
1I N F O R M ATO R  GMINY SEROCK

INFORMATOR
GMINY SEROCK
numer 3/183 bezpłatny miesięcznik UMiG Serock

W e s o ł y c h  Ś w i ą t !



2 I N F O R M ATO R  GMINY SEROCK 3I N F O R M ATO R  GMINY SEROCK

„INFORMATOR GMINY SEROCK”
Miesięcznik Urzędu Miasta i Gminy Serock

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: 
Beata Roszkowska, 

Agnieszka Woźniakowska, Marlena Strojecka, 
Katarzyna Kozłowska, Sylwia Słojkowska-Affelska

ADRES REDAKCJI: 
Rynek 21, 05-140 Serock, 

tel. 22 782 88 43,
e-mail: promocja@serock.pl, www.serock.pl

Zastrzegamy sobie prawo do skracania 
i redagowania nadesłanych tekstów. 

Nie zwracamy materiałów niezamówionych.

Skład i druk MERITUM Jarosław Zimmermann,
tel./fax 52 379 80 94,

e-mail: meritum@by.home.pl

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

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

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

W sprawach nagłych, wymagających 
interwencji burmistrza można ustalić 
spotkanie w innym terminie niż ww. ter-

min poniedziałkowy. W tym celu prosimy 
o zgłoszenie telefoniczne takiej potrzeby 
pod nr 22 782 88 05.

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

Rada Seniorów przyjmuje informacje 
i sugestie dotyczące problemów seniorów 
i osób starszych pod e-mail: serock.rada-
seniorow@gmail.com oraz w każdą środę 
w godzinach 12:00 -14:00 w Klubie Aktyw-
ności Społecznej ul. Kościuszki 8a w Serocku

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

Informacje dla mieszkańców:

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

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

Straż Miejska w Serocku

siedziba: 

Urząd Miasta i Gminy w Serocku

ul. Rynek 21 pok. 22

kontakt:

tel. stacjonarny 22 782 72 92

tel. kom. 603 873 290

email: straz.miejska@serock.pl
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INWESTYCJE

Podpisanie umowy

INWESTYCJE

Wnioski o pomoc w ramach „Mazowieckiego 
Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”

8 marca 2018 r., Miasto i Gmina Serock 
zawarła umowę z Województwem Mazowiec-
kim na dofinansowanie inwestycji pn.: „Teren 
rekreacyjny w miejscowości Stasi Las.” 

Działki o nr ew. 71/79 i 71/78  w Stasim Le-
sie zostaną zagospodarowane – wybudowany 
zostanie plac zabaw z zabawkami ogrodowymi, 
siłownia terenowa, boiska wraz z piłkochwyta-

W dniu 10 stycznia br. Miasto i Gmina Serock złożyła wnioski 
o pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ra-
mach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOW-
SZE 2018”, które przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. 
Oczekujemy obecnie na zawarcie stosownych umów z Wojewódz-
twem Mazowieckim w sprawie przyznania pomocy finansowej.

Pierwszy z wniosków dotyczy dofinansowania realizacji zadnia 
pn. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej i strażnicy OSP w so-
łectwie Stanisławowo”. Remont obejmie roboty w zakresie malowania 
ścian, naprawy posadzek i układania glazury, natomiast w ramach 
wyposażenia zakupione zostaną krzesła i stoły do świetlicy wiejskiej. 
Teren ten stanowi miejsce organizacji gminnych imprez i spotkań 
społeczności lokalnej. Wysokość wnioskowanej pomocy finansowej 
z budżetu województwa mazowieckiego wynosi 10 000,00 zł.

Drugi wniosek dotyczy dofinansowania realizacji zadania pn. 
„Wyposażanie placu zabaw w sołectwie Dębinki.” W ramach wy-
posażenia zostaną zakupione i zainstalowane zestawy zabawowe, 
huśtawki oraz ławka z oparciem, co przyczyni się do kształtowania 
i utrzymania ładu przestrzennego oraz wpłynie na rozwój tego ob-

mi, drewniana wiata z ławo-stołami i miejscem 
na ognisko. W ramach inwestycji teren zostanie 
utwardzony kostką betonową, ogrodzony oraz 
oświetlony. Położona zostanie trawa, nasadzona 
zieleń a otoczenie inwestycji uporządkowane. 
Plac rekreacyjny będzie ogólnodostępny i przy-
gotowany tak, aby zapewnić odpowiednią 
formę aktywności użytkownikom z różnych 

szaru wiejskiego i efektywne jego wykorzystanie. Wysokość wnio-
skowanej pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckie-
go wynosi również 10 000,00 zł.

Zadania te zostaną zrealizowane w bieżącym roku, a ich realizacja 
przyczyni się do promowania działań wspierających tworzenie warun-
ków dla rozwoju kapitału społecznego i poczucia tożsamości regional-
nej oraz integracji wśród mieszkańców.

WYCIĄG Z OGŁOSZEŃ O PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH
na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, stanowiących własność 

gminy Miasto i Gmina Serock.

 
1. II przetarg ustny nieograniczony, którego przedmiotem są:

niezabudowane działki położone w obrębie w Skubianka, gm. Serock, przy ul. Piwonii, które będą tworzyć

jedną  nieruchomość,  przeznaczoną  pod  zabudowę  mieszkaniową  jednorodzinną  i/lub  zabudowę  usług

nieuciążliwych, oznaczoną w ewidencji gruntów jako:

L.p. Nr dz. Powierzchnia Cena wywoławcza wadium
Godzina

przetargu

1. 344/5 i 345/4 0,1225 ha 134.750 zł brutto 20.000 zł 1400

Dla w/w działek prowadzone są księgi wieczyste KW Nr WA1L/00056767/4 i WA1L/00006017/7.

Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: 

Uchwała  nr  489/LIV/2014  Rady  Miejskiej  w  Serocku   z  dnia  19.09.2014  r.  w  sprawie  sprzedaży  działek  

nr 344/5 i 345/4 położonych we wsi Skubianka.

2. II przetarg ustny nieograniczony, którego przedmiotem jest:

niezabudowana działka położona w obrębie 02 w Serocku przy ul. Herberta,  przeznaczona pod zabudowę

mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę usług nieuciążliwych, oznaczona w ewidencji gruntów jako:

L.p. Nr dz. Powierzchnia Cena wywoławcza wadium
Godzina

przetargu

1. 56/14 0,1923 ha 173.070 zł brutto 20.000 zł 1420

Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta KW Nr WA1L/00011935/6.

Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: 

Uchwała nr 86/XI/2007 Rady Miejskiej w Serocku  z dnia 11.06.2007 r. w sprawie sprzedaży działek położonych

przy ul. Traugutta w Serocku.

3. III przetarg ustny nieograniczony, którego przedmiotem są:

dwie niezabudowane działki położone w obrębie Wola Smolana,  gm. Serock, przeznaczone pod zabudowę

mieszkaniową jednorodzinną i/lub zabudowę usług nieuciążliwych, oznaczone w ewidencji gruntów jako:

L.p. Nr dz. Powierzchnia Cena wywoławcza wadium
Godzina

przetargu
1. 137/2 0,1096 ha 59.500 zł brutto 5.000 zł 1440

2. 137/4 0,1077 ha 64.000 zł brutto 5.000 zł 1500

Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr WA1L/00017688/1.

Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: 

Uchwała nr 205/XXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku  z dnia 25.04.2012 r. w sprawie sprzedaży działek położonych

we wsi Wola Smolana.

Wadium  płatne na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Serocku nr  98 8013 0006 2007 0015 0994 0003,

najpóźniej w dniu 16 kwietnia 2018 r. 

Przetargi  odbędą  się  dnia  20  kwietnia  2018  roku  w  Sali  konferencyjnej  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Serocku,  

ul. Rynek 21.

Tekst ogłoszeń o przetargach podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

w  siedzibie  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Serocku  oraz  poprzez  opublikowanie  na  stronach  internetowych:

www.bip.serock.pl oraz www.serock.pl .

Dodatkowych informacji dotyczących w/w nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami,

Planowania  Przestrzennego  i  Rozwoju  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Serocku  ul.  Rynek  21  (pok.  nr  50  i  52)  lub

telefonicznie (22) 782-88-28, 782-88-31.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock

         Sylwester Sokolnicki

WYCIĄG Z OGŁOSZEŃ O III PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH
na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, stanowiących własność 

gminy Miasto i Gmina Serock.

 
Przedmiotem przetargów jest:

pięć niezabudowanych  działek położonych w obrębie Wierzbica,   gm. Serock,  przeznaczonych pod zabudowę

mieszkaniową  jednorodzinną  ekstensywną  i/lub  zabudowę  usług  nieuciążliwych,  oznaczonych  w  ewidencji

gruntów jako:

L.p. Nr dz. Powierzchnia Cena wywoławcza wadium
Godzina

przetargu
1. 166/1 0,0851 ha 71.500 zł brutto 10.000 zł 1400

2. 166/2 0,1088 ha 103.000 zł brutto 10.000 zł 1415

3. 166/5 0,0847 ha 85.500 zł brutto 10.000 zł 1430

4. 166/6 0,1000 ha 94.500 zł brutto 10.000 zł 1445

5. 166/7 0,0943 ha 78.500 zł brutto 10.000 zł 1500

Dla w/w działek prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr WA1L/00031873/9.

Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: 

Uchwała nr 207/XXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku  z dnia 25.04.2012 r. w sprawie sprzedaży działek położonych

we wsi Wierzbica.

Wadium  płatne na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Serocku nr  98 8013 0006 2007 0015 0994 0003,

najpóźniej w dniu 23 kwietnia 2018 r. 

Przetargi  odbędą  się  dnia  27  kwietnia  2018  roku  w  Sali  konferencyjnej  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Serocku,  

ul. Rynek 21.

Tekst ogłoszeń o przetargach podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

w  siedzibie  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Serocku  oraz  poprzez  opublikowanie  na  stronach  internetowych:

www.bip.serock.pl oraz www.serock.pl .

Dodatkowych informacji dotyczących w/w nieruchomości można uzyskać w Referacie Gospodarki Gruntami,

Planowania  Przestrzennego  i  Rozwoju  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Serocku  ul.  Rynek  21  (pok.  nr  50  i  52)  lub

telefonicznie (22) 782-88-28, 782-88-31.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock

        Sylwester Sokolnicki

grup wiekowych. Umowa o dofinansowanie 
przewiduje udzielenie Miastu i Gminie Se-
rock dofinansowania w kwocie stanowiącej 
57,94% wydatków określonych jako kwali-
fikowane. Pomoc finansowa będzie pocho-
dziła z publicznych środków krajowych oraz 
środków Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego.

Plan zagospodarowania przestrzennego 
miasta Serock - obszar A2

Serock w regionie Warszawskim Stołecznym 
według NUTS2

Referat Gospodarki Gruntami Plano-
wania Przestrzennego i Rozwoju informu-
je, że w dniu 26 lutego 2018 r. Rada Miejska 
w Serocku podjęła uchwałę Nr 445/XL/2018 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Serock – obszar A2.

Zmiana planu obejmuje zwarty kwartał 
zabudowy w obrębie ulic Polnej, Pułtuskiej 
i Bolesława Chrobrego. 

Sporządzenie planu na przedmioto-
wym terenie jest niezbędne do realizacji za-
mierzeń inwestycyjnych gminy na terenie 
działki nr 10/24 obr. 05 w Serocku zabu-

dowanej infrastrukturą sportową Ośrodka 
Sportu i Rekreacji.

Wprowadzona zmiana znacząco po-
prawi możliwości inwestycyjne działki, co 
w założeniu pozwoli poprawić funkcjonal-
ność istniejącego obiektu.

Referat GGPPiR

Według Rozporządzenia Komisji (UE) 
2016/2066 z dnia 21 listopada 2016 r. z dniem 
1 stycznia 2018 r. województwo mazowieckie 
zostało podzielone na dwie jednostki staty-
styczne poziomu NUTS2 (jednostki teryto-
rialne do celów statystycznych) – Warszawski 
Stołeczny i Warszawski Regionalny. Nowy 
podział do celów statystycznych miał na celu 
zakwalifikowanie nowych jednostek NUTS2 
do dwóch różnych kategorii zamożności — 
region Warszawski stołeczny jako region le-
piej rozwinięty, a Mazowiecki regionalny jako 
słabiej rozwinięty. Gmina Serock znalazła się 
w regionie Warszawskim Stołecznym. 

Włączenie Serocka do regionu War-
szawskiego Stołecznego otwiera możliwość 
współpracy na polu programowania i współ-
decydowania o przyszłym wydatkowaniu 
funduszy unijnych w perspektywie 2020+, 
w porozumieniu z innymi samorządami sku-
pionymi wokół Warszawy.

Pod koniec lutego rozpoczął się cykl 
warsztatów metropolitarnych, których celem 
jest wypracowanie planu działań strategicz-
nych dla metropolii warszawskiej w kontek-
ście programowania i realizacji polityki spój-
ności po 2020 roku. 

8 marca odbyło się drugie spotkanie 
w ramach warsztatów metropolitarnych, 
w którym uczestniczyli przedstawiciele Urzę-
du Miasta i Gminy w Serocku. Tematem po-
święconym warsztatom było przedstawienie 
problemów poszczególnych gmin oraz wy-
pracowanie celów Strategii Rozwoju Obszaru 
Metropolitalnego Warszawy. Więcej infor-

macji na stronie http://omw.um.warszawa.
pl/cykl-warsztatow-metropolitalnych-ii-spo-
tkanie/ 

Warsztaty potrwają do maja bieżącego 
roku. Cel przedsięwzięcia to przygotowanie 
się do nowej perspektywy finansowej UE.

Źródło:
http://omw.um.warszawa.pl/

Przypominamy, że 30 kwietnia 2018 roku 
upływa termin złożenia zeznania podatkowe-
go do Urzędu Skarbowego

To bardzo ważne by płacić podatki tam, 
gdzie się faktycznie mieszka. To od Państwa 
zależy czy w Waszej okolicy powstanie droga, 
chodnik lub plac zabaw. Wystarczy by płacić 
PIT w gminie Serock. 

Jeżeli nie macie Państwo meldunku, wy-

starczy wypełnić PIT za 2017 rok, wskazać 
adres zamieszkania na terenie Serocka i wy-
słać go do Urzędu Skarbowego w Legionowie. 
Wskazując w PIT adres zamieszkania w gmi-
nie Serock sprawicie Państwo, że Wasz po-
datek zasili konto naszej gminy. Dzięki tym 
środkom wychodzimy naprzeciw potrzebom 
naszych mieszkańców i wspólnie budujemy 
potencjał gminy!

Płać PIT w Serocku
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OCHRONA ŚRODOWISKA

Wypalanie łąk jest niebezpieczne i zakazane!

OCHRONA ŚRODOWISKA

Czy podniesienie terenu własnej działki jest dozwolone?
Praktyka pokazuje, że w ostatnim czasie 

bardzo często właściciele nieruchomości de-
cydują się na dość swobodne przekształcanie 
terenu swoich działek. Zmieniają ich natural-
ne ukształtowanie podnosząc teren powyżej 
sąsiadujących działek, wykorzystując do tego 
różnego rodzaju, często trudne do rozpo-
znania materiały. Wielu mieszkańców w ten 
sposób próbuje walczyć z lokalnymi podto-
pieniami.

Tymczasem każde takie działanie pro-
wadzi do degradacji gruntów w co najmniej 
dwóch aspektach – środowiska glebowego 
i warunków wodnych!!!

Pamiętajmy, że każdy, bliżej niezidenty-
fikowany materiał pochodzący spoza terenu 
inwestycji, kwalifikowany jest jako odpad. 
Często jest to nie tylko gleba i ziemia, ale 
również gruz albo materiały z wyburzeń. 
Trzeba mieć świadomość, że właściwy organ 
może skorzystać z delegacji ustawowej i na-
kazać właścicielowi nieruchomości usunięcie 
odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich 
składowania. 

Wszystkie opisane wyżej czynności stwa-
rzają problem z zagospodarowaniem wód 
opadowych i roztopowych w granicach wła-
snej nieruchomości, co jest obowiązkiem każ-
dego właściciela nieruchomości.

Podnoszenie terenu działek, brak odpo-
wiedniego drenażu – odwodnienia działki, 
zwłaszcza w przypadku, gdy duża część terenu 
zostanie utwardzona, np. kostką brukową, czy 
też zasypanie zagłębienia, w którym dotych-
czas gromadziła się spływająca woda z pewno-
ścią spowoduje spływ wód na grunty sąsiednie.

Konsekwencje wymienione przez opisane 
powyżej działania nazywamy zmianą stosun-

ków wodnych na gruncie, bądź zamiennie, 
naruszeniem stosunków wodnych.

Ochronę gruntów sąsiednich przed 
konsekwencjami zmiany stosunków wod-
nych wprowadza art. 434 ustawy z dnia 
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1566 ze zmianami), zaka-
zujący zmiany stanu wody na gruncie, 
a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej 
się na jego gruncie wody opadowej oraz 
kierunku odpływu ze źródeł ze szkodą dla 
gruntów sąsiednich oraz zakazujący od-
prowadzania wody oraz ścieków na grunty 
sąsiednie. 

W przypadku stwierdzenia naruszenia 
stosunków wodnych na gruncie – poprzez 
zmianę stanu wody bądź kierunku odpły-
wu znajdującej się na danej nieruchomości 

wody oraz kierunku jej odpływu ze szkodą 
dla gruntów sąsiednich wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta w drodze decyzji nakazuje 
właścicielowi tego gruntu przywrócenie sta-
nu poprzedniego lub wykonanie urządzeń 
zapobiegających szkodom.

Podobnie problem regulują przepisy 
techniczno-budowlane. W tym przypadku 
zastosowanie znajduje się Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 
z późn.zm.), zgodnie z którym - dokonywanie 
zmiany naturalnego spływu wód opadowych 
w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nie-
ruchomości jest zabronione (§ 29 powoła-
nego wyżej rozporządzenia). Przepis ten nie 

GOSPODARKA KOMUNALNA

Przygotowania do sezonu wiosennego w pełni

Okres kończącej się zimy to dla Miej-
sko-Gminnego Zakładu Gospodarki Ko-
munalnej w Serocku okres wzmożonych 
prac porządkowych i przygotowawczych. 
Wiele z nich realizowanych jest przez pra-
cowników MGZGK w Serocku, część prac 
zlecana jest zewnętrznym firmom specjali-
stycznym.

