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Do Siego 2016 Roku!
Życzę Państwu aby nowy 2016 rok przyniósł ze sobą wiele dobrych dni i pomyślnych 

zdarzeń, by Państwa domy wypełniły się miłością, spokojem i nadzieją, a wyzwania 
życia codziennego obfitowały w sukcesy osobiste i zawodowe. 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock

Sylwester Sokolnicki
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W NUMERZE

Referaty przyjmują interesantów i re-
alizują sprawy mieszkańców w godzinach 
pracy urzędu (pn. 8.00 – 18.00, wt.-pt. 8.00 
– 16.00) bez konieczności wcześniejszego 
umawiania się. 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, 
Sylwester Sokolnicki w zagadnieniach wykra-
czających poza sprawy merytoryczne refera-
tów przyjmuje mieszkańców w poniedziałki, 
w godz. 12.00 – 15.00 (pokój nr 23). Sprawy 

nagłe, wymagające interwencji burmistrza 
poza dniem przyjęcia mieszkańców, prosimy 
zgłaszać telefonicznie pod nr 22 782 88 05. 

W tym samym czasie sugestie związane 
z tematyką oświatową, kulturalną, ochrony 
środowiska i pomocy społecznej przyjmuje 
zastępca burmistrza Józef Zając. Interesanci 
przyjmowani są w kolejności zgłoszeń, bez 
konieczności dokonywania wcześniejszych 
zapisów.

Informacje dla mieszkańców:
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Wigilia ze Świętym Mikołajem przy OSP Serock  .... 11
Wigilia gminnych Kół Gospodyń Wiejskich .......  12
Wigilia Przedsiębiorców w serockim ratuszu  .....  12
Wieczerza wigilijna wychowanków 
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Anioły Bożego Narodzenia ....................................  15
Szlachetna Paczka w Serocku .................................  16
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„Jadwisin - nasza mała Ojczyzna” 
- projekt SP w Jadwisinie ........................................  17
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w ramach Wieczoru w Teatrze  ................................  18
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Programu „Wiarygodna Szkoła”  ................................  19
Certyfikat „Wiarygodna Szkoła” dla SP w Zegrzu  ..  20
Zbiórka na rzecz schroniska dla bezdomnych 
zwierząt w Nowym Dworze Mazowieckim ..............  20
Dzień Pluszowego Misia 
z Fundacją Mam Marzenie  ....................................  21
Szachy znowu w Serocku  .............................................  21
Podwójne zwycięstwo w Turnieju Mikołajkowym 
w Jabłonnie  .....................................................................  21
II Mikołajkowy Turniej Koszykówki  ...................  21
Zawody szkolne MIMSz - wyniki zawodów 
gminnych w tenisie stołowym oraz sukcesy 
w zawodach powiatowych  .....................................  22
Wola Kiełpińska zwycięzcą gminnego turnieju 
MiMS w mini-piłce siatkowej chłopców  .............  22
Turniej Grand Prix w Stanisławowie Pierwszym  .... 23
Halowa Liga Serock w piłce nożnej
- trwają rozgrywki w nowym sezonie 2015/2016 ....  23

Wszystkim Babciom i Dziadkom
z okazji ich świąt

życzymy
dużo ciepła, wiele uśmiechu oraz zdrowia,

mnóstwa radości z czasu spędzonego z wnuczętami
a także wdzięczności za wszelką pomoc.

Choć to grudniowy numer Informatora to święta Bożego Narodzenia już za nami. 
Podzieliliśmy się opłatkiem, złożyliśmy sobie najserdeczniejsze życzenia świąteczne 
i noworoczne. Przeżywaliśmy święta nie tylko w gronie rodzinnym, ale również wśród 
przyjaciół, znajomych, przedsiębiorców, w szkołach, w świetlicach środowiskowych, 
w sołectwach, na serockim rynku. Niech nastrój tych chwil i pozytywne emocje po-
zostaną w nas jak najdłużej, a magia tegorocznej „gwiazdki” towarzyszy nam przez 
cały 2016 rok.

Kiedy piszemy te słowa – zimy jeszcze nie ma, ale mamy nadzieję, że kiedy Pań-
stwo będziecie je czytać – choć trochę śnieg przyprószy ziemię. Czytelnikom życzy-
my szczęśliwych i pogodnych dni oraz wiary, że to co najlepsze dopiero przed nami 
– w Nowym 2016 Roku !

Redakcja
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Zmodernizowany budynek przy ul. Kościuszki 15

Zakończenie prac remontowych 
na zaporach bocznych rzeki Bug

Od wielu lat dbamy o stałe podnoszenie  
walorów estetycznych okolic serockiego ryn-
ku. Stanowi on wizytówkę miasta, jest miej-
scem spotkań mieszkańców oraz interesującym 
punktem na mapie turystycznej gminy. Z tego 
też względu niezwykle istotne jest rewitalizo-
wanie istniejącej zabudowy położonej przy uli-
cach dojazdowych do centrum miasta. Gmina 
po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury 
przetargowej w dniu 2 września br. podpisała 
umowę na wykonanie modernizacji budynku 

administracyjnego przy ul. Kościuszki 15 w Se-
rocku. Wykonawca Zakład Budownictwa Ogól-
nego Usługi Transportowe Tomasz Andrzej 
Węgłowski z Pułtuska, za kwotę 209.999,07 zł 
brutto, wymienił pokrycie dachu, wyremon-
tował elewację budynku, wykonał instalację 
odgromową oraz wyremontował powierzchnie 
piwniczne. Tym samym, obiekt w którym zlo-
kalizowane są instytucje publiczne takie jak: 
ZOSiP, OPS oraz Biblioteka Publiczna zyskały 
swój ostateczny kształt i wygląd.

Z dniem 2 stycznia 2016 roku zacznie 
obowiązywać nowy miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego gminy Se-
rock sekcja H1 obejmujący obręb Nowa 
Wieś, który został przyjęty uchwałą nr 126/
XIII/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia  
26.10.2015 r. i ogłoszony w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
w dniu 3.12.2015 r. pod poz. 9980.

Po wejściu w życie plan będzie dostępny 
na stronie internetowej gminy www. serock.
pl  w zakładce – miejscowe plany zagospoda-
rowania przestrzennego.

Ponadto uchwałą nr 138/XIII/2015 z dnia 
30 listopada br. Rada Miejska w Serocku 
uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obrębu Wierzbica (sek-
cja G).

Dokumentacja planistyczna została prze-
słana do Wojewody Mazowieckiego celem 
sprawdzenia zgodności z prawem przepro-
wadzonej procedury. Plan wejdzie w życie po 
30 dniach od opublikowania planu w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Referat Gospodarki Gruntami,
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Serock

Informacja o dofinansowaniu 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Opracowany już został Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Serock. 
Zgodnie z założeniami plan ma m.in. przy-
czynić się do osiągnięcia celów określonych 
w pakiecie klimatyczno-energetycznym do 
roku 2020, tj.:

• redukcji emisji gazów cieplarnianych;
• zwiększenia udziału energii pochodzą-

cej ze źródeł odnawialnych;
• redukcji zużycia energii finalnej, co ma 

zostać zrealizowane poprzez podniesienie 
efektywności energetycznej,

Wykonanie planu otwiera gminie dro-
gę do uzyskania dofinansowania na zadania 
związane m.in. z termomodernizacją obiek-
tów, modernizacją kotłowni, energooszczęd-

nego oświetlenia publicznego, a także wspie-
raniem wszelkich inicjatyw sprzyjających 
zwiększeniu efektywności energetycznej 
i ograniczeniu emisji.

„Ochrona środowiska naturalnego Miasta 
i Gminy Serock poprzez przygotowanie Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej - dofinansowano 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 
w formie dotacji, w kwocie 25.830,00 zł”.

Stawki podatku w 2016 r. 
pozostają na niezmienionym poziomie

Na ostatniej sesji (30 listopada 2015 r.) 
Rada Miejska podjęła z inicjatywy Burmi-
strza Miasta i Gminy Serock szereg uchwał 
tzw. „okołobudżetowych” ustalając stawki 
podatku jakie będą obowiązywać w 2016 r. 
na poziomie mijającego już 2015 roku. 
Oznacza to, że mieszkańcy Miasta i Gmi-
ny Serock będą opłacać m.in. podatek 
od nieruchomości i inkasa oraz środków 
transportowych w wysokości niezmienia-
nej praktycznie od 2013 roku. Określono 
m.in. stawki podatku od budynków lub 
ich części: mieszkalnych - 0,67 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej, związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej oraz 
od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej – 19,76 zł od 1 m2 powierzch-
ni użytkowej. Stawki podatku od gruntów 
związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej bez względu na sposób za-
kwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków – 0,79 zł od 1 m2 powierzchni, 
pozostałych gruntów – 0,28 zł od 1 m2 po-
wierzchni.

Stawki podatku od środków transporto-
wych na 2016 rok zostały utrzymane na po-
ziomie roku 2015.

Ponadto, obniżono cenę skupu żyta do 
celów wymiaru podatku rolnego na rok po-
datkowy 2016 z kwoty 53,75 zł za 1 dt (kwota 
wynikająca z Komunikatu Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego z 19.10.2015 r.) do 
kwoty 40,00 zł za 1 dt. Wobec powyższego 
również podatek rolny pozostanie na po-
ziomie jaki obowiązywał w 2015 roku.

Stawka opłaty miejscowej przyjęta zo-
stała w wysokości 2,18 zł za każdą rozpoczę-
tą dobę pobytu na podstawie granic stawek 
kwotowych ogłaszanych przez Ministra Fi-
nansów.

Zmianie uległa zasada naliczania opła-
ty targowej. Utrzymano dzienną opłatę tar-
gową w wysokości 4,00zł za każdy rozpoczęty 
1 m2 zajmowanej powierzchni. Zmiana doty-
czy wyłącznie przypadków zajmowania po-
wierzchni powyżej 12 m2. Wówczas za każdy 
rozpoczęty 1 m2 powierzchni przewyższającej 
12 m2 stawka opłaty targowej wynosić będzie 
6,00 zł.

Oprócz ww. uchwał tzw. „okołobu-
dżetowych” Burmistrz Miasta i Gminy Se-
rock wystąpił również z inicjatywą pod-
jęcia na 2016 rok gminnych programów: 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, wspierania rodzin oraz pro-
gramu współpracy Miasta i Gminy Serock 
z organizacjami pozarządowymi.

W przedłożonym „pakiecie” projektów 
uchwał znalazł się również miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
Serock – sekcja G (obręb Wierzbica), nada-
nie nazw ulic w Jachrance oraz Ludwinowie 
Zegrzyńskim oraz uchwały: w sprawie wpro-
wadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy 
Serock w 2015 roku oraz zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock 
na lata 2015 – 2025.

Szczegółowe informacje znaleźć można na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta 
i Gminy Serock (www.bip.serock.pl) w za-
kładce prawo lokalne - Uchwały Rady Miej-
skiej.  

Referat Organizacyjno-Prawny 
i Obsługi Rady Miejskiej

Zgodnie ze złożoną przeze minie obietni-
cą o informowaniu Państwa o stanie realiza-
cji prac remontowych na zaporach bocznych 
rzeki Bug, mam przyjemność zakomunikować 
zakończenie wszystkich prac przewidzianych 
na 2015 r.

Zarządcą zapór bocznych Jeziora Ze-
grzyńskiego w granicach odpowiedzialności 
naszej gminy i jednocześnie beneficjentem 
projektów jest Regionalny Zarząd Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B,  
03-194 Warszawa, woj. mazowieckie i jako re-

prezentant administracji rządowej niezespo-
lonej pełnił funkcje zamawiającego.

Dzieląc się z Państwem wiedzą uzyskaną 
od Kierownictwa Zarządu Zlewni w Dębem 
oraz uzyskaną z bezpośredniej obserwacji 
prowadzonych inwestycji informuję, że za-
dania remontowe realizowane były w ramach 
trzech projektów:

1. „Odbudowa zapory bocznej Jeziora 
Zegrzyńskiego na odcinku Łacha – Kania” - 
odbiór końcowy odbył się 6 listopada 2015 r.

2. „Remont zapory bocznej Jeziora Ze-

grzyńskiego Kania-Popowo”- odbiór końco-
wy odbył się 10 grudnia 2015 r.

3. „Udrożnienie ujściowego odcinka rzeki 
Bug od ujścia do rz. Narew do km 5+000 - Etap I” 
- odbiór końcowy odbył się 10 grudnia 2015 r.

