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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

Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Szadkach
12 grudnia 2019 r. komisja odbioru robót 

budowlanych dokonała odbioru końcowego 
zadania pn. Utworzenie i wyposażenie Klu-
bu Senior+ w m. Szadki. Umowa w sprawie 
realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia 
została podpisana 10 października 2019 r. 
Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu 
nieograniczonego była firma Usługi Ogól-
no-Budowlane Tadeusz Głowiński z siedzi-
bą w Nowym Dworze Mazowieckim. Cał-
kowity koszt realizacji robót budowlanych 
oraz dostawy wyposażenia klubu wyniósł 
595.032,15 zł. Miasto i Gmina Serock uzy-
skała na realizację zadania dofinansowanie 
w wysokości 150.000,00 zł z rządowego pro-
gramu Senior+, którego podstawowym celem 
jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w 
życiu społecznym osób starszych.

Przypominamy, że budynek, który został 
wyremontowany i zaadaptowany na klub Se-
nior+, jeszcze z początkiem roku był przed-
miotem dzierżawy. Po wypowiedzeniu umo-
wy dzierżawy przez ówczesnego najemcę 
i bezskutecznych poszukiwaniach nowego, 
gmina podjęła decyzję o przeznaczeniu loka-
lu na utworzenie Klubu Senior+. Roboty bu-
dowlane objęły gruntowny remont budynku, 
począwszy od wykonania izolacji ścian fun-
damentowych, skończywszy na wykonaniu 
nowego ocieplenia i pokrycia dachowego, 
obróbek blacharskich (parapety, rynny, rury 
spustowe), izolacji przeciwwilgociowych, 
przeciwwodnych i cieplnych. Ponadto wy-
konano wejście i podjazd dostosowane dla 
osób niepełnosprawnych w nowym miejscu, 
wykonano nowe posadzki wykończone płyt-

kami i wykładziną winylową, przebudowano 
układ pomieszczeń wewnątrz budynku wy-
dzielając salę do ćwiczeń ruchowych oraz 
łazienki w tym dla osób niepełnosprawnych, 
wymienione zostały okna i drzwi, a ocieplo-
na elewacja zyskała wykończenie w postaci 
silikonowego tynku dekoracyjnego. Wymia-
nie podlegały również instalacje sanitarne 
(wod.-kan., c.o., c.w.u.) wraz z montażem 
nowego pieca gazowego, instalacja elek-
tryczna oraz wykonano nową instalację tele-
techniczną oraz alarmową. Ściany wewnątrz 
budynku zostały otynkowane na nowo 
i pomalowane w stonowane kolory, wyko-
nano sufity z płyt g-k podwieszanych na 
systemowym stelażu, okładziny ścian z gla-
zury w łazienkach oraz przy zabudowie ku-
chennej. Prace objęły również przebudowę 
infrastruktury zewnętrznej w postaci sieci 
kanalizacyjnej wraz z montażem separatora 

ścieków oraz rozbiórkę tarasu i schodów. 
Zamówienie obejmowało również dosta-
wę i montaż kompleksowego wyposażenia 
budynku w sprzęt rtv-agd, meble, sprzęt 
sportowo – rehabilitacyjny (drabinki, piłki 
lekarskie, materace), umożliwiające już dziś 
użytkowanie obiektu. 

Przeprowadzony odbiór końcowy umoż-
liwi zawiadomienie odpowiednich służb 
i przeprowadzenie pozostałych odbiorów 
m.in. przez Sanepid, Państwową Straż Pożar-
ną i ostatecznie złożenie wniosku do PINB-
-u w Legionowie o wydanie pozwolenia na 
użytkowanie. Liczymy, że z końcem stycznia 
przyszłego roku klub zostanie udostępniony 
naszym Seniorom. Administratorem obiek-
tu będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Se-
rocku. 

Referat Przygotowania 
 i Realizacji Inwestycji

OCHRONA ŚRODOWISKA

Warsztaty ekologiczne 
pn. „Święta w duchu Zero Waste”

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia, w ramach realizowanego przez 
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Le-
śnictwa programu „Serock dla zrównoważo-
nego rozwoju” zaprosiliśmy uczniów klas IV 
szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy 
Serock na warsztaty ekologiczne pn. „Święta 
w duchu Zero Waste”. 

Celem warsztatów było zapoznanie 
dzieci z ideą filozofii zero waste, której 
głównym założeniem jest minimalizowa-
nie ilości odpadów oraz wykorzystywanie 
zbędnych materiałów jako nowych zaso-

bów. Życie zgodnie z ideą zero waste opiera 
się o tzw. zasadę 5R, tj.:

Refuse (odmawianie) – powstrzymywa-
nie się od kupowania rzeczy, które nie są nam 
niezbędne,

Reduce (ograniczanie) – ograniczanie się 
w pozyskiwaniu dóbr materialnych;

Reuse (ponowne użycie) – wielokrotne 
używanie tego samego przedmiotu;

Recycle (segregowanie i przetwarzanie) – 
wykorzystywanie rzeczy, które pierwotnie nie 
miały być używane więcej niż jeden raz – kre-
atywne wykorzystanie zbędnych przedmiotów;

Rot (kompostowanie) – gromadzenie 
odpadów organicznych i przerabianie ich na 
naturalne nawozy lub energię.

W warsztatach udział wzięli uczniowie ze 
szkół podstawowych w Jadwisinie, Serocku i 
Woli Kiełpińskiej. W sumie warsztaty objęły 
cykl pięciu spotkań, podczas których dzieci 
zyskały wiedzę na temat rodzajów odpadów, 
zasad ich prawidłowej segregacji, recyklingu 
poszczególnych surowców oraz nauczyły się 
rozpoznawać ekoznaki. Wspólnie z dziećmi 
szukaliśmy sposobów na ograniczanie ilość 
odpadów w swoich domach i najbliższym 

otoczeniu. Na zakończenie warsztatów zapre-
zentowaliśmy dzieciom praktyczne sposoby 
wykorzystania odpadów w przygotowywaniu 
bożonarodzeniowych dekoracji i świątecznych 
upominków, po czym wspólnie z nimi przy-
stąpiliśmy do ich wykonania. Efektem warsz-
tatów były wspaniałe, ręcznie wykonane przez 
dzieci ozdoby świąteczne w postaci wianków, 
bombek, mini choinek oraz lasów w słoiku. 

Warsztaty ekologiczne to nie pierwsza 
tego typu akcja prowadzona w ramach pro-
gramu „Serock dla zrównoważonego rozwoju”. 

W październiku br. z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Krajobrazu odbył się cykl spa-
cerów edukacyjno-krajobrazowych wzdłuż 
malowniczego brzegu Jeziora Zegrzyńskiego 
- szlakiem ścieżki dydaktycznej krajoznaw-
czo-turystycznej Serock-Jadwisin. Miejscem 
zbiórki był początek ścieżki dydaktycznej (ko-
niec ulicy Rybaki), gdzie znajduje się witacz 
i tablica z przebiegiem ścieżki. Spacer kończył 
się w Rezerwacie Przyrody „Wąwóz Szaniaw-
skiego”, w którym uczniowie podziwiać mogli 
serockie pomniki przyrody. Długość trasy wy-

nosiła ok. 2,5 km. Do udziału w spacerze zgło-
sili się uczniowie klasy IIIa z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej oraz 
uczniowie klas II i III ze Szkoły Podstawowej 
im. Mikołaja Kopernika w Serocku. W sumie 
w spacerze wzięło udział ponad 100 osób!

