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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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INWESTYCJE

Budowa międzysystemowego gazociągu

INWESTYCJE

Zakończyły się prace związane 
z budową oświetlenia drogowego

Budowa międzysystemowego gazociągu 
stanowiącego połączenie systemów przesy-
łowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki 
Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną 
do jego obsługi.

Operator Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A. poinformował Burmi-
strza Miasta i Gminy Serock, o zmianie prze-
biegu części trasy projektowanego gazociągu 
poprzez przeniesienie punktu początkowego 
z Tłoczni Gazu w Rembelszczyźnie pod War-
szawą do Tłoczni Gazu w miejscowości Ho-

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wznowiła prace w ciągu Drogi Krajowej Nr 62 w m. Łacha. W ramach inwestycji przewi-
duje budowę chodnika na odcinku od mostu na rzece Narew do projektowanej zatoki autobusowej w rejonie skrzyżowania z ul. Mazowiecką 
wraz z budową tej zatoki. Inwestor przewiduje, że prace zostaną zakończone w tym roku.

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

W dniu 23 listopada br. zakończono 
ostatnie zaplanowane w tym roku do reali-
zacji roboty związane z budową oświetlenia 
drogowego. Tym razem zadanie inwestycyjne 
polegało na uzupełnieniu brakujących punk-
tów świetlnych na ulicy Wspólnej w Jachran-
ce oraz drodze powiatowej nr 1805W w Ma-

ryninie. W Jachrance powstało 7 nowych 
punktów świetlnych: 4 punkty na początko-
wym odcinku ul. Wspólnej i 3 na „końco-
wym” w rejonie zabudowy mieszkaniowej 
powstałej w ostatnich latach. Punkty świetlne 
zostały wyposażone w oprawy LED o mocy 
55 W. W Maryninie natomiast wybudowane 

zostało 5 nowych punktów świetlnych wy-
posażonych w oprawy z sodowym źródłem 
światła o mocy 70 W.  Łączny koszt realizacji 
wyższych zadań wyniósł 47.307,07 zł. Poniżej 
przedstawiamy zdjęcia z realizacji inwestycji.

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji

INWESTYCJE

Modernizacja ul. Arciechowskiej w miejscowości Cupel

INWESTYCJE

Przebudowa drogi gminnej nr 180416W w Wierzbicy

INWESTYCJE

Budowa chodnika w miejscowości Łacha

W dniu 24 listopada 2017 roku podpisana 
została umowa na wykonanie dokumentacji 
projektowej na modernizację drogi gminnej 
Nr 180431W - ul. Arciechowskiej w miej-
scowości Cupel. Umowa została podpisana 
z firmą ALKBUD z Jadwisina. Wartość umo-
wy została uzgodniona na kwotę 19.557,00 zł 
brutto. W zakresie  przedsięwzięcia jest prze-

budowa drogi na odcinku około 1200 mb, tj. 
od skrzyżowania z ul. Nadbużanską do końca 
zabudowań. Projekt obejmować będzie prze-
budowę jezdni, poboczy, zjazdów, wykona-
nie odwodnienia drogi oraz oznakowanie 
pionowe i poziome jezdni. Termin umowny 
realizacji projektu został określony na dzień 
15 stycznia 2018 roku. Zadanie planowanie 

jest do realizacji przy wykorzystaniu środ-
ków związanych  z wyłączeniem z produkcji 
gruntów rolnych  na modernizację drogi do-
jazdowej do gruntów rolnych. W przypadku 
uzyskania dofinansowania zadanie jest prze-
widziane do realizacji w 2018 roku.

Referat Przygotowania 
 i Realizacji Inwestycji

W dniu 10 listopada b.r. w wyniku prze-
prowadzonego postępowania o zamówienie 
publiczne w trybie przetargu nieograniczo-
nego, podpisana została umowa na realizację 
dokumentacji projektowej na przebudowę 
drogi przez miejscowość Wierzbica. Zadanie 
wykona firma PRO Studio z siedzibą w miej-
scowości Stanisławów Pierwszy, gm. Niepo-
ręt za kwotę: 79.950,00 zł brutto. W zakresie 

przedsięwzięcia jest: przebudowa drogi na 
odcinku łącznym około 1300mb w zakresie 
budowy jezdni, zjazdów, oświetlenia uliczne-
go, odwodnienia drogi, wykonaniu elemen-
tów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 
wykonania oznakowania pionowego i po-
ziomego. W zakresie zadania ujęto również 
zaprojektowanie dwukierunkowej ścieżki ro-
werowej wzdłuż dawnej drogi krajowej Nr 61, 

a obecnie drogi gminnej ul. Pułtuskiej. Jest to 
próba kontynuacji  ścieżki, która została wy-
konana w roku bieżącym i celem zadania jest  
jej poprowadzenie aż do granic gminy na rze-
ce Klusówka. Termin umowny na realizację 
projektu został określony na 7 miesięcy od 
dnia podpisania umowy.  

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji

INWESTYCJE

Modernizacja sali gimnastycznej 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej

W dniu 15 listopada b.r. została podpisa-
na umowa na realizację dokumentacji projek-
towej   dla zadania pod nazwą: modernizacja 
Sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Woli Kiełpińskiej. Firma ART 
INDUSTRY z siedzibą w Michałowie – Regi-
nowie za kwotę 14.760,00 zł brutto w termi-

nie do końca bieżącego roku, ma za zadanie 
przygotować dokumentację, która pozwoli 
nam przeprowadzić remont pomieszczenia 
sali gimnastycznej w zakresie: 

- wymiany istniejącej podłogi, zmiany 
jej konstrukcji, wykonania izolacji oraz 
ułożenia nowej nawierzchni z wykładziny 

sportowej typu Tarkett oraz dobrania kolo-
rystki boiska, 

- remontu sufitów oraz ścian pomiesz-
czenia polegający na uzupełnieniu ubytków 
w tynku oraz malowanie wszystkich po-
wierzchni, 

 - wymiany naciągów do siatkówki, 

INWESTYCJE

Zakończyły się zaplanowane na bieżący rok prace związane 
z rekultywacją nieczynnego składowiska w Dębem

Ukończono pierwszy etap prac związanych z rekultywacją gminnego składowiska odpadów w miejscowości Dębe. Prace polegające na wy-
równaniu i ukształtowaniu korony składowiska materiałem takim jak gruz, kamienie i gleba rozpoczęły się pod koniec września, a ukończone 
zostały w pierwszych dniach listopada. Był to pierwszy etap prac rekultywacyjnych, mający na celu ustabilizowanie warstw zdeponowanych na 
składowisku odpadów. Dalsze etapy rekultywacji zaplanowane zostały na kolejne lata.

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku

łowczyce koło Siemiatycz. Zmianę przebiegu 
części trasy projektowanego gazociągu przed-
stawia mapa poglądowa.

W związku z powyższym dalsze prace 
projektowe na terenie gminy Miasto i Gmina 
Serock zostają zawieszone i na chwilę obec-
ną nie będą uzyskiwane kolejne decyzje ad-
ministracyjne, w tym decyzja o ustaleniu lo-
kalizacji inwestycji w zakresie terminalu czy 
pozwolenia na budowę.

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji
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Miejscowość Dzień odbioru Rodzaj odpadów Data odbioru

Gąsiorowo, Łacha, Wierzbica Poniedziałek
zmieszane

4, 18 
 i wyjątkowo 

sobota 30
segregowane 18

Cupel, Kania Nowa, Kania Polska, Nowa Wieś Poniedziałek
zmieszane 11, 23

segregowane 23

Dębinki, Karolino, Marynino Wtorek
zmieszane 5, 19

segregowane 19

Ludwinowo Zegrzyńskie, Święcienica, Szadki, Wola 
Kiełpińska, Wola Smolana, Zabłocie, Zalesie Borowe  Środa

zmieszane 6, 20

segregowane 20

Izbica, Jachranka, Skubianka Środa
zmieszane 13, 27

segregowane 27

Borowa Góra, Dosin, Stasi Las Czwartek
zmieszane 7, 21

segregowane 21

Jadwisin, Serock1) Czwartek
zmieszane 14, 28

segregowane 28

Serock2) Piątek
zmieszane 1, 15, 29

segregowane 29

Bolesławowo, Dębe, Guty, Ludwinowo Dębskie, Stanisławowo Piątek
zmieszane 8, 22

segregowane 22

Harmonogram odbioru odpadów z zabudowy jednorodzinnej w grudniu 2017 r.

1)  dot. ulic: Arkadii, Asnyka, Batogowskiego, Brukowa, Centkiewicza, Cicha, Czeska, Farna, Fredry, Hubickiego, Karolińska, Kędzierskich, 
Kochanowskiego, Konopnickiej, Kościuszki, Koszykowa, Krasińskiego, Matejki, Mickiewicza, Miłosza, Niemena, Niska, Norwida, Orla, 
Orzeszkowej, Piaskowa, Poniatowskiego, Prosta, Radziwiłła, Radzymińska, Reja, Retmańska, Rubinowa ,Reymonta, Rybaki, Rynek, 
Sienkiewicza, Słowackiego, Stokrotki, Szczygielskiego, Św. Barbary, Św. Wojciecha, Tony Halika, Tuwima, Warszawska, Wąska, Witkiewicza, 
Włoska, Wolskiego, Wyzwolenia, Zachodzącego Słońca, Zdrojowa, Żeromskiego, 11-tego Listopada

2)  dotyczy ulic: Bajkowa, Bławatkowa, Błękitna, Chabrowa, Chopina, Chrobrego, Daliowa, Dłużewskich, Ekologiczna, Herberta, Głowackiego, 
Grzybowa, Jabłoniowa, Jagody, Jasiobędzkiego, Jaśminowa, Jorkuna, Krótka, Kuligowskiego, Ks. P. Skargi, Ks. J. Milewskiego, Kwiatowa, 
Leśna, Łokietka, Miła, Moczydło, Nasielska, Nodzykowskiego, Ogrodowa, Picassa, Pobyłkowska, Oleńki, Pod Lasem, Pogodna, Pułtuska, 
Podleśna, Pod Sosnami, Polna, Prusa, Sadowa, Sielankowa, Słodka, Słoneczna, Słoneczna Polana, Spokojna, Storczykowa, Szaniawskiego, 
Tchorka, Traugutta, 3-ego Maja, Kazimierza Wielkiego, Zacisze, Zielona, Zaokopowa, Zakroczymska, Żytnia

Harmonogram odbioru odpadów z zabudowy wielorodzinnej zlokalizowanej w miejscowościach: 
Zegrze, Jadwisin, Serock, Skubianka, Jachranka w grudniu 2017 r.

ODPADY ZMIESZANE – każdy poniedziałek i czwartek miesiąca.
ODPADY SEGREGOWANE – nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie.  

Uwaga:  Wszelkie uwagi dotyczące odbioru odpadów należy składać do Miejsko-Gminnego 
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku, ul. Nasielska 21, tel. 22 782 75 73, 
mgzgk@serock.pl

Reklamacje  w sprawie nieodebranych odpadów należy zgłaszać w dniu następującym po 
terminie określonym w harmonogramie.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Modernizacja kotłowni indywidulanych – projekt na 2018 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Serock infor-

muje, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Se-
rocku przyjmowane będą deklaracje udziału 
w programie ograniczenia emisji zanieczysz-
czeń poprzez modernizację kotłowni na tere-
nie Miasta i Gminy Serock. Program polega 
na pozyskaniu dofinansowania z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie na zadanie 
- likwidacja starych systemów grzewczych 
i zastąpienie ich nowymi, ekologicznymi. 
Dofinansowaniem mogą być objęte przedsię-
wzięcia polegające na modernizacji indywi-
dualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłowni 
lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe 
lub opalane biomasą, zastąpienie pieców ga-
zowych, olejowych lub opalanych biomasą na 
źródło o wyższej niż dotychczas sprawności 
wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu 
pieca na węgiel lub eko - groszek). Z uwagi na 

fakt, że do tej pory Fundusz nie podał szcze-
gółowych warunków programu jakie będą 
obowiązywały w 2018 r., zbierając informacje 
od Państwa bazujemy na dotychczasowym 
doświadczeniu. Warunkiem przystąpienia do 
programu jest wypełnienie i złożenie dekla-
racji, która dostępna jest na stronie interne-
towej urzędu oraz w siedzibie Urzędu Miasta 
i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Se-
rock, w pokoju nr 11 na parterze.