Celem bezpośrednim wszystkich pro-
jektów było zapobieganie zagrożeniom na-
turalnym i ograniczenie ich skutków, jak 
również zwiększenie bezpieczeństwa miesz-
kańców wszystkich zagrożonych miejscowo-
ści, a w szczególności m. Cupel, Kania Nowa, 
Kania Polska, i Nowa Wieś.
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Straż Miejska w komunikacji lokalnej

Samochody pożarnicze na gwiazdkę !

W związku z sygnałami o zakłócaniu 
ładu i porządku publicznego przez młodzież 
w autobusach komunikacji lokalnej, Straż 
Miejska w Serocku podjęła inicjatywę patro-
lu polegającego na uczestniczeniu w przejaz-
dach kursowych autobusów. Patrole funk-
cjonariuszy Straży Miejskiej w Serocku oraz 
policjantów Komisariatu Policji w Serocku 
będą organizowane nieregularnie, o różnych 
porach dnia na trasie Serock – Legionowo – 
Serock.

Patrole mają na celu eliminowanie  nie-
pożądanych zjawisk m. in. zakłócania spoko-

ju, palenia papierosów i spożywania napojów 
alkoholowych. W przypadku zachowania nie-
zgodnego z prawem zastosowane zostanie po-
stępowanie mandatowe, a poza tym, informa-
cje o zdarzeniu będą przekazywane do szkół 
lub Sądu Rejonowego w Legionowie (Wydział 
Rodzinny i Nieletnich).

Do wszystkich korzystających z komuni-
kacji lokalnej apelujemy o zachowanie zgod-
ne z obowiązującymi normami oraz zgłasza-
nie wszelkich zakłóceń porządku publicznego 
odpowiednim służbom.

Straż Miejska w Serocku

W dniu 3 grudnia 2015 r. o godz. 15.00 
w  strażnicy OSP Serock odbyła się uroczy-
sta zbiórka gminnych jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej związana z poświęceniem 
i przekazaniem do użytkowania:

• nowego średniego samochodu ratowni-
czo – gaśniczego 4x4, marki MAN Jednostce 
OSP w Serocku

• średniego samochodu ratowniczo – gaśni-
czego marki RENAULT użytkowanego w ostat-
nich trzech latach przez OSP Serock, otrzyma-
nego wcześniej z Komendy Powiatowej PSP 
w Legionowie, jednostce OSP w Gąsiorowie.

Organizatorem uroczystości był Bur-
mistrz Miasta i Gminy Serock oraz ZOMG 
ZOSP RP w Serocku, a gospodarzem jednost-
ka OSP Serock.

W uroczystości uczestniczyły podod-
działy Ochotniczej Straży Pożarnej z Serocka, 
Gąsiorowa, Woli Kiełpińskiej i Stanisławowa, 
a także przedstawiciele Wojskowej Straży Po-
żarnej z Zegrza.

Poświęcenia pojazdów dokonał Pro-
boszcz Parafii św. Anny w Serocku, ksiądz 
dziekan Dariusz Rojek.

Uroczystego przekazania nowego samo-
chodu MAN 13290 BL dla OSP Serock  do-

konali przedstawiciele podmiotów współfi-
nansujących zakup samochodu w osobach 
Komendanta Powiatowego PSP w Legiono-
wie st. bryg.  Mieczysława Klimczaka oraz 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock Sylwestra 
Sokolnickiego.

Przekazania - w formie darowizny - sa-
mochodu ratowniczo-gaśniczego  RENAULT 
M210 Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąsio-
rowie, dokonał Prezes Zarządu OSP Serock 
w towarzystwie Komendanta Powiatowego PSP 
w Legionowie i Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock.

W uroczystości wzięli udział: Komendant 
Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Legiono-
wie dh. Krzysztof Goślicki, Zastępca Bur-
mistrza Miasta i Gminy Serock Józef Zając, 
Sekretarz Miasta i Gminy Serock Tadeusz Ka-
nownik, przedstawiciel Starosty Legionow-
skiego - Kierownik PCZK Jan Wielechowski, 
Komendant Miejsko-Gminny Straży Pożar-
nych w Serocku dh. Marian Malinowski,  Ko-
mendant Komisariatu Policji w Serocku kom. 
Grzegorz Napiórkowski, Dyrektor Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Serocku Tomasz 
Gęsikowski, oraz zgromadzeni mieszkańcy 
Serocka.

Doposażenie jednostki OSP Serock  i jed-
nostki OSP Gąsiorowo w sprzęt nowszej 
generacji to wymierny etap koniecznej wy-
miany parku samochodowego w gminnych 
jednostkach OSP.

W okolicznościowym wystąpieniu bur-
mistrz Sylwester Sokolnicki zaznaczył, że 
pozyskanie i uroczyste przekazanie nowego 
samochodu ratowniczo – gaśniczego MAN 
13290 BL dla OSP Serock było możliwe dzię-
ki owocnej współpracy Burmistrza Miasta 
i Gminy Serock, Rady Miejskiej w Serocku, 
Komendanta Głównego, Komendanta Wo-
jewódzkiego i Komendanta Powiatowego 
PSP, Prezesa OSP Serock, a także WFOŚiGW 
w Warszawie, w zakresie pozyskania stosow-
nych środków finansowych na jego zakup.

Przekazanie samochodów jednostkom 
OSP to jednocześnie dowód uznania za  pełną  
poświęcenia  służbę  na  rzecz dobra  wspól-
nego społeczności  gminnej oraz  podtrzymy-
wanie  tradycji  ruchu  strażackiego. To także 
możliwość podniesienia skuteczności realizo-
wanych działań ratowniczych przez jednostki 
OSP funkcjonujące w ramach Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego (KRSG).

Edward Kowalewski

Nowe otoczenie starej szkoły przy ul. św. Wojciecha
Zakończona została inwestycja polegająca na zagospodarowaniu 

terenu wokół Izby Pamięci w ramach zadania Rewitalizacja i adaptacja 
zabytkowego budynku dawnej szkoły na Izbę Pamięci i Tradycji Rybac-
kich w Serocku. Wykonawca ZUK – Ogrody Dominik Goźliński, Stasi 
Las, ul. Główna 17, 05-140 Serock za kwotę brutto 180.230,49 zł ułożył 
nawierzchnię z kostki granitowej brukowej, wybudował murki oporowe 

z betonu, nasadził krzewy i rośliny oraz dostarczył i zamontował małą 
architekturę. Tym samym teren wokół budynku nabrał zupełnie inne-
go kształtu i charakteru. Mieszkańcy i turyści odwiedzający to miejsce 
mogą podziwiać uroki serockiej przyrody z nowo wybudowanych tara-
sów. Teren wokół Izby  stanowić może znakomite miejsce spotkań towa-
rzyskich czy przystanek podczas spacerów z rodziną.

Należy pamiętać, że znaczne spiętrzenia 
wody typu zatorowego stanowiły w przeszło-
ści zagrożenie dla zapór bocznych Jeziora 
Zegrzyńskiego w granicach odpowiedzialno-
ści gminy oraz na odcinkach: Kania-Popowo 
i Arciechów-Kuligów, a także dla terenów 
nadrzecznych, położonych na obszarach nie-
obwałowanych powyżej miejscowości Popo-
wo-Parcele i Kuligów. 

Informuję Państwa, że remont zapory 
bocznej Łacha – Kania na długości 5150 m 
polegał na:

• wykonaniu uszczelnienia korpusu zapo-
ry i podłoża pionową przesłoną przeciwfiltr-
cyjną o głębokości 8.0 m,

• podwyższeniu korony zapory w miej-
scach gdzie tego wymagała,

• budowie dróg serwisowych,
• odbudowie w podstawie skarpy od-

powietrznej drenażu rurowego o długości 
5072.0 m i średnicy d = 300 mm, 

• odmuleniu dna i skorygowaniu niwele-
ty wraz z umocnieniem istniejących rowów 
przyzaporowych o łącznej długości: 4276m,

• zabezpieczeniu skarpy odwodnej zapo-
ry siatką, w celu ochrony przed bobrami.

• zabezpieczeniu skarp rowów przyzapo-
rowych siatką, w celu ochrony przed bobrami.

• wykonaniu nowego umocnionego od-
cinka rowu D o długości 85 m.

Remont zapory bocznej Kania - Popowo 
na długości 3000 m polegał natomiast na:

• wykonaniu uszczelnienia korpusu zapo-
ry i podłoża pionową przesłoną przeciwfiltr-
cyjną o głębokość 10.0 m,

• podwyższeniu korony zapory w miej-
scach gdzie tego wymagała,

• przebudowie odcinków wjazdów na za-
porę;

• budowie nowych schodków na koronę, 
gdzie ich brakuje, bądź przebudowie istnieją-
cych schodków, gdzie korona będzie podwyż-
szana,

• dobudowie końcowego odcinka zapory 
na długości 35 m,

• remoncie nawierzchni na koronie za-
pory,

• odtworzeniu słupków hektometrowych 
i barier wałowych,

• zabezpieczeniu skarpy odwodnej zapo-
ry siatką, w celu ochrony przed bobrami.

• zabezpieczeniu skarp rowów przy-
zaporowych siatką, w celu ochrony przed 
bobrami.

Udrożnienie ujściowego odcinka rzeki 
Bug – etap I – na długości 2,6 km; kubatura 
robót 600 tys. m3; to pierwszy etap większe-
go projektu pn. „Udrożnienie ujściowego 
odcinka rzeki Bug od ujścia do rz. Narew 
do km 5+000”. Podstawowym celem udroż-
nienia koryta jest ułatwienie spływu lodów 
i zmniejszenie groźnych spiętrzeń zatoro-
wych, które wielokrotnie w przeszłości za-
grażały mieszkańcom miejscowości Cupel, 
Kania Polska i Kania Nowa, czyli wioskom 

usytuowanym na terenach zagrożonych po-
wodzią.

Wszystkie projekty były finansowane ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego (85%) i budżetu państwa 
(15%). Koszty wykonania tego typu prac 
remontowych są ogromne i wyniosły od-
powiednio dla projektu I – ponad 9 mln. zł, 
projektu II - ponad 4 mln. zł i projektu III 
- ponad 5 mln. zł.

Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców bę-
dzie miał swoje odzwierciedlenie w planach 
zagospodarowania przestrzennego gminy, 
gdyż w najnowszych opracowaniach map za-
grożenia i ryzyka powodziowego tereny wy-
różnionych powyżej miejscowości nie zostały 
ujęte jako tereny bezpośredniego zagrożenia 
powodzią. 

Zgodnie z opublikowanymi na www.isok.
gov.pl mapami zagrożenia powodziowego 
dla obszaru obejmującego miejscowości Cu-
pel, Kania Nowa, Kania Polska i Nowa Wieś  
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi  
jest niskie i wynosi  raz na 500 lat q 0,2 %.

Sądzę, że ta informacja w przededniu 
nadchodzącej zimy i możliwych wiosennych 
roztopów jest bardzo istotna dla zaintereso-
wanych, którym przy tej okazji składam naj-
lepsze życzenia z okazji nadchodzących świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki
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Od nowego roku szkolnego 2016/2017,  or-
gany prowadzące szkół są zobligowane przepi-
sami  ustawy z 6 grudnia 2013 roku o zmianie 
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych in-
nych ustaw, do określenia kryteriów rekrutacji 
do klas pierwszych publicznych szkół podsta-
wowych i publicznych gimnazjów dla uczniów 
zamieszkałych poza obwodem publicznej 
szkoły podstawowej lub publicznego gimna-
zjum. Postępowanie rekrutacyjne, o którym 
mowa  będzie przeprowadzane w przypadku,  
jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa lub 
dane publiczne gimnazjum nadal będą dyspo-
nować wolnymi miejscami. 

Kryteria i liczba punktów za spełnienie 
tych kryteriów w Gminie Serock zostały usta-
lone w taki sposób, aby umożliwić uczniowi 
kontynuowanie nauki w grupie rówieśni-
czej i środowisku szkolnym z wcześniejsze-
go etapu edukacyjnego, a także uwzględnić 
pierwszeństwo w przyjęciu dzieciom, których 
rodzeństwo uczęszcza do tej samej szkoły, 
rodzice/opiekunowie prawni pracują w tej 
samej miejscowości, w której znajduje się 
szkoła i odprowadzając podatek dochodowy 
wskazują miejsce zamieszkania na terenie 
Miasta i Gminy Serock lub płacą podatek rol-
ny do Miasta i Gminy Serock. 