Mamy nadzieję, że aktywnie spędzony 
czas oraz przekazana wiedza wpłyną pozy-
tywnie na kształtowanie się proekologicznych 
zachowań wśród uczniów.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

OCHRONA ŚRODOWISKA

II część informacji odpadowej...
Zmiany w gminnej gospodarce odpada-

mi komunalnymi od 2020 roku
Zgodnie z przyjętymi 27 listopada br. 

przez Radę Miejską w Serocku uchwałami 
dot. gospodarowania odpadami komunalny-
mi na terenie Miasta i Gminy Serock podję-
tymi w związku z ostatnimi zmianami ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach, jak również wobec trudnej sytuacji na 
mazowieckim rynku śmieciowym, informu-
jemy Państwa o najważniejszych zmianach 
w tej dziedzinie:

1. obowiązek selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych dotyczy wszystkich wła-

ścicieli nieruchomości, także tych, którzy do-
tychczas deklarowali brak segregacji

2. opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy stanowi 
iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących 
daną nieruchomość i stawki wynoszącej 26 zł, 

3. w przypadku nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe, lub innych nieru-
chomości wykorzystywanych na cele rekreacyj-
no – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie 
przez część roku, ustalono ryczałtową stawkę 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi za rok od domku letniskowego lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekre-
acyjno – wypoczynkowe w wysokości 169,00 zł.

4. wobec właścicieli nieruchomości, 
którzy nie dopełnią obowiązku selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych, zostanie za-
stosowana stawka podwyższona (określana 
w drodze decyzji administracyjnej), ustalona 
jako dwukrotność stawki opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi, czyli od-
powiednio 52 zł i 338 zł

5. dla właścicieli nieruchomości zabudowa-
nych budynkami mieszkalnymi jednorodzin-
nymi, kompostujących bioodpady stanowiące 
odpady komunalne w kompostowniku przydo-
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mowym istnieje możliwość zwolnienia z części 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi; wysokość tego zwolnienia ustalono jako 
2 zł liczone od każdego mieszkańca zamieszku-
jącego daną nieruchomość; UWAGA: zwolnie-
nie to nie przysługuje właścicielom nieruchomo-
ści, na których znajduje się domek letniskowy 
lub innych nieruchomości wykorzystywanych 
na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jak rów-
nież mieszkańcom w zabudowie wielorodzinnej

6. właściciele nieruchomości, którzy sko-
rzystają z częściowego zwolnienia z opłaty zo-
stają zwolnieni w całości z obowiązku posiada-
nia worka/pojemnika koloru brązowego a co za 
tym idzie, nie będą mogli wystawiać odpadów 
biodegradowalnych (ze szczególnym uwzględ-
nieniem bioodpadów) przed posesję; sezonowe 
nadwyżki czy też odpady np. zielone nie nada-
jące się do kompostowania wciąż będzie można 
dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnej na ul. Nasielskiej 21. 

7. zarówno standard selektywnej zbiórki 
odpadów jak i deklarowane kompostowanie 
bioodpadów stanowiących odpady komunal-
ne w kompostowniku przydomowym będzie 
podlegał weryfikacji i sprawdzeniu przez pra-
cowników Urzędu, podobnie prawdziwość 
danych podanych w deklaracji

8. ustawa o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach przewiduje utratę prawa 
do zwolnienia z tytułu kompostowania, jeżeli 
właściciel nieruchomości:

- nie posiada kompostownika przydomo-
wego lub

- nie kompostuje bioodpadów stanowią-
cych odpady komunalne w kompostowniku 
przydomowym, lub

- uniemożliwia właściwemu organowi lub 
osobie przez niego upoważnionej, w celu we-
ryfikacji zgodności deklaracji ze stanem fak-
tycznym dokonania oględzin nieruchomości.

9. warunkiem uznania, że właściciel nie-
ruchomości prawidłowo segreguje wytwo-
rzone przez siebie odpady będzie sytuacja 
jeśli w worku/pojemniku przeznaczonym do 
zbierania jednej frakcji znajdować się będą 
tylko odpady do niego przeznaczone

10. bez zmian pozostaje częstotliwość 
odbioru odpadów, zarówno segregowanych, 
jak i niesegregowanych (zmieszanych) oraz 
zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych; utrzymana 
jest także dwukrotna w ciągu roku zbiórka 
odpadów wielkogabarytowych

11. podobnie bez zmian pozostaje termin, 
częstotliwość i tryb uiszczenia opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi przez 
właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i 
Gminy Serock, tj. opłata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wnoszona będzie 

1) przez właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy, w łącznej 
wysokości za trzy miesiące, z góry raz na 
kwartał, bez wezwania, w następujących ter-
minach:

a. do dnia 15 marca danego roku kalen-
darzowego za I kwartał,

b. do dnia 15 maja danego roku kalenda-
rzowego za II kwartał,

c. do dnia 15 września danego roku ka-
lendarzowego za III kwartał,

d. do dnia 15 listopada danego roku ka-
lendarzowego za IV kwartał

2) w przypadku właścicieli nieruchomo-
ści, na których znajdują się domki letniskowe 
lub inne nieruchomości wykorzystywane na 
cele rekreacyjno- wypoczynkowe, bez we-
zwania, w łącznej wysokości za rok z góry w 
terminie do 15 marca danego roku.

12. opracowano nowe wzory deklaracji, 
które:

- nowi właściciele nieruchomości lub
- uprawnieni właściciele nieruchomości 

zainteresowani skorzystaniem z „ulgi na kom-
postowanie” lub

- właściciele nieruchomości chcący dokonać 
zmiany danych w złożonych deklaracjach lub

- właściciele nieruchomości chcący doko-
nać korekty złożonych przez siebie deklaracji

będą mogli składać do Urzędu Miasta 
i Gminy w Serocku po 1 stycznia 2020 r. 

13. tak jak już informowaliśmy wcześniej 
od 1 stycznia 2020 r. „gospodarka odpadami 
komunalnymi” realizowana i nadzorowana 

będzie bezpośrednio przez Referat Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Oznacza 
to, że wszelkie kwestie związane ze zgłaszaniem 
reklamacji do świadczenia usług przez przed-
siębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzą-
cego punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, opracowywanie dokumentów 
i uchwał, bieżąca współpraca z firmą odbie-
rającą odpady od właścicieli nieruchomości, 
kontrola mieszkańców w zakresie selektywnej 
zbiórki, korzystania ze zwolnienia z części opła-
ty w przypadku kompostowania wytworzonych 
przez siebie bioodpadów, budowanie bazy da-
nych w oparciu o składane przez mieszkańców 
deklaracje realizowane będą przez właściwych 
pracowników tego Referatu. Kontakt z Refera-
tem możliwy jest osobiście, w budynku Urzędu 
w pokoju nr 11, telefonicznie pod numerem 
telefonu 22 782 88 00 (jest to numer tymczaso-
wy, docelowo dla potrzeb obsługi interesantów 
będzie uruchomiony numer bezpośredni) oraz 
mailowo ochronasrodowiska@serock.pl. 