W lutym przeprowadzone zostały m.in  
procedury przetargowe na zadania pn.: 

- Równanie i żwirowanie dróg o na-
wierzchni gruntowej na terenie Miasta i Gmi-
ny Serock, 

- Remonty cząstkowe dróg gminnych 
o nawierzchni bitumicznej na terenie Miasta 
i Gminy Serock, 

- Remonty cząstkowe chodników na tere-
nie Miasta i Gminy Serock, 

- Zamiatanie pozimowe gminy. 
Umowy na realizację tych zadań zostały 

już podpisane, a pierwsze prace są zlecane 

wykonawcom i realizowane, pod warunkiem 
sprzyjającej pogody. 

Rozpoczęły się również prace pielęgna-
cyjne i wycinkowe na drzewostanie, znaj-
dującym się na terenach publicznych miasta 
i gminy Serock. Prace pielęgnacyjne, zwią-
zane z przycinaniem gałęzi drzew, formo-
waniem koron drzew, prowadzone są przez 
pracowników Miejsko-Gminnego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Serocku. Prace 
polegające na usuwaniu drzew suchych i sta-
nowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa 
użytkowników terenów publicznych, pro-
wadzone są przez specjalistyczną firmę, wy-
łonioną w ramach przetargu na zadanie pn. 
„Pielęgnacja zieleni na terenie Miasta i Gmi-
ny Serock w roku 2018.”

Trwa przegląd stanu technicznego placów 
zabaw administrowanych przez MGZGK. Ma 
on na celu wskazanie tych elementów wypo-
sażenia, które należy naprawić aby wyelimi-

nować zagrożenie dla bezpieczeństwa korzy-
stających z nich dzieci. 

Przeprowadzono już także procedurę prze-
targową na zadanie pn. „Wyprodukowanie, do-
stawa, nasadzenie kwiatów wiosennych, letnich 
i jesiennych dla Miasta i Gminy Serock w 2018 
roku.” Zadanie obejmuje wyprodukowanie róż-
nych odmian kwiatów na rabaty i kwietniki oraz 
wyprodukowanie i dostawę kompozycji kwiato-
wych w donicach, skrzynkach oraz mniejszych 
doniczkach zawieszanych na latarniach. 

Z uwagi na obchodzony w bieżącym roku 
setny jubileusz odzyskania przez Polskę nie-
podległości, część ukwiecenia będzie w kolo-
rystyce biało czerwonej. 

Sadzeniem kwiatów na rabatach i kwiet-
nikach, jak co roku będą zajmować się pra-
cownicy Miejsko – Gminnego Zakładu Go-
spodarki Komunalnej w Serocku.

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Serocku

GOSPODARKA KOMUNALNA

Zmiana harmonogramów odbioru odpadów
Uwaga od kwietnia 2018 roku zmiany 

harmonogramów odbioru odpadów segrego-
wanych oraz odpadów biodegradowalnych.

Jak już Państwa informowaliśmy, od 
kwietnia br. zmienią się terminy odbioru 
odpadów segregowanych oraz odpadów bio-
degradowalnych. Odpady komunalne zmie-

szane (niesegregowane) odbierane będą bez 
jakichkolwiek zmian, czyli co dwa tygodnie  
w terminach podawanych we wcześniejszych 
harmonogramach. 

Nowe harmonogramy zostały już do 
Państwa skierowane łącznie z informacją 
o wysokości opłaty za odbiór odpadów, ale 

dodatkowo zamieszczone zostały na stronie 
internetowej zakładu www.mgzgk.pl w za-
kładce „Odbiór odpadów komunalnych” oraz 
na stronie urzędu www.serock.pl, a także na 
gminnych i sołeckich tablicach ogłoszeń.

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Serocku

Wypalanie łąk i nieużytków to niestety bar-
dzo popularny zabieg, ale także problem, który 
powtarza się co roku, zanim jeszcze wegeta-
cja roślin rozpocznie się na dobre. Wypalanie 

nie tylko jest zabroniony, ale również stwarza 
ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa po-
wszechnego. Zakaz wypalania wprowadza usta-
wa o ochronie przyrody oraz ustawa o lasach. 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z  2018  
poz. 142 z późn. zm.) art. 124 „Zabrania 
się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, 

rowów, pasów przydrożnych, szlaków ko-
lejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. 
Wypalania traw zabrania także  wspomniana 
ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach 
(Dz. U. 2017 poz. 788 z pózn. zm.), art. 30 
ust. 3 mówi, że „w lasach oraz na terenach 
śródleśnych, jak również w odległości do 
100 m od granicy lasu, zabrania się działań 
i czynności mogących wywołać niebezpie-
czeństwo, a w szczególności:

- rozniecania ognia poza miejscami wy-
znaczonymi do tego celu przez właściciela 
lasu lub nadleśniczego;

- korzystania z otwartego płomienia;
- wypalania wierzchniej warstwy gleby i po-

zostałości roślinnych.”

Ponadto, złamanie zakazu jest karal-
ne - artykuł 131 pkt 12 ustawy o ochronie 
przyrody mówi: „Kto: wypala łąki, pastwi-
ska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki 
kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega 
karze aresztu lub grzywny.”

Zakaz wypalania traw wynika także 
z tzw. dobrej kultury rolnej, której prze-
strzeganie jest wymagane m.in. w ramach 
systemu dopłat bezpośrednich. Rolni-
kowi, który nie przestrzega tych zasad, 
grozi zmniejszenie dopłat bezpośrednich. 
Wypalanie traw powoduje degradację 
siedlisk wielu pożytecznych człowiekowi 
mikroorganizmów i zwierząt. Podczas 
wypalania łąk niszczone są gniazda, sie-

dliska oraz wszystko co znajduje się na 
drodze ognia. W płomieniach giną przede 
wszystkim żywe organizmy: jeże, zające, 
ptaki, kuny, nornice oraz wiele innych. 
Uśmiercane są mikroorganizmy, które 
poprawiają strukturę gleby. Niszczone są 
całe ekosystemy. 

Niestety, często również ogień wymyka 
się spod naszej kontroli i rozprzestrzenia 
się na inne pola i użytki, stwarzając tym 
samym ogromne zagrożenie dla zabudo-
wy i pozostałej infrastruktury znajdującej 
się w pobliżu, dlatego też APELUJEMY 
O ROZSĄDEK!! !

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa
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W poprzednim wydaniu Informatora Gminy Serock informowaliśmy, że przed-
sięwzięcia organizowane w Serocku, w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości zostały objęte Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy. 

Otrzymany z tej okazji dyplom, można obejrzeć w gablotach na pierwszym piętrze 
ratusza.

Serocki bon żłobkowy

Wypożyczalnia sprzętu

Zapraszamy do korzystania z aplikacji 
- Powiat Legionowski

26 lutego 2018 r., Rada Miejska w Serocku 
podjęła uchwała  o ustanowieniu „Serockiego 
bonu żłobkowego”. 

Od 1 kwietnia 2018 r. rodzice  dzieci do 
lat 3, zamieszkujący na terenie miasta i gmi-
ny Serock  mogą otrzymać świadczenie pie-
niężne w wysokości 300 zł miesięcznie  jako 
dofinansowanie do kosztów opieki żłobkowej 
w niepublicznej placówce.  

Serocki bon żłobkowy będzie przyznawa-
ny, jeśli rodzice spełnią następujące warunki: 

• zamieszkują na terenie miasta i gminy 
Serock,

• rozliczają się z podatku dochodowego 

od osób fizycznych ze wskazaniem adresu 
zamieszkania na terenie miasta i gminy Se-
rock (warunek ten nie dotyczy osób, które 
z racji wykonywania innej pracy zarobko-
wej nie podlegają obowiązkowi rozliczania 
się z podatku dochodowego od osób fizycz-
nych),

• pracują zawodowo lub wykonują inna 
pracę zarobkową oraz nie korzystają z urlopu 
wychowawczego,

• nie są dłużnikami gminy, gminnych za-
kładów i jednostek budżetowych, oraz nie są 
dłużnikami alimentacyjnymi,

• dziecko w wieku od 1 roku do lat 3 jest 
objęte opieką przez niepubliczny żłobek lub 

Od 14 marca 2018 r.  rozpoczęła działal-
ność Wypożyczalnia Sprzętu Wspomagające-
go i Pielęgnacyjnego. 

Wypożyczalnia jest czynna:
środa w godz. 8.00 – 13.00
czwartek w godz. 11.00 – 16.00
przy ul. Pułtuskiej 16 w Serocku

Wypożyczalnia została utworzona w ra-
mach Projektu ,,Serockie Centrum Usług 
Społecznych”, realizowanego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 
Osi Priorytetowej IX: Wspieranie włączenia 
społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 

9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowot-
nej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostęp-
ności usług społecznych.

Regulamin Wypożyczalni określający za-
sady wypożyczania sprzętu dostępny jest na 
stronie internetowej Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Serocku www.ops.serock.pl

klub malucha przez co najmniej 8 godzin 
dziennie.