Wymagane dokumenty do deklaracji:
- zgoda wszystkich współwłaścicieli nie-

ruchomości na zmianę ogrzewania (lub pod-
pisanie druku deklaracji przez wszystkich 
współwłaścicieli),

- tytuł prawny do nieruchomości,
- oferta cenowa i dokumentacja technicz-

na wybranego kotła
- w przypadku wymiany źródła ogrze-

wania na piec gazowy - wymagana jest kopia 

prawomocnego pozwolenia na budowę in-
stalacji gazowej dla budynku - potwierdzo-
na za zgodność z oryginałem wraz z kopią 
ostatniego rachunku za gaz lub umowa na 
dostarczanie gazu wraz z kopią ostatniego 
rachunku za gaz.

Projekt nasz zostanie uruchomiony je-
dynie w sytuacji uruchomienia programu 
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie. Złożenie deklaracji udziału w projek-
cie nie jest równoznaczne z otrzymaniem 
dofinansowania do wymiany pieca.

W związku z powyższym zapraszamy Pań-
stwa bardzo serdecznie do składania deklara-
cji. Deklaracje przyjmowane są do 20 grudnia 
2017 r. Szczegółowe informacje dostępne są 
pod numerem telefonu: 22 782 88 40.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Referat Ochrony Środowiska, Rolnic-
twa i Leśnictwa informuje, że Miasto i Gmi-
na Serock w 2017 r. realizowało zadanie 
pn. ,,Ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
poprzez modernizację kotłowni na terenie 
Miasta i Gminy Serock”. W programie osta-
tecznie uczestniczyło 41 właścicieli nieru-
chomości, którzy zmodernizowali swoje 
kotłownie. Zakupionych zostało 38 kotłów 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez 
modernizację kotłowni na terenie Miasta i Gminy Serock

- montażu istniejącej instalacji kablowej 
do nagłośnienia w systemie podtynkowym, 

 - rozwiązania sposobu montażu zestawu 
nagłośnieniowego - wzmacniacza oraz ste-
rownika do zegara elektronicznego w syste-
mie naściennym bądź podtynkowym, 

- wymiany uszkodzonych grzejników 

oraz remont – wymianę zabudowy grzej-
ników, 

- wymiany wszystkich drabinek sporto-
wych w pomieszczeniu sali, 

- remontu – odtworzenia istniejącej wenty-
lacji grawitacyjnej, ewentualnie w razie potrzeby 
zaprojektowanie nowej wentylacji grawitacyjnej, 

- remontu podłogi w części korytarza 
przylegającej bezpośrednio do wejścia do sali 
gimnastycznej. 

Inwestycja jest zaplanowania do realizacji 
w projekcie budżetu na 2018 rok. 

Referat Przygotowania 
i Realizacji Inwestycji

nie z umową dotacji Nr 0776/17/OA/D z dnia 
22.09.2017 r. zawartą pomiędzy Miastem 
i Gminą Serock a Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie uzyskano dotację w wysokości 
166 855,74 zł. Obecnie zadanie jest na etapie 
rozliczania uzyskanej dotacji. 

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

na gaz oraz 3 kotły na biomasę, które ce-
chują się wyższą sprawnością spalania i niż-
szą emisją zanieczyszczeń. 

Na realizację powyższego zadania, zgod-

Informujemy, że na podstawie udzielonej zgody Ministra Cyfryzacji z dnia 20 listopada 2017 r., w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Serocku został utworzony Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych. Punkt ten znajduje się na par-
terze w pokoju nr 1 (Kancelaria Ogólna) i jest otwarty w godzinach pracy urzędu. Profil Zaufany to odpowiednik 
bezpiecznego podpisu elektronicznego, dzięki któremu obywatel może załatwiać sprawy administracyjne drogą elek-
troniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu. Ww. profil jest narzędziem bezpłatnym wydawanym 
na okres trzech lat, a jego utworzenie wymaga jednorazowej wizyty w tzw. Punkcie Potwierdzania Profili Zaufanych. 

Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych w serockim ratuszu
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Dziękujemy wszystkim mieszkań-
com, którzy terminowo dokonali wpła-
ty czwartej  raty podatków i opłat lokal-
nych za 2017 rok. 

Urząd Miasta i Gminy Serock informuje, 
że Podatki lokalne na 2018 rok w gminie Se-
rock pozostaną na tym samym poziomie co 
w roku 2017.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Formularze:
• Deklaracja na podatek od nieruchomo-

ści DN-1
• Informacja w sprawie podatku od nie-

ruchomości, IN-1
• Dane o nieruchomości-ZN-1/A
• Dane o zwolnieniach w podatku od nie-

ruchomości-ZN-1/B
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 212 stycznia 1991 roku 

o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.) ;

• Uchwała Nr 270/XXV/2016 Rady Miej-
skiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016 r. 
w sprawie wysokości stawek podatku od nie-
ruchomości i inkasa;

• Uchwała Nr 274/XXV/2016 Rady Miej-
skiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016 roku 
w sprawie wzorów formularzy informacji 
i deklaracji podatkowych;  

• Uchwała Nr 513/LV/2014 Rady Miejskiej 
w Serocku z dnia 3 listopada 2014 roku w spra-
wie zwolnień w podatku od nieruchomości. 

 • Komunikat  Ministra Finansów z dnia 
9 sierpnia 2017 roku w sprawie górnych gra-
nic stawek kwotowych podatków i opłat lo-
kalnych w 2018

PODATEK ROLNY
Formularze:
• Deklaracja na podatek rolny IR-1
• Informacja w sprawie podatku rolnego 

IR-1 
• Dane o nieruchomościach rolnych 

ZR-1/A
• Dane o zwolnieniach i ulgach podatko-

wych w podatku rolnym ZR-1/B

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 15 listopada 1984r o po-

datku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1892 ze zm.)

• Uchwała Nr 391/XXXVI/2017 Rady 
Miejskiej w Serocku z dnia 30 października 
2017 roku w sprawie obniżenia średniej ceny 
żyta, przyjmowanej jako podstawa obniżenia 
podatku rolnego na obszarze Miasta i Gminy 
Serock na 2018.

• Uchwała Nr 274/XXV/2016 Rady Miej-
skiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016 roku 
w sprawie wzorów formularzy informacji 
i deklaracji podatkowych;  

• Komunikat Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 18 października 2017 
roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za 
11 kwartałów będących podstawą do ustale-
nia podatku rolnego na 2018 rok.  

PODATEK LEŚNY
Formularze:
• Deklaracja na podatek leśny DL-1
• Informacja w sprawie podatku leśnego 

IL-1
• Dane o nieruchomościach leśnych 

ZL-1/A
• Dane o zwolnieniach podatkowych 

w podatku leśnym ZL-1/B
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 30 października 

2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r., 
poz.1821 ze zm.)

• Komunikat Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego z dnia 20 października 2017 
roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drew-
na, obliczonej według średniej ceny drewna 
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 
trzy kwartały 2017 roku. 

PODATEK
OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Formularze:
• Deklaracja na podatek od środków 

transportowych –DT-1 wraz z załącznikiem 
DT-1A

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku 

o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.) 

• Uchwała Nr 151/XV/2015 z dnia 
30.11.2015r. w sprawie określenia stawek po-
datku od środków transportowych 

• Komunikat Ministra Finansów z dnia 
6 października 2017 roku w sprawie stawek 
podatku od środków transportowych obo-
wiązujących w 2018 r. 

OPŁATA TARGOWA
Podstawa prawna: 
• Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku 

o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.);

• Uchwała Nr 148/XXV/2015 Rady Miej-
skiej w Serocku z dnia 30 listopada 2015 roku 
w sprawie opłaty targowej. 

OPŁATA MIEJSCOWA
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 12stycznia 1991 roku 

o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.); 

• Uchwała Nr 272/XXV/2016 Rady Miej-
skiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016 roku 
w sprawie opłaty miejscowej. 

W 2018 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 ka-
sie Banku Spółdzielczego w Legionowie, Fila 
w Serocku, ul. Rynek 21.

- za pośrednictwem telefonu w siedzi-
bie Urzędu Miasta i Gminy Serock z wyko-
rzystaniem kodów blik ( Bank Polski, ING, 
PeoPay)

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

OCHRONA ŚRODOWISKA

Szkolenie w ramach operacji "Żywność lokalnych 
rolników dla lokalnej społeczności"

W dniach 24 – 25 października 2017 roku 
odbyło się dwudniowe szkolenie „Sprzedaż 
żywności w gospodarstwie rolnym – rolni-
czy handel detaliczny” zorganizowane przez 
Miasto i Gminę Serock w ramach realizowa-
nej operacji „Żywność lokalnych rolników 
dla lokalnej społeczności”. Na organizację 
wyjazdu szkoleniowego gmina uzyskała do-
finansowanie, zgodnie z zawartą umową 
nr 90/UMWM/07/2017/RW-D-III z dnia 
25 lipca 2017 roku z Województwem Mazo-
wieckim, na realizację operacji w ramach Pla-
nu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiej-
skich na lata 2014 – 2020, Plan operacyjny na 
lata 2016-2017.  

W szkoleniu wzięło udział 50 osób. 
Uczestnikami byli rolnicy, sołtysi, członkinie 
Kół Gospodyń Wiejskich oraz właściciele go-
spodarstw agroturystycznych z terenu gminy 
Serock.

Tematyka szkolenia dotyczyła: 
- wymagań prawnych w zakresie sprzeda-

ży żywności wytwarzanej przez rolnika w go-
spodarstwie rolnym;

- wytwarzania i sprzedaży żywności 
w rolniczym handlu detalicznym;

- wymagań sanitarnych przy produkcji 
i sprzedaży żywności pochodzenia roślinnego 

- systemów jakości żywności;
- znakowania środków spożywczych 

wprowadzanych do obrotu na podstawie 
obowiązujących przepisów.

Szkolenie spotkało się z dużym zainte-
resowaniem uczestników wyjazdu, którzy 
pozyskaną wiedzę będą mogli wykorzystać 
w swoich gospodarstwach.

Zachęcamy do odwiedzenia stron inter-
netowych:

- www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie moż-
na znaleźć informacje o bieżących inicjaty-
wach i wsparciu KSOW oraz

- www.ksow.pl, gdzie można zarejestro-
wać się jako Partner KSOW

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa informuje, że w połowie listopada 
2017 r. zostały przeprowadzone prace pielę-
gnacyjne pomnika przyrody zlokalizowane-
go przy ul. Akacjowej w Skubiance. Drzewo 
– Dąb szypułkowy z uwagi na swoją wartość 
przyrodniczą zostało ustanowione pomni-
kiem przyrody Uchwałą Rady Miejskiej w Se-
rocku Nr 319/XXX/2017 z dnia 21 lutego 
2017 r. Drzewo rośnie na działce nr ew. 110/4 
obr. 11 Jadwisin, gm. Serock, na terenie poli-
gonu wojskowego.

Zgodnie z opinią dendrologiczną, szacuje 
się, że drzewo jest w wieku ok 300 lat, jego 
wysokość wynosi 29 m, zaś obwód pnia na 

wysokości 130 cm wynosi 558 cm. Drzewo 
jest bardzo cennym okazem dendrologicz-
nym ze względu na swoje walory krajobrazo-
we oraz przyrodnicze. 

