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Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
Sylwester Sokolnicki w zagadnieniach wy-
kraczających poza sprawy merytoryczne 
referatów, przyjmuje mieszkańców w ponie-
działki, w godz. 12.00 – 15.30. 

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock Józef Zając w sprawach związanych 
z tematyką oświatową, kulturalną, ochrony 
środowiska i pomocy społecznej przyjmu-
je również w poniedziałki w godzinach 
12.00-15.00.

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

W sprawach nagłych, wymagających 
interwencji burmistrza można ustalić 

spotkanie w innym terminie niż ww. ter-
min poniedziałkowy. W tym celu prosimy 
o zgłoszenie telefoniczne takiej potrzeby 
pod nr 22 782 88 05.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Se-
rocku Artur Borkowski pełni dyżur w ponie-
działki w godz. 18.30-20.30 w pokoju nr 31

Rada Seniorów przyjmuje informacje 
i sugestie dotyczące problemów seniorów 
i osób starszych pod e-mail: serock.radase-
niorow@gmail.com

Referaty UMiG w Serocku przyjmują 
interesantów i realizują sprawy mieszkańców 
w godzinach pracy urzędu bez konieczności 
wcześniejszego umawiania się (pon 8:00-
18:00, wt-pt 8:00-16:00).

Informacje dla mieszkańców:

STRAŻ MIEJSKA W SEROCKU
siedziba:  Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21 pok. 22
kontakt:  tel. stacjonarny 22 782 72 92 

tel. kom. 603 873 290 
email: straz.miejska@serock.pl

Straż Miejska w Serocku

siedziba: 

Urząd Miasta i Gminy w Serocku

ul. Rynek 21 pok. 22

kontakt:

tel. stacjonarny 22 782 72 92

tel. kom. 603 873 290

email: straz.miejska@serock.pl

W NUMERZE
Koncert inaugurujący obchody 
600-lecia nadania praw miejskich Serockowi  ...  2
Ogłoszenia o przetargach  ................................. 4
Poprawa bezpieczeństwa 
na drodze krajowej nr 62  .................................. 5
Budowa punktów świetlnych 
w Serocku i Wierzbicy ....................................... 5
Podatki i opłaty lokalne w 2017 roku  .............. 6
W naszym Urzędzie zapłacisz 
kartą płatniczą i telefonem  ............................... 7
Tu mieszkam, tu płace podatki, tu inwestuję .. 7
Konferencja w Serocku "Optymalizacja 
kosztów energii elektrycznej w jednostkach 
samorządu terytorialnego"  ............................... 8
Rozdajemy naklejki na samochód  ................... 8
Wymiana pieców ... ..................................................  9
Ruszyły kontrole w domach 
- wypalanie śmieci w piecach ............................ 9
Masz dostęp do kanalizacji? 
Musisz się podłączyć!!! ...................................  10
Szkolenie dla młodych pszczelarzy 
i sympatyków pszczelarstwa ...........................  10
Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie na utylizację azbestu - II etap....  10
Dodatnie saldo migracji w Serocku  .............  10
Afrykański pomór świń ASF  .............................. 11
Kontynuacja nauki pływania 
dla trzecioklasistów  ........................................  12
Straż Miejska i Policja w SP w Jadwisinie  ....  12
Pomagamy uruchomić samochód ..................  12
"To były prawdziwe lekcje pariotyzmu"...  ....  13
"Ucz się kochać kraj rodzinny" .........................  13
Wigilia kombatantów w Serocku  ..................  14
Wiglia Przedsiębiorców  .................................. 14
Wigilijnie w Skubiance  ................................... 15
Spotkanie wigilijne 
Świetlic Środowiskowych  ..............................  15
Seniorzy świątecznie .......................................  16
Wigilia w Wierzbicy  .......................................  16
Wigilia w Woli Kiełpińskiej  ............................ 16
Jarmark Świąteczny i XXI Spotkanie 
Wigilijne na serockim rynku   .......................  17
Gminny Konkurs Plastyczny 
"Motyw Bożonarodzeniowy" .........................  18
Niezwykłe Mikołajki w SP w Zegrzu  ...........  18
Spotkanie z książką... ......................................  19
Mikołajki 
w Centrum Kultury i Czytelnictwa  ..............  20
Podróż do Domisiowa  ......................................... 20
Przedświąteczne spotkania w Bibliotece ......  21
II Mikołajkowy Turniej Szachowy  ..................... 21
Zimowa Piłkarska Liga Powiatowa  .................... 22
III Mikołajkowy Turniej Koszykówki  ............... 22
MiMS: Relacja z turnieju tenisa stołowego 
uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych ...................................................... 23

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Serocku

Artur Borkowski

Burmistrz 
Miasta i Gminy Serock

Sylwester Sokolnicki 

Święta Bożego Narodzenia, to czas niezwykły,
czas pełen radości i wzajemnej serdeczności.

Niech te wyjątkowe chwile Wieczerzy Wigilijnej
przeżywane w gronie rodzinnym łączą nas

i dają poczucie bliskości.
Niech rodzące się Boże Dobro

wlewa w nasze serca dużo radości i życzliwości.

Pięknych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślnego Nowego Roku

z serca życzą:

Z początkiem 2017 roku rozpoczniemy 
obchody jubileuszu 600-lecia nadania Seroc-
kowi praw miejskich.

Z tej okazji mam przyjemność zaprosić 
Państwa na uroczysty Koncert Inauguracyj-
ny, który odbędzie się w niedzielę, 29 stycznia 
w Serocku. Tego wieczoru w Rewii Musicalo-
wej zaprezentują się aktorzy teatrów muzycz-
nych. W czasie koncertu zapraszam również 
wszystkich Państwa na przerwę koktajlową.

Mam nadzieję, że to spotkanie będzie do-
brym początkiem wielkiego świętowania dla 
mieszkańców Miasta i Gminy Serock.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki

• Od 20 grudnia do 10 stycznia będziemy 
prowadzić rezerwację miejsc na to bezpłatne 
wydarzenie.

• Państwa zgłoszenia będą podstawą do 

Koncert Inaugurujący obchody 
600-lecia nadania praw miejskich Serockowi

odebrania imiennych zaproszeń w UMiG 
w Serocku, w pokoju nr 12, od dnia 16 do 25 
stycznia 2017 r.

W sprawie rezerwacji  i późniejszego od-
bioru zaproszeń prosimy o kontakt:

- telefoniczny 22 782 88 43
- mailowy promocja@serock.pl
- osobisty w pok.12 Urzędu Miasta i Gmi-

ny w Serocku.
Ref. Komunikacji Społecznej

Drzewo 600-lecia 
 - wypełnij deklarację

W ramach obchodów 600 – lecia nada-
nia praw miejskich, posadzimy w 2017 roku 
w mieście i gminie Serock, 600 jubileuszo-
wych drzew, opatrzonych okolicznościowym 
certyfikatem.

Do akcji mogą przystąpić właściciele nieru-
chomości położonych na terenie Miasta i Gmi-
ny Serock, którzy złożą w Referacie Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa deklarację 
udziału w akcji „Drzewo 600-lecia”. Do wyboru 

mają Państwo sadzonki następujących gatun-
ków: Kasztanowiec czerwony, Lipa drobnolist-
na, Jarząb szwedzki oraz Głóg pośredni.  

Każdy, kto wypełni deklarację otrzyma 
pamiątkowy gadżet. Deklaracja do pobrania 
na stronie www.serock.pl lub w ratuszu.

Szczegóły akcji w Referacie Komunikacji 
Społecznej oraz Referacie Ochrony Środowi-
ska, Rolnictwa i Leśnictwa (pokoje 12 i 11) 
oraz pod nr telefonu 22 782 88 43.
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O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz.
1774 z późn. zm.) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto i Gmina Serock 

położonej w obrębie 08 w Serocku przy ul. Niskiej, 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 38/2 o pow. 0,0533 ha.

Cena wywoławcza - 376.000,00 zł brutto.

Stan  prawny  nieruchomości  uregulowany  jest  w  księdze  wieczystej  Kw  Nr  WA1L/00014278/3
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Legionowie.

Wadium w wysokości 20.000,00 zł należy wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy
w  Serocku  Nr  98  8013  0006  2007  0015  0994  0003  prowadzony  w  Banku  Spółdzielczym
w Legionowie najpóźniej w dniu 23 stycznia 2017 r. 

Uwaga !  Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta
i Gminy w Serocku.

 Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić 

mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 27 stycznia 2017 roku o godzinie 14 40

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku przy ul. Rynek 21.

 Opis nieruchomości: działka jest  niezabudowana,  położona w Serocku przy ul. Niskiej  w pobliżu Skweru
Litewskiego, u podnóża skarpy w drugiej linii zabudowy od rzeki Narew, posiada bezpośredni dostęp do drogi
publicznej - drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej. Istnieje możliwość podłączenia energii elektrycznej  
w zasięgu wodociąg i gazociąg.  

 Przeznaczenie  nieruchomości: zgodnie  z  miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego  działka
położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 Sposób zagospodarowania nieruchomości:  zabudowa budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

 Termin  zagospodarowania nieruchomości:  nie określa się terminu zagospodarowania nieruchomości.

 Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie
podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta i Gminy Serock może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone
wadium nie podlega zwrotowi.

 Cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie przez kupującego nie później niż do dnia zawarcia umowy
przenoszącej własność.

 Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku pokój nr 50 lub 52 oraz
telefonicznie pod numerem telefonu (22)782-88-28.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock

Sylwester Sokolnicki

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn.
zm.)  oraz  na podstawie  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  14 września  2004 r.  w sprawie  sposobu  i  trybu  przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490)

Burmistrz Miasta i Gminy Serock 

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż

działki nr 62/13 o pow.0,0635 ha położonej w obrębie Skubianka gm. Serock

Cena wywoławcza – 35.670 zł brutto

Stan prawny działki  uregulowany jest w księdze wieczystej Kw nr WA1L/00002255/9 prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Legionowie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

W  przetargu  mogą  uczestniczyć  tylko  właściciele  działek  przyległych  do  nieruchomości
będącej przedmiotem przetargu, tj. działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 62/37 i 77.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu:

Działka  nr  62/13  została  przeznaczona  do  zbycia  w  drodze  przetargu  ustnego  ograniczonego,
ponieważ nie może samodzielnie stanowić odrębnej działki budowlanej z uwagi na brak dostępu do
drogi publicznej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 wpłacenie  wadium w wysokości  5.000 zł  na  rachunek bankowy Urzędu Miasta
i  Gminy  w  Serocku nr  98  8013  0006  2007  0015  0994  0003  prowadzony  w  Banku
Spółdzielczym w Legionowie najpóźniej w dniu 23.01.2017 r. 

 pisemne zgłoszenie złożone w kancelarii  ogólnej Urzędu Miasta i  Gminy Serock
(parter,  pok.1) do dnia 23.01.2017 roku uczestnictwa w przetargu,  do którego
należy  dołączyć  kserokopię  tytułu  własności  do  nieruchomości  przyległej
wymienionej w ogłoszeniu. 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 27 stycznia 2017 roku o godz. 1400

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku przy ul. Rynek 21

 Postąpienie -  o  wysokości  postąpienia  decydują  uczestnicy  przetargu,  z  tym,  że  postąpienie  nie  może
wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 Opis nieruchomości: działka jest niezabudowana, położona ok. 400 m od Jeziora Zegrzyńskiego na skarpie
o zróżnicowanej rzeźbie terenowej, porośnięta drzewostanem iglastym i liściastym. Nie może samodzielnie
stanowić odrębnej nieruchomości budowlanej. Może zostać wykorzystana w celu powiększenia sąsiednich
nieruchomości. 

