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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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Rok 2017, w którym obchodziliśmy jubileusz 600-lecia nadania 
praw miejskich Serockowi, to rok szczególny dla nas wszystkich. Jako 
mieszkańcy wspólnie świętowaliśmy tę rocznicę, przywołując znaczące fakty 
i osoby zapisane w kilkusetletnim dziedzictwie stworzonym przez pokolenia 
Serocczan. Byliśmy twórcami i zarazem uczestnikami wielu wydarzeń. 
Rocznicowe obchody, towarzyszące im konferencje, spektakle, festyny, 
wystawy, prezentacje i publikacje, stały się okazją do integracji społeczności 
lokalnej wokół dziejów miasta, jako wartości podstawowej dla rozwoju 
poczucia tożsamości i tworzenia więzi społecznych. Dziękuję Państwu za 
wspólne świętowanie oraz nieoceniony wkład w realizację rocznicowych 
przedsięwzięć. Mam nadzieję, że wspomnienia z roku jubileuszowego 
pozostaną w naszej pamięci na długo.

SYLWESTER SOKOLNICKI
Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
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GEODEZJA

Zmieniamy plan zagospodarowania w Dębem 
– konsultacje społeczne za nami

INWESTYCJE

Podpisano umowę na dofinansowanie 
rozbudowy sieci kanalizacyjnej Borowa Góra – Stasi Las 

INWESTYCJE

Podpisana umowa na dofinansowanie 
budowy wodociągu Borowa Góra – Jadwisin

W dniu 29 listopada br. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, podpisano umowę na dofi-
nansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra – Stasi Las II etap.” Na wykonanie przedmiotowej inwestycji 
przyznana została pożyczka w kwocie 227 400,00 zł., która będzie mogła zostać częściowo umorzona. W wyniku realizacji tego zadania wy-
budowano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 517,5 mb., a kolejni mieszkańcy Gminy Serock będą mogli wkrótce korzystać z ulepszonego 
systemu oczyszczania ścieków.

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

W dniu 17 listopada br. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisano umowę na dofi-
nansowanie realizacji zadania pn. “Budowa wodociągu Borowa Góra – Jadwisin” Na wykonanie przedmiotowej inwestycji przyznana została 
pożyczka w kwocie 230 900,00 zł. W wyniku realizacji tego zadania wybudowano sieć wodociągową o długości 409,5 mb. Dzięki realizacji tej 
inwestycji, mieszkańcy Gminy będą korzystali z nowej sieci wodociągowej, która zastąpiła istniejącą do tej pory i awaryjną sieć wybudowaną 
wiele lat temu.

Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SEROCK
ogłasza nabór na stanowisko:

sprzątaczka
Wymiar etatu: 1 etat.

Termin składania dokumentów upływa 05.01.2018 r. 
(decyduje data faktycznego wpływu 
do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku)
Szczegółowe informacje znajdują się 
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.serock.pl 
oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy 
w Serocku, ul. Rynek 21.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SEROCK
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

aplikant Straży Miejskiej  
Wymiar etatu: 1 etat.

Termin składania dokumentów upływa 12.01.2018 r.
(decyduje data faktycznego wpływu 
do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku)
Szczegółowe informacje znajdują się 
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.serock.pl 
oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy 
w Serocku, ul. Rynek 21.

Jesteśmy po ważnych wydarzeniach 
związanych z prowadzonym procesem kon-
sultacyjnym, zorganizowanym w ramach 
opracowywania projektu miejscowego planu 
zagospodarowywania przestrzennego obej-
mującego tereny w sąsiedztwie nieczynnego 
składowiska odpadów w Dębem.

W pierwszej kolejności, spotkaliśmy 
się w dniu 6 grudnia, w ramach tak zwane-
go „spaceru badawczego”, w trakcie którego 
wspólnie z grupą mieszkańców poruszaliśmy 
się po terenie objętym zmianą planu, odwie-
dzając przedsiębiorców funkcjonujących na 
terenie objętym zmianą planu.  

Następnie spotykaliśmy się, w dniach 
12 i 14 grudnia, w siedzibie firmy WIMET, 
Dębe 83, gdzie w szerokim gronie zaintereso-
wanych tematem próbowaliśmy znaleźć odpo-
wiedź na pytania, dotyczące słabych i mocnych 
stron terenu objętego zmianą planu oraz dys-
kutowaliśmy jakie rozwiązania nowy doku-
ment powinien przewidzieć. Na spotkaniach 
wśród zgromadzonych pojawili się mieszkań-
cy okolicznych miejscowości, przedstawiciele 
kilku przedsiębiorstw działających na terenie 
objętym zmianą miejscowego planu oraz pra-
cownicy Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. 
Obecni byli również Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Serock Sylwester Sokolnicki oraz z-ca Bur-
mistrza Józef Zając. Spotkaniu towarzyszyli 
reprezentanci Fundacji Inicjatyw Społeczno-
-Ekonomicznych oraz Fundacji Napraw Sobie 
Miasto. Wszystkiemu przysłuchiwali się pro-
jektanci, którzy będą zajmowali się sporządze-
niem projektu nowego planu.

Pomimo niesprzyjającej aury wydarzenia 
zgromadziły ok 100 uczestników, którym za 
udział, zadawane pytania oraz pracę w trak-
cie warsztatów dziękujemy. Państwa aktywny 
udział w konsultacjach pozwolił zgromadzić 

pokaźny materiał, na podstawie którego opra-
cujemy raport z konsultacji społecznych. Już 
teraz przypominamy, że prezentacja raportu 
będzie miała miejsce 22 stycznia 2018 roku. 
Raport będzie dostępny na stronie interneto-
wej urzędu, www.serock.pl oraz w formie pa-
pierowej w siedzibie urzędu, pok. nr 51. 

Ostatnim z narzędzi wykorzystanych 
w tych konsultacjach społecznych była ankieta 
internetowa. Okres zbierania opinii w tej for-
mie trwał przez cały okres konsultacji, tj. od 
dnia 30 listopada 2017 roku do dnia 21 grud-

nia 2017 roku. Narzędzie to stało się przed-
miotem licznych pytań kierowanych do pra-
cowników urzędu, na które na bieżąco starano 
się odpowiadać. Na prośbę części społeczeń-
stwa, ankieta papierowa, skierowana w pierw-
szej kolejności do osób pozbawionych dostępu 
do internetu, została udostępniona w więk-
szej ilości egzemplarzy. Nad najważniejszymi 
wątpliwościami kierowanymi wobec ankiety 
internetowej, postaramy się odnieść w przygo-
towanym raporcie. 