Prace pielęgnacyjne polegały na:
- skróceniu posuszu od strony drogi z za-

stosowaniem cięć wetaranizujących,
- zastosowaniu wiązań elastycznych typu 

cobra, 
- oczyszczeniu terenu w bezpośrednim 

sąsiedztwie drzewa, poprzez usunięcie samo-
siewów młodych drzew. 

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa
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Prace pielęgnacyjne pomnika przyrody

Nowa taryfa za wodę
Podczas sesji 30 października, serocka Rada Miejska podjęła uchwały okołobudżetowe. Wszystkie podatki i opłaty lokalne pozostały na 

poziomie z roku 2017. Jedynie, uchwałą numer 392/XXXVI/2017, zmieniona została taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie miasta 
i gminy. Od 1 stycznia 2018 r. cena za 1 m³ dostarczonej wody wyniesie 2,99 zł (netto). Nie ulegnie zmianie opłata stała – wynosić będzie 39 zł 
od wodomierza rocznie.

Szkolenia dla mikroprzedsiębiorców w zakresie JPK

Podatki i opłaty lokalne w 2018 roku

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie zaprasza przedsiębiorców na cotygodniowe spotkania podczas, których będzie omawiana tema-
tyka Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Spotkania będą się odbywały w każdy wtorek (przez cały listopad 2017 r.), w siedzibie Urzędu, w go-
dzinach od 14.00 do 16.00. Niniejsze zaproszenie jest skierowane do mikroprzedsiębiorców, którzy z początkiem 2018 r. będą mieli obowiązek 
przekazywania danych JPK. Z uwagi na kwestie organizacyjne, prosimy o punktualne przybycie oraz wcześniejsze potwierdzenie swojego uczest-
nictwa. Potwierdzenia można dokonać za pośrednictwem e-mail: us1409@mz.mofnet.gov.pl bądź telefonicznie pod numerem: 22 768 66 02.

Nowy system ostrzegania na terenie Miasta i Gminy Serock
Natychmiastowe powiadamianie lud-

ności o zagrożeniach jest jednym z wa-
runków prawidłowego funkcjonowania 
lokalnego systemu bezpieczeństwa. Ma-
jąc to na uwadze, 26 października 2017 r. 

na terenie Miasta i Gminy Serock uru-
chomiony został nowy, zintegrowany sys-
tem ostrzegania i alarmowania ludności 
o zagrożeniach, składający się z dziewię-
ciu nowoczesnych syren szczelinowych, 

każda o mocy 600W. Syreny zostały za-
instalowane w miejscowościach: Serock, 
Gąsiorowo, Nowa Wieś, Jadwisin, Zegrze, 
Jachranka, Dębe, Stanisławowo, Wola 
Kiełpińska. 
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Wyniki rankingu najszybciej rozwijających się gmin

Uczestnicy XI Mazowieckiego Kongresu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich poznają dobre praktyki PROW

Ponad 250 mazowieckich samorządow-
ców zjechało do Zegrza na coroczne spo-
tkanie w sprawach europejskich programów 
i mazowieckich propozycji mechanizmów 
wsparcia wsi i rolnictwa.

W ramach Kongresu, 17 listopada 2017 r. 
po południu, odbył się wyjazd studyjny celem 
poznania dobrych praktyk PROW 2007-2013 
oraz 2014-2020 w obszarze funkcjonowania 
LGD Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego. 

W serockim ratuszu gości powitał Burmistrz 
Sylwester Sokolnicki, który opowiedział zgro-
madzonym o jubileuszu 600-lecia nadania 
praw miejskich Serockowi, przedstawił cha-
rakterystykę miasta i gminy, a także zwrócił 
uwagę na projekty zrealizowane w ramach 
LGD. Po obejrzeniu filmu promocyjnego 
gospodarze oprowadzili gości po Serocku, 
zwracając uwagę na inwestycje zrealizowane 
przy dofinansowaniu z funduszy unijnych, 

m.in. Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich, plażę 
miejską, parkingi, budynek Centrum Kultury 
i Czytelnictwa.

Dzień drugi Kongresu to wykłady spe-
cjalistów z Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego na temat Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, 
podejścia LEADER oraz planów Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich w województwie 
mazowieckim na rok 2018.

Ranking JST Zrównoważonego Rozwoju, opracowany przez Po-
litechnikę Warszawską, obejmuje wszystkie miasta i gminy w Polsce 
- 2478 samorządów. Ma na celu monitorowanie zrównoważonego 
rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów jako jednostek 
samorządu terytorialnego, a także promocję rozwoju na bazie opra-
cowanych wzorców.

Został stworzony na podstawie 15 wskaźników, których źródłem 
są dane GUS. Pod uwagę wzięte zostały m.in. wydatki na projekty in-

westycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących na tysiąc miesz-
kańców, liczba podmiotów gospodarczych na tysiąc mieszkańców, sal-
do migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na tysiąc 
mieszkańców oraz odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczal-
ni ścieków.  

Serock zajął 182 miejsce na 616 gmin miejsko-wiejskich.
Źródło: 

PAP, http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_pap/178688/

Nowe syreny alarmowe znacząco poprawią 
słyszalność sygnałów ostrzegawczych przed 
różnego rodzaju zagrożeniami. Nowy system 
daje również możliwość przekazywania ko-

munikatów głosowych, informujących o zbli-
żającym się niebezpieczeństwie. System wdro-
żony został dzięki współpracy Miasta i Gminy 
Serock ze Starostwem Powiatowym w Legio-

nowie, w ramach uruchomionego w grudniu 
2015 r. projektu „budowa zintegrowanego sys-
temu ostrzegania i alarmowania ludności o za-
grożeniach dla powiatu legionowskiego”.

W dniu 30 października 2017 r. odbyła się 
XXXVI sesja Rady Miejskiej w Serocku.

Po przedstawieniu porządku obrad sesji, 
radni przystąpili do jego realizacji. Przewod-
niczący Rady Miejskiej i Burmistrz przedsta-
wili krótkie sprawozdanie ze swojej działal-
ności w okresie między sesjami. W punkcie 
interpelacje i zapytania radnych radny 
Krzysztof Bońkowski zgłosił zapytanie doty-
czące wykonania analizy udrożnienia odpły-
wu wody opadowej z ul. Picassa w Serocku.

Wzorem lat ubiegłych Rada Miejska 
w Serocku uchwaliła na rok 2018 roczny 
program współpracy gminy Miasto i Gmina 
Serock z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie. Program został poddany konsultacjom, 
w czasie których do treści programu nie zgło-
szono żadnych propozycji zmian.

W związku ze zmianami w systemie 
oświaty dokonano zmiany Statutu Miasta 
i Gminy Serock, dostosowując wykaz jedno-
stek organizacyjnych gminy do obowiązują-
cego stanu prawnego.

Rada Miejska podjęła uchwałę zmienia-
jącą uchwałę w sprawie określenia jednostki 
obsługiwanej oraz jednostek obsługiwanych 
w gminie Miasto i Gmina Serock oraz zmiany 
Statutu Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli 
w Serocku, jak również uchwałę zmieniającą 
uchwałę w sprawie utworzenia wydzielonych 
rachunków dochodów dla jednostek budże-
towych prowadzących działalność określoną 
w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty. Podjęcie powyższych uchwał było 
spowodowane zmianami w systemie oświa-
ty wynikającymi z ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Pra-

wo oświatowe, jak również uchwałą nr 323/
XXXI/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 
27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci 
szkół podstawowych i gimnazjów prowadzo-
nych przez gminę Miasto i Gmina Serock do 
nowego ustroju szkolnego wprowadzonego 
ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 
1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

W dalszej części sesji radni dokonali 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta i Gminy Serock na lata 2017-2027, 
jak również podjęli uchwałę w sprawie wpro-
wadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy 
Serock w 2017 r.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej polega na dostosowaniu dochodów 
i wydatków do wprowadzonych zmian w bu-
dżecie Miasta i Gminy Serock. Ponadto wpro-
wadzono zmiany w załączniku nr 2 polegające 
na dostosowaniu łącznych nakładów finanso-
wych do wprowadzonych zmian w budżecie.

Zmiany w budżecie Miasta i Gminy Se-
rock są spowodowane m.in. zwiększeniem 
planu dochodów o kwotę 200.000 zł z tytułu 
podatku od nieruchomości osób prawnych 
o kwotę 200.000 zł, zwiększeniem planu do-
chodów o kwotę 55.000 zł z tytułu opłaty 
miejscowej w związku z wyższymi wpływami 
ze względu na większą ilość gości przebywa-
jących w ośrodkach i hotelach znajdujących 
się na terenie gminy. Gmina otrzymała z Mi-
nisterstwa Finansów subwencję oświatową 
w kwocie 54.050 zł, jak również dotacje ce-
lową, m.in. zwrot części wydatków wykona-
nych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 
roku. Ogółem dochody zwiększyły się o kwo-
tę 335.837,46 zł.

Rada Miejska wyraziła zgodę na zwięk-
szenie planu wydatków o kwotę 202.446,43 zł, 
m.in. na bieżące utrzymanie dróg gmin-

nych na terenie gminy Serock w wysokości 
150.000 zł. Przeznaczono kwotę 20.000 zł dla 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Legionowie z przeznaczeniem na za-
kup specjalistycznych ubrań gazoszczelnych. 
Zabezpieczono również środki w wysokości 
33.645 zł na dofinansowanie prowadzenia 
przedszkola specjalnego przez Powiat Legio-
nowskie, do którego uczęszczają dzieci za-
mieszkałe na terenie gminy Serock. Ponadto 
dostosowano środki przeznaczone na zada-
nia inwestycyjne do kwot uzyskanych po roz-
strzygniętych przetargach. W wyniku doko-
nanych zmian w budżecie, deficyt budżetowy 
został zmniejszony o kwotę 133.391,03 zł.

W związku z ogłoszonym w dniu 18 paź-
dziernika 2017 r. Komunikatem Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej 
ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej 
podstawą do ustalenia podatku rolnego na ob-
szarze Miasta i Gminy Serock, Rada Miejska 
obniżyła cenę skupu żyta z kwoty 52,49 zł za 
1 dt do kwoty 40,00 zł za 1 dt.

Z inicjatywy Burmistrza radni podjęli 
uchwałę w sprawie taryfy za zbiorowe zaopa-
trzenie w wodę odbiorców zaopatrywanych 
z urządzeń wodociągowych będących w po-
siadaniu Miejsko-Gminnego Zakładu Wodo-
ciągowego na terenie gminy Miasto i Gmina 
Serock. Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę została określona na poziomie 2,99 zł 
za 1m3 wody. Zaproponowana cena wody 
uwzględnia 5% wzrost w stosunku do roku 
poprzedniego. Nowa taryfa będzie obowią-
zywała od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 
2018 r.

Następnie Rada Miejska podjęła uchwałę 
w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia za-
biegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody 
- dąb szypułkowy znajdujący się na terenie 

Relacja z XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Serocku

działki nr ew. 110/4 obr. 11 Jadwisin. Prace 
pielęgnacyjne będą polegały na skróceniu 
posuszu, zastosowaniem wiązań elastycznych 
typu boa lub cobra oraz oczyszczeniu terenu 
w sąsiedztwie pomnika przyrody. Zabiegi pie-
lęgnacyjne zostaną przeprowadzone specjali-
styczną firmę w terminie do 31 grudnia 2017 r.

Z inicjatywy Burmistrza radni jednogło-
śnie podjęli uchwałę w sprawie przeprowa-
dzenia konsultacji społecznych miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Serock - sekcja B1. Konsultacje będą 
dotyczyły sposobu zagospodarowania tere-
nów przyległych do nieczynnego składowiska 
odpadów w Dębem. Będą miały charakter 
otwarty, mogą w nich uczestniczyć wszystkie 
osoby zainteresowane z terenu gminy Miasto 
i Gmina Serock. Konsultacje będą przeprowa-
dzone w formie ankiety, warsztatów konsul-
tacyjnych oraz spotkaniach konsultacyjnych. 
Konsultacje społeczne odbędą się w terminie 
od 30 listopada do 21 grudnia 2017 r.