 Przeznaczenie  nieruchomości: zgodnie  z  miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego
nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 Sposób zagospodarowania nieruchomości:  połączenie w funkcjonalną całość z nieruchomością przyległą. 

 Termin  zagospodarowania nieruchomości:  nie określa się terminu zagospodarowania nieruchomości.

 Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 Jeżeli  osoba  ustalona  jako  nabywca  nieruchomości  nie  stawi  się  bez  usprawiedliwienia  w  miejscu
i  w terminie  podanym w zawiadomieniu,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Serock  może  odstąpić  od  zawarcia
umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 Cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie przez kupującego nie później niż do dnia zawarcia umowy
przenoszącej własność.

 Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku pokój nr 50 lub 52 oraz
telefonicznie pod numerem telefonu (22)782-88-28.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock

Sylwester Sokolnicki

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn.
zm.)  oraz  na podstawie  rozporządzenia  Rady  Ministrów  z  dnia  14 września  2004 r.  w sprawie  sposobu  i  trybu  przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490)

Burmistrz Miasta i Gminy Serock 

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż

działki nr 62/14 o pow.0,0727 ha położonej w obrębie Skubianka gm. Serock

Cena wywoławcza – 40.590 zł brutto

Stan prawny działki  uregulowany jest w księdze wieczystej Kw nr WA1L/00002255/9 prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Legionowie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

W  przetargu  mogą  uczestniczyć  tylko  właściciele  działek  przyległych  do  nieruchomości
będącej przedmiotem przetargu, tj. działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 62/37, 62/38 
i 78.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu:

Działka  nr  62/14  została  przeznaczona  do  zbycia  w  drodze  przetargu  ustnego  ograniczonego,
ponieważ nie może samodzielnie stanowić odrębnej działki budowlanej z uwagi na brak dostępu do
drogi publicznej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 wpłacenie  wadium w wysokości  5.000 zł  na  rachunek bankowy Urzędu Miasta
i  Gminy  w  Serocku nr  98  8013  0006  2007  0015  0994  0003  prowadzony  w  Banku
Spółdzielczym w Legionowie najpóźniej w dniu 23.01.2017 r. 

 pisemne zgłoszenie złożone w kancelarii  ogólnej Urzędu Miasta i  Gminy Serock
(parter,  pok.1) do dnia 23.01.2017 roku uczestnictwa w przetargu,  do którego
należy  dołączyć  kserokopię  tytułu  własności  do  nieruchomości  przyległej
wymienionej w ogłoszeniu. 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 27 stycznia 2017 roku o godz. 1420

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku przy ul. Rynek 21

 Postąpienie -  o  wysokości  postąpienia  decydują  uczestnicy  przetargu,  z  tym,  że  postąpienie  nie  może
wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 Opis nieruchomości: działka jest niezabudowana, położona ok. 400 m od Jeziora Zegrzyńskiego na skarpie
o zróżnicowanej rzeźbie terenowej, porośnięta drzewostanem iglastym i liściastym. Nie może samodzielnie
stanowić odrębnej nieruchomości budowlanej. Może zostać wykorzystana w celu powiększenia sąsiednich
nieruchomości. 

 Przeznaczenie  nieruchomości: zgodnie  z  miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego
nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 Sposób zagospodarowania nieruchomości:  połączenie w funkcjonalną całość z nieruchomością przyległą. 

 Termin  zagospodarowania nieruchomości:  nie określa się terminu zagospodarowania nieruchomości.

 Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

 Jeżeli  osoba  ustalona  jako  nabywca  nieruchomości  nie  stawi  się  bez  usprawiedliwienia  w  miejscu
i  w terminie  podanym w zawiadomieniu,  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Serock  może  odstąpić  od  zawarcia
umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 Cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie przez kupującego nie później niż do dnia zawarcia umowy
przenoszącej własność.

 Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku pokój nr 50 lub 52 oraz
telefonicznie pod numerem telefonu (22)782-88-28.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock

Sylwester Sokolnicki

Pod koniec stycznia br. odbyło się spotka-
nie przedstawicieli urzędu, Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Wydziału 
Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Poli-
cji w Legionowie mające na celu analizę moż-
liwości poprawy bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego na drodze krajowej nr 62,  na odcinku 
przebiegającym przez gm. Serock. W wyniku 
przeprowadzonej wizji w terenie oraz po do-
kładnej analizie możliwości realizacji kolejnych 
postulatów zainteresowanych stron, zostało 
wypracowane stanowisko zgodnie z którym, 
GDDKiA jako zarządca drogi krajowej podjęła 
się realizacji zmiany organizacji ruchu na niżej 
wymienionych skrzyżowaniach:

1. Karolino – skrzyżowanie DK62 z DP 
1807W w km 215+943

• na wlocie drogi powiatowej nr 1807W 
od centrum m. Karolino ustawienie znaku 
aktywnego B-20,

• korekta w oznakowaniu poziomym 
(w zakresie linii P-3a; P-4; P-12),

• wprowadzenie ograniczenia prędkości – 
znak B-33 (70 km/h),

• pielęgnacja zieleni mająca na celu po-
prawę widoczności (tereny prywatne) w rejo-
nie skrzyżowania,

• ujęcie przebudowy tego skrzyżowania 
w planach inwestycyjnych;

 
2. Szadki – skrzyżowanie DK62 z DW 

622 i DP1804W w km 214+795
• na wlotach dróg podporządkowanych 

ustawienie znaków B-20 (DW 622 –znak pa-
sywny, DP1804W – aktywny),

• korekta w oznakowaniu poziomym 
(w zakresie linii P-3a; P-12),

• montaż na przejściu dla pieszych przez 
DK62 znaku D-6 na wysięgniku z pulsatorem,

• uporządkowanie oznakowania w zakre-
sie znaków D-42/D-43,

• ujęcie przebudowy tego skrzyżowania 
w planach inwestycyjnych;

W trakcie spotkania przedstawiciele 
UMiG Serock zadeklarowali możliwość przy-
łączenia do istniejącej sieci oświetleniowej 
znaków aktywnych.

Ponadto dokonano lustracji dwóch do-
datkowych skrzyżowań tj. w km 212+693 
(Izbica) i w km 211+425 (Jachranka) w wyni-
ku czego ustalono że:

• na wlotach dróg podporządkowanych 
zostaną wprowadzone znaki B-20,

• na wysokości wlotu podporządkowane-
go zostaną zamontowane tablice prowadzące 
U-3c/d,

• korekta w oznakowaniu poziomym 
(w zakresie linii P-3a; P-4; P-12),

• uzupełnione zostanie oznakowanie pio-
nowe na wlotach dróg podporządkowanych – 
informacja o końcu drogi z pierwszeństwem 
przejazdu, tablica drogowskazowa.

Obecnie trwają prace nad wdrożeniem 
oznakowania. Dodatkowo oznakowane zo-
stanie,  znakami aktywnymi, skrzyżowanie 
DK 62 z drogą powiatową nr 1809 ul. Se-
rocką w miejscowości Łacha. Z zapewnień 
GDDKiA wynika, że do końca roku pla-
nowane jest zrealizowanie wszystkich po-
wyższych ustaleń. Mamy nadzieję, że takie 
działania wpłyną na znaczną poprawę bez-
pieczeństwa w ruchu kołowym, a w szcze-
gólności pieszym.

Dodatkowo, w efekcie długoletnich sta-
rań gminy, w miejscowości Łacha zaczęły się 
prace związane z budową chodnika od zjazdu 
z mostu do skrzyżowania z ul. Mazowiecką 
wraz z budową zatoki autobusowej i zjazdów 
po południowej stronie drogi. Jest to pierwszy 
etap tej inwestycji w ramach, której docelowo 
wykonane zostanie przejście dla pieszych, 
chodnik na dojeździe do mostu od strony Ła-
chy oraz zjazd w ul. Piaskową wraz ze zmia-
ną oznakowania ruchu w tym rejonie. Na tą 
chwilę mamy zapewnienie GDDKiA, że prace 
nad obecnym etapem zostaną zrealizowane 
(przy sprzyjających warunkach atmosferycz-
nych) jeszcze w tym roku. Będziemy również 
dążyć do tego, aby do II etapu przystąpić nie-
zwłocznie z początkiem sezony budowlanego 
w roku przyszłym.   

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji

Zakończono prace budowlane związane z budową oświetlenia drogowego w Serocku na ul. Pod Lasem, Żytniej, Podleśnej oraz w Wierzbicy 
przy drodze prowadzącej do Świetlicy Terapeutycznej oraz terenu rekreacyjnego sołectwa. W ramach przedmiotowych inwestycji wybudowano 
łącznie 31 punktów świetlnych z oprawami LED o mocy 36 oraz oświetlenie altany w Wierzbicy i złącze energetyczne dla potrzeb zasilenia 
w energię terenu rekreacyjnego sołectwa. Koszt obu inwestycji wyniósł 122.951,78 zł. Wykonawcą była firma wyłoniona w drodze przetargu 
nieograniczonego – Instalatorstwo Elektryczne Zbigniew Mańko z Serocka. 

Poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 62

Budowa punktów świetlnych w Serocku i Wierzbicy
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Podatki i opłaty lokalne w 2017 roku

Ważna informacja dla klientów banku!

W dniu 7 listopada 2016 roku na sesji 
Rady Miejskiej w Serocku  podjęło uchwa-
ły w sprawie stawek podatków i wysokości  
opłat lokalnych na 2017 rok. 

W większości przypadków stawki nie uległy 
zmianie i będą obowiązywały stawki takie jak 
w 2016 roku. W przypadku gruntów pod wo-
dami powierzchniowymi, budynków zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym, budynków związanych z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepi-
sów o działalności leczniczej, stawki podatków 
uległy obniżeniu i przyjmują wartości ustawowe.   

Od dnia 1 stycznia 2017 roku będziemy 
płacić:

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI: 
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działal-

ności gospodarczej bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i bu-
dynków – 0,79 zł od 1 m² powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stoją-
cymi lub wodami powierzchniowymi płyną-
cymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,54 zł 
od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 0,28 zł od 1 m² powierzchni.

d) niezabudowanych objętych obsza-
rem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie 
z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji 
(Dz.U.,poz.1777), i położonych na terenach, 
dla których miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod 
zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabu-
dowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym 
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia 
wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych 
gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie  nie 
zakończono budowy zgodnie z przepisami pra-
wa budowlanego - 1,50 zł od 1 m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,67 zł od 1 m² po-

wierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działal-

ności gospodarczej oraz od budynków miesz-

kalnych lub ich części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej – 19,76 zł od 
1 m² powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowa-
nym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m² 
powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o dzia-
łalności leczniczej, zajętych przez podmioty 
udzielające tych świadczeń – 4,61 zł od 1m² 
powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowa-
dzenie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego – 6,95 zł od 1 m² powierzchni 
użytkowej, z wyjątkiem budynków gospodar-
czych i komórek, dla których stawka wynosi 
3,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

3) od budowli
2 % ich wartości określonej na podstawie 

art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podat-
kach i opłatach lokalnych.

PODATEK ROLNY:
• od 1 ha przeliczeniowego gruntów go-

spodarstw rolnych – 100 zł za 1 ha. (równo-
wartość  2,5 q żyta  x 40 zł = 100,00 zł ).

• od 1 ha gruntów stanowiących działki 
rolne - 200,00 zł za 1 ha. (równowartość 5 q 
żyta x 40 zł = 200,00 zł).

PODATEK LEŚNY:
Stawka podatku leśnego na 2017 rok wyno-

si - 42,0222 zł za 1 ha. (0,220 m3 x 191,01 zł.)