Ponadto do gimnazjum w pierwszej ko-
lejności mogą być przyjęci kandydaci, którzy 
mają osiągnięcia dydaktyczne, sportowe lub 
artystyczne.   

Na stronie internetowej Urzędu Miasta 
i Gminy Serock - w zakładce BIP zamiesz-
czona jest uchwała Rady Miejskiej w Serocku, 
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do 
klas pierwszych szkół podstawowych i gim-
nazjów, dla których organem prowadzącym 
jest Miasto i Gmina Serock, liczby punktów 
za każde z tych kryteriów oraz dokumentów 
niezbędnych do ich potwierdzenia. 
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku

Burmistrz Miasta i Gminy Serock zło-
żył wniosek do Wojewody Mazowieckiego 
o udzielenie wsparcia finansowego w wysoko-
ści 64.000,00 zł na zakup książek do bibliotek 
szkolnych, w ramach Rządowego programu 
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.  

Program przeznaczony jest dla szkół 
podstawowych i gimnazjów, a jego głównym 
celem jest ożywienie czytelnictwa w szkołach.

W ramach wsparcia szkoły będą mogły 
zakupić książki o tematyce bliskiej współ-
czesnym doświadczeniom uczniów, które 

są chętnie czytane, a jednocześnie rozwijają 
zainteresowania i uzdolnienia dzieci i mło-
dzieży. Program ma promować czytelnictwo 
wśród uczniów, a wybrane nowości czytelni-
cze mają rozbudzać ciekawość i zainteresowa-
nie książką.

Nowe kryteria rekrutacji do klas pierwszych
szkół podstawowych i gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej 
szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum od roku szkolnego 2016/2017

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Wsparcie unijne dla szkół podstawowych

KOMUNIKAT: 
Do społeczności senioralnej Miasta i Gminy Serock

Szanowni Seniorzy  oraz  wszyscy którym 
bliski jest temat osób 60 plus, przedkładając 
nasz apel w formie listu otwartego nakreślili-
śmy sposób naszego działania i tego co mamy 
w najbliższych planach. Dziś kontynuując  
nasz dialog chcemy Państwa poinformować, 
iż od stycznia 2016 r. Rada Seniorów urucha-
mia zapowiadany kontakt telefoniczny pod 
numerem 601 984 944.

Celem tej formy komunikacji jest moż-
liwość przedłożenie problemu własnego 

lub osób z naszego grona, potrzebujących 
pomocy lub wsparcia. Mamy również 
nadzieję iż ta prosta forma komunikacji 
wzbogaci naszą wiedzę o problemach śro-
dowiska. 

Naszą ideą jest integracja środowiska 
na ile jest to możliwe i taki sposób działa-
nia, który będzie najbardziej efektywny. 

Przy tej okazji pragniemy Państwa po-
informować, iż opracowana została ankieta, 
której celem jest rozpoznanie potrzeb na-

szego środowiska. Planujemy w ten sposób 
przebadać co najmniej 40 procent środowiska 
seniorów aby odpowiednio ukierunkować 
nasze działania na ich potrzeby.

Zwracam się w imieniu Rady Senio-
rów do wszystkich, którzy widzą potrzebę 
współpracy na rzecz środowiska senio-
ralnego o wsparcie, a także o współpracę 
w każdej formie.

W imieniu Rady Seniorów
Zdzisław Hirsz 

W ramach konkursu ogłoszonego z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego, Oś priorytetowa 
X Edukacja dla rozwoju regionu, w grudniu 
został złożony wniosek pn. „Wspomaganie 
szkół w gminie Serock”, który zakłada dzia-
łania podnoszące kompetencje w zakresie 
technologii informacyjno - komunikacyjnej 
nauczycieli i uczniów, w tym zajęcia rozwija-
jące dla uczniów klas IV – VI szkół podsta-
wowych oraz zajęcia dydaktyczno – wyrów-
nawcze dla uczniów klas II i III. 

Zaplanowano warsztaty dla nauczycieli, 

które pozwolą na nabywanie nowych kom-
petencji oraz doświadczeń, a najbardziej za-
angażowani nauczyciele utworzą gminną sieć 
współpracy szkół w zakresie wykorzystania 
TIK do realizacji podstawy programowej. Na 
zajęciach rozwijających uczniowie będą reali-
zowali projekty edukacyjne z wykorzystaniem 
sprzętu komputerowego. Trzy najlepsze grupy 
w każdym roku, zostaną nagrodzone jedno-
dniową wycieczką do centrum interaktywne-
go. Zajęcia wyrównawcze dla uczniów obejmą 
dzieci z trudnościami  w zakresie nauk mate-
matyczno – przyrodniczych i języka polskiego. 

Do realizacji programu zaplanowany jest 
zakup komputerów (laptopów). Wartość pro-
jektu to 1.017.936,00 zł. Liderem projektu jest 
Towarzystwo Amicus, a partnerem Miasto 
i Gmina Serock. Inicjatywa do takiej współ-
pracy powstała dzięki zaangażowaniu Rady 
Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Seroc-
ku, która zabiegała o doposażenie placówki 
w sprzęt komputerowy. 

Wnioski o dofinansowanie będą rozpa-
trzone w drugim kwartale 2016 r., jeśli uda się 
pozyskać środki, projekt realizowany będzie 
w okresie od września 2016 r. do lipca 2018 r.

ZOSiP Serock

18 listopada 2015 roku w siedzibie Na-
czelnej Organizacji Technicznej w Warszawie 
odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów po-
twierdzających uzyskanie Stypendium Preze-
sa Rady Ministrów za rok szkolny 2014/2015. 
W gronie wyróżnionych 241 uczniów z War-
szawy i powiatów okołowarszawskich znala-
zła się uczennica klasy IV Technikum Logi-
stycznego Natalia Wiewióra, która otrzymała 
najwyższą w szkole średnią ocen: 5,2.

Akty przyznania stypendiów w imieniu 

Pamiątkowe zdjęcie z Dorotą Sokołowską Mazowiecką Kurator OświatyStypendystka Natalia Wiewióra

jeden – najlepszy uczeń w danej szkole, który 
uzyskał najwyższą średnią ocen i promocję 
z wyróżnieniem albo uczeń o wybitnych, wy-
raźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, po-
świadczonych ocenami celującymi w jakiejś 
dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny 
dobre z pozostałych przedmiotów. 

Stypendystce, jej rodzicom i nauczycie-
lom gratulujemy.  

Ewa Kania-Nec 
http://pzspserock.pl

Prezesa Rady Ministrów wręczyły uzdolnio-
nym uczniom Dorota Sokołowska Mazo-
wiecki Kurator Oświaty oraz Mieczysława 
Nowotniak Zastępca Dyrektora Biura Edu-
kacji Urzędu m.st. Warszawy. Uroczystość 
uświetnił występ młodzieży z 21 Społecznego 
Liceum Ogólnokształcącego imienia Jerzego 
Grotowskiego w Warszawie.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest 
jedną z form nagradzania najzdolniejszych 
uczniów szkół średnich. Może je otrzymać 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczennicy 
z Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku
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Ewakuacja Urzędu Miasta i Gminy w Serocku

„W sieci zagrożeń Sieci”

W dniu 15 grudnia 2015 r. o godz. 9.00 
Burmistrz Miasta i Gminy Serock zarządził 
próbną ewakuację z budynku Urzędu Miasta 
i Gminy w Serocku.

Zgodnie z przyjętym scenariuszem, ewa-
kuacja urzędu zarządzona została na skutek 
nagłego pojawienia się ognia w pomieszcze-
niach na parterze budynku.

W treningu uczestniczyła jednostka OSP 
z Serocka, która podjęła akcję gaśniczą, ewa-
kuowała rannych i zaczadzonych, a także 
udzieliła pierwszej pomocy przedmedycznej.

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem 
ewakuacji i prowadzonymi działaniami ra-
towniczymi sprawował zastęp jednostki ra-
towniczo gaśniczej PSP z Legionowa pod 
dowództwem kpt. Tomasza Surackiego oraz 
Komendanta Miejsko-Gminnego Straży Po-
żarnych w Serocku dh. Marian Malinowski.

W części szkoleniowej treningu Prezes 
Zarządu OSP Serock dh. Sławomir Czerwiń-
ski dokonał omówienia i pokazu możliwości 
bojowych i ratowniczych nowego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego MAN 13290 BL 4X4, 
którym od listopada 2015 r. dysponuje jed-
nostka OSP Serock.

Inicjatywa edukacyjna  „Rodzina w 
centrum uwagi” to szereg działań zmierza-
jących do pomocy rodzinie w rozwiązy-
waniu aktualnych problemów wychowaw-
czych.  W ramach inicjatywy w Gimnazjum 
im. R. Traugutta w Serocku odbyło się spo-
tkanie poświecone zagrożeniom związanym 
z użytkowaniem Internetu. Wykład, na za-
proszenie Fundacji NOVA, wygłosił dr An-
drzej Lasota wykładowca Akademii Huma-
nistycznej im. A. Gieysztora, wysokiej klasy 
specjalista zajmujący się w pracy naukowej  
m.in. manipulacją, informacją i zagroże-

Przyjęty scenariusz treningu zakładał 
trwałą awarię sieci energetycznej i pracę 
UMiG w systemie awaryjnego zasilania. 
W trybie alarmowym ściągnięty został agre-
gat prądotwórczy, będący w posiadaniu urzę-
du, z którego do końca dnia pracy zasilany 
został budynek ratusza.

W ocenie burmistrza oraz przedstawicie-
la PSP Legionowo założony cel treningu, czy-
li doskonalenie umiejętności praktycznego 
zachowania się interesantów i pracowników 
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku w sytuacji 

zagrożenia i ewakuacji urzędu, został osią-
gnięty. Omówione zostały przebieg treningu 
oraz wskazane elementy, które wymagają do-
skonalenia. Czas opuszczenia budynku, prze-
stawienia samochodów i stawiennictwa na 
miejscu ewakuacji wyniósł 6 minut. 

Na wysoką ocenę zasługują działania jed-
nostki ratowniczej OSP w Serocku uczestniczącej 
w treningu, a także Komisariatu Policji w Seroc-
ku, który bardzo szybko podjął działania zapew-
niające bezpieczeństwo podczas zdarzenia.

E.K.

niami, które wynikają z rozwoju Internetu. 
Wykład pod nazwą „W sieci zagrożeń Sieci”, 
opatrzony  aktualnymi i trafnymi przykłada-
mi, skupiał się na niebezpieczeństwach czeka-
jących na młodych użytkowników sieci. Wy-
kładowca przede wszystkim zwracał uwagę na 
ciążącej  na wszystkich odpowiedzialności za 
zamieszczane informacje w Internecie. Apelo-
wał o rozwagę przy tworzeniu i publikowaniu 
treści. Zwrócił również uwagę na fakt pozornej  
anonimowości, która sprzyja rozwojowi zjawi-
ska „rozhamowania” społecznego. Doskona-
łą pointą spotkania było stwierdzenie: każde 
kliknięcie zostawia ślad, fizyczny w cyberprze-
strzeni a niekiedy i w psychice odbiorcy. 

Roman Wiśniewski
Fundacja NOVA

W dniu 10.12.2015 r. rozstrzygnięto 
Gminny Konkurs Plastyczny „Motyw Bożo-
narodzeniowy”. Na konkurs wpłynęło 67 prac 
z placówek wychowawczo-oświatowych z te-
renu Miasta i Gminy Serock. Prace oceniło 
Jury w składzie:

• Magdalena Jasny - absolwentka ASP 
w Warszawie, autorka ilustracji do książek 
i czasopism dla dzieci oraz programów dzie-
cięcych w TVP;

• Łukasz Ciepłowski - absolwent ASP 
w Warszawie, były dyrektor agencji reklamo-
wej, twórca ilustracji i animacji do książek 
i programów podróżniczych;

• Tomasz Gęsikowski - aktor teatralny 
i filmowy. 

Po dokładnym obejrzeniu prac i wzięciu 
pod uwagę regulaminu konkursu jury przy-
znało nagrody i wyróżnienia w czterech ka-
tegorach.

• Przedszkole, szkoła podstawowa - do 
6 r. ż.