14. od 2 stycznia 2020 r. planujemy tak-
że uruchomienie dla Państwa nowej usługi – 
aplikacji Eco Harmonogram. Dzięki aplikacji 
dostęp do harmonogramu odbioru odpadów 
będzie łatwy, intuicyjny i możliwy o każdej 
porze i z każdego miejsca. Aplikacja nie tylko 
przypomni o terminie odbioru poszczególnych 
frakcji, ale także ułatwi segregację odpadów – 
w specjalnej do tego dedykowanej wyszukiwar-
ce, po wpisaniu rodzaju odpadu uzyskacie Pań-
stwo informację, do worka/pojemnika jakiego 
koloru należy go wyrzucić. Aplikacja mobilna 
jest dostępna nieodpłatnie na systemy opera-
cyjne Android, iOS oraz Windows Phone. In-
stalacja aplikacji odbywa się ze sklepów Google 
Play, Windows Store oraz App Store. Będzie to 
narzędzie, które ma wspomóc mieszkańców 
wyszukując harmonogram odbioru za pomocą 
adresu, przypominając o nadchodzących termi-
nach odbiorów oraz dostarczając niezbędnych 
informacji potrzebnych do prawidłowej segre-
gacji odpadów.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że został rozpoczęty nabór uczestników do:
 Klubu Seniora w Szadkach – dla osób powyżej 60. roku życia
 objęcia pomocą w formie teleopieki – dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych

Zadania te będą realizowane w ramach projektu „Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock” 
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Formularz rekrutacyjny jest dostępny na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej - www.ops.serock.pl 
lub w Ośrodku Pomocy Społecznej w Serocku ul. Kościuszki 15. Udział w Projekcie jest bezpłatny.

Zmiana stawek podatkowych od 2020 r.
W 2020 roku zmieniają się stawki podatku 

od nieruchomości, zgodnie z podjętą Uchwałą 
Rady Miejskiej w Serocku Nr 165/XVI/2019 
z dnia 27 listopada 2019 r. Te, które obec-
nie obowiązywały Rada Miejska w Serocku 
uchwaliła w 2013 roku. Przez sześć lat w Mie-
ście i Gminie Serock stawki się nie zmieniały. 
Gmina od wielu lat utrzymywała stawki na ni-
skim poziomie, rezygnując jednocześnie z bie-
żących wpływów, gdy tymczasem ustawodaw-
ca corocznie je waloryzuje o wskaźnik inflacji. 
Szacuje się, że w tym czasie do kasy miasta nie 
wpływało około 3 mln zł rocznie. 

Warto w tym miejscu zauważyć, że strategia 
utrzymywania podatków na niezmienionym 
poziomie miała swoje uzasadnienie, gdy ceny 
towarów i usług na rynku były na stabilnym po-
ziomie. Obecna sytuacja rynkowa wymaga pod-
jęcia zdecydowanych działań. Z roku na rok ro-
sną koszty realizacji inwestycji gminnych – m.in. 
koszty budowy dróg, budynków kubaturowych 
czy sieci kanalizacyjnych. Szacujemy, że w okre-
sie ostatnich trzech lat koszty te wzrosły o blisko 
20%. Te niekorzystne zmiany spowodowane są 
rosnącymi cenami materiałów budowlanych, 

kosztami wynajmu i eksploatacji sprzętów bu-
dowlanych, a przede wszystkim rosnącymi ce-
nami robocizny z uwagi na brak rąk do pracy w 
branży budowlanej. Wszystko to, w połączeniu 
z kumulacją zamówień publicznych sprawia, że 
samorządy zmuszone są wydatkować większe 
środki finansowe na realizację inwestycji. Nie 
sposób bowiem, ze względu na wysokie ceny 
jakich żądają Wykonawcy, wstrzymać lub zre-
zygnować z realizacji inwestycji. W roku 2019 
gmina ogłosiła 32 postępowania przetargowe. 
W przypadku zamówień dotyczących budowy 
dróg czy sieci kanalizacyjnych, rozstrzygnięcie 
postępowania i podpisanie umowy wymagało 
niemalże zawsze zwiększenia środków finanso-
wych przeznaczonych w budżecie na dane za-
danie. Utrzymanie dotychczasowego poziomu 
inwestycji wymaga od gminy wydatkowania 
większych sum środków finansowych, przy ma-
lejących możliwościach pozyskania dofinanso-
wań ze środków zewnętrznych. 

Samorządy w Polsce licząc pieniądze 
i planując przyszłoroczne budżety zmuszo-
ne są także do szacowania ubytków związa-
nych ze zmianami przepisów podatkowych, 

m.in. obniżenie stawki podatku PIT z 18% 
do 17%, podwyższenie kosztów uzyskania 
przychodów, zerowy podatek od osób, które 
nie ukończyły 26 lat. Należy także wspomnieć 
o rządowej subwencji oświatowej, która po-
krywa tylko 61% wydatków na oświatę. Z tych 
względów władze samorządowe zdecydowały 
się na podwyższenie stawek podatkowych. 

Stawki podatku od mieszkań i domów 
jednorodzinnych wzrosną o 0,06 groszy za 
1 m². Za metr kwadratowy gruntu zapłacimy 
0,34 zł, zaś za metr kwadratowy powierzchni 
użytkowej 0,73 zł. Jeśli 100-metrowy dom stoi  
na działce liczącej 1000 m², to zamiast dotych-
czasowego 347 zł podatku od nieruchomości, 
w 2020 r. zapłacimy za tą samą nieruchomość 
o około 66 zł więcej. Przedsiębiorców obejmie 
wzrost Stawki podatku za metr kwadratowy 
powierzchni komercyjnej o ponad dwa złote 
tj. do kwoty 21,90 zł za 1 m². O 0,06 groszy 
podniesiona też została opłata za metr kwa-
dratowy gruntu służącego działalności gospo-
darczej tj. 0,85 zł. Liczące na przykład 200 m² 
biura, przedsiębiorcy w 2020 r. zapłacą o 488 zł 
więcej niż dotychczas.

Dofinansowanie zakupu samochodu 
ratowniczo-gaśniczego dla OSP Serock

Samorząd województwa mazowieckiego po raz kolejny przyznał 
dodatkowe środki na doposażenie mazowieckich jednostek OSP. Tym 
razem na zakup sprzętu i wyposażenia przeznaczył 169 tyś. zł, z cze-
go 100 tys. zł otrzymała jednostka OSP Serock, 21 tys. zł - OSP_RW 
Nowy Dwór Mazowiecki, 11 tys. zł – OSP Wojszczyce, 34 tys. zł, OSP 
– Trębki Nowe oraz 30 tys. zł – OSP Kuligów.

Dnia 10 grudnia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Mazowieckiego Burmistrz Miasta i Gminy Serock wraz 
ze Skarbnikiem Miasta i Gminy Serock Moniką Ordak podpisał 
umowę na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-ga-
śniczego dla OSP Serock. Dofinansowanie w wysokości 100 tyś. 
zostanie przeznaczone na zakup nowego samochodu, którego 
wartość wyniesie około 840 tyś złotych. Umowę ze strony Urzędu 

Marszałkowskiego podpisał wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Se-

rock sfinansowany zostanie z następujących środków:
Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy – 100 000,00 zł
Marszałek Województwa Mazowieckiego – 100 000,00 zł
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie – 360 000,00 zł

Środki pochodzące z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu 
obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazywane przez zakła-
dy ubezpieczeniowe – 50 000,00 zł

Środki własne OSP Serock – 40 000,00 zł
Gmina Serock – 190 090,00 zł
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Nowe przepisy w sprawie zwrotu rodzicom kosztów
dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli

3 grudnia 2019 r. weszła w życie noweli-
zacja ustawy Prawo oświatowe, zmieniająca 
przepisy określające sposób obliczania zwra-
canych rodzicom lub prawnym opiekunom 
kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawne-
go do szkoły lub do przedszkola. 

Zgodnie z nowelizacją kwota zwracana 
rodzicom, prawnym opiekunom obliczana 
będzie na podstawie wzoru matematycznego, 
którego dane odnoszą się do: 

- liczby kilometrów między domem 
i placówką, jeżeli rodzic dowozi dziecko do 
placówki leżącej po drodze, którą jedzie do 
pracy, to zwrot będzie się należał za kilome-

try zwiększające liczbę przejechanych kilo-
metrów związanych z dowożeniem dziecka,

- średniej ceny jednostki paliwa w da-
nej gminie, właściwego dla danego pojazdu, 
określonej na każdy rok szkolny przez radę 
gminy w drodze uchwały,

- średniego zużycia paliwa w jednostkach 
na 100 kilometrów dla danego pojazdu we-
dług danych producenta pojazdu.