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Se-
rocku Nr 274/XXV/2016 z dnia 7 listopada 
2016 roku, w 2017 ROKU BĘDĄ OBOWIĄ-
ZAYWAŁY NOWE WZORY INFORMACJI 
I DEKLARACJI PODATKOWYCH. 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANS-
PORTOWYCH:

Stawki podatku nie ulegają zmianie 
w 2017 roku. Podatek będzie ustalany na 
podstawie Uchwały  Nr 151/XV/2015 Rady 
Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 215 
roku. Obowiązek podatkowy dotyczy podat-

ników zamieszkujących lub prowadzących  
działalność gospodarczą na terenie miasta 
i gminy Serock posiadających  niżej wymie-
nione środki transportu:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej 
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 
12 ton,

-samochody ciężarowe o dopuszczalnej 
masie całkowitej równej lub wyższej 12 ton,

- ciągniki siodłowe i balastowe przystoso-
wane do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,

- ciągniki siodłowe i balastowe przystoso-
wane do używania łącznie z naczepą lub przy-
czepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespo-
łu pojazdów równej lub wyższej  niż 12  ton,

- przyczepy i naczepy, które łącznie 
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczal-
ną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, 
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działal-
nością rolniczą prowadzoną  rzez podatnika 
podatku rolnego,

- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojaz-
dem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem 
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną  rzez podatnika podatku rolnego,

- autobusy. 
Obowiązek podatkowy powstaje od 

pierwszego dnia miesiąca następującego po 
zdarzeniu: w którym środek transportu został 
zarejestrowany na terytorium Rzeczypospo-
litej, został nabyty lub został ponownie do-
puszczony do ruchu . Obowiązek podatkowy 
wygasa z końcem miesiąca w którym pojazd 
został wyrejestrowany lub została wydana de-
cyzja o czasowym wycofaniu pojazdu z ruch 
lub upłynął czas na który pojazd powierzono. 
Zwalnia się z obowiązku podatkowego mię-
dzy innymi pojazdy zabytkowe, mobilizacyj-
ne, pojazdy specjalne  oraz używane do ce-
lów specjalnych (według definicji zawartych 
w przepisach o ruchu drogowym).

 Obowiązują dwa terminy płatności 
podatku: do 15 lutego każdego roku i do 
15 września każdego roku. 

Wysokość opłaty miejscowej w 2017 
roku będzie wynosiła 2,17 zł za każdą roz-
poczętą dobę.

W naszym Urzędzie zapłacisz 
kartą płatniczą i telefonem

We wrześniu 2016 roku Miasto i Gmina 
Serock przystąpiło do programu Minister-
stwa Rozwoju - „ Od papierowej do cyfrowej 
Polski”. W dniu 29 września 2016 roku Rada 
Miejska w Serocku wyraziła zgodę i dopuściła 
do stosowania nowoczesnych form zapłaty po-
datków uchwalając w tej sprawie odpowiednią 
uchwałę - „Uchwała Nr 259/XXIV/2016 Rady 
Miejskiej w Serocku z dnia 29.09.2016 r. w spra-
wie dopuszczenia zapłaty podatków stanowią-

cych dochody budżetu Miasta i Gminy Serock 
instrumentem płatniczym”. 

Obecnie istnieje w naszym urzędzie moż-
liwość skorzystania z dogodnej, powszechnej 
płatności poprzez wykorzystanie kart płat-
niczych i telefonów. Kartami płatniczymi 
można opłacać przede wszystkim podatek od 
nieruchomości, rolny, leśny, opłatę skarbową, 
opłatę za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi. Możliwe jest również dokonywanie 

płatności pozostałych należności niepodat-
kowych stanowiących dochód budżetu MiG 
Serock (opłatę adiacencką, rentę planistycz-
ną, opłatę za zajęcia pasa drogowego, użyt-
kowanie wieczyste, mandaty karne). Do dnia 
31 marca 2017 roku czynność opłacenia 
kartą płatniczą lub telefonem będzie zwol-
niona z dodatkowych opłat.

Referat Podatków, 
Opłat Lokalnych i Windykacji

W dniu 30 grudnia 2016 roku Filia Banku Spółdzielczego w Legionowie 
z siedzibą przy Rynku w Serocku czynna będzie w godz. 8.00 -13.00.

OPŁATA TARGOWA W 2017 ROKU 
BĘDZIE WYNOSIŁA:

• Do 12 m2 zajmowanej powierzchni - 
4 zł za każdy rozpoczęty metr zajmowanej 
powierzchni dziennie.

• Powyżej 12 m2 zajmowanej powierzchni 
- 6 zł za każdy rozpoczęty metr zajmowanej 
powierzchni dziennie przekraczającej 12 m2. 
Wysokość dziennej opłaty targowej nie 
może przekroczyć 751,65 zł.

Zasady handlu na targowisku miejskim 
w Serocku  określa regulamin. 

Treść regulaminu stanowi załącznik do 
Uchwały Nr 200/XX/2016 Rady Miejskiej 
w Serocku z dnia 22 kwietnia 2016 roku. 

W roku 2017 nastąpią zmiany w poborze 
podatków na osiedlu w Zegrzu. Uchwałą Nr 282/
XXVII/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 
listopada 2016 roku wprowadzono możliwość 
poboru podatków lokalnych w formie inkasa. 
Funkcję inkasenta powierzono Przewodniczące-
mu Zarządu Rady Osiedla w Zegrzu.

OPŁATA OD POSIADANYCH PSÓW.
Dotyczy właścicieli psów, osób fizycz-

nych zamieszkałych na terenie miasta 
i gminy Serock. Do dnia 31 marca 2017 
roku na podstawie Uchwały Rady Miejskiej 

132/XVI/07 z dnia 26 listopada 2007  i Uchwa-
ły  Nr 142/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011 
roku wnosimy opłatę na rachunek bankowy 
Urzędu Miasta i Gminy Serock. Wysokość 
opłaty rocznej od jednego posiadanego psa 
wynosi 40,00 zł. Opłatę wnosimy bez we-
zwania. W przypadku  podatników podat-
ku rolnego, którzy posiadają gospodarstwo 
rolne przysługuje zwolnienie z tytułu posia-
dania dwóch psów. Również osoby w wieku 
powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie go-
spodarstwo domowe są zwolnione  z opłaty 
z tytułu posiadania jednego psa. Osobom 
o znacznym stopniu niepełnosprawności 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych przysługuje zwolnienie 
z tytułu posiadania jednego psa oraz osobom 
niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilita-
cji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych - przysługuje zwol-
nienie z tytułu posiadania jednego psa. 

W związku z włączeniem działek re-
kreacyjno-wypoczynkowych, niezamiesz-
kałych, wykorzystywanych jedynie przez 
część roku, do systemu odbioru odpadów 

komunalnych została Uchwałą Rady Miej-
skiej w Serocku Nr 209/XXI/2016 z dnia 
23 maja 2016 roku, wprowadzona stawka 
opłaty ryczałtowej za odbiór odpadów dla 
tych nieruchomości. W przypadku segre-
gowania odpadów wysokość rocznej stawki 
ryczałtowej wynosi 120 zł. od jednego dom-
ku, w przypadku gdy odpady nie będą segre-
gowane roczna stawka ryczałtowa wyniesie 
240 zł od jednego domku. 

W 2017 roku podatki i opłaty będziemy 
wnosić na:

- indywidulane rachunki bankowe wska-
zane w decyzjach podatkowych lub w infor-
macjach o opłacie za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi,

- na rachunek ogólny Miasta i Gminy  Se-
rock o numerze:

28 8013 0005 2007 0015 0994 0002
- kartą płatniczą w siedzibie Urzędu Mia-

sta i Gminy Serock lub bezpośrednio w kasie 
Banku  Spółdzielczego w Legionowie, Fila 
w Serocku, ul. Rynek 21 .

Płacąc podatki w kasie banku oraz przy 
użyciu karty płatniczej nie ponosimy do-
datkowych opłat.

Tu mieszkam, tu płacę podatki, tu inwestuję
Przeznacz swój podatek na rozwój i inwe-

stycje w miejscu w którym mieszkasz.
Ponad 37% z podatku płaconego przez 

mieszkańców wraca do budżetu gminy i jest 
przeznaczana na realizację najpilniejszych 
zadań. Z  twoich pieniędzy będą realizowa-
ne inwestycje publiczne np. chodniki, drogi, 
szkoły i przedszkola.

Wystarczą trzy proste czynności:
1. zeznanie podatkowe za 2016 rok złóż 

z w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 roku 
w Urzędzie Skarbowym w Legionowie. 

• na formularzu  PIT 37 w części A ze-
znania wskaż Urząd Skarbowy w Legionowie, 

• na formularzu  PIT 37 w części B ze-
znania wskaż adres zamieszkania na terenie  
Miasta i  Gminy Serock na dzień 31 grudnia 
2016 roku.

2. w przypadku, gdy z podatku dochodo-
wego rozlicza Ciebie twój pracodawca poin-
formuj go, że Twoim  miejscem zamieszkania 

na dzień 31 grudnia minionego roku podat-
kowego było Miasto i Gmina Serock.

3. dołącz do zeznania podatkowego druk 
zgłoszenia aktualizującego osoby fizycznej 
będącej płatnikiem -  formularz - ZAP-3

• na formularzu w części A zgłoszenia 
wskaż Urząd Skarbowy w Legionowie,

• na formularzu w części B zgłoszenia 
wskaż  adres zamieszkania na terenie  Mia-
sta i Gminy Serock na dzień 31 grudnia 2016 
roku.



8 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK 9INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa przypomina, że do dnia 30 grud-
nia 2016 r. przyjmowane są deklaracje udziału 
w programie ograniczenia emisji zanieczysz-
czeń poprzez modernizację kotłowni. 

Program polega na pozyskaniu dofinan-
sowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie na zadanie polegające na likwidacji 
starych palenisk węglowych i zastąpienie ich 
ekologicznymi systemami grzewczymi zasi-
lanym gazem, biomasą, energią elektryczną, 
olejem opałowym. Dofinansowaniu podlegać 
będzie również wymiana pieców gazowych, 
na piece gazowe o wyższej sprawności. Do 
programu mogą przystąpić wszystkie osoby, 
które w 2017 r. planują wymienić piec węglo-
wy na ekologiczny system grzewczy. Warun-
kiem przystąpienia do programu jest wypeł-

nienie i złożenie deklaracji, która dostępna 
jest na stronie internetowej www.serock.pl 
i w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa - pokój nr 11 na parterze w sie-
dzibie Urzędu. Do deklaracji należy dołączyć 
zgodę wszystkich współwłaścicieli nierucho-
mości na zmianę ogrzewania, tytuł prawny do 

Wymiana pieców
nieruchomości oraz, w przypadku wymiany 
pieca węglowego na piec gazowy – pozwole-
nie na budowę instalacji gazowej w budynku.

Program będzie realizowany jedynie w sytu-
acji uruchomienia dotacji dla gmin przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej, przy równoczesnym zgłoszeniu 
się do programu wystarczającej liczby osób za-
interesowanych wymianą ogrzewania.

W związku z powyższym zachęcamy Pań-
stwa bardzo serdecznie do składania deklara-
cji i przystępowania do programu.

Szczegóły dotyczące programu uzyskają 
Państwo w Referacie Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa – Urząd Miasta i Gmi-
ny w Serocku, ul. Rynek 21 parter pokój nr 11, 
nr tel.: 22 782 88 39 i 22 782 88 40 

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Ruszyły kontrole w domach – wypalanie śmieci w piecach
Musimy pamiętać, że piec w domu to 

nie spalarnia śmieci - nie powinno trafiać do 
niego nic poza paliwem określonym przez 
producenta w warunkach jego użytkowania. 
Osoba, która ma problem z tym, że sąsiad 
spala śmieci, powinna zgłosić ten fakt do Re-
feratu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Le-
śnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Seroc-
ku lub Straży Miejskiej.