Bon żłobkowy będzie przyznawany na 
rok szkolny. Rodzice, którzy wystąpią z wnio-
skiem o przyznanie bonu żłobkowego od 
1 kwietnia 2018 r., będą mieli przyznane pra-
wo do bonu, do 31 sierpnia 2018 r. Na kolejny 
rok szkolny 2018/2019 wnioski będzie można 
składać od 1 lipca.

Realizatorem Serockiego bonu żłobko-
wego jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Se-
rocku ul. Kościuszki 15. Tekst uchwały wraz 
z wnioskiem jest opublikowany na stronie 
internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej  
www.ops.serock.pl.

Właścicieli smartfonów i tabletów zachę-
camy do pobrania bezpłatnej aplikacji, stwo-
rzonej na zlecenie Starostwa Powiatowego 
w Legionowie o nazwie – Powiat Legionowski.

Aplikacja jest zbiorem informacji przydat-
nych zarówno przyjezdnym, jak i mieszkań-
com regionu. Znajdziemy tu materiały dot. 
turystyki - najciekawsze atrakcje, zabytki, in-
formacje historyczne i bogaty kalendarz wyda-
rzeń kulturalno-rozrywkowych odbywających 

się w okolicy. Aplikacja oferuje też mapę dla 
żeglarzy z wbudowanym alertem, ostrzegają-
cym przed podwodnymi przeszkodami i poka-
zująca głębokość akwenu wodnego w danym 
miejscu. Ponadto znajdziemy tu trasy rowero-
we i piesze, bazę gastronomiczno-noclegową 
a także rozkład jazdy autobusów i pociągów.

W zależności od rodzaju oprogramowa-
nia aplikację można pobrać ze Sklepu Play – 
dla androidów lub App Store dla iOS.

Dyplom od Prezydenta

Pakiet jubileuszowy na 100-lecie odzyskania niepodległości 
dla 18-latków, którzy pierwszy raz otrzymają dowód osobisty

W 2018 roku, w 100-lecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości, każdy 18-latek wniosku-
jący po raz pierwszy o dowód osobisty otrzyma 
wraz z nim pakiet jubileuszowy. Znajdują się 
w nim: flaga Polski, niezbędnik mieszkańca, 
oraz medal upamiętniający to wyjątkowe wy-
darzenie.

100-lecie odzyskania przez Polskę nie-
podległości będziemy obchodzić przez cały 
2018 rok. To doskonała okazja do wspólnego 
świętowania. 

pozwala więc na podwyższanie powierzchni 
działek budowlanych na potrzeby budowy 
budynków, jeżeli podwyższenie to powodo-
wałby pogorszenie warunków wodno-grun-
towych dla działek sąsiednich.

Co ważne, jeżeli – w przypadku działek 
budowalnych – w zatwierdzonym przy po-
zwoleniu na budowę Projekcie Zagospoda-
rowania Działki nie uwzględniono niwelacji 
(nadsypywania albo korytowania) to ich wy-
konanie w trakcie budowy będzie stanowiło 
istotną zmianę zatwierdzonego projektu bu-

dowlanego i może uniemożliwić przekazanie 
budynku do użytkowania, bądź rozpocząć 
postępowanie takie samo jak przepisy Prawa 
budowlanego przewidują wobec samowoli 
budowlanej.

Właściciel nieruchomości, na której do-
szło do szkód spowodowanych zmianą sto-
sunków wodnych na gruncie może docho-
dzić odszkodowania za szkody spowodowane 
przez wody opadowe spływające z sąsiedniej 
działki również na drodze cywilnoprawnej, 
do czego uprawnia art. 415 ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 
1964 Nr 16 poz.93 z póź.zm.) bądź na mocy 
art. 222 kodeksu cywilnego w związku z art. 
144 kodeksu.

Zatem zanim podejmiecie Państwo de-
cyzję o nadsypaniu swojej działki prosimy 
o poważne przeanalizowanie możliwych roz-
wiązań, które nie tylko rozwiążą problem, ale 
uchronią także przed przykrymi konsekwen-
cjami i konfliktami sąsiedzkimi w przyszłości.

 Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

W marcu warsztaty „Myślę o niepodle-
głości” odbyły się w dwóch szkołach podsta-
wowych – w Woli Kiełpińskiej i Jadwisinie. 

Uczniowie z klasy VII b z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej na 
nowo odkrywali pojęcie „niepodległość”, 
wykorzystując techniki pedagogiki teatral-
nej. W pierwszej części zajęć prowadząca 
warsztaty – Betina Dubiel podzieliła mło-
dzież na trzy grupy. Każda tworzyła hasło 
reklamowe, które zachęcałoby do zaintere-
sowania się tematyką niepodległościową. 

W drugiej części spotkania młodzież z wła-
snych ciał i krzeseł budowała pomniki sym-
bolizujące Niepodległość oraz anty pomniki 
tego pojęcia.

Również podczas warsztatów w Jadwisi-
nie uczniowie - klas I, II i III – budowali żywe 
obrazy i pomniki, tworzyli też hasła zwią-
zane ze słowem niepodległość. Warsztatom 
tym mogłaby towarzyszyć myśl przewodnia 
- „Polska odzyskała swój tytuł”. Hasło to było 
pierwszym skojarzeniem 7-letniego uczestni-
ka zajęć. Inne, jakie padały z ust uczniów, to 

OŚWIATA

Marcowe warsztaty „Myślę o niepodległości”

Każdy obywatel może złożyć wniosek 
o wydanie dowodu osobistego w dowolnym 
urzędzie na terenie całego kraju, bez wzglę-
du na miejsce zameldowania. Po złożeniu 
wniosku można monitorować status  sprawy 
dowodowej za pośrednictwem platformy: 
https://obywatel.gov.pl/- sprawdź czy twój 
dowód osobisty jest gotowy. Można także 
skorzystać z usługi powiadomienia sms-em 
o tym, że  dowód osobisty jest już gotowy do 
odbioru.

wolność, odzyskanie szczęścia, miłość, odzy-
skaliśmy kraj. W rozmowach o niepodległości 
dzieciaki często nas zaskakiwały swoimi sko-
jarzeniami i zaangażowaniem.  W klasie III 
udało się nawet „zarapować” hasło – „Język 
polski był zabroniony, dzisiaj jest dozwolony”.

Do tej pory warsztaty „Myślę o niepod-
ległości” odbyły się w szkołach podstawo-
wych w Serocku, Zegrzu, Woli Kiełpińskiej 
i Jadwisinie. Kolejne, kwietniowe odbędą się 
w Samorządowym Przedszkolu im. Krasnala 
Hałabały w Serocku.  
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11 grudnia 2017 roku weszły w życie 
zmiany ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ście-
ków. Nowelizacją wprowadzono między in-
nymi zmianę trybu i sposobu zatwierdzania 
nowych taryf za dostarczaną wodę. Taryfa, 
którą zatwierdziła Rada Miejska w Serocku 
obowiązuje tylko 120 dni licząc od wspo-
mnianego 11 grudnia 2017 roku. Po tym cza-
sie obowiązywała będzie taryfa zatwierdzana 
przez nowy organ będący regulatorem rynku 
usług wodnych: Państwowe Gospodarstwo 
Wodne WODY POLSKIE. 

I tam właśnie został złożony pierwszy 
wniosek o zatwierdzenie taryfy na okres 3 lat. 
Należy jeszcze wspomnieć, że Rozporządze-
nie w sprawie określania taryf, wzoru wnio-
sku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków 
rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków właściwy 
minister podpisał 27 lutego 2018 roku, rozpo-
rządzenie zostało opublikowane 2 marca 2018 
roku a weszło w życie 3 marca – natomiast do 
12 marca wszystkie przedsiębiorstwa muszą 
złożyć wnioski o nowa taryfę. Biorąc pod uwa-
gę terminy był na to tylko tydzień. Odpowie-
dzialnym za ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu 
(…)  na początku był Minister Budownictwa, 
później środowiska a obecnie jest Minister Go-
spodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

9 marca 2018 roku Miejsko-Gminny Za-
kład Wodociągowy w Serocku złożył wniosek 
taryfowy z prośba o zatwierdzenie taryfy za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie 
gminy Serock na okres 3 lat. Zaproponowa-
liśmy następującą taryfę: 

Wniosek o zatwierdzenie taryfy za wodę

Treść
Wielkość cen i stawek opłat w okresie obowiązywania nowych taryf

od 1 m-ca 
do 12 m-ca

od 13 m-ca 
do 24 m-ca

od 25 m-ca 
do 36 m-ca

1 2 3 4
Cena 1 m3 
dostarczonej wody 3,06 zł 3,13 zł 3,20 zł

Stawka opłaty 
abonamentowej 
na odbiorcę na rok 

39,00 zł 39,00 zł 39,00 zł

Stawka opłaty abonamentowej rozliczana jest w okresach rozliczeniowych równych 
czasookresowi odczytu  wodomierza i wystawienia faktury
Do ceny za dostarczona wodę i do stawki abonamentowej 
dolicza się podatek od towarów i usług VAT

nie przedsiębiorstwa do poprawy wniosku. 
Za półtora miesiąca rozstrzygnie się spra-
wa złożonego wniosku.