W trakcie trwania konsultacji, na parterze 
Urzędu Miasta i Gminy Serock, zorganizowa-
ny był punkt informacyjny. Przez cały czas 

trwania konsultacji przyjmowaliśmy również 
Państwa uwagi, zarówno telefonicznie jak i za 
pośrednictwem skrzynki elektronicznej kon-
sultacje@serock.pl. 

Zorganizowane konsultacje stały się zna-
komitą platformą służącą zarówno wymianie 
własnych doświadczeń i oczekiwań związa-
nych z terenem objętym zmianą planu, a tak-
że dyskusji na temat zgłaszanych postulatów. 
Konsultacje będące formą głosu doradczego, 
pomogą nam podjąć optymalne decyzje przy 
sporządzaniu projektu nowego planu.

Apelujemy o to by nie spalać odpadów 
komunalnych w domowych paleniskach! 

Palenie śmieci szkodzi NASZEMU zdro-
wiu i zdrowiu NASZYCH najbliższych, zanie-
czyszcza środowisko, w którym żyjemy !!!

Temperatura w piecach domowych wynosi 
zaledwie od 200 do 500 stopni Celsjusza. Tak 
niska temperatur spalania powoduje emisję 
do środowiska nieoczyszczonych, szkodliwych 
substancji chemicznych, takich jak dwutlenek 
siarki, tlenki azotu, tlenek węgla czy wreszcie 
toksyczne dioksyny. Wszystkie te substan-
cje niekorzystnie wpływają na cały organizm, 

mogą przyczyniać się chorób górnych dróg od-
dechowych, obniżenia odporności, a także ne-
gatywnie wpływać na centralny układ nerwowy.

PAMIĘTAJMY! W piecach domowych 
nie wolno palić śmieci. Szczególnie niebez-
pieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów 
z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, 
worków foliowych, a także opakowań po so-
kach, mleku, odpadów z gumy, lakierowane-
go drewna, mebli, płyt meblowych i odpadów 
powstałych w wyniku ich obróbki.

DOBRZE WIEDZIEĆ!!! Palenie śmieci 
ma również negatywny wpływ na stan prze-

wodów kominowych, powodując odkładanie 
się tzw. „mokrej sadzy” w kominach. To z ko-
lei może być powodem zapalenia się instalacji 
i pożaru domu.

UWAGA! Zgodnie z art. 191 ustawy 
o odpadach za termiczne przekształcanie od-
padów w instalacji do tego nie przeznaczonej 
grozi karą nawet do 5 000 zł! 

Zgłoszenia w przypadku podejrzenia 
spalania odpadów należy zgłaszać do Stra-
ży Miejskiej w Serocku tel. 603- 873-290 lub 
do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnic-
twa i Leśnictwa 22 782 – 88 – 40 lub 39.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Drodzy Mieszkańcy!
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OŚWIATA

Konferencja metodyczna – Informatyka realnie

OŚWIATA

NAUKOBUS PEŁEN EKSPERYMENTÓW 
odwiedził szkołę w Jadwisinie

OŚWIATA

Sukces uczennicy Szkoły Podstawowej 
im. Jerzego Szaniawskiego w JadwisinieW tym roku szkolnym, szkoły prowadzo-

ne przez Miasto i Gminę Serock stawiają na 
rozwój i upowszechnianie Technologii Infor-
macyjno–Komunikacyjnych w codziennej 
praktyce szkolnej.

Jednym z elementów wdrażania no-
woczesnych technologii w szkołach jest 
doskonalenie umiejętności nauczycieli po-
przez udział w szkoleniach i konferencjach. 
Działania te wpisują się w kierunki poli-
tyki oświatowej państwa w bieżącym roku 
szkolnym i będą realizowane w naszych 
szkołach.

29 listopada 2017 r. nauczyciele ze szkół 

Na zaproszenie Fundacji Przyjaznej 
Edukacji KOMETA, 4 i 5 grudnia Szkołę 
Podstawową im. Jerzego Szaniawskiego 
w Jadwisinie odwiedzili animatorzy Cen-
trum Nauki Kopernik. Wizyta koperni-
kowskiego Naukobusa była doskonałą 
okazją do wspólnego eksperymentowania 
dla uczniów i nauczycieli z całej gminy 
i zainicjowała pierwszy szkolny Festiwal 
Nauki.

Temat wystawy „Umysł przyłapany”, był 
także tematem przewodnim konkursu na 
pracę plastyczną, w którym uczniowie w czę-

Uczennica klasy V Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie Anna Krajewska zajęła drugie miejsce w wyjątkowym kon-
kursie Sąsiedzi, których nie ma… Historia legionowskiego getta” (artykuł do gazetki szkolnej. zorganizowanym przez Powiatowy Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Legionowie. Konkurs patronowało Muzeum Historyczne Miasta Legionowa, a nagrody ufundowało Starostwo Powiato-
we w Legionowie, Urząd Miasta Legionowo oraz „Przystanek Historia” Centrum Edukacyjne IPN. 

Laureatkę uhonorowano podczas uroczystej gali wręczenia nagród w dniu 8 grudnia 2017 r. w Legionowie. Czujemy się dumni, że uczen-
nica naszej szkoły została wyróżniona spośród tylu reprezentantów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych powiatu legionowskiego. To 
budujące, że najmłodsze pokolenie nie pozostaje obojętne na wydarzenia zajmujące ważne miejsce w historii Polski i świata.

Szkoła Podstawowa w Jadwisinie

z gminy Serock brali udział w Konferencji 
metodycznej - Informatyka realnie. Konfe-
rencja obyła się w Ciechanowie i skierowana 
była do dyrektorów szkół oraz nauczycieli: 
informatyki, edukacji wczesnoszkolnej i in-
nych przedmiotów, a także przedstawicieli 
jednostek samorządu terytorialnego zainte-
resowanych funduszami na cyfryzację szkół 
w perspektywie 2014-2020.