1. Zuzia Brzezińska – Samorządowe 
Przedszkole w Serocku

2. Tymoteusz Leon Książyk – Samorządo-
we Przedszkole w Zegrzu

3. Damian Kalinowski – ZSP w Woli Kieł-
pińskiej

wyróżnienie
Szymon Dębek – Samorządowe Przed-

szkole w Zegrzu
Marcel Stolarski – Samorządowe Przed-

szkole w Zegrzu

• Szkoła podstawowa - od 7 r.ż. do kl. III
1. Amelia Więch – Szkoła Podstawowa w 

Woli Kiełpińskiej
2. Dominik Szczepański – Szkoła Podsta-

wowa w Serocku
3. Oliwia Makowska – Szkoła Podstawo-

wa w Serocku
wyróżnienie
Jasio Szczepanik – Szkoła Podstawowa w 

Serocku

• Szkoła podstawowa, kl. IV-V
1. Julia Szymańska – Szkoła Podstawowa 

w Serocku
2. Jakub Cielenkiewicz – Szkoła Podsta-

wowa w Serocku

3. Oskar Dębek – Szkoła Podstawowa 
w Serocku

wyróżnienie
Iza Gutowska – ZSP w Woli Kiełpińskiej

• Gimnazjum, szkoła średnia
1. Julia Pawlak – Gimnazjum w Serocku
2. Zuzanna Zysk – Gimnazjum w Serocku
3. Aleksandra Urbańczyk – Gimnazjum 

w Zegrzu
wyróżnienie
Zuzanna Murawska – Centrum Kultury 

i Czytelnictwa w Serocku
Luiza Srebnik – Centrum Kultury i Czy-

telnictwa w Serocku
Redakcja 

Gminny Konkurs Plastyczny „Motyw Bożonarodzeniowy”

Wigilia ze Świętym Mikołajem przy OSP Serock

W sobotę 19 grudnia 2015 roku przy OSP 
Serock, odbyła się Wigilia ze Świętym Miko-
łajem.

 Mikołaj był bardzo szczęśliwy, ponieważ 
dzięki gościnności druhów strażaków z Se-
rocka, mógł na ich terenie rozlokować swoją 
„bazę wypadową”. 

„Wypadową” ponieważ, postanowił 
zapoczątkować w Serocku nowy zwyczaj. 
Mianowicie podjął decyzję, iż osobiście 
podczas spaceru po mieście, będzie wręczał 
prezenty napotkanym osobom, a w szcze-
gólności dzieciom.

Prezentów było co nie miara, kilka wor-

ków książek, pluszaków, zabawek oraz sło-
dyczy.

Podczas spaceru po Serocku, dzięki Święte-
mu Mikołajowi, byliśmy świadkami wielu spon-
tanicznych zachowań. Dzieci a nawet dorośli 
prosili Mikołaja o pamiątkowe zdjęcia, przytulali 
się, sprawdzano autentyczność brody, wąsów czy 
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Wigilia gminnych Kół Gospodyń Wiejskich

Wigilia Przedsiębiorców w serockim ratuszu

Wieczerza wigilijna 
wychowanków świetlic środowiskowych

11 grudnia 2015 r. w sali Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Woli Kiełpińskiej odbyło się 
spotkanie opłatkowe, którego organizatorami 
byli: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego Oddział Poświętne, TZD w Legionowie, 
Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z Dosi-
na, Gutów, Marynina i Skubianki oraz Panie 
współpracujące z MODR-em w Warszawie 
– autorki wszystkich kulinarnych potraw wigi-
lijnych, które zagościły na świątecznym stole.  
Zebranych gości powitała serdecznie - dzięku-
jąc za tak liczne przybycie oraz zaangażowanie 
w przygotowanie spotkania opłatkowego - Pani 
Teresa Krzyczkowska, Doradca Rolno-środo-
wiskowy MODR. Wszystkim uczestnikom 

życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia oraz samej pomyślności w nadcho-
dzącym 2016 roku złożyli: Pani Anna Gajewska 
- Kierownik Biura Powiatowego Agencji i Re-
strukturyzacji Rolnictwa oraz Radna Powiatu 
Legionowskiego, Pani Małgorzata Zofińska 
Kierownik Powiatowego Oddziału  KRUS 
w Nowym Dworze Mazowieckim, ks. An-
drzej Marchlewski – Proboszcz Parafii Zegrze 
w Woli Kiełpińskiej, Pan Józef Zając - Zastępca 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock, Pan Artur 
Borkowski - Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Serocku. Wśród zaproszonych gości w wie-
czorze wigilijnym wzięli udział również: Pani 
Anna Kamola - Kierownik Referatu Rolnictwa 

i Ochrony Środowiska UMiG w Serocku, Pan 
Marian Malinowski - Komendant Gminnych 
Ochotniczych Straży Pożarnych, Prezes Fun-
dacji Nova – Roman Wiśniewski, Pan Grzegorz 
Jaworski - Prezes Związku Sadowników Grupa 
Dębe, radni Rady Miejskiej w Serocku oraz inni 
zaproszeni goście. 

Wszyscy uczestnicy spotkania, jak tra-
dycja nakazuje, przełamali się opłatkiem 
składając sobie życzenia wszelkiej pomyśl-
ności i wspólnie zasiedli do wigilijnego stołu. 
W świątecznym nastroju, przy akompania-
mencie akordeonu i migoczących światełek 
choinki śpiewano staropolskie kolędy.

Teresa Krzyczkowska - MODR

Wigilia Przedsiębiorców jest okazją nie 
tylko do wspólnego spotkania przedstawicieli 
różnych branż, złożenia sobie życzeń, ale także 
uhonorowania tych, których działalność za-
sługuje na wyróżnienie. W czwartek, 17 grud-
nia w ratuszu miejskim w Serocku zapanował 
wigilijny, świąteczny nastrój. Piękne kolędy 
wykonane przez Zespół In Canto, prowadzo-
ny przez panią Maję Radomską, powitały licz-
nie przybyłych lokalnych przedsiębiorców. 
Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester 
Sokolnicki oraz Zastępca Burmistrza Józef 
Zając, doceniając całoroczną pracę wszyst-
kich serockich przedsiębiorców, tradycyjnie 
wyróżnili i zaprosili po odbiór statuetek tego-

rocznych liderów przedsiębiorczości. Zostali 
nimi w 2015 roku:

Małgorzata Główczak (Sklep Spożyw-
czo-Przemysłowy) – z gratulacjami za konse-
kwentny rozwój firmy,

Paweł Kwieciński i Witold Iwański (Ta-
werna Tramonti) – z gratulacjami za konse-
kwentny rozwój firmy,

Arkadiusz Pająk (Goldenmed) – z gratu-
lacjami za konsekwentny rozwój firmy,

Piotr Przybysz (Pracownia Cukiernicza 
Pychotka) – z gratulacjami za dynamiczny 
rozwój firmy,

Polski Związek Wędkarski – z gratula-
cjami za kontynuowanie tradycji rybackich 

Dnia 16 grudnia 2015 r. w świetlicy OSP 
w Woli Kiełpińskiej odbyła się wieczerza wi-
gilijna dla wychowanków 3 świetlic środowi-
skowych - z Jadwisina, Wierzbicy i Woli Kieł-
pińskiej. Dzieci wprowadziły w klimat Świąt 
Bożego Narodzenia pięknie przygotowanymi 
jasełkami. Dzięki dużemu zaangażowaniu ro-

dziców przygotowano wieczerzę wigilijną dla 
160 osób. Dzieci zostały obdarowane paczka-
mi ze słodyczami przez świętego Mikołaja.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: 
Proboszcz parafii z Woli Kiełpińskiej ks. An-
drzej Marchlewski, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Serocku Pan Artur Borkowski, 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester 
Sokolnicki, Zastępca Burmistrza Józef Zając, 
Komendant OPS w Woli Kiełpińskiej Marian 
Malinowski, Kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej Anna Orłowska oraz radni Rady 
Miejskiej w Serocku.

OPS w Serocku

włosów świętego. Było wiele serdeczności, natu-
ralności, były również dyskusje, pytania, a także... 
strach i łzy wśród najmłodszych. Jednak Mikołaj, 
jak to Mikołaj, postarał się o to, aby przekonać do 
siebie nieprzekonanych, a w szczególności tych 
najbardziej „wystraszonych”.

Równocześnie w „bazie wypadowej”, dla 
zapraszanych przez świętego gości, został 
przygotowany poczęstunek. Była kapusta wi-
gilijna, a także grochówka - podawane pro-
sto z kuchni polowej. Natomiast w namiocie 

na gości czekały ciasta oraz słodycze. Było 
również coś dla ducha - z głośników płynęły 
kolędy oraz najpopularniejsze przeboje świą-
teczne ostatnich lat.

Święty Mikołaj życzy wszystkim miesz-
kańcom gminy Serock ZDROWYCH, RO-
DZINNYCH I WESOŁYCH ŚWIĄT BO-
ŻEGO NARODZENIA oraz ma nadzieję, że 
za rok znowu się spotkamy. Pragnie także 
podziękować za pomoc w organizacji tej spo-
łecznej imprezy: pomysłodawcy i koordyna-

torowi przedsięwzięcia panu Rafałowi Tyka, 
członkom i sympatykom PiS Legionowo 
powiatu legionowskiego oraz gminy Serock, 
druhom i druhnom OSP Serock, Piotrowi 
Wierzbickiemu, Sklepowi „u Włada” w Seroc-
ku, Karczmie pod Strzechą w Dzierżeninie, 
Zajazdowi Pauza z Szadek, Pizzerii Tamonti 
z Serocka, DJ WUJO, Patrycji, Marcinowi, 
pani Agnieszce Sochockiej, Agacie Lange 
oraz wszystkim ludziom z dobrym sercem.

św. Mikołaj

na terenach położonych nad Jeziorem Ze-
grzyńskim,

Stanisław Szczerba (MIMAR P.H.U. 
Szczerba i Wspólnicy Sp. J.) – z gratulacjami 
za konsekwentny rozwój firmy.

Wyróżnienia za wspieranie inicjatyw 
kulturalnych i sportowych na terenie Miasta 
i Gminy Serock otrzymali:

Grażyna Kowalczyk (Dyrektor Generalny 
Hotelu Narvil Conference & Spa w Serocku)

Krystyna Adach (Dyrektor Orange Szko-
lenia Sp. z.o.o. Ośrodek w Serocku)

Dodatkowo, z gratulacjami za stworzenie, 
konsekwentny rozwój gospodarstwa sadow-
niczego i przekazanie rodzinnych tradycji 
rolniczych kolejnym pokoleniom, statuetkę 
otrzymali Państwo Halina i Krzysztof Kac-
perscy.

Wigilia przebiegła jak zwykle w atmos-
ferze wzajemnej życzliwości, a świątecznego 
ciepła dodały jej małe gwiazdeczki z koszyka-
mi pełnymi - przygotowanych przez dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Serocku - bożonaro-
dzeniowych kart i ozdób.

Joanna Dudek
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BOROWA GÓRA
W sobotę, 12 grudnia 2015 r. odbyło 

się spotkanie wigilijne w Borowej Górze. 
Na zaproszenie Stowarzyszenia Nasza Bo-
rówka i sołtysa wsi przybyły władze  gminy: 
pan Sylwester Sokolnicki Burmistrz Miasta 
i Gminy Serock, pan Józef Zając Zastęp-
ca Burmistrza oraz pan Artur Borkowski 
Przewodniczący Rady Miejskie w Serocku, 
obecni byli także księża z Woli Kiełpińskiej: 
ks. Andrzej Marchlewski i ks. Mieczysław 
Zdanowski. Członkinie i członkowie stowa-
rzyszenia przygotowali pyszne potrawy wi-
gilijne oraz wspaniałe ciasta. W czasie spo-
tkania kolędy śpiewali   

Justyna Wroniak i Marian Świerczek. 
Było świątecznie, miło i nastrojowo. W spo-
tkaniu wzięło udział około 50 osób.         

Narodzenia i o ich wyjątkowości. W tak 
świątecznym nastroju zarówno goście jak 
i mieszkańcy podzielili się opłatkiem (a nie 
było to proste ze względu na brak miej-
sca). Pojawił się również św. Mikołaj, który 
rozdawał według zasług  jednym prezenty, 
a drugim rózgi. W całym pomieszczeniu 
pachniało wigilijnymi daniami, które przy-
gotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Skubiance. Wszyscy chętnie częstowali 
się wigilijną kapustą, śledziem, barszczem 
i ziemniakami oraz wigilijnym kompotem. 
Nie zabrakło ciasta i pieczonych przez pa-
nie pierniczków. 

Jak co roku mieszkańcy Skubianki chęt-
nie wzięli udział we wspólnej Wigilii. Weso-
łych Świat!

