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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.rada-
seniorow@gmail.com oraz w każdą środę 
w godzinach 12:00 -14:00 w Klubie Aktyw-
ności Społecznej ul. Kościuszki 8a w Serocku

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

Informacje dla mieszkańców:

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

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

Straż Miejska w Serocku

siedziba: 

Urząd Miasta i Gminy w Serocku

ul. Rynek 21 pok. 22

kontakt:

tel. stacjonarny 22 782 72 92

tel. kom. 603 873 290

email: straz.miejska@serock.pl
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przysiężenie konstytucji, jako wyraz sankcji 
ze strony Kościoła katolickiego. Ustawa Rzą-
dowa została uchwalona (bez dokładnego 
przeliczenia głosów) w nadzwyczajnym trybie, 
przy zastosowaniu uproszczonej procedury, co 
uzasadnia twierdzenie, że akt ten doszedł do 
skutku w drodze swoistego zamachu stanu. 
Protestacja opozycjonistów (4 V 1791) okazała 
się bezskuteczna. Po dokonaniu oblaty w gro-
dzie warszawskim Ustawa Rządowa stała się 
z dniem 5 V 1791 aktem prawnie obowiązują-
cym. Uchwalona tego samego dnia Deklaracja 
Stanów Zgromadzonych uchyliła moc prawną 
aktów sprzecznych z konstytucją. Upamiętnie-
niem uchwalenia konstytucji miał być kościół 
„najwyższej Opatrzności poświęcony”.

Za prof. dr. hab. Marianem Kallasem

2 MAJA
Dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej
Święto państwowe ustanowione zostało 

przez Sejm w lutym 2004 r. Obchodzone 
2 maja kieruje nasze myśli ku narodowym 
symbolom – znakom państwa polskiego, 
które towarzyszą nam od wieków, któ-
re są zewnętrznym emblematem naszej 
przynależności narodowej. Zachęcamy 
wszystkich, by 2 maja uczcić Święto Flagi 
wywieszając ją, doceniając fakt, że żyjemy 
w czasach, które nie odżegnują się od naro-
dowych symboli.

3 MAJA
Konstytucja 3 maja
Ustawa Rządowa, czyli Konstytucja 

3 Maja, była drugą na świecie, a pierwszą 
w Europie ustawą zasadniczą. Uchwalona 
na Sejmie Czteroletnim w 1791 roku przez 
stronnictwo patriotyczne jako rezultat kom-
promisu ze stronnictwem królewskim, była 
wynikiem dążeń do naprawy stosunków we-
wnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbio-
rze - ustalała podstawy ustroju nowożytnego 
w Polsce. 

Historyczna sesja izb połączonych obradu-
jąca 3 V 1791 w Sali Senatorskiej na Zamku 
Królewskim obfitowała w gwałtowne spory 
i dramatyczne gesty ze strony zwolenników 
i przeciwników konstytucji. Przekupiony poseł 
kaliski Jan Suchorzewski wielokrotnie wystę-
pował przeciwko projektowi, którego nie czy-
tałem wprawdzie, ale który, jak mi mówiono, 
„wywraca wolność polską”. Ostatecznie król 
zaprzysiągł konstytucję na ręce bpa krakow-
skiego Feliksa Turskiego, dodając: „Przysięga-
łem Bogu, żałować tego nie będę”. Następnie 
w kolegiacie św. Jana nastąpiło powtórne za-

Konstytucja, będąca kompromisem mię-
dzy stronnictwem królewskim a patriotycz-
nym przyniosła ze sobą gruntowne reformy 
państwowe. Wprowadzała dziedziczność tro-
nu, znosiła złote wolności, zgubne liberum 
veto oraz podział na Koronę i Wielkie Księ-
stwo Litewskie. W konstytucji widoczne są 
również wpływy oświeceniowe, jak na przy-
kład myśl Monteskiusza o trójpodziale władzy 
na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. 
Powołanie instytucji odpowiedzialności par-
lamentarnej ministrów, instytucje kontrasy-
gnaty, prawo o miastach to kolejne dokonania 
ustawy zasadniczej z 1791 roku. Konstytucja 
uderzyła w interesy magnaterii, wzmacniając 
tym samym pozycję szlachty średniej, wzięła 
również pod opiekę chłopów, łagodząc najgor-
sze nadużycia pańszczyzny. Jej twórcy podej-
mując się trudnego zadania reformy państwa 
chylącego się ku upadkowi, wyparli istniejącą 
anarchię na rzecz demokratycznej monarchii 
konstytucyjnej. Konstytucja obowiązywała do 
1792 r., obalona przez Targowicę.

8 MAJA
Dzień Zwycięstwa 
To był dzień zwycięstwa nad nazizmem 

i kilkuletnim koszmarem, jaki ogarnął cały 
świat. Kiedy 8 maja 1945 roku o godzinie 
15.00 ogłoszono koniec wojny światowej, nie 
spodziewano się, że jeszcze długo nie będzie-
my cieszyć się  wolnością. W 1945 roku na 
konferencjach w Jałcie oraz Poczdamie rządy 
Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, 
w porozumieniu z ZSRR, oddały państwa 
Europy Środkowej i Wschodniej w sowiecką 
strefę wpływów. Dla nas oznaczało to jedno 
– znowu nie byliśmy wolni. Pozostało tak aż 
do 1989 r. kiedy rozpoczęliśmy budowanie 
polskiej demokracji. Ale wtedy 8 maja 1945 r. 
Polska, która zbrojnie uczestniczyła w więk-
szości kampanii wojennych i bitew II wojny 
światowej, odniosła niepodważalny triumf.

27 MAJA
Dzień Samorządu
Terytorialnego 
Dzień Samorządu Terytorialnego to 

święto uchwalone przez Sejm RP w 2000 r., 
obchodzone  na pamiątkę pierwszych de-
mokratycznych wyborów samorządowych 
w Polsce. W 1990 roku utworzono gminy, 
jako wspólnoty mieszkańców z mocy prawa, 
z odrębnym budżetem i mieniem komunal-
nym. Wprowadzono bezpośrednie wybory 
do rad gminnych, odpowiedzialność lokal-
ną władzy wykonawczej (wójta, burmistrza) 
przed odpowiednią władzą legislacyjną 
(rada gminy), samodzielność finansową 
ośrodków samorządowych, kontrolę wła-
dzy wykonawczej nad lokalną administra-
cją (urzędem gminy). Po 45 latach rządów 
komunistycznych Polska stała się krajem 
w pełni demokratycznym, a 27 maja 1990 
roku przeprowadzono pierwsze w pełni wol-
ne, demokratyczne wybory samorządowe. 
Powstała także gmina Serock, a w pierw-
szych demokratycznych wyborach, na Bur-
mistrza Miasta i Gminy Serock, wybrano 
Sylwestra Sokolnickiego.

W 1998 roku, w drugim etapie reformy 
samorządowej, powstał samorządowy powiat 
i województwo. Dzisiaj przed samorządem 
stoją nowe wyzwania na rzecz rozwoju lo-
kalnego. Nadajemy tym wyzwaniom kształt 
współpracy z mieszkańcami naszej gminy, po-
szanowaniem ich praw i dbałością o ich dobro. 

MAJOWE  
ŚWIĘTA

Dzień Strażaka 4 maja
Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka wszystkim strażakom  

Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Serock  
składamy najserdeczniejsze życzenia.  

Niech nie opuszcza Was odwaga, niech dopisuje zdrowie i kondycja  
pozwalające nieść pomoc potrzebującym w ratowaniu ich życia, zdrowia i mienia. 

Życzymy, by wdzięczność płynąca od tych, którzy owej pomocy doświadczyli  
dawała nowe siły do służby dla dobra innych. 

Niech nie zabraknie Wam wszelkiej pomyślności  
w zamierzeniach zawodowych i osobistych.

Międzynarodowy Dzień Rodzin 15 maja
Wszystkim serockim rodzinom  

życzymy mnóstwa ciepła płynącego z domowych ognisk,  
jak najwięcej czasu spędzanego wspólnie w rodzinnym gronie.  

Zrozumienia, mnóstwa pięknych wzruszeń  
i sił do pokonywania trudności.

Dzień Matki 26 maja
Wszystkim Mamom z okazji ich święta  

życzymy dużo ciepła, radości i satysfakcji z każdej chwili  
poświęconej wychowaniu dzieci.  

Dziękujemy w ich imieniu za anielską cierpliwość,  
stalowe nerwy i wytrwałość.  

Niech miłość i wdzięczność dzieci  
będzie największą nagrodą za Wasz wysiłek.
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INWESTYCJE

Oświetlenie ul. Szkolna i ul. Ogrodowa w Jadwisinie

INWESTYCJE

Przebudowa ul. Radzymińskiej w Serocku

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą nieru-
chomości stanowiących własność gminy Miasto 
i Gmina Serock, przeznaczonych do sprzedaży. 
Wśród wystawionych nieruchomości odnajdzie-
cie Państwo działki położone w samym Serocku, 
jak również w okolicznych miejscowościach. 
Wszystkie nieruchomości gminne przeznaczone 
do sprzedaży objęte są obowiązującym planem 
zagospodarowania przestrzennego, co znacznie 
ułatwi przyszłemu nabywcy procedury związane 
z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

W ofercie posiadamy działki przeznaczone pod:
• zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 

działka położona w Serocku przy ul. Niskiej, 
w odległości ok. 60 m od linii brzegowej Jeziora 
Zegrzyńskiego,

• zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
i usługi nieuciążliwe, położone w Serocku, Boro-
wej Górze, Skubiance, Wierzbicy i Woli Smola-
nej, w sąsiedztwie istniejącej i nowopowstającej 
zabudowy jednorodzinnej,

• zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
ekstensywną, położone w Skubiance i Zalesiu 
Borowym, propozycja dla osób ceniących spokój 
i kontakt z naturą,

• zabudowę usług turystyki i/lub za-
budowę rekreacji indywidualnej, położone 
w Serocku w rejonie ul. Modlińskiej i Nasielskiej, 
w otoczeniu kompleksów leśnych, w pewnym 
oddaleniu od zwartej zabudowy miejskiej.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach 
do sprzedaży znajdziecie Państwo na stronie in-
ternetowej www.serock.pl w zakładce „dla Inwe-
stora”. W odnalezieniu działek na mapie z pomocą 
przyjdzie interaktywna mapa gminy pod adresem 
www.serock.e-mapa.net 

Zapraszamy do udziału w przetargach. Bie-
żące ogłoszenia o przetargach publikowane są na 
stronie internetowej www.serock.pl w zakładce 
„dla inwestora” i w Biuletynie Informacji Publicz-
nej www.bip.serock.pl w zakładce „Dzierżawa 
i sprzedaż nieruchomości”, wywieszane są na ta-
blicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 
w Serocku (ul. Rynek 21), a wyciągi z ogłoszeń 
również publikowane w prasie lokalnej. Dodat-
kowych informacji o nieruchomościach przezna-
czonych do sprzedaży oraz procedurze ich naby-
wania od gminy udzielają pracownicy Referatu 
Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzenne-
go i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Serocku 
(pok. 50 i 52), tel. /22/ 782 88 28 lub /22/ 782 88 31.