Następnie Rada Miejska podjęła uchwały 
w sprawie przyznania medali „Za Zasługi dla 
Miasta i Gminy Serock” dla następujących 
osób:

- Gabriela Wierzbicka-Dybek - jako wy-
raz uznania za wieloletnie kierowanie i two-

rzenie tożsamości Gimnazjum im. Romualda 
Traugutta w Serocku, zaangażowanie oraz 
aktywną działalność na rzecz gminy Miasto 
i Gmina Serock,

- Ewa Grzybowska - jako wyraz uznania 
za aktywną działalność na rzecz mieszkań-
ców Serocka oraz społeczny wkład w życie 
sportowe i kulturalne oraz wzorowe wyko-
nywanie obowiązków w zakresie gospodarki 
finansowej w jednostkach kultury i sportu na 
terenie Miasta i Gminy Serock podczas dłu-
goletniej pracy jako główna księgowa w tych 
jednostkach,

- Danuta Prusinowska - jako wyraz uzna-
nia za zaangażowanie w kierowaniu Szkołą 
Podstawową im. Wojska Polskiego w Zegrzu 
i aktywną działalność na rzecz gminy Miasto 
i Gmina Serock,

- płk Ireneusz Fura - jako wyraz uzna-
nia za zaangażowanie we współdziałanie 
z terenowymi organami administracji w za-
kresie promocji obronności, otaczanie opie-
ką miejsc pamięci narodowej oraz aktywne 
wspieranie działalności patriotyczno-obron-
nej Miasta i Gminy Serock.

Doceniając osiągnięcia i zaangażowanie 
w rozwój kultury i sportu na terenie gminy 
Miasto i Gmina Serock, Rada Miejska w Se-

rocku podjęła uchwałę w sprawie przyznania 
nagrody za wysokie osiągnięcia w dziedzinie 
sportu dla Pana Arkadiusza Siemińskiego oraz 
uchwałę w sprawie przyznania wyróżnienia za 
wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury dla 
Pana Mariusza Kusiaka. Medale, jak również 
nagroda oraz wyróżnienie zostaną wręczone 
podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Se-
rocku w dniu 10 listopada 2017 r.

Następnie Rada Miejska przyjęła proto-
koły Komisji Rewizyjnej z kontroli działal-
ności Gminnego Zespołu Świetlic Środowi-
skowych oraz realizacji rządowego programu 
„Rodzina 500+” za 2016 r., jak również dzia-
łalności Centrum Kultury i Czytelnictwa za 
2016 r. w zakresie czytelnictwa.

W punkcie dotyczącym spraw różnych 
Burmistrz zaprosił na uroczyste obchody 
Święta Niepodległości w dniach 10-11 li-
stopada 2017 r. oraz na konferencję podsu-
mowującą obchody 600-lecia nadania praw 
miejskich, która odbędzie się w dniu 23 listo-
pada 2017 r.

Szczegółowe informacje na temat prze-
biegu sesji znajdą się w protokole z XXXVI 
sesji Rady Miejskiej w Serocku.

Referat Organizacyjno-Prawny 
 i Obsługi Rady Miejskiej
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OŚWIATA

Trzecioklasiści z gminy Serock potrafią pływać

OŚWIATA

Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów 
klas pierwszych SP z województwa mazowieckiego

OŚWIATA

„Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”

OŚWIATA

Szkoła z Perspektywami

Od dwóch lat trzecioklasiści ze szkół pod-
stawowych Miasta i Gminy Serock uczęszcza-
ją na zajęcia nauki pływania. Ubiegłoroczny 
projekt „Pływam na 6” oraz tegoroczny pn. 
„Umiem pływać w gminie Serock” przygo-
towała serocka oświata i jest dofinansowany 
ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla 
Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Program obejmuje 20 godzin zajęć, na któ-
rych uczestnicy oswajają się z wodą, uczą się 
podstawowych technik pływackich i dosko-
nalą pływanie. Poznają zasady bezpiecznego 
przebywania nad wodą, które przydają się im 
w okresie letnim.

Lekcje są bezpłatne dla uczniów i odby-

wają się na basenie w Stanisławowie Pierw-
szym i w hotelu Warszawianka w Jachrance. 
Dzieci dowożone są na pływalnie autokara-
mi, pod opieką nauczycieli, którzy czuwają 
nad nimi również podczas zajęć. Lekcje pro-
wadzą instruktorzy pływania. W program 
zaangażowani są również rodzice - wolonta-
riusze, którzy jeżdżą na zajęcia w roli opie-
kunów.

Zajęcia w wodzie przynoszą dzieciom 
same korzyści, dostarczają im dodatkowej 
aktywności ruchowej, poprawiają sprawność 
fizyczną, wzmacniają odporność organizmu, 
a ponadto stanowią profilaktykę dla uczniów 
z wadami postawy, nadwagą lub otyłością.

W projekcie „Pływam na 6” realizowa-
nym od lutego do czerwca 2016 r. wzięło 
udział 114 uczniów, natomiast na zajęcia 
z projektu „Umiem pływać w gminie Serock” 
od lutego do grudnia 2017 r. uczęszcza łącz-
nie 223 uczniów. W okresie od września 
2016 r. do lutego 2017 r. gmina Serock reali-
zowała na tych samych zasadach program na-
uki pływania wyłącznie z własnych środków, 
wzięło w nim udział 120 trzecioklasistów.

Program cieszy się dużą popularnością 
wśród uczniów, dlatego przygotowywany jest 
kolejny wniosek do Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki na dofinansowanie zajęć w okresie od 
lutego do grudnia 2018 r.

Uczniowie wszystkich szkół podstawo-
wych z terenu  gminy Serock, zostali objęci 
Programem badań przesiewowych słuchu 
dla uczniów klas pierwszych, realizowanym 
przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. 
Program badań jest kompleksowym dzia-
łaniem realizowanym we współpracy z ro-

dzicami, pracownikami szkół oraz lekarza-
mi. Jego podstawowym celem jest wczesne 
wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci rozpo-
czynających naukę w szkole podstawowej.  
Dotychczasowe programy pokazały, że aż 
ok. 60% dzieci może mieć różnego rodza-
ju problemy ze słuchem, które mają istotne 

znaczenie dla ich rozwoju i wyników na-
uczania. Dlatego cieszymy się, że wszystkie 
szkoły zaangażowały się w realizację przed-
sięwzięcia i zachęciły rodziców do udziału 
dzieci w badaniach.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 
w Serocku

Od października 2017 roku Szkoła Pod-
stawowa z Oddziałami Gimnazjalnymi 
w Woli Kiełpińskiej uczestniczy w ogólno-
polskim projekcie edukacji globalnej „Lide-
rzy edukacji na rzecz rozwoju”.

Jesteśmy jedną z 16 szkół województwa 
mazowieckiego, która zakwalifikowała się do 
Projektu. Jego celem jest „zwiększenie roli 
i miejsca edukacji globalnej, tematyki zrówno-

ważonego rozwoju w szkolnych programach 
nauczania i wychowania”. Działania na rzecz 
rozwoju kluczowych kompetencji przygoto-
wujących dzieci i młodzież do funkcjonowania 
w globalnym społeczeństwie informacyjnym 
opartym na wiedzy z wykorzystaniem zasobu 
Projektu realizuje w naszej szkole 10 nauczy-
cieli, których działania koordynuje nauczyciel 
edukacji wczesnoszkolnej p. M. Szczublińska.

W ramach projektu 25 października 2017 
roku odbyły się na terenie szkoły warsztaty 
prowadzone przez trenerkę p. Magdalenę Ko-
stulską, W warsztatach na temat stereotypów 
w naszym życiu, postrzegania świata i ludzi 
poprzez stereotypy uczestniczyli uczniowie 
z czterech klas wraz z nauczycielami będący-
mi w Projekcie. Zajęcia warsztatowe obserwo-
wali zainteresowani nauczyciele.

Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Serocku to placówka o której się 
mówi. Jakie są tego powody? Okazuje się, że 
można ich znaleźć sporo. 

Pierwszym z nich jest efektywność na-
uczania mierzona za pomocą Edukacyjnej 
wartości dodanej (EWD). EWD, to przyrost 
wiedzy uczniów w wyniku procesu edukacyj-
nego. Uzyskanie najwyższego wyniku EWD 
wśród szkół powiatu legionowskiego po-
twierdza, że nasza szkoła kształci coraz efek-
tywniej i nowocześniej. Wskaźnik EWD nale-
ży traktować jako ważną informację zwrotną 
dla szkoły, wspierającą podejmowanie decyzji 
o kierunkach rozwoju.

Kolejnym powodem popularności szko-
ły są coraz wyższe wyniki egzaminów matu-
ralnych. Ubiegłoroczni absolwenci uzyskali 
najwyższy średni wynik z języka polskiego 
na poziomie podstawowym w powiecie legio-
nowskim. Zdawalność egzaminu maturalne-
go z języków jest wyższa od średniej krajowej, 

natomiast musimy jeszcze popracować nad 
matematyką, chociaż osiągnęliśmy i tak wyż-
szy wynik niż średnia województwa.

Szkoła bardzo dobrze przygotowuje do 
wykonywania zawodu, o czym świadczą wy-
niki egzaminów zawodowych.  Warto pod-
kreślić, że  uczniowie TEPiT-u (Technikum 
Eksploatacji Portów i Terminali) i TŻiUG 
(Technikum Żywienia i Usług Gastronomicz-
nych) zdali egzamin w 100%. Logistycy i ho-
telarze osiągnęli również wysokie noty.

Powyższe sukcesy sprawiły, że serocka 
placówka, jako jedyna z powiatu legionow-
skiego, znalazła się wśród najlepszych techni-
ków województwa mazowieckiego w ogólno-
polskim rankingu Perspektywy 2017. 

Warto dodać, że nasi uczniowie z suk-
cesem biorą udział w wielu konkursach 
i olimpiadach. Możemy pochwalić się fina-
listką Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycz-
nej. Uczeń naszej szkoły został wyróżniony 
w kategorii poezja szkół ponadgimnazjal-
nych w XXII Ogólnopolskim Konkursie Li-
terackim im. Marii Konopnickiej. Zajmujemy 
również czołowe miejsca w sporcie, np. teni-
sie stołowym, piłce koszykowej. 

W ramach współpracy międzynarodowej 
kontynuujemy wymianę polsko-niemiecką  
ze szkołą w Wetzlar.  W planach jest również 
wizyta w czeskiej szkole.

W ramach programu „Powiat otwartych 
szans” uczniowie uczestniczą w wycieczkach, 
które uatrakcyjniają naukę. Podczas wyjaz-

dów oglądają miejsca związane z polską hi-
storią i kulturą, ale także poznają tajniki swo-
ich zawodów.

Ważnym elementem życia szkoły jest 
angażowanie w społeczno-kulturalne wy-
darzenia miasta i regionu. Serocka szkoła 

słynie z gościnności, a w swych murach 
przyjmuje władze miasta i powiatu, senio-
rów oraz młodzież okolicznych gimnazjów. 
Wszyscy dostrzegają świetnie wyposażoną 
bazę lokalową, przede wszystkim najnowo-
cześniejszą w regionie pracownię gastrono-

miczną i nowo powstające, supernowocze-
sne boisko. 

Zachęcamy do odwiedzenia naszej pla-
cówki oraz obejrzenia strony internetowej 
oraz strony na facebooku. 

Anna Gruszczyńska

Stowarzyszenie Sympatyków Nowej Wsi gościło 
na Gali Finałowej wręczenia nagród w Pałacu Prezydenckim

Zarząd Stowarzyszenia Sympatyków No-
wej Wsi we wrześniu 2017 r. złożył wniosek 
o Nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej „Dla Dobra Wspólnego”.