Miejsko-Gminny  
Zakład Wodociągowy w Serocku

Taka konstrukcja taryfy wydaje się być 
akceptowalna przez odbiorców usług wo-
dociągowych, zapewnia pozyskanie środ-
ków finansowych na świadczenie usług 
wodociągowych na niepogorszonym po-
ziomie. Zapewnia również środki na mo-
dernizacje i inwestycje. W kształtowaniu 
taryfy uwzględniono wskaźnik cen pro-
dukcji sprzedanej przemysłu na poziomie 
2,3 % na rok 2018 i 2019 oraz 2,5 % na rok 
2020 ogłoszony przez Ministra Finansów 
w wytycznych dotyczących stosowania 
jednolitych wskaźników makroekono-
micznych, będących podstawą oszacowa-
nia skutków finansowych projektowanych 
ustaw, wydanych przez Ministra Finansów. 
Przedsiębiorstwo WODY POLSKIE ma 
45 dni na zatwierdzenie zaproponowanych 
taryf w formie decyzji administracyjnej 
lub wydanie taryfy tymczasowej i wezwa-

7 marca 2018 roku Burmistrz Miasta 
i Gminy Serock przekazał na ręce Komen-
danta Policji w Serocku zestaw kompute-
rowy oraz iBlow PROMILER - sprzęt do 
szybkiego pomiaru alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Alkomat będzie wykorzystywany 
do wstępnej kontroli kierowców. Dzięki nie-
mu w zaledwie kilkanaście sekund, w bez-
dotykowy sposób, można sprawdzić stan 
trzeźwości.

Komendant Komisariatu Policji w Seroc-
ku Zbigniew Prusinowski w imieniu wszyst-
kich policjantów, podziękował za otrzymany 
sprzęt i akcesoria komputerowe, podkreślając 
dobrą długoletnią współpracę Policji z wła-
dzami Serocka i zapewnił, że przekazane urzą-
dzenia znacznie usprawnią swoją pracę w za-

kresie działań administracyjnych a wysokiej 
klasy urządzenie iBlow PROMILER ułatwi 
funkcjonariuszom przeprowadzanie kontroli 

kierowców, co wpłynie na poprawę bezpie-
czeństwa na terenie Miasta i Gminy Serock.

Referat Administracyjno-Gospodarczy

Przekazanie sprzętu serockiej Policji
Od maja, wraz z rozpoczynającym się sezonem turystycznym – Izba Pamięci i Tradycji Rybackich otwarta 

będzie pięć dni w tygodniu. W środy i czwartki zapraszamy w godzinach 10.00 – 15.00, natomiast w piątki, soboty 
i niedziele – od godziny 11.30 do 17.30. 

Od 1 maja obowiązywał będzie również uaktualniony Regulamin Porządkowy Izby. Wprowadzone w nim 
zmiany mają na celu dostosowanie dni i godzin pracy placówki do - zaobserwowanych w pierwszym sezonie 
funkcjonowania Izby - potrzeb zwiedzających. Szczegóły znajdą Państwo na stronach internetowych www. serock.
pl oraz www.historia.serock.pl. Jednocześnie informujemy, że w kwietniu, w związku ze świętami Wielkanocnymi, 
Izba czynna będzie w weekend 7-8 kwietnia, w godzinach 12.00-17.00. Serdecznie zapraszamy.    

Od maja Izba Pamięci czynna będzie pięć dni w tygodniu 

X Sejmik Krajoznawczy Województwa Mazowieckiego 
- Serock 2018

24 marca w Serocku odbyło się dziesiąte 
spotkanie krajoznawców z Mazowsza oraz 
sympatyków z innych województw. Głównym 
organizatorem tego przedsięwzięcia był Od-
dział Warszawski Polskiego Towarzystwa Tu-
rystyczno-Krajoznawczego przy współpracy 
z Referatem Komunikacji Społecznej Urzędu 
Miasta i Gminy w Serocku.  

Komandorem Sejmiku był pan Jacek 
Trzoch – prezes Oddziału Warszawskiego 
PTTK, a wicekomandorem Elżbieta Rydel-Pi-
skorska - krajoznawca z Oddziału Warszaw-
skiego PTTK. Tegoroczny X Sejmik Krajo-
znawczy Województwa Mazowieckiego miał 
na celu popularyzację walorów turystycznych 
i krajoznawczych nasze gminy i miasta. Na-
wiązywał on do zeszłorocznych obchodów 
600-lecia nadania praw miejskich Serockowi 
oraz do tegorocznych obchodów 100. rocz-
nicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Sejmik był także okazją do popularyzowania 
kolekcjonerstwa pamiątek turystycznych . Na 
tę okoliczność klub turystyczny „Datajana” 
działający w strukturach Oddziału Warszaw-
skiego PTTK przygotował wystawę ekspona-
tów i pamiątek ze swoich licznych zbiorów, 
które zostały wyeeksponowane w serockim 
Centrum Kultury i Czytelnictwa goszczą-
cym uczestników krajoznawczego spotkania. 

Uczestnicy imprezy mieli możliwość zdo-
bycia – nowo ustanowionej – odznaki kra-
joznawczej PTTK „Ziemia Serocka”, która 
będzie od tej pory przyznawana zaintereso-
wanym poznawaniem walorów naszej gminy 
przez PTTK, po spełnieniu warunków okre-
ślonych w regulaminie odznaki.     

W godzinach przedpołudniowych 24 mar-
ca w Centrum Kultury i Czytelnictwa miało 
miejsce podsumowanie cyklicznego kon-
kursu PTTK „Poznajemy Ojcowiznę”. Jego 
uczestnikami były dzieci i młodzież z terenu 
województwa mazowieckiego. Po wręczeniu 
wyróżnień laureatom konkursu, dr Radosław 
Lolo wygłosi prelekcję noszącą tytuł „ Dlacze-
go warto być dumnym synem mazowieckiej 
ziemi”. Następnie młodzi uczestnicy spo-
tkania udali się z serockim przewodnikiem 
panem Andrzejem Dybkiem na spacer po 
Serocku. 

W godzinach przedpołudniowych odby-
ła się również autokarowa wyprawa dla kra-
joznawców do najciekawszych miejsc gminy 
Serock. W części popołudniowej sejmiku, po 
oficjalnych wystąpieniach z udziałem Zastęp-
cy Burmistrza Miasta i Gminy Serock Józefa 
Zająca, krajoznawcy oraz zainteresowani te-
matyką mieszkańcy gminy Serock wysłuchali 
interesujących prelekcji:

- „Znaczniki tożsamości kulturowej Ma-
zowsza - dziedzictwo Serocka” wygłoszonej 
przez dr. hab. Radosława Lolo (dziekana 
Wydziału Historycznego Akademii Humani-
stycznej w Pułtusku)

- „Lwów miasto moich Dziadków i Ro-
dziców” – historii opowiedzianej przez Jerze-
go Kapłona (dyrektora Centralnego  Ośrodka 
Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie );

- „Fotografia Krajoznawcza jako forma do-
kumentowania zabytków” – wygłoszonej przez 
Andrzeja Danowskiego (dyrektora Centrum 
Fotografii Krajoznawczej PTTK w Łodzi).

Na zakończenie sejmiku goście wybrali 
się na wieczorny spacer po Serocku.

Patronat honorowy:
1. Marszałek Województwa Mazowiec-

kiego – Pan Adam Struzik
2. Mazowiecki Kurator Oświaty – Pani Au-

relia Michałowska (w części młodzieżowej)
3. Starosta Legionowski – Pan Robert 

Wróbel
4. Burmistrz Miasta i Gminy Serock 

– Pan Sylwester Sokolnicki
5. Prezes Zarządu Głównego PTTK - Ja-

cek Potocki
6. Polskie Radio RDC – patronat medialny

zdjęcia: UMiG w Serocku; 
Mirosław Mazur z Kozienic, uczestnik Sejmiku
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Marzanny, gaiki i palmy 
- drugie spotkanie Niedzielnej Szkółki Tradycji

Zima od najdawniejszych czasów była 
dla gospodarzy najtrudniejszym czasem. Po 
długich, zimnych miesiącach wszyscy z na-
dzieją wyczekiwali wiosny. To dlatego – kiedy 
w końcu owa nadchodziła – witano ją hucz-
nie, przepędzając w najdalsze krańce świata 
okrutną zimę. Wiosenne przesilenie zbiegało 
się w tradycji chrześcijańskiej z Wielkanocą. 
Wiele obrzędów więc, kultywowanych szcze-
gólnie na wsiach, krążyło wokół symboliki 
zmartwychwstania i odrodzenia.

To właśnie wiosenne i wielkanocne zwy-
czaje były tematem drugiego spotkania Nie-
dzielnej Szkółki Tradycji, które odbyło się 
18 marca 2018 r. w serockiej Izbie Pamięci 
i Tradycji Rybackich. Izba ustrojona była 
tego dnia symboliczną marzanną, wykonaną 
przez Bogusię z Nowej Wsi, zielonym gai-
kiem przygotowanym przez Anię (prowadzącą 
spotkanie), barwnymi palemkami z krepiny 
i uroczymi jajkami wielkanocnymi, przygoto-
wanymi przez uczniów i wychowawców świe-
tlicy szkolnej w Jadwisinie. Ania Kutkowska  
opowiedziała uczestnikom o wielkanocnych 
tradycjach i wiosennych zwyczajach.