Referat Gospodarki Gruntami, 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

W dniu 14.04.2017 r. podpisano umo-
wę na przebudowę nawierzchni ulicy Ra-
dzymińskiej w Serocku. Wykonawcą robót 
będzie firma Drogi i Mosty Jan Kaczmar-
czyk z siedzibą w Kacicach 76. Wartość 
umowy wynosi 330.448,06 zł. Zakres prac 

obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni 
na odcinku około 364 m licząc od począt-
ku ul. Rybaki w kierunku ul. Pułtuskiej, 
budowę progu zwalniającego, wykonanie 
umocnienia skarp i poboczy jak również 
wykonanie ścieku z elementów prefabry-

kowanych. W ramach zadania zostanie 
wybudowana również droga dojazdowa 
do budynku z mieszkaniami komunalny-
mi w Serocku przy ul. Pułtuskiej 17B. Na 
realizację przedsięwzięcia wykonawca ma 
2 miesiące od dnia podpisania umowy.

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

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz.
2147 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 II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:

działek położonych w obrębie 10 w Serocku:

L.p.

Nr

dz.

Powierzchnia

Cena

wywoławcza

brutto

wadium
Godzina

przetargu

1. 20/4 3,5185 ha 1.415.730 zł 75.000 zł 1400

2. 20/5 3,7142 ha 606.390 zł 35.000 zł 1415

Stan prawny działek uregulowany jest w księdze wieczystej Kw Nr WA1L/00001877/8 prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Legionowie.

 Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Miasta i Gminy Serock Nr 98 8013   0006 2007
0015 0994 0003 lub w kasie urzędu prowadzonej przez Bank Spółdzielczy w Legionowie, filia  
w Serocku przy ul. 11 Listopada 8 lok. 4, najpóźniej w dniu 22.05.2017 r. 

 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.

Przetargi zostaną przeprowadzone w dniu 26 maja 2017 roku 
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku przy ul. Rynek 21.

 Opis  nieruchomości: działki  są  niezabudowane,  położone  w odległości  ok.  70 m od drogi  powiatowej,  
ul.  Nasielskiej  w Serocku w sąsiedztwie terenów leśnych, częściowo porośnięte  drzewostanem iglastym  
i liściastym. 

 Przeznaczenie  nieruchomości: zgodnie  z  miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego  działki
położone są :

 działka nr 20/4 na terenie zabudowy usług turystyki i/lub zabudowy rekreacji indywidualnej,
 działka  nr  20/5  w  części  na  terenie  zabudowy  usług  turystyki  i/lub  zabudowy  rekreacji

indywidualnej, w części na terenie zadrzewień i zakrzewień oraz lasów i zalesień. 

 Sposób zagospodarowania nieruchomości:  zgodnie ze wskazanym przeznaczeniem w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.                      

 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.

 Na sprzedaż w/w działek w dniu 28.10.2016 r. zostały przeprowadzone I przetargi  ustne nieograniczone
zakończone wynikiem negatywnym.

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, 782-88-31.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
       Sylwester Sokolnicki

W dniu 20.04.2017 r. podpisano umowę 
na opracowanie dokumentacji projektowo – 
kosztorysowej budowy punktów świetlnych 
w Jadwisinie przy ul. Szkolnej i ul. Ogrodo-
wej. Wykonawcą projektu jest firma ZESTI 
FOS z Dębego. Wartość prac projektowych 
wynosi 7.380,00 zł. Przedmiotem zamówie-
nia jest opracowanie dokumentacji projek-
towo–kosztorysowej remontu oraz budowy/

rozbudowy oświetlenia na ul. Szkolnej (li-
nia napowietrzna zlokalizowana na słupach 
abonenckich) i ul. Ogrodowej (linia kablowa 
zlokalizowana w pasie drogowym) w miej-
scowości Jadwisin, o łącznej długości ok. 
1650 mb (w tym ok. 650 mb linii napowietrz-
nej). Rozbudowa istniejącego oświetlenia bę-
dzie obejmowała odcinek ulicy Szkolnej, od 
ul. Akacjowej do ul. Ogrodowej, o długości 

ok. 570 mb. Na pozostałym odcinku ulicy 
Szkolnej (ok. 650 mb) zostanie zaprojektowa-
na wymiana istniejących opraw sodowych na 
oprawy w technologii LED. Na ulicy Ogrodo-
wej zostanie zaprojektowana wymiana istnie-
jących słupów betonowych na słupy stalowe 
oraz wymiana opraw sodowych na oprawy 
energooszczędne LED. Termin zakończenia 
projektu planowany jest na 17.08.2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock informuje, że posiada do wy-
dzierżawienia nieruchomość zabudowaną budynkiem parterowym, 
zlokalizowaną przy drodze krajowej nr 62 Serock - Nowy Dwór Ma-
zowiecki, w sąsiedztwie OSP w Woli Kiełpińskiej.

Dobra lokalizacja, obok przystanek autobusowy, po przeciwnej 
stronie drogi kościół, w odległości ok. 120 m szkoła.

Przedmiotowa nieruchomość stanowi część działki nr 86/4 z ob-

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Serocku w dniu 
27 marca 2017 r. uchwał Nr 329/XXXI/2017 i Nr 330/XXXI/2017, 
podjęte zostały prace, których celem jest zmiana obowiązującego Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Serock oraz miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działki nr 111/12 z obrębu Jadwisin.

Tym samym informujemy o możliwości składania przez zaintere-

sowane osoby pisemnych wniosków do zmiany studium i planu miej-
scowego w powyższym zakresie, w terminie do dnia 26 maja 2017 r.

Treść przytoczonych uchwał odnajdziecie Państwo na stronie Biu-
letynu Informacji Publicznej, www.bip.serock.pl w zakładce „Prawo 
lokalne”.

Referat Gospodarki Gruntami, 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

INWESTYCJE

Zmiany w dokumentach planistycznych gminy

INWESTYCJE

Do wydzierżawienia budynek

rębu Szadki. Powierzchnia pod dzierżawę – 578 m2.  Powierzchnia bu-
dynku  - 109 m2. W budynku: sala sprzedażowa, zaplecze/magazyn, 
toaleta, wszystkie media. Przed budynkiem, na przedmiotowej nieru-
chomości parking.

Dobre miejsce do prowadzenia działalności handlowej lub 
usługowej. 

Dodatkowych informacji dotyczących ww. nieruchomości można 
uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego 
i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21 (pok. nr 50 
i 52) lub telefonicznie: /22/ 782-88-29, 782-88-31.
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OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdano pierwsze sadzonki „Drzewa 600-lecia”!

OCHRONA ŚRODOWISKA

Dofinansowanie zadania pn. ,,Ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni 
na terenie Miasta i Gminy Serock

OCHRONA ŚRODOWISKA

Obowiązek złożenia informacji 
o sposobie pozbywania się nieczystości ciekłych

OCHRONA ŚRODOWISKA

Miasto i Gmina Serock 
wyłoniła Wykonawcę na utylizację azbestu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej udzielił Miastu 
i Gminie Serock promesy na dofinansowa-
nie zadania pn. ,,Ograniczenie emisji zanie-
czyszczeń poprzez modernizację kotłowni 
na terenie Miasta i Gminy Serock”. Promesa 
na dofinansowanie zadania w formie dotacji 
w wysokości do 193 174,55 zł, stanowi do 
68% kosztu kwalifikowanego zadania. Do 
udziału w projekcie przystąpiło 42 właścicieli 
nieruchomości. W ramach realizacji projek-

tu zakładana jest wymiana 22 starych pieców 
gazowych na piece gazowe o wyższej spraw-
ności wytwarzania ciepła i niższej emisji spa-
lin, 17 kotłów węglowych na piece gazowe, 
2 starych kotłów na biomasę również na kotły 

Referat Ochrony Środowiska, Rolnic-
twa i Leśnictwa informuje, że 14 kwietnia 
br. została podpisała umowa na usuwanie 
i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta 
i Gminy Serock w 2017 roku. Usługi demon-
tażu pokryć dachowych oraz odbiór składo-
wanych luzem lub na paletach płyt falistych 
azbestowo-cementowych stosowanych w bu-
downictwie, prowadzić będzie firma GREEN-
LAND TECHNOLOGY Paweł Lewandowski, 
ul. Skoroszewska 5/63, 02-495 Warszawa. Po-

zyskana na ten cel dotacja z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie oraz własny wkład gmi-
ny pozwoli na zutylizowanie ok. 98 Mg wy-
robów zawierających azbest z pochodzących 
z 41 nieruchomości. 

Osoby, które do tej pory nie złożyły jesz-
cze wniosku, a są zainteresowane bezpłatnym 
unieszkodliwieniem azbestu z nieruchomości 
zachęcamy do składania wniosków na 2018 
rok.

Druk wniosku dostępny jest w Urzę-
dzie Miasta i Gminy w Serocku, pok. nr 11 
lub na stronie internetowej www.serock.pl 
w zakładce ochrona środowiska – odbiór 
azbestu.  

Więcej informacji można uzyskać 
w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnic-
twa i Leśnictwa, pod nr tel. /22/ 782-88-39 
i /22/ 782-88-40.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa 

Referat Ochrony Środowiska, Rol-
nictwa i Leśnictwa informuje, że w dniu 
11 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Serocku uroczyście rozpoczęli-
śmy wydawanie sadzonek „Drzewa 600-le-
cia” – akcji towarzyszącej obchodom 600 – 
lecia nadania praw miejskich Serockowi. Na 
specjalne zaproszenie Burmistrza Sylwestra 
Sokolnickiego, okolicznościową sadzonkę 
odebrali przedstawiciele instytucji działa-
jących na terenie gminy Serock, delegacje 
szkół, przedstawiciele różnych środowisk 
społecznych oraz mieszkańcy. Akcję roz-
poczęło krótkie przemówienie burmistrza 
dotyczące przebiegu akcji, symboliki posa-
dzenia drzewa z uwzględnieniem jego roli 
w ekosystemie, zwłaszcza w świetle obec-
nych przepisów ustawy o ochronie przyro-
dy, zezwalających niestety na nieprzemy-
ślaną wycinkę drzew. Burmistrz podkreślił 
także, że sadząc drzewo wpisujemy się w hi-
storię naszej gminy.

Akcja spotkała się z ogromnym zaintere-
sowaniem i uznaniem mieszkańców. Z uśmie-
chem odbierali sadzonki, każda z przybyłych 
osób otrzymała pamiątkowy imienny certyfi-
kat, a także wybraną sadzonkę.

Ogromne zainteresowanie akcją pokazu-
je jak wiele osób utożsamia się z naszą małą 
ojczyzną, jak wiele osób chce tworzyć jej hi-
storię, że takie hasła jak przyroda, ekologia, 
ekosystem nie są nikomu obce.