WIERZBICA
Święta Bożego Narodzenia gro-

madzą wokół wigilijnego stołu naj-
bliższych dając możliwość podzielenia 
się opłatkiem, złożenia sobie życzeń.  
W sobotę, 19 grudnia, na zaproszenie pani 
sołtys Marii Chmielewskiej oraz pani radnej 
Bożeny Kalinowskiej, przy wigilijnym stole 
w świetlicy środowiskowej zasiedli mieszkań-
cy Wierzbicy oraz zaproszeni goście. Wśród 
nich znaleźli się m.in. Burmistrz Miasta 
i Gminy Serock – Sylwester Sokolnicki oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku 
– Artur Borkowski, ksiądz Kazimierz Kozic-
ki oraz ksiądz Arkadiusz Sikorski. Spotkanie 
wprowadziło zgromadzonych w klimat zbli-
żających się świąt, a rozmowom, przy stole 
pachnącym wigilijnymi potrawami, zdawało 
się nie być końca.

Spotkania wigilijne

SKUBIANKA
W niedzielę, 13 grudnia odbyła się już 

po raz piąty Wigilia w Skubiance. Jak co 
roku mieszkańcy wraz z sołtysem przygoto-
wali do uroczystego spotkania plac we wsi. 
Ustawili tam choinkę oraz namioty. Jednak 
tegoroczna zima zrobiła pogodową niespo-
dziankę - padał deszcz i zaczął wiać mocny 
wiatr-wręcz huragan, który uszkodził na-
mioty. Nie było wyjścia – wigilia w trybie 
awaryjnym została przeniesiona do siedzi-
by Koła Gospodyń, o czym informowało 
ogłoszenie pozostawione na placu. O godz. 
17:30, wg. planu, goście oraz mieszkańcy 
bardzo licznie przybyli, by razem święto-
wać. W siedzibie Koła zrobiło się ciepło 
i przytulnie choć bardzo ciasno – w dwóch 
niewielkich pomieszczeniach  przebywało 
około 100 osób. Jak co roku, w Kole Gospo-
dyń uroczystość uświetnił kolędami zespół 
LOKAL BLUS BEND. Gości przywitał soł-
tys Marek Biliński życząc wszystkim Weso-
łych Świąt. Potem życzenia dla wszystkich 
przekazali Burmistrz Miasta i gminy Se-
rock Sylwester Sokolnicki, Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Serocku Artur Bor-
kowski oraz Ksiądz Andrzej Marchlewski, 
który opowiedział o magii świąt Bożego 

DOSIN
Rada Sołecka w Dosinie wraz z Sołtysem 

Jarosławem Nowakowskim i przy wsparciu 
Tradycyjnego Koła Gospodyń Wiejskich 
zorganizowała w dniu 19 grudnia 2015 r. 
spotkanie wigilijne dla mieszkańców Dosina 
i zaproszonych gości. Oprawę artystyczno-
-muzyczną przygotowało zaprzyjaźnione Sto-
warzyszenie Miłośników Skubianki. Życzenia 
mieszkańcom przekazali ks. kan. Mieczysław 
Zdanowski, ks. Andrzej Marchlewski pro-
boszcz Parafii p.w. św. Antoniego w Zegrzu 
z siedzibą w Woli Kiełpińskiej, pan Józef 
Zając Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock oraz Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Serocku Artur Borkowski.

KANIA POLSKA
W niedzielę, 20 grudnia 2015 r o godzinie 

16.00 zebrali się mieszkańcy wsi Kania Polska 
z Sołtysem wsi Bogusławą Żaczkiewicz na 
pierwszym spotkaniu wigilijnym.

Przy pięknie ozdobionej choince, na tere-
nie przyszłego miejscowego klubu, mieszkań-
cy świętowali nadchodzące Boże Narodzenie. 
Nie zabrakło wiktuałów przygotowanych 
przez gospodynie. Na stołach gościły: zupa 
rybna, pierogi i ciasta. Do milusińskich zawi-
tał Mikołaj. Spotkaniu towarzyszyło również 
dzielenie się opłatkiem oraz wspólne kolędo-
wanie. Było wesoło i radośnie. 

Mieszkańcy Kani Polskiej składają naj-
serdeczniejsze życzenia świąteczne mieszkań-
com Gminy i innych sołectw.

Mieszkańcy Miasta i Gminy Serock już po 
raz 20. przybyli na serocki rynek aby w świą-
tecznej atmosferze wziąć udział w jarmarku 
oraz przełamać się opłatkiem podczas wie-
czornego spotkania wigilijnego. W niedzielę 
20 grudnia 2015 r. od godz. 10.00 rynek za-
pełnił się straganami z ozdobami i upomin-
kami bożonarodzeniowymi, przysmakami 
kulinarnymi i wyrobami rękodzielniczymi. 
Można było spróbować tradycyjnych przy-
smaków świątecznych przygotowanych przez 
„gminne gospodynie”. Wieczorem o godz. 

18.00 mieszkańcy zgromadzili się przy szopce 
betlejemskiej, aby wspólnie wysłuchać życzeń 
świątecznych przekazanych przez burmistrza 
Sylwestra Sokolnickiego i ks. dr. Dariusza 
Rojka proboszcza parafii pw. św. Anny w Se-
rocku. Uczestnicy spotkania obejrzeli wy-
stęp artystyczny przygotowany przez zespół 
In Canto z Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Serocku, prowadzony przez panią Maję 
Radomską. Podopieczni CKiC wprowadzi-
li uczestników spotkania w świąteczny na-
strój, zapraszając do wspólnego kolędowania 

i składania sobie życzeń. Podczas spotkania 
pomocnicy świętego Mikołaja rozdawali 
opłatek i pierniczki przygotowane przez 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Sku-
biance oraz wręczyli nagrody laureatom 
konkursu na „Motyw Bożonarodzeniowy”, 
których prace można oglądać w serockim 
ratuszu do 5 stycznia 2016 r. Spotkanie za-
kończyło się degustacją tradycyjnej kapusty 
wigilijnej i barszczu czerwonego przygoto-
wanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Serocku.

Spotkanie wigilijne na rynku

Anioły Bożego Narodzenia
Dnia 13 grudnia 2015 roku wolontariu-

sze ze Szkolnego Koła Wolontariatu Samo-
rządu Uczniowskiego odwiedzili małych 
mieszkańców Domu Dziecka w Chotomo-
wie. Było to niezwykłe, bo przedświąteczne 
spotkanie, które wszystkich wprowadziło 
w niepowtarzalną atmosferę przyjaźni, cie-
pła, życzliwości, nadziei i wiary. Wcześniej 
samorząd uczniowski przy wsparciu rodzi-
ców i Rady Rodziców, zorganizował zbiór-
kę słodyczy, soków i żywności trwałej. Sto-
warzyszenie Miłośników Skubianki SMS 
specjalnie dla nas przygotowało magiczną 
w brzmieniu i przepełnioną autentycznością 
oprawę muzyczną, która stanowiła tło dla 

najpiękniejszych polskich kolęd wspólnie 
z tej okazji zaśpiewanych. Ponad to, ucznio-
wie klasy III zaprezentowali się gospodarzom 
w roli aktorów wystawiając  spektakl profilak-
tyczny  dotyczący zdrowia i zachowań proz-
drowotnych. Wspólna zabaw, świętowanie 
oraz nauka wprowadziły wszystkich w nastrój 
oczekiwania i stworzyły atmosferę przyjaźni 
i wzajemnej akceptacji ale wiadomo, że nic tak 
nie jednoczy ludzi jak jeden stół i dzielenie się 
posiłkiem a o ten aspekt naszej wizyty zadbały  
panie z Tradycyjnego Koła Gospodyń z Dosi-
na. U tak grzecznych i sympatycznych dzieci 
nie mogło zabraknąć również Mikołaja i po-
darunków. Spotkanie zakończyło się obietnicą 

ponownych odwiedzin złożoną wśród ogólnej 
radości, podekscytowaniu i wzruszeniu.

Ale to nie był jedyny dobry uczynek Anio-
łów Bożego Narodzenia. Stowarzyszenie Mi-
łośników Skubianki SMS koncertowało jesz-
cze w niedzielę podczas ogólnopolskiej akcji 
„Szlachetna Paczka”, a później odwiedziło 
dzieci w Laskach. I tu nie zabrakło Mikołaja, 
upominków oraz wspólnego wykonania ko-
lęd. Finałem stało się przedstawienie autorstwa 
i  w wykonaniu dzieci z Lasek, którego przesła-
niem jest stwierdzenie, że każdy człowiek ma 
szansę zostać Aniołem Bożego Narodzenia, 
a zależy to jedynie od jego chęci i dobrej woli.

Monika Krajewska
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Mikołajki

Szlachetna Paczka w Serocku

Mikołajki są cudownym czasem, kiedy 
cieszymy się z obdarowywania i dostawania 
prezentów. W mikołajkową niedzielę zaprosi-
liśmy dzieci o godz. 12.00 na film, a o 18.00 na 
spektakl z bohaterami telewizyjnego progra-
mu „Domisie”, zaprosiliśmy również Miko-
łaja z ogromną ilością słodyczy, bo tego dnia 
nie mogło zabraknąć słodkości.

Zarówno na filmie, jak i na spektaklu po-
jawiło się wiele dzieci. Rodzice skorzystali ze 
specjalnie dla nich przygotowanego miejsca 
we foyer i sali audio-wizualnej, gdzie przy ka-
wie, herbacie i pierniczkach mogli zaczekać 
na swoje dzieci.

A teraz o tym co się działo na sali…. 
Podczas filmu wybuchały salwy śmiechu, 
gdyż okazał się on bardzo zabawną opowie-
ścią. Czekoladowe podarunki rozdawane 
dzieciom po zakończeniu filmu, sprawiały, 

że radość mogła trwać jeszcze po wyjściu 
z seansu.

Kolejną niespodzianką przygotowaną  
przez Dyrektora Tomasz Gęsikowskiego była 
wizyta Domisiów w Serocku.

Bohaterowie, i tak już pokochani przez 
dzieci, mający swoich wiernych fanów wśród 
telewidzów, stali się przyjaciółmi i kompana-
mi zabaw dzieci, które odwiedziły nasze Cen-
trum w niedzielny wieczór. Bajkowe postacie 
wybrały właśnie naszą salę, by zabawić się 
w teatr. Pani Katarzyna Taracińska (odtwór-
czyni roli Amelki) wyreżyserowała spektakl 
„Domisie w teatrze”. Obok niej na scenie po-
jawiła się Beata Wyrąbkiewicz (Pysia), Woj-
ciech Dmochowski (Eryk) i kolejny raz gosz-
czący  w Serocku Rafał Szałajko (Strachowyj). 
Dzieci zagrały… las - my oceniamy, że była to 
brawurowo zagrana rola ;).

Domisie bawiły się u nas tak dobrze, że 
scena stała się dla nich za mała i aktorzy czę-
sto grali wśród publiczności, ku zadowole-
niu widzów, którzy mieli swoich bohaterów 
na wyciągnięcie ręki. Spektakl był cudowny, 
miło było patrzeć na zadowolone miny ma-
łych gości. Na zakończenie spektaklu, Domi-
sie na scenę zaprosiły Mikołaja - zapachniało 
czekoladowymi upominkami. Nasi Widzowie 
jednak najbardziej docenili zdjęcia ze swoimi 
ulubionymi postaciami. Pozowanie do foto-
grafii było niezwykłe, Domisie i Mikołaj tulili 
swoich małych fanów, a na dziecięcych twa-
rzach malowało się szczęście…

My (pracownicy Centrum) też zostaliśmy 
hojnie obdarowani tego dnia… uśmiechami  
zadowolonych, szczęśliwych dzieci i rodzi-
ców. Dziękujemy.

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

Spektakl Grupy Teatralnej REMIZA, 
w składzie której znajduje się serocka mło-
dzież, zakwalifikował się do drugiego etapu 
Młodzieżowego Festiwalu Teatrów Ama-
torskich organizowanego przez Teatr Polski 
im. Arnolda Szyfmana w Warszawie i Urząd 

W Serocku po raz czwarty Wolontariusze 
Szlachetnej Paczki odwiedzili najbardziej po-
trzebujące rodziny z naszej gminy. Ostatecznie 
do projektu zostały włączone 24 z nich. Wiel-
kim sukcesem Szlachetnej Paczki jest znalezie-
nie Darczyńców dla każdej rodziny. Naszym, 
serockim rodzinom pomogło łącznie 870 osób 
- to średnio 36 osób na jedną rodzinę.