Podczas części warsztatowej – nauczycie-
le zapoznali się m. in. z programami Scratch, 
Python oraz zapoznali się z programowaniem 
z robotami Dasz i Dot.

Konferencja cieszyła się dużym zaintere-

sto nieoczywisty i zaskakujący sposób przed-
stawiali swoje wizje.

W trackie Festiwalu Nauki 15 mobilnych 
stacji badawczych zostało rozstawionych 
w szkolnej sali gimnastycznej, a uczniowie 
w towarzystwie animatorów korzystali z nich 
przez 6 godzin dziennie. Samodzielne ekspery-
mentowanie to doskonała metoda zrozumie-
nia praw nauki. Siedząc na wirującym krześle 
można „poczuć” teorię zachowania momentu 
pędu, kulki z tablicy Galtona ukazują rozkład 
krzywej Gaussa, a łamigłówki to znakomity 
trening dla mózgu. Uczniowie otrzymali także 

sowaniem, a przedstawione propozycje orga-
nizacji zajęć na pewno znajdą zastosowanie 
podczas pracy z uczniami.

Ponadto nauczyciele edukacji wcze-
snoszkolnej mogli otrzymać informację na 
temat nowej podstawy programowej w za-
kresie edukacji informatycznej w klasach 
1-3 oraz przygotowania do nauki pro-
gramowania, a nauczyciele klas IV-VIII 
szkoły podstawowej i oddziałów gimna-
zjalnych zajmowali się środowiskiem pro-
gramistycznym oraz konkursami informa-
tycznymi.

ZOSiP Serock

„Poradnik młodego naukowca” z doświadcze-
niami, które mogą przeprowadzić w domu. 

Była to także okazja, by Młodzi Naukow-
cy pod okiem Pani Agaty Langer przedsta-
wili swoje eksperymenty szkolnym kolegom 
i przedszkolakom.

Przed rozpoczęciem wystawy edukatorzy 
z Centrum Nauki Kopernik, poprowadzili 
również warsztaty dla nauczycieli. 

Projekt Naukobus realizowany jest przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
wraz z Centrum Nauki Kopernik. 

Szkoła Podstawowa w Jadwisinie

W listopadzie uczniowie ze Szkolnego 
Koła Wolontariatu i Samorządu Uczniow-
skiego Szkoły Podstawowej im. Jerzego Sza-
niawskiego w Jadwisinie zorganizowali akcję 
charytatywną pod hasłem Nie bądź taki… 
Nakarm psiaki. Przeprowadzili zbiórkę kar-
my, pledów oraz innych przedmiotów pozwa-
lających przetrwać zimowy czas bezdomnym, 
przygarniętym przez schronisko zwierzętom. 
Akcja spotkała się z dużym odzewem ze stro-
ny społeczności szkolnej. Uczniowie wykazali 
głęboką wrażliwość na krzywdę czworonoż-
nych przyjaciół, a także chęć niesienia pomo-

cy i aktywne działanie w celu polepszenia ich 
warunków bytowych. Zebrano wiele kilogra-
mów karmy, które z pewnością na jakiś czas 
zaspokoją potrzeby żywieniowe podopiecz-
nych schroniska.

Uroczyste podsumowanie akcji miało 
miejsce 6 grudnia 2017 r. w Mikołajki. W tym 
dniu uczniowie w roli Mikołajów spakowali 
przygotowane dla swoich psich przyjaciół 
prezenty i przekazali na ręce przedstawicieli 
Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 
i Gminy Serock.

Wolontariusze z Jadwisina

OŚWIATA

Akcja charytatywna Nie bądź taki… Nakarm psiaki
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Rok 2017 był rokiem wyjątkowym dla 
naszego miasta. Świętowaliśmy 600-lecie 
nadania praw miejskich Serockowi. Przypo-
mnijmy sobie – w dużym skrócie - wszystkie 
inicjatywy i wydarzenia wpisane w obchody 
jubileuszu.

Już w 2016 roku przygotowany został 
jubileuszowy logotyp oraz dwa murale na-
wiązujące do symboli miasta i jego historii. 
Mural przy ul. Kościuszki - przedstawiający 
flisaka na tratwie płynącej po rzece – w do-
myśle rzece Narew. Flisak ten jest symbolem 
dawnego mieszkańca Serocka, którego życie 
codzienne i działalność koncentrowały się 
wokół rzeki. Mural przy Izbie Pamięci i Tra-
dycji Rybackich nawiązuje w artystyczny 
sposób do ekspozycji muzealnej w Izbie, jest 
symboliczną wizją historii Serocka, którego 
początki sięgają średniowiecza.

Również w 2016 zorganizowano konfe-
rencję naukowo-historyczną „Serock i Ma-
zowsze na przestrzeni wieków”. Wygłoszone 
przez historyków referaty, wzbogacone pre-
zentacjami multimedialnymi, przedstawi-
ły słuchaczom nie tylko dzieje miasta i jego 
mieszkańców. Pokazały również ważne mo-
menty w historii Serocka, determinujące jego 
rozwój i mające wpływ na znaczenie gospo-
darcze, polityczne czy społeczne na przestrze-
ni wieków.

Jubileuszowy rok 2017 rozpoczął się wiel-
kim koncertem inauguracyjnym. Impreza od-
była się 29 stycznia, w Hotelu Narvil Confe-
rence & Spa, gdzie na zaproszenie burmistrza 
przybyły setki mieszkańców i sympatyków 
miasta. 29 kwietnia, na serockim rynku, zo-
stała umieszczona Kapsuła Czasu. 16 delega-
cji reprezentujących, m.in. środowiska oświa-

towe i serockich seniorów złożyło pamiątki 
dla przyszłych mieszkańców Serocka. Kapsu-
ła otwarta zostanie w 2056 roku, w 1100. uro-
dziny św. Wojciecha. Tego samego dnia na-
stąpiło odsłonięcie tablicy upamiętniającej 
jubileusz nadania praw miejskich - umiesz-
czonej na ścianie ratusza. 30 kwietnia pod-
czas uroczystej Mszy świętej Biskup Piotr Li-
bera przekazał mieszkańcom dekret papieski, 
potwierdzający patronat św. Wojciecha nad 
miastem. Po Eucharystii, nastąpiło uroczyste 
otwarcie Izby Pamięci i Tradycji Rybackich 
– placówki o charakterze muzealnym, w której 
za pomocą multimedialnej ekspozycji przed-
stawiana jest historia gminy i okolic. 7 maja 
w ramach Wojciechowego Świętowania odbył 
się Bieg 600-lecia. Wzięli w nim udział miesz-
kańcy Serocka ubrani w koszulki, których bar-
wy odpowiadały kolorom serockiej flagi. 

