1. Katarzyna Trochimiuk

SPORT

Relacja z XVII Biegu Niepodległości

SPORT

Turniej Piłki Siatkowej 
z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

W niedzielę 27.10.2019 r. w Serocku odbył się już XVII Bieg Nie-
podległości, w którym wzięło udział ponad 200 uczestników. Bieg 
główny odbył się na atestowanej trasie 10 km, która prowadziła przez 
ulice miasta Serock i teren Hotelu Narvil, natomiast marsz Nordic 
Walking odbył się na trasie 5 km również ulicami miasta na połowie 
dystansu trasy biegowej.

Równo o godzinie 12:45 wystartował bieg na 10 km. Rozgrzew-
kę dla zawodników poprowadził Krzysztof Człapski. Zaraz po bie-
gaczach wystartował Nordic Walking. Najlepszy zawodnik na mecie 
w marszu z kijkami pojawił się po 27 minutach, zaś najlepszy biegacz 

potrzebował 33 minut, żeby przekroczyć linię mety. Po zakończonym 
biegu lub marszu uczestnicy mogli udać się na ciepły posiłek i gorącą 
czekoladę.

Na zakończenie najlepsi biegacze i biegaczki oraz uczestnicy marszu 
Nordic Walking zostali udekorowani pucharami i nagrodami rzeczowy-
mi w poszczególnych kategoriach. Ceremonie zakończenia XVII Biegu 
Niepodległości poprowadził Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Se-
rocku, Maciej Goławski wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Se-
rocku, Mariuszem Rosińskim oraz Krzysztofem Człapskim.
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W fantastycznej atmosferze sportowej, 
3 listopada 2019 r., w hali sportowej PZSP 
w Serocku został rozegrany niepodległo-
ściowy Turniej Piłki Siatkowej. Do turnieju 
przystąpiło aż 8 zespołów mających w swoich 
szeregach zawodników, którzy występują lub 
występowali w ligach siatkarskich.

Turniej został podzielony na dwie grupy 
A i B. Do grupy A trafiły zespoły: MPC Ri-
viera Warszawa, Neobrand Volley Białystok, 
Gwardia Legionowo i Siatkarz Ząbki. Grupa 
B, to zespoły: Prefbud Wyszków, Pułtusk, 
Hultaje i Nasielsk.

Po zaciętej walce w grupach do półfina-
łu z grupy A awansowały zespoły z Warsza-
wy i Białegostoku, zaś z grupy B awansowały 
drużyny Nasielska i Wyszkowa.

W pierwszym półfinale spotkały się dru-
żyny MPC Riviera Warszawa i Prefbud Wy-
szków. Do wyłonienia zwycięzcy tego meczu 
drużyny potrzebowały trzeciego decydują-
cego seta, w którym lepszy okazał się team 
z Wyszkowa wygrywając 2:1, a tym samym 
meldując się w finale. Drugi półfinał zwiasto-
wał również zaciętą walkę, gdy na przeciwko 
siebie stanęły ekipy z Nasielska i Białegosto-
ku. Jednak tutaj zwycięzcy grupy "B" Nasielsk, 
musieli uznać wyższość drużyny z Białegosto-
ku, która wygrała również po tie breaku 2:1.

W meczu o trzecie miejsce stanęły na 
przeciwko siebie przegrani meczów półfi-
nałowych MPC Riviera Warszawa i zespół 

z Nasielska. Po zaciętej walce, trzeci stopnień 
na podium wywalczyła drużyna z Warszawy 
wygrywając w meczu 2:0. Finałowe starcie to 
pojedynek dwóch doświadczonych drużyn 
z Wyszkowa i Białegostoku. Swoją wyższość 
pokazali Ci pierwsi pokonując Neobrand Vol-
ley Białystok 2:0 tym samym wygrywając cały 
turniej.

Na koniec turnieju najlepsze drużyny 
otrzymały z rąk Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock, Artura Borkowskiego puchary oraz 
nagrody rzeczowe. Dodatkowo zostały przy-
znane również nagrody indywidualne dla wy-
różniających się zawodników.

2. Natalia Śledziewska
3. Dorota Wysocka
Kategoria 2006 i starsi
Chłopcy
1. Dawid Staniszewski

2. Dominik Buraczewski
3. Paweł Heleniak
Open Kobiet
1. Katarzyna Trochimiuk
2. Renata Szulecka

3. Małgorzata Zdunek
Open Mężczyzn
1. Mariusz Nałęcz
2. Damian Brylak
3. Maciej Janik

OSiR

II MIEJSCE – NEOBRAND VOLLEY 
BIAŁYSTOK

III MIEJSCE – MPC RIVIERA WAR-
SZAWA

Dziękujemy wszystkim zawodnikom za 
przybycie na turniej piłki siatkowej do Seroc-
ka. Z roku na rok poziom turnieju jest znacz-
nie wyższy co bardzo cieszy, ponieważ może-
my obserwować wspaniałe mecze i efektowne 
akcje na wysokim poziomie. Turniej zorga-
nizował i przygotował z ramienia Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Serocku, Tomasz Kowal-
ski. Zapraszamy na kolejne turnieje!

OSiR

Kolejność końcowa :
I MIEJSCE – PREFBUD WYSZKÓW
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