Rodzice dzieci z niepełnosprawnością, 
którzy dowożą je sami do szkoły i mają już 
podpisane umowy - dotyczące zwrotu kosz-
tów, zawarte na podstawie dotychczasowych 
przepisów, mogą wypowiedzieć je w ciągu 

30 dni, od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 
2 stycznia 2020 r. 

W gminie Serock w roku szkolnym 
2019/2020 zawarto 18 umów w sprawie 
zwrotu rodzicom kosztów dowożenia dzieci 
niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Se-
rocku w dniu 18 grudnia 2019 r., planuje się 
podjąć uchwałę  w sprawie średniej ceny jed-
nostki paliwa w gminie Miasto i Gmina Se-
rock na rok szkolny 2019/2020

Szczegółowe informacje można uzyskać 
w ZOSiP w Serocku.

ZOSiP w Serocku

Półkolonie zimowe w gminie Serock

Sztaby WOŚP w Mieście i Gminie Serock

Serdecznie zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock w wieku od 7 do 13 lat na półkolonie do 
Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku w terminie: I turnus od 10.02.2020 r. do 14.02.2020 r., II turnus od 17.02.2020 r. do 
21.02.2020 r., w godzinach od 7.00 do 17.00. 

Oferta obejmować będzie udział w zajęciach kulturalnych i sportowych, różnotematycznych i rozwijających (konkursy, zabawy, wyjazdy, 
warsztaty) oraz wyżywienie. Szczegółowe informacje będą podane do 15 stycznia 2020 r., po czym rozpoczną się zapisy na półkolonie drogą 
mailową na adres: zosip@serock.pl

ZOSiP w Serocku

OŚWIATA

„Najwięcej Mikołajów w zegrzyńskiej szkole”

Po raz drugi w naszej szkole biliśmy REKORD „GUINNESS’A ZEGRZYŃSKIEGO” w ilości Mikołajów obecnych w szkole, w Mikołajki 
6 grudnia. W tym dniu zarówno uczniowie, jak i kadra oraz pracownicy szkoły ubrani byli w stroje Mikołaja. Większość uczestników miała na 
głowach czerwone czapki oraz ubrania. W imprezie uczestniczyli też goście – Rodzice i Dziadkowie. W sumie naliczyliśmy 400 Mikołajów!!!!! 
Następnie zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia, a Mikołaje rozdali cukierki wszystkim grzecznym dzieciom, bo tylko tacy chodzą do naszej szkoły. 
Słodkościami obdarowali także dorosłych. W tym dniu przeważał w naszej szkole kolor czerwony i czekoladowe smaki.

Koordynator Maria Zielińska-Moch

Na terenie Miasta i Gminy Serock sztaby WOŚP działać będą od godz. 13.00 w Szkole Podstawowej 
w Jadwisinie im. Jerzego Szaniawskiego przy ul. Szkolnej 46 oraz w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Serocku (hala sportowa) przy ul. Wolskiego 8 .

Zapraszamy serdecznie na występy, loterię okolicznościową, tradycyjne licytacje oraz poczęstunek.

Upamiętnienie 80. rocznicy 
wypędzenia Żydów z Serocka przez Niemców

Już pierwsze dni II wojny światowej przy-
niosły mieszkańcom Serocka tragiczne wy-
darzenia - kilkudziesięciu Żydów ukrytych 
w piwnicach kamienicy Rozenberga zginęło 
w wyniku bombardowania przez wojska nie-
mieckie. Żydów dotknęły też represje w for-
mie: aresztowań, wysiedlania i nakładanie 
kontrybucji. Następowały grabieże i rabunki 
mienia żydowskiego i polskiego. Główna ak-
cja wysiedleńcza żydowskich mieszkańców 
Serocka odbyła się 5 grudnia 1939 r. O świcie 
hitlerowcy wypędzili ich z domów, ustawili 
na rynku oraz sąsiednich ulicach Kościuszki 
i Listopadowej, a następnie pieszo pognali 
blisko 2500 osób do Nasielska. Część osób 
słabszych i starszych zginęła po drodze, m.in. 
rabin Icchak Morgenstern. Z Nasielska wy-

wieziono ich do Białej Podlaskiej, Łukowa, 
Kocka i Międzyrzecza. Duża grupa trafiła 
później do getta w Legionowie. Większość 
zginęła w obozie zagłady w Treblince a wojnę 
przeżyło około 100 osób.

5 grudnia 2019 roku obchodziliśmy 
w Serocku 80. rocznicę tej największej akcji 
wysiedleńczej, która dotknęła Serock i jego 
mieszkańców. Spotkaliśmy się aby wspo-
mnieć tych, którzy na zawsze opuścili nasze 
miasto.

W obchodach 80. rocznicy wypędze-
nia żydowskich mieszkańców Serocka przez 
Niemców udział wzięli: rabin Jehoszua Ellis 
– reprezentujący Naczelnego Rabina Polski 
Michaela Schudricha, Rzecznik Prasowy Am-
basady Izraela pan Michał Sobelman, który 

wystąpił w imieniu Ambasadora Izraela Pana 
Alexandra Ben Zvi; pan dr hab. Jacek Emil 
Szczepański – Dyrektor Muzeum Historycz-
nego w Legionowie, pan Piotr Kosiak – do-
radca premiera Jarosława Gowina oraz licznie 
przybyła młodzież szkolna wraz z nauczycie-
lami i mieszkańcy.

Okolicznościowe wypowiedzi naszych 
gości poprzedziły krótkie wystąpienia gospo-
darzy spotkania: pana Artura Borkowskiego 
– Burmistrza Miasta i Gminy Serock, oraz 
pana Mariusza Rosińskiego - Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej w Serocku 

Cenną lekcją historii w dalszej części spo-
tkania była prelekcja dr. Sławomira Jakub-
czaka pt. „Zagłada świata serockich Żydów”, 
w której odniósł się do różnych aspektów 
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życia społeczności żydowskiej i polskiej w Se-
rocku począwszy od epoki napoleońskiej. 
Wspominał znaczące postaci, wydarzenia 

i miejsca, których pamięć przywołujemy np. 
w serockiej Izbie Pamięci czy wydawnictwach 
historycznych.

Na zakończenie spotkania w sali widowi-
skowej CKiC obejrzeliśmy fragment spekta-
klu „Hava Nagila” przygotowanego przez Sto-
warzyszenie Miłośników Skubianki „SMS”, 
który został zrealizowany dla Muzeum Histo-
rii Żydów Polskich POLIN w Warszawie pod 
kierunkiem Joanny Folwarskiej. Wzruszający 
występ znanego serocczanom stowarzyszenia 
został nagrodzony wielkimi oklaskami.

Zwieńczeniem rocznicowego wyda-
rzenia było odsłonięcie na serockim rynku 
płyty upamiętniającej wypędzenie społecz-
ności żydowskiej przez Niemców z Seroc-
ka 5.12.1939 r., Okolicznościową modlitwę 
odmówił i odsłonięcia płyty dokonał rabin 
Jehoszua Ellis. Uroczystość odbyła się przy 
dźwiękach piosenki Miasteczko Bełz - pięk-
nie wykonanej przez Anię Malinowską oraz 
pozostałych członków Stowarzyszenia SMS

Dziękujemy Państwu serdecznie za udział 
w uroczystościach.