Festyn z okazji Święta Patrona Serocka 
św. Wojciecha, 27 maja, poprzedził barwny 
korowód mieszkańców i sympatyków gminy 
Serock, których stroje i prezentacje nawiązy-
wały do różnych wydarzeń z dziejów miasta 
i gminy. Na rynku odbyła się inscenizacja 
przekazania praw miejskich przez księcia ma-
zowieckiego Janusza I Starszego w 1417 roku, 

Przeżyjmy to jeszcze raz 
– podsumowanie obchodów jubileuszu

koncert piosenek 600-lecia a na koniec wy-
stęp gwiazdy - zespołu Blue Cafe oraz trady-
cyjnie - pokaz sztucznych ogni. 

Wielkim wydarzeniem jubileuszowym 
był Piknik Historyczny - 30 lipca – podczas 
którego grupy rekonstrukcyjne z różnych 
okresów historycznych, odtworzyły na seroc-
kim rynku, ważne okresy w dziejach miasta. 

Z kolei 23 listopada 2017 roku w Ośrodku 
Orange Szkolenia odbyło się spotkanie pod-
sumowujące jubileusz, podczas którego mia-
ła miejsce promocja publikacji historycznej 
pt. „Serock i Mazowsze na przestrzeni wie-
ków – studia z okazji 600-lecia nadania Seroc-
kowi praw miejskich”. Publikacji niezwykłej, 
bo ukazującej – po raz pierwszy – tak szero-
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kie spojrzenie na dzieje Serocka jako całość. 
Współautorami książki są historycy, którzy 
wygłosili referaty na konferencji w roku 2016. 

W ramach jubileuszu zorganizowana zo-
stała akcja ,,Drzewo 600-lecia”. Jej celem było 
rozdanie 600 sadzonek drzew, które będą 
żywą i trwałą pamiątką obchodów.  Drzewo 
z numerem 1 zostało uroczyście posadzone 
w Parku Miejskim w Serocku, a symboliczne 
drzewo z numerem 600 przy Izbie Pamięci 
i Tradycji Rybackich. Inną akcją, związaną 
z obchodami jubileuszu była Dynia 600-lecia. 
Konkurs rozstrzygnięty został podczas Świę-
ta Dyni, które już po raz piąty zorganizowane 
zostało w październiku w Stanisławowie. 

W ramach obchodów 600-lecia urucho-
miona została strona internetowa www.histo-

ria.serock.pl, powstał jubileuszowy kalendarz 
ścienny na 2017 r. z dwunastoma fotografiami 
stanowiącymi montaż zdjęć współczesnych 
z historycznymi, a Informator Gminy Serock 
zyskał nowy layout. Ponadto w miesięczniku 
ukazywały się wywiady z mieszkańcami, któ-
rzy dzielili się swoimi wspomnieniami o daw-
nym Serocku.

Jubileusz widoczny był również w małej 
architekturze miasta. W centrum informowa-
ły o nim billboardy promocyjne, ze zdjęciami 
lotniczymi autorstwa Pawła Kozarzewskiego, 
a przy obwodnicy – billboardy, wykonane 
wspólnie z Hotelem Narvil – partnerem ju-
bileuszowych obchodów. W chodniku przed 
ratuszem umieszczono studzienki wodocią-
gowe z okolicznościowym tłoczeniem. Na 

placu obok ratusza, do końca sezonu letnie-
go, można było oglądać wystawę outdoorową 
„600 lat doświadczeń”.

W serockim Urzędzie Pocztowym można 
było zakupić jubileuszową kartkę i ostem-
plować ją okolicznościowym datownikiem, 
w Izbie Pamięci - otrzymać pamiątkową na-
klejkę na samochód, a na stoisku promocyj-
nym Urzędu Miasta i Gminy Serock, podczas 
wielu gminnych wydarzeń – wybitą specjal-
nie na tę okoliczność – monetę. Na stronie in-
ternetowej Urzędu udostępniony został film 
historyczny opowiadający o historii Serocka. 

Do wielkiego świętowania przyłączyły 
się również gminne placówki. Szkoła Pod-
stawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku 
przeprowadziła Innowację pedagogiczną "Se-

rock – miasto moje, a w nim...”  Przez cały rok 
uczniowie poznawali historię miasta. Pod-
czas finału Innowacji zaprezentowany został 
spektakl ukazujący dzieje flisaków i serockiej 
Barbary. W ramach innowacji powstały także 
publikacje, które można obejrzeć w bibliotece 
szkolnej i bibliotece miejskiej: "Bliżej korzeni 
- wspomnienia mieszkańców serocka spisane 
przez brać szkolną ze Szkoły Podstawowej 
im. M. Kopernika w Serocku z okazji 600-le-
cia nadania praw miejskich naszemu miastu", 
"Jak to z Zabłockim było - serockie legendy" 
oraz "Nadnarwiańskie panta rhei, czyli strofy 

o Serocku i dla Serocka". Uczniowie i nauczy-
ciele zakopali również swoją kapsułę czasu. 
Zostanie ona otwarta za 50 lat.

Także serockie przedszkolaki poznawa-
ły historię miasta, biorąc udział w spacerach 
z przewodnikiem oraz w zajęciach przygoto-
wanych przez wychowawców. Zwieńczeniem 
programu "Serock widziany oczami przed-
szkolaka" było wydanie publikacji o tym sa-
mym tytule, w której zaprezentowano prace 
plastyczne dzieci, ukazujące najważniejsze 
miejsca historyczne w mieście. Dzieci zasadzi-
ły również przy przedszkolu Drzewo 600-lecia. 

Również Serocka Akademia Seniora ak-
tywnie włączyła się w obchody jubileuszu, za-
praszając do Serocka przyjaciół z Legionowa, 
Nasielska, Nieporętu, Wieliszewa i Jabłonny 
i opowiadając im o dziejach miasta.   