Dziękujemy wszystkim gościom za 
przybycie. Mamy nadzieję że drzewa, które 
posadzicie na swojej nieruchomości będą 
kojarzyły się z Naszym Serockiem, że będą 
wspomnieniem wspaniałych chwil i będą ko-
jarzyły się z ważną rocznicą 600-lecia nada-
nia praw miejskich Serockowi. Mamy także 
nadzieję, że będziecie Państwo przekazywali 
następnym pokoleniom historię związaną 
z sadzonką.

Kolejne sadzonki są wydawane od 
wtorku 18 kwietnia 2017 r. W pierwszej ko-
lejności należy odebrać imienny certyfikat 
– w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, 
 w Referacie Ochrony Środowiska Rol-
nictwa i Leśnictwa – parter pokój nr 11, 
z którym następnie należy udać się do 
szkółki ogrodniczej w Borowej Górze, przy 
ul. Nasielskiej 41 po wybraną w deklaracji 
udziału w akcji sadzonkę drzewa. Szkółka 
jest oznaczona specjalnym banerem, który 
ułatwi Państwu jej lokalizację. Sadzonki 

na biomasę o wyższej sprawności i 1 wymiana 
kotła węglowego na kocioł na biomasę.

Kolejnym etapem realizacji zadania bę-
dzie przetarg na zakup i dostawę kotłów ga-
zowych o parametrach określonych przez 
osoby, które złożyły deklaracje.

Więcej informacji w sprawie udziela Refe-
rat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
pod nr tel. /22/ 782-88-39 lub /22/ 782-88-40.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Referat Ochrony Środowiska, Rolnic-
twa i Leśnictwa przypomina o obowiązku 
złożenia informacji o sposobie pozbywania 
się nieczystości ciekłych z terenu nierucho-
mości. Osoby, które nie złożyły informacji 
w terminie do końca marca br., powinny ją 
niezwłocznie wypełnić i dostarczyć do UMiG 
w Serocku, do Referatu Ochrony Środowi-
ska, Rolnictwa i Leśnictwa (parter, pokój 
nr 11). Informację można również dostarczyć 
drogą elektroniczną na adres: ochronasrodo-
wiska@serock.pl lub pocztą na adres: Urząd 
Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 
05-140 Serock.

Informacje te niezbędne są do uporząd-
kowania gospodarki ściekowej na terenie 

naszej gminy. Temat jest niezwykle istot-
ny z punktu widzenia ochrony środowiska 
i wpływu ścieków na zanieczyszczanie wód 
gruntowych. Prace związane z uporządko-
waniem gospodarki ściekowej na terenie 
gminy Serock zostały podzielone na dwa 
etapy. Pierwszym z nich jest zaktualizowanie  
prowadzonej przez gminę ewidencji zbior-
ników bezodpływowych, przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz nieruchomości 
podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej. 
Drugim etapem są kontrole częstotliwości 
opróżniania zbiorników bezodpływowych 
oraz częstotliwości i sposobu pozbywania się 
komunalnych osadów ściekowych. 

Przypominamy zatem o obowiązkach 

właścicieli nieruchomości, wynikających 
z art. 5 ust 1 pkt 2 i 3a i art. 6  ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 
250 z późn. zm.):

1. Właściciele nieruchomości zobowiąza-
ni są do przyłączenia nieruchomości do ist-
niejącej sieci kanalizacyjnej i zawarcia umo-
wy na odprowadzanie ścieków do kanalizacji;

2. Jeśli budowa sieci jest technicznie lub 
ekonomicznie nieuzasadniona właściciele 
nieruchomości mają obowiązek wyposażyć 
nieruchomość w szczelny zbiornik bezod-
pływowy (szambo) lub przydomową oczysz-
czalnię ścieków. Obligatoryjne jest wówczas 
zawarcie umowy z przedsiębiorcą posiadają-

cym zezwolenie na prowadzenie działalności 
w zakresie opróżniania zbiorników bezod-
pływowych i transportu nieczystości ciekłych 
oraz przechowywanie dowodów uiszczania 
opłat za te usługi.

Zgodnie z art. 10 ustawy o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) za uchylanie 
się od wskazanych powyżej obowiązków wła-
ściciel nieruchomości podlega karze grzywny, 
której wysokość maksymalnie może wynieść 
nawet 5 tys. zł (art. 24 Kodeks Wykroczeń, 
Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 z późn. zm.).

W przypadku pytań i wątpliwości infor-

macji udzielą Państwu pracownicy Referatu 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
– Urząd Miasta i Gminy w Serocku, osobiście 
– parter pokój nr 11, lub telefonicznie pod nr 
tel. 22 782 88 39 i 22 782 88 40.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

będzie można odbierać w podanych godzi-
nach: poniedziałek – piątek 9.00 – 18.00, 
sobota 9.00 – 17.00, niedziela 9.00 – 15.00, 
z wyłączeniem dni świątecznych.

Wszystkie osoby, które odebrały sa-
dzonkę bardzo prosimy o przesłanie 
pamiątkowej fotografii z jej posadze-
nia wraz z osobami, które uczestniczyły 
w sadzeniu. Zdjęcia trafią do pamiątko-
wej kroniki. Zdjęcia prosimy wysyłać na 
adres e-mail: ochronasrodowiska@serock.
pl lub na fanpage Urzędu Miasta i Gminy 
w Serocku.

Osoby, które chciałyby jeszcze otrzymać 
okolicznościową sadzonkę, a do tej pory nie 
przyłączyły się do akcji, zachęcamy do zło-
żenia deklaracji. Informujemy, że pozostało 
niewiele sadzonek, więc należy się śpieszyć. 
Do wyboru pozostały jeszcze następujące 
gatunki: lipa drobnolistna, kasztanowiec 
czerwony a także jarząb szwedzki.

Więcej informacji na temat akcji dostęp-
nych jest w Referacie Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa pod numerem telefo-
nu: 22 782 88 40.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa
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Zapisz się do newslettera

Miasto i Gmina Serock 
przystąpiła do pilotażu usługi WebPOS PayBynet

Podatki i opłaty lokalne w 2017 roku

Od zeszłego roku w Urzędzie Miasta 
i Gminy Serock można dokonywać płatności 
bezgotówkowych za pomocą terminali płat-
niczych.

W roku bieżącym poszliśmy krok dalej – 
mianowicie można dokonywać płatności z wy-

korzystaniem telefonu komórkowego bezpo-
średnio w trakcie załatwiania spraw w urzędzie, 
bez wizyty w okienku kasowym. Wdrożona 
usługa WebPOS PayBynet związana jest z płat-
nościami mobilnymi BLIK i PeoPay.

Udział w Programie w zakresie WebPOS 

PayBynet jest dla urzędów bezpłatny. Inte-
resanci, dokonujący płatności z wykorzysta-
niem tego systemu również nie będą obciąża-
ni opłatami za dokonywane transakcje.

Serdecznie zapraszamy do korzystania 
z ww. usług.

Startujemy z nową funkcją na naszej stronie - newsletter. Jeżeli chcą Państwo być na bieżąco z informacjami z gminy, zapraszamy do za-
pisania się do listy subskrybentów. Aby to zrobić należy na stronie www.serock.pl kliknąć w metkę "newsletter" po prawej stronie i w bramce 
rejestracji wpisać swój adres mailowy. Mamy nadzieję, że ta forma komunikacji pozwoli nam być w jeszcze lepszym kontakcie.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy terminowo dokonali 
wpłaty pierwszej raty podatku za 2017 rok.

Terminowe płacenie podatków zapewnia stabilną i pewną  reali-
zację zadań zaplanowanych w budżecie miasta i gminy Serock. Pra-
widłowo i terminowo realizowane dochody pozwalają na prawidłową 
realizację wcześniej planowanych wydatków.

Ściąganie i dochodzenie podatków powoduje dla każdej ze stron 
(podatnik i urząd) konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów, 
naraża na zapłatę odsetek. Ważne jest więc wykonywanie swoich obo-
wiązków podatkowych wobec miasta i gminy w należyty sposób.  

Przypominamy o kolejnych termiach:
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Terminy płatności: osoby fizyczne – do 15 maja, do 15 września, 

do 15 listopada. 

Terminy płatności: osoby prawne – do 15 dnia każdego miesiąca.

PODATEK ROLNY
Terminy płatności: osoby fizyczne – do 15 maja, do 15 września, 

do 15 listopada. 
Terminy płatności: osoby prawne – do 15 maja, do 15 września, 

do 15 listopada.

PODATEK LEŚNY
Terminy płatności: osoby fizyczne – do 15 maja, do 15 września, 

do 15 listopada. 
Terminy płatności: osoby prawne – do 15 dnia każdego miesiąca.
 
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
Termin  płatności:  15 września

Kolejny sukces serockich gospodyń 
na Targach Turystycznych w Toruniu

W dniach 1 - 2 kwietnia 2017 roku 
w Centrum Targowym „PARK” w Toruniu 
odbyły się Targi Turystyczne „WYPOCZY-
NEK” 2017. Targom tradycyjnie towarzy-
szył TORUŃSKI FESTIWAL SMAKÓW. Na 
targach zaprezentowały się miasta i regiony 
turystyczne, uzdrowiska, hotele, pensjonaty, 
gospodarstwa agroturystyczne i organizato-
rzy aktywnego wypoczynku. Ogółem w tar-
gach wzięło udział blisko stu wystawców. 
Miasto i Gminę Serock reprezentowały Koła 
Gospodyń Wiejskich oraz przedstawicielki 
gospodarstw rolnych i agroturystycznych 
z terenu gminy. Serockie gospodynie przygo-
towały tradycyjne wędliny, sery podpuszcz-

kowe, pierogi, placki ziemniaczane, nalewki 
oraz domowe ciasta. Stoisko urozmaicały też 
propozycje świątecznych dekoracji i innego 
rękodzieła wykonanych metodą szydełkową, 
techniką decoupagu i z filcu.

Tradycyjnie podczas targów przepro-
wadzony został konkurs kulinarny. Komisja 
konkursowa przyznała jedną nagrodę  Grand 

Prix Targów Turystycznych Wypoczynek 
i Toruńskiego Festiwalu Smaków oraz cztery 
wyróżnienia. Wśród wyróżnionych  znalazła 
się przedstawicielka Miasta i Gminy Serock – 
Pani Dorota Dyga, prowadząca Indywidualne 
Gospodarstwo Rolne. Nagordzona za ser pod-
puszczkowy z czarnuszką, pani Dorota dosko-
nale wpisała się w promocję naszego regionu.

Tak jak w ubiegłym roku, stoisko Miasta 
i Gminy Serock wyróżniało się różnorodnością. 
Pyszne jedzenie i barwny wystrój stoiska przycią-
gały zwiedzających, którzy przy okazji degustacji 
smakowitych potraw, mieli możliwość zapozna-
nia się z ofertą turystyczną naszej gminy.

 Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Internet stał się częścią naszego codziennego życia. Ko-
rzystamy z niego praktycznie wszyscy i coraz częściej. A to 
powoduje, że potrzebujemy coraz szybszego Internetu. Wła-
śnie dlatego Orange inwestuje w budowę sieci światłowo-
dowej i miło nam poinformować, że taka inwestycja, przy 
wsparciu gminy, planowana jest również na Państwa ulicy 
w Serocku. Orange Światłowód może zapewnić Państwu In-
ternet o imponującej prędkości 300 Mb/s, bogatą ofertę tele-
wizji i telefonię najwyższej jakości, przy czym realizacja tych 
planów jest uzależniona od zainteresowania. 

Właśnie dlatego zachęcamy Państwa serdecznie do wy-
pełnienia deklaracji udziału w projekcie Włącz się! (deklara-
cja dostępna na stronie www.serock.pl.)

Jeśli chcą Państwo potwierdzić zainteresowanie przy-
łączeniem do nowoczesnej, światłowodowej sieci Orange, 
wystarczy wypełnić deklarację i przekazać ją w najwygod-
niejszy dla Państwa sposób:

• przesyłając zeskanowaną deklarację na adres: cyfrowy-
serock@orange.com

• dzwoniąc na dedykowaną infolinię 800 606 606,
• wrzucając deklarację do urny znajdującej się w UMiG 

w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock.
Informujemy też, że zgodnie z zasadami obowiązujący-

mi w Orange nie poniosą Państwo żadnych opłat za podłą-
czenie do sieci.

Gwarantujemy, że w przypadku powodzenia akcji no-
woczesne usługi Orange planowane są do realizacji jeszcze 
w 2017 r.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie 
www.serock.pl.
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Obchody 600-lecia nadania Serockowi 
praw miejskich to wielkie święto miasta i jego 
mieszkańców, to wędrówka  przez jego histo-
rię i refleksja nad jej znaczeniem dla współ-
czesnego Serocka. 

29 kwietnia miało miejsce kolejne waż-
ne wydarzenie  w tegorocznym kalendarzu 
jubileuszowych obchodów 600-lecia nadania 
Serockowi praw miejskich, odbywające się 
pod patronatem Prezydenta RP, Andrzeja 
Dudy.  Była to uroczysta sesja Rady Miejskiej 
w Serocku inaugurująca czas Wojciechowe-
go  Świętowania. Serocki samorząd nadał mu 
szczególną rangę  zapraszając znamienitych 
gości, którzy zaszczycili nas swoją obecno-
ścią. Rozpoczynający sesję Przewodniczący 
Rady Miejskiej, Artur Borkowski  oraz Bur-
mistrz Miasta i Gminy Serock, Sylwester So-
kolnicki nawiązali w swych wystąpieniach do 
dziejów miasta i jego współczesności, nieroz-
łącznie związanych od średniowiecza z patro-
natem Świętego Wojciecha. Okolicznościowe 
listy i przemówienia kolejnych mówców: 
ministra Andrzeja Dery - sekretarza stanu 

w Kancelarii Prezydenta RP, attache ds. prasy 
i kultury Gabora Lagzi, reprezentujacego pa-
nią ambasador Węgier w Polsce Orsoyę Zsuz-
sannę Kovacs, Posła  Jana Grabca, przedsta-
wiciela Wojewody Mazowieckiego Andrzeja 
Kalinowskiego - Radnego Miasta Legionowo, 
Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Moder-
nizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszał-
kowskiego - Radosława Rybickiego, przed-
stawiciela Starosty Powiatu Legionowskiego 
- Roberta Wróbla, dr. Sławomira Jakubczaka 
oraz przedstawiciela rodziny Grosbardów po-
tomków dawnych żydowskich mieszkańców 

Świętujemy Jubileusz 600-lecia 
nadania Serockowi praw miejskich

społeczności. Nie szczędzono komplemen-
tów serockim włodarzom gratulując rozkwitu  
miasta i gminy, dostrzegając jego zrówno-
ważony rozwój zaplanowany z poszanowa-
niem niezwykłych walorów krajobrazowych 
i dziedzictwa historycznego, wykorzystujący 
jednocześnie zdobycze współczesności. Wiele 
serdecznych słów uznania przekazano rów-
nież pod adresem serockiej społeczności, któ-
ra bierze czynny udział w życiu społecznym 
gminy wpływając na jej integrację, a także  
budowanie pozytywnego wizerunku. Wyra-
zem wdzięczności dla tych osób było wyróż-
nienie dziewięciu wyjątkowych mieszkańców 
zaangażowanych dawniej lub  dzisiaj w dzia-
łania dla dobra społeczności serockiej Meda-
lem za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock. 
Uczestnicy uroczystości mieli okazję obejrzeć  
film opowiadający w skrócie dzieje Serocka, 
zrealizowany przy współpracy z mieszkańca-
mi, jak również mogli pogłębić swą wiedzę 
o św. Wojciechu w czasie wykładu poświęco-
nego naszemu Patronowi.

Ważnym wydarzeniem uroczystej sesji 
z okazji jubileuszu i Święta serockiego Patro-
na było podpisanie Porozumienia Partner-
skiego z Węgierskim miastem Balatonalmadi. 
W obecności przedstawiciela pani Ambasa-
dor Węgier w Polsce, burmistrz Balatonal-
madi Janos Keszey oraz Burmistrz Serocka, 

Sylwester Sokolnicki podpisali dokument 
rozpoczynający współpracę między samorzą-
dami i społecznościami  naszej gminy i wę-
gierskiego, balatońskiego kurortu.

Po podniosłych wydarzeniach uroczystej 
sesji przyszedł czas na kolejne wydarzenia 
uświetniające jubileusz 600-lecia nadania Se-
rockowi praw miejskich. W obecności ekip 
telewizyjnych, w towarzystwie zacnych gości 
i mieszkańców dokonano uroczystego posa-

dzenia w parku miejskim jednego z sześciuset 
Drzew 600-lecia. Mamy nadzieję, że ta okaza-
ła sadzonka dębu będzie świadkiem następ-
nych wieków historii naszego miasta.

Kolejne wydarzenie tego dnia nawiązywa-
ło tak do współczesności, jak i do przyszłości 
naszego miasta, a szczególnie jego mieszkań-
ców. Na serockim rynku została umieszczenia 
Kapsuła Czasu, do której uroczyście - 16 de-
legacji reprezentujących środowiska oświa-
towe, serockich seniorów, jednostki samo-
rządowe  - złożyło pamiątki dla przyszłych 
mieszkańców Serocka. Umieszczono w niej 
listy, okazjonalne wiersze, fotografie, rysunki, 
laurki, zdjęcia, plakaty, karty z kronik, statuty, 
uchwały, przesłania, medale, materiały pro-
mocyjne i wiele innych przedmiotów, które 
w 1100. urodziny św. Wojciecha, przypadają-
ce w 2056 roku, odkryją przyszli mieszkańcy 
Serocka. Dziękujemy pomysłodawcom i fun-
datorom kapsuły Państwu Magdzie i  Cezare-
mu Kawałowskim.

Po tej miłej uroczystości nastąpiło  jesz-
cze odsłonięcie  tablicy pamiątkowej na se-
rockim ratuszu, upamiętniającej  tegoroczny 
jubileusz potwierdzenia lokacji miasta w 1417 
roku.

Zwieńczeniem uroczystego dnia było 
wspólne spotkanie mieszkańców i gości w ra-
tuszu przy wielkich tortach 600-lecia.

Serocka, wskazywały  na bardzo liczne atuty 
naszego miasta, których na co dzień jako jego 
mieszkańcy często nie dostrzegamy.  Przed-
stawiciele miast partnerskich Serocka z wło-
skiego Celleno, litewskiej  Ignaliny, czeskiego 
Lanskroun, Dzierżoniowa i Radzionkowa 
opowiadali o wieloletniej, owocnej współpra-
cy i serdecznych związkach jakie łączą nasze 
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Przekazanie dekretu papieskiego 
mieszkańcom Serocka 
oraz otwarcie Izby Pamięci i Tradycji Rybackich

Eucharystia, którą 30 kwietnia 2017 roku 
celebrował Biskup diecezji płockiej Piotr Li-
bera miała szczególnie podniosły charakter. 
Ordynariusz przekazał mieszkańcom Seroc-
ka, na ręce Burmistrza Sylwestra Sokolnic-
kiego, dekret papieski potwierdzający patro-
nat św. Wojciecha nad miastem. Dokument 
ten jest ważnym elementem w budowaniu 
tożsamości lokalnej i edukacji historycznej 
mieszkańców.

Postać tego świętego i męczennika od 
wieków istniejąca w świadomości Serocczan 
znajduje potwierdzenie w herbie miasta, pier-
wotnym wezwaniu serockiego kościoła oraz 
zachowanych dokumentach historycznych 
sygnowanych wizerunkiem św. Wojciecha. 
Podczas Mszy świętej, sprawowanej za para-
fian, koncelebrowanej przez Księdza Dariu-

sza Rojka – proboszcza parafii pw. św. Anny 
w Serocku oraz Księdza Andrzeja Marchlew-
skiego – proboszcza parafii pw. św. Antoniego 
w Woli Kiełpińskiej - wystawione zostały reli-
kwie świętego Wojciecha. Liturgię uświetniły 
wzruszające występy  aktorów Teresy Lipow-
skiej i Tomasza Gęsikowskiego, serockiego 
Chóru „Cantores Adalberti” i Chóru Cen-
trum myśli Jana Pawła II.    

Ksiądz Biskup w homilii w niezwykły 
sposób przedstawił najważniejsze dzieje Se-
rocka w wymiarze duchowej opieki świętego 
Wojciecha. Również temat wzruszającego 
przemówienia Burmistrza Sylwestra Sokol-
nickiego, oscylował wokół postaci patrona 
Serocka – dekret papieski stanowi piękną 
klamrę jego wielowiekowego patronowania 
miastu i jego mieszkańcom. 

Po Mszy świętej nastąpiło otwarcie 
pierwszej placówki o charakterze muzealnym 
pod nazwą Izba Pamięci i Tradycji Rybackich, 
gdzie w zrewitalizowanej starej szkole po-
wstaje nowoczesna multimedialna ekspozycja 
poświęcona dziejom Serocka. Przygotowanie 
ekspozycji było wielkim dziełem szerokiego 

krzewienia jej dziejów. Izba Pamięci i Trady-
cji Rybackich jest jednym z nich. W jednym 
miejscu zgromadziliśmy obszerny materiał 
o dziejach Serocka i okolic, historie związa-
nych z gminą postaci, zaprezentowaliśmy ko-
pie najważniejszych dokumentów, zabytków 
archeologicznych, artefaktów.

Biskup Piotr Libera dokonał poświęce-
nia Izby. Goście, którzy odwiedzili placów-
kę przekazali organizatorom mnóstwo słów 
uznania, za które serdecznie dziękujemy. 

Przedsięwzięcie swą obecnością uświet-
nili: Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł 
z małżonką, włodarze miast i gmin z tere-
nu powiatu legionowskiego, włodarze miast 
partnerskich Serocka: Radzionkowa, Dzier-
żoniowa, litewskiej Ignaliny, czeskiego Lan-
skroun, włoskiego Celleno i węgierskiego Ba-
latonamladi, zaproszeni goście i mieszkańcy 
gminy.  Serock odwiedzili również członko-
wie Bractwa Flisackiego z Ulanowa, reprezen-
tując Burmistrza tego miasta. 