15 grudnia na serockim rynku odbył się 
jarmark świąteczny. Na stoiskach można było 
znaleźć piękne dekoracje, upominki, przy-
smaki i wiele urokliwych różności. Po rynku 
niósł się zapach świątecznych potraw i dźwięk 
radosnych  piosenek. Z roku na rok wystaw-

ców jest coraz więcej a atmosfera coraz bar-
dziej magiczna. 

Wieczorem mieszkańcy Serocka wzięli 
udział w tradycyjnym spotkaniu wigilijnym. 
Burmistrz Artur Borkowski, w towarzystwie 
swojego zastępcy Marka Bąbolskiego i Prze-

wodniczącego Rady Miejskiej w Serocku 
Mariusza Rosińskiego przekazali zgromadzo-
nym najpiękniejsze życzenia świąteczne i no-
woroczne. Ze sceny popłynęły kolędy i pasto-
rałki w wykonaniu podopiecznych Centrum 
Kultury i Czytelnictwa: Natalii Woźniak, Julii 

Jarmark i Wigilia na rynku
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Wigilia Przedsiębiorców

11 grudnia odbyła się Wigilia Przedsiębiorców. Tradycyjne spotkanie świąteczne rozpoczęło się występem podopiecznych Centrum Kultu-
ry i Czytelnictwa w Serocku. Burmistrz Artur Borkowski, w towarzystwie Zastępcy Marka Bąbolskiego, oraz Przewodniczący Rady Miejskiej 
Mariusz Rosiński przekazali zgromadzonym w sali widowiskowej CKiC życzenia oraz podziękowania za budowanie i rozwijanie lokalnego 
potencjału gospodarczego.

Dziękując za obecność, przedstawiciel samorządu serockiego życzyli wszystkim zebranym  i ich bliskim radosnych świąt, sukcesów zawo-
dowych i pomyślności w życiu osobistym.

Szpiglewskiej, Weroniki Małeckiej, Chóru 
Cantores Adalberti i zespołu Kantyczki. Za-
prezentowały się także Cheerleaderki Cat Fit 
oraz zespoły: Wesołe Nutki i Fasolinki prowa-
dzone przez Panią Anię Osmakowicz. 

Wręczono także nagrody w konkursach Bo-
żonarodzeniowych: „Magia Świąt Bożego Naro-
dzenia” i „Rodzinny Kalendarz Adwentowy”. 

To już drugi rok, kiedy wokół rynku odby-
ła się Parada Mikołajów. Prowadził ją zaprzęg 
nietypowych Reniferów! Sto czterdzieści 
osiem Mikołajów małych i dużych, młodych 
i nieco starszych w czerwonych czapkach i 
szatach, z białymi brodami ale przede wszyst-
kim z ogromną radością przemaszerowali w 
korowodzie. Jak co roku nie zabrakło również 

degustacji wigilijnej kapusty i barszczu, o któ-
rych przygotowanie zadbał Ośrodek Pomocy 
Społecznej.  Serdecznie dziękujemy Państwu 
za tak liczne odwiedziny serockiego świą-
tecznego jarmarku i za udział w Spotkaniu 
Wigilijnym. Jeszcze raz życzymy najpiękniej-
szych świąt Bożego Narodzenia oraz samych 
cudowności w 2020 roku.
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14 grudnia odbyło się ostatnie już wido-
wisko obrzędowe w ramach projektu „Rola 
Folklora czyli serockie poszukiwania ludowej 
obrzędowości i gawędy zwyczajach”. Grupa 
mieszkańców gminy od października ćwiczyła 
swoje umiejętności teatralne pod okiem Ani 
Kutkowskiej i wokalno – muzyczne pod okiem 
Bogusi Segiet. Gościom zgromadzonym w sali 
widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnic-
twa w Serocku zaprezentowali Szczodre Gody. 

Scena zamieniła się tego dnia w wiej-
ską izbę, pełną słomy, domowych sprzętów 
i przedszczodrowego gwaru domowników. 

Szczodre Gody, to jedno z czterech najważ-
niejszych słowiańskich świąt solarnych, wy-
znaczające rozpoczęcie nowego roku słonecz-
nego i ogłaszające zwycięstwo jasności nad 
ciemnością. 

Dwanaście dni – bo na tyle rozciągało 
się świętowanie – przepełnione były wielką 
radością, najróżniejszymi wróżbami i ponad-
czasową symboliką. Aktorzy opowiedzieli o 
tym jak nasi przodkowie świętowali to pra-
dawne święto, któremu po chrystianizacji 
Polski, w dużej mierze nadano zabarwienie 
chrześcijańskie. Rodzime zwyczaje i obrzędy 

Szczodre Gody

pozostały jednak żywe w obchodach Wigilii 
po dziś dzień.  Na scenie stanął diduch – snop 
zboża, który dekorowany był jabłkami i orze-
chami, a nad sceną zawisła udekorowana 
podłaźniczka – sosnowa gałąź, która dawniej 
chroniła domostwo i domowników przed zły-
mi mocami. 

Szczodrogodowe potrawy składały się 
z plonów ziemi. Wszystkie miały swoją sym-
bolikę: zapewniały pomyślność, zdrowie, uro-
dzaj. Świat materialny Słowian przepełniony 
był duchowością i nikogo nie dziwiło, że obec-
ni są w nim zmarli przodkowie. Z troską o nich 

dmuchano na siedziska lub stukano w stół, 
aby któregoś z duchów nie skrzywdzić lub nie 
rozgniewać. Przychylność przodków bowiem, 
była bardzo ważna dla domowników. 

Pomiędzy śpiewanymi szczodruszkami 
– dawnymi „kolędami” – niewiasty na scenie 
wyrabiały ciasto na pieczywo, dzieci robiły 
słomkowe dekoracje, kosztowały szczodraki. 

Aktorzy, którzy wzięli udział w widowi-
sku są amatorami. Występ na scenie był dla 
nich wielkim przeżyciem, ale poradzili sobie 
cudnie. Serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy również Państwu za tak licz-
ne przybycie, ciepłe słowa, życzliwość. 

Projekt Rola Folklora, czyli serockie po-
szukiwania ludowej obrzędowości i gawędy o 
dawnych zwyczajach realizowany był przez cały 
rok. Obejmował przeprowadzenie warsztatów 
teatralnych i wokalno – muzycznych, przygoto-
wujących do czterech widowisk obrzędowych: 
Zapustów, które odbyły się 3 marca, Nocy Ku-

przy serockim ratuszu oraz publikacja, w której 
zebrano wspomnienia mieszkańców o dawnych 
zwyczajach i historię słowiańskiej obrzędowo-
ści. O terminie promocji książki poinformuje-
my Państwa na początku nowego roku. 

Serdecznie dziękujemy naszym obrzę-
dowym aktorom za udział we wszystkich 
czterech widowiskach i wsparcie w realiza-
cji projektu Rola Folklora. Dziękujemy Ani 
i Bogusi – za pracę z mieszkańcami, Wa-
sze cudowne pomysły i miłość do folkloru. 
Niech nam się darzy! 

Redakcja
 fot. Krzysztof Czyż

pały zaprezentowanej 22 czerwca, Dożynek, 
które odbyły się 22 września i grudniowych 
Szczodrych Godów. W ramach projektu po-
wstała również wystawa podsumowująca, któ-
rą pod koniec grudnia będzie można obejrzeć 
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W piątek 13 grudnia br. mieliśmy przy-
jemność wyświetlić w CKiCz w Serocku 
w ramach KINA OTWARTEGO kultowy 
film w reż. Janusza Morgensterna pt. "Żółty 
Szalik" oraz gościć odtwórcę głównej roli, 
a zarazem jedną z największych osobowo-
ści polskiego kina i teatru Pana Janusza 
Gajosa.