Zachęcamy do śledzenia strony www.hi-
storia.serock.pl, na której znajdą się materia-
ły podsumowujące 600-lecie oraz śledzenia 
kanału na YouTube „Serocka Kronika”, gdzie 
można obejrzeć relacje filmowe z jubileuszo-
wych przedsięwzięć, film opowiadający o hi-
storii gminy, a także film podsumowujący 
obchody. 



12 I N F O R M ATO R  GMINY SEROCK 13I N F O R M ATO R  GMINY SEROCK

1417-2017 1417-2017

Wigilia MODR w Woli Kiełpińskiej

Wigilia w Borowej Górze

W dniu 13.12.2016 r. w sali OSP w Woli 
Kiełpińskiej odbyło się spotkanie opłatko-
we, którego organizatorem był Mazowiecki 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział 
Poświętne, TZD w Legionowie oraz Stowa-
rzyszenie Wspólnota Lokalna Powiatu Le-
gionowskiego. 

Wśród zaproszonych gości byli m.in. 
przedstawiciele Krajowego Ośrodka Wspar-
cia Rolnictwa, KRUS, przedstawiciele po-
wiatu, samorządu lokalnego, księża, stra-

16 grudnia członkowie Stowarzyszenia „Nasza Borówka” tradycyjnie spotkali się przy świątecznym stole w towarzystwie księdza Proboszcza  
Woli Kiełpińskiej, Burmistrza Miasta i Gminy Serock i jego zastępcy oraz przyjaciół z organizacji społecznych działających w gminie Serock. Pięknie 
udekorowany stół oraz świąteczna atmosfera wprowadziła zgromadzonych w bożonarodzeniowy nastrój. Wspólne śpiewanie kolęd zainicjowane 
przez Stasię Wroniak – kuzynkę aktorki Teatru Studio – Moniki Świtaj wywołało wiele wzruszeń i refleksji nad cudem Narodzin. Przy opłatku przy-
jaciele składali sobie życzenia, aby w nowym 2018 Roku, wśród bliskich nigdy nie zabrakło zrozumienia i miłości i nadrzędnej wartości – zdrowia. 

Stowarzyszenie „Nasza Borówka”

żacy, członkinie kół gospodyń wiejskich 
z terenu gminy.

Po tradycyjnym łamaniu opłatkiem i zło-
żeniu najlepszych życzeń goście zasiedli do  
wigilijnego stołu. Wszystkie dania były wy-
jątkowe a ich smak pozostanie długo w pa-
mięci. Według opinii uczestników spotkania 
mistrzowska była zupa grzybowa oraz kom-
pot z suszu, których autorką była Iwona Gar-
bulińska – Przewodnicząca Koła Gospodyń 
Wiejskich Dosin. 

Biesiadników odwiedził również Mikołaj, 
który zostawił upominki tym, które przyczy-
nili się smacznego akcentu spotkania. 

Wszystkim osobom, które przygotowa-
ły potrawy na spotkanie opłatkowe bardzo 
serdecznie dziękuję. Organizatorzy pragną 
również podziękować Państwu Teresie i Ze-
nonowi Wiadrowskim, którzy – jak co roku 
– podarowali choinkę, która mile wprowadzi-
ła nas w świąteczny nastrój.   

Teresa Krzyczkowska

Jak co roku w niedzielę poprzedzają-
cą Wigilię Bożego Narodzenia, 17 grudnia 
2017 r., mieszkańcy gminy Serock spotkali się 
na rynku, aby złożyć sobie życzenia, podzie-
lić się opłatkiem, wysłuchać koncertu kolęd 
i skosztować potraw świątecznych. Wcześniej, 
bo już od godziny 10.00 na serockim rynku 
trwał jarmark świąteczny, podczas którego 
można było kupić ozdoby świąteczne, choin-

ki, stroiki. Zgromadzonych na wieczornym 
Spotkaniu Wigilijnym powitał burmistrz 
Sylwester Sokolnicki, przekazując najserdecz-
niejsze życzenia i podziękowania za wspólne 
świętowanie w roku jubileuszowym. 

W wigilijny klimat wprowadził gości 
Chór Miasta i Gminy Serock Cantores Adal-
berti, śpiewając kolędy i pastorałki. Tego 
wieczoru miało miejsce również wręczenie 

nagród w konkursie na motyw bożonaro-
dzeniowy, organizowanym przez Centrum 
Kultury i Czytelnictwa oraz w konkursie na 
ceramicznego karpia, organizowanym przez 
Pracownię Ceramiki i Witrażu Mecholówka.

Tradycyjnie na koniec spotkania, dzięki 
uprzejmości Ośrodka Pomocy Społecznej, 
uczestnicy spotkania wigilijnego mogli skosz-
tować barszcz czerwony i wigilijną kapustę.

Wigilia na rynku
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KULTURA

Koncert Zbuntowanej Orkiestry Podwórkowej Hańba!
„Nie zgadzamy się na Polskę sanacyjną 

i endecką! Nie chcemy łgarstwa, chamstwa 
i zakłamania na arenie politycznej! Sprzeci-
wiamy się rządom autorytarnym, władzy stra-
chu i terroru! Żądamy demokracji, równości 
i wolności. Nasza muzyka jest naszym buntem, 
dźwięk – naszą bronią. Jesteśmy pięścią wy-
mierzoną w twarz Sanacji. Jesteśmy „Hańba!” 
I nie będziemy cicho”. Tak przedstawia się ze-
spół Hańba!, który 8 grudnia wystąpił w Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. 

Występ Hańby! w Serocku to duży za-
szczyt. Kapela bardzo aktywnie koncertuje 
w Polsce i zagranicą. Kilka dni przed koncer-
tem muzycy zostali poinformowani o nomi-
nacji do Paszportów Polityki oraz otrzymali 
nagrodę im. Grzegorza Ciechowskiego.  

Zbuntowana Orkiestra Podwórkowa 
Hańba! uformowała się w Krakowie w 2011 r., 
w kręgu muzyków związanych z tamtejszą 
sceną folkową i punkową. Zadebiutowała 
w 2013 r. Gra w składzie: Andrzej Zamen-
hof (banjo, śpiew), Wiesław Król (akordeon, 
klarnet), Adam Sobolewski (bęben, grze-
bień, śpiew), Ignacy Woland (tuba, śpiew). 
W 2014 r. odebrali pierwszą ważną nagrodę 
na Festiwalu Nowa Tradycja. W 2015 r. na-
grali pierwszy album i szybko zdobyli uzna-
nie już nie tylko w kraju, ale też – po udanych 
trasach po Europie i Stanach Zjednoczonych 

– na świecie. W sierpniu 2017 r. wydali płytę 
„Będą bić!” (Antena Krzyku), na której ude-
rzają w militaryzm, nacjonalizm, ksenofobię.

Członkowie zespołu przy pomocy po-
dwórkowych instrumentów oraz wspar-
ciu międzywojennych poetów (Tuwima, 
Brzechwy, Broniewskiego) wcielają się w wy-
kreowane postacie i łączą muzyczne inspi-
racje (punkowe, folkowe, klezmerskie), aby 
stworzyć mocny i odwołujący się do rzeczy-
wistości przekaz. 

Podczas koncertu usłyszeliśmy utwory 
takie jak m.in. „ Żandarm”, „Hoży i Świeży”, 
oraz „Niemcy się zbroją”. Było energicznie 
i głośno. Bo warto mówić głośno o sprawach 
istotnych. 

CKiCz w Serocku

KULTURA

Wycieczka do Domisiowa
Wycieczki do Domisiowa to już coroczna 

tradycja. Ostatniego dnia listopada, do Te-
lewizji Polskiej, pojechały dzieci z Jadwisina 
- zaproszone przez Tomasza Gęsikowskiego 
dyrektora Centrum Kultury i Czytelnictwa.  
Dzieciaki zwiedziły plany filmowe i zoba-
czyły jak są tworzone programy telewizyjne. 

Dowiedziały się na czym polega praca cha-
rakteryzatorów, operatorów kamer, aktorów, 
lektorów czy reżyserów, a także co to jest 
greenscreen, dubbing i prompter.

Odwiedziły studio sportowe, zobaczyły 
również kulisy powstawania programu Pyta-
nie na Śniadanie. Główną atrakcją wycieczki 

do telewizji było oczywiście wejście na plan 
i obserwowania nagrań do kolejnych odcin-
ków Domisiów. Sympatyczne Domisie chęt-
nie pozowały do pamiątkowego zdjęcia, na 
koniec wizyty każdy z uczestników dostał od 
TVP mały upominek. 

CKiCz w Serocku

Jak co roku w okresie przedświątecznym 
lokalni przedsiębiorcy spotkali się w ratuszu 
na Wigilii dla Przedsiębiorców. Spotkanie 
rozpoczął krótki koncert piosenek świątecz-
nych w wykonaniu podopiecznych z Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa w Serocku – ze-
społu In Canto – pod kierunkiem Pani Mai 
Radomskiej.

Burmistrz Sylwester Sokolnicki, w towa-
rzystwie swojego zastępcy oraz Przewodni-
czącego Rady Miejskiej powitał gości, złożył 
im świąteczne życzenia i podziękował za 
owocną współpracę.

Tradycyjnie już kilku przedsiębiorców 
zostało wyróżnionych okolicznościową sta-
tuetką Lidera Przedsiębiorczości za rozwój 
swoich firm, innowacyjne działania i odpo-
wiadanie na potrzeby lokalnej społeczności. 
W roku jubileuszowym wyróżnione zostało 
również grono osób, które swoimi działa-
niami wsparły serocki samorząd w działa-
niach  towarzyszących obchodom jubileuszu 
600-lecia.  

Również Artur Borkowski, który wystę-
pował tego dnia także jako Prezes Zarząd 
Klubu Sportowego „Sokół” OSiR Serock wrę-
czył podziękowania kilku osobom wspoma-
gającym działalność klubu.

Lokalni przedsiębiorcy spotkali się 
na Wigilii w ratuszu

Aby tradycji świątecznej stało się zadość, 
zgromadzeni przełamali się opłatkiem, składa-
jąc sobie życzenia i dzieląc się dobrym słowem.

Poniżej lista wyróżnionych osób:
Lider Przedsiębiorczości:
Państwo Marzena i Wiesław Kanigowscy
Pani Barbara Sowińska,
Pan Bartłomiej Janyga - P.P.H.U. EKON 

spółka cywilna
Państwo Dominika i Stanisław Nalewajek
Państwo Irena i Krzysztof Tolak - Firma 

MIG – MAG Krzysztof Tolak

Wyróżnienia:
Pani Marzena Baranowska – serocki 

przewodnik
Pan Henryk Olszewski – firma „Kamie-

niarstwo”
Pan Bartłomiej Latawski - BM EVENTS
Pani Agnieszka Topczewska – Dyrektor 

serockiego oddziału Poczty Polskiej
Pani Marlena Radomska - Dom Pracy 

Twórczej Rybaczówka
Pani Marzenna Zacharzewska - AURO-

RA Technika Świetlna
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KULTURA

Spotkanie z książką na Boże Narodzenie

KULTURA

Mikołajkowy weekend 
w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

W sobotę 9 grudnia, w Bibliotece Miej-
skiej w Serocku, grupa dzieci uczestniczyła 
w przedświątecznym spotkaniu z książką. 
Uczestnicy wysłuchali kilku wybranych 
tekstów księdza Jana Twardowskiego, zwią-
zanych z Adwentem, Wigilią i Bożym Na-
rodzeniem, m.in. „O czuwaniu”, „O opłat-
ku”, „O podarunkach i świętym Mikołaju”, 
„O Trzech Królach” i „O stajenkach”. Odbyło 
się także wspólne czytanie „Jasełek” z podzia-
łem na role.  

W drugiej części spotkania dzieci wy-
słuchały nagrania „Prezent dla Królewny” 
z dopiero co wydanego słuchowiska muzycz-
nego „Tam, gdzie mieszkają Bajki”, wyreży-
serowanego przez Tomasza Gęsikowskiego, 

w wykonaniu Beaty Wyrąbkiewicz, Rafała 
Królikowskiego, Rafała Szałajko, Katarzy-
ny Pakosińskiej, Justyny Sieńczyłło, Toma-
sza Gęsikowskiego oraz gościa specjalnego 
- Emiliana Kamińskiego. W albumie znalazły 
się piękne słuchowiska muzyczne, które za-
bierają w podróż do miejsc, gdzie wyobraźnia 
nie ma granic. Za wzór posłużyły niezapo-
mniane słuchowiska z lat 70-tych i 80-tych, 
wydawane na płytach winylowych.

Na zakończenie miłośnicy świątecznych 
opowieści oddali się wspólnej zabawie, po-
legającej na tworzeniu  ozdobnych choinek 
i kolorowaniu rysunków z motywami bożo-
narodzeniowymi.

CKiCz w Serocku

2 i 3 grudnia Centrum Kultury i Czytel-
nictwa w Serocku zaprosiło najmłodszych 
na Mikołajkowy weekend. Ogromne zainte-
resowanie spowodowało, że wystawiono nie 
jeden, a dwa spektakle. 

Kto nie zna opowieści o małej dziew-
czynce, która wędrując przez las do chorej 
babci spotyka na swojej drodze wilka? Chyba 
nie ma takiej osoby. Jednak tym razem kla-
syczna bajka o Czerwonym Kapturku opo-
wiedziana została inaczej – lekko, barwnie 
i z humorem, a piękne kostiumy, radosna 
muzyka i scenografia sprawiły, że groźny 
wilk był nie był straszny, tylko uroczy. Przez 
bajkę, pełną zwrotów akcji, przeprowadzili 
- Szalona Babcia, rycerski Gajowy, opiekuń-
cza Matka i oczywiście Czerwony Kapturek. 
Po zakończonym spektaklu to właśnie Kap-
turek czekał z dziećmi na przybycie Świętego 

KULTURA

III Mikołajkowy Turniej Szachowy
W sobotę 9 grudnia w Centrum Kultu-

ry i Czytelnictwa odbył się III Mikołajkowy 
Turniej Szachowy. Z każdym rokiem impreza 
cieszy się coraz większym zainteresowaniem, 
podobnie jak sama gra w szachy.

W świątecznej aranżacji sali widowisko-
wej przy turniejowych stołach spotkały się 
dzieci i dorośli. Zawodnicy w poszczególnych 
rundach byli kojarzeni z podobną ilością 
punktów przy zachowaniu przemienności 
kolorów. Aż sześć rund w systemie szwaj-
carskim zadecydowało,  kto zostanie laure-
atem turnieju i kto podniesie sobie normy na 
V i VI kategorię. 

Po długiej, emocjonującej grze wyłonieni 
zostali tegoroczni laureaci. W kategorii doro-

śli zwyciężyli:  I  miejsce - Marcin Maciąga, 
II miejsce - Łukasz Miętek, III miejsce - Seba-
stian Mańkowski, w kategorii juniorzy: I miej-
sce - Filip Grodecki, II miejsce - Antoni Ol-
szewski, III miejsce - Adam Nawalaniec.

Nagrodę Dyrektora Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Serocku otrzymał w katego-
rii dorosłych Krzysztof Goźliński,  w katego-
rii juniorzy - Marcin Bodziach, który podczas 
Turnieju wypełnił normę na kategorię IV.  
Wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy za 
udział w zawodach. Zwycięzcom wręczono 
ponadto atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dy-
rektor Centrum Kultury podziękował zawod-
nikom za udział w turnieju, a uczestnikom 
zajęć szachowych za niegasnący zapał i pasję. 

Sędzią turnieju był Ryszard Królikowski, 
który przez sześć godzin bacznie obserwował 
grę zawodników. Pan Ryszard jest Prezesem 
Mazowieckiego Związku Szachowego oraz 
wielokrotnym medalistą Mistrzostw Świata 
w rozwiązywaniu zadań szachowych. Doce-
niamy duży wkład w rozwój tej dyscypliny 
w Serocku.

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież 
na zajęcia szachowe, które odbywają się 
w środy o godz. 15.45, a dorosłych i starszą 
młodzież o godz. 17.45.  W roku 2018 rów-
nież planujemy zawody szachowe - w czerw-
cu i listopadzie. Już teraz serdecznie zapra-
szamy.

CKiCz w Serocku

Mikołaja. Kiedy Mikołaj dotarł na miejsce, 
złożył wszystkim serdeczne życzenia i wraz 
z bajkowymi pomocnikami rozdał dzieciom 
słodycze. Obiecał, że wkrótce wróci z prezen-
tami, o które był proszony w listach. Kolejny 
dzień weekendu dzieciaki spędziły z posta-
ciami filmów Disneya – Anną i Elsą z lubia-
nej bajki „Kraina Lodu” i bohaterami filmu 
„Piękna i Bestia” – w jego najnowszej wersji. 
Na zakończenie spotkania rozdano dzieciom 
cukierki.

Ku zadowoleniu organizatorów, propo-
zycja Mikołajkowa cieszyła się dużym zain-
teresowaniem, o czym świadczy wysoka fre-
kwencja. 

Dzieci i młodzież zapraszamy na kolejne 
atrakcje, które zaplanowaliśmy w ramach ak-
cji Zima w Mieście. Szczegóły już wkrótce.

CKiCz w Serocku

Publikację "Serock i Mazowsze na przestrzeni wieków. Studia z okazji 600-lecia nadania 
Serockowi praw miejskich", wydaną przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku można już nabyć 
w bibliotece publicznej, przy ul. Kościuszki 15 oraz w Centrum Kultury i Czytelnictwa, przy 
ul. Pułtuskiej 35. Cena - 30 zł.

…W efekcie tego projektu udało się zebrać grono autorów, których można
śmiało określić uznanymi znawcami w obszarze historii, archeologii czy
historii architektury Mazowsza. Zawarte w tomie teksty prezentują więc

wysoki poziom merytoryczny. Ich wartość polega jednak przede wszystkim
na tym, że tom ten jest pierwszą w naszej historiografii próbą spojrzenia na

dzieje Serocka jako całość. O tym, że dzieje Serocka na takie spojrzenie
zasługują przekonują zaś zawarte w tekstach, bogate w nowe i ważkie
ustalenia treści historyczne, archeologiczne i etnograficzne. Odrębną

wartość ma zaś z pewnością zebrana po raz pierwszy w tak rozbudowanej
formie przedmiotowa bibliografia dotycząca dziejów Serocka. Jestem

przekonany, że książka ta będzie ważną i pożyteczną lekturą zarówno dla
zawodowych historyków, pochylających się nad dziejami Mazowsza,

jak i dla społeczności lokalnej, budującej swa tożsamość i szukającej swych korzeni.
Z recenzji prof. dr hab. Janusza Szczepańskiego

Serocka publikacja do nabycia w bibliotece
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SPORT

Nowy Zarząd Klubu Sportowego Sokół Serock
15 grudnia 2017 r. o godz. 19.00, w Sali Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, odbyło się Wal-

ne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Sportowego Sokół Serock. Oprócz spraw bieżących, jak 
sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu czy sprawozdanie finansowe i plany na przyszłość, odbyło 
się głosowanie nad nowym składem zarządu. Do nowych władz zarządu klubu należą: Artur Borkow-
ski, Antoni Wieczorek, Piotr Mulik, Mariusz Śledziewski, Dariusz Śledziewski, Sylwester Tomaszewski, 
Sebastian Świerkot, Mariusz Rosiński. 

OSiR

Wraz z początkiem grudnia ruszyły amatorskie rozgrywki piłkarskie 
w formie ligi - "Liga Serock". To już ósmy rok z rzędu, kiedy Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Serocku organizuje turniej. Mecze Halowej Ligi Serock 
rozgrywane są po południu i wieczorem, we wtorki, piątki, soboty oraz 
niedziele, w hali PZSP w Serocku, przy ulicy Wolskiego 8. W obecnej edy-
cji wydarzenia udział bierze siedem drużyn: Balanga, Nankatsu, Modern 
Logistics, Pobyłkowo, GKS Łacha, IHS Kąśliwe Węże, Młode Wilki. 

Rozegranych zostanie łącznie 56 spotkań, a zakończenie turnieju 
planowane jest na koniec lutego 2018 r. Zapraszamy do śledzenia wy-
ników na stronach internetowych: www.osir.serock.pl oraz www.ligase-
rock.futbolowo.pl.

OSiR

SPORT

Halowa Liga Serock ruszyła!

KULTURA

Chór Mieszany z Lanškroun w Serocku

Serock odwiedził chór z miasta part-
nerskiego Serocka - czeskiego Lanškroun. 
W czasie swej 25-letniej kariery Chór Miesza-
ny z Lanškroun występował w wielu europej-
skich miastach np. Wiedniu, Norymberdze, 
Castiglione, Keżmaroku. W Polsce czescy 
chórzyści śpiewali w  partnerskim Dzierżo-
niowie.

Do Serocka przyjechali w 33 osobo-
wym składzie, by zobaczyć  nasze miasto 
oraz stolicę w świątecznej odsłonie i w bo-
żonarodzeniowym podarku ofiarować Se-
rocczanom koncert pieśni adwentowych 
i kolęd.

W piątkowy wieczór, w serockim ra-
tuszu obejrzeli film promocyjny, po czym 

backich. W sobotę już rano wyruszyli do 
Warszawy, by zwiedzić zamek królewski, 
stare miasto i świąteczne jarmarki. Warsza-
wiacy i liczni turyści z radością i zaintereso-
waniem słuchali ich spontanicznych kolędo-
wych występów, które przyciągały na placu 
zamkowym czy rynku starego miasta wielu 
słuchaczy.

Wieczorne wystąpienie chóru w seroc-
kim kościele parafialnym było niezwykłym 
wydarzeniem muzycznym. Kolędy i pieśni 
bożonarodzeniowe wykonywane acapella lub 
z akompaniamentem gitary, fletu, dzwonków 
czy grzechotek nagradzane były gromkimi 
brawami.

Dziękujemy naszym wspaniałym go-
ściom z Czech za piękny przedświąteczny 
koncert, a księdzu proboszczowi Dariuszowi 
Rojkowi i mieszkańcom za serdeczne przyję-
cie chóru z Lanškroun.

W 1417 roku Serock otrzyma³ potwierdzenie, 

nadanych przez ksiêcia Janusza I Mazowieckiego, 

praw miejskich 

   

www.historia.serock.pl

1417 - 2017

Zapraszamy do zwiedzania 

DNI I GODZINY OTWARCIA od 1.10.2017 do 30.04.2018 r.:
KA¯DY CZWARTEK - 10.00 - 15.00

PIERWSZY WEEKEND MIESI¥CA (Sobota, Niedziela) - 12.00 - 17.00

Izba Pamiêci i Tradycji Rybackich, to placówka o charakterze 
muzealnym. W zrewitalizowanym budynku dawnej szko³y utworzono 
nowoczesn¹ multimedialn¹ ekspozycjê, poœwiêcon¹ dziejom Serocka 
i okolic.

Regulamin i wiêcej informacji na stronie www.historia.serock.pl

Serock, ul. œw. Wojciecha 1
tel. 22 768 32 95
izbapamieci@serock.pl

Urząd Miasta i Gminy w Serocku uprzejmie informuje, iż wpłat gotówkowych w oddziale Banku 
Spółdzielczego w Serocku można dokonywać do dnia 29 grudnia 2017 roku do godziny 14.00

Natomiast wpłaty w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku za pośrednictwem kart płatniczych 
będą przyjmowane do dnia 28 grudnia do godziny 16.00

z zachwytem oglądali rozświetlony serocki 
rynek, kościół i Izbę Pamięci i Tradycji Ry-
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Dziêki tym œrodkom:

PIT w Serocku siê op³aca

rozbudowujemy infrastrukturê drogow¹, 
kanalizacyjn¹, wodoci¹gow¹ i rekreacyjn¹ 

poszerzamy ofertê edukacyjn¹, kulturaln¹ i sportow¹

finansujemy programy zdrowotne dla mieszkañców

prowadzimy i wspieramy dzia³ania proekologiczne

Szanowni Pañstwo,
podaj¹c w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania Serock, 
sprawicie, ¿e ponad 30% Waszego podatku wróci do bud¿etu gminy.

Wspólnie budujemy POTENCJA£ gminy. 

fot. Pawe³ Kozarzewski

www.serock.pl