Nagroda ma na celu promowanie postaw, 
działań i projektów obywatelskich na rzecz 
dobra wspólnego; ma honorować szczególnie 
zaangażowane osoby, organizacje pozarządo-
we i wartościowe przedsięwzięcia społeczne 
budujące wspólnotę obywatelską. 

Przyznanie tej nagrody następuje poprzez 
rekomendację członków Kapituły Nagrody. 
Nagroda przyznawana jest w trzech katego-
riach:

Człowiek – lider
Dzieło – przedsięwzięcie, projekt
Instytucja – organizacja.
W tym roku zostało złożonych ponad 

300 wniosków. Nasze Stowarzyszenie mia-
ło bardzo silną konkurencję i nie udało się 

zdobyć nagrody, ale dostrzeżono nasz wkład 
pracy w działalność społeczną i zostaliśmy 
zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego na Galę  
Finałową wręczenia nagród.

Pan Prezydent RP Andrzej Duda przed 
wręczeniem nagród, w ciepłych słowach 
podziękował wszystkim, którzy działają dla 
dobra wspólnego – budują społeczeństwo 
obywatelskie. Podkreślił, że im więcej z nas 
będzie się angażowało w takie działania, im 
więcej polskich obywateli będzie dostrzega-
ło taką potrzebę działania, im więcej będzie 
pamiętało o tym, aby dać coś od siebie, i im 
więcej będzie wolontariuszy, tym bardziej bę-
dziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy społe-
czeństwem obywatelskim.

Podkreślił, że budowanie takiego społe-
czeństwa, to nic innego jak dostrzeganie dru-
giego człowieka oraz dostrzeganie potrzeb 
i problemów otaczającej nas rzeczywistości.

Na Gali Finałowej, podczas prezenta-
cji nagrodzonych, mogliśmy zobaczyć pra-
cę społeczną tych ludzi, którzy z oddaniem 
zmieniają na lepsze nasz najbliższy świat.

Wśród nagrodzonych były osoby, które 
pomagają ludziom doświadczającym cier-
pienia z powodu niepełnosprawności, czy 
krytycznej sytuacji  życiowej, osoby pracujące 
z trudną młodzieżą, a także osoby zaangażo-
wane w budowanie patriotycznych postaw                     
i wspólnotowych więzi.

Mimo, że nie otrzymaliśmy nagrody, to 
warto było być uczestnikiem tej uroczystości, 
bowiem działania społeczne innych, to inspi-
racja do dalszej – dla nas – pracy dla dobra 
wspólnego.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia
Jadwiga Stradomska

9. listopada 2017
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Niepodległościowe Święto w Serocku

Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości 
było procesem stopniowym, a sam wybór wła-
śnie 11 listopada na dzień jej obchodów nie był 
przypadkowy. Tego dnia w 1918 roku, po kapi-
tulacji Niemiec, zakończyła się I Wojna Świa-
towa i tego dnia honorujemy pamięć naszych 
przodków walczących o wolność, niepodległość 
i braterstwo.

Serockie obchody Narodowego Świę-
ta Niepodległości, 10 listopada, rozpoczęła 
uroczysta sesja Rady Miejskiej w Serocku. 
Zgromadzeni goście wysłuchali podczas niej 
niezwykle interesującego wykładu prof. Janu-

sza Odziemkowskiego, w którym przedstawił 
splot wielu wydarzeń warunkujących odzy-
skanie przez Polskę niepodległości po 123 la-
tach niewoli. Do znaczenia zwycięstwa sprzed 
99 lat, nawiązali również w swych wystąpie-
niach Przewodniczący Rady Miejskiej Artur 
Borkowski oraz burmistrz Sylwester Sokol-
nicki. Rocznicowe spotkanie było okazją do 
uhonorowania osób zasłużonych dla Serocka. 
Dzięki swym działaniom wniosły one zauwa-
żalny wkład w różne dziedziny funkcjono-
wania lokalnej wspólnoty. Medal Za zasługi 
dla Miasta i Gminy Serock, otrzymały panie: 

Wprowadzenie stanu wojennego w grud-
niu 1981 roku należy do najbardziej drama-
tycznych wydarzeń w powojennej historii 
Polski. Nie słabną dyskusje wśród history-
ków i polityków nad oceną o celowości jego 
wprowadzenia. Rocznicę wprowadzenia sta-
nu wojennego zwykło się w mediach tytuło-
wać „niedzielą bez Teleranka”. To określenie 
zapewne przypomina emocje towarzyszące 
Polakom 13 grudnia 1981 roku, kiedy od 6.00 
rano w telewizji puszczano co chwilę prze-
mówienie generała Wojciecha Jaruzelskiego, 
w którym informował o wprowadzeniu stanu 
wojennego. Dzieci nie rozumiały, czemu nie 
będą mogły obejrzeć ulubionego „Teleranka”, 
dorosłym trudno było im wytłumaczyć groź-
bę wojny, tym bardziej, że sami nie wiedzieli, 
z czym ów stan się wiąże, a jeżeli wojna, to 
z kim.

Władze komunistyczne, obawiając się 
jej utraty w związku z silnymi działaniami 
Niezależnego Samorządnego Związku Zawo-
dowego „Solidarność”, 13 grudnia na mocy 
podjętej niejednogłośnie uchwały Rady Pań-
stwa z 12 grudnia, na polecenie Wojskowej 
Rady Ocalenia Narodowego, wprowadziły 
stan wojenny. Podjęcie decyzji o jego wpro-
wadzeniu argumentowano jednak groźbą za-
machu stanu, załamaniem gospodarki, możli-
wością interwencji ze strony radzieckiej.

O północy z soboty na niedzielę oddziały 
ZOMO rozpoczęły aresztowania przedsta-
wicieli opozycji, uznanych za groźnych dla 
bezpieczeństwa państwa. Wyłączono obiek-
ty teletransmisyjne i centrale telefoniczne, 
wprowadzono cenzurę korespondencji. Za-
kazano organizowania strajków, zgroma-
dzeń działalności związkowej i społecznej. 

Zdeponowano broń i amunicję rezerwistów. 
Wprowadzono godzinę milicyjną oraz zakaz 
wyjazdów zagranicznych, zawieszono zajęcia 
szkolne, wprowadzono system kartkowej dys-
trybucji artykułów pierwszej potrzeby. Ulice 
zapełniły się czołgami, słychać było strzały 
do demonstrantów, rozgorzały zamieszki. Już 
pierwszego dnia internowano blisko 3,5 ty-
siąca osób. Ostatecznie ich liczba wzrosła 
do 10000. Stan wojenny został zawieszony 
31 grudnia 1982 roku, zniesiony 22 lipca 
1983 roku.

Instytut Pamięci Narodowej organizuje 
kampanię społeczną upamiętniającą ofiary 
stanu wojennego, przez symboliczne zapa-
lenie w oknie świeczki 13 grudnia o 19.30. 
Zachęcamy Państwa do włączenia się do tej 
akcji pamięci.

Redakcja

"Niedziela bez Teleranka" 
- 36. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Gabriela Wierzbicka-Dybek, Ewa Grzybow-
ska, Danuta Prusinowska oraz Płk Ireneusz 
Fura. Nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia 
w dziedzinie kultury i sportu przyjęli pano-
wie: Jan Krutul, Arkadiusz Siemiński, Ma-
riusz Śledziewski, Mariusz Rosiński i Mariusz 
Kusiak. List gratulacyjny za zaangażowanie 
w realizację wydarzeń promocyjnych w roku 
jubileuszu 600-lecia nadania Serockowi praw 
miejskich otrzymała pani Anna Romanow-
ska, sołtys Stanisławowa. Wyróżnienie za 
upowszechnianie idei patriotyzmu i podtrzy-
mywania tradycji narodowych, otrzymała 

Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego 
w Zegrzu, której uczniowie przygotowali 
film ze spotkań z więźniami obozów kon-
centracyjnych funkcjonujących w czasie 
II wojny światowej.

Serocką uroczystą sesję zaszczyciło swą 
obecnością wielu znamienitych gości, przed-
stawicieli samorządów, wojska i policji, księża 
z dekanatu serockiego, radni, sołtysi i miesz-
kańcy.

Tego dnia również, pod płytą pamiątko-
wą na ścianie ratusza, podopieczni Środowi-
skowego Domu Samopomocy w Serocku zło-
żyli własnoręcznie przygotowaną wiązankę.

W dniu Narodowego Święta Niepod-
ległości, 11 listopada, obchody zwycięstwa 
z 1918 roku, rozpoczęła uroczysta Msza św. 
w serockim kościele z udziałem pocztów 
sztandarowych gminnych jednostek straży 
pożarnej, placówek oświatowych, wojska, 

przedstawicieli samorządu, policji, harce-
rzy, skautów i licznie przybyłych mieszkań-
ców. Wartę przed drzwiami kościoła pełnili 
„Żołnierze Mazowsza” w strojach z okresu 
niepodległościowego. Eucharystię tego dnia 
celebrowali proboszczowie parafii z Dzier-
żenina, Woli Kiełpińskiej i Serocka. Słowa 
księży koncentrowały się na historycznych 
wydarzeniach sprzed lat, znaczeniu narodo-
wych wartości i ich realnym zagrożeniu we 
współczesnym świecie.

Po Mszy św. kompania honorowa Cen-
trum Szkolenia Łączności i Informatyki w Ze-
grzu oraz poczty sztandarowe poprowadziły 
uczestników niepodległościowego spotkania 
na plac przy rynku, gdzie po odczytaniu ape-
lu pamięci, przedstawiciele wielu środowisk 
tradycyjnie złożyli wieńce, wiązanki i ustawi-
li symboliczne znicze. W czasie uroczystości 
wartę pełnili radni, strażacy, rekonstruktorzy, 

harcerze, skauci i żołnierze. Jak zwykle uroczy-
stości towarzyszyła salwa honorowa, a na rynku 
pokaz sprzętu wojskowego przygotowany przez 
żołnierzy CSŁiI w Zegrzu. Mieszkańcy i goście 
powiewając biało-czerwonymi chorągiewka-
mi uczestniczyli również w koncercie pieśni 
patriotycznych przed ratuszem. Wykonały je 
Chór Miasta i Gminy Serock Cantores Adalber-
ti pod kierownictwem Jana Krutula oraz zespół 
Kantyczki pod kierownictwem Moniki Misiury 
działający przy Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Serocku. Widzowie usłyszeli utwory takie jak 
m.in. „Maki” czy „Kurdesz” oraz zostali zapro-
szeni do wspólnego śpiewania sentymentalnej 
„Pierwszej Kadrowej”. Wspólne świętowanie 
zakończyliśmy rozgrzewając się gorącą gro-
chówką z kuchni polowej.

Dziękujemy Państwu za przybycie.
Referat Komunikacji Społecznej 

i Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
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23 listopada 2017 roku w Ośrodku Oran-
ge Szkolenia odbyło się spotkanie podsu-
mowujące jubileusz 600-lecia nadania praw 
miejskich Serockowi. Można powiedzieć, 
że  było ono kolejnym rozdziałem opowieści 
o Mieście - które obchodziło swoje wielkie 
święto - i o jego Mieszkańcach, którzy po-
dejmowali działania, aby to Miasto nie tylko 
liczyło się w regionie, ale przede wszystkim 
było znane dzięki wielowiekowej historii 
i współczesnemu potencjałowi. 