Po filmie w miłej atmosferze niezwykle 
ciekawą rozmowę z naszym gościem popro-
wadziła, Magada Felis zachęcając do dialogu 
publiczność. Podczas wypowiedzi poznaliśmy 
Janusza Gajosa jako wiarygodnego i przeko-
nującego człowieka, przy tym skromnego, któ-
ry dzięki sile talentu i wyobraźni oraz pracowi-
tości stworzył dla nas wiele aktorskich kreacji.

Serdecznie dziękujemy naszemu gościo-
wi, uczestnikom i uczestniczkom tego spo-
tkania.

Dziękujemy twórcom wydarzenia "Kino 
Otwate" Powiatowej Instytucji Kultury w Le-
gionowie, za możliwość współtworzenia tak 
niezwykłej propozycji kulturalnej.

CKiCz w Serocku

KULTURA

"Kino Otwarte" w Serocku

Warsztaty międzypokoleniowe  
28 listopada 2019 r w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku odbyły się warsztaty międzypokoleniowe, 

na których przygotowywano ozdoby związane ze świętami Bożego Narodzenia. Dzieci i młodzież z grupy wolonta-
riackej oraz seniorki z Serockiej Akademii Seniora malowali i przyozdabiali gipsowe choinki, szopki i inne ozdoby 
- symbole nadchodzących świąt. Wspólnej pracy towarzyszyły dźwięki pastorałek i miła przedświąteczna atmosfera. 
Wykonane prace były sprzedawane na kiermaszu przedświątecznym a dochód  z ich sprzedaży zostanie przeznaczony 
na cele charytatywne. 

Serocka Akademia Seniora, zdjęcia Ani Borkowskiej

Jako pierwszą prezentujemy
Serocką Akademię Seniora

„My seroccy seniorzy czujemy się młodo,
Mimo wieku wciąż jeszcze grzeszymy urodą. 
Studiujemy tak pilnie jak na żaków przystało, 
Wciąż trenując z zapałem i umysł, i ciało.”

z Hymnu serockich seniorów
Słowa i muzyka: Lucyna Dąbrowska

O NAS 
Kim jesteśmy
Serocka Akademia Seniora jest stowa-

rzyszeniem powołanym z inicjatywy seroc-

Rada Seniorów Miasta i Gminy Serock
prezentuje organizacje senioralne działające w Gminie Serock 

kich seniorów, w miejsce filii Legionowskie-
go UTW. Akademia rozpoczęła działalność 
z dniem 2 lipca 2015 r., jest stowarzyszeniem 
zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Są-
dowym pod nr 0000565519.

Nasza misja 
Misją Serockiej Akademii Seniora jest 

aktywizacja intelektualna, społeczna i fizycz-
na seniorów, przeciwdziałanie wykluczeniu 
i osamotnieniu osób starszych oraz poprawa 
jakości życia seniorów w naszej gminie. 

Nasze cele 
Główne cele to poszerzanie wiedzy 

i umiejętności seniorów, popularyzacja 
zdrowego stylu życia, ułatwianie dostępu do 
kultury, integracja seniorów oraz włączanie 
w życie społeczności lokalnej.

Podejmowane działania
Nasze cele realizujemy przez następujące 

działania:
-  prowadzenie wykładów o różnorodnej 

tematyce 
-  prowadzenie zajęć odpowiadających ak-

tualnym potrzebom seniorów 
-  zajęcia ruchowe - gimnastyka i inne ak-

tywności
-  organizowanie wyjazdów na ciekawe 

spektakle teatralne, koncerty itp.
-  organizowanie wycieczek i wyjazdów 

edukacyjnych (muzea, wystawy) 

-  udział w uroczystościach patriotycz-
nych i okolicznościowych oraz organi-
zacja różnych wydarzeń 

-  działania na rzecz integracji między-
pokoleniowej (współpraca ze szkołami, 
przedszkolem, wyjazdy z wnukami itp.) 

-  organizowanie spotkań okolicznościo-
wych i integracyjnych

Źródła finansowania
-  składki członkowskie jednorazowa wpła-

ta wpisowa 20 zł składka kwartalna 50 zł
-  opłaty za zajęcia, wyjazdy oraz inne or-

ganizowane wydarzenia  
-  dotacje z budżetu Miasta i Gminy Se-

rock w ramach powierzonego do reali-
zacji zadania publicznego 

-  środki finansowe z innych źródeł np. 
z budżetu Powiatu Legionowskiego na 
realizację określonych zadań

Zarząd stowarzyszenia 
Zarząd Serockiej Akademii Seniora sta-

nowią:
Mirosława Sujkowska - prezes
Teresa Dąbrowska - wiceprezes
Lila Dąbrowska - sekretarz
Danuta Korbuszewska - skarbnik 
Krystyna Jankowska - członek zarządu 
Kontakt
Szczegółowych informacji o działalno-

ści Serockiej Akademii Seniora i prowadzo-

nych zajęciach udzielają członkowie zarządu 
przed wykładami lub w czasie wyznaczonych 
dyżurów. Członkowie Akademii otrzymują 
drogą mailową bieżące informację o najbliż-
szych wydarzeniach. Pytania do nas można 

kierować również za pośrednictwem poczty 
elektronicznej pod adres: sas2015@wp.pl. 
Członkowie, którzy nie korzystają z poczty 
elektronicznej są powiadamiani SMS - owo. 
Ponadto wszelkie informacje można uzy-

skać pod numerami telefonów: 504 128 229 
i 519 653 543. Serocka Akademia Seniora po-
siada stronę internetową pod adresem: www.
serockaakademia.pl

Serocka Akademia Seniora
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KULTURA

Satyryczny punkt widzenia Krzysztofa Daukszewicza
W niedzielę 24 listopada 2019 r. w Cen-

trum Kultury i Czytelnictwa gościliśmy sa-
tyryka Krzysztofa Daukszewicza  z jego naj-
nowszym programem „Jedz kawiorek”

Krzysztof Daukszewicz, artysta, saty-
ryk, w trafnym puentowaniu rzeczywistości 
nie ma sobie równych. Artysta zaserwował 

nam prawie dwugodzinny program z naj-
świeższym, satyrycznym puntem widzenia 
na zmiany polityczne przepełniony humo-
rem, piosenkami, anegdotami. Na fortepianie 
akompaniował mu Mieczysław Grochowski.

Piosenki z najnowszego repertuaru arty-
sty, m.in. „Moje stulecie”, „Ballada o zmar-

twychwstaniu dostojnika”, „Szumidło koło 
nas” oraz oczywiście utwór, który dał tytuł 
całemu show. Daukszewicz, grając na gitarze, 
śpiewał teksty oraz prezentował humory-
styczne anegdoty, znakomicie komentujące 
to, co dzieje się w naszym kraju.

CKiCz w Serocku

KULTURA

Mikołajki z CKiCz w Serocku

Mikołajki z CKiCz w Serocku rozpoczęli-
śmy od porannych warsztatów wykonywania 
ozdób świątecznych z filcu. Według wzorów 
Pani Kasi z kreatywkowych zajęć, pod okiem 
Pań z CKiCz w Serocku, dzieci wykonały 
Mikołaje, Anioły lub Choinki. Uczestnicy 
otrzymali też kubeczki, na które wykonali 
świąteczne ocieplacze.

Twórcze i pozytywne emocje towarzyszyły 
dzieciom podczas całych warsztatów, dzięki 
temu powstały naprawdę niesamowite prace.

W południe zaprosiliśmy najmłodszych 
na pokaz iluzjonisty Macieja Łysienia, który 
wprowadził wszystkich w magiczny i świą-
teczny mikołajkowy nastrój. Dzieci oczaro-
wane magicznym pokazem na zakończenie 
spotkania otrzymały balonowe figurki.