Otwarcie Izby Pamięci, to dopiero począ-
tek historycznej przygody. Mamy nadzieję, że 
inicjowane za jej pośrednictwem przedsię-
wzięcia przyciągną wielu miłośników historii 
regionu oraz sprawią, że mieszkańcy gminy 
Serock będą się identyfikowali z tą placów-
ką, zachowując i przekazując innym pamięć 
o ważnych wydarzeniach. 

Do zwiedzania Izby Pamięci i Tradycji 
Rybackich zapraszamy już w maju. Więcej in-
formacji o placówce znajdą Państwo na stro-
nie www.historia.serock.pl. 

grona osób, wśród których wymienić należy 
serockiego regionalistę, doktora Sławomira 
Jakubczaka, od wielu, wielu lat związanego 
z Serockiem, inicjującego i wspierającego 
działania mające na celu krzewienie historii 
gminy, doktora Mirosława Pakułę, kierownika 
Filii Muzeum Historycznego w Legionowie, 
który wsparł nas swą wiedzą dotyczącą nie 
tylko historii Zegrza oraz doktora habilito-
wanego Jacka Emila Szczepańskiego, twórcę 
i dyrektora Muzeum Historycznego w Legio-
nowie wspierającego nasze działania korektą 
merytoryczną i życzliwymi sugestiami.

Podczas otwarcia placówki Burmistrz Syl-
wester Sokolnicki nawiązał do historii gminy 
i przedsięwzięć jakie podjęliśmy w kierunku 
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Izba Pamięci
i Tradycji Rybackich
Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Se-

rocku, to samorządowa instytucja o charak-
terze muzealnym. Jej misją będzie budowanie 
i wzmacnianie tożsamości i patriotyzmu lo-
kalnego oraz więzi społecznych poprzez dzia-
łania wspierające podnoszenie świadomości 
społecznej w zakresie historii, tradycji i kul-
tury miasta i gminy Serock.  

Ekspozycja opiera się na multimedial-
nym i interaktywnym przekazie, zwiększając 
atrakcyjność odbioru treści merytorycznych.

 
Multimedialna
podróż historyczna
W trzech salach izby zaprezentowane 

zostały treści ukazujące dzieje Serocka 

i okolic. W pierwszej sali, poświęconej 
historii serockiego grodziska, początkom 
miasta i kościołowi znalazły się kopie za-
bytków archeologicznych znalezionych 
podczas badań prowadzonych na gro-
dzisku Barbarka w latach 60. XX wieku, 
kopie najstarszych dokumentów, w któ-
rych wymieniona jest nazwa miasta i do-

W dalszej części tej sali zaprezento-
wana została historia flisaków, rybaków 
i retmanów – tak silnie związanych przez 
wieki z historią Serocka. Tutaj przeczyta-
my również o kolejnych etapach historii 
miasta. W monitorach zamieszczona zo-
stała historia ludności żydowskiej oraz 
szczególnych postaci i rodów związanych 
z miastem i gminą. 

Druga sala poświęcona została historii 
Zegrza, powstaniom narodowym, postaci 
Napoleona oraz pierwszej i drugiej wojny 
światowej. Znajduje się tu również interak-
tywna mapa będąca krótką wędrówką przez 
dzieje Serocka i obrazująca najważniejsze 
wydarzenia z jego ponad 600-letniej histo-
rii. W gablotach prezentowane są artefakty 
ofiarowane przez pochodzące z dawnej ko-
lekcji militariów Centrum Szkolenia Łącz-
ności i Informatyki w Zegrzu, ofiarowane 
przed kilku laty Urzędowi Miasta i Gminy 
Serock. 

Trzecia sala poświęcona jest współcze-
sności a docelowo funkcjonować w niej bę-
dzie punkt informacji turystycznej. Na wiel-
kim ekranie dotykowym goście mogą znaleźć 
najważniejsze informacje związane z tury-
stycznym charakterem miasta. 

ków Unii Europejskiej w ramach projektu: 
Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury 
turystycznej oraz utworzenie Izby Pamięci 
Kultury Serocka i Tradycji Rybackich obrzeża 
Zalewu Zegrzyńskiego.

 Praca 
nad ekspozycją
Praca nad przygotowaniem ekspozycji 

trwała dwa lata. Pozyskanie szeregu doku-
mentów związanych z dziejami Serocka, 
dawnych fotografii, map, zbiorów, wykona-
nie kopii dokumentów, wymagało współ-
pracy z ponad trzydziestoma placówkami, 
z których należy wymienić m.in. Archiwum 
Główne Akt Dawnych w Warszawie, Insty-
tut Sztuki PAN w Warszawie, Państwowe 
Muzeum Archeologiczne w Warszawie, 
Archiwum Państwowe m.st. Warszawy Od-

kumentów potwierdzających nadanie praw 
miejskich. Na ścianach wiszą prezentery 
z krótkimi opisami działów ekspozycji, 
a w dotykowych monitorach znajduje się 
rozszerzenie informacji dotyczących tych 
działów. Na ścianie jest również mapa 
rzecznych szlaków handlowych, przy któ-
rych położony był Serock, z drewnianymi 
makietami łódek.

To także miejsce, w którym można 
obejrzeć krótki film przedstawiający dzieje 
Serocka. 

 Historia 
budynku
W budynku, w którym funkcjonuje Izba 

Pamięci i Tradycji Rybackich w XIX wieku 
mieściła się szkoła. Po wybudowaniu nowej, 
murowanej szkoły podstawowej, budynek ten 
przeznaczony był na mieszkania dla nauczy-
cieli, a jeszcze kilka lat temu znajdowały się tu 
mieszkania komunalne. 

Przekształcenie budynku dawnej szko-
ły w Serocku na Izbę Pamięci i Tradycji 
Rybackich dofinansowane zostało ze środ-

dział w Grodzisku Mazowieckim, czy Mu-
zeum Etnograficzne im. Marii Znamierow-
skiej-Prüfferowej w Toruniu.

Autorem koncepcji muzeum i scenariusza 
jego ekspozycji jest dr Sławomir Jakubczak – 
serocki regionalista, od wielu lat zaangażowany 
w przedsięwzięcia służące krzewieniu historii 
miasta i gminy Serock. Pan Sławomir jest rów-
nież autorem większości materiałów teksto-
wych oraz współautorem koncepcji graficznej 
wysłon, prezenterów i multimediów. Ponadto 
Pan doktor udostępnił na potrzeby Izby szeroką 
kolekcją fotografii, pocztówek i dokumentów 
związanych z dawnymi dziejami Serocka. 

Współautorami opracowań tekstowych 
są również: prof. dr. hab. Radosław Lolo, prof.
dr hab. Janusz Grabowski, dr Mirosław Pa-
kuła kierownik Filii Muzeum Historycznego 
w Legionowie, który wsparł nas materiałami 

fotograficznymi i dokumentalnymi oraz swą 
wiedzą dotyczącą nie tylko historii Zegrza, 
a także dr Maciej Trzeciecki. 

Ważną rolę w powstaniu ekspozycji ode-
grał również prof. dr. hab. Jacek Emil Szcze-
pański, twórca i dyrektor Muzeum Histo-
rycznego w Legionowie wspierający działania 
korektą merytoryczną i życzliwymi sugestia-
mi. Pan profesor również udostępnił Izbie 
swoje zbiory. 

Powstaniu dzieła towarzyszyli także miesz-
kańcy i sympatycy Serocka, którzy przekazali 
dawne fotografie i dokumenty: Teresa Macie-
jewska, Zofia Przybysz, Wanda Rakoczy, Ga-
briela Książyk, Włodzimierz Sokołowski, Bo-
lesław Głowacki, Bożenna Majewska, Czesław 
Jabłonowski, Ewa Dęga, Helen Albert, Henry 
Cobb, Jacek Szczepański, Jolanta i Konstanty 
Radziwiłłowie, Anna i Marian Kurtyczowie, 
Marek Janicki, Maria Zalewska, Tomasz Zejdler, 

Marian Popielarz, Maciej Groszkowski, Miro-
sław Pakuła, Renata Pałys, Ryszard Bielawski, 
Tadeusz Turek oraz Waldemar Głowacki. 

Ekspozycję od strony graficznej przygo-
towała firma ASC Studio, a aplikację multi-
medialną stworzyła firma Arbuzz.  

Z ramienia Urzędu Miasta i Gminy Se-
rock za przygotowanie ekspozycji i współ-
pracę ze wszystkimi wymienionymi osoba-
mi i instytucjami odpowiedzialna była Pani 
Sylwia Słojkowska – Affelska, etnograf, pra-
cownik Referatu Komunikacji Społecznej, do 
zadań którego należy organizacja pracy i za-
rządzanie Izbą Pamięci i Tradycji Rybackich.

Placówka dla zwiedzających będzie czyn-
na od 9 maja 2017 roku. Informacje dotyczące 
godzin otwarcia palcówki znajdą Państwo na 
stronie www.historia.serock.pl. 
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KULTURA

Przegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej 
Miasta i Gminy Serock 

TEATRY
1 kwietnia na scenie Centrum Kultury 

i Czytelnictwa w Serocku zaprezentowały się 
amatorskie grupy teatralne z terenu miasta 
i gminy Serock. Przegląd Amatorskiej Twór-
czości Scenicznej Miasta i Gminy Serock 
otworzyli Dyrektor Centrum Kultury i Czy-
telnictwa – Tomasz Gęsikowski oraz zastępca 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock – Józef 
Zając. Przemawiając zgodnie podkreślili, że 
najważniejszym punktem wyjścia do tworze-
nia jest chęć „zabawy w teatr” oraz wymiana  
doświadczeń i pomysłów przez dzieci i in-
struktorów.

Przed publicznością oraz  komisją kon-
kursową w składzie Karina Seweryn, Katarzy-
na Sołtys, Arkadiusz Nader zaprezentowały 
się w dwóch blokach: grupa przedszkolna 
z Serocka, dwie grupy z Woli Kiełpińskiej, po 
raz pierwszy na scenie grupa dziecięca i mło-
dzieżowa z CKiCz, oraz laureat ubiegłorocz-
nego przeglądu teatralnego – kabaret Szpila 
z gimnazjum w Woli Kiełpińskiej.

Jak co roku młodzi artyści stanęli na 
wysokości zadania. Spektakle teatralne i ka-

baretowe wzbudziły ogromne emocje wśród 
zgromadzonej publiczności. Jury z zainte-
resowaniem przyglądało się przezentacjom 
przygotowanym przez dzieci oraz nowym 
wersjom polskich legend, czy takich dzieł jak 
"Dziady" Adama Mickiewicza. Wśród mło-
dych artystów dało się dostrzec prawdziwe 
nieoszlifowane talenty. Członkowie komisji 
udzielili uczestnikom konkursu cennych rad 
i wskazówek warsztatowych, zachęcając do 
dalszej pracy.