Wysokość kary za spalnie śmieci wynosi 
od 20 zł do nawet 5 tys. zł na podstawie Ko-
deksu ds. wykroczeń.

Od dnia 8 grudnia 2016 roku mieszkańcy 
gminy Serock mogą spodziewać się odwiedzin 
funkcjonariuszy Straży Miejskiej lub pracow-
ników wspomnianego referatu OŚRiL, którzy 
w ramach kontroli mogą sprawdzić piec, spo-
sób palenia oraz paliwo, którego mieszkańcy 
używają oraz zapytać o źródło pochodzenia 
opału.

Zgodnie z art. 171 ustawy o odpadach 
nieprzestrzeganie prawa w przypadku ter-
micznego przekształcania odpadów podlega 
karze aresztu lub grzywny (w kwocie od 20 zł 
do 5000 zł).

Funkcje kontrolne są regulowane w art. 

379 ustawy Prawo ochrony środowiska. Sta-
nowi on, że marszałek województwa, wójt, bur-
mistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę 
przestrzegania i stosowania przepisów o ochro-
nie środowiska (w zakresie ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach organem 
właściwym jest wójt, burmistrz, prezydent mia-
sta). Mogą oni upoważnić do przeprowadzenia 
kontroli pracowników podległych im urzędów 
lub funkcjonariuszy straży gminnych.

Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest 
uprawniony do:

1. wstępu wraz z rzeczoznawcami i nie-
zbędnym sprzętem przez całą dobę na teren 
nieruchomości, obiektu lub ich części, na któ-
rych prowadzona jest działalność gospodar-
cza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały 
teren;

2. przeprowadzania badań lub wykony-
wania innych niezbędnych czynności kontro-
lnych;

3. żądania pisemnych lub ustnych infor-
macji oraz wzywania i przesłuchiwania osób 
w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu 
faktycznego;

4. żądania okazania dokumentów i udo-
stępnienia wszelkich danych mających zwią-
zek z problematyką kontroli.

Przypominamy numery kontaktowe
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa 

i Leśnictwa w Urzędzie Miasta i Gminy
tel. 22 782 – 88 – 40
Straż Miejska w Serocku
tel. 22 782 – 72 – 92, 603 – 873 – 290, alar-

mowy 986
Komisariat Policji w Serocku
tel. 22 782 – 75 – 07, alarmowy 112

Rozdajemy naklejki na samochód

29 listopada 2016 r. od godz. 10.00 
w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku odby-
ła się II konferencja z cyklu „Optymalizacja 
kosztów energii elektrycznej w jednostkach 
samorządu terytorialnego”. Tematyka kon-
ferencji dotykała problemów związanych 
ze zmianami w prawie energetycznym oraz 
efektywnym gospodarowaniem energią elek-
tryczną na terenach gmin i powiatów.

Część pierwsza dotyczyła rozwiązań 
stosowanych w zakresie oświetlenia ulic 
i dróg. Uczestnicy podejmowali zagadnienia 
uwarunkowań w realizowanych projektach 
oświetleniowych oraz finansowania inwesty-

Konferencja w Serocku 
"Optymalizacja kosztów energii elektrycznej 
w jednostkach samorządu terytorialnego"

Niejednokrotnie otrzymywaliśmy od Państwa pytania o naklejki na samochód, promu-
jące Serock. Informujemy, że takie naklejki już posiadamy. Do wyboru jest 5 wzorów - cztery 
naklejki na karoserię auta i jedna na szybę (naklejana od wewnątrz). Można wybrać naklejkę 
promującą jubileusz 600-lecia nadania praw miejskich Serockowi lub naklejkę promocyjną 
z napisem "I left my  in Serock". Bezpłatne naklejki można odebrać w pokoju nr 12 UMiG 
w Serocku w godzinach pracy urzędu. Zapraszamy.

cji oświetlenia ulic i dróg. W drugiej części, 
oscylującej wokół zmian w prawie energetycz-
nym, odbył się panel dyskusyjny uwzględnia-
jący również pytania od internautów.

Konferencja była jednym z elementów 
projektu „Optymalizacja kosztów energii 
elektrycznej w jednostkach samorządu te-
rytorialnego” realizowanego  w ramach Eu-
ropejskiej Akademii Samorządowej (EAS), 
funkcjonującej od 2004 roku z uruchomioną 
w zeszłym roku Internetową Platformą Edu-
kacji Samorządowej (IPES) we współdziała-
niu z korporacjami samorządowymi: Związ-
kiem Województw RP, Związkiem Gmin 
Wiejskich RP, Związkiem Powiatów Polskich 
i Unią Miasteczek Polskich z wiodącą rolą 
Związku Miast Polskich. Projekt ma na celu 
promocję i edukację jednostek samorządu 
terytorialnego zainteresowanych optymaliza-
cją wykorzystania infrastruktury przesyłowej 
i zakupem energii po jak najniższych cenach. 
Patronem medialnym projektu jest Serwis Sa-
morządowy PAP.

 15 stycznia 2017 roku 
będą działały w Mieście i Gminie Serock sztaby WOŚP:

* w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Serocku przy ul. Wolskiego 8  - od godz. 13:00
* w Szkole Podstawowej w Jadwisinie przy ul. Szkolnej 46 – od godz. 13:00 do 19:00
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30 listopada 2016 roku o godz. 13.00 
w Urzędzie Miasta i Gminy Serock odbyło 
się szkolenie w  związku z wystąpieniem ko-
lejnych przypadków choroby afrykańskiego 
pomoru świń (ASF) w Polsce.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez 
przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w Legionowie Pa-
nią Agnieszkę Bąk - kierownik biura, Pana 
Artura Myszka – specjalistę oraz przedsta-
wiciela Powiatowego Lekarza Weterynarii 
w Nowym Dworze Mazowieckim Panią Mag-
dalenę Stępień - inspektora weterynarii ds. 
wymogów wzajemnej zgodności i zdrowia 
zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych.

Spotkanie cieszyło się bardzo dużym za-
interesowaniem. W szkoleniu udział wzięło 
21 hodowców trzody chlewnej z gminy Se-
rock. Głównym tematem spotkania było prze-
kazanie rolnikom zasad bioasekuracji, których 
należy przestrzegać w celu ochrony gospodar-
stwa przed ASF. W trakcie szkolenia hodowcy 
dowiedzieli się, że muszą zabezpieczyć swoje 
zwierzęta przed kontaktem z dzikami, które są 
głównymi nosicielami tej choroby. Do karmie-
nia zwierząt powinni używać wyłącznie pasz 
zabezpieczonych przed dostępem do zwierząt 
wolno żyjących oraz nie karmić świń odpada-
mi kuchennymi. Rolnicy nie powinni również 
kupować zwierząt niewiadomego pochodze-

Afrykański pomór świń ASF

nia. Obejścia powinni utrzymywać w czystości 
oraz wyposażyć w maty nasączone środkiem 
dezynfekcyjnym. Jednym z ważniejszych 
elementów bioasekuracji jest przestrzeganie 
przez hodowców trzody chlewnej terminów 
rejestracji  zwierząt w bazie ARiMR, w celu za-
chowania pełnej kontroli i nadzoru nad popu-
lacją i lokalizacją trzody chlewnej w gminach.

Afrykański pomór świń ASF jest wyjątko-
wo groźną, nieuleczalną, wysoce zakaźną i za-
raźliwą chorobą dla świń i dzików. Wirus bar-
dzo szybko się rozwija i jest odporny na niskie 
temperatury (np. w mięsie mrożonym może 
przeżyć 1000 dni). Chorobę charakteryzują sil-
ne objawy kliniczne i zmiany sekcyjne podob-
ne do ostrej postaci pomoru klasycznego świń, 
a zwłaszcza wysoka gorączka, znaczne powięk-
szenie śledziony, dużego stopnia wybroczyno-
wość oraz sięgająca 100% śmiertelność. Okres 
inkubacji choroby wynosi przeciętnie od 4 do 
8 dni, ale może być krótszy lub dłuższy w zależ-
ności od stopnia zjadliwości zarazka. Najdłuż-
szy czas wylęgania choroby trwa 21 dni. Choro-
ba ta nie jest niebezpieczna dla ludzi.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się 
wirusa są zarażone dziki, ale niestety również 
i człowiek. Ludzie nieświadomie transportu-
jąc zwierzęta lub zakupując świnie z niewia-
domego pochodzenia, czy też podając zain-
fekowaną karmę, z łatwością mogą przenieść 
wirusa w inne miejsce. Dlatego też wszyscy 
powinni mieć świadomość, że choroba ASF 
jest bardzo niebezpieczna dla całej naszej 
gospodarki. Pojawienie się wirusa w naszym 
gospodarstwie skutkuje nie tylko wybiciem 
całego jej stada lecz wszystkich stad świń 
w obrębie 3 km. Dalsze rozprzestrzenianie 
się choroby może doprowadzić do załamania 
produkcji świń i miliardowych strat w pol-
skiej gospodarce.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Każdego roku jest nas o 1% więcej.

W 2015 roku jedynie 867 gmin osiągnęło 
dodatnie saldo migracji. Serock jest 21 mia-
stem na Mazowszu i 82 w całej Polsce (na 
2478 gmin), gdzie liczba mieszkańców ro-
śnie najszybciej. Każdego roku jest nas o 1% 
więcej.

Wpływ na ten wynik mają działania se-
rockiego samorządu, który doprowadzając 
do objęcia niemal w 100% obszaru gminy 

miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, stworzył warunki dla roz-
woju budownictwa mieszkaniowego. Nie bez 
znaczenia pozostaje również wciąż rozbudo-
wywana i modernizowana infrastruktura 
techniczna, funkcjonowanie autobusowej 
komunikacji lokalnej oraz połączeń z Le-
gionowem i Warszawą. Decyzjom dotyczą-
cym osiedlania się w gminie Serock sprzyja 
również rozwijająca się baza oświatowa, sieć 
sklepów i punktów usługowych oraz boga-

Dodatnie saldo migracji w Serocku
ta oferta kulturalna i sportowo-rekreacyjna. 
Z pewnością niezwykle ważnym argumen-
tem w wyborze gminy Serock jako miejsca 
zamieszkania są niepowtarzalne krajobrazy 
z wpisanymi w nie zabytkami, które przypo-
minają o wielowiekowej historii Serocka.

Źródło: zestawienie gmin na podstawie da-
nych pochodzących z rankingu JST Zrówno-
ważonego Rozwoju TUTAJ (http://samorzad.
pap.pl/depesze/redakcyjne.praca.akty/170387/
Saldo-migracji-w-gminach-cz.-1-(1-499))

Masz dostęp do kanalizacji? Musisz się podłączyć!!!
Wydawać by się mogło, że możliwość 

podłączenia się do kanalizacji sanitarnej to 
wygoda i dobrodziejstwo dla mieszkańców. 
To również najlepsze rozwiązanie pod wzglę-
dem ochrony środowiska. Tymczasem w wie-
lu rejonach naszej gminy, gdzie już wybudo-
wano kanalizację, nie brakuje osób, które do 
tej pory nie podłączyły swojej nieruchomości 
do kanalizacji, mimo ustawowego obowiązku 
w tym zakresie.

Przypominamy zatem, że zgodnie z art. 

5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 13 wrze-
śnia 1996 roku o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (Dz. U. z 2016 roku poz. 
250 z późn. zm.) właściciele nieruchomości 
mają obowiązek przyłączenia nieruchomo-
ści do istniejącej sieci kanalizacyjnej, po-
mimo, iż przed wybudowaniem kanalizacji 
odprowadzali ścieki do zbiorników bezod-
pływowych czyli szamb. Przyłączenie do 
sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe 
jedynie wówczas, gdy nieruchomość zosta-

ła wyposażona w przydomową oczyszczal-
nię ścieków. 

W stosunku do właścicieli nierucho-
mości, którzy uchylają się od obowiązku 
przyłączenia nieruchomości do kanalizacji 
sanitarnej gmina prowadzić będzie poste-
powania administracyjne związane z wy-
dawaniem decyzji nakazującej wykonanie 
obowiązku.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Urząd Miasta i Gminy w Serocku in-
formuje, że Stowarzyszenie Sympatyków 
Pszczelarstwa „Nasze Pszczoły”, ul. Ogrodo-
wa 17, 05-123 Chotomów przygotowało cykl 
spotkań – szkolenie specjalistyczne na temat 
pszczół i prowadzenia pasieki. Zajęcia plano-
wane są od 15 stycznia 2017 roku do 9 kwiet-
nia 2017 roku, w niedziele od godz. 11:00 do 
godz. 16:00 (38 jednostki lekcyjne). Zajęcia 

prowadzić będą znani specjaliści z określo-
nych dziedzin. Część zajęć będzie prowadzo-
na przez członków Stowarzyszenia. Przewi-
dziane są też dodatkowe tematy fakultatywne 
prowadzone przez uczestników szkolenia. 
W ramach szkolenia będą także praktyczne 
warsztaty, które ułatwią start początkującym. 
Miejsce spotkań (w Legionowie lub w Cho-
tomowie).

Koszt szkolenia – dotyczy całego kursu – 
dla członków Stowarzyszenia 40 zł, dla osób 
spoza Stowarzyszenia 400 zł. Ilość miejsc 
ograniczona. Pierwszeństwo uczestnictwa 
mają członkowie Stowarzyszenia.

Termin zapisów i opłacenia kosztów 
szkolenia upływa 31 grudnia 2016 roku.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Szkolenie dla młodych pszczelarzy 
i sympatyków pszczelarstwa

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie na utylizację azbestu - II etap

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa informuje, że zgodnie z zawartą 
umową dotacji z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie Nr 1185/16/OZ/D z dnia 
23.11.2016 roku na dofinansowanie realizacji 
zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie 
azbestu na terenie Miasta i Gminy Serock 
w 2016 roku – II etap” pozyskaliśmy środki fi-
nansowe w wysokości 15.379,28 zł, tj. 84,99% 

całkowitego kosztu zadania. Pozostała kwota 
w wysokości 2.716,12 zł (15,01% kosztu kwa-
lifikowanego zadania) pochodziła z budżetu 
gminy.

Prace odbioru i unieszkodliwiania wy-
robów zawierających azbest wykonała fir-

ma GREENLAND TECHNOLOGY Paweł 
Lewandowski, ul. Wylot 4/3, 02-494 War-
szawa za kwotę 18.095,40 zł. W ramach ro-
bót udało się zutylizować 77,605 Mg (ton) 
płyt falistych azbestowo-cementowych sto-
sowanych w budownictwie, z 21 nierucho-
mości znajdujących się na terenie Miasta 
i Gminy Serock.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa
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Straż Miejska i Policja w SP w Jadwisinie

Pomagamy uruchomić samochód
Informujemy, że od dnia 20 października 2016 roku, Straż Miejska w Serocku 

posiada na wyposażeniu urządzenie rozruchowe POWER PACK „BULLY”. Zasilacz 
ten jest urządzeniem do awaryjnego rozruchu i może być używany do pojazdów 
osobowych, vanów, a także ciężarówek. Może być wykorzystany jako źródło bezpo-
średniego prądu dla większości obciążeń 12V za pomocą wtyku zapalniczki. Urzą-
dzenie pozwala na tzw. jednym naładowaniu uruchomić do 10 pojazdów. Dystry-
butor sprzętu zapewnił o skuteczności urządzenia i stwierdził, że cieszy się dużym 
uznaniem wśród osób świadczących usługi, tzw. pomocy drogowej.

Urządzenie zostało zakupione w celu pomocy kierującym w awaryjnym rozruchu 
pojazdów. Jeżeli w samochodzie jest rozładowany akumulator lub niskie temperatury 
nie pozwalają na właściwe uruchomienie silnika prosimy zadzwonić pod podane nu-
mery telefonów:

stacjonarny 22 782 – 72 – 92, komórkowy 603 – 873 – 290, alarmowy 986
Usługa zostanie przez funkcjonariuszy wykonana BEZPŁATNIE.

Komendant Straży Miejskiej w Serocku - Cezary Tudek

Kontynuacja nauki pływania dla trzecioklasistów
Gmina Serock złożyła wniosek do Mi-

nisterstwa Sportu i Turystyki na dofinan-
sowanie w 2017 r. zajęć nauki pływania dla 
uczniów z klas III szkół podstawowych. 

Programem zostanie objętych 223 dzieci, 
dla każdego ucznia na naukę pływania prze-
widziano 20 godzin. Zaplanowano, że zajęcia 
będą odbywać się na basenach w Stanisławo-

wie Pierwszym w gm. Nieporęt oraz w hotelu 
Warszawianka w Jachrance.  

Powyższy program będzie bezpłatny dla 
uczniów i jest to kontynuacja nauki pływa-
nia dla klas III szkół podstawowych rozpo-
częta przez Miasto i Gminę Serock w 2016 r.  
Obecnie 120 uczniów uczy się pływania na 
zajęciach odbywających się raz w tygodniu. 

W okresie od września do grudnia 2016 r. 
program jest finansowany ze środków gminy 
Serock. 

Przyjmując, iż pływanie to jedna z waż-
niejszych umiejętności, jaką powinien po-
siąść każdy trzecioklasista, planujemy konty-
nuować program w następnych latach. 

ZOSiP Serock

24 listopada 2016 roku, w Szkole Pod-
stawowej w Jadwisinie, odbyło się spotkanie 
funkcjonariuszy Straży Miejskiej i Policji 
z uczniami.

Spotkanie miało charakter informacyj-
ny na temat bezpiecznego poruszania się po 
drogach i wskazaniu zagrożeń wynikających 
z niewłaściwego korzystania z przejść dla pie-
szych. Funkcjonariusze poinformowali także 
o prawidłowym  korzystaniu z dróg podczas 
jazdy rowerem. Ponadto przybliżyli uczniom 
charakter swojej pracy oraz poinformowali 

jakie zadania realizują w czasie codziennej 
służby. Na zakończenie spotkania uczniowie 
zadawali ciekawe pytania dotyczące codzien-
nej pracy funkcjonariuszy.

Uczestnicy otrzymali drobny upominek 
w postaci elementów odblaskowych, a opie-
kunowie kamizelki odblaskowe z napisami 
„Bezpieczna gmina”.

UWAGA! Przypominamy numery te-
lefonów, pod które należy dzwonić w razie 
zagrożeń: W przypadku dzwonienia numer 
alarmowy 986 i stacjonarny 22 782 72 92, 

gdy połączenie nie zostanie odebrane na-
stąpi przekierowanie na numer komórkowy 
603 873 290 automatycznie.

Policja
nr tel. alarmowego 112, 997
nr tel. 22 782 – 75 – 07
Straż Miejska
nr tel. kom. 603 – 873 – 290
nr tel. 22 782 – 72 – 92
nr tel. alarmowego 986

Komendant Straży Miejskiej w Serocku
Cezary Tudek

W dniu 21 listopada 2014 r. chór „PIANOLA” z Zespołu Szkół w Zegrzu 
wziął udział w koncercie podsumowującym pracę Akademii Chóralnej – 
„Śpiewająca Polska”. Wystąpiło w nim 45 chórzystów ze szkoły podstawowej 
i gimnazjum pod dyrekcją pani Moniki Misiury.

Koncert Chórów Regionu Warszawskiego odbył się w legionowskim ra-
tuszu pod hasłem: „Ucz się kochać kraj rodzinny”. W koncercie wzięło udział 
11 chórów (m.in. z Warszawy, Ostrołęki, Siedlec…), które zaśpiewały wspól-
nie kilka patriotycznych pieśni, w tym „Gaude Mater Polonia” w opracowa-
niu na cztery głosy. 

Udział w tak wyjątkowym wydarzeniu, to bardzo miłe doświadczenie 
dla każdego chórzysty. Dużym wsparciem dla naszych zegrzyńskich wyko-
nawców była obecność wielu rodziców. Bardzo dziękujemy.

Mariola Zielińska - Moch

Od wielu lat bardzo dobrze układa się 
współpraca Zespołu Szkół w Zegrzu z Cen-
trum Szkolenia Łączności i Informatyki. 
Świadczą o tym ważne wydarzenia, które 
miały miejsce w b.r.

14 września obchodziliśmy ŚWIĘTO PA-
TRONA GIMNAZJUM W ZEGRZU – ma-
jora Konstantego Mikołaja Radziwiłła. Miało 
ono niecodzienny charakter, bo połączone 
było z odsłonięciem miejsca pamięci bohate-
ra, które znajduje się na terenie CSŁiI. 

To właśnie wtedy uczniowie klas pierw-
szych Gimnazjum w Zegrzu złożyli uroczyste 
ślubowanie na sztandar, a znamienici goście 
i wśród nich Anna Życińska – uczennica kl. 
II wzięła udział w przecinaniu wstęgi podczas 
odsłaniania miejsca pamięci Patrona naszej 
szkoły.

Wcześniej, tego dnia w kościele, w Ze-
grzu odbyła się uroczysta Msza Święta, 
po której wszyscy zebrani mieli moż-
liwość wysłuchania niezwykłego kon-
certu wykonanego przez Chór Szkol-
ny – PIANOLA pod kierownictwem 
p. Moniki Misiury.

Uczniowie – dojrzałością interpretacji 
wykonanych utworów – zachwycili słuchaczy, 

wywołując wzruszenie, zadumę i owacje na 
stojąco.

10 listopada w CSŁiI odbyła się uroczy-
stość z okazji 98 ROCZNICY ODZYSKANIA  
PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI.

W obchodach uczestniczył Senator RP - 
prof. Jan Żaryn, Starosta Powiatu Legionow-
skiego - Robert Wróbel, Prezydent Miasta 
Legionowo - Roman Smogorzewski, Bur-
mistrz Miasta i Gminy w Serocku - Sylwester 
Sokolnicki, Dyrektor Zespołu Szkół w Zegrzu 
- Danuta Prusinowska, byli zastępcy komen-
dantów WSOWŁ oraz żołnierze i pracowni-
cy resortu obrony narodowej zegrzyńskiego 
Centrum”. Uczniowie i nauczyciele Zespołu 
Szkół w Zegrzu wzięli udział w tej uroczysto-
ści na zaproszenie Komendanta CSŁiI – płk. 
Ireneusz Fury.

Zespoły naszej szkoły: Chór „PIANO-
LA” i Teatr „ACH” wystąpili z programem 
słowno – muzycznym „Może kiedyś innym 
razem” - w reżyserii nauczycielki języka pol-
skiego - Magdaleny Zalewskiej i opracowania 
muzycznego nauczycielki muzyki - Moni-
ki Misiury. Uczniowie przedstawili historię 
młodych ludzi żyjących w Polsce w czasach 
okupacji niemieckiej, którzy jako odważni 

patrioci postanawili przygotować konspi-
racyjny koncert z okazji Święta Odzyskania 
Niepodległości, uroczystości zakazanej przez 
władze okupacyjne.