Marzanny, gaiki i palmy
W przeddzień nadejścia wiosny, zgro-

madzeni poznali historię tworzenia staro-
polskich marzann. Niegdyś słomianą ku-
kłę (w zależności od regionu Polski – albo 
ustrojoną we wstążki, korale, białą suknię, 
albo wręcz przeciwnie – ucharakteryzowaną 
na szkaradę) obnoszono przez cały dzień po 
wsi, taplając ją w kałużach, błocie, poskubu-
jąc ją i obrzucając wyzwiskami za to, że przez 
długie tygodnie zima gościła w kraju, pełna 
smutku, zimna i ciemności. 

Palmy wielkanocne najczęściej robione 
były z wierzbowych gałęzi, które wsadzano 
do dzbanka z wodą już w środę popielcową 

„Świetlica przestrzenią dla edukacji rozwoju i zabawy” 
- spotkanie w Izbie Pamięci

Świetlica szkolna w Szkole Podstawo-
wej w Jadwisinie od stycznia realizuje projekt 
„Świetlica przestrzenią dla edukacji rozwoju 
i zabawy”. W związku z tym, 8 marca 2018 r. 
uczniowie pod opieką nauczycielek wybrali się 
na lekcję regionalizmu do Izby Pamięci i Trady-
cji Rybackich w Serocku. Spotkanie poprowa-
dziła pani Anna Kutkowska, która w niezwy-

kle interesujący i barwny sposób opowiedziała 
o dawnych zwyczajach zapustowych czyli o pol-
skim karnawale. Następnie zapoznała uczniów 
z tradycjami i obrzędami związanymi z Wiel-
kim Postem, przygotowaniami do Wielkano-
cy oraz samymi świętami. Uczniowie słuchali 
z ciekawością i aktywnie uczestniczyli w zaję-
ciach, zadając mnóstwo pytań. 

Spotkanie w Izbie Pamięci i Tradycji Ry-
backich dowodzi, że polskie obrzędy i zwy-
czaje są nieodłącznym elementem naszego 
życia, naszej kultury. Łączą pokolenia, zbliża-
ją do siebie grupy społeczne. Znajomość hi-
storii i tradycji świadczy o naszej tożsamości 
narodowej.

Anna Tuszyńska, Monika Krajewska   

dnia po zatopieniu kukły. Na czubku gaika, 
zwanego w niektórych częściach Polski rów-
nież latem, czy lateczkiem umieszczano szma-
cianą lalkę - motankę, symbolizującą wiosnę. 
Chodzono z nim od domu do domu w koro-
wodzie, ze śpiewem i radosnymi okrzykami.

Na Wielkanoc i na wiosnę
Najbardziej znanym wielkanocnym zwy-

czajem, zachowanym do dzisiaj jest malowanie 
i zdobienie jajek – pisanek, kraszanek, drapa-
nek. Dawniej jajka barwiono naturalnymi barw-
nikami uzyskanymi z ugotowanych łupin cebul, 
świeżego żyta, czy… ugotowanych robaków – 
czerwców. Do rysowania po jajkach używano 
roztopionego wosku, szpilek, igieł, słomek, itp.  
Z malowanymi jajkami wiąże się również dyn-
gus, czyli „wykupywanie się”. Gospodarz po-
myślność u włóczebników mógł wykupić sobie 
poprzez obdarowanie ich właśnie malowanymi 
jajkami czy sowitym poczęstunkiem. Dziś śmi-
gus – dyngus kojarzony jest z lanym poniedział-
kiem, kiedy to – jak każe zwyczaj – oblewamy 
się wodą - dla zdrowia i powodzenia.

Również zwyczaj chodzenia do kościoła 
z tzw. „święconką” ma długą historię. Współ-
cześnie w koszyczku umieszczamy pisanki, 
chleb, sól pieprz, kiełbaskę, chrzan, a nawet 
słodkości. Każdy produkt ma swoją symboli-
kę religijną. Dawniej to duchowni odwiedzali 
najważniejsze we wsiach rodziny i święcili 

wszystkie pokarmy wystawione na stołach.
Spośród wielu zwyczajów, o których 

opowiedzieli sobie uczestnicy niedzielnego 
spotkania chyba najwięcej śmiechu wywołał 
ten o obchodzeniu wsi przez kawalerów z ko-
gutem umieszczonym w wózku. Oczywiście 

– najczęściej była to kukła, ale zdarzało się - 
wcale nierzadko - że ten kogut był prawdziwy, 
w dodatku napojony wcześniej spirytusem, 
dzięki czemu przez całą drogę piał radośnie 
ku uciesze wszystkich mieszkańców wsi.

To przedwiosenne spotkanie było nie tyl-
ko pełne opowieści o zwyczajach i obrzędach, 
ale również przepełnione pozytywną energią 
i nadzieją na rychłą wiosnę, którą przecież 
powitamy już za kilka dni – tradycyjnie, 
a jakże – z topieniem marzanny i okrzykami 
żegnającymi zimę.

Serdecznie dziękujemy Państwu za 
obecność, piękne wspomnienia, którymi się 
z nami dzielicie, za dobre słowa i sugestie od-
nośnie dalszych działań związanych z obrzę-
dowością.

Korzystając z okazji pragniemy poinfor-
mować, że złożyliśmy wniosek do Lokalnej 
Grupy Działania o dofinansowanie projektu 
związanego z poszukiwaniem i odtwarza-
niem lokalnej obrzędowości, w ramach któ-
rego odbyłyby się różnego rodzaju warsztaty 
i przedsięwzięcia artystyczne a także wydana 
zostanie publikacja opowiadająca o dawnych 
serockich tradycjach i zwyczajach.

Kolejne spotkanie Niedzielnej Szkółki 
Tradycji odbędzie się w czerwcu i poświęcone 
będzie między innymi zwyczajom związanym 
z nocą sobótkową.

Agnieszka Woźniakowska

tak, aby na Niedzielę Palmową się zazieleniły. 
Strojono je krepinowymi kwiatami, wstąż-
kami z bibuły, materiałowymi bibelotami, 
a potem zielonymi gałązkami bukszpanu, 
borówki, czy cisu. Po poświęceniu palem, ba-
ziowe kuleczki… zjadano. Miało to zapewnić 
w nadchodzącym roku zdrowie, uchronić od 
bólu gardła i głowy. Wtykano potem palmy 
za ramy „świętego obrazu”, aby chroniła do-
mowników od nieszczęść i chorób.

Z wierzbowymi gałązkami wiązało się rów-
nież smaganie, nazywane śmigusem. Młodzień-
cy smagali panienki, a panny młodzieńców, co 
miało im zapewnić płodność. Towarzyszyła 
temu oczywiście ogromna radość i wielka zaba-
wa. W niektórych częściach Polski znane były 
również praktyki wzajemnego uderzania się 
palemkami. Ten przywilej przysługiwał szcze-
gólnie domownikowi, który wstał w Niedzielę 
Palmową jako pierwszy i w nagrodę mógł wy-
smagać bezkarnie całą rodzinę.

Po wsiach noszono nie tylko marzannę, 
ale również zielony gaik - sosnową gałązkę - 
ustrojoną wstążkami i kolorowymi wydmusz-
kami jajek. Wkraczał on do wsi następnego 
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Dzień ofiar zbrodni katyńskiej
13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamię-

ci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Święto zostało 
ustanowione przez Sejm w 2007 r., w doku-
mencie czytamy: 

„W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej 
oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wy-
mordowanych przez NKWD na mocy de-
cyzji naczelnych władz Związku Sowieckie-
go z 5 marca 1940 r.” 

Prawda o zbrodni katyńskiej ukrywa-
na była przez ponad 50 lat. 13 kwietnia 1943 
roku Niemcy podali informację o odkryciu 
masowych grobów w katyńskim lesie i doko-
nanej przez ZSRR zbrodni. Związek  Radziecki 
utrzymywał jednak, że eksterminacja polskich 
jeńców dokonana została przez hitlerowskie 
Niemcy. Dopiero 13 kwietnia 1990 roku prezy-
dent ZSRR Michaił Gorbaczow przekazał pre-
zydentowi Polski Wojciechowi Jaruzelskiemu 
pierwsze dokumenty dotyczące mordu.

Wiosną 1940 roku NKWD, na mocy 
uchwały Biura Politycznego KC Wszechzwiąz-
kowej Komunistycznej Partii, wymordowało 

22 tysiące obywateli polskich wziętych do nie-
woli po agresji ZSRR na Polskę. Wśród zabi-
tych są oficerowie Wojska Polskiego, urzędni-
cy, profesorowie, lekarze, nauczyciele, artyści. 
Elita narodu. Jeńcom strzelano w tył głowy. 
Ofiary grzebano w zbiorowych mogiłach m.in. 
w Katyniu, Charkowie oraz Miednoje. 

Od 30 listopada 2004 r. Instytut Pamię-
ci Narodowej prowadzi śledztwo w spra-
wie Zbrodni Katyńskiej (sygn. S 38/04/Zk) 
tj. zbrodni wojennej i zbrodni przeciwko 

ludzkości, zabójstwa nie mniej niż 21 768 
obywateli polskich. Na stronie internetowej 
Instytutu czytamy: „Jego celem jest wszech-
stronne wyjaśnienie okoliczności sprawy, 
w tym między innymi imienne ustale-
nie wszystkich obywateli polskich – ofiar 
Zbrodni Katyńskiej, ustalenie nieznanych 
dotąd miejsc ich kaźni i pochówku, spo-
rządzenie pełnej listy osób, którym w ni-
niejszym postępowaniu przysługują prawa 
pokrzywdzonych (…)”.