Gorąco dziękujemy wszystkim uczest-
nikom oraz opiekunom za zaangażowanie 
i trud włożony w przygotowanie  spektakli. 
Liczymy, że młodzi ludzie pełni miłości do 
teatru, będą rozwijać swój talent czerpiąc 
przy tym radość i satysfakcję. Bo to właśnie 
radość wynikająca z realizacji swojej pasji, 
a nie zdobyte nagrody czy wyróżnienia są 
prawdziwą miarą sukcesu.

ESTRADA
W sobotę 8 kwietnia odbyła się kolej-

na część prezentacji Przeglądu Amatorskiej 

KULTURA

Spektakl "Emigranci" w ramach "Wieczoru w Teatrze"

W niedzielne popołudnie 9 kwietnia 
w CKiCz po raz kolejny spotkaliśmy się 
w ramach "Wieczoru w Teatrze". „Jezdem... 
Nie mówi się Jezdem tylko Jestem” tym dia-
logiem rozpoczęła się sztuka pod tytułem 

„Emigranci” Sławomira Mrożka. W tytu-
łowych Emigrantów, a zarazem jedynych 
bohaterów wcielili się AA – Piotr Cyrwus 
i XX – Szymon Kuśmider, absolwenci Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Kra-
kowie obecnie związani z Teatrem Polskim 
w Warszawie.

Widzowie już w momencie wejścia do 
sali czuli się uczestnikami spektaklu. Zna-
leźli się w małym pokoju skromnie umeblo-
wanym – dwa łóżka, dwa krzesła, stół, nad 
nim zwykła żarówka, garderoba rozwie-
szona na sznurkach, umywalka i kuchenka 
w głębi sceny.

W pokoju widzimy dwóch mężczyzn – 
AA - inteligent, emigrant polityczny i XX 
- chłoporobotnik, emigrant zarobkowy. 
Bohaterowie to leżą, to chodzą, to milczą 
to ganiają się wokół stołu, ale głównie 

siedzą i prowadzą początkowo zaczepny 
dialog, który z czasem ulega pogłębieniu 
i zaczyna dotykać bardzo egzystencjal-
nych tematów - wolności, człowieczeń-
stwa, sensu życia.

„Emigranci” to najwybitniejsze dzieło 
Sławomira Mrożka, a zarazem jeden z naj-
ważniejszych polskich dramatów okresu 
powojennego. Wyobcowany intelektualista, 
AA, „Drogocenna komórka”, wybrał emigra-
cję z powodów politycznych, jego towarzysz, 
"chłoporobotnik" XX, „Pierwotniak” wyje-
chał wyłącznie dla zarobku. Mieszkają wspól-
nie w suterenie, w bliżej nieokreślonym miej-
scu Europy zachodniej. Skazani na własne 
towarzystwo, żyją wśród ciągłych utarczek 
i konfliktów. Emigranci troszczą się o siebie, 
chociaż żaden z nich nie chce tego pokazać. 
W finale bohaterowie przełamują wszelkie 
bariery i odsłaniają swoje prawdziwe ja.

W szerszym ujęciu konflikt pomiędzy 
„Drogocenną komórką”, a „Pierwotniakiem” 
dotyka jednego z ważniejszych problemów 
Polski powojennej -  rozłamu  między inteli-
gencją i robotnikami. 

Przywołanie poczucia wolności i wspól-
noty przez Świętego Jana Pawła II i nobli-
stę Lecha Wałęsę brzmią dzisiaj znajomo 
i są wciąż aktualne. O prawdziwą jedność 
i wspólnotę, coraz trudniej w naszym zma-
terializowanym świecie, a zatracenie więzi 
i prawdziwych wartości, które są kręgosłu-
pem człowieczeństwa dotyka każdego czło-
wieka i wszystkie narody współczesnego 
świata. W tym kontekście sztuka Mrożka nosi 
w sobie ponadczasowe przesłanie, w którym 
wybrzmiewają takie wartości jak: wolność, 
rodzina, wiara, tradycja i głębokie poczucie 
tożsamości.

Metaforyczność dialogów zmusiła wi-
dzów nie tylko do poważnych refleksji ale 
pozwoliła też w wielu momentach serdecz-
nie się uśmiać. Jak pisał Ignacy Krasicki 
„I śmiech niekiedy może być nauką, (…) 
Śmiejmy się z głupich, choć i przewieleb-
nych. Szanujmy mądrych, przykładnych, 
chwalebnych”.

Niezwykle ekspresywna gra, tylko dwóch 
aktorów, wprawiła w głębokie zamyślenie i re-
fleksję wielu widzów obecnych na spektaklu. 
To dowodzi znakomitości dzieła Mrożka ale 
również kunsztu aktorskiego, co publiczność 
nagrodziła owacjami na stojąco.

Życzmy sobie dalej tak ambitnych odkryć 
w ramach Wieczorów w Teatrze promowa-
nych przez CKiCz.

Na zakończenie Dyrektor CKiCz Tomasz 
Gęsikowski podziękował aktorom, a zgro-
madzoną publiczność serdecznie zaprosił na 

planowane w najbliższych miesiącach liczne  
wydarzenia plenerowe związane m.in. z ob-
chodami rokiem 600–lecia nadania praw 
miejskich Miastu Serock.

CKiCz w Serocku

Twórczości Scenicznej Miasta i Gminy Se-
rock. Tym razem na scenie Centrum Kultu-
ry i Czytelnictwa w Serocku prezentowali się 
soliści, zespoły wokalne, wokalno-taneczne, 
taneczne oraz chóry i zespoły muzyczne 
oraz pianiści. Opiekunowie oraz uczestnicy 
konkursu zaprezentowali w tym roku bardzo 
bogaty repertuar, od znanych i popularnych 
melodii po ambitne musicale, czy muzykę 
klasyczną. Przegląd prowadziła aktorka Ka-
rina Seweryn (Jurorka tegorocznej teatralnej 
części przeglądu).

Wszystkim prezentacjom uważnie 
przyglądała się komisja konkursowa oce-
niając ogólny wyraz artystyczny, inicjatywę 
twórczą i pomysłowość oraz technikę wy-
konania.

Protokoły z obu części przeglądów znaj-
dują się na stronie www.kultura.serock.pl

Koncert galowy laureatów XVI Prze-
glądu Amatorskiej Twórczości Scenicznej 
odbędzie się 2 czerwca o godz. 17.00 w sali 
widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnic-
twa w Serocku. 

CKiCz w Serocku
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KULTURA

Spotkanie z podróżnikiem

W środę 22 marca, w Centrum Kultury 
i Czytelnictwa odbyło się kolejne „spotka-
nie z podróżnikiem”. Tym razem naszym 
gościem była Elżbieta Dzikowska - po-
dróżniczka, historyk sztuki i autorka wielu 
książek. Dla Serocczan postać wyjątkowa,  
silnie związana z Jeziorem Zegrzyńskim, 
ponieważ w Jadwisinie razem z Tony'm 
Halikiem miała swój jacht - „Halikówkę” 
(w Serocku istnieje ulica Tony'ego Halika). 
Tym serdeczniej Pani Elżbieta została po-
witana przez Dyrektora, który wręczył jej 
kwiaty z okazji niedawno obchodzonych 
80-tych urodzin.

Podczas spotkania poznaliśmy fascynujące 
przygody Elżbiety Dzikowskiej. Wszystko za-
częło się od jednej z zagranicznych wypraw... 
Po studiach - sinologii Elżbieta Dzikowska nie 
znalazła pracy związanej z j. chińskim. Rozpo-
częła pracę jako dziennikarka w miesięczniku 
"Chiny", następnie "Kontynenty", gdzie prowa-
dziła dział "Ameryka Łacińska". Podczas jed-
nej z podróży do Meksyku, telewizyjny „Klub 
sześciu kontynentów” poprosił, by zrobiła wy-
wiad z mieszkającym tam wówczas znanym 
już podróżnikiem, Tony'm Halikiem, który 
przejechał z Ziemi Ognistej na Alaskę. Wtedy 
Elżbieta Dzikowska poznała swojego przy-

szłego mężą Tony'ego Halika, przeżyli razem 
24 lata, odbywając wiele wspólnych podróży. 
Relacje z niezwykłych wypraw prezentowali 
w kultowym już programie „Pieprz i wanilia”. 

4 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie 
z serii: „Spotkań z Historią i Książką”. Tema-
tem przewodnim była Husaria – Elita Rzeczy-
pospolitej. Wykład przeprowadził Jarosław 
Godlewski, kustosz Muzeum Wojska Pol-
skiego, od 20 lat zapalony pasjonat Husarii. 
Spotkanie uświetnił gość specjalny Dariusz 
Bielecki,  rekonstruktor Chorągwi Jazdy Rze-
czypospolitej.

Pan Dariusz w stroju Husarza, rycerskim 
krokiem wkroczył na salę, wywołując zainte-
resowanie i budząc ciekawość widzów zgro-
madzonych na sali widowiskowej.

Dyrektor CKiCz Tomasz Gęsikowski 
powitał obu bohaterów spotkania a widzom 
życzył wielu wrażeń  podczas prezentacji wy-
kładu.

Na początku pan Godlewski przedstawił 
genezę Husarii w polskiej historii. I tak dowie-
dzieliśmy się jak rodziła się Husaria, kto do niej 
należał, z jakich warstw społecznych się wywo-

dziła, komu służyła, co stanowiło jej uzbrojenie. 
Ile wynosił koszt rynsztunku wraz z koniem  
oraz w czym tkwiła jej tajemnicza siła, którą po-
dziwiano w całej Europie a nawet świecie.

Wiedza historyczna, eksponaty muzeal-
ne, liczne zdjęcia niezwykle zainteresowały 
publiczność, szczególnie najmłodszą, która 
w trakcie wykładu zadawała pytania. Husa-
ria – to polska jazda, chluba i duma Polski, 
która przez dwa stulecia wiodła wojska Rze-
czypospolitej od zwycięstwa do zwycięstwa. 
Dzięki niej rozbijaliśmy kilkunastokrot-
nie liczniejszych wrogów, a broniliśmy się 
przed nieprzyjacielem przeważającym nawet 
100-150-krotnie! Ze względu na nietypowe 
uzbrojenie i taktykę Husaria jest zaliczana 
do najskuteczniejszych formacji wojsko-
wych w dziejach kawalerii, którą dzisiaj po-
równuje się do formacji pancernej.

Gość specjalny Pułkownik Chorągwi Jazdy 
Rzeczypospolitej mówił o praktycznej stronie 
bycia Husarzem. Opowiadał anegdoty i cieka-
wostki tak o bitwach, jak o przygodach Husarzy. 
Widzowie podziwiali kopię, która mogła sięgać 
nawet do 4 metrów, koncerz robiony na miarę, 
szablę, buzdygan i opowieści o koniach Husar-
skich, będących krzyżówką krwi arabskiej, pol-
skiej i wschodniej.