W dniach 12-13 grudnia Wolontariusze 
spotykali się z Darczyńcami podczas XV Fi-
nału Szlachetnej Paczki w ratuszu miejskim 
- w sercu naszej gminy. Po przekazaniu paczek 

Uczniowie kl. III B Szkoły Podstawowej 
im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie re-
alizują projekt edukacyjny „Jadwisin – na-
sza mała Ojczyzna”. Jego celem jest m. in. 
poznanie najbliższego otoczenia, historii 
miejscowości, budzenie szacunku dla współ-
mieszkańców i ich osiągnięć, rozwijanie więzi 
uczuciowej ze swoją miejscowością.

Projekt trwa od października 2015 r. do 
maja 2016 r. W tym czasie uczniowie wraz 
z wychowawcą i rodzicami poszukują wiado-
mości na temat Jadwisina, odkrywają ciekawe 

miejsca i fotografują je, organizują spotkania 
i wywiady z niezwykłymi mieszkańcami, 
odwiedzają zakłady i punkty usługowe, wy-
konują prace plastyczne, układają wiersze 
i piosenki. Efektem końcowym ma być przy-
gotowanie szkolnego albumu o ludziach, któ-
rych warto poznać, miejscach, które warto 
odwiedzić, prezentacja multimedialna, wy-
stawa prac i występ artystyczny.

10 grudnia 2015 r. uczniowie odwiedzi-
li Zastępcę Burmistrza Józefa Zająca – nie-
zwykłego mieszkańca Jadwisina, który był 

nauczycielem i dyrektorem szkoły w Jadwi-
sinie. Podczas bardzo ciekawego spotka-
nia w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku 
uczniowie dowiedzieli się na czym polega 
praca burmistrza, wysłuchali Jego opowieści 
o życiu i działalności w Jadwisinie. Zastępca 
Burmistrza MiG Serock odpowiadał też wy-
czerpująco na liczne pytania zadawane przez 
trzecioklasistów. Spotkanie upłynęło w miłej 
atmosferze. Uczniowie mieli też możliwość 
zwiedzenia siedziby władz naszej gminy.

Anna Błaszczyk

Spektakl Grupy Teatralnej REMIZA

„Jadwisin - nasza mała Ojczyzna” 
- projekt SP w Jadwisinie

Marszałkowski Województwa Mazowieckie-
go w Warszawie.

Przedstawienie pt.: „Jak czuje się kto, 
kiedy co” powstał na podstawie opowiadań, 
dzienników i dramatów Sławomira Mrożka. 
Reżyserem i autorką scenariusza jest Anna 
Kutkowska.

W dniu 17 grudnia b.r. festiwalowe jury 
w składzie: Jarosław Gajewski - Dyrektor Ar-

tystyczny Teatru Polskiego, Magdalena Mróz 
– Kierownik Literacki Teatru Polskiego, Piotr 
Cyrwus – aktor i Anna Grzywacz – przedsta-
wicielka Urzędu Marszałkowskiego, obejrzało 
spektakl na Sali Widowiskowej Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa w Serocku.

Jeżeli komisja konkursowa i w tym etapie 
Festiwalu oceni spektakl pozytywnie, to Gru-
pa Teatralna REMIZA, podobnie jak w roku 
ubiegłym, zaprezentuje się na Gali Finałowej, 
która odbędzie się na scenie Teatru Polskiego  
im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.

Remiza

był czas na wspólne zdjęcia, słodki poczęstu-
nek, czy po prostu serdeczny uśmiech i wyrazy 
wdzięczności. Zaraz po tym, Wolontariusze 
oraz dzielni kierowcy udawali się z samocho-
dami zapełnionymi prezentami do rodzin. 
Wspólnie podziwialiśmy ilość paczek, a co naj-
ważniejsze - ich zawartość. Niejednokrotnie 
u obdarowanych pojawiały się łzy szczęścia. 
„Teraz dopiero jestem szczęśliwa” - padło z ust 
starszej pani, kiedy otworzyła kolejny karton 
z żywnością. Lecz w naszych, serockich pacz-
kach nie znajdowała się tylko żywność. Pudeł-
ka często zapełnione były odzieżą, obuwiem, 
a kilka rodzin otrzymało nowe pralki. Dzięki 
Szlachetnej Paczce, 13-letni chłopiec w końcu 
będzie mógł wyjść na spacer - darczyńcy poda-
rowali mu wózek inwalidzki.

W drugim dniu finału swoją obecnością 
zaszczyciło nas Stowarzyszenie Miłośników 
Skubianka „SMS”. Specjalnie dla Wolontariu-
szy i gości zaśpiewali najpiękniejsze kolędy. 
Wszyscy jesteśmy wdzięczni za uświetnienie 
naszego weekendu cudów.

Po wspólnym kolędowaniu i wręczeniu 
podziękowań dla Wolontariuszy, wszyscy 
goście byli zaproszeni na poczęstunek, który 
przygotowała Tawerna Tramonti - za co ser-
decznie dziękujemy właścicielom.

Pełni pozytywnej energii, wolontariusze 
ruszyli z kolejnymi paczkami, aby wieczorem 
dumnie wrócić do domu z ogromnym zado-
woleniem z udziału w akcji, i z radości którą 
sprawili obdarowanym.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku se-
rocka Szlachetna Paczka pobije tegoroczny 
rekord i połączy ponad 1000 mieszkańców.

Lider Rejonu - Aleksandra Zejdler
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Bohdan Łazuka i Andrzej Rosiewicz to wspaniali artyści, przez całe 
lata nadający ton polskiej Rozrywce jedni z najbardziej rozchwytywa-
nych polskich wokalistów. Koncert niezwykle szarmanckiego Bohdana 
Łazuki oraz tryskającego energią i dowcipem Andrzeja Rosiewicza był 
niewątpliwą okazją do niezapomnianych przeżyć. Nie zabrakło przebo-
jów, takich jak: „Bal na Gnojnej”, „Bo to się zwykle tak zaczyna”, „Prezy-
dent Duda - z Dudą nam musi się udać”, „Bando bando” i wiele innych. 
Koncert trwał dwie i pół godziny, a Panowie dali z siebie wszystko i nie 
szczędzili sił by rozbawić publiczność. Koncert okazał się wspaniałą za-
bawą w gronie najwybitniejszych polskich artystów estrady.

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

Giganci Polskiej Sceny w ramach Wieczoru w Teatrze

Lawina dobrej muzyki

XXX Spotkania Literackie
W ramach „Warszawskiej Jesieni Poezji” 

w dniu 24 listopada 2015 r. w Sali Widowi-
skowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Se-
rocku odbyły się  dwa spotkania panelowe dla 
młodzieży gimnazjalnej. Swoją twórczość 
i działalność w środowiskach polonijnych 
relacjonowali goście z Litwy i Białorusi: Ro-
muald Mieczkowski, Wojciech Piotrowicz 
i Czesław Seniuch. Ciekawą gawędą zaintere-
sował  słuchaczy krytyk i poeta Jan Zdzisław 

W czwartek 26 listopada w Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Serocku odbył się 
KONCERT trzech zespołów o trzech rożnych 
stylach muzycznych. Koncert adresowany był 
głównie do młodzieży, ale także osób doro-
słych. Odbył się w formie spotkania klubo-
wego przy kawie i herbacie - jego głównym 
elementem była różnorodna muzyka, której 
towarzyszyły barwne efekty wizualne. Wie-
czór od samego początku zapowiadał się nie-
samowicie.

Jako pierwszy na scenie wystąpił zespół 
Das Moon, który zaserwował dużą porcję 
„elektroniki” z domieszką nowofalowego 
brzmienia gitar i surowych instrumentów 
perkusyjnych, doprawioną hipnotyzującym 
głosem wokalistki Daisy K. Uzupełnieniem 
koncertu były efekty wizualne w postaci syn-
chronicznych projekcji wideo. Całość tworzy-
ła bardzo smakowite danie niczym z kuchni 

molekularnej - niesamowite muzyczne do-
świadczenie.

Po raz kolejny mieliśmy okazję wy-
słuchać jak włączył się w klimat serockich 
imprez DJ Sarin & Junior - zespół z kubań-
skim temperamentem. Duet zabrał widzów 
w gorącą muzyczną podróż po krajach laty-
noamerykańskich. Utwory muzyczne duetu 
DJ Sarin & Junior emanują słoneczną energią 
i kuszą swymi gorącymi rytmami. Mieszanka 
Reggaeton, Merengue, Mambo, kuduro, oraz 
innych tanecznych brzmień latino doskonale 
sprawdziła się jako Support, rozgrzewający 
widownię do kolejnego występu.

Kolejny długo wyczekiwany zespół Lavina, 
stanowił największą tajemnicę tego wieczoru. 
Zespół powstał z inicjatywy dwóch aktorów 
Mateusza Banasiuka (perkusisty) i Bilguuna 
Ariunbaatara – (wokal), do których dołączyli 
Rafał Żukowski (gitara) i Paweł Paszczyk (bas). 

Bilguun Ariunbaatar, który występuje w wielu 
telewizyjnych programach podbił serca słucha-
czy wokalem, a także jak na showmana przysta-
ło i humorem. Mateusz Banasiuk, który jest jed-
nym z najbardziej rozchwytywanych aktorów 
młodego pokolenia, popisowo zagrał na perku-
sji. Koncert całej czwórki okazał się wspaniałą 
muzyczną niespodzianką i zachwycił publicz-
ność. Dzięki niemu grono fanów trzech gosz-
czących na serockiej scenie zespołów z pewno-
ścią się poszerzyło. Dowodem tego były kolejki 
po autografy i zdjęcia z artystami.

Bez wątpienia koncert i jego gorąca at-
mosfera na długo zostanie w pamięci przyby-
łych gości. Bardzo żałujemy, że tak nieliczne 
grono stanowiła młodzież. Koncert w formie 
klubowej jest nową propozycją i mamy na-
dzieje, że w przyszłości będziemy mogli reali-
zować takie imprezy częściej.

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

Dnia 19 listopada 2015 r. Szkoła Pod-
stawowa im. Jerzego Szaniawskiego w Ja-
dwisinie dołączyła do grona uczestników 
Programu „Wiarygodna Szkoła” – właści-
wy kierunek edukacji i otrzymała Certy-
fikat Wiarygodności nr 10100866. Aby go 
otrzymać, należało spełnić wiele kryteriów, 
między innymi uzyskać wysoki wynik ze 

Szkoła Podstawowa w Jadwisinie 
weszła do Ogólnopolskiego Programu „Wiarygodna Szkoła” 

„PRLu wspomnień czar”

sprawdzianu po klasie szóstej. Nasi ucznio-
wie zdobyli taki wynik - najwyższy wynik 
z I części sprawdzianu (matematyka i język 
polski) oraz bardzo wysoki - z języka ob-
cego nowożytnego. Dodatkowe kryteria ja-
kie spełniliśmy, to posiadanie dobrej bazy 
szkolnej i zapewnienie odpowiedniego bez-
pieczeństwa uczniom. W sumie uzyskaliśmy 

Dnia 28 listopada 2015 roku w Domu 
Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczew-
skiej byliśmy świadkami i uczestnikami 
niezwykłej imprezy kulturalno - rozryw-
kowej pod hasłem „PRLu wspomnień 
czar”. W jeden magiczny wieczór mogli-
śmy przenieść się w czasie i przestrzeni, 
zamienić nasz stechnologizowany, rozpę-
dzony XXI wiek na pełen uroku, zamknięty 
w swoistym schemacie, skolektywizowany 
czas Polski Ludowej. Czas kiedy życie to-
warzyskie rozwijało się w niekończących 
się kolejkach sklepowych - nikt nawet nie 
wyobrażał sobie zakupów przez Internet. 
Czas budowania prawdziwych więzi mię-
dzyludzkich, kształtowanych przez chwile 
przeżyte razem, a nie ilość „polubień” na 
portalach społecznościowych. Mieliśmy 
odwagę powrócić do czasów, wielokrotnie 
uznawanych za szare, smutne, ogołocone 
z kultury czy rozrywki, nazywane czasem 
marazmu, uśpienia. Tego jednakże wieczo-
ru przypomnieliśmy, że były to niezwykłe 
lata. Jesteśmy przekonani, że wszystkim se-
niorom przywróciliśmy ich najpiękniejsze 
wspomnienia, czego dowodem był szczery 
uśmiech, zachwyt i łzy wzruszenia błysz-

Brudnicki. Tłumacz polskiej poezji łacińskiej, 
Wojciech Stańczak zaprezentował orygi-
nalną dawną broń białą. Dokonania własne 
prezentowali również: autorka legend Marta 
Berowska, prozaik Stanisław Rostworowski 
i prawnik, piszący wiersze  Tomasz Snarski. 
Twórcom towarzyszył, prowadząc panele 
Romuald Karaś, organizator corocznych spo-
tkań literackich.