Przez ponad rok opowiadaliśmy historię 
Serocka – przy okazji wielu wydarzeń zorga-
nizowanych w ramach jubileuszu, ale również 
poprzez wiele przedsięwzięć, w które włą-
czyli się mieszkańcy. I to na nich chcieliśmy 
zwrócić szczególną uwagę podczas spotkania 
podsumowującego obchody. Bez pomocy 
i zaangażowania Mieszkańców Miasta i Gmi-
ny Serock ten wielki jubileusz nie miałby tak 
wielkiego znaczenia i nie zyskałby tak wyjąt-
kowej formy. Izba Pamięci i Tradycji Rybac-
kich - otwarta w kwietniu bieżącego roku  
– powstała w dużej mierze dzięki przychylno-
ści Serocczan, którzy podarowali nam swoje 
dokumenty, fotografie, pamiątki. Dzielili się 

z nami swoimi wspomnieniami o dawnym 
Serocku i opowiadali różnego rodzaju cie-
kawostki. Przy współpracy z mieszkańcami 
powstał film promocyjny opowiadający o hi-
storii Serocka. Serocczanie zaprezentowali 
się w Wojciechowym korowodzie w strojach 
i prezentacjach nawiązujących do dziejów 
miasta. To także mieszkańcy gminy i jej sym-

patycy wsparli nas w organizacji lipcowego 
Pikniku Historycznego.

Mieszkańcy świętują 
 i współtworzą jubileusz 

Czwartkowe spotkanie rozpoczął bur-
mistrz Sylwester Sokolnicki. Podsumowując 
zrealizowane w ramach jubileuszu działania 
zaprosił gości do obejrzenia filmu obrazują-
cego jubileuszowe przedsięwzięcia. Dopiero 
na przygotowanym filmie można było zoba-
czyć jak wiele akcji – dzięki współpracy wie-
lu, wielu osób – udało się w roku jubileuszo-
wym zorganizować, jaką nadano im rangę 

Obchody 600-lecia za nami... sposób włączyły się w obchody jubileuszu. 
Podziękowaliśmy sponsorom, przedstawicie-
lom placówek oświatowych, duchowieństwa, 
stowarzyszeń, dzięki których wsparciu i zaan-
gażowaniu wszystkie te przedsięwzięcia mo-
gły być zrealizowane. 

Szczególne wyrazy wdzięczności przeka-
zaliśmy grupie historyków którzy są współau-
torami tak wyczekiwanej przez nas publikacji 
historycznej pt.  „Serock i Mazowsze na prze-
strzeni wieków – studia z okazji 600-lecia na-
dania Serockowi praw miejskich”. O publika-
cji i jej autorach – opowiemy w dalszej części. 

Pisma gratulacyjne przekazaliśmy szero-
kiej grupie mieszkańców i sympatyków Se-
rocka, którzy wnieśli osobisty wkład i pomoc 
podczas tworzenia Izby Pamięci i Tradycji 
Rybackich w Serocku.

Publikacja, 
 jakiej jeszcze w Serocku 
– i o Serocku – nie było

Kolejna część spotkania poświęcona była 
promocji publikacji historycznej pt.  „Serock 
i Mazowsze na przestrzeni wieków – studia 
z okazji 600-lecia nadania Serockowi praw 
miejskich”. Publikacji – co podkreślają jej 
współautorzy – niezwykłej, bo ukazującej 
– po raz pierwszy – tak szerokie spojrzenie na 
dzieje Serocka jako całość. 

Autorami publikacji są historycy, którzy 
rok temu wygłosili wykłady podczas kon-
ferencji „Serock i Mazowsze na przestrzeni 
wieków” i - co chcemy szczególnie podkre-
ślić – którzy w wyjątkowy sposób wsparli na-
sze jubileuszowe działania. Ponoć nieczęsto 
zdarza się tak owocna współpraca szerokiej 
grupy historyków z samorządami – o czym 
wspomniał profesor Radosław Lolo – redak-
tor naukowy serockiej publikacji. Profesor 
na wstępie opowiedział o tym, o czym przy 
powstawaniu tego typu publikacji się nie 
mówi, czyli o całym trudnym procesie nada-
wania jej kształtu i współpracy redaktorów 
ze współautorami, korektorami, wydawnic-

twem i osobami współpracującymi. Zwrócił 
jednak uwagę na wysoki poziom współpracy 
na wszystkich szczeblach przy działaniach 
nad niniejszą książką.  „Publikacja ma układ 
chronologiczny. Otwiera ją tekst Elżbiety Ko-
walczyk – Heyman ukazujący gród serocki na 
tle procesów tworzenia się sieci grodowej Ma-
zowsza w okresie państwa wczesnopiastow-
skiego i wczesnej fazy rozbicia dzielnicowego. 
(…) Całość zamyka zaś bibliografia (…). Jest 
to pierwsze tak obszerne zestawienie źródeł 
i literatury dziejów Serocka w historiografii. 
Autorzy sięgnęli do zasobów sześciu polskich 
archiwów państwowych i kościelnych oraz 
jednego zagranicznego. Wykorzystali łącznie 
niemal dwadzieścia tytułów prasowych – lo-
kalnych i ogólnopolskich. Nie mniej bogaty 
jest tu różnoraki i dotyczący różnych epok 
historycznych materiał źródłowy wydany 
drukiem” (ze wstępu Sławomira Jakubczaka 
i Radosława Lolo – redaktorów wydania).

Autorzy publikacji opowiedzieli uczestni-
kom spotkania o swoich artykułach w niej za-
wartych, o wyborze tematów, a także o tym, co 
nie znalazło się w publikacji i nad czym warto 
w przyszłości pracować. „Niniejsza książka w 
swym założeniu nie miała być monografią dzie-
jów i współczesności Serocka, bo po prostu być 
nią nie mogła. Główna przyczyna jest taka, że 
Serock rzadko stanowił dotychczas przedmiot 
monograficznych badań historyków, history-

ków sztuki czy etnologów. A bez nich w miarę 
kompletna monografia powstać przecież nie 
może, bo nikt nie podejmie się w dzisiejszych 
czasach pisania syntezy dziejów głównie na 
podstawie źródeł. Stąd też wynikają luki chro-
nologiczne w niniejszym tomie” (wstęp). Na 
potrzeby wydania monografii uwagę zwrócił 
również dr Sławomir Jakubczak proponując 
jako datę jej powstania rok 2023 – setną roczni-
cę odzyskania przez Serock praw miejskich.

Każdy z uczestników spotkania otrzymał 
egzemplarz publikacji, w podziękowaniu za 
wspólne świętowanie serockiego jubileuszu. 

Uroczystość zakończyła się krótkim kon-
certem pieśni inspirowanych muzyką Jacka 
Kaczmarskiego oraz zapowiedzią obchodów 
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodle-
głości „Serockie drogi do Wolności”.

W imieniu władz samorządowych Mia-
sta i Gminy Serock, jeszcze raz serdecznie 
dziękujemy wszystkim Mieszkańcom i sym-
patykom gminy za wspólne świętowanie. Za-
chęcamy do śledzenia strony www.historia.
serock.pl, na której znajdą się materiały pod-
sumowujące 600-lecie, do oglądania wystawy 
w ratuszu oraz śledzenia kanału na youtube 
„Serocka Kronika”, gdzie można obejrzeć 
relacje filmowe z jubileuszowych przedsię-
wzięć, film opowiadający o historii gminy, 
a niebawem – film podsumowujący obchody.

Redakcja

i jak wielkie emocje towarzyszyły wszystkim 
przedsięwzięciom. 

Warto jeszcze raz podkreślić, że to wiel-
kie święto miasta nie mogłoby się odbyć bez 
jego Mieszkańców, tak silnie związanych 
z tym miejscem! Pamiątkowymi Medalami 
600-lecia chcieliśmy podczas spotkania po-
dziękować wszystkim osobom, które w różny 
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KULTURA

Garnizonowa jesień z monodramem z historią w tle

W październiku i listopadzie b.r. Stowa-
rzyszenie Kulturalny Serock zrealizowało za-
danie zlecone przez Ministra Obrony Naro-
dowej we współpracy z Klubem Dowództwa 
Garnizonu Warszawa, polegające na zorga-
nizowaniu festiwalu teatralnego pod nazwą: 
"Garnizonowa jesień z monodramem z histo-
rią w tle".

Pierwszą odsłoną jesiennych spotkań 
z monodramem był dwudniowy kon-
kurs, w którym udział wzięli artyści z ośrod-
ków kultury z różnych rejonów Polski. Pre-
zentacjom scenicznym przyglądała się Rada 
Artystyczna w składzie: prof. dr hab. Wiesław 
Komasa, prof. dr hab. Zygmunt Matuszak, 
Karol Stępkowski i Anna Kutkowska. Każdy 
pokaz zwieńczony był dyskusją z publicz-
nością z udziałem wykonawców i członków 
Rady. Zwycięzcą konkursu został Jacek Sa-
wicki z Suwalskiego Ośrodka Kultury, który 
przedstawił monodram "Moskwa – Pietuszki" 
w reżyserii Jolanty Hinc-Mackiewicz. 

Druga odsłona festiwalu to pokaz mi-
strzowski monodramu "Zupa rybna w Odes-
sie" w wykonaniu Sebastiana Rysia, w reżyse-
rii Julii Mark. Aktor przybliżył warszawskiej 
publiczności sylwetkę Jana Karskiego, poli-
tycznego emisariusza władz Polskiego Pań-
stwa Podziemnego. Po spektaklu odbyła się 

dyskusja z udziałem publiczności, odtwórcy 
głównej roli, historyka dr Stefana Ciary i ak-
torki Anny Kutkowskiej. Spotkanie prowadził 
aktor Łukasz Kruszewski.

Zwieńczeniem "Garnizonowej jesieni 
z monodramem z historią w tle", a zarazem 
trzecią jej odsłoną, był pokaz mistrzowski 
w wykonaniu Szymona Majchrzaka, studenta 
Akademii Sztuki Teatralnej w Krakowie. Ar-
tysta zaprezentował monodram pt. „Pokuć”, 
w którym poruszony został temat opuszcza-

nia przez Polaków Kresów Północnych pod-
czas ekspatriacji w latach 1946-1958. Po spek-
taklu również odbyła się dyskusja z udziałem 
publiczności, odtwórcy głównej roli, reżysera 
monodramu Ewy Czapik-Kowalewskiej oraz 
ekspertów: historyka dr Artura Bojarskiego 
i reżysera Konrada Łęckiego. Spotkanie pro-
wadził aktor Dominik Bąk.

Festiwal zamknęła Prezes Stowarzysze-
nia Kulturalny Serock Monika Szymańska, 
która w kilku słowach podsumowała cały 
projekt i podziękowała kierownikowi Klu-
bu DGW ppłk. Tomaszowi Cholewińskie-
mu i jego pracownikom (w szczególności 
Betinie Dubiel, która była pomysłodaw-
czynią i inicjatorką Garnizonowej Jesieni) 
za wspólne działania przy tym twórczym 
zadaniu. Podziękowania należały się także 
zaangażowanym w projekt członkom Sto-
warzyszenia Kulturalny Serock: Małgorzacie 
Sarełło, Justynie Matuszewskiej, Agnieszce 
Burdzy oraz Annie Kutkowskiej.

Jesienne spotkania z monodramem, 
najtrudniejszą formą teatralną, były waż-
nym i wartościowym wydarzeniem, pełnym 
wzruszeń, artyzmu i mądrości, wydarzeniem 
skłaniającym do refleksji i pochylenia się nad 
naszą historią. 

Stowarzyszenie Kulturalny Serock
Internet stał się już częścią naszego co-

dziennego życia. Korzystamy z niego prak-
tycznie wszyscy i coraz częściej, co sprawia, 
że potrzebujemy dostępu do coraz szybszych 
usług. 

Biorąc pod uwagę potrzeby lokalnej 
społeczności oraz działania zainicjowane na 
przełomie 2016 i 2017 roku zwiększające do-
stępność infrastruktury szerokopasmowej, 
Urząd Miasta i Gminy w Serocku oraz Oran-
ge Polska rozpoczęli współpracę w celu budo-
wy sieci światłowodowej. Będzie miała ona 
znaczący wpływ na proces inwestycyjny oraz 
terminy realizacji sieci światłowodowej. Roz-

poczęcie działań planowane jest na 2018 rok. 
Orange Światłowód zapewni mieszkańcom 
Internet o imponującej prędkości 300 Mb/s, 
bogatą ofertę telewizji i telefonię najwyższej 
jakości. 