13 kwietnia 2018 r., w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, w celu oddania hołdu 
zamordowanym Polakom, przy tablicy pamięci na ścianie serockiego ratusza odbędzie 
się apel i uroczyste złożenie kwiatów. Ze względów organizacyjnych osoby i instytucje 
zainteresowane złożeniem kwiatów, prosimy o kontakt z CKiCz do 11 kwietnia (biuro@
kultura.serock.pl, tel. 22 782 80 70). Zapraszamy i zachęcamy wszystkich Państwa do 
wzięcia udziału w uroczystości, która odbędzie się o godzinie 12.00. 

15 kwietnia 2018 r., w niedzielę, o godzinie 11.00 w kościele Zwiastowania NMP 
w Serocku odbędzie się msza święta w intencji zamordowanych.

9 kwietnia, na rynku, tuż obok ratusza zaprezentowana zostanie wystawa outdooro-
wa zatytułowana „Seroccy Katyńczycy”. Serdecznie zapraszamy.  

Ścieżki do niepodległości w powiecie legionowskim
Muzeum Historyczne w Legionowie we 

współpracy z Izbą Pamięci i Tradycji Rybac-
kich w Serocku przygotowało cykl wykładów 
w szkołach podstawowych na terenie gminy 
Serock, związanych z 100. rocznicą odzyska-
nia przez Polskę niepodległości.

„Ścieżki do niepodległości w powiecie le-
gionowskim” – to tytuł prelekcji dr. Mirosła-
wa Pakuły z legionowskiego muzeum. Pod-
czas spotkań przedstawiał wydarzenia, jakie 
miały miejsce na naszym terenie w okresie 
od Powstania Kościuszkowskiego w 1794 r. 
do odzyskania wolności w 1918 r. Dr Paku-

ła przypomniał mało znane fakty z lokalnej 
historii, jak walki koło Zegrza w 1831 r., czy 
koncentrację uciekinierów przed branką do 

rosyjskiego wojska w 1863 r. w Karolinie. 
Dużą uwagę poświęcił również okresowi 
wojen napoleońskich i budowie twierdzy 
w Serocku. Interesującym punktem prelekcji 
były informacje na temat pobytu Legionów 
Polskich w Zegrzu Południowym i Białobrze-
gach, w latach 1916-1918. Wykłady kończyły 
się omówieniem wydarzeń z listopada 1918 r. 
– przejmowaniem koszar w Jabłonnie i Ze-
grzu przez Polską Organizację Wojskową.

Spotkania z młodzieżą odbywały się od 
7 do 15 marca, w szkołach – w Woli Kiełpiń-
skiej, Serocku, Zegrzu i Jadwisinie.

Do CKiCz w Serocku zawitał kabaret JURKI, czwórka scenicznych indywi-
dualności doskonale wyczuwających potrzeby i nastroje publiczności. Agniesz-
ka Marylka Litwin, Znany Wojtek Kamiński, Przemysław Sasza Żejmo, Marek 
Litwin - artyści tego kabaretu lubią bawić się formą, choć ich programy pozo-
stają w sferze tzw. tradycyjnego kabaretu. Na scenie przeplatają się skecze, peł-
ne najróżniejszych bohaterów i szaleńczych zwrotów akcji, komiczne piosenki, 
monologi, a także elementy improwizacji.

Spędziliśmy z Jurkami „Święta polskie”, a święta mają to do siebie, że 
zawsze się kończą. Czasem kończą się ot tak, po prostu. Innym razem, tak 
jak zwykle. A czasem kończy je jakaś głębsza refleksja albo wymiana zdań, 
czynów, pieniędzy, a nawet i żon. Warto świętować, bo zawsze możemy się 
czegoś nauczyć. Jak zrobić orła w śmietanie? O czym rozmawiać nad grobem? 
I co robi ninja w jasełkach? (…) Przy stole Jurków w Serocku każdy znalazł 
dla siebie dodatkowe nakrycie. To była naprawdę dobra zabawa.

CKiCz w Serocku

W czwartek 1 marca 2018 roku z okazji 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych, dr Artur Bojarski przedstawił licznie 
zgromadzonej młodzieży prelekcję multime-
dialną „Między Legionowem a Pułtuskiem. 
Młodzi bohaterowie Drugiej Konspiracji”. Na 
wstępie prelegent podkreślił, że w roku 1945, 
mimo zakończonej wojny z Niemcami, w Pol-
sce lasy były pełne uzbrojonych pododdzia-
łów poakowskich, stawiających bardzo twar-
dy opór próbom zniewolenia społeczeństwa 
przez władze prosowieckie. Szczególną uwagę 
poświęcił historyk gimnazjalistom, pocho-
dzącym z naszych okolic, tworzącym struktu-

1945 roku. Wspomniał także serocczanina 
Artura Maciejewskiego, z inicjatywy którego 
powstała młodzieżowa Grupa Operacyjna 
AK i legionowianina, Mariana Krawieczyń-
skiego tworzył Organizację Młodzieżową AK 
„Przyszłość Polski”. Dr Bojarski opisał też 
okrutny los młodych konspiratorów w ka-
towni Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeń-
stwa na warszawskiej Pradze, przy ul. Siera-
kowskiego. Prelekcję zakończyła prezentacja 
odręcznego listu Mariana Krawieczyńskiego, 
w którym pisał: „Dumny jestem i cieszę się, że 
dane mi było walczyć o Wolną Polskę”.

CKiCz w Serocku 

KULTURA

Pamiętajmy o młodych bohaterach Drugiej Konspiracji

KULTURA

„Święta polskie” według kabaretu Jurki

KULTURA

„Motyw Wielkanocny”

ry konspiracyjne w Legionowie i w Pułtusku, 
np. Henrykowi Zwalińskiemu, który zwią-
zany był z legendarną grupą partyzancką po 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy, gdzie 
prezentowane są prace zgłoszone do gmin-
nego konkursu plastycznego pt. „Motyw 
Wielkanocny”, a także pozakonkursowe prace 
dzieci i wychowawców ze świetlicy szkolnej 
w Jadwisinie. Organizatorem konkursu, jak 
co roku, było Centrum Kultury i Czytelnic-
twa w Serocku. Wyeksponowane w serockim 
ratuszu dzieła przedszkolaków i uczniów 
szkół z terenu gminy budzą zachwyt swą po-
mysłowością i precyzją wykonania.

Do konkursu nadesłano 80 prac z placó-
wek wychowawczo – oświatowych z terenu 
Miasta i Gminy Serock. W dniu 20.03.2018 r. 
konkurs został rozstrzygnięty przez Jury 
w składzie: Prof. ASP dr hab. Anna Sławkow-

ska - Rode – Wydział Architektury Wnętrz, 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
- Przewodnicząca Jury, Monika Parzonko 
– Instruktor ds. Kultury w Centrum Kultu-
ry i Czytelnictwa w Serocku - Członek Jury, 
Renata Mulik – Dyrektor Centrum Kultu-
ry i Czytelnictwa w Serocku - Członek jury. 
 Po dokładnym obejrzeniu prac i uwzględnie-
niu regulaminu konkursu, jury postanowiło 
przyznać nagrody następującym wykonaw-
com prac w kategoriach:

od 3 do 5 r.ż. 
I. Jaś Szczepańczyk - Zespół Szkolno-

-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej 
II. Zlata Apanasenko - Zespół Szkolno-

-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej 

III. Ula Suska - Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Woli Kiełpińskiej 

Wyróżnienie: Olimpia Suska - Zespół 
Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej

od 6 do 8 r.ż.
I. Igor Kosewski - Zespół Szkolno-Przed-

szkolny w Woli Kiełpińskiej
II. Dominika Kopczyńska - Szkoła Pod-

stawowa w Serocku
III. Julia Karczmarczyk - Zespół Szkolno-

-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej
Wyróżnienia: Nina Stańczyk - Szkoła 

Podstawa w Serocku
Szymon Litke - Zespół Szkolno-Przed-

szkolny w Woli Kiełpińskiej
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W sobotę 17 marca, w budynku Powiato-
wego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Se-
rocku, odbyły się organizowane przez Powiatowe 
Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, 
II Mistrzostwa Polski w Przyrządzaniu Ślimaków 
i Owoców Goji. Nie były to łatwe zmagania, bo 
ślimak łatwym „tematem kulinarnym” nie jest.

Dziewięć drużyn, wyłonionych na drodze 
przysyłanych wcześniej zgłoszeń - zawierają-
cych receptury i zdjęcia - rywalizowało o mia-
no mistrza w przyrządzaniu ślimaków. Wygląd 
konkursowych talerzy i sprawność kucharzy 
zachwycały obserwatorów, a smaki potraw do-
datkowo zmusiły jury do długich obrad. 

W efekcie wyłoniono czterech laure-

II Mistrzowstwa Polski 
w Przyrządzaniu Ślimaków i Owoców Goji

„Połączył nas Jerzy Szaniawski”

Pod takim tytułem obchodzono tego-
roczne Dni Patrona Szkoły Podstawowej im. 
Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie, które 
były częścią trzydniowego Festiwalu Szaniaw-
skiego zorganizowanego przez Miejski Ośro-
dek Kultury w Legionowie.