Z chórem po raz pierwszy zaśpiewali rów-
nież nauczyciele: Agnieszka Królak – nauczyciel-
ka historii, Monika Misiura – nauczycielka mu-
zyki, Tomasz Jaczyński – nauczyciel wychowania 
fizycznego i Karol Czarnocki – nauczyciel religii.

Dziękujemy za zaproszenie, miłą atmos-
ferę, słodkości i wiele ciepłych słów o naszym 
występie.  Cieszymy się, że mieliśmy zaszczyt 
wystąpić przed tak szczególną widownią i na 
profesjonalnej scenie.

Kolejny, patriotyczny występ chóru i te-
atru był skierowany do parafian, rodziców 
wykonawców i przybyłych gości. Na po-
liczkach niejednego widza pokazały się łzy 
wzruszenia. Młodzi wykonawcy otrzymali od 
księdza pamiątkowe aniołki w żołnierskich 
czapkach i czekolady. 

To była „PIĘKNA LEKCJA PATRIOTY-
ZMU” – powiedziała po występie w kościele 
garnizonowym w Zegrzu (który miał miejsce 
pod koniec listopada) 90-letnia mieszkanka 
Zegrza.

Mariola Zielińska - Moch

„To były prawdziwe lekcje patriotyzmu” 
– podsumowanie efektywnej współpracy Zespołu Szkół w Zegrzu z CSŁiI w Zegrzu

„Ucz się kochać kraj rodzinny”
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Wigilijnie w Skubiance

Spotkanie wigilijne Świetlic Środowiskowych

W niedzielę 11 grudnia, jak co roku, w Skubiance odbyło się spotkanie wigilijne. Zaprzyjaźnieni goście świętowali przy choince, wbrew nie-
przychylnej aurze, kolędując z zespołem Local Blues Band. Życzenia oprócz gospodarza – Pana Marka Bilińskiego – sołtysa Skubianki – złożyli 
również Burmistrz Sylwester Sokolnicki, Przewodniczący Rady Miejskiej Artur Borkowski oraz ksiądz proboszcz Andrzej Marchlewski. Na 
wieczerzy nie mogło zabraknąć tradycyjnych wigilijnych potraw przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Skubiance – kapusty, śle-
dzi, barszczu, kompotu z suszonych owoców i aromatycznych pierników. Tradycyjnie pojawił się również św. Mikołaj, który przyniósł prezenty 
wg zasług – jednym prezenty, innym rózgi.

W imieniu organizatorów dziękujemy Państwu za świętowanie w Skubiance i życzymy radosnych świąt.

Spotykają się co roku, na wspólnej wigi-
lii, by powspominać dawne czasy, w których 
walczyli o wolną Polskę. 

Oprócz przedstawicieli wszystkich or-
ganizacji kombatanckich działających na te-
renie powiatu legionowskiego, w spotkaniu 
wzięli udział przedstawiciele samorządów: 
wicestarosta Jerzy Zaborowski, Burmistrz 

Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki, 
zastępca Wójta Gminy Wieliszew Zenon Po-
pławski, Zastępca Komendanta Straży Miej-
skiej w Legionowie Paweł Szulc oraz zastępca 
Komendanta Powiatowego Policji w Legiono-
wie Dariusz Chojnowski.

Krótką modlitwą, która poprzedzi-
ła dzielenie się opłatkiem, w wigilijny 

nastrój wprowadził proboszcz parafii 
św. Józefa Oblubieńca NMP ks. płk Ze-
non Pawelak.

Spotkanie odbyło się w Ośrodku „Orange 
Szkolenia” w Serocku. Czas umilił wszystkim 
gościom koncert zespołu „Kantyczki”, przy 
CKiCz w Serocku pod kierownictwem pani 
Moniki Misiura.

Tradycyjnie, w serockim ratuszu spo-
tkali się Przedsiębiorcy działający na terenie 
Miasta i Gminy Serock. Przybyłych licznie 
gości powitał Dyrektor Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Serocku Tomasz Gęsikow-
ski zapraszając do wysłuchania programu 
artystycznego przygotowanego przez zespół 
"Kantyczki". Podopieczne Pani Moniki Mi-
siury wprowadziły wszystkich zebranych 
w świąteczny nastrój śpiewając najpiękniejsze 
polskie kolędy. Następnie Burmistrz Miasta 
i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki wraz 
z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Seroc-
ku Arturem Borkowskim złożyli wszystkim 
życzenia spokojnych, zdrowych i rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej po-
myślności w życiu zawodowym i osobistym. 
Życzyli odwagi w podejmowaniu nowych ini-

cjatyw związanych z rozwojem prowadzonej 
przez przedsiębiorców działalności oraz wielu 
sukcesów i zadowolenia z pracy przyczynia-
jącej się do rozwoju naszej gminy. Podczas 
uroczystości wigilijnej wręczone zostały Sta-
tuetki Lidera Przedsiębiorczości. Wśród na-
grodzonych za kreatywność i konsekwentny 
rozwój firmy znaleźli się: Pani Sylwia Jadacka 
– Agent Ubezpieczeniowy, Państwo Monika 
i Grzegorz Tyczyńscy - Firma TRANS-FLO-
RIS, Pani  Angelika Rutkowska - Kancelaria 
Notarialna, Pan Krzysztof Winnicki - Firma 
WINI oraz Pan Łukasz Piekarzewski – wła-
ściciel gospodarstwa sadowniczego.

Podczas uroczystości wręczone zostały 
również podziękowania dla przedsiębiorców, 
którzy w roku 2016 wspierali działalności 
Klubu Sportowego "Sokół" Serock. Pan Artur 

Wigilia Przedsiębiorców

Wigilia kombatantów w Serocku

Borkowski jako Prezes Klubu przekazał oko-
licznościowe tabliczki oraz serdecznie podzię-
kował za wsparcie: Pani Grażynie Kowalczyk 
- Hotel Narvil Conference & Spa, Panu Arka-
diuszowi Pająkowi - SPIDERMED Sp. z o.o, 
Panu Sebastianowi Świerkotowi - Modern 
Sport Management, Panu Jerzemu Wichow-
skiemu - WIMET - RURY STALOWE, Pani 
Agacie Kowalik - NAFI Plisy Okienne, Panu 
Władysławowi Ciszkowskiemu - Dam Han-
dlowy "U Włada", Panu Piotrowi Stępieniowi 
- Koło PZW nr 20 Serock oraz Panu Wiesła-
wowi Kanigowskiemu - "Wózkan". 

W miłej i pełnej serdecznoiści atmos-
ferze wszyscy zebrani goście przełamali się 
opłatkiem składając sobie ciepłe i serdeczne 
życzenia. W trakcie uroczystości "aniołek" 
wylosował z kosza pełnego wizytówek zebra-

nych gości, upominki w postaci 3 zaproszeń 
na Koncert Pastorałek "Kędyż go szukać czyli 
Pastorałki z gwiazdami", który odbędzie się 
7 stycznia 2017 r. w sali widowiskowej Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.

W trakcie spotkania opłatkowego 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Serocku 
im. Mikołaja Kopernika zachęcali do zakupu 
symbolicznych cegiełek, którymi były - wy-
konane przez dzieci uczęszczające do świetli-

cy szkolnej w SP w Serocku - aniołki z masy 
solnej. Dochód ze sprzedaży aniołków zosta-
nie przeznaczony na cele charytatywne – za-
kup świątecznych paczek na dla najbardziej 
potrzebujących uczniów z serockiej szkoły. 

Dnia 15.12.2016 r. odbyło się spotkanie 
wigilijne Gminnego Zespołu Świetlic Środo-

wiskowych, które swoją obecnością zaszczy-
ciło wielu gości. Spotkanie rozpoczęło się od 
śpiewu kolęd i jasełek przygotowanych przez 
wychowanków świetlicy pod opieką pani Ja-
niny  Orzepowskiej. Gdy na scenie zaroiło  się 
od aniołów, odczytano fragment Pisma Świę-
tego, który wprowadził podniosłą atmosferę. 
Potem było dzielenie się opłatkiem, serdeczne 
życzenia oraz wspólny posiłek przyrządzony 
i podany przez nieocenione mamy oraz wo-
lontariuszy.

Największym  przeżyciem podczas całej  
uroczystości okazało się przybycie Świętego 

Mikołaja, który pozostawił wiele prezentów 
oraz uśmiechy na twarzach dzieci.
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W dniu 13.12.2016 r. w sali OSP w Woli Kiełpińskiej odbyło się 
spotkanie opłatkowe, którego organizatorem był Mazowiecki Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne, TZD w Legionowie. 

Przybyli na nie: Pan Artur Pozorek - Pełnomocnik Zarządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego ds. osób niepełnosprawnych, Pan Krzysztof Zaniewski 
przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Departamentu Rolnictwa, Pan 
Krzysztof Lech Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
Oddział Poświętne, Pani Anna Gajewska - członek Zarządu Rady Powiatu 
Legionowskiego, Radni Miasta i Gminy Serock z Panem Przewodniczącym 
Józefem Lutomirskim, Pan Tadeusz Kanownik  Sekretarz UMiG Serock, 
ksiądz Andrzej Marchlewski Proboszcz Parafii Zegrze w Woli Kiełpińskiej, 
Pracownicy Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska UMiG Serock, Pan 
Marian Malinowski - Komendant Gminnych Ochotniczych Straży Pożar-

nych, Pan Grzegorz Jaworski - Prezes Związku Sadowników Grupa Dębe, 
Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z Dosina, Gutów, Marynina, Sku-
bianki oraz Panie współpracujące z Mazowieckim Ośrodkiem Doradz-
twa Rolniczego w Warszawie – autorki wszystkich kulinarnych potraw 
wigilijnych.

Po tradycyjnym łamaniu opłatkiem i złożeniu najlepszych życzeń 
goście wspólnie zasiedli do  wigilijnego stołu. Wszystkie dania były 
wyjątkowe, a ich smak pozostanie na długo w pamięci. 

W czasie spotkania odnotowano również obecność Mikołaja, któ-
ry zostawił upominki tym, którzy stworzyli niezwykle smaczne „ak-
centy” spotkania. 

Wszystkim osobom, które przygotowały potrawy na spotkanie 
opłatkowe bardzo serdecznie dziękuję.

Teresa Krzyczkowska

Wigilia w Woli Kiełpińskiej

Wigilia w Wierzbicy

Seniorzy świątecznie

16 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK 17INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

Na wigilijny wieczór w Wierzbicy zaprosiły mieszkańców oraz Burmistrza, Przewodniczącego Rady Miejskiej, Proboszcza Parafii w Dzier-
żeninie i  wielu innych gości panie sołtys Maria Chmielewska i radna Bożena Kalinowska. W świątecznym nastroju wigilijnej wieczerzy, łamiąc 
się opłatkiem, wszyscy goście przekazali sobie nawzajem serdeczne życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne. Następnie zebrali się przy od-
świętnie udekorowanym stole wigilijnym, by skosztować pysznych potraw przygotowanych zgodnie z polska tradycją.

16 grudnia 2016 r. w Serocku odbyło się spotkanie wigilijne dla serockich seniorów. Serdeczne życzenia złożyli przybyłym na uroczystą Wi-
gilię Burmistrz Miasta i Gminy  Sylwester Sokolnicki, Przewodniczący Rady Miejskiej  Artur Borkowski oraz ksiądz proboszcz parafii serockiej 
Dariusz Rojek. W atmosferę świąt Bożego Narodzenia wprowadziła zebranych młodzieżowa grupa wokalna InCanto działająca przy Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Serocku.