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

czące w ich oczach. Młodzież natomiast za-
pałała miłością od pierwszego wejrzenia do 
tej „wyklętej” epoki.

W urzekającym przedstawieniu mu-
zyczno - teatralnym przygotowanym przez 
Stowarzyszenie Miłośników Skubianki 
„SMS” wspominaliśmy najwspanialsze 
piosenki lat 60 tych, 70 tych i 80 tych ubie-
głego stulecia, ulegliśmy czarowi mlecz-
nych barów, bogactwu Pewexu, smakom 
i aromatom PRL-owskiej Kuchni Polskiej, 
tak przecież bogatej na przekór trudnym 
czasom. Z sentymentem oglądaliśmy su-
pernowoczesne ówcześnie maszyny, po-
jazdy  i sprzęty, które tak szybko wyszły 

z użycia i stały się reliktami - symbolami 
wyklętej epoki. Dom Kultury w Woli Kar-
czewskiej stał się swoistym wehikułem czas. 
Już od bram witała gości lśniąca Syrena, 
wyprodukowana przez Fabrykę Samocho-
dów Osobowych i polski motocykl Junak. 
Wejściówki - czyli przygotowane specjal-
nie na tę okazję - Legitymacje PRL-owskie 
sprawdzane były przez aktorów w strojach 
Milicji. Galeria gadżetów z tamtych lat m. 
in. monety, bony towarowe, kartki zaku-
powe, telewizory, plakaty propagandowe, 
wszystko to budziło wspomnienia. Organi-
zatorzy wydarzenia, Gminny Ośrodek Kul-
tury, Stowarzyszenie Miłośników Skubianki 
i Mieszkańcy Wsi Wola Karczewska z Soł-
tysem, zadbali, aby nie zabrakło Oranżady 
– tak typowej dla tamtych lat oraz czekola-
dy „Wedla” i „Jedyna”. Artystom wręczono 
zaś tradycyjne goździki.

Jesteśmy przekonani, że to niezwykłe 
przedsięwzięcie Stowarzyszenia Miłośników 
Skubianki na stałe wpisze się w kalendarz 
kulturalnych wydarzeń i uroczystości na-
szego regionu, ponieważ już zyskało wielu 
Miłośników. 

Monika Krajewska, Paulina Sokół
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Podwójne zwycięstwo 
w Turnieju Mikołajkowym w Jabłonnie

Dwie nasze drużyny wystartowały w tur-
nieju piłki siatkowej w Jabłonnie. Turniej od-
był się już ósmy raz, a nasze drużyny chłop-
ców i dziewcząt tradycyjnie, jak co roku, 
zgłosiły swój udział. W poprzednim turnieju 
chłopcy zdobyli pierwsze miejsce i jechali 
w roli broniących tytułu mistrzów. Graliśmy 
systemem każdy z każdym do dwóch wygra-
nych setów. W pierwszych meczach spotka-
liśmy się z gospodarzami i zarówno chłopcy 
jak i dziewczęta zwyciężyli łatwo 2-0. Kolejne 
mecze były bardziej emocjonujące, ponieważ 
zaczęliśmy od porażki w pierwszych setach. 
Jednak w kolejnych dwóch setach zarówno 
dziewczęta jak i chłopcy mogli cieszyć się 
z podwójnego mistrzostwa.

WYNIKI MECZÓW:
Chłopcy: Serock-Jabłonna 2-0, Serock 

Legionowo 2-1
Dziewczęta: Serock-Jabłonna 2-0, Serock 

Legionowo 2-1

SKŁADY DRUŻYN:
Dziewczęta: Zyśk, Zawadzka, Maciakie-

wicz, Lipska, Kalinowska, Gruszka, Grosz-
kowska, Słońska

Chłopcy: Świerczyński, Giziński, Lewan-
dowski, Jagielski, Raszyński, Dytyniak, Sper-
czyński, Przybysz, Ziobro

Trenerzy: Justyna Łyszkowska i Mariusz 
Rosiński

Tekst: Mariusz Rosiński

Szachy znowu w Serocku
W dniu 28 listopada w Centrum Kultury 

i Czytelnictwa odbył się Mikołajkowy Turniej 
Szachowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Było 
to bardzo miłe przedpołudnie. Na sali rozstawio-
no piętnaście szachownic, przy których zasiadło 
30 zawodników. Seniorzy zagrali systemem ko-
łowym, czyli każdy z każdym, a dzieci systemem 
szwajcarskim. Zawodnicy w poszczególnych 
rundach byli kojarzeni z podobną ilością punk-
tów przy zachowaniu przemienności kolorów. 
Dzięki inicjatywie Dyrektora Centrum - T. Gę-
sikowskiego, szachy po latach przerwy znowu są 
obecne w Serocku. Zajęcia szachowe prowadzi 
wspaniały fachowiec, sędzia klasy międzynaro-
dowej  Ryszard Królikowski, który jednocześnie 
był sędzią zawodów. Pan Ryszard jest prezesem 
Mazowieckiego Związku Szachowego oraz wielo-
krotnym medalistą Mistrzostw Świata w rozwią-
zywaniu zadań szachowych. Podczas zawodów 
nie zabrakło emocji i niespodzianek. W Serocku 
„ukrywają” się zupełnie dobrzy gracze amatorzy 
i chociaż wygrał faworyt, Marcin Kaczmarczyk 
z Legionowa - jako jedyny ma miejsce w ran-
kingu krajowym (II kategoria) i międzynarodo-

Po raz kolejny okazało się, że w piłce siat-
kowej jesteśmy mocni i z rąk Wójta Gminy Ja-
błonna odebraliśmy dwa puchary za wygraną.

Dzień Pluszowego Misia z Fundacją Mam Marzenie
W grudniu 2015 Samorząd Uczniowski i Szkolny Klub Wolon-

tariusza Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku zorga-
nizował zbiórkę pluszaków, artykułów plastycznych i gier planszo-
wych, przyłączając się do akcji prowadzonej przez Fundację Mam 
Marzenie z okazji Dnia Pluszowego Misia. Zebrane rzeczy zostały 
przekazane dzieciom przebywającym w szpitalach, głównie na od-
działach onkologicznych. Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli 
się do tej akcji.  

wym, to jednak dwie partie zremisował. W gru-
pie młodzieży faworyci wg rankingu musieli się 
zadowolić II i III miejscem, bo nieoczekiwanie 
zostali pokonani przez juniora z Jabłonnej, Pio-
tra Kubalskiego, zwycięzcę tej kategorii. Nagrodę 
specjalną Dyrektora Centrum otrzymał uczęsz-
czający na zajęcia Antek Olszewski z Serocka 
(rocznik 2009), który w przedostatniej rundzie  
wygrał z zawodnikiem o 11 lat starszym. Laure-
aci otrzymali wspaniałe nagrody – szachy turnie-
jowe i magnetyczne, zegary szachowe czy książki 

tematyczne. Wszyscy zawodnicy otrzymali dy-
plomy za udział w zawodach.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież 
na zajęcia szachowe, które odbywają się we 
środy o godz. 15.45. A od lutego, również we 
środy, o godz. 18.00, będą prowadzone za-
jęcia dla dorosłych. Natomiast w przyszłym 
roku planujemy zawody szachowe w czerwcu 
i listopadzie. Wszystkich chętnych serdecznie 
zapraszamy.

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

Zbiórka na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt 
w Nowym Dworze Mazowieckim

W październiku 2015 Samorząd 
Uczniowski i Szkolny Klub Wolontariusza 
Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Se-
rocku zorganizował zbiórkę karmy, zabawek, 
koców, ręczników i innych rzeczy potrzeb-
nych przebywającym z schronisku zwierzę-
tom. Akcja spotkała się dużym odzewem 

wśród dzieci z naszej szkoły. Zebrane rzeczy 
przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego 
i Klubu Wolontariusza wraz z opiekunkami 
p. Katarzyną Tulin i p. Małgorzatą Gańską-
Niemczyk przekazali schronisku. Bardzo 
dziękujemy wszystkim, którym los bezdom-
nych zwierząt nie był obojętny.

Cetyfikat  „Wiarygodna Szkoła" dla SP w Zegrzu

Z przyjemnością informujemy, że Szkoła 
Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu 
została wyróżniona certyfikatem „Wiarygod-
na Szkoła”. 

Wieloletnia praca nauczycieli, rodziców 
i uczniów została doceniona. Zostaliśmy wy-
różnieni ponieważ w minionym roku szkolnym 
nasi szóstoklasiści osiągnęli wysokie wyniki na 
sprawdzianie szóstoklasisty. Ponadto poprzez 
odpowiednią infrastrukturę i organizację pracy 
gwarantujemy bezpieczeństwo swoim uczniom.

Nasza Szkoła:
• jest bezpieczna, przyjazna, stymulują-

ca rozwój uczniów, otwarta na nowoczesne 
technologie i nowatorskie pomysły.

W Naszej Szkole:
• indywidualizujemy pracę z dzieckiem;
• każdy uczeń uzyskuje sukcesy na miarę 

swoich możliwości, we współpracy z nauczy-
cielem;

• dbamy o poziom nauczania oraz jakość 
i skuteczność działań wychowawczych i pro-
filaktycznych;

• atmosfera służy uczeniu się i twórczej 
pracy;

• nikt nie jest anonimowy.
Posiadamy pracownie przedmiotowe 

wyposażone w nowoczesny sprzęt multime-
dialny. Wspaniale prowadzona biblioteka 
z bogatym księgozbiorem, kącikiem czytel-
niczym dla małego dziecka i Internetowym 
Centrum Multimedialnym jest jednym z naj-
chętniej odwiedzanych miejsc w naszej szko-

le. Nowoczesny plac zabaw i sala zabaw dają 
dużo radości naszym najmłodszym uczniom. 
Spotkania profilaktyczne z policją i strażą po-
żarną uczą bezpiecznych zachowań. Zajęcia 
rozwijające zdolności uczniów, w tym prowa-
dzona w edukacji wczesnoszkolnej Innowacja 
Pedagogiczna "Poznajemy Świat", cieszą się 
dużym zainteresowaniem. Uczniowie otocze-
ni są opieką logopedy, pedagoga, pedagoga 
specjalnego i pielęgniarki szkolnej. W sto-
łówce szkolnej można zjeść pyszny, domowy 
obiad. Nasza świetlica pracuje w godzinach 
dostosowanych do potrzeb rodziców. Ucznio-
wie odnoszą sukcesy w różnego rodzaju kon-
kursach. Oprócz ciekawych lekcji w murach 
naszej szkoły, dzieci uczestniczą też w wy-
cieczkach dydaktycznych i krajoznawczych. 
Uczestniczą również m.in. w warsztatach 
eksperymentalnych na Wydziale Fizyki Uni-
wersytetu Warszawskiego.

225 punktów, co dało nam tytuł i Certyfikat 
„Wiarygodna Szkoła”.

W Szkole Podstawowej w Jadwisinie dba-
my o nowoczesne wyposażenie i zaplecze 
multimedialne. W każdej klasie znajduje się 
komputer, są też tablice interaktywne i pro-
jektory.

Nasi uczniowie mają możliwość rozwi-
jania swoich zdolności i zainteresowań po-
przez udział w zajęciach koła historycznego, 
teatralnego, plastycznego, matematycznego 
i koła Omnibus. Sprawność fizyczną rozwi-
jają na zajęciach SKS-u. Zdobywają nagrody 
i wyróżnienia w licznych konkursach szkol-
nych i pozaszkolnych oraz zawodach spor-
towych.

Placówka wspiera również swoich wy-
chowanków organizując dla nich zajęcia 
wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, 
logopedyczne i pomoc pedagoga szkolnego.

Stałym elementem działalności lekcyj-
nej i pozalekcyjnej szkoły jest organizacja: 

uroczystości, inscenizacji, wystaw, wycie-
czek tematycznych, wyjazdów do kin i te-
atrów, zielonych i białych szkół oraz spotkań 
z ciekawymi ludźmi. Uczniom naszej szkoły 
bliskie są działania ekologiczne. Bierzemy 
udział w akcjach na rzecz środowiska przy-
rodniczego. Nasza szkoła była inicjatorem 
i pomysłodawcą „Spotkań w Ekolandii” dla 
klas młodszych. Ta impreza integracyjna od 
14 lat wpisała się w kalendarz wydarzeń Mia-
sta i Gminy Serock. Kultywujemy też pamięć 
o naszym patronie, organizując coroczne ob-
chody tzw. „Dni Patrona”. 