Husarz w nienagannie błyszczącej zbroi, 
na koniu ze skrzydłami przypominał postać 
archanioła. To właśnie w tym tkwiła jego siła, 
a sam jego widok miał działanie psychologicz-
ne i wyzwalał w przeciwniku nie tylko strach, 
ale przekonanie, że nie ma szans na zwycię-
stwo. Husarzem mógł zostać głównie czło-
wiek zamożny. Zbroja, kilka koni, siodło, cały 
ekwipunek to wartość rocznego zysku kilku 
a nawet kilkunastu wsi. A w dzisiejszych cza-
sach to koszt rzędu setek tysięcy euro. Husarz 
oprócz długiej kopi ważącej ok 2,5 kg, posiadał 
pistolet skałkowy, koncerz, który był dopaso-

KULTURA

Spotkanie z Historią i Książką 
- "Husaria Elita Rzeczypospolitej"

wany do wzrostu, buzdygan ważący ok 1,3 kg 
oraz szablę z wygrawerowanym mottem. Koń 
był najlepszym przyjacielem Husarza. Niezwy-
kle temperamenty, często wyprowadzał swego 
pana z największego niebezpieczeństwa.

Bezsprzecznie husaria pozostaje najsku-
teczniejszą formacją w dziejach Polski i jest 
jedną z najskuteczniejszych w dziejach świata.

Niech podsumowaniem wielkości tej for-
macji będzie podziw angielskiego posła wy-
rażony w liście do króla Jana III Sobieskiego:

"[...] to wojsko jest najświetniejszą rzeczą, 
jaką kiedykolwiek widziano. [...] gdy szarżu-
ją,to pędzą pełną szybkością z pochylonymi 
kopiami tak, że nic nie jest w stanie ustać 
przed nimi. Nigdy nie widziałem piękniejsze-
go widoku."

Pan Dariusz rozbudził ciekawość słu-
chaczy prezentując taktykę walki Husarii. Po 
zakończeniu wykładu, zaproszeni goście od-
powiadali na liczne pytania zgromadzonych 
na sali. 

Dużą część widowni stanowiła młodzież 
i dzieci ze szkół podstawowych, a nawet 
przedszkoli.

CKiCz w Serocku

Podczas spotkania Elżbieta Dzikowska 
zaprezentowała wiele fotografii z malowni-
czymi krajobrazami Polski oraz przedsta-
wiających zróżnicowane kultury Ameryki 
Łacińskiej. Opowiedziała wiele barwnych hi-
storii, których słuchało się z zapartym tchem. 
Mówiła o krajach Ameryki Łacińskiej, o Chi-
nach, Nowej Zelandii, Galapagos, Wyspach 
Wielkanocnych i wielu innych miejscach. 
Można było zakupić książki, które podczas 
spotkania Pani Elżbieta chętnie podpisywała. 
Wśród książek były m.in.: „Dzikowska- tam 
gdzie byłam” oraz „Polska znana i mniej zna-
na”, której III tom wkrótce ukaże się w księ-
garniach. Na spotkanie przybyło wielu fanów 
Elżbiety Dzikowskiej, w tym także Szkolne 
Koło turystyczno-krajoznawcze ze S.P. w Se-
rocku „Serockie Łaziki”, które wręczyło au-
torce kwiaty i upominki. Organizatorom spo-
tkania było bardzo miło zobaczyć tak wiele 
osób zainteresowanych opowieściami słynnej 
podróżniczki.

Dla wielu pokoleń Polaków programy 
Elżbiety Dzikowskiej i Tony'ego Halika pozo-
staną w pamięci jako pierwsze i najciekawsze 
zarazem lekcje geografii, które poszerzyły ich 
horyzonty.

CKiCz w Serocku

Od 1998 r. pani Elżbieta prowadziła cykl 
"Groch z kapustą". Była to seria programów 
i książek promujących najciekawsze zakąt-
ki Polski. Natomiast pamiątki ze wspólnych 
podróży przekazała Muzeum Podróżników. 
Dzięki jej staraniom powstało ono w Toruniu - 
rodzinnym mieście Halika.
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To była prawdziwa lekcja z mistrzem!
W dn. 21.03 w Hali PZSP w Serocku 

odbyła się lekcja W-F z mistrzem karate. 
Ten niewinnie zapowiadający się pokaz 
dostarczył naprawdę wiele sportowych 
emocji. 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock - Syl-
wester Sokolnicki wraz ze swoim zastępcą 
Panem Józefem Zającem oraz dyrektorem 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Panem Maciejem 
Goławskim przywitali naszych gości. Wśród 
nich byli:

- Ambasador Polskiego Związku Karate 
Tradycyjnego, oficer honorowego Czarne-
go Pasa Karate, a zawodowo były Burmistrz 
Sulejówka - Waldemar Chachulski,

- Łukasz Wójcik - 2 krotny Mistrz 
Świata i 6 krotny Mistrz Europy, Tre-
ner kadry narodowej  i twórca programu 
„Mali Wspaniali”,

- Andrzej Maciejewski - Mistrz Świa-
ta (pierwszy dla Polski 1992), Trener Kadry 

Narodowej i twórca systemu szkoleń dzieci 
i młodzieży,

- Sebastian - tata jednego z uczestników 
pokazu, który zaprowadził syna na zajęcia 
i już na nich został :) trenuje od 3 lat.

W pokazie wzięli udział znakomici mło-
dzi ludzie:

- Antek (trenuje od 6 lat) - 2 krotnie zdo-
był Puchar Świata

- Mateusz (trenuje od 8 lat) - 2 krotnie 
zdobył wicemistrzostwo Pucharu Polski

- Kuba (trenuje od 5 lat) - wicemistrz 
Świata zwycięzca Pucharu Polski

- Piotr (trenuje od 8 lat) - wicemistrz Eu-
ropy, Mistrz Polski)

Pokaz składał się z występów dzieci - ki-
hon- techniki podstawowej oraz kata.

Młodzi mistrzowie pokazali również 
układ kitei en-bu - walki reżyserowane, ukła-
dy kitei oraz elementy kumite.

Atrakcją dla dzieci była możliwość samo-
dzielnego wypróbowania pod okiem trenera 
ciosów i kopnięć.

Nasi goście przywieźli mnóstwo gadże-
tów i słodkości.

Pokaz na długo pozostanie w naszej 
pamięci, a może ktoś spróbuje swoich sił 
w tym sporcie. Podobno nigdy nie jest za 
późno i karate można trenować w każdym 
wieku.

Z okazji Jubileuszu 600-lecia nadania 
praw miejskich Serockowi, 7 października 
2017 r. podczas Święta Dyni w Stanisławowie 
odbędzie się konkurs na Dynię 600-lecia.

Chcielibyśmy Państwu towarzyszyć 
w procesie uprawy dyni, dlatego na łamach 
naszego Informatora, przedstawiamy etapy 
uprawy, a także proste przepisy na wykorzy-
stanie dyni w domowej kuchni.

Dynia to uniwersalne warzywo o wszech-
stronnym zastosowaniu w kuchni. Ma bardzo 
mało kalorii, szybko syci i dostarcza dużo 
błonnika. Zawiera beta-karoten, chroniący 
przed wolnymi rodnikami. Ma sporo potasu 
oraz kwas foliowy. Pestki dyni mają wysoką 
zawartość cynku oraz lecytyny, zwiększają 
przemianę materii oraz wpływają korzyst-
nie na czynności mózgu. Olej z pestek dyni 
oprócz mnóstwa witamin i minerałów zawie-
ra też substancje obniżające poziom choleste-
rolu i zwalczające wolne rodniki.

W tym numerze Informatora kilka słów 
o uprawie dyni.

Uprawa jest prosta. Trzeba tylko pamię-
tać, że dynia potrzebuje ciepłej, żyznej gleby i 
musi otrzymać dużo pokarmu. Można ją upra-
wiać na jesiennym oborniku lub dawać obor-
nik na głębokość 25-30 cm bezpośrednio pod 
miejscem sadzenia rozsady po 20 maja albo 
siewu nasion po 10 maja, tak by minęły przy-

mrozki. Nasiona dyni przed siewem dobrze 
jest zaprawiać przed chorobami i szkodnika-
mi. Dynię można uprawiać na polu, w ogród-
ku, obsadzać nią altany czy piwnice. Owoce 
dyni mogą być typowo ozdobne (dużo od-
mian o różnych kształtach) lub do spożycia.  
Ziemię wiosną spulchniamy w celu niszczenia 
wschodzących chwastów oraz by zatrzymać 
wilgoć. Dajemy przed siewem potas i fosfor 
i pierwszą dawkę azotu. W okresie wzrostu 
pamiętamy o podlewaniu. Ostatnio popular-
nością cieszy się uprawa dyni w ułożonych na 
płasko workach z substratem warzywniczym. 
Rozsadę umieszcza się w nadciętym worku, 
zasila i podlewa się do zbioru. 

Odmian dyni jest bardzo dużo – dynia ol-
brzymia, melonowa, zielona, bambino, dynia 
zwyczajna, dynia makaronowa. Dużą popu-
larnością cieszy się odmiana Hokkaido, której 
przed obróbką nie trzeba obierać.

Przypominamy o wymaganiach dyni:
1. Stanowisko – ciepłe i słoneczne, odsło-

nięte od silnego wiatru.
2. Podłoże – żyzne, przepuszczalne.
3. Podlewanie – umiarkowane, po poja-

wieniu się owoców zwiększamy podlewanie.
Niestety owoce naszej pracy będziemy 

zbierać dopiero jesienią, wtedy też zaprasza-
my do zaprezentowania swoich okazów pod-
czas Święta Dyni w Stanisławowie. 

Dyniowa kartoflanka
W dużym garnku rozpuścić 4 łyżki 

masła i przesmażyć na nim pokrojone: 
w kostkę 1 cebulę, w plasterki 1 marchew-
kę, po chwili dodać 50 dag dyni pokrojo-
nej w kostkę i smażyć jeszcze 3-4 minuty. 
Do podsmażonych warzyw wlać 1,5 do 2 l 
bulionu drobiowego. Dodać 1 kg pokrojo-
nych w kostkę ziemniaków, listek laurowy, 
pieprz, majeranek. Gotować około 30 mi-
nut, aż zmięknie dynia i ziemniaki. Kar-
toflankę można jeść ze śmietaną lub bez. 
Przed podaniem doprawić solą i pieprzem 
i posypać natką pietruszki. Wersja zupy 
na bogato to podanie zupy z maleńkimi 
pulpecikami z mięsa drobiowego lub wie-
przowo-wołowego. Do pulpetów dodajemy 
ząbek czosnku. Pulpeciki wielkości orzecha 
wrzucamy do gotującej się od 20 minut 
zupy i gotujemy około 10-15 minut razem 
na małym ogniu. Samą zupę możemy zmik-
sować na zupę krem, zrobić kleks z jogur-
tu, posypać natką i dołożyć pulpeciki. Tak 
podana zupa będzie wyglądać apetycznie 
i wytwornie. 

W następnym numerze przedstawimy 
Państwu kolejne sposoby wykorzystania dyni. 