Główna atrakcją tego dnia było przedsta-
wienie teatru Ptasie Melodie pt. „Przygody 
Kuleczki, czyli o wielkiej sile marzeń”. Aktorzy 
opowiedzieli historię o małym i niesfornym 
Bałwanku Kuleczce. Wielka siła marzeń w cu-

downy sposób przeniosła go z domu do krainy 
mu nieznanej. Bałwanek spotykał na swej dro-
dze bohaterów, którzy w rozmowie i zabawie 
przekazali mu życiowe mądrości. Na koniec 
Bałwanek Kuleczka wraz z Mamą i dziećmi 
tańczyli i śpiewali w oczekiwaniu na św. Miko-
łaja. Na jego powitanie dzieci odtańczyły spe-
cjalny taniec. Każde dziecko otrzymało łako-
cie i mogło zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie 
z Mikołajem i Bałwankiem.

CKiCz w Serocku

W kwietniu br. rozpoczęliśmy realizację 
projektu „Operacja na otwartej książce” dofinan-
sowanego ze środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. W ciągu ostatnich ośmiu 
miesięcy zorganizowaliśmy 18 warsztatów lite-
racko - artystycznych dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych w trzech MODUŁACH tematycznych:

1. "W świecie wyobraźni, magii języka 
i podróży"

2. "Myślenie polskością"
3. "Literackie zabawy multimedialne".
W ramach tytułowej "Operacji..."  zaopie-

kowaliśmy się niejedną książką, wyciągając ją 
z półki, czytając, tworząc niesamowite prace. 
Różnorodne animacje, które zorganizowali-
śmy w Bibliotece i sali widowiskowej przeko-
nały uczestników, że książka bawi, kształtuje 
myśli, uczy, ubogaca język, uwrażliwia i roz-
budza wyobraźnię.

W ramach zadania zaprosiliśmy wielu au-
torów ciekawych książek dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych: Edytę Zarębską, Margarett Borro-
ughdame, Wiolettę Piasecką, Justynę Bedna-
rek, Michała Zawadkę, Edytę Jungowską.

Projekt rozpoczęliśmy „Gawędą o zwy-
czajach i tradycjach Wielkanocnych”. Były 
one wstępem do artystycznych warsztatów  
pt. „Wycinanki Pani Janki”, które poprowa-
dziła Janina Patocka.  

Następnie aktorzy Teatru Lalek Igrasz-
ka opowiedzieli legendę o „Warsie i Sawie”, 
a uczestnicy spotkania wzięli udział w warsz-
tatach plastycznych i stworzyli foto budkę le-
gendarnych postawi. 

Podróżnik Piotr Kowalczyk, odbył 
z dziećmi niesamowitą wędrówkę śladami 
Stasia i Nel, głównych bohaterów „W pustyni 
i w puszczy” Henryka Sienkiewicza.

Historycy i rekonstruktorzy z Bractwa Hi-
storycznego KERIN poprowadzili żywe lekcje 
historii. W maju przenieśliśmy się do średnio-
wiecza aby poznać życie i zwyczaje rycerzy. W 
październiku powróciliśmy do jednego z naj-
ważniejszych wydarzeń naszej historii czyli 
utracie i odzyskaniu niepodległości. 

Z ilustratorem książek Danielem de Lato-
ur dzieci stworzyły nowe ilustracje do „Księgi 
potworów”.  Odbyły się także warsztaty dzien-
nikarskie „Fake News – jak nie dać się nabrać” 
poprowadziła Inez Powierża, a podczas zabaw 
multimedialnych z Olgą Kłyszewicz, metodą 
animacji poklatkowej, stworzyliśmy filmowe 
przygody „Koziołka Matołka w Serocku”. 

Historyczne wspomnienia z Serocka przy-
bliżyła nam najstarsza czytelniczka naszej Bi-
blioteki Pani Marta Gregorczyk. Na warsztaty 
Luksografii i do magicznego świata ciemni 
zaprosił nas Mateusz Łysek. Bajki czytał Zdzi-

sław Lewandowski. Podczas kolejnych spotkań 
stworzyliśmy wielkoformatową grę pt. "Her-
batka u Tadka" według autorskiego pomysłu 
prowadzącej, Katarzyny Książyk. W histo-
ryczny wątek spotkania wprowadził młodych 
uczestników pan Zdzisław, który z książką w 
ręku przybliżał znaczenie polskich miast snu-
jąc o nich opowieści i prezentując herby.

23 listopada odbyło się spotkanie podsu-
mowujące projekt. Zaprosiliśmy szczególną 
osobę, popularną polską aktorkę teatralną, 
filmową i telewizyjną Panią Edytę Jungow-
skę. Nasz gość wspiera na co dzień wiele akcji 
na rzecz propagowania literatury dla dzieci 
i młodzieży poprzez liczne działania eduka-
cyjne. Pani Edyta zaprosiła nas do magicz-
nego świata książek Astrid Lindgren, a dzieci 
ochoczo z tego zaproszenia skorzystały.

Podczas wydarzenia można było podzi-
wiać liczne prace wykonane przez uczestni-
ków wydarzeń. 

Spotkania zostały zrealizowane w ramach 
projektu CKiCz w Serocku "Operacja na 
otwartej Książce". Projekt dofinansowano ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego pochodzących z funduszy promo-
cji Kultury w ramach programu "Partnerstwo 
dla Książki 2019”.

CKiCz w Serocku

Spotkanie z Edytą Jungowską Spotkanie z Justyną Bednarek Spotkanie z Michałem Zawadką

Wystawa - makieta gry planszowejŻywa lekcja historii z bractwem Kerin

KULTURA

Podsumowania nadszedł czas…
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SPORT

Mikołajkowo-Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego
Podsumowanie sezonu dla Sekcji Teni-

sa Stołowego odbyło się podczas Mikołaj-
kowo-Rodzinnego Turnieju Tenisa Stoło-
wego w dniu 7.12.2019 r. Celem imprezy 
była oczywiście rywalizacja sportowa, ale 
również integracja serockiego środowiska 
tenisowego, poprzez zorganizowanie im-
prezy w nieco luźniejszej atmosferze Mi-

kołajek, a także zebranie w jednym miejscu 
i czasie dzieci trenujących tenis i ich ro-
dziców. Pomysł okazał się bardzo trafiony. 
Była rywalizacja, była świetna atmosfe-
ra, była zabawa. Dziękujemy jak zwykle 
niezawodnej Pani trener, Barbarze Klik, 
jak również trenerom: Panu Zbigniewowi 
Chodkowskiemu i Pani Magdzie Klik, któ-

ra wystąpiła w podwójnej roli. Mianowicie, 
dopingowała swoich zawodników tenisa 
stołowego, jak również przygotowała po-
kaz cheerleaderek, który nadał turniejowi 
a zwłaszcza otwarciu, atmosferę profesjo-
nalnej imprezy sportowej.

Do zobaczenia za rok na podobnej im-
prezie.

Dnia 12.12.2019 r. w Szkole Podstawowej w Serocku odbył Mikołajkowy Turniej Sekcji OSiR Dorosłych Tenisa Stołowego. Po zaciętych 
i emocjonujących pojedynkach wyniki przedstawiają się następująco:

Gra pojedyńcza kat. OPEN: 1 miejsce Adam Łabędź; 2 miejsce Arkadiusz Wilczek; 3 miejsce Dawid Raciborski
Gra Deblowa: 1 miejsce Adam Łabądź i Dawid Raciborski; 2 miejsce Arkadiusz Wilczek i Krzysztof Kamycz; 3 miejsce Robert Mazur i Cze-

sław Budzyński
Gratulacje dla wszystkich zawodników. Dziękujemy za przybycie i zapraszamy za rok. 