Inwestycja będzie realizowana w dwóch 
etapach. Pierwszy etap inwestycji obejmie 350 
punktów adresowych skupionych w centrum 
Serocka. W drugim etapie, obejmującym bli-
sko 1900 gospodarstw domowych położo-
nych na terenie Miasta i Gminy Serock oraz 
5 szkół, Orange skorzysta z dofinansowania 
z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
(POPC). Lista punktów adresowych planowa-

nych do objęcia zasięgiem sieci dostępna jest 
na stronie Centrum Projektów Polska Cyfro-
wa: https://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/
obszar_3_1_14_29_28.pdf

W chwili obecnej prace projektowo-
-koncepcyjne zostały zakończone, a opera-
tor Orange przystępuje do wykonania ma-
gistrali światłowodowej, która przyczyni się 
do udostępnienia nowoczesnych technologii 
mieszkańcom Serocka. Prace prowadzone są 
w centrum miasta i po ich zakończeniu bę-
dzie możliwe przystąpienie do udostępniania 
łącza światłowodowego wszystkim zaintere-
sowanym.

Seroccy seniorzy odwiedzili Powązki 

Światłowód będzie w Serocku

Słuchacze Serockiej Akademii Seniora 
odwiedzili Cmentarz Powązkowski w War-
szawie.  Na żadnym innym cmentarzu w Pol-
sce nie znajdziemy grobów tylu sławnych lu-
dzi co na Powązkach. Cmentarz to nie tylko 
miejsce pochówku najbliższych, to kronika 
dziejów narodu, świadek przeszłości, symbol 
życia nie śmierci.  

Zwiedzanie rozpoczęło się od Cmentarza 
Wojskowego, który założony przed 100 laty 
jako cmentarz prawosławny, jest miejscem 
pochówku żołnierzy różnych narodowości, 
uczestników powstań narodowych, żołnierzy 
września 1939 r. Szczególne przemówiły do 
naszych serc liczne groby powstańców war-
szawskich.

W Alei Zasłużonych obok prominentnych 
polityków z okresu PRL-u spoczywa wiele zna-
nych i zasłużonych osób, ludzi nauki i kultury 
– Polaków znanych z pierwszych stron gazet. 
Zaduma nad kruchością ludzkiego życia to-
warzyszyła nam przy grobach ofiar katastrofy 
smoleńskiej. Byliśmy też na „łączce”, gdzie zako-
pywane były zwłoki wielu wspaniałych Polaków 
pomordowanych w więzieniach stalinowskich. 
Obecnie ich szczątki są przenoszone w godne 
miejsce, do nowo zbudowanego Mauzoleum. 

Seniorzy odwiedzili też Stare Powązki - 

cmentarz założony pod koniec XVIII wieku, 
najstarszy, nieprzerwanie działający cmentarz 
w Warszawie, na którym pochowano około 
miliona osób. Można tu podziwiać piękne, 
stare grobowce, rzeźby nagrobne, oryginalne 
epitafia. Nagrobne pomniki tworzyli tu naj-
wybitniejsi polscy rzeźbiarze XIX i XX wieku. 
Są tu groby znanych pisarzy, poetów, aktorów, 
polityków, artystów – nie sposób wszystkich 
wymienić i spamiętać. Niektórzy odeszli od 

nas całkiem niedawno jak Danuta Szaflarska, 
czy Wojciech Młynarski. Na tym cmentarzu 
spoczywa również Jerzy Waldorff założyciel 
Społecznego Komitetu Opieki nad Stary-
mi Powązkami, którego dzieło odnowy tego 
cmentarza jest kontynuowane.

Dla uczestników wyjazdu była to lekcja 
historii, patriotyzmu oraz refleksji nad wła-
snym życiem. 

Serocka Akademia Seniora  
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KULTURA

Wieczór w Teatrze: „Przyszedł mężczyzna do kobiety”

KULTURA

Dzień postaci z bajek w bibliotece

W sobotę, 4 listopada 2017 roku, w bi-
bliotece, bogato przystrojonej bajkowymi de-
koracjami, liczna grupa dzieci przeniosła się 
na kilka godzin w wyczarowany świat baśni 
znanych im od najmłodszych lat.

Na początku miłośnicy bajkowych wra-
żeń spotkali się z Panem Kleksem w jego 
Laboratorium, gdzie dzięki połączeniu kilku 
składników powstały magiczne mikstury. 
Z kolejnymi bajkowymi postaciami dzieci 
spotkały się dzięki specjalnemu wehikułowi 
czasu, którym podróżowały podczas całego 
spotkania.

Kopciuszkowi, który chciał zdążyć na bal, 
pomogły wybrać groch z popiołu, Czerwone-
mu Kapturkowi - przygotować koszyczek dla 
chorej babci. Złotą rybkę gorąco poprosiły 
o spełnienie życzeń. Kolejnymi zadaniami dla 
dzieci były baśniowe zgadywanki. Trzeba było 
rozpoznać jakie bajki Andersena obrazują pre-
zentowane ilustracje. Mali fani bajek posłucha-
li piosenki Edyty Geppert „Miasteczko pana 
Andersena”, a także wypili wcześniej przygoto-
wany eliksir na spokojny sen, który przeniósł 
je do krainy dobranocek. Dzieci miały okazję 
zapoznać się z postaciami z bajek, które oglą-

dali w dzieciństwie ich rodzice, takich jak „Ja-
cek i Agatka”, ,, Coralgol”, „Miś Uszatek”, „Bajki 
z Mchu i Paproci”, 'Wilk i Zając”, „Przygód kil-
ka Wróbla Ćwirka”, czy „Gąska Balbinka”.

Z ogromnym zainteresowaniem oglądały 
bajkę „O krasnoludkach i sierotce Marysi”, 
wyświetlaną ze starego projektora. Podczas 
całego spotkania z płyt gramofonowych roz-
brzmiewały słuchowiska z lat 70-tych i 80-
tych. Dzięki temu dzieci przekonały się, jak 
kiedyś ich rodzice i dziadkowie mogli słuchać 
i oglądać bajki.

CKiCz w Serocku

KULTURA

Koncert pełen niespodzianek z okazji Dnia Seniora
Październikowy  koncert z okazji Dnia Se-

niora był pełen muzycznych niespodzianek...
Szeroki repertuar - od muzyki klasycznej 

po najbardziej znane melodie polskiej muzyki 
rozrywkowej w wykonaniu utalentowanych ar-
tystów - odrobina magii w wykonaniu „czaru-
jącego” iluzjonisty oraz kilka drobnych atrakcji 
przygotowanych przez organizatorów i gospo-
darza spotkania, złożyło się na sobotni wieczór 
pełen niespodzianek z okazji Dnia Seniora.

Autor koncertu Dyrektor Tomasz Gęsi-
kowski przywitał serdecznie Seniorów oraz 

zaprosił na scenę gospodarza wieczoru, 
Burmistrza Sylwestra Sokolnickiego. Bur-
mistrz w swym przemówieniu podziękował 
m.in. za dotychczasową aktywność i zwięk-
szającą się rolę Seniorów w życiu społecz-
nym miasta i gminy oraz tradycyjnie złożył 
Im życzenia.

Podczas koncertu usłyszeliśmy utwory 
„Dla Elizy” oraz „Romans” w aranżacji na gi-
tarę w wykonaniu Aleksandra Kabacińskiego, 
muzyka, który prowadzi zajęcia nauki gry na 
gitarze w CKiCz w Serocku.

W dalszej części programu zaprezen-
towali się absolwenci akademii Muzycznej 
im. Fryderyka Chopina w Warszawie, skrzy-
paczka Kornelia Gadzka, wiolonczelistka 
Karolina Pływaczewska oraz pianista Jakub 
Kitowski. Usłyszeliśmy min. popularny i lu-
biany węgierski utwór Vittorio Montiego 
„Czardasz” , "Marzenie" R. Schumana.

Na przykładzie, krótkich filmów ukazu-
jących Seniorów w rolach: modelki, biegacza 
oraz kajakarza, pokazaliśmy, że nigdy nie jest 
za późno na ich realizacje swoich marzeń.

Publiczność oczarował iluzjonista i ko-
mik Tomasz Bieliński. Widzowie bardzo 
szybko weszli w interakcje z magikiem, który 
szybko pozyskiwał asystentów do swych ilu-
zji. Pokaz pobudził nie tylko wyobraźnię wi-
dzów, ale i rozbudził w nich dziecięcą radość.

Jak za dawnych lat poczuli się widzo-
wie słuchając artystów z teatru muzycznego 
Sabat. Artyści Mariusz Jaśko, Tomasz Czer-
ski oraz Agnieszka Wojciechowska zabrali 
wszystkich w sentymentalną podróż muzycz-
ną.  Usłyszeliśmy ponadczasowe utwory takie 

jak  „Nie Spoczniemy” Czerwonych Gitar, 
„Powrócisz tu” Ireny Santor, „Małgośka” Ma-
ryli Rodowicz czy „Anna” Stana Borysa, który 
przekazał Seniorom serdeczne pozdrowienia. 
Stan Borys niedawno skończył 76 lat, wciąż 
jest osobą bardzo aktywną. Jego marzeniem 
jest wspiąć się na Kilimandżaro. I znając jego 
zawziętość, na pewno wkrótce tego dokona!

To był naprawdę miły i sympatyczny wie-
czór. Publiczność mogła się rozkoszować dobrą 
muzyką podczas koncertu zorganizowanego 
przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Seroc-

ku oraz słodkim poczęstunkiem przygotowa-
nym dzięki inicjatywie Pani Kierownik Ośrod-
ka Pomocy Społecznej Anny Orłowskiej.

Życzymy wszystkim Państwu, aby pamięć 
o osobach starszych towarzyszyła Wam każ-
dego dnia, a aktywność i pasja nie opuszczały 
Państwa nigdy! 

Jeśli chcielibyście Państwo podzielić się 
swoim talentem, artystycznymi uzdolnienia-
mi.  Zapraszamy do udziału w serockiej „Ta-
lentiadzie” już w lutym.

CKiCz w Serocku

W niedzielę 19.11 spotkaliśmy się w Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, aby 
w ramach spotkań ,,Wieczór w Teatrze” obej-
rzeć sztukę Siemiona Złotnikowa „Przyszedł 
mężczyzna do kobiety”.  Dzięki pełnej sce-
nografii, światłom i atmosferze stworzonej 
przez aktorów wszyscy od razu poczuli się jak 
w prawdziwym teatrze. Wspaniałe kreacje 
aktorskie Violi Arlak i Tadeusza Chudeckiego 
rozbawiały i wzruszały publiczność.

„Przyszedł mężczyzna do kobiety” to 
tragifarsa o ludziach „po przejściach”, którzy 

poszukują nowej miłości. To utwór, który głę-
boko, a jednocześnie z „przymrużeniem oka” 
opowiada historię Niny i Wiktora – dwojga 
ludzi, którzy po poprzednich rozstaniach nie 
mogą sobie znaleźć miejsca w życiu i nie po-
trafią się pogodzić ze swoją samotnością. Bo-
haterowie dramatu desperacko, ale też z dużą 
dozą szaleństwa pragną udowodnić sobie 
i innym, że wciąż zasługują na miłość i są do 
niej zdolni. Różnymi, często surrealistyczny-
mi sposobami, pragną zwrócić na siebie uwa-
gę, dać do zrozumienia, że są w stanie wciąż 

pięknie kochać, a co najważniejsze - lepiej niż 
dotąd szanować drugiego człowieka i jego 
miłość.

W przerwie zaprosiliśmy widzów do 
bufetu teatralnego na kawę, herbatę i zimne 
napoje, które serwował nasz Partner - Restau-
racja Złoty Lin. 