Anna Romanowska 
Joanna Dudek

Kącik dyniowy
w Ramach

600-lecia

W dniu 5 kwietnia 2017 roku, w 77. rocznicę wysył-
ki pierwszego transportu śmierci z obozu w Starobielsku do 
miejsca kaźni w Charkowie, licznie zgromadzona młodzież 
wysłuchała wykładu dr Jolanty Załęczny „Wiedza nie tylko 
z podręcznika. Co uczeń powinien wiedzieć o Zbrodni Ka-
tyńskiej”. Prelegentka w przejrzysty sposób ukazała tragiczny 
los wielu tysięcy polskich oficerów, zabijanych strzałem w tył 
głowy w Lesie Katyńskim i w kazamatach NKWD. Wyjaśniała 
również młodym słuchaczom, skąd powinni czerpać wiedzę 
o tej zbrodni, polecając szczególnie lekturę wspomnień osób 
bliskich pomordowanym, najczęściej także prześladowanym 
podczas zesłania na Syberię lub do Kazachstanu. Szeroko ro-
zumiane pojęcie „zbrodnia katyńska” uzmysławia bowiem, jak 
idealnie to ludobójstwo było zaplanowane przez reżim sowiec-
ki. W pełni zobrazował to Andrzej Wajda w filmie „Katyń”. 

CKiCz w Serocku

OŚWIATA

Gminny turniej języka angielskiego w SP w Serocku

OŚWIATA

Co uczeń powinien wiedzieć o Zbrodni Katyńskiej

4 kwietnia br., w Szkole Podstawowej 
im. Mikołaja Kopernika w Serocku odbył się 
Gminny Turniej Języka Angielskiego dla klas 
IV - VI. Do konkursu przystąpiło 27 uczniów 
ze wszystkich szkół podstawowych z terenu 
gminy Serock.  

W kategorii klas IV- V: I miejsce– Kuba 
Leszczyński SP w Serocku; II miejsce – Maja 
Orłowska SP w Jadwisinie; III miejsce ex 

aequo: Antoni Leszczyński – SP w Serocku, 
Wojciech Zaucha – SP w Zegrzu

W kategorii klas VI: I miejsce – Wiktor 
Solmiński SP w Serocku; II miejsce – Miłosz 
Kachniarz SP w Jadwisinie; III miejsce - Kata-
rzyna Powalska SP w Serocku

Organizatorami Turnieju były nauczy-
cielki języka angielskiego w SP Serock. 
O stronę merytoryczną konkursu i nagrody 

zatroszczyło się wydawnictwo Macmillan 
Polska. Dziękujemy przedstawicielce tej in-
stytucji pani Annie Pawłowskiej za owocną 
współpracę.

Wszystkim uczestnikom konkursu, wy-
różnionym uczniom oraz ich opiekunom 
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!

autor: Szkoła Podstawowa w Serocku
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Sylwetki naszych trenerów

W niedzielę, 9 kwietnia 2017 roku, w Jadwisinie, przez cały dzień trwały rozgrywki Piłkarskiej Ligi Powiatowej. Rozgrywki dostarczyły 
wszystkim uczestnikom mnóstwo emocji. W pierwszej edycji Piłkarskiej Ligi Powiatowej brały udział drużyny Akademii Piłkarskiej Sokoła 
Serock. Wyniki poszczególnych kategorii wiekowych:

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA: 2005/2006

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA: 2009

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA: 2010

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA: 2008

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA: 2007
1. Żbik Nasielsk 3 7 8-0
2. Sokół Serock gr. B 1 3 6 5-6
3. Sokół Serock gr. B 2 3 4 8-2
4. Wisła Jabłonna 3 0 2-15

1. Sokół Serock gr. C 1 4 8 4-1
2. Sokół Serock gr. C 2 4 4 2-3
3. Wisła Jabłonna 4 4 1-3

1. Wisła Jabłonna 7 7-3 Grupa o miejsca 1-3
2. Sokół Serock gr. D 7 6-4 Grupa o miejsca 1-3
3. AP 11 Legionowo 6 11-6 Grupa o miejsca 1-3
4. Sokół Serock gr. E 9 12-3 Grupa o miejsca 4-6
5. Sokół Serock gr. F 6 7-5 Grupa o miejsca 4-6
6. FDA Wieliszew 0 1-23 Grupa o miejsca 4-6

1. Wisła Jabłonna 12 20-5 Grupa o miejsca 1-3
2. Żbik Nasielsk 7 12-6 Grupa o miejsca 1-3
3. AP 11 Piaski 4 3-10 Grupa o miejsca 1-3
4. Sokół Serock gr. G 9 15-7 Grupa o miejsca 4-6
5. AMP Legionowo 3 5-10 Grupa o miejsca 4-6
6. AP 11 Legionowo 0 0-17 Grupa o miejsca 4-6

1. AMP Legionowo 12 10-3 Grupa o miejsca 1-4
2. Żbik Nasielsk 12 9-2 Grupa o miejsca 1-4
3. FDA Wieliszew 12 13-2 Grupa o miejsca 1-4
4. Wisła Jabłonna 4 3-9 Grupa o miejsca 1-4
5. AP 11 Legionowo 7 4-4 Grupa o miejsca 5-8
6. Sokół Serock gr. I 6 4-10 Grupa o miejsca 5-8
7. Sokół Serock gr. H 6 5-10 Grupa o miejsca 5-8
8. FDA Wieliszew 2 0 3-10 Grupa o miejsca 5-8

Sylwetka trenera:
KINGA FRĄCKIEWICZ

Prowadzi Pani piątkowe zajęcia w Hali 
PZSP Fitness pt. „Zdrowy kręgosłup”. Czy 
cieszą się one dużym zainteresowaniem?

Myślę, że moje zajęcia cieszą się sporym 
zainteresowaniem, przychodzi na nie coraz 
więcej osób w różnym wieku.

Kto może przyjść na takie zajęcia? Co 
dają takie ćwiczenia?

Na zajęcia może przyjść każdy, kto 
nie otrzymał przeciwwskazań lekarskich 
do wykonywania ćwiczeń lub jeśli takie 
przeciwwskazania dotyczą konkretnych 
ćwiczeń, na przykład skrętów tułowia, 
które możemy zastąpić innymi ćwicze-
niami. Ważne jest to, żeby przed pierw-
szymi zajęciami porozmawiać z osobą 
o jej ewentualnych problemach ze zdro-
wiem i uczulić ją, żeby podczas ćwiczeń 

wsłuchiwała się w sygnały wysyłane przez 
swoje ciało, nie wykonywała ćwiczenia, 
jeśli czuje ból. 

W ćwiczeniach „zdrowego kręgosłupa” 
nie ma pozycji wymuszonych, które wiążą 
się z napięciami i przeciążeniami w różnych 
częściach naszego ciała, nie walczymy z cia-
łem na zajęciach, ważne jest przyjmowanie 
odpowiedniej postawy podczas ćwiczeń, na-
turalnej dla naszego ciała, nie wymuszonej ale 
funkcjonalnej. 

Bardzo często chroniczny ból w obrębie 
pleców jest wynikiem nieprawidłowej po-
stawy, w wyniku której  następuje osłabienie 
mięśni odpowiedzialnych za utrzymanie po-
stury. Odpowiednie, bardzo proste ćwiczenia 
mogą przywrócić  prawidłową postawę ciała, 
jego gibkość, wzmocnić siłę mięśni, również 
tych, o których na co dzień zapominamy, zli-
kwidować uporczywe bóle. 

Nie ma ograniczeń wiekowych dla ćwi-
czących, to nie są trudne do wykonania 

ćwiczenia, wykona je każdy, co nie zna-
czy, że nie są skuteczne. Głównym celem 
ćwiczeń jest zapobieganie i likwidowanie 
bólu nie tylko w obrębie kręgosłupa, ale 
w różnych miejscach ciała, do których 
promieniuje ból najczęściej pochodzący 
od kręgosłupa. 

Ćwiczenia "zdrowego kręgosłupa" przy-
noszą też odprężenie dla ciała i ducha , myślę, 
że bardzo potrzebne w piątkowy wieczór po 
tygodniu pracy.

Które ze światowych trendów cieszą się, 
według Pani, największym zainteresowa-
niem na szkoleniach wśród instruktorów 
i mają szanse lub powinny się przyjąć się na 
stałe, do programów w klubach fitness?

Myślę, że powodzeniem cieszą się cały 
czas ćwiczenia prozdrowotne, takie jak „Pi-
lates”, „Joga”, „Zdrowy kręgosłup”, aqua ae-
robic. Nasze społeczeństwo jest coraz starsze 
ale coraz zdrowsze . Niektórzy nie chcą 

z racji swojego wieku już skakać na zajęciach 
i wypacać kilogramy, ale dbają o to, żeby jak 
najdłużej być zdrowym i aktywnym. Żyjemy 
szybko i w dużym napięciu, dlatego i młod-
sze osoby czują potrzebę zwolnienia tempa 
na zajęciach, skupienia się na sobie, na swoim 
oddechu i odczuciach. Są i tacy, którzy „od-
stresowują” się w odmienny sposób, musi być 
pot i dynamika, dlatego drugim popularnym 
nurtem są interwałowe, bardzo intensywne 

zajęcia,  jak „Tabata” czy  „CrossFit”.  Mi po-
dobają się ćwiczenia z rollerem, piankowym 
wałkiem do masażu, wzmacniające, działa-
jące stabilizująco na sylwetkę i dające przy 
tym przyjemny masaż oraz trampoliny. Mam 
trampolinę w swojej kuchni i kiedy ćwiczę na 
niej, czuję się i cieszę jak dziecko  Ćwicze-
nia na trampolinach w umiarkowanej dawce 
mają działanie zdrowotne, można poskakać 
nie obciążając stawów.

Czym zajmuję się Pani na co dzień?
Na co dzień zajmuję się przede wszyst-

kim byciem z moją córką - wymieniam to na 
początku, ponieważ córka jest najważniejsza 
dla mnie w życiu, a w jej wychowaniu najważ-
niejsze jest dla mnie to, żeby jak najczęściej 
widzieć uśmiech na jej twarzy. Z wykształce-
nia jestem psychologiem oraz logopedą (wią-
że się bardzo z pracą instruktora, bo krtań, 
narząd głosu, to przecież również narząd 
ruchu). Pracuję intensywnie również w tych 
dwóch zawodach. Czasem piszę artykuły na 
tematy związane z psychologią.

Gdzie jeszcze prowadzi Pani zajęcia?
Zajęcia ruchowe prowadzę również 

w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku 
z seniorami oraz w Zegrzu.

Motto życiowe?
„Najbardziej niezmienną rzeczą na świe-

cie jest zmiana”. Przypominam to sobie czę-
sto, żeby nie bać się zmian i od czasu do czasu 
robię coś inaczej niż zwykle, żeby się ze zmia-
nami oswajać. Wychodzi na dobre.

Ps. Pozdrowienia dla Wszystkich 
od mojej córki Izy, prosiła, żeby od niej 
Wszystkich pozdrowić. 

SPORT

Wyniki pierwszego spotkania 
Piłkarskiej Ligi Powiatowej
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