Bierzemy udział w projektach i progra-
mach ogólnopolskich „Szklanka mleka”, 
„Owoce w szkole”, „Trzymaj formę”, „Włącz 
myślenie – TOC”. „Przedszkole talentów”. 
„Czyste powietrze wokół nas”, „ Planeta Ener-
gii”, „Książki naszych marzeń”.

Zapewniamy fachową opiekę świetlicy 
szkolnej, w której uczniowie rozwijają swoje 
zdolności, zainteresowania oraz mają moż-

liwość otrzymania pomocy przy odrabianiu 
lekcji. 

Organizujemy akcje charytatywne pro-
wadzone przez szkolny wolontariat takie jak: 
finał „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy”, „Góra Grosza”, paczki dla najuboższych.  
Utrzymujemy też stały kontakt z pobliskim 
domem dziecka i schroniskiem dla zwierząt. 
Współpracujemy z różnymi instytucjami z te-
renu gminy Serock i powiatu legionowskiego.

Chlubą naszej szkoły są „Violinki” zespół 
wokalno-taneczny, który w przyszłym roku 
będzie obchodził 25-lecie swojego istnienia. 

Szkoła Podstawowa im. Jerzego Szaniaw-
skiego w Jadwisinie to publiczna placówka 
oświatowa, dająca uczniom poczucie bezpie-
czeństwa, przyjazna dziecku i środowisku, sza-
nująca tradycje regionu, rozwijąca talenty i za-
interesowania oraz przygotowująca do życia. 

Nasza Szkoła to „Wiarygodna Szkoła”, 
a otrzymany Certyfikat jest potwierdzeniem 
właściwych standardów jej funkcjonowania.

Serock
     FIT & SPORTY
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II Mikołajkowy Turniej Koszykówki
W poniedziałek 7 grudnia w hali PZSP 

w Serocku rozegrano II Mikołajkowy Turniej 
Koszykówki zorganizowany przez Szkołę Pod-
stawową w Serocku i Ośrodek Sportu w Seroc-
ku. W turnieju wzięło udział siedem drużyn 
chłopców i dziewcząt ze szkół podstawowych 
w Serocku i Zegrzu. Turniej rozegrano syste-
mem „każdy z każdym”. W wyniku zawziętej, 
lecz przebiegającej w duchu fair play rywaliza-
cji drużyny zajęły następujące miejsca:

I miejsce: Dzikie Densy (Szymański Ja-
kub, Borkowski Jakub, Jabłoński Krzysztof, 
Zakrzewski Michał, Żak Jakub, Główczyń-
ski Patryk)

II miejsce: Washingtons (Karpik Kacper, 

IV miejsce: Niebieskie Diabły (Krzykow-
ski Michał, Kujawka Mateusz, Stępkowski 
Kacper, Dawidczyk Dawid, Kopacz Jakub)

V miejsce: Szydercy (Mulik Michał, Przy-
bysz Cyryl, Kornafel Piotr, Orzeszyna Julia, 
Milewska Wiktoria)

VI miejsce: Mikołajki (Przybyszewska 
Angelika, Przygoda-Bąk Zuzanna, Wilkow-
ska Wiktoria, Rogowiec Zuzanna, Szajda Oli-
wia, Szymańska Julia, Danił Amelia)

VII miejsce: Serduszka (Matuszewska 
Marysia, Noszczyk Zofia, Ptasiewicz Iza, 
Merda Katarzyna, Lipińska Natalia)

Zwycięscy otrzymali puchar i pamiątko-
we dyplomy, a wszyscy słodkie upominki.

Wola Kiełpińska zwycięzcą gminnego turnieju 
MiMS w mini-piłce siatkowej chłopców!

W dniu 12 grudnia 2015 roku odbył się 
gminny turniej w mini-piłce siatkowej chłop-
ców szkół podstawowych, rozgrywany w ra-
mach Międzyszkolnych Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej. Gospodarzem turnieju był Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej. 
Od godziny 9:00 uczniowie rywalizowali 
w turnieju w systemie każdy z każdym, do 
dwóch wygranych setów.

Wyniki poszczególnych spotkań:
SP Wola Kiełpińska - SP Jadwisin 2:0

SP Serock - SP Jadwisin 2:0
SP Wola Kiełpińska - SP Serock 2:1
Klasyfikacja turnieju:
1. SP Wola Kiełpińska
2. SP Serock
3. SP Jadwisin
Gratulujemy chłopcom z Woli Kiełpiń-

skiej wygranej w rozgrywkach gminnych i li-
czymy na powtórkę w turnieju powiatowym, 
który odbędzie się 11 stycznia 2016 roku w SP 
nr. 8 w Legionowie !

W sobotę 05.12.2015 r. odbyły się za-
wody gminne w tenisie stołowym. W za-
wodach wystartowały Szkoły Podstawowe 
i Gimnazja z terenu gminy Serock zarów-
no w kategorii dziewcząt jak i chłopców. 
W hali PZSP w Serocku nie zabrakło emocji 
i zaciętych meczów, drużyny rywalizowały 
systemem każdy z każdym rozgrywając po 
dwa mecze.

SZKOŁA PODSTAWOWA
Dziewczęta
I miejsce – Serock
II miejsce – Jadwisin
III miejsce – Zegrze
IV miejsce – Wola Kiełpińska

Chłopcy
I miejsce – Serock
II miejsce – Zegrze

III miejsce – Jadwisin
IV miejsce – Wola Kiełpińska

GIMNAZJUM
Dziewczęta
I miejsce – Serock
II miejsce – Wola Kiełpińska
III miejsce – Zegrze

Chłopcy
I miejsce – Zegrze
II miejsce – Serock
III miejsce – Wola Kiełpińska
 
Informujemy również, że Gimnazjum 

z Serocka zajęło III miejsce w zawodach po-
wiatowych w koszykówce chłopców w Legio-
nowie oraz II miejsce w zawodach międzypo-
wiatowych w piłce nożnej chłopców w Górze 
Kalwarii! Gratulujemy wyników!

Zawody szkolne MIMSz – wyniki zawodów gminnych 
w tenisie stołowym oraz sukcesy w zawodach powiatowych

Topczewski Jakub, Topczewski Kamil, Milew-
ski Mateusz, Rutkiewicz Sebastian)

III miejsce: Urocze Śnieżynki (Czestkow-
ska Dagmara, Kochańska Maja, Kwiatkowska 
Maja, Jagielska Julia, Błaszczak Sylwia, Biliń-
ska Aleksandra)

Turniej Grand Prix w Stanisławowie Pierwszym
We wtorek 15 grudnia odbył się kolejny 

turniej piłki siatkowej gimnazjalistek w ra-
mach Grand Prix Jeziora Zegrzyńskiego. 
Po raz pierwszy wystartowało 6 drużyn, do 
których dołączyła Dąbrówka II. Dziewczęta 
grały każdy z każdym na trzech boiskach, 
każda drużyna rozegrała po 5 meczów. Na-
sza drużyna uplasowała się na V miejscu 
wygrywając z drużyną Dąbrówki II i pozo-
stałych meczach doznając porażek. Mimo 

porażek mecze wyglądały dobrze i widocz-
ny był postęp w grze. Najsłabszy mecz roze-
graliśmy z Dąbrówką I, w szeregi dziewcząt 
wkradło się zmęczenie i nie pozwoliło na 
lepszą grę.

KOLEJNOŚĆ DRUŻYN: 1. Nieporęt II, 
2. Legionowo, 3. Nieporęt I, 4. Dąbrówka I, 
5. Serock, 6. Dąbrówka II

Następny turniej odbędzie się w styczniu 
2016 roku w Dąbrówce.

Halowa Liga Serock w piłce nożnej 
– trwają rozgrywki w nowym sezonie 2015/2016

Szósty rok z rzędu w gminie Serock or-
ganizowane są rozgrywki Halowej Ligi Se-
rock w piłce nożnej. W każdą niedzielę 
w hali Powiatowego Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Serocku piłkarze rywalizu-
ją w godzinach 16.00 – 21.00. Na trybunach 
zawsze gromadzi się grupa kibiców – rodzin 
i znajomych zawodników – obserwujących 
zmagania w rozgrywkach organizowanych 
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Seroc-
ku. Liga cieszy się sporym zainteresowaniem 
mieszkańców gminy. W obecnym sezonie 
2015/2016 w lidze występuje 10 drużyn i co 
jest godne podkreślenia – wszystkie drużyny 
składają się w całości lub części z mieszkań-
ców naszej gminy. Łącznie w lidze rywalizuje 
ponad 100 zawodników, a w trakcie trwania 
całego sezonu możliwe jest zgłaszanie kolej-
nych graczy. Rozgrywki obecnego sezonu 
zostały zainaugurowane w dniu 08.11.2015 r. 
i do dnia dzisiejszego (14.12.2015) rozegrano 
już siedem kolejek ligowych. Mecze trwa-
ją 2 x 20 minut i rozgrywane są w niedziele 
o pełnych godzinach pomiędzy 16.00 a 21.00. 
Spotkania są często bardzo emocjonujące 
i widowiskowe, gdyż pada w nich dużo goli, 

czyli tego co kibice lubią najbardziej. Liga roz-
grywana jest systemem mecz i rewanż, więc 
każda z drużyn rozegra w sezonie 18 meczów. 
Na zakończenie rozgrywek tradycyjnie odbę-
dzie się turniej z udziałem wszystkich dru-
żyn, podsumowujący zmagania ligowe. Me-
cze Halowej Ligi Serock będą rozgrywane do 
połowy marca 2016 r. Najlepsze drużyny ligi 
zdobędą atrakcyjne nagrody. W lidze prowa-
dzone są także trzy dodatkowe klasyfikacje: 
Fair Play (drużynowa) oraz Króla Strzelców 
i Najlepszego Bramkarza Ligi (indywidual-
ne). Poniżej zamieszczamy statystyki rozgry-
wek ligowych na dzień 14.12.2015 r.

Zapraszamy do kibicowania w niedziele 
do hali PZSP w Serocku, ul. Wolskiego 8!

M-ce Drużyna Punkty Ilość meczów Wygrane Remisy Przegrane Ilość bramek Bilans bramkowy
1 Luxtorpedy 21 7 7 0 0 100-21 +79
2 Młode Wilki 18 7 6 0 1 120-28 +92
3 UKS Sokół 18 7 6 0 1 100-37 +63
4 Nankatsu 15 7 5 0 2 72-34 +38
5 Bez rozgrzewki 9 7 3 0 4 50-58 -8
6 Uksiaki 9 7 3 0 4 45-68 -23
7 Łatwe punkty 6 7 2 0 5 31-112 -81
8 Legion Kani & Łacha 3 7 1 0 6 47-56 -9
9 FC Troglodyci 3 7 1 0 6 27-90 -63

10 FC Wierzbica 3 7 1 0 6 29-117 -88

TABELA HALOWEJ LIGI SEROCK 2015/2016:

Miejsce Drużyna Punkty 
karne

1 UKS Sokół -5
2 Uksiaki -6
3 FC Troglodyci -15
4 FC Wierzbica -19

Bez rozgrzewki -19
Łatwe punkty -19

7 Luxtorpedy -21
8 Legion Kani & Łacha -27
9 Młode Wilki -28

10 Nankatsu -34

KLASYFIKACJA
NA KRÓLA STRZELCÓW HLS:
1. Kacper Oleś (Młode Wilki) – 60 goli
2. Krystian Szambelan (UKS Sokół) – 38 goli
3. Patryk Więch (Młode Wilki) – 35 goli
4. Tomasz Luks (Luxtorpedy) – 30 goli
5. Paweł Żbikowski (Luxtorpedy) – 24 gole

TABELA FAIR PLAY:

Serock
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* wspó³pracê z klubem partnerskim w Holandii

* udzia³ w turniejach ogólnopolskich 

   i miêdzynarodowych

Oœrodek Sportu i Rekreacjiw Serocku 

KORFBALL  RODZINNY
dla dzieci ze szkó³ podstawowych 
         wraz z opiekunami

Innowacyjny Projekt obejmuj¹cy:

* utworzenie Klubu Rodzinnego

* wspóln¹ integracjê rodzice-dzieci-rodziny w sporcie

* zajêcia koedukacyjne dla rodziców i dzieci

zaprasza na mecze Korfballu:

Zajêcia ju¿ od 18 stycznia 2016

Miejsce: Sala Szko³y Podstawowej

oraz obiekty OSiR w Serocku

zapisy: m.golawski@osir.serock.pl