Jest coś niezwykłego w czasie oczekiwania 
na Boże Narodzenie. Najmłodsi nie mogą się 
doczekać świętego Mikołaja, dorośli spotkań 
z najbliższymi przy wigilijnym stole. Gdzieś 
pomiędzy przygotowaniami do świętowania 
przemykają myśli podsumowujące miniony 
rok. Jesteśmy dla siebie bardziej życzliwi, do-
kładamy wszelkich starań wybierając prezen-
ty dla bliskich. Zanim jednak usiądziemy do 
wigilijnej wieczerzy, już kilka dni wcześniej 
spotykamy się ze znajomymi, by przekazać 
sobie dobre słowa i przełamać się opłatkiem. 

Na serockim rynku, na tydzień przed Bo-
żym Narodzeniem, spotkaliśmy się już po raz 
dwudziesty pierwszy, co podkreślił Zastępca 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock Józef Za-
jąc - gospodarz niedzielnego spotkania wigilij-
nego. Dziękując mieszkańcom za życzliwość, 
wsparcie, zaangażowanie w sprawy lokalne 
i szereg podejmowanych inicjatyw, wraz z księ-
dzem proboszczem Dariuszem Rojkiem, złożyli 
mieszkańcom życzenia świąteczne. Spotkanie 
na serockim rynku rozpoczęło się Jarmarkiem 
Świątecznym. Wśród kolorowych stoisk i stra-

ganów dominowały te z ozobami i dekoracjami 
świątecznymi, pełne prezentów, zabawek, wy-
robów rękodzielniczych i smakołyków związa-
nych z okresem Świąt Bożego Narodzenia.

Wieczorem zgromadzeni przed bożona-
rodzeniową szopką wysłuchaliśmy krótkiego 

koncertu kolęd w wykonaniu chóru Miasta 
i Gminy Serock - Cantores Adalberti. Trady-
cyjnie już Tomasz Gęsikowski Dyrektor Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, pro-
wadzący wigilijne spotkanie, wręczył nagrody 
laureatom konkursu na motyw bożonarodze-
niowy.  Nagrody za udział w rodzinnym kon-
kursie ceramicznym, zorganizowanym przez 
Pracownię Ceramiki i Witrażu Mecholówka 
wręczyła Pani Prezes Bogusława Żaczkiewicz. 

Jak co roku - dzięki inicjatywie Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Serocku - nie zabra-
kło również smakowitych wigilijnych po-
traw - kapusty i czerwonego barszczu oraz 
pierniczków przygotowanych przez Koło 
Gospodyń Wiejskich w Skubiance. Przede 
wszystkim jednak spotkanie było piękną 
okazją do podzielenia się opłatkiem i złoże-
nia sobie życzeń.

Serdecznie dziękujemy Państwu za obec-
ność, wspólne kolędowanie i życzliwe słowa. 
Życzymy spokojnego oczekiwania na Cud 
Narodzin oraz radosnego jego świętowania 
w gronie najbliższych.

Jarmark Świąteczny 
i XXI Spotkanie Wigilijne na serockim rynku
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Gminny Konkurs Plastyczny „Motyw Bo-
żonarodzeniowy” organizowany przez Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Serocku jest 
już wieloletnią tradycją. Co roku staramy się 
urozmaicić tematykę prac dla poszczególnych 
kategorii wiekowych. W tym roku obejmo-
wała ona po raz pierwszy wykonanie: obraz-
ka świątecznego z aniołem, lampionu świą-
tecznego, gwiazdy kolędników oraz trzech 
wybranych postaci kolędników. Na konkurs 
wpłynęło 71 prac z placówek wychowawczo – 
oświatowych z terenu miasta i gminy Serock. 
Konkurs rozstrzygnęło jury, które miało nie 
lada świąteczny orzech do zgryzienia. 

Jury w składzie:
1. Magdalena Jasny – absolwentka ASP 

w Warszawie, tworzy ilustracje do książek 
i czasopism dziecięcych oraz programów 
dziecięcych TVP;

2. Paulina Surowiec-Rozwodowska – in-
struktor ds. Kultury; Historyk Sztuki;

3. Sylwia Słojkowska-Affelska – Referat 
Komunikacji Społecznej Urząd Miasta i Gmi-
ny w Serocku;

Po dokładnym obejrzeniu prac i wzięciu 
pod uwagę zasad regulaminu konkursu jury po-
stanowiło przyznać nagrody następującym wy-
konawcom prac w poszczególnych kategoriach:

Przedszkole, szkoła podstawowa - do 6 r. ż. 
1. Michał Makowski, lat 4 (Przedszkole 

w Serocku)

Spotkanie z książką 
- „Carrie Fisher - Księżniczka po przejściach”

W dniu 8 grudnia 2016 r. w Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa odbyło się „Spotkanie z 
Książką”. Gościem spotkania był Piotr Macko-
wiak dyrektor Dream Music & Dream Books. 
Wydawca wielu płyt i książek biograficznych 
m.in. księżnej Diany, Margaret Thatcher oraz 
takich artystów jak Taylor Swift, Nick Cave, 
Edith Piaf, Michale Jackson, Adele i innych. 
Na spotkaniu rozmawialiśmy o jednej z ksią-
żek, wydanej niemal dokładnie rok temu. 
Książce poświęconej aktorce Carrie Fisher - 
księżniczce Lei, bez której filmową sagę Star 
Wars trudno sobie wyobrazić. Carrie Fisher 
odkrył i wykreował producent Georg Lucas. 
W swojej książce opowiedziała całą prawdę 
o swoim trudnym życiu. Panowie, Macko-
wiak i Gęsikowski rozmawiali o tym, jak stała 
się ikoną popkultury, po tym, gdy wcieliła się 
w jedną z głównych postaci trylogii Lucasa. 
Tematem było szalone i trudne dzieciństwo 
autorki, również jej problemy życiowe, które 
narastały po tym, gdy stała się rozpoznawalna. 
Mówiono także o tym, co ją skłoniło do napi-
sania tej książki. Wspominano sławny Holly-
wood i oczywiście rozmawiano o planie, gdzie 
odbywały się gwiezdne przygody.

W trakcie rozmowy pojawili się dodatkowi 
goście, jako pierwszy przybył przywódca ciem-
nej strony mocy – Lord Vader oraz jego sztur-
mowcy. Dostojne i monumentalne postaci bo-
haterów zaparły dech w piesiach publiczności. 
Dalsza część spotkania zamieniła się w arenę 
wiedzy na temat Gwiezdnej Sagi. Przeprowa-
dzono quiz, konkurs telepatyczny i laserowy. 
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni atrak-
cyjnymi nagrodami, pod postacią książki 
„Carrie Fisher - Księżniczka po przejściach” 
i vouchery do Laser - War w Legionowie.

Dodatkową niespodzianką dla prawdzi-
wych pasjonatów gwiezdnych przygód była 
prezentacja trailerów najnowszej części „Łotr 1”.

Publiczność była szczęśliwa, że miała 
okazję zobaczyć i porozmawiać o bohaterach, 
których zna od lat. Sesje zdjęciowe trwały 
jeszcze po zakończeniu spotkania. Na koniec 
istniała także możliwość zakupienia książek 
z wydawnictwa Dream Music & Dream Bo-
oks w promocyjnych cenach.

Wszystkim organizatorom i uczestnikom 
tego spotkania serdecznie dziękujemy.

CKiCz

2. Aleksandra Grzegorczyk, lat 4 (Przed-
szkole w Serocku)

3. Zofia Gałązka, lat 4 (Przedszkole w Se-
rocku)

wyróżnienie
Zofia Olejnik, lat 5, (Zespół Szkolno-

-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej)
Szkoła podstawowa - od 7 r.ż. do kl. III
1. Julia Karczmarczyk, lat 6 (Szkoła Pod-

stawowa w Woli Kiełpińskiej)
2. Maciej Krupa,  lat 7 (Zespół Szkół 

w Zegrzu)
3. Viktoria Dębek, lat 7 (Szkoła Podsta-

wowa w Serocku)
wyróżnienie
Wiktoria Szczepańska, lat 6 (Szkoła Pod-

stawowa w Woli Kiełpińskiej)

Szkoła podstawowa, kl. IV-V
1. Kalina Smykla, lat 10, kl. V (Szkoła 

Podstawowa w Serocku)

Gminny Konkurs Plastyczny „Motyw Bożonarodzeniowy”

W Szkole Podstawowej w Zegrzu ob-
chodzono Mikołajki przez dwa dni. Ale nie 
można się temu dziwić, skoro nauczyciele 
i rodzice zapewnili tyle atrakcji.

6 grudnia prym wiodła świetlica szkol-
na. Specjalnie na tę okazję zostały wyko-
nane piękne dekoracje i prace plastyczne 
pod kierunkiem pań Marii Woźniak i Ma-
rii Moch. Od wejścia czuło się atmosferę 

mikołajkowej zabawy. Uczniowie musieli 
być w tym roku wyjątkowo grzeczni, gdyż 
odwiedziło ich kilku Mikołajów, a każdy 
coś ze sobą przyniósł. Na początku w roli 
Mikołaja wystąpiła Pani Dyrektor Danuta 
Prusinowska, która wzbogaciła świetlicę 
o nowe klocki „Jenga”, „Mały konstruktor” 
oraz zestawy „Magformers”. Kolejni Miko-
łajowie zapewnili jeszcze więcej atrakcji: 

były zagadki, konkursy i słodkie niespo-
dzianki. Każdy mógł zadać pytanie Mikoła-
jowi. We wspólnej zabawie, pod troskliwym 
okiem nauczycielek świetlicy, brali udział 
uczniowie klas 0 – 6. Oni także zadbali 
o to, aby ten dzień był wyjątkowy. Ubrani 
w czerwone, mikołajowe czapki śpiewali 
kolędy i bawili się wspaniale. Poczuliśmy 
magię zbliżających się Świąt.

7 grudnia uczniowie klasy II B uczcili 
imieniny Mikołaja w ciekawy i twórczy spo-
sób. Własnoręcznie wykonywali zabawki 
z pomponów, które przeznaczyli na prezenty 
dla bliskich. Wiele radości wywołał już sam 
proces tworzenia – projektowanie a następnie 
wykonanie różnych stworów i zwierzaków. 
Niektórym nadano nawet imiona. Uczniowie 
wykazali się niezwykłą wyobraźnią i kreatyw-
nością. Niespodzianką były przepyszne opon-
ki, usmażone przez babcię jednego z uczniów, 
które zostały zjedzone podczas przerwy 
w pracy. Już nie możemy się doczekać, co bę-
dzie się działo za rok.

nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Ewa Lisowska

Niezwykłe Mikołajki w SP w Zegrzu

2. Oskar Dębek, lat 10, kl. V (Szkoła Pod-
stawowa w Serocku)

3. Dawid Dawidczyk, kl. VI (Szkoła Pod-
stawowa w Serocku)

wyróżnienie
Hubert Gutowski, lat 10. kl. IV (Zespół 

Szkól w Woli Kiełpińskiej)

Gimnazjum, szkoła średnia
1. Weronika Kanigowska, lat 16 (Cen-

trum Kultury i Czytelnictwa w Serocku)
2. Julia Czajkowska, lat 12 (Gimnazjum 

w Woli Kiełpińskiej)
3. Jakub Sujkowski, lat 14 (Gimnazjum 

w Woli Kiełpińskiej)
Wręczenie nagród odbyło się podczas 

uroczystości XXI Spotkań Wigilijnych na 
Rynku w Serocku w dn. 18.12.16 r. Prace 
można oglądać na wystawie pokonkursowej 
w serockim Ratuszu do 5 stycznia.
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7 grudnia 2016 roku rozpoczęły się od-
wiedziny serockich przedszkolaków w Bi-
bliotece Miejskiej. Jako pierwsza przybyła 
grupa trzylatków. Dzieci wysłuchały krótkiej 
opowieści o zbliżających się świętach Bożego 
Narodzenia i uczestniczyły we wspólnym ry-
sowaniu choinki.

W następnym tygodniu, we wtorek 
13 grudnia Bibliotekę odwiedziły czterolatki, 
również wychowankowie Przedszkola Samo-
rządowego im. Krasnala Hałabały w Serocku. 
Mali goście z zaciekawieniem słuchali czytania 
pięknie ilustrowanej książeczki „Narodziny 
Jezusa” i opowiadania o obawach Tygryska, 

czy w Wigilię, będzie śnieg. Najstarsze dzieci 
przedszkolne, pięciolatki, w dniu 20 grudnia, 
wysłuchały opowieści Janoscha „Czego szczę-
śliwy Kret życzy sobie na Gwiazdkę i dlacze-
go”, a także prześledziły przygody „Biblijnego 
detektywa”.

CKiCz

Po raz kolejny do zaprzyjaźnionych Domi-
siów pojechały dzieci z Serocka, na zaproszenie 
Dyrektora Centrum Kultury i Czytelnictwa 
Tomasza Gęsikowskiego. Podróż do telewizji 
i „bajkowej krainy za lasem” przebiegła pomyśl-
nie. Podczas wizyty w telewizji dzieci miały 
możliwość poznania wielu ciekawych miejsc 
i zobaczenia, jak robi się program telewizyjny. 
Wycieczka odwiedziła również studio "Pyta-

nia na śniadanie", gdzie można było zobaczyć 
jak powstaje program w telewizyjnej kuch-
ni. Dzieci zwiedzały także muzeum telewizji, 
w którym można było znaleźć nie tylko stare 
odbiorniki telewizyjne, ale też postacie z bajek, 
m.in. samego Krasnalę Hałabałę czy Kulfona 
i Monikę. Dzieci miały też okazję poznać pracę 
aktorów, tajniki produkcji i pracę operatora ka-
mery. Główną atrakcją była możliwość wejścia 

na plan i obserwowania nagrań do kolejnych 
odcinków Domisiów. Mali goście obejrzeli jak 
pracują nad programem Domisie aktorzy, re-
żyserzy i reszta obsługi programu. Na koniec 
sympatyczna Pysia i Bazyli zrobili sobie wspól-
ne zdjęcie z dziećmi. Uradowane dzieci wróciły 
do Serocka, a na pamiątkę tej wycieczki każdy 
dostał zdjęcie Domisiów i gadżety od TVP. 

CKiCz

W Centrum Kultury i Czytelnictwa od-
był się już II Mikołajkowy Turniej Szacho-
wy, w którym udział wzięły nie tylko dzieci 
i dorośli uczestnicy zajęć szachowych, które 
odbywają się w Centrum Kultury, ale też go-
ście spoza gminy Serock. W sumie z Serocka 
i pobliskich miejscowości udział wzięło trzy-
dziestu jeden miłośników „królewskiej gry”.  
Turniej otworzył Dyrektor Tomasz Gęsikow-
ski, wyrażając radość z obecności nowych 
uczestników. Okazuje się, że organizowany 
turniej powoli staje się serocką tradycją i zdo-
bywa coraz więcej chętnych.

Rywalizacja odbywała się na sposób sys-
temu szwajcarskiego, w którym z góry okre-
ślono sześć rund. Jednocześnie rozegrały się 
bezpośrednie pojedynki. Pary przeciwników 

dobierano zależnie od wyników uzyskanych 
w poprzednich rundach.

Od startu, przy każdej szachownicy czuć 
było wielkie emocje. Wielu uczestników mia-
ło swoich kibiców, rodziców i znajomych. 
Turniejowi towarzyszyła rodzinna atmosfera. 
Na koniec rozdano dyplomy dla wszystkich 
uczestników. Trzy pierwsze miejsca podzielono 
na dwie kategorie. W kategorii dziecięco-mło-
dzieżowej pierwsze miejsce zajął Filip Grodecki, 
który okazał się bezkonkurencyjny w partiach 
z dorosłymi zawodnikami. Drugie miejsce zaję-
ła Marcelina Komorowska, która rywalizowała 
także ze swoim tatą Pawłem Komorowskim. 
Podobnie ze startującej rodziny Olszewskich 
z Serocka, III miejsce zajął Antoni Olszewski. 
W kategorii dorośli zwycięzcą był Maciej Kowa-

lec, drugie miejsce zajął Paweł Olszewski i trze-
cie miejsce January Jedynak. Mistrzom szacho-
wym wręczono dyplomy i atrakcyjne nagrody.

Turniej poprowadził sędzia FA Ryszard 
Królikowski, który także prowadzi zaję-
cia szachowe w naszym Centrum Kultury. 
Już dziś zapraszamy na następny Turniej 
Wojciechowy, który odbędzie się w maju,  
a tymczasem na zajęcia by podszlifować swoje 
umiejętności, albo i nawet nauczyć się gry od 
początku, bo szachy kształcą pamięć, logiczne 
myślenie i rozwijają wyobraźnię przestrzenną.

Zapraszamy na zajęcia szachowe do Cen-
trum kultury w każdą środę dzieci w godz. 
15.45-17.45 oraz młodzież i dorosłych 
w godz. 17.50 – 19.50

CKiCz

II Mikołajkowy Turniej Szachowy

Przedświąteczne spotkania w Bibliotece

Podróż do Domisiowa

W Mikołajki w Centrum Kultury i Czy-
telnictwa gościliśmy dziecięcy teatr ze spek-
taklem „Bałwanek Tiko i Królowa Fruncja”. 
Aktorzy przedstawili musicalową opowieść 
o przyjacielskim i pomocnym bałwanku, 
a także o Królowej i jej zimnym sercu, której 
na ratunek przyszedł Pan Cukierek i Wielki 
Poeta. Przedstawieniu towarzyszyła doskona-
ła oprawa muzyczna i piękny śpiew. Aktorzy 
dostarczyli małym widzom mnóstwo śmie-
chu, a także wiele pouczających wniosków 
i bajkowych morałów. Scenariusz i reżyserię 
do tego niesamowitego dziecięcego widowi-
ska stworzył Jakub Czachor.

Na zakończenie przedstawienia, nie-
spodziewanie dotarł do Centrum Kultury 
św. Mikołaj, przyniósł ze sobą dwa wielkie 
worki cukierków, które szybko rozdał wszyst-
kim dzieciom. Królewna Fruncja rozdała naj-
młodszym kolorowankę z podobizną bohate-
rów spektaklu.

Co prawda, na spektakl przybyło dużo 
dzieci, ale dla Mikołaja to nie byli wszyscy, 
których chciał obadrować. Zostawił więc pre-
zenty na następny dzień, ponieważ w Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa miały się odbyć 
projekcje filmów. W sobotę na sali widowi-
skowej powstało prawdziwe świąteczne kino. 
Pierwszy film, skierowany dla maluchów pt. 
„Artur ratuje gwiazdkę” przyciągnął pełną 
salę widzów, podobnie następny film familij-
ny „Uwolnić Mikołaja”. Podczas seansów wy-
buchały salwy śmiechu. Zabawne i świąteczne 
filmy obejrzano w rodzinnej atmosferze.

Miłe popołudnie w Centrum Kultury 
i Czytelnictwa zakończyło się wręczniem po-
zostawionych przez Mikołaj prezentów. Każde 
dziecko dostało słodką czekoladę i książkę.

Wszyscy lubimy dostawać prezenty, dlate-
go też mamy nadzieję, że to nie koniec świą-
tecznych niespodzianek.

CKiCz

Mikołajki w Centrum Kultury i Czytelnictwa



22 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK 23INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

W sobotę 3 grudnia 2016 r., w Hali 
PZSP w Serocku, odbył się gminny turniej 
MiMS w tenisie stołowy. Jednocześnie ry-
walizowali uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjalnych. 

Klasyfikacja turnieju dziewcząt Szkół 
Podstawowych:

1) SP Zegrze, 2) SP Serock, 3) SP Jadwi-
sin, 4) SP Wola Kiełpińska

Klasyfikacja turnieju chłopców Szkół 
Podstawowych:

1) SP Serock, 2) SP Zegrze, 3) SP Jadwi-
sin, 4) SP Wola Kiełpińska

Powiatowy turniej szkół podstawowych 
zostanie rozegrany w terminie 28.03.2016 r. 
w Serocku, a do turnieju kwalifikują się 
pierwsze dwie drużyny z naszej gminy (SP 
Serock i SP Zegrze).

Klasyfikacja turnieju dziewcząt Szkół 
Gimnazjalnych:

1) Gimnazjum w Serocku, 2) Gim-
nazjum w Zegrzu, 3) Gimnazjum w Woli 
Kiełpińskiej

MiMS: Relacja z turnieju tenisa stołowego 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnychPo raz kolejny na hali sporto-

wej Powiatowego Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Serocku 
zagrała Piłkarska Liga Powiato-
wa. Turniej odbył się w niedzielę, 
11 grudnia. Tym razem zmierzyło 
się 13 drużyn z trzech roczników. 
Kolejny mecz trzeciej edycji od-
będzie się już w najbliższą sobotę, 
również w Serocku.

Wyniki zmagań Piłkarskiej Ligi 
Powiatowej w kategoriach roczni-
ków 2007, 2009, 2010 na stronie 
www.powiat-legionowski.pl

źródło: powiat-legionowski.pl

Zimowa Piłkarska Liga Powiatowa

III Mikołajkowy Turniej Koszykówki

W czwartek 8 grudnia w sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja 
Kopernika w Serocku rozegrano III Mikołaj-
kowy Turniej Koszykówki. W turnieju wzięło 
udział dziewięć drużyn: chłopców i dziewcząt 
ze szkół podstawowych w Serocku i Zegrzu. 
Ze względu na spore zainteresowanie tur-
niejem, drużyny podzielono na dwie grupy. 
Następnie rywalizowano o poszczególne 
miejsca. Drużyny z miejsc 4 z poszczególnych 
grup zagrały mecz o 7 miejsce; z miejsc 3 
o 5 miejsce, z miejsc 2 o 3 miejsce, a wygrani 
z poszczególnych grup zagrali w finale. 

W wyniku zawziętej, lecz przebiegającej 
w duchu fair play rywalizacji miejsca na po-
dium turnieju mikołajkowego zajęły następu-
jące drużyny:

I miejsce: Dybek Team
II miejsce: KK Zegrze
III miejsce: Dzikshui BC
Zwycięzcy otrzymali puchar, medale 

i pamiątkowe dyplomy, a wszyscy słodkie 
upominki.

Klasyfikacja turnieju chłopców Szkół 
Gimnazjalnych:

1) Gimnazjum w Zegrzu, 2) Gimnazjum 
w Serocku, 3) Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej

Powiatowy turniej szkół gimnazjalnych 
zostanie rozegrany w terminie 15.03.2016 r. 
w Wieliszewie, a do turnieju kwalifikują się 
zwycięskie drużyny z naszej gminy (Dziew-
częta: Gimnazjum w Serocku, Chłopcy: Gim-
nazjum w Zegrzu).

Klasyfikacja MiMS na stronie www.osir.
serock.pl

Dzięki zaangażowaniu trenera Włodzi-
mierza Meliona, nauczycieli: Pani Barbary 
Klik i Pani Katarzyny Tulin oraz Rafała Se-

gieta III Mikołajkowy Turniej Koszykówki 
okazał się rekordowy, biorąc pod uwagę fre-
kwencję. Oby tak dalej! 
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