OSiR

SPORT

Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Szachach

SPORT

Mikołajkowy Turniej Sekcji OSiR Dorosłych 
Tenisa Stołowego

Leśniakowizna 5 grudnia gościła uczest-
ników Finałów Wojewódzkich w ramach 
XXII Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej w Szachach zarówno w kategorii dzieci 
(IV - VI klasa) jak i w kategorii młodzież 
(VII - VIII klasa). Powiat Legionowski w tych 
zawodach reprezentowała min. SP Serock. Za-
wodnicy z naszej gminy odnieśli bardzo duży 
sukces. W kategorii dzieci zajmując II MIEJ-
SCE w województwie. Drużyna w kategorii 
młodzież uprasowała się na VI miejscu.

Wyniki końcowe DZIECI:
1. PSP 6 Warszawa
2. SP Serock
3. SP 1 Józefów
4. SP Chylice
5. SP Stare Grabie
6. SP 5 Wołomin
7. SP 353 Warszawa
8. ZSP Leśniakowizna
9. SP Izabelin
10. SP Łęg Starościński

11. SPN Nasiadki
Skład drużyny dzieci:
1. Antoni OLSZEWSKI
2. Maksymilian CISOWSKI-PIECHUCKI
3. Kamil WISNIEWSKI
4. Amelia REJCZAK

Wyniki końcowe MŁODZIEŻ:
1. SP 353 Warszawa
2. SP Stare Grabie
3. SP Zalesie

 Wyniki Mikołajkowego 
Turnieju Rodzinnego.

Kat. Skrzat dziewczęta
1 m - Ada Musielewicz
2 m - Małgorzata Końska
3 m - Anna Siarkowska
Kat. Skrzat i Żak chłopcy
1 m - lgnacy Sławiński
2 m - Krystian Kowalski
3 m - lgor Szymański
Kat żak- dziewczęta
1 m - Kamila Siulerzycka
2 m - Hanna Sokołowska
3 m - Marika Merda
Kat młodzik- dziewczęta
1 m - Julia Tylka

2 m - Marta Rosińska
3 m - Alicja Solmińska
Kat. młodzik- chłopcy
1 m - Dominik Szczepański
2 m - Filip Tyka
3 m - Kajetan Świtek
Kat. Rodzic - mamy
1 m - Marta Mierzwa
2 m- Edyta Końska
3 m- Aneta Zalewska.
Kat. rodzic - ojcowie
1 m - Jarosław Stępkowski
2 m - Marcin Bryk
3 m - Rafał Tyka

OSiR

KULTURA

XXXIV Jesień Poezji

20 listopada odbyły się spotkania literatów z młodzieżą pt. „Li-
teratura i świat współczesny” w ramach XXXIV Jesieni Poezji. Poeci 
odwiedzili szkoły w Zegrzu, Jadwisinie, Woli Kiełpińskie. Spotkanie 
panelowe odbyło się w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. 

W tegorocznym gronie literatów znaleźli się:
- Jan Zdzisław Brudnicki – krytyk literacki, prozaik;
- Wojciech Edward Stańczak – dr. filologii klasycznej, poeta, wię-

zień stanu wojennego;
- Zbigniew Majewski – nestor, poeta, więzień PRL;
- Romuald Mieczkowski – poeta, redaktor pisma „Znad Wilii”;
- Wojciech Piotrowicz – wilnianin, poeta, publicysta;
- Józef Szostakowski – dr historii, poeta, kierownik Muzeum Wła-

dysława Syrkomli;
- Jan Tetter – prozaik, publicysta, dramaturg, autor książek dla 

dzieci i młodzieży oraz mitów narodów Europy;
- Andrzej Zaniewski - polski poeta, prozaik, autor tekstów piosenek,
- Krzysztof Jeżewski - polski poeta, tłumacz, eseista, norwidolog, 

pisarz muzyczny, publicysta i recytator. Członek SPP, PEN-Clubu, To-

warzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu i Związku Tłumaczy 
Literackich Francji (ATLF), Laureat nagrody ZAiKS-u, Instytutu Li-
terackiego w Paryżu; (gościnnie z żoną),

- Henryk Mażul – polski poeta;
- ks. dr. Ireneusz Bruski - prawnik i teolog, krytyk sztuki i publicysta;
- Romuald Karaś - dziennikarz, reportażysta, publicysta, drama-

turg, autor słuchowisk radiowych oraz scenariuszy filmowych i audy-
cji telewizyjnych.

Organizatorami spotkań poetyckich byli Romuald Karaś ze Związku 
Literatów Polskich oraz Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. Co-
roczne spotkania z poezją są dla młodzieży doskonałą okazją do zapoznania 
z pięknem polskiego języka i chwilą oddechu od mniej poetyckiej codzien-
ności. Poeci swą twórczością pokazują zarówno te dobre jak i złe strony życia 
- unaoczniają jak wiele można czerpać ze świata przebogatego w uczucia, 
barwy oraz niesamowite czasem historie. Poezja to chwila oddechu i kon-
templacji - jest szansą na znalezienie piękna tam, gdzie czasem wydaje się 
to niemożliwe. Spotkania z Poezją w Serocku odbywają się od 2003 roku.

CKiCz w Serocku
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4. ZSP Leśniakowizna
5. SP Izabelin
6. SP Serock
7. SP w Obierwi
Skład drużyny młodzież:
1. Igor KOZŁOWSKI
2. Szymon SKYRZYPNIAK
3. Tomasz CHMIELEWSKI
4. Gabriela GARBACKA

Gratulacje dla zawodników, którzy 
w większości na co dzień trenują w Sekcji 
Szachów OSiR Serock. Szczególne podzię-
kowania dla Pana Matusza KLIKA, który 
zorganizował i przygotował obie drużyny 
zarówno na zawodach powiatowych jak 
i wojewódzkich.

OSiR

SPORT

V Mikołajkowy Turniej Szachowy
V Mikołajkowy Turniej Szachowy zgromadził na starcie 22 zawod-

ników, wśród których 10 osób to członkowie Sekcji Szachowej OSiR.
W kategorii Open wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce: Krasiewicz Robert - UKS TSz Zieloni Zielonka
II miejsce: Jaworski Andre - Jacksonville
III miejsce: Olszewski Paweł - Serock
W kategorii Junior do lat 16 wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce: Olszewski Antoni - OSiR Serock
II miejsce: Pankratjew Dominik - MLKS " Nadnarwianka" Pułtusk
III miejsce: Kozłowski Igor - Serock
Miano najlepszej kobiety wywalczyła Pani Dymowska Joanna - 

OSiR Serock. Najlepszym zawodnikiem gminy Serock okazał się Pan 
Dostaw Zdzisław. Zapraszamy na następne turnieje.

OSiR

SPORT

Powiatowe Rozgrywki Piłki Koszykowej
W dniach 4 i 6 grudnia odbywały się 

w Legionowie, w hali Arena, Powiatowe Roz-
grywki Piłki Koszykowej w kategorii mło-
dzież (VII i VIII klasa) zarówno dziewicząt 
i chłopców. W obu kategoriach naszą gminę 
reprezentowała Szkoła Podstawowa z Woli 
Kiełpińskiej. Nieco lepiej spisały się uczenni-
ce z Woli, gdyż zajęły bardzo dobre II miej-
sce. Chłopcy uplasowali się na V miejscu co 
na poziomie powiatowym również świadczy 
o dużych umiejętnościach koszykarskich. 
Bardzo gratulujemy zawodnikom a nauczy-
cielom w-f z Woli Kiełpińskiej dziękujemy za 
włożoną pracę w przygotowanie drużyn.

OSiR
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