Bardzo cieszymy się, że wszystkie bilety 
zostały sprzedane, aktorzy uwielbiają grać 
przy pełnej widowni, a my, organizatorzy je-
steśmy dumni i pięknie Państwu dziękujemy.

CKiCz w Serocku

KULTURA

Warsztaty plastyczne dla dorosłych
Sztuka użytkowa w przedświątecznym klimacie zagościła na sobotnich zajęciach plastycz-

nych dla dorosłych. Uczestniczki zajęć stworzyły drzewka świąteczne. Bazę do nich stanowiła 
duża szyszka oraz słoik, połączone z różnymi elementami dekoracyjnymi, farbą oraz inwencją 
twórczą każdej z kreatorek dały naprawdę zaskakujące efekty. Takie ozdoby świąteczne, są naj-
wdzięczniejszym tematem do wykonania przed świętami.

Zajęcia odbywają się pod okiem wykwalifikowanego instruktora w miłej i przyjaznej at-
mosferze, w której tworzy się z przyjemnością.

Na kolejne warsztaty także w klimacie świątecznym zapraszamy już 16 grudnia. Wykona-
my ozdoby świąteczne w klimacie skandynawskim.

CKiCz w Serocku
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29 października odbyła się już XV edy-
cja Serockiego Biegu Niepodległości. Bie-
gacze rywalizowali już po raz 6 na dystansie 
5 i 10 kilometrów, natomiast nordicowi cho-
dziarze pokonywali po raz 11 trasę 5 km. 
Wcześniej jednak odbyły się biegi dziecię-
ce, młodzieżowe oraz bieg rodzinny. W tym 
roku nowością była kategoria stworzona dla 
chętnych młodych biegaczy z Powiatu Legio-
nowskiego. Dodatkowo postanowiliśmy na-
grodzić naszych nordiców w kategorii OPEN.  
Na sam koniec imprezy odbyło się losowanie 
atrakcyjnych nagród ufundowanych przez 
sponsorów. 

Pogoda nas nie rozpieściła, silny wiatr 
i padający deszcz nie zachęcały do biegania. 
Mimo to mieliśmy około 500 biegaczy. 

Wyniki startów:www.osir.serock.pl oraz 
www.datasport.pl

Sponsorzy XV Biegu Niepodległości: 
Flyboard Polska Adrian Cieśliński, Magnet 
Trans Bartłomiej Obraziński, Powiat Legio-
nowski, Hotel Narvil, Hotel Warszawianka, 
Hotel Windsor, D.H u Włada, Delikatesy 
B. Nalewajek, Imprineo Marcin Wroniak, 
Mini Mrówka Serock, Marcin Więcki (Zwią-
zek Sadowników) Restauracja Złoty Lin, Za-
jazd pod Złotym Okoniem, Cat Fit, ASEP 
Adrian Powała, Ogrody o zielonych progach, 
PHU Sławomir Wroniak, R-Bit, Best Office, 
Pod rozbrykanym kucykiem, Kiwi Portal, Ja-
nusz Dłużniewski,  Kajakiem po Narwi, PHU 
Kama, Tryumf, Ośrodek Geovita, Voytex, Pro 
Gres Lab.

Kolejnym etapem uczczenia 99. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości był 
piątkowy Turniej Tenisa Stołowego.

Od godziny 16:00 na parkiecie hali PZSP 
walczyli najmłodsi. Łącznie wzięło udział 
prawie 40 osób. Dzieci rywalizowały pod 
okiem swoich trenerów. Uroczystego otwar-
cia dokonał Pan Burmistrz Sylwester Sokol-
nicki oraz Barbara Klik opiekunka i sędzia 
główny turnieju. 

Wyniki www.osir.serock.pl

W niedzielę natomiast odbyły się zma-
gania siatkarzy. Mecze rozpoczęliśmy przed 
godziną 11:00. Duże zainteresowanie, dobra 
frekwencja i bardzo dobry poziom - to musiał  
być udany turniej. Poniżej Klasyfikacja.

I miejsce - NeoBrand Volley Białystok
II miejsce - Troskliwe Misie Nowy Dwór Maz.

III miejsce - Hultaje
IV miejsce - MDK Sulejówek
V miejsce - Grzmoty Wyszków
VI miejsce - Atom Serock
Zwycięskie drużyny otrzymały pamiąt-

kowe dyplomy i puchary oraz drobne ga-

SPORT

Święto na sportowo
XV BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

Biegi dzieci i młodzieży z Gminy Serock
I MISTRZOSTWA POWIATU LEGIONOWSKIEGO

6 SEROCKA DYCHA/ PIĄTKA
11 MARSZ NORDIC WALKING

dżety. Dodatkowo przyznaliśmy dwie na-
grody dla pań.

9 listopada (czwartek) o godzinie 09:00 
odbył się II Turniej Grand Prix Jeziora Ze-
grzyńskiego w Serocku, w ramach Obchodów 
Święta Niepodległości na Sportowo. Oficjal-
nego otwarcia dokonał zastępca Burmistrza 
Pan Józef Zając oraz Dyrektor OSiR Pan Ma-
ciej Goławski. Uczestniczki doskonale znają 
nasz turniej i chętnie w nim uczestniczą. Po-
ziom jest różnorodny, chodzi o ogrywanie się 
i budowanie relacji w drużynie.

I miejsce - Legionowo II
II miejsce - Legionowo I
III miejsce - Nieporęt I
IV miejsce - Nieporęt II
V miejsce - Dąbrówka
VI miejsce - OSiR Serock

OSiR 

W weekend 11/12 listopada 2017 r. za-
kończyły się rozgrywki wszystkich grup 
piłkarskich klubu sportowego Sokół OSiR 
Serock. Nasze drużyny ze zmiennym szczę-
ściem rywalizowały w poszczególnych roz-
grywkach ligowych.

Pierwsza drużyna Sokoła OSiR Serock 
- podopieczni trenera Arkadiusza Siemiń-
skiego zdobyli 20 punków (6 zwycięstw, 
2 remisy, 7 przegranych) w 15 spotkaniach 
i obecnie plasują się na 9  miejscu.

Drużyna klasy B seniorów pod okiem tre-
nera Mariusza Rosińskiego zdobyła 9 punk-
tów w 11 meczach i zajmuje obecnie 10 miej-
sce w tabeli. 

Drużyna trenera Tomasza Jaczyńskiego 
złożona z chłopców urodzonych w latach 
2002-2003 rywalizowała w lidze juniorów 
młodszych. Drużyna spisywała się przy-
zwoicie, zajmując 3 miejsce na 6 zespołów 
(16 punktów).

Trampkarze trenera Krzysztofa Szymań-

skiego (roczniki 2004-2005) rywalizowali 
w III okręgowej lidze trampkarzy. W 14 spo-
tkaniach chłopcy zdobyli 36 punktów plasu-
jąc się na drugim miejscu w tabeli (2 porażki).

W lidze organizowanej przez MZPN 
udział brali także zawodnicy trenera Mariu-
sza Rosińskiego – Młodziki rocznik 2006-
2007. Drużyna zajęła 3 miejsce (na 4) zdoby-
wając 4 punkty.

Szczegółowe wyniki znajdują się na stro-
nie www.mzpn.pl

10.11.2017 r. odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w Serocku. Doceniając osiągnięcia i zaangażowanie w rozwój sportu na terenie 
Miasta i Gmina Serock, Rada Miejska w Serocku przyznała dwie nagrody za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu oraz jedno wyróżnienie.

Trzech naszych trenerów zostało nagrodzonych za swoja pracę: ARKADIUSZ SIEMIŃSKI, MARIUSZ ŚLEDZIEWSKI oraz MARIUSZ 
ROSIŃSKI nagrody wręczyli Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Burmistrz Miasta i Gminy Serock. Serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów zawodowych.

SPORT

Podsumowanie piłkarskiej rundy jesiennej sezonu 
2017/2018

SPORT

Nagrodzeni trenerzy

Mateusz Zalewski, który swoją pasję do tenisa stołowego rozwijał w sekcji sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku, a dziś jest pod-
opiecznym Zielonogórskiego Klubu Sportowego, zwyciężył w 2. Grand Prix Polski Młodzików na obiektach Hali Sportowej Blicza. Turniej odbył 
się 12.11.2017 r. Serdecznie gratulujemy Mateuszowi i jego Rodzinie!

KULTURA

Patriotycznie z Chórem Gaudete
Chór Gaudete, działający w ramach Sto-

warzyszenia Kulturalny Serock, tradycyjnie, 
po raz kolejny odbył trasę koncertową z oka-
zji świętowania 99 rocznicy Niepodległości 
Polski. Patriotyczny śpiew Chóru Gaudete 
rozbrzmiewał:

- 9 listopada 2017 r. w Szkole Podsta-
wowej im. Pierre´a Coubertina w Budach 
Siennickich w ramach uroczystej, okoliczno-
ściowej Akademii z udziałem uczniów szkoły 
i całego grona pedagogicznego,

- 11 listopada 2017 r. w Kościele Garni-
zonowym im. Gabriela Archanioła w Zegrzu 
jako oprawa uroczystej mszy z okazji Święta 
Niepodległości Polski,

- 11 listopada 2017 r. w Klubie Dowództwa 
Garnizonu w Warszawie z udziałem licznej pu-
bliczności, która zaśpiewała wspólnie z Chórem 
kilka popularnych pieśni patriotycznych,

- 12 listopada 2017 r. w Zespole Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi 
Dziubińskiej w Golądkowie, gdzie publicz-

ność stanowili przedstawiciele władz lokal-
nych, mieszkańcy gminy i nauczyciele Szkoły.

Niezwykłym przeżyciem dla artystów było 
śpiewanie z dziećmi ze szkoły w Budach Siennic-
kich. Uczniowie wykazali się ogromnym zaanga-
żowaniem i ekspresją we wspólnym śpiewie.

Członkowie Chóru Gaudete, z prowa-
dzącym go Panem Karolem Krawczykiem 
serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom 
koncertów niepodległościowych za wspania-
łe, wspólnie przeżyte, rozśpiewane chwile.

SPORT

Kolejne złoto dla Mateusza Zalewskiego
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Punkt informacyjny w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, 
sala ślubów, parter. Czynny w poniedziałki w godz. 16:00-17:00, 
środy w godz. 15:00-16:00, możliwość złożenia ankiety 
w formie papierowej.  
 

Ankieta internetowa, dostępna pod adresem 
http:// www.serock.pl. 

30.11 – 21.12.2017 

22 stycznia 2018 r.

 

30.11 – 21.12.2017 

06.12.2017

12.12.2017

14.12.2017 

- publikacja raportu z przebiegu konsultacji.

Informacje o procesie konsultacyjnym uzyskasz na www.serock.pl, pod nr telefonu 

22 782 88 26 i 22 782 88 31 lub pod adresem e mail: konsultacje@serock.pl

od godz. 13:00, spacer badawczy, wizytacja przedsiębiorstw 
działających na terenie objętym zmianą planu w grupie 
liczącej do 20 osób

(lista biorących udział w wydarzeniu zostanie stworzona na podstawie 
zgłoszeń, na które czekamy do 4 grudnia do godz. 15:00).

godz. 18:00, warszaty konsultacyjne w siedzibie firmy WIMET, 
Dębe 83, do udziału w wydarzeniu zapraszamy w szczególności 
mieszkańców Dębego i Stanisławowa.

godz. 18:00, warszaty konsultacyjne w siedzibie firmy WIMET, 
Dębe 83, do udziału w wydarzeniu zapraszamy w szczególności 
mieszkańców wsi Ludwinowo Dębskie, Bolesławowo i Guty.  

Harmonogram konsultacji społecznych 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny 
strefy przemysłowej w sąsiedztwie nieczynnego składowiska odpadów w Dębem.

zaprasza Burmistrz Miasta i Gminy Serock 