16 marca, w przeddzień szkolnych uro-
czystości, klasa VI uczestniczyła w Konferen-
cji Naukowej w Akademii Humanistycznej 
im. A. Gieysztora w Pułtusku poświęconej 
życiu i twórczości Jerzego Szaniawskiego.

17 marca, w uroczystości ku czci Patro-
na, która odbyła się w pięknie udekorowanej 
sali przypominającej izbę pamięci pisarza, 
uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i ro-
dzice. Wśród zaproszonych gości był Pan 

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
Józef Zając, Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Legionowie Zenon Durka, Rad-
ni naszej gminy, emerytowani nauczyciele, 
absolwenci. Honorowym gościem był Pro-
fesor Janusz Gajda, który niejednokrotnie 
odwiedzał Jerzego Szaniawskiego wraz ze 
swoimi uczniami. W programie wydarzenia 
przedstawiliśmy scenkę „Kiedy Jerzy Sza-
niawski był małym Jureczkiem” w wykonaniu 
uczniów klasy trzeciej, inscenizację  opowia-
dań Profesora Tutki „ Profesor Tutka znał ro-
dzinę utalentowanych” w wykonaniu uczniów 
kl. V- VIII oraz inscenizację fragmentu I aktu 
utworu „Dwa teatry” w wykonaniu nauczy-
cieli, absolwentów i uczniów. Uroczystość ta 

atów - dwie drużyny, ex aequo zajęły trzecie 
miejsce. Najwięcej punktów i pierwsze miej-
sce przyznano Piotrowi Huszcz i Katarzynie 
Kaczmarczyk z restauracji Piano w Lublinie, 
którzy w nagrodę ufundowaną przez Euro - 
Toques Polska, pojadą na szkolenie do restau-
racji Martin Berasategui w San Sebastian. 

Drugie miejsce zajęli Tomasz Sowiński 
i Marcin Kowalski z restauracji Pasja w Go-
rzowie Wielkopolskim. Taką samą ilość 
punktów i trzecie  miejsce zdobyły dwie dru-
żyny: Radosław Gierałtowski i Przemek Za-
lewski z restauracji Szafarnia z Gdańska oraz  
Karol Gudajtys i Mateusz Hawrus, Catering 
Dietetyczny Kredens Smaku z Suwałk. 

Podczas uroczystej gali na zakończenie 
mistrzostw, która odbyła się w restauracji 
Złoty Lin w Wierzbicy, ufundowane przez 
siebie nagrody wręczył Burmistrz Miasta 
i Gminy Serock – Sylwester Sokolnicki. 

II Mistrzostwa Polski w Przyrządzaniu 
Ślimaków i Owoców Goji były niezwykłe, 
tak jak niezwykle wartościowymi produkta-
mi spożywczymi są ślimaki i owoce goji. Te 
ostatnie mają również walory lecznicze. 

Tegoroczne mistrzostwa zawdzięczają 
swą wyjątkowość sponsorom i partnerom 
wydarzenia oraz wspaniałemu gronu jurorów.

Źródło informacji: 
CIS w Legionowie 

była też okazją do podsumowania wyników 
konkursów: plastycznego, ortograficznego 
i fotograficznego o Patronie szkoły oraz obej-
rzenia wystawki poświęconej pisarzowi. Po 
spotkaniu przy torcie „Pana Jerzego” chętni 
mogli uczestniczyć w spacerze do ruin dwor-
ku w Zegrzynku. Mamy nadzieję, że udało się 
nam ożywić pamięć o życiu i twórczości Na-
szego Patrona – Jerzego Szaniawskiego.

18 marca, w ostatnim dniu Festiwalu Sza-
niawskiego, reprezentacja szkoły z Jadwisina 
uczestniczyła w wydarzeniach pod nazwą 
„Blask i cień Szaniawskiego - wspomnienia, 
prezentacje, interpretacje”, które miały miej-
sce MOK w Legionowie.

Organizatorzy 

Dawniej obowiązkowe goździki i rajsto-
py, dzisiaj róże i tulipany.  8 Marca, Dzień 
Kobiet, to nie tylko okazja aby obdarować 
kobietę wyjątkowym prezentem, ale również 
idealna forma wyrażenia wdzięczności, sza-
cunku czy  uwielbienia.

Jak co roku Burmistrz Miasta i Gminy 
Serock oraz Centrum Kultury i Czytelnic-
twa w Serocku zaprosiło mieszkanki miasta 
i gminy na niezwykły koncert z okazji Dnia 
Kobiet. Tym razem na serockiej scenie zago-
ściła Anna Żebrowska, która w piosenkach 
Anny Jantar oraz Ireny Jarockie przeniosła 

nas do lat 70, 80 ubiegłego wieku. Usłyszeli-
śmy i zaśpiewaliśmy razem takie szlagiery jak: 
„Odpływają kawiarenki”, „Staruszek świat”, 
„Tyle słońca w całym mieście”, „Niech tańczą 
nasze serca”. Był to  niezwykły wieczór wypeł-
niony śpiewem, pozytywną energią i śmie-
chem naszych drogich Pań.

Pamiętajmy! Kobiety są pięknem i mi-
łością, darem bez którego mężczyzna nie 
może istnieć. Mówi o tym polskie przysłowie: 
„Z kobietami wielka bieda, lecz bez kobiet żyć 
się nie da.”

CKiCz w Serocku

KULTURA

Koncert z okazji Dnia Kobiet

Alan Bettin - Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Woli Kiełpińskiej

Anna Siarkowska - Szkoła Podstawowa 
w Serocku

od 9 do 11 r.ż.
I. Paulina Kochanowska - Szkoła Podsta-

wowa w Zegrzu
II. Oliwia Makowska - Szkoła Podstawo-

wa w Serocku 
III. Julia Tkaczyk - Zespół Szkolno-

-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej
Wyróżnienia: Marta Piórkowska - Ze-

spół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpiń-
skiej

Karolina Płochocka - Szkoła Podstawowa 
w Zegrzu

Zofia Mioduszewska - Szkoła Podstawo-
wa w Jadwisinie

od 12 do 16 r.ż.
I. Jakub Cielenkiewicz - Szkoła Podstawo-

wa w Serocku 

II. Anna Krajewska - Szkoła Podstawowa 
w Jadwisinie

III. Paulina Brzostek - Szkoła Podstawo-
wa w Zegrzu

Wyróżnienie: Aleksandra Fredlik - Szko-
ła Podstawowa w Serocku 

Karolina Smykla - Szkoła Podstawowa 
w Serocku

CKiCz w Serocku
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OŚWIATA

IX edycja Powiatowego Konkursu „Zdrowie w bajce”

Tegoroczna edycja Powiatowego Konkur-
su „Zdrowie w bajce”, dla dzieci z przedszkoli 
i szkół podstawowych, odbyła się pod hasłem 
„Czyste powietrze wokół nas”. Przedszkolaki 
i uczniowie klas 0-3 przygotowali wraz ze swo-
imi nauczycielami fantastyczne przedstawienia 
na temat walki ze smogiem, które zaprezento-
wali w trakcie finału konkursu 21-22 lutego 
w legionowskim ratuszu. Mali aktorzy podeszli 

do zadania profesjonalnie a początkową tre-
mę szybko zastąpił uśmiech i dobra zabawa. 
W trakcie tegorocznego finału zgromadzeni 
widzowie mogli obejrzeć m.in. prezentacje: 
„Zadbamy o świat” w wykonaniu grupy 4-lat-
ków oraz „Antysmogowcy” w wykonaniu gru-
py 6-latków z Zespołu Szkolno–Przedszkolne-
go w Woli Kiełpińskiej, które zdobyły I miejsca 
w swoich kategoriach wiekowych. Z pewnością 

nie bez znaczenia była obecność wychowawców 
Anety Zajączkowskiej i Moniki Dziełak – które 
trzymały mocno kciuki za swoich podopiecz-
nych z grupy 4-latków i Anny Sepełowskiej, 
która gorąco dopingowała i dodawała otuchy 
„swoim” 6-latkom. Nauczyciele z dumą podzi-
wiali efekty wspólnej, wielotygodniowej pracy. 
A my gratulujemy przedszkolakom oraz ich na-
uczycielom i życzymy dalszych sukcesów.

OŚWIATA

45 lat pod gwiazdą Kopernika

Bądź jak Kopernik, sięgaj do gwiazd!
Odkryj nieznane, już na to czas.

Nauką, pracą podbijaj świat, 
 bo złote pięć minut szybko umyka.

Lecz pamiętaj,
że zawsze i wszędzie towarzyszy ci  

gwiazda Kopernika!

Powyższe życzenia usłyszeli uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Serocku z okazji ju-
bileusz 45-lecia nadania szkole imienia Mi-
kołaja Kopernika. 

28 lutego 2018 roku  społeczność  Szkoły 
Podstawowej w Serocku obchodziła jubile-
usz 45-lecia nadania szkole imienia Mikołaja 
Kopernika. Ta wyjątkowa rocznica stała się 

okazją do opracowania projektu edukacyj-
nego – „45 lat pod gwiazdą Kopernika” oraz 
przygotowania niezwykłej akademii. 

Na uroczystość przybyli przedstawicