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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 był dla nas Serocczan rokiem obchodów wyjątkowego jubile-
uszu 600-lecia nadania Serockowi praw miejskich. Obfitował w wydarze-
nia kulturalne, sportowe i społeczne, które Państwo, jako mieszkańcy, 
współtworzyliście wraz z serockim samorządem.

Dumni z dziedzictwa naszych przodków wspólnie przywoływaliśmy 
w pamięci znaczące w dziejach miasta fakty oraz mieszkańców, którzy 
tworzyli jego wielowiekową historię.

Po jubileuszowych doświadczeniach wkraczamy w kolejny rok szcze-
gólny. Przed nami bowiem obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. 

W nurt ogólnopolskich obchodów, tej niezwykle ważnej dla naro-
du polskiego rocznicy, wchodzimy pod hasłem „Serockie drogi do nie-
podległości”.

Dziękując Państwu za zaangażowanie w uroczystości jubileuszowe 
minionego roku, zachęcam wszystkie środowiska funkcjonujące w Mieście 
i Gminie Serock do inicjowania różnsego rodzaju działań, które wzbogacą  
kalendarz gminnych wydarzeń poświęconych rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości w 1918 roku. 

W oczekiwaniu na Państwa propozycje wierzę, że moje zaproszenie 
do aktywnego współuczestnictwa w tegorocznych, niepodległościowych 
obchodach zostanie przez Państwa przyjęte z życzliwością.

Korzystając z okazji życzę Państwu w Nowym 2018 roku wszelkiej po-
myślność w życiu osobistym i zawodowym.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki

Szanowni Państwo, 
poniżej prezentujemy tegoroczny gminny kalendarz imprez. 
Szczegółowe informacje o wydarzeniach kulturalnych 
na stronie - www.kultura.serock.pl oraz sportowych - www.sport.serock.pl.

Konferencja historyczna 
z okazji 100. rocznicy odzyskania 

przez Polskę niepodległości

22 lutego 2018 w Serocku

 Prowadzenie konferencji 
- dr Mirosław Pakuła 
(Muzeum Historyczne w Legionowie, 
Filia „Piaski”)

Tematy referatów:
• „Etos walki i czynu nigdy nie wygasły… „ 
prof. dr hab. Janusz Odziemkowski 
(Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie 
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych)
• "Napoleońskie dziedzictwo na Mazowszu. 
Twierdze Serock i Modlin  
w dobie Księstwa Warszawskiego". 
dr Piotr Oleńczak 
(Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.)
• "Mazowsze Północne w dobie walk 
o niepodległość 1794-1918"
prof. dr hab. Janusz Szczepański 
(Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora 
w Pułtusku Wydział Historyczny)
• „Serock i mieszkańcy ziemi serockiej 
wobec zrywów niepodległościowych XIX w.”  
dr Jolanta Załęczny 
(Muzeum Niepodległości w Warszawie, 
Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora 
w Pułtusku Wydział Historyczny)
• „Organizatorzy życia społecznego 
w Serocku i ziemi serockiej, 
w okresie od powstania styczniowego 
do odzyskania przez Polskę niepodległości”  
dr Sławomir Jakubczak (Kancelaria Sejmu)
• „Militarne aspekty Wielkiej Wojny 
w Serocku i okolicach”   
dr hab. Jacek Emil Szczepański 
(Muzeum Historyczne w Legionowie)

Konferencja będzie okazją do odsłonięcia 
kolejnych stron serockiej historii, tym razem 
na tle działań niepodległościowych narodu 
polskiego w okresie 123-letniej niewoli.

Zapraszają
Burmistrz Miasta i Gminy Serock 

oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku 

Pojedyncze zaproszenia będzie moż-
na odebrać osobiście w Urzędzie Miasta 
i Gminy w Serocku, pokój 12, w dniach 
5-20 lutego, w godzinach pracy urzędu. 
Ilość miejsc ograniczona.

10.02. Talentiada - w poszukiwaniu talentów
22.02. Serockie drogi do Niepodległości - konferencja historyczna 

z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
01.03. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”
08.03. Dzień Kobiet
13.04. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej -78 rocznica
21.04. Przegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej
28.04. Przegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej
07-13.05. Tydzień bibliotek
12.05. Gminny Dzień Strażaka
13.05. Noc Bibliotek
13.05. VI Bieg Wojciechowy – Wojciechowe świętowanie na sportowo

Piknik Ekologiczny
Bieg z książką

19.05. Wieczór w Izbie Pamięci (w ramach Nocy Muzeów)
26.05. Święto Patrona Serocka św. Wojciecha
2.06. Dzień Dziecka
17.06. Wianki w Wierzbicy
23.06. Wianki

Merc Integra - zlot zabytkowych mercedesów
30.06. Wianki w Kani Nowej
Czerwiec Dni Skubianki
Czerwiec Święto Jabłoni w Dębem
02.06. Dzień Dziecka w Kani Nowej
01.07. Fontanna muzyki
8.07. „To Barbarki robota” – warsztaty rzemieślnicze na podgrodziu
15.07. Fontanna Muzyki
28.07. „Krzyśki” w Nowej Wsi
29.07. Fontanna muzyki
01.08. 74. Rocznica Powstania Warszawskiego
11.08. Święto Wojska Polskiego – festyn
12.08. Fontanna muzyki        
19.08. ŻTC Bike Race 2018 – Otwarte Mistrzostwa Mazowsza Amatorów
25.08. Na chwałę Niepodległej - Wielki koncert niepodległościowy
02.09. Fontanna muzyki
09.09. Święto Darów Ziemi
15.09. XI Wrześniowy Rajd Pamięci
06.10. Święto Dyni w Stanisławowie
27.10. Światowy Dzień Seniora
28.10. XVI Bieg Niepodległościowy, VII Serocka Dycha  
11.11. Święto Odzyskania Niepodległości
16.12. XXIII Spotkanie Wigilijne

Kalendarz imprez 2018

ZAPROSZENIE
ORGANIZATORZY:
Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Muzeum Historyczne w Legionowie
dr Sławomir Jakubczak

www.historia.serock.pl
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GEODEZJA

Informujemy o wyłożonych projektach

INWESTYCJE

Cupel - budowa ulicy Arciechowskiej

INWESTYCJE

Rondo w Szadkach - komisja drogowa 
w sprawie poprawy bezpieczeństwa

Z końcem ubiegłego roku Gmina złożyła wniosek o przyznanie środków na budowę ul. Arciechowskiej w miejscowości Cupel, w ramach 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W przypadku uzyskania dofinansowania, inwestycja zostanie zrealizowana w 2018 roku.

W ramach zadania przewidywana jest się budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej oraz zjazdów i poboczy na całym odcinku, tj. na dłu-
gości prawie 1,2 km.

W związku z pismem Burmistrza Miasta 
i Gminy Serock z dnia 30.11.2017 r., dyrektor 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Auto-
strad zwołał 11.01.2018 r. (informacja prze-
kazana pismem z dnia 4.01.2018 r.), komisję 
drogową w sprawie poprawy bezpieczeństwa 
skrzyżowania DK 62 z DW 622 i DP1804W 
w Szadkach. Wśród zaproszonych przez 
GDDKiA byli przedstawiciele: Urzędu Miasta 
i Gminy w Serocku, Komendy Powiatowej Po-
licji w Legionowie, Mazowieckiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich, Starostwa Powiatowego 
w Legionowie, Rejonu Drogowego GDDKiA 
W Bożej Woli. Podczas spotkania podjęto 
ustalenia zmierzające do przebudowy przed-
miotowego skrzyżowania, w taki sposób, aby 
powstało tam rondo. Do czasu zrealizowania 
inwestycji GDDKiA wprowadzi tymczaso-
we rozwiązania mające na celu podniesienie 
bezpieczeństwa w obszarze skrzyżowania tj. 
zmianę granic obszaru zabudowanego na do-
jeździe do skrzyżowania z kierunku miejsco-
wości Chrcynno (ma to wymusić na kierow-
cach obowiązek ograniczenia prędkości już 
na kilkaset metrów przed skrzyżowaniem), 
ograniczenie prędkości do 50 km/h na DK 62 

od strony miejscowości Wola Kiełpińska, 
ustawienie znaków ostrzegawczych „uwaga 
wypadki”. Ustalono także, że zostanie złożo-
ny wspólny wniosek do Inspekcji Transportu 
Drogowego o zlokalizowanie odcinkowego 
pomiaru prędkości na fragmencie DK 62 
Wola Kiełpińska – Szadki. Mamy nadzieję, 
że powyższe rozwiązania przyczynią się do 
wzrostu poziomu bezpieczeństwa, a finalnie 
uda się doprowadzić do przebudowy skrzy-
żowania tym bardziej, że kwestia bezpieczeń-
stwa w tamtym miejscu była przez Gminę Se-
rock wielokrotnie poruszana na przestrzeni  
ostatnich lat. 

Starania o poprawę bezpieczeństwa 
skrzyżowania DK 62 z DW 622 i DP1804W 
w Szadkach gmina Serock rozpoczęła już 
w 2007 roku kierując pismo z dnia 3 stycz-
nia 2007 r. do Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad. W kolejnych latach 
wielokrotnie zawracano uwagę na koniecz-
ność rozwiązania problemu niebezpiecznego 
skrzyżowania w ruchu pojazdów jak również 
pieszych w tym rejonie (Pisma wystosowa-
no: 03.01.2007 r.; 19.11.2007 r.; 15.03.2010 r.; 
22.03.2011; 15.07.2015 r.; 30.11.2017 r.;). Po-

nadto, na wniosek Burmistrza MiG Serock, 
28.01.2016 r. miał miejsce audyt  bezpieczeń-
stwa na drodze krajowej nr 62 w miejscowo-
ściach: Karolino, Szadki oraz Wola Kiełpińska 
o czym informowaliśmy mieszkańców w In-
formatorze Gminy Serock wydanie nr 2/158 
z lutego 2016 r. 

Poza tym Gmina prowadzi nieustanne 
działania w kwestii bezpieczeństwa w cią-
gu wszystkich odcinków dróg krajowych na 
terenie gminy Serock. W wyniku tych prac 
wdrażane są nowe oznakowania zwiększają-
ce bezpieczeństwo (w tym aktywne), a także 
powstają ciągi pieszo-rowerowe zapewniające 
odseparowanie ruchu pieszych i rowerzystów 
od samochodowego, np. ciąg Jadwisin –Ze-
grze, chodnik w miejscowości Łacha. W tym 
roku rozpoczynamy prace nad dokumentacją 
techniczną budowy chodnika i ścieżki rowe-
rowej w ciągu ul. Zakroczymskiej. Równo-
cześnie trwają rozmowy z GDDKiA odno-
śnie budowy ciągu pieszo–rowerowego na 
odcinku od węzła „Serock” do miejscowości 
Szadki.

Ref. Przygotowania 
 i Realizacji Inwestycji

Referat Gospodarki Gruntami Planowa-
nia Przestrzennego i Rozwoju informuje, że 
od dnia 10 stycznia  2018 r. zostały wyłożone 
projekty:

- projekt zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Miasta i Gminy Serock wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko,

- projekt miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Serock – sekcja 
F2, dla działki 111/12 w obrębie Jadwisin wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projektach planów rozwiązaniami odbę-
dzie się w dniu 31 stycznia 2018 r. o godzinie 
14.00. Wyłożenie projektów planów odbywa 
się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Se-
rocku, w pok. 51 w godzinach pracy urzędu 
i potrwa do dnia 2 lutego 2018 r. Projekty 
planów są również zamieszczone na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej  – www.bip.
serock.pl w zakładce ogłoszenia.

Każdy kto kwestionuje ustalenia przy-
jęte w projekcie planu miejscowego, może 

wnieść uwagi. Uwagi należy składać na pi-
śmie do Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 19 lute-
go 2018 r. w odniesieniu do projektu planu 
miejscowego; w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 26 lutego 2018 r. w odniesieniu do 
projektu zmiany studium.

Referat Gospodarki Gruntami Planowania 
Przestrzennego i Rozwoju

Liczba mieszkańców w mieście i gminie Serock 
w 2017 roku

W mieście i gminie Serock na dzień 31 grudnia 2017 roku było zameldowanych na pobyt stały 13 832 osoby, w tym:
a) 4 170 osób w mieście,
b) 9 662 osoby w gminie.

Poniżej przedstawiamy statystykę mieszkańców według wieku i płci.

WIEK MĘŻCZYZN KOBIET OGÓŁEM
0-2 218 221 439
3 72 81 153

4-5 200 133 333
6 80 85 165
7 105 100 205

8-12 478 440 918
13-15 216 200 416
16-17 149 151 300

18 94 73 167
19-65 4476 0 4476
19-60 0 4051 4051
> 65 701 0 701
> 60 0 1508 1508

ogółem 6789 7043 13832

W dniu 22.01.2018 r. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku opubli-
kowano raport z przebiegu konsultacji społecznych towarzyszących procedurze uchwalenia 
nowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – sekcja B1, obejmującego te-
reny w sąsiedztwie dawnego składowiska odpadów w Dębem. W treści raportu zawarto spra-
wozdanie z poszczególnych spotkań oraz wypracowane przez uczestników opinie i postulaty 
dotyczące przyszłego przeznaczenia tego terenu. 

Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie internetowej https://www.serock.pl/ w za-
kładce konsultacje społeczne, oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu w pok. nr 51.

W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom poszczególnych etapów 
konsultacji. Dzięki Państwa aktywności mogliśmy pozyskać obszerny materiał,  który będzie 
pomocny podczas prac nad projektem miejscowego planu.

GEODEZJA

Raport z konsultacji społecznych

Zameldowanie przez internet
W związku z wejściem w życie z dniem  

1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 27 paździer-
nika 2017 r. o zmianie ustawy o ewidencji 
ludności, poniżej przedstawiamy najważniej-
sze zmiany:

- utrzymanie obowiązku meldunkowego,
- nadanie numeru PESEL wszystkim cu-

dzoziemcom, których pobyt w Polsce prze-
kracza 30 dni,

- zameldowanie drogą elektroniczną.

Procedura zameldowania przez Internet 
jest podobna do procedury zameldowania 
osobiście w urzędzie. Osoba, która melduje 
się elektronicznie, musi dołączyć dokument 
potwierdzający tytuł prawny do lokalu oraz 
oświadczenie właściciela lub podmiotu nim 
dysponującym, potwierdzające pobyt w loka-
lu. W razie uzasadnionych wątpliwości organ 
gminy może żądać okazania oryginałów do-
kumentów. Powstanie specjalna e-usługa, za 

pomocą której każda osoba posiadająca profil 
zaufany ePUAP albo kwalifikowany podpis 
elektroniczny będzie mogła się zameldować.

Jednocześnie przy użyciu jednego formu-
larza meldunkowego możliwe będzie:

• zameldowanie na pobyt czasowy z jed-
noczesnym wymeldowaniem z pobytu stałego,

• zameldowanie na pobyt stały i jedno-
cześnie wymeldowanie z pobytu czasowego.

Referat Spraw Obywatelskich

Czekamy na zgłoszenia par na złote gody
Osoby, które zawarły związek małżeński w 1968 r. i w 2018 roku obchodzą tzw. ZŁOTE GODY,  mogą zostać odznaczone medalem za dłu-

goletnie pożycie małżeńskie, przyznawanym przez Prezydenta RP.
 Czekamy na Państwa zgłoszenia do końca lutego 2018 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Serocku, pokój nr. 20, tel. 22 782 88 32



6 I N F O R M ATO R  GMINY SEROCK 7I N F O R M ATO R  GMINY SEROCK

Przypominamy, że Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Serocku jest realizatorem projektu 
współfinansowanego ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego p.n. Serockie 
Centrum Usług Społecznych

W ramach programu zapewniamy:
1. Usługi opiekuńcze w domu – dla osób 

niesamodzielnych, które wymagają pomocy 
w czynnościach dnia codziennego

2. Zajęcia w Klubie Seniora, Serock 
ul. Kościuszki 8A, które będą obejmowały:

1) zajęcia rozwijające indywidualne zain-
teresowania

2) gimnastyka z ćwiczeniami usprawnia-
jącymi

3) zajęcia z rehabilitantem
4) poradnictwo prawne, psychologiczne i 

rodzinne – indywidualne i grupowe

5) wykłady ze specjalistami, np. lekarze 
różnych specjalności, dietetyk

6) zajęcia komputerowe

3. Możliwość  wypożyczenia sprzętu re-
habilitacyjnego i usprawniającego

Szczegółowe informacje udzielane są 
w Ośrodku Pomocy Społecznej tel. 22 782 61 18,  
782 71 39. Zapraszamy

Zaproszenie do Serockiego Centrum Usług Społecznych

Zmiana sposobu rozliczania ilości ścieków?

Podsumowanie 
realizacji programów polityki zdrowotnej w 2017 r.

W trosce o zdrowie mieszkańców Mia-
sta i Gminy Serock w 2017 r.  gmina re-
alizowała następujące programy polityki 
zdrowotnej przyjęte uchwałami Rady Miej-
skiej w Serocku:

1) Program polityki zdrowotnej szcze-
pień ochronnych przeciw pneumokokom 
dla dzieci w wieku od dwóch do pięciu lat 

Adresatami programu są rodzice bądź 
opiekunowie dzieci od ukończonego dru-
giego roku życia (24 m. ż.) do pięciu lat 
(59 m. ż., będący mieszkańcami Miasta 
i Gminy Serock, posiadający aktualne za-
świadczenie od lekarza POZ o braku prze-

ciwwskazań do przyjęcia szczepionki przeciw 
pneumokokom.

Program jest realizowany przez SPIDER-
MED Sp. z o.o. Centrum Medyczne Golden-
med w Serocku przy ul. Pułtuskiej 53D. 

Od marca 2017 r. zaszczepiono przeciw 
pneumokokom 38 dzieci. Na realizację pro-
gramu wydatkowano kwotę 8.550,00 zł.

Okres realizacji programu: od 1 marca 
2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

2) Program polityki zdrowotnej szcze-
pień ochronnych przeciw grypie dla osób 
z grupy szczególnego ryzyka 

Program jest realizowany przez Samo-

dzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Serocku przy ul. Kędzierskich 2 (szcze-
pienia są wykonywane również w Ośrodku 
Zdrowia w Dębem). 

Program szczepień ochronnych prze-
ciw grypie jest skierowany do osób powyżej 
55 roku życia, zamieszkałych na terenie Mia-
sta i Gminy Serock, posiadających pozytywną 
kwalifikację lekarską stwierdzającą brak prze-
ciwwskazań do przyjęcia szczepionki przeciw 
grypie.

W 2017 r. w okresie od września do grud-
nia z programu szczepień skorzystało łącznie 
266 osób. Z budżetu gminy wydatkowano 

Podatki i opłaty
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 

W 2018 ROKU
Każdy rolnik, który chce odzyskać część 

pieniędzy wydanych na olej napędowy uży-
wany do produkcji rolnej, powinien w ter-
minie:

od dnia 1 lutego  2018 r. do dnia 28 lu-
tego 2018 r.

złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Se-
rock wniosek o zwrot podatku akcyzowego 
zawartego w cenie oleju napędowego wraz 
z oryginałami faktur VAT stanowiącymi do-
wód zakupu oleju napędowego za okres od 
1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Mini-
strów z dnia 17 listopada 2017 roku (Dz. U. 
z 2017 poz. 2215) w sprawie stawki zwrotu 
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produk-
cji rolnej na 1 litr oleju w 2018 roku nie zmie-
nia się stawka zwrotu  podatku akcyzowego 
i wynosi 1 zł. za 1 litr. Limit zwrotu ustala się 
stosując nadal ten sam przelicznik tj. 86 zł. za 
1 ha użytków rolnych.

W przypadku nie wykorzystania limitu 
w pierwszym terminie o zwrot podatku moż-
na ubiegać się w drugim terminie . 

Pieniądze wypłacane będą w pierwszym 
terminie: 3 - 30 kwietnia 2018 r.  przelewem 
na rachunek bankowy podany we wniosku.

Drugi termin naboru wniosków - od 1 do 
31 sierpnia 2018 r. wraz z fakturami VAT, 
wystawionymi za zakup oleju napędowego od 
1 lutego do  31 lipca 2018 r. w ramach limitu 
zwrotu podatku określonego na 2018 r.

W drugim terminie pieniądze wypłacane 
będą w dniach 1 – 31 października 2018 r.  

przelewem na rachunek bankowy podany we 
wniosku.

Informacje: zakładka BIP/PRAWO LO-
KALNE/PODATKI I OPŁATY/. 

Wszelkie szczegółowe informacje do-
tyczące składania wniosków będą udziela-
ne przez pracowników Referatu Podatków, 
Opłat Lokalnych i Windykacji Urzędu Miasta 
i Gminy w Serocku, pokój 35 i pod numerem 
telefonu 22 782 88 07, 22 782 88 09.

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 
W  2018 ROKU

W dniu 31 marca 2018 roku mija ter-
min opłaty rocznej użytkowania wieczystego. 
Opłatę wnosimy bez wezwania przelewem na 
rachunek bankowy Miasta i Gminy  Serock 
o numerze:

28 8013 0006 2007 0015 0994 0002
Istnieje również możliwość płacenia kar-

tą płatniczą lub za pośrednictwem telefonu 
z wykorzystaniem kodów blik (PKO Bank 
Polski, ING, PeoPay) bez ponoszenia dodat-
kowych opłat. 

Informacje: zakładka BIP/PRAWO LO-
KALNE/PODATKI I OPŁATY/ oraz tel. 
22 782 88 07 (8,9) pok. 34,36 w siedzibie 
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

OPŁATA  ZA PSA W 2018 ROKU
Opłata dotyczy właścicieli psów, osób 

fizycznych zamieszkałych na terenie Miasta 
i Gminy Serock. 

Do dnia 31 marca 2018 roku na pod-
stawie Uchwały Rady Miejskiej 132/XVI/07 
z dnia 26 listopada 2007 roku i Uchwały Nr 
142/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku 

należy dokonać opłaty na rachunek banko-
wy Miasta i Gminy Serock. Wysokość opłaty 
rocznej od jednego posiadanego psa wynosi 
40,00 zł.

Opłatę należy wnieść  bez wezwania. 
W przypadku podatników podatku rol-

nego, którzy posiadają gospodarstwo rolne 
przysługuje zwolnienie z tytułu posiadania 
dwóch psów. Również osoby w wieku powy-
żej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodar-
stwo domowe są zwolnione z opłaty z tytułu 
posiadania jednego psa. Osobom zaliczanym 
do znacznego stopnia niepełnosprawności 
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji za-
wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych przysługuje zwolnienie 
z tytułu posiadania jednego psa oraz osobom 
niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabili-
tacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych - przysługuje 
zwolnienie z tytułu posiadania jednego psa 
asystującego. 

Opłaty będzie można dokonać:
- na rachunek bankowy Miasta i Gminy  

Serock o numerze:
28 8013 0006 2007 0015 0994 0002
- kartą płatniczą w siedzibie Urzędu 

Miasta i Gminy w Serocku lub bezpośrednio 
w kasie Banku Spółdzielczego w Legionowie, 
odział w Serocku lub za pośrednictwem te-
lefonu z wykorzystaniem kodów blik (PKO 
Bank Polski, ING, PeoPay). 

Płacąc podatki w kasie banku oraz przy 
użyciu karty płatniczej lub telefonu z wyko-
rzystanie kodów blik nie są naliczane do-
datkowe opłaty.

środki na realizację programu w łącznej wy-
sokości 6.205,78 zł.

Okres realizacji programu: od 1 marca 
2017 r. do 31 grudnia 2018 r. 

3) Program polityki zdrowotnej w za-
kresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców 
Miasta i Gminy Serock na lata 2017-2019

Program jest realizowany przez Samo-
dzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Serocku przy ul. Kędzierskich 2. W 2017 r., 

w ramach programu rehabilitacji leczniczej 
wykonano świadczenia zdrowotne o łącznej 
wartości punktowej 16805. Z programu sko-
rzystało łącznie 58 osób. W ubiegłym roku na 
realizację programu wydatkowano z budżetu 
gminy środki w wysokości 50.000 zł. 

Z programu może skorzystać każda oso-
ba zamieszkała na terenie Miasta i Gminy 
Serock, która uzyska skierowanie od lekarza 
specjalisty lub lekarza POZ i zakwalifikuje się 

na określony rodzaj zabiegów, w ramach za-
gwarantowanych środków finansowych.

Okres realizacji programu: od 1 marca 
2017 r. do 31 grudnia 2019 r. 

Zachęcamy wszystkie osoby do korzysta-
nia z bezpłatnych programów polityki zdro-
wotnej realizowanych przez gminę Miasto 
i Gmina Serock.

Referat Organizacyjno-Prawny 
i Obsługi Rady Miejskiej

Sprawdź datę ważności swojego dowodu osobistego
Nieważny dowód osobisty nie spełnia swo-

ich funkcji, czyli m.in. nie potwierdza naszej toż-
samości i obywatelstwa np. w kontaktach z urzę-
dem. W kwestiach wymagających weryfikacji 
naszej tożsamości, możemy mieć problem z uzy-
skaniem kredytu bankowego, czy z dokonaniem 
zakupu ratalnego. Dlatego już teraz warto spraw-
dzić ważność swojego dowodu osobistego. Jeśli 
jest nieważny lub wkrótce upływa termin jego 
ważności trzeba złożyć wniosek o nowy dowód. 
Każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej 
Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest zo-
bowiązany posiadać dowód osobisty. Natomiast 
obywatel polski zamieszkujący poza granicami 
kraju ma prawo, a nie obowiązek posiadania 
dowodu osobistego. Ponadto, nieważny dowód 
osobisty nie może też być podstawą do prze-
kroczenia granicy w ramach Strefy Schengen. 
Dlatego właśnie przed nadchodzącymi feriami 
zimowymi warto sprawdzić ważność naszych 
dokumentów, żeby nie okazało się, że z tak błahe-
go powodu nigdzie nie pojedziemy. 

Wniosek o dowód osobisty można zło-
żyć osobiście lub przez Internet

Wystarczy wypełniony wniosek oraz 
zdjęcie, które powinno być aktualne — zro-
bione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed zło-
żeniem wniosku,

• na zdjęciu nie możesz mieć nakrycia 
głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani in-
nych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie,

• zdjęcie powinno przedstawiać całą gło-
wę (od jej czubka) oraz górną część barków,

• twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia.
Na platformie Obywatel (www.obywatel.gov.

pl) działa centralna usługa, dzięki której można 
załatwić sprawę związaną ze złożeniem wniosku 
o wydanie dowodu osobistego. Aby skorzystać 

z tej usługi niezbędne jest posiadanie Profilu Za-
ufanego, który pozwala potwierdzić tożsamość. 
Instrukcja założenia profilu zaufanego znajduje 
się również na platformie Obywatel (https://oby-
watel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany).

E-meldunek – kolejna e-usługa już działa
Przypominamy również, że działa już e-mel-

dunek. Każdy, kto mieszka w Polsce, musi pamię-
tać o obowiązku meldunkowym. Od 1 stycznia 
br. nie musimy iść do urzędu, aby to zrobić.

Bez konieczności wychodzenia z domu 
można już m.in. zamówić odpisy aktów stanu 
cywilnego, złożyć wniosek o wydanie dowo-
du osobistego lub zgłosić utratę lub uszkodze-
nie dowodu osobistego.

Dzięki tej e-usłudze można zameldować 
się zarówno na pobyt stały, jak i czasowy. 
E-meldunek umożliwia też przemeldowanie, 
a także zameldowanie/przemeldowanie nie-
pełnoletniego dziecka oraz – jako pełnomoc-
nik – innej osoby.

(źródło: www.mswia.gov.pl )

Burmistrz Miasta i Gminy Serock oraz 
Wójt Gminy Nieporęt, podjęli wspólne stara-
nia mające na celu zmianę sposobu rozlicza-
nia należności za odprowadzanie ścieków na 
terenie Gminy Serock i Gminy Nieporęt.

Pismem z dnia 4 stycznia 2018, zwró-
cono się do Zarządu Miejskiego Przedsię-
biorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. 

Warszawie z prośbą o możliwość rozliczania 
ilości odprowadzanych ścieków na podsta-
wie wskazań wodomierzy instalowanych  
przez gminne zakłady wodociągowe lub 
komunalne. Zwrócono również uwagę na 
konieczność rozwiązania wielu problemów, 
które napotykają mieszkańcy przy załatwia-
niu formalności związanych z przyłącza-

niem gospodarstw domowych do sieci kana-
lizacyjnej będącej w użytkowaniu MPWiK 
w Warszawie.

W końcu stycznia br. odbędzie się spo-
tkanie z Zarządem MPWiK w przedmiotowej 
sprawie. O jego wynikach poinformujemy 
Państwa na stronie www.serock.pl i w następ-
nym numerze Informatora Gminy Serock.
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OCHRONA ŚRODOWISKA

Podsumowanie działalności Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2017 roku

Zorganizowany przez gminę Punkt Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
znajdujący się w Serocku przy ulicy Nasiel-
skiej 21, funkcjonuje od 2013 roku. 

Punkt cieszy się bardzo dużym zainte-
resowaniem właścicieli nieruchomości po-
łożonych na terenie miasta i gminy Serock, 
którzy mogą korzystać z niego codziennie, 
łącznie z sobotami i niedzielami w godzi-
nach 7.00-17.00. 

Właściciele nieruchomości mogą przy-

wozić do PSZOK większość rodzajów od-
padów powstających w ich gospodarstwach 
domowych np. odpady opakowaniowe, od-
pady biodegradowalne, odpady wielkogaba-
rytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny a także odpady problematyczne np. 
opakowania po farbach, lakierach, świetlów-

ki, zużyte opony czy odpady poremontowe 
z drobnych remontów przeprowadzanych we 
własnym zakresie.  

Z prowadzonej ewidencji odpadów przyj-
mowanych w Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych wynika, iż w każdym 
miesiącu z PSZOK korzysta blisko 400 osób, 
w miesiącach letnich, nawet przeszło 500 osób.

Ogółem w 2017 roku do PSZOK przywie-
ziona następujące ilości i rodzaje odpadów:

1.  Odpady biodegradowalne 
– 218,15 tony

2. Odpady budowlane – 135,62 tony
3.  Odpady wielkogabarytowe 

– 81,45 tony
4.  Odpady opakowaniowe z papieru 

 – 18,74 tony 

5.  Odpady opakowaniowe ze szkła 
– 13,4 tony

6.  Odpady opakowaniowe z plastiku 
– 19, 85 tony

7.  Zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny – 12,86 tony

8.  Odpady w postaci farb, lakierów 
– 0,61 tony

9. Zużyte opony – 5,72 tony
Całkowity koszt odbioru, zagospodaro-

wania, odzysku i utylizacji odpadów zgro-
madzonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki 
Odpadów wyniósł w 2017 roku około 192 
tysiące złotych. 

Przypominamy, że zgodnie z przyję-
tymi w uchwale Rady Miejskiej zasadami 
oraz z regulaminem PSZOK, z Punktu Se-

lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
mogą korzystać wyłącznie właściciele nie-
ruchomości położonych na terenie Miasta 
i Gminy Serock, którzy złożyli deklarację 
o wysokości opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi i wnoszą do gminy 
opłaty za odbiór i zagospodarowanie od-
padów. 

Obowiązuje zakaz przywożenia do 
PSZOK odpadów powstających w wyniku 
prowadzenia działalności gospodarczej. 
Prowadzący działalność gospodarczą muszą 
mieć podpisane indywidualne umowy na od-
biór odpadów powstających w wyniku pro-
wadzenie tejże działalności. 

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Serocku

W ostatnim czasie Urząd Miasta i Gminy w Serocku skierował do 
właścicieli obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie gminy 
zapytania o przyszłość cennych dla lokalnej społeczności budynków 
i budowli.

Wysłane pisma dotyczyły:
- fortyfikacji Twierdzy Zegrze (Umocnienie Duże);
- dawnego pałacu Radziwiłłów w Jadwisinie i parku w jego sąsiedz-

twie.
Pisma zwracały uwagę na niebagatelną wartość historyczną tych za-

bytków i ich znaczenie dla społeczności gminnej, co uzasadnia nasze 
zainteresowanie ich dalszym losem. 

O postępach w sprawie będziemy Państwa informować.

Na zdjęciu: Pałac w Jadwisinie, rok 2008. Fot. arch. UMIG Serock

Monitorujemy najcenniejsze zabytki

OCHRONA ŚRODOWISKA

Zmiany w harmonogramie 
odbioru odpadów

Uwaga od kwietnia 2018 roku zmiany 
harmonogramów odbioru odpadów dla 
niektórych miejscowości!!!

Aby usprawnić odbiór odpadów na te-
renie miasta i gminy Serock, począwszy od 
kwietnia 2018 roku wprowadzone będą zmia-
ny w terminach odbioru odpadów. 

Zmiany będą dotyczyły wyłącznie odbio-
ru odpadów segregowanych oraz odpadów 
biodegradowalnych. Zachowana zostanie do-

tychczasowa częstotliwość odbioru tych odpa-
dów, zmienią się jedynie daty odbioru. 

Odpady komunalne zmieszane (niesegre-
gowane) odbierane będą bez jakichkolwiek 
zmian, czyli co dwa tygodnie  w terminach 
podawanych we wcześniejszych harmono-
gramach. 

Zmiany dotyczyć będą tylko niektórych 
miejscowości. Zmienione harmonogramy 
już w lutym zamieścimy na stronie interne-

towej urzędu oraz na gminnych i sołeckich 
tablicach informacyjnych, aby mieli Państwo 
wystarczająco dużo czasu na zapoznanie się 
z nimi. Dodatkowo pracownicy firmy odbie-
rającej odpady z terenu naszej gminy, dostar-
czą zmieniony harmonogram do wszystkich 
właścicieli nieruchomości z miejscowości, 
gdzie wprowadzone zostaną zmiany. 

Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Serocku

OCHRONA ŚRODOWISKA

Podsumowanie Programu opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Miasta i Gminy Serock w 2017 r.

W 2017 roku obowiązywał na terenie 
Miasta i Gminy Serock Program opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt na terenie Miasta 
i Gminy Serock w 2017 r., przyjęty Uchwałą 
Nr 328/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 27 marca 2017 r.

Na realizację programu wydatkowano 
ogółem kwotę ponad 117 tysiący złotych.

W ramach realizacji programu do schro-
niska w Józefowie, prowadzonym przez Fun-
dację „Schronisko dla bezdomnych zwierząt” 
oraz do „Schroniska Viva !” w Korabiewicach 
trafiły łącznie 24 psy. 

W ramach gminnej akcji adopcyjnej 

„Pies czeka na człowieka” do adopcji trafiło  
30 bezdomnych psów z terenu gminy. 

Ponadto w ramach programu sfinansowa-
no mieszkańcom m.in. sterylizację 45 suczek,  
66 kotek, przeprowadzono kastrację 27 kotów 
i 14 psów, a także zachipowano 66 zwierząt. 

W bieżącym roku program opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy Mia-
sto i Gmina Serock będzie kontynuowany. 
Gdy program zostanie uchwalony przez Radę 
Miejską w Serocku, podobnie jak w latach 
ubiegłych będziemy finansować mieszkań-
com gminy chipowanie oraz sterylizację i ka-
strację zwierząt domowych, zarówno psów 

Urząd Miasta i Gminy w Serocku infor-
muje, że w dniu 11 stycznia 2018 r. odbyło 
się posiedzenie Zespołu ds. weryfikacji wnio-
sków o przyznanie dotacji na budowę przy-
domowych oczyszczalni ścieków. Podczas 
posiedzenia rozpatrywanych było 7 wnio-
sków. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone 
pozytywnie i w najbliższym czasie właściciele 
przydomowych oczyszczalni otrzymają dofi-
nansowanie do wykonanych, przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 

Jednocześnie przypominamy, że osoby, 
które chciałyby otrzymać dofinansowanie 
do budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków, muszą złożyć do Burmistrza Mia-
sta i Gminy Serock specjalnie przygotowany 
wniosek o dofinansowanie budowy przydo-
mowej oczyszczalni ścieków wraz z wyma-
ganymi załącznikami. Zasady przyznawania 
dofinansowania określone są w Regulaminie 

przyznawania dofinansowania budowy przy-
domowych oczyszczalni ścieków na terenie 
gminy Miasto i Gmina Serock, stanowiącym 
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 182/XIX/2012 
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.02.2012 r. 

Wspieranie budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków ma na celu poprawienie 
stanu środowiska na terenie gminy oraz roz-
wiązanie problemu niewłaściwego pozbywania 
się ścieków, szczególnie na obszarach o roz-
proszonej zabudowie, gdzie budowa zbiorczej 
sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie nieuza-
sadniona lub technicznie niemożliwa.

Dofinansowanie udzielane jest w kwocie 
do 2.500 zł. 

Szczegółowe informacje dotyczące dofi-
nansowania dostępne są na stronie internetowej 
www.serock.pl w zakładce Dla mieszkańca, jak 
również w Referacie Ochrony Środowiska, Rol-
nictwa i Leśnictwa tel.: 22 782 88 40.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Dofinansowanie do budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków
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OŚWIATA

Kluby Kluczowych Kompetencji

OŚWIATA

PZSP w Serocku - tu zaczyna się dobra przyszłość

Kluby Kluczowych Kompetencji - to ty-
tuł wniosku, który został złożony przez Bur-
mistrza Miasta i Gminy Serock w konkursie 
ogłoszonym w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Mazowiec-
kiego na lata 2014-2020; Poddziałanie 10.1.1 
Edukacja ogólna.

Projekt przygotował Zespół Obsługi 
Szkół i Przedszkoli w Serocku we współpracy 
z firmą Vulcan, w oparciu o diagnozy prze-
prowadzone w szkołach.

Celem projektu jest podniesienie kom-
petencji w zakresie technologii informacyjno 
– komunikacyjnych, języków obcych, oraz 

przedmiotów matematyczno – przyrodni-
czych uczniów, a także nauczycieli czterech 
szkół podstawowych i wyposażenie szkół 
w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Rozstrzygnięcie konkursu przewidziane 
jest na lipiec 2018 r.  

Alicja Melion Dyrektor ZOSiP

Styczeń to miesiąc wielkich oczekiwań 
nauczycieli i uczniów liceów oraz techników. 
Każdego roku w tym czasie pojawia się Ogól-
nopolski Ranking Liceów i Techników „Per-
spektywy”. W 2018 r. przypadała jego jubile-
uszowa, XX edycja. Powiatowy Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych im. Włodzimierza Wol-
skiego w Serocku kolejny raz może poszczycić 
się obecnością w pierwszej setce tak prestiżo-
wej klasyfikacji. Tym większy jest powód do 
dumy, że w stosunku do roku ubiegłego szko-
ła awansowała z 89 miejsca aż na 61 wśród 
techników województwa mazowieckiego. 

Jest to jedyna szkoła powiatu legionowskie-
go kształcąca w zawodach, którą zaliczono 
do najlepszych. Kapituła Rankingu, ocenia-
jąc szkoły, brała pod uwagę sukcesy uczniów 
w olimpiadach, wyniki egzaminu maturalne-
go z przedmiotów obowiązkowych, wyniki 
egzaminu maturalnego z przedmiotów dodat-
kowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. 
Pozycja PZSP w Serocku jest potwierdze-
niem wysokiego poziomu nauczania oraz 
odpowiedniej atmosfery, pozwalającej 
uczniom dobrze czuć się w szkole i zdoby-
wać wiedzę. Należy podkreślić, że na wynik 

szkoły wpłynęły działania dyrekcji, kadry 
pedagogicznej, a także władz samorządo-
wych wspierających placówkę. Tegoroczny 
Ogólnopolski Ranking Liceów i Techników 
„Perspektywy” potwierdza dobrą pozycję 
serockiej szkoły w ofercie edukacyjnej re-
gionu i województwa. Absolwenci potrafią 
odnaleźć się nie tylko na egzaminach, ale 
i w życiu zawodowym. Zatem warto wziąć 
pod uwagę tę szkołę przy wyborze kierunku 
kształcenia. Zapraszamy do szkoły sukcesu 
- PZSP w Serocku!

 Anna Gruszczyńska

OCHRONA ŚRODOWISKA

Znalazłeś rannego ptaka? 
Koniecznie przeczytaj PODSTAWY PIERWSZEJ POMOCY

Pierwsza pomoc to wszelkie czynności 
przed dostarczeniem ptaka do odpowiedniej 
placówki, gdzie oceniony zostanie jego stan 
i podjęte zostaną dalsze działania. Każdy 
może udzielić pierwszej pomocy, także pta-
kom będącym pod ścisłą ochroną gatunko-
wą. Jeśli jest to możliwe przed udzieleniem 
pierwszej pomocy  poradź się specjalisty.

Można ja podzielić na dwie części:
• pomoc medyczną np. opatrzenie ran
• pomoc doraźną tj. karmienie i przetrzy-

mywanie
Zasada numer jeden przy każdej inter-

wencji: BEZPIECZEŃSTWO LUDZI JEST 
NAJWAŻNIEJSZE!

Pamiętajmy, że jeśli mamy do czynienia 
z gatunkiem, który może być potencjalnie 
niebezpieczny np. orłem bielikiem, lepiej 
odstąpić od dokładnego badania i w możli-
wie najbezpieczniejszy dla ptaka i człowieka 
sposób włożyć zwierzę do skrzynki transpor-
towej, jeśli zaś zwierzę wymagające pomocy 
znajduje się w miejscu niebezpiecznym np. na 
lodzie, w wodzie, na jezdni, wysoko na drze-
wie czy na drutach wysokiego napięcia należy 
poczekać na przybycie odpowiednich służb 
i nie ryzykować bez potrzeby.

Ponieważ każda interwencja powinna 
być zaplanowana, zanim podejmiemy dzia-
łania należy rozważyć następujące kwestie:

• co to za gatunek i czy potrzebuje pomocy? 
• jak schwytamy zwierzę? czy potrzebne 

będą specjalne służby? czy ten ptak może być 
niebezpieczny? 

• gdzie przetransportujemy zwierzę? 
• jak przetransportujemy zwierzę? (ro-

dzaj przewozu odpowiedni do czasu podróży 
i kondycji ptaka ) 

Sytuacje, w jakich nasza pomoc jest po-
trzebna i niezbędna:

• ptak nie reaguje na otoczenie, siedzi na-
stroszony, często ma brudne pióra 

• widoczne są rany, krew, wysięk 
• nie widać ran ale ptak nie jest w sta-

nie prawidłowo się poruszać, bardzo mocno 
kuleje, podczas prób lotu widać asymetrię 
skrzydeł 

• zniszczone zostało gniazdo, ptaki doro-
słe zginęły lub opuściły pisklęta 

• nagie pisklęta leżące poza gniazdem 
• ciała obce np. ptaki zaplątane w żyłkę, 

ptaki ze sznurkami oplątanymi wokół palców 
• ptaki podejrzane o postrzał
• ptaki dziwnie zachowujące się i znale-

zione w pobliżu drogi podejrzane o kolizję z 
samochodem

• ptaki dziwnie zachowujące się znalezio-
ne pod przewodami elektrycznymi

• ptaki uwięzione w budynkach lub sieci 
wentylacyjnej

• w trakcie ostrych zim ptaki, które nie 
są w stanie zdobyć pokarmu, wycieńczone, 
apatyczne, znajdowane pobliżu osad ludzkich

Wiele ptaków, jeszcze zanim nauczą się 
latać, okres dorastania spędza poza gniaz-
dem. Są to tzw. podloty, które dokarmiane 
przez rodziców, uczą się życia. Nie wolno ich 
zabierać z naturalnego środowiska! Jeśli wy-
daje Ci się, że młody ptak potrzebuje pomocy 
poobserwuj go i upewnij się, czy za jakiś czas 
nie przylecą do niego rodzice z pokarmem. 
Jeśli podlot jest narażony na atak psów lub 
kotów – posadź go w bezpiecznym miejscu, 
na gałęzi. Nie obawiaj się go dotknąć. Doro-
słe ptaki go nie odrzucą, ponieważ ptaki nie 
mają węchu.

WAŻNE PRZY TRANSPORCIE ZNA-
LEZIONEGO PTAKA!

Zawsze musimy wiedzieć jak długo bę-
dziemy transportować zwierzę. Dobrze jest 
zadzwonić do placówki, do której wieziemy 
ptaka, uprzedzić o swoim przybyciu i pora-
dzić się jak go transportować.

SPECYFICZNE PROBLEMY
Co zrobić gdy mamy do czynienia z pta-

kiem: krwawiącym, wyziębionym albo nie-
przytomnym?

Ptak krwawiący
• znajdź ranę
• obandażuj używając dużej ilości mate-

riałów chłonnych
• zostaw ptaka w spokoju
• skonsultuj się z lekarzem weterynarii
• jeśli krew pochodzi z jamy ustnej (czyli 

układu pokarmowego lub oddechowego) za-
pewnij ptakowi spokój i jak najszybciej udaj 
się do fachową poradę

Ptak wyziębiony
• powoli podnoś temperaturę, zbyt szyb-

kie ogrzanie może doprowadzić do zapaści 
krążeniowej

• najpierw pojenie (podawaj tylko płyny 
izotoniczne - te komercyjnie dostępne dla 
sportowców nie nadają się dla ptaków!)

• potem małe ilości lekkostrawnej, łatwo 
przyswajalnej karmy

Ptak nieprzytomny
• przenieś do bezpiecznego miejsca
• zapewnij komfort termiczny
• obserwuj
• nie podawaj pokarmów ani wody na siłę
Ptak wycieńczony (kondycję ptaka spraw-

dzamy na podstawie mięśni piersiowych)

• zapewnij komfort termiczny
• spróbuj delikatnie napoić ptaka 
• małe porcję lekkostrawnego pokarmu

Ptak młody/pisklę nieznanego gatunku
• zapewnij komfort termiczny
• spróbuj delikatnie napoić ptaka 
• podaj pokarm białkowy – wszystkie 

pisklęta w okresie intensywnego rozwoju po-
bierają pokarm białkowy

• ustal gatunek i prawidłową dietę!
Ptak drapieżny
• uwaga na dziób i szpony!

• ptaki drapieżne nie piją, nie próbuj go 
poić

• Ptaki drapieżne pobierają wodę z po-
karmu, w przypadku odwodnienia można 
moczyć mięso w wodzie

• nie podawaj podrobów ani wędlin
• ustal wiek i gatunek!
• uważaj aby nie uszkodzić piór!
• zapewnij spokój.

Ptak owadożerny
• pokarm zastępczy na krótką metę to go-

towane jajko na twardo

Ptak ziarnojad
• pokarm zastępczy na krótką metę to 

drobne kasze ale nie chleb!

Profesjonalnej pomocy medycznej oraz 
porad telefonicznych w sprawie dzikich pta-
ków udziela Ptasi Azyl w warszawskim ZOO 
tel. 22 670 22 07 

autor: Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa 

w oparciu o materiały dostępne na stronie 
ptasiazyl.zoo.waw.pl oraz stop.eko.org.pl

i kotów, a także sterylizację i kastrację kotów 
wolnożyjących. 

Przypominamy, że osoby, które zdecydu-
ją się na adopcję bezdomnego psa w ramach 
podpisywanej umowy z gminą Serock otrzy-
mają: 

1) trwałe oznakowanie przez wszczepie-
nie pod skórę psa elektronicznego mikropro-
cesora wraz  z wprowadzeniem danych do 
ogólnopolskiej bazy zwierząt oznakowanych,

2) pakiet szczepień okresowych (choroby 
zakaźne i wścieklizna),

3) podanie leków i preparatów mających 
na celu odrobaczenie, odkleszczenie i od-
pchlenie zwierzęcia,

4) sterylizację lub kastrację. 
Pamiętajmy, że właściciele, którym za-

ginie pies winni takie sytuacje bezzwłocznie 
zgłaszać do Straży Miejskiej w Serocku oraz 
Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa (ochronasrodowiska@serock.pl) 
podając telefon kontaktowy, krótki opis psa, 
okoliczności zaginięcia oraz załączając jego 
zdjęcie. Jak pokazuje doświadczenie przeka-
zanie informacji o zaginionym piesku przez 
dotychczasowych właścicieli pozwala często 
na szybsze odnalezienia zagubionego pupila. 

Informacje o pieskach, które zagubiły się 
właścicielom a także o psach, które z terenu 
gminy jako bezdomne trafiają do schroniska, 

na bieżąco zamieszczane są na stronie inter-
netowej www.serock.pl w zakładce Pies czeka 
na człowieka.

W 2018 roku bezdomne zwierzęta, po-
chodzące z terenu Miasta i Gminy Serock, 
zgodnie  z zawartą przez gminę umową, będą 
kierowane do Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt Dworakowscy w Radysach.

Przypominamy, że psy, co do których ist-
nieje prawdopodobieństwo, że są bezdomne 
należy zgłaszać do Straży Miejskiej 603 873 290 
lub Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa 22 782 88 40.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Harmonogram nieodpłatnej pomocy 
prawnej w powiecie legionowskim w 2018 r.

• Punkty nieodpłatnej pomocy praw-
nej w powiecie legionowskim prowadzone 
przez adwokatów i radców prawnych:

1. Legionowo, ul. Piłsudskiego 41, p. 3.11
Urząd Miasta Legionowo
pon.- pt. 16:00-20:00
2. Legionowo, ul. Sikorskiego 11, p. 207
Starostwo Powiatowe w Legionowie
pon. - pt. 16:00-20:00

• Punkty nieodpłatnej pomocy praw-
nej w powiecie legionowskim prowadzone 
przez Stowarzyszenie Pomocy Potrzebu-
jącym "Nadzieja": (porad prawnych w wy-
mienionych punktach udzielają radcy prawni 
oraz osoby posiadające tytuł magistra prawa)

1. Legionowo, ul. Piłsudskiego 3 - budy-
nek C (wejście od ul. Kopernika), p. nr 8

pon.-pt. 8:00-14:00
2. Serock, Rynek 21, p. nr 31 na I piętrze
Urząd Miasta i Gminy Serock

pon. 10:00-15:00, śr. 8:00-13:00,
pt. 11:00-16:00
3. Jabłonna, ul. Modlińska 152, p. nr. 6 na 

parterze
Urząd Gminy Jabłonna:
wt. 10:00-15:00, czw. 11:00-16:00
4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieli-

szewie, ul. Modlińska 23A
obok Urzędu Gminy
pon. 8:00-12:00, wt. 12:00-16:00,
śr. 12:00-16:00

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Legionowskim



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

25 grudnia 2017 roku, na zakończenie 
obchodów jubileuszu 600-lecia nadania Se-
rockowi praw miejskich, premierę miał utwór 
poświęcony naszemu miastu. To finałowe, 
muzyczne wydarzenie jest dziełem przedsta-
wicieli społeczności lokalnej. „Serock 600”, 
bo taki nosi tytuł - został zrealizowany przez 
rapującego serocczanina – Sokomata, który 
do współpracy zaprosił mieszkańców gminy 

Serock. Wystąpili: InCanto, Kantyczki I, Kan-
tyczki II, Karpiu, Lewy. A tak o swoim dziele 
pisze artysta:

„Z ogromną dumą, radością i satysfakcją 
przedstawiam piosenkę napisaną specjalnie 
w ramach obchodów 600. rocznicy nadania 
praw miejskich naszemu miastu. Dziękuję 
wszystkim za udział w projekcie i za pomoc 
w jego realizacji. Mam nadzieję, że każdy 

z Was "przesiąknięty tym powietrzem" może 
"robić wielkie rzeczy', tak jak my właśnie - 
AVE 600!”

Utwór znaleźć można na YouTube.com, 
na oficjalnym kanale artysty lub też po wpisa-
niu w przeglądarkę tytułu utworu. Jednocze-
śnie zachęcamy do zapoznania się z artyku-
łem podsumowującym jubileusz 600-lecia na 
stronie www.serock.pl.

„Serock 600”  
– piosenka o naszym mieście już w Internecie

Rocznica Powstania Styczniowego 
- w drodze do Niepodległej

Zapraszamy do Izby – już wkrótce konkurs!

155 lat temu – 22 stycznia 1863 roku wy-
buchło Powstanie Styczniowe - największy 
w XIX w. polski zryw narodowy. 

Przegrana przez Rosję wojna krymska, 
ukazująca wewnętrzną słabość mocarstwa, 
rozbudziła w Polakach niepodległościowego 
ducha. Rozpoczęto przygotowania do po-
wstania, które poprzedzone zostało liczny-
mi manifestacjami. Zryw zaplanowano na 
wiosnę 1863 roku, jednak wydarzenia przy-
spieszyła „branka” - pobór do wojska rosyj-
skiego, obejmująca przede wszystkim mło-
dzież zaangażowaną politycznie. 22 stycznia 
Tymczasowy Rząd Narodowy wydał manifest 
wzywający do walki i dekrety o uwłaszczeniu 
chłopów. Rozpoczęło się Powstanie. 

W styczniu 1863 r. serockie lasy były 
miejscem schronienia dla warszawskich 
sprzysiężonych zagrożonych branką do car-
skiej armii. Jeden z takich obozów powstań-
czych znajdował się w Karolinie. W Serocku 
stacjonowały oddziały rosyjskie, a mimo to 
mieszkańcy wspomagali powstańców, m.in. 
organizując zaopatrzenie oddziałów i szpitali. 

Powstanie Styczniowe miało charakter 
walki partyzanckiej, nie istniała regularna 
armia polska. Walczący byli źle uzbrojeni, 
brakowało im przeszkolenia. Ogromna była 
różnica sił między powstańcami a wojskiem 
rosyjskim. Późną wiosną i latem 1863, w sa-
mym tylko Królestwie, walczyło około 35 tys. 
powstańców na 145 tys. Rosjan1.  

W krajach zachodnich wybuch walk 
spotkał się z sympatią, nie doszło jednak do 
pomocy militarnej, na którą Polacy liczyli.  
Powstanie upadło wiosną 1864 roku, do tego 
czasu stoczono około 1200 bitew i potyczek, 
zginęło blisko 20 tys. powstańców. Wyko-
nano prawie 700 wyroków śmierci, około 
40 tys. osób skazano na zesłanie, z czego oko-
ło 20 tys. na Syberię, w tym 4 tys. na katorgę. 
Rosjanie wzmocnili represje, konfiskowali 
majątki. Nastąpiła bezwzględna rusyfikacja, 

zakazano działalności oświatowej i kultural-
nej w języku polskim - rosyjski stał się oficjal-
nym w szkołach i urzędach. 

Jednak klęska Powstania nie złamała Po-
laków, przeciwnie – wzmocniła wewnętrznie.  
Powstanie styczniowe wywarło ogromny 
wpływ na kształtowanie się świadomości na-
rodowej i dążenia niepodległościowe przy-
szłych pokoleń. 

1 http://muzhp.pl/pl/c/983/powstanie-styczniowe

Zapraszamy do Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku. Przypominamy, że do końca kwietnia br. Izba czynna jest w każdy czwartek 
w godzinach 10.00-15.00 oraz pierwszy weekend miesiąca – najbliższy – 3 i 4 lutego, w godz. 12.00-17.00. 

Jednocześnie pragniemy poinformować, że już wkrótce zostanie ogłoszony konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży szkolnej, którego 
celem będzie stworzenie dziecięcej mapki turystycznej Serocka. Prosimy śledzić stronę internetową www.serock.pl oraz www.historia.serock.pl, 
gdzie przedstawione zostaną szczegóły, w tym regulamin konkursu. 

Artur Grottger, Bitwa, grafika z cyklu Polonia, 1863 r.

5. Nieporęt, ul. Dworcowa 9a, p. na I piętrze
Gminny Ośrodek Kultury
czw. 11:00-16:00, pt. 11:00-16:00
Uprawnieni do korzystania z nieodpłat-

nej pomocy prawnej:
1. Osoby, którym w okresie 12 miesięcy 

przez zwróceniem się o udzielenie nieodpłat-
nej pomocy prawnej przyznano świadczenie 
z pomocy społecznej, po przedłożeniu orygi-
nału albo odpisu decyzji o przyznaniu świad-
czenia z pomocy społecznej lub zaświadcze-
nia o udzieleniu świadczenia.

2. Posiadacze Karty Dużej Rodziny, po 
przedłożeniu ważnej Karty Dużej Rodziny.

3. Kombatanci oraz osoby będące ofiara-
mi represji wojennych i okresu powojennego, 
po przedłożeniu legitymacji osoby represjo-
nowanej wystawionej przez organ rentowy.

4. Osoby posiadające ważną legitymację 
weterana albo legitymację weterana poszko-
dowanego, po przedłożeniu ważnej legity-
macji weterana albo legitymacji weterana 
poszkodowanego.

5. Osoby, które nie ukończyły 26 roku ży-
cia, po przedłożeniu dowodu tożsamości.

6. Osoby, które ukończyły 65 roku życia, 
po przedłożeniu dowodu tożsamości.

7. Osoby, które w wyniku wystąpienia 
klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub 
awarii technicznej znalazły się w sytuacji 
zagrożenia lub poniosły straty, po złożeniu 
oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna 
z wyżej wymienionych okoliczności.

8. Kobiety w ciąży, po przedłożeniu doku-
mentu potwierdzającego ciążę.

Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy 
prawnej może poprosić o złożenie oświad-
czenia w związku z uprawnieniami do otrzy-
mania nieodpłatnej pomocy prawnej. Osoba 
uprawniona składa oświadczenie pod rygo-
rem odpowiedzialności karnej za złożenie fał-
szywego oświadczenia. Składający oświad-
czenie jest obowiązany do zawarcia w nich 
klauzuli o następującej treści: „Jestem świa-
domy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastę-
puje pouczenie organu o odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

UWAGA! Nieodpłatna pomoc prawna 
zostanie udzielona wyłącznie osobom upraw-
nionym po przedłożeniu odpowiedniego doku-
mentu i złożeniu stosownego oświadczenia oso-
bie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. poinformowanie osoby uprawnionej 

o obowiązującym stanie prawnym, o przysłu-
gujących jej uprawnieniach lub o spoczywają-
cych na niej obowiązkach lub

2. wskazanie osobie uprawnionej sposo-
bu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3. udzielenie pomocy w sporządzeniu 
projektu pisma w sprawach, o których mowa 
w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych 
w toczącym się postępowaniu przygotowaw-
czym lub sądowym i pism w toczącym się po-
stępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4. sporządzenie projektu pisma o zwol-
nienie od kosztów sądowych lub ustanowie-
nie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu 
sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy 
prawnego, doradcy podatkowego lub rzeczni-
ka patentowego w postępowaniu sądowo-ad-
ministracyjnym. 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje 
spraw:

1. podatkowych związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej;

2. z zakresu prawa celnego, dewizowego 
i handlowego;

3. związanych z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania 
do rozpoczęcia tej działalności. 

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:
1. Prawo pracy
2. Ubezpieczenia społeczne.
3. Przygotowanie do rozpoczęcia działal-

ności gospodarczej.
4. Prawo karne.
5. Prawo administracyjne.
6. Prawo cywilne.
7. Prawo rodzinne.
8. Prawo podatkowe.

W sprawie pytań oraz wniosków dotyczą-
cych funkcjonowania punktów nieodpłatnej 
pomocy prawnej w powiecie legionowskim 
prosimy o kontakt z Wydziałem Spraw Spo-
łecznych Starostwa Powiatowego w Legiono-
wie: tel. 22 76 40 593
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KULTURA

Zespół Kantyczki wyróżniony w finale 
XXIV Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek

Najlepsze zespoły, wyłonione w lokal-
nych eliminacjach, przyjeżdżają co roku do 
Będzina nazywanego Stolicą Polskiej Kolędy. 
Właśnie tu, podczas trzydniowych przesłu-
chań finałowych zaprezentował się zespół 
Kantyczki z Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Serocku. 

W II etapie Międzynarodowego Festiwa-
lu Kolęd i Pastorałek im. Księdza Kazimierza 
Szwarlika spotkali się najlepsi uczestnicy 
przesłuchań eliminacyjnych. Odbyły się one 
w dniach 11-13 stycznia 2018 r. w siedzibie 
Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka 
Chopina w Będzinie. Do udziału w festiwalu 
corocznie zgłasza się około 20 tysięcy uczest-
ników.

Organizatorami Festiwalu są Fundacja 
Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek 
oraz Urząd Miejski i Starostwo Powiatowe 
w Będzinie. Ideą festiwalu jest  umożliwienie 
amatorskim zespołom publicznej prezentacji 
swojej twórczości, ale także propagowanie 
wartości chrześcijańskich, kulturowych i na-
rodowych.

Zespół Kantyczki w składzie: Kasia Lip-
ska, Paula Śledziewska, Julka Pawlak i Ania 
Życińska, który przygotowała Pani Monika 
Misiura ujął jury wyjątkową interpretacją 
i wrażliwością w utworach: „Mizerna cicha”, 
„Mario, czy już wiesz?” oraz „Betlejem pol-
skie” zdobywając wyróżnienie w kategorii ze-
społy młodzieżowe. 

W tegorocznym XXIV Festiwalu pre-
zentacje oceniała komisja konkursowa: 
Prof. dr hab. Jerzy Rachubiński – Akademia 
Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewi-
czów w Łodzi – przewodniczący jury oraz 
prof. dr hab. Wiesław Delimat – Uniwersytet 
Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz ks. dr 
hab. Paweł Sobierajski – Akademia Muzyczna 
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

Najciekawsze występy można było 
podziwiać podczas - wieńczącego każdą 
edycję - Koncertu Galowego. Jak co roku 
oglądało go kilkaset widzów i został zreali-
zowany z dużym scenicznym rozmachem. 
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolej-
nych sukcesów.

OŚWIATA

Koncert kolęd i piosenek świątecznych 
w Szkole Podstawowej w Serocku

20 grudnia 2017 roku, w sali gimnastycznej naszej szkoły odbył się III Koncert Kolęd. Wieczór ten rozpoczęła, tradycyjnie już, piękna pieśń 
bożonarodzeniowa - „Cicha Noc”. Chórzyści, instrumentaliści oraz śpiewający z nimi nauczyciele wprowadzili nas w świąteczny nastrój, pre-
zentując wiele kolęd oraz piosenek w nowych, zaskakujących aranżacjach. Słuchacze nagrodzili wykonawców gromkimi brawami i owacjami na 
stojąco. Były chwile wzruszeń, bisy, gratulacje, podziękowania, a także słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników koncertu. Zapraszamy 
za rok. 

SP w Serocku

OŚWIATA

Świetlicowy bal maskowy w SP w Zegrzu
To były naprawdę wspaniałe imprezy! 

10 stycznia bawili się uczniowie klas I-VII, 
a 12 stycznia klasy 0A i 0B. Łącznie ponad 
180 uczniów w szalonych rytmach tańczyło 
i śpiewało znane i lubiane przeboje. Specjal-
nie na bal, panie Ola i Marta - wychowaw-
czynie oddziałów przedszkolnych, wspólnie 
z uczniami przygotowały kolorowe maski - 
żeby każde dziecko poczuło się jak na praw-
dziwym balu maskowym.  Świetlicowa sala 
zamieniła się w salę balową, gdzie dobrze 

bawiły się i dzieci, i opiekunowie – a także 
nasze Panie Dyrektorki – Małgosia i Danu-
sia, które odwiedziły nas podczas zabawy. 
Nie zabrakło oczywiście słodkiego poczę-
stunku, którego sponsorami byli chętni ro-
dzice, za co bardzo dziękujemy.

W czasie balu odbyło się też wiele kon-
kursów - największym powodzeniem cieszył 
się „Konkurs Śniegowy”. Dwóch uczniów - na 
czas - rozkręcało duże rolki białego papieru 
a pozostali rwali go na strzępy. Dzieci rzucały 

„papierowymi śnieżkami”, kładły je sobie na 
głowy. Podjęto również próbę ulepienia bał-
wana, co oczywiście się nie udało, ale pokaza-
ło jak bardzo najmłodszym brakuje prawdzi-
wego śniegu. 

Bal podobał się i dużym, i małym. Dzię-
kuję wszystkim za pomoc w zorganizowaniu 
tych imprez. W Nowym Roku życzę wszyst-
kim wielu zabaw i samych radości.

Organizator: 
Maria Zielińska - Moch
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14 stycznia 2018 r., odbył się 26. Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ze-
brane pieniądze przeznaczone zostaną na wy-
równywanie szans w leczeniu noworodków. 
Mieszkańcy gminy Serock, jak co roku zagrali 
z WOŚP, i podobnie jak w latach ubiegłych 
do wyboru były dwa sztaby – w Serocku i Ja-
dwisinie. Zapraszamy na relację ze wspólnej 
zabawy w szlachetnym celu. 

SZTAB W SEROCKU
W tym roku Orkiestra ruszyła tradycyj-

nie - o godzinie 13.00. Powitał wszystkich 
i prowadził całą imprezę emerytowany dy-
rektor Ośrodka Kultury w Serocku pan Piotr 
Kowalczyk.

Oprawę artystyczną wydarzeniu zapew-
niły lokalne zespoły. Na scenie pojawiły się 
przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola 
im. Krasnala Hałabały w Serocku, grupa wo-
kalno–taneczna Violinki, SMS ze Skubianki, 
zespoły z Centrum Kultury i Czytelnictwa 

w Serocku, chór z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Woli Kiełpińskiej a także SOKO-
MAT czyli Mateusz Sokolnicki oraz zespół 
BLUEBERRY HILL.

Między występami Młodzieżowa Dru-

na było również obejrzeć obrazy pędzla Anny 
Karwowskiej, a jeden z nich również wylicy-
tować. I to właśnie licytacje stanowiły jeden 
z ważniejszych punktów programu. Do rąk 
ludzi dobrej woli trafiły gadżety z logo Wiel-
kiej Orkiestry, vouchery - od Karczmy pod 
Strzechą, Klubu Mila, Złotego Lina, karnety 
- na jazdę konną stajni Pod Rozbrykanym 
Kucykiem, do studia CATFIT, Szkoły Teni-
sa JANWAR, na sesję fotograficzną u Marty 
Ciszkowskiej, złoty medal Mistrzostw Kor-
fballu oraz koszulki z autografami spor-
towców, przedmioty przekazane dzięki 
uprzejmości właściciela Mrówki Serock oraz 
zaproszenia na spektakle do Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa. Po raz kolejny ogromną 
atrakcję dla dzieci zorganizowali strażacy 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku. Ku 
radości najmłodszych przejażdżka wozem 
strażackim licytowana była dwa razy! 

Zlicytowaliśmy również okolicznościo-
wy medal 600-lecia nadania praw miejskich 
Serockowi ze specjalną dedykacją Burmi-

Relacja z 26. Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w gminie Serock

strza Sylwestra Sokolnickiego, przepiękny 
tort z motywem WOŚP zrobiony przez Ilonę 
Wojtkowską z cukierni Domowy Raj, biżu-
terię przekazaną przez Krystynę Roman, ko-
smetyki Mary Kay od Ewy Tyszkiewicz oraz 
wiele innych przedmiotów. Imprezę zakoń-
czyło światełko do nieba, którego sponsora-
mi byli Rafał Tyka i Sebastian Zalewski.

Sztab WOŚP Serock dziękuje wolontariu-
szom i wszystkim osobom zaangażowanym 
w organizację finału a także darczyńcom 
wspierającym WOŚP w SEROCKU. Dzięki 
Wam i hojności mieszkańców udało się ze-
brać prawie 27 tysięcy złotych!

SZTAB W JADWISINIE
W Jadwisinie Finał Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy zorganizowała Szkoła 
Podstawowa im. Jerzego Szaniawskiego, Rada 
Rodziców i Sołectwo Jadwisin. Sztabem nie-
zmiennie kierowała Monika Krajewska. 

Dla wszystkich zebranych, grających 
z Orkiestrą odbył się koncert. Wystąpili 
znani lokalni artyści: Natalia Woźniak, ze-
spół SMS Skubianka, Violinki, Alexia Dan-
ce Studio oraz Janusz Godlewski z zespo-
łem. Podczas gali koncertowej prowadzonej 

przez Karolinę Bilińską i Izabelę Woźniak 
licytowano upominki od sponsorów, m.in. 
kolację i pobyt „Love Story” w restauracji 
Złoty Lin w Wierzbicy, sprzęt AGD z De-
likatesów Nalewajek, kolację dla dwóch 
osób w Restauracji Złoty Okoń w Serocku, 
produkty firmy Whirlpool, ozdoby z Ogro-
dów o Zielonych Progach - Szkółki Bylin 
ze Skubianki, koszulkę Legii Warszawa 
od sponsora Leszka Wierzbowskiego, ga-
dżety WOŚP i wiele innych atrakcji. Dla 
dzieci zorganizowano kram ze świecącymi 
zabawkami i rekwizytami do kostiumów 
karnawałowych. Dużym powodzeniem cie-
szyło się malowanie buziek, wata cukrowa 
i popcorn. Dzieci mogły korzystać z loterii 
fantowej, na której zgromadzono mnóstwo 
upominków od sponsorów i darczyńców 
na rzecz Fundacji Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. 

O podniebienia uczestników zadbało 
Tradycyjne Koło Gospodyń z Dosina, Pa-
nie przygotowały swoje specjały: pierogi, 
paszteciki, domowy chleb na zakwasie ze 
smalczykiem i ogórkiem kiszonym z domo-
wej spiżarni, Pani Małgorzata Kochanowska 
z przyjaciółmi przygotowała wyśmienity bi-
gos, flaczki i grochówkę. Dla smakoszy kawy 

zorganizowano pokaz parzenia i artystyczne-
go zdobienia kawy w wykonaniu baristy Wło-
dzimierza Cieślaka z palarni kawy „Praska” 
oraz Państwa Katarzyny i Piotra Bułynko. 
Oprócz degustacji kawy wielbiciele słodkości 
skosztować mogli pysznych ciast, babeczek 
i gofrów z kawiarenki przygotowanej przez 
rodziców i dzieci. Imprezę zwieńczyło „Świa-
tełko do nieba” o godzinie 20:00 w postaci po-
kazu sztucznych ogni sponsorowanego przez 
Państwa Kosewskich. 

Podczas tegorocznego finału jadwisiński 
sztab zebrał ponad 32 600 zł. Jednak nie jest 
to kwota końcowa, gdyż nadal trwają licytacje 
internetowe. 

Wszystkim sponsorom, darczyńcom, 
wolontariuszom i ludziom wielkiego serca, 
którzy przyczynili się do organizacji 26. Fi-
nału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
serdecznie dziękujemy. To Wasza hojność, 
dobroduszność i wielki gest sprawiły, że 
mnóstwo małych istot będzie miało szanse na 
leczenie, a na ustach ich rodziców pojawi się 
uśmiech i nadzieja. Cieszymy się, że co roku 
przybywa nowych wolontariuszy. Dodaje 
nam to wiary w sens niesienia pomocy i po-
zwala uwierzyć, że razem możemy zdziałać 
wiele.

żyna Pożarnicza i OSP w Woli Kiełpińskiej 
zaprezentowali pokaz pierwszej pomocy dla 
maluszków. Ogromnym zainteresowaniem 
cieszyła się też fotobudka, wata cukrowa oraz 
stoiska kosmetyczne Mary Kay. Na sali moż-



20 I N F O R M ATO R  GMINY SEROCK 21I N F O R M ATO R  GMINY SEROCK

SPORT

Świetna młodzież, fajni opiekunowie, śnieżne stoki 
- to musiał być super wyjazd!

Po tygodniowym pobycie w Dzierżoniowie (15-21.01.2018 r.) wszyscy wrócili cali i zdrowi.  W tym roku dopisała śnieżna pogoda dzięki 
czemu udało się zrealizować plan pobytu w 100%.  Oprócz nauki i doskonalenia jazdy na nartach, młodzież zwiedziła Dzierżoniów oraz Wro-
cław, gdzie  największe zainteresowanie wzbudziła Panorama Racławicka oraz Afrykarium. Dużą frajdą była też kręgielnia i dla zregenerowania 
sił - kino w Świdnicy.  Ponadto w Szkole Podstawowej nr 9 - gdzie zorganizowany był nocleg - do dyspozycji była sala gimnastyczna, a co za 
tym idzie sporo atrakcji wymyślanych przez opiekunów (piłka siatkowa, tenis stołowy, piłkarzyki, karaoke, dyskoteki, talent show). W drodze 
powrotnej do Serocka uczestnicy zimowiska zwiedzili kompleks Włodarz, największy obiekt projektu „RIESE”, w Jugowicach.  

Coroczne zimowiska to jeden z elementów współpracy partnerskiej Dzierżoniowa i Serocka. Latem to młodzi dzierżoniowianie przyjadą 
nad Jezioro Zegrzyńskie.

OSiR

SPORT

Ferie na sportowo
Ferie upłynęły w pięknej zimowej aurze, 

ale młodzież spędzająca ferie w Serocku ba-
wiła się też w hali PZSP oraz sali gimnastycz-
nej w Szkole Podstawowej w Serocku. Wy-
marzona pogoda pozwalała na szaleństwo na 
dworze, dzieci chętnie uczestniczyły w spor-
towych propozycjach - lepiły bałwany, rzu-
cały śnieżkami, OSiR przygotował też górkę 
saneczkową. Dużym powodzeniem cieszyły 
się też turnieje wspomagające WOŚP - piłka 
siatkowa oraz tenis stołowy. 

Wśród sportowych atrakcji przygotowa-
nych dla dzieci i młodzież były bezpłatne, 
otwarte treningi w Hali PZSP (koszykówka 

siatkówka, tenis stołowy, judo, boks, fitness, 
korfball), mini olimpiada, turnieje koszy-
kówki, tenisa stołowego i piłki nożnej. Oczy-
wiście odbywały się również treningi Aka-
demii Piłkarskiej OSiR Serock a swój cykl 
przygotowawczy rozpoczęli zawodnicy Ligi 
Okręgowej, B-klasy i juniorów (więcej na 
http://kssokol.serock.pl/). 

Podczas tegorocznych ferii nowością 
była współpraca ze stajniami koni (UKS 
Kucyk Karolino oraz Stadniną w Gąsioro-
wie). Dzieci zapoznały się z codzienną pra-
cą w stajni i uczestniczyły w zajęciach jazdy 
konnej. 

KULTURA

Ferie zimowe w Centrum Kultury i Czytelnictwa
15 stycznia rozpoczęły się ferie zimowe 

w województwie Mazowieckim. Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Serocku zorganizo-
wało serię wydarzeń w ramach akcji „Zima 
w Mieście”. 

W pierwszy dzień ferii odbyły się zajęcia 
plastyczne, które poprowadził związany z Se-
rockiem Damian Sosnowski - laureat wielu 
konkursów plastycznych, na co dzień student 
kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej 
Uniwersytetu Warszawskiego i pracownik w 
Muzeum Żydów Polskich POLIN. Pod jego 
okiem dzieci ze Szkoły w Woli Kiełpińskiej 
wykonały piękne ramki na zdjęcia w stylistyce 
zimowej. Tego samego dnia odbyły się również 
zajęcia „Muzeum Narodowe na wynos”, pod-

czas których animatorzy z muzeum opowiada-
li o pracach wielkich artystów oraz technikach 
malarskich. Dzieci miały okazję zrobić farby 
z naturalnych produktów i barwników oraz 
namalować autorskie dzieło sztuki. 

W środę 17 stycznia zorganizowany zo-
stał wyjazd do Muzeum domków dla lalek 
w Warszawie. Uczestnicy wycieczki podzi-
wiali miniatury prawdziwych kamienic, pa-
łaców, budynków użytku publicznego i zwy-
kłych domów mieszkalnych. Wystawa liczy 
ponad 120 unikatowych eksponatów, najstar-
sze z nich mają nawet 300 lat. Po obejrzeniu 
wystawy dzieci wzięły udział w lekcji muzeal-

nej - z pudełek po zapałkach wykonały urocze 
kamieniczki. 

W piątek 19 stycznia w Centrum Kultury 
i Czytelnictwa odbył się spektakl Teatru Wa-
riacja pod znanym tytułem „Brzydkie Kacząt-
ko” z muzyką Piotra Czajkowskiego. Spektakl 
został wyreżyserowany w sposób humory-
styczny, co mocno rozbawiło małych widzów. 

W sobotę 20 stycznia w bibliotece odbyło 
się spotkanie z autorką książek dla dzieci Han-
ną Niewiadomską, która opowiadała o „Baj-
czytankach Pani Hanki”, a w Centrum Kultury 
i Czytelnictwa - warsztaty fotograficzne dla 
dzieci prowadzone przez Mateusza Łyska. 

Drugi tydzień ferii rozpoczął się, tak jak 
i pierwszy, warsztatami plastycznymi. Pod czuj-

nym okiem instruktorki Pauliny Nowaczyk-Pi-
sarskiej dzieci wykonały zimowe maskotki – 
bałwanki oraz ozdobiły trójwymiarowe gołębie. 

24 stycznia odbył się wyjazd do Wytwór-
ni Filmów Fabularnych i Dokumentalnych 
w Warszawie na wystawę - plan filmowy. 
Przewodnik zaprowadził grupę do magazy-
nów kostiumów i scenografii. Dzieci dowie-
działy się na czym polega praca na planie fil-
mowym i jak wygląda produkcja „od kuchni”.

W piątek 26 stycznia Centrum Kultury 
i Czytelnictwa odwiedził Teatr Trip z przed-
stawieniem „Fabryka Śniegu” opowiadają-
cym o tym, jak ważna jest akceptacja i szacu-
nek względem samego siebie. Piękny przekaz 
spektaklu mówi - nie ma dwóch takich sa-

mych istot na świecie, przez co każda jest wy-
jątkowa i niepowtarzalna. 

W sobotę 27 stycznia w bibliotece odby-
ły się zajęcia kreatywne - dzieci miały okazję 
domowymi metodami na przykład postarzyć 
papier. 

Na zakończenie ferii Centrum Kultury 
i Czytelnictwa zaprosiło najmłodsze dzieci na 
spektakl marionetkowy pod tytułem „Dzia-
dek do Orzechów” w obsadzie Alina Więc-
kiewicz i Anna Polarusz. Po przedstawieniu 
odbyły się krótkie warsztaty - dzieci dowie-
działy się na czym polega teatr marionetkowy.

CKiCz w Serocku
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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!

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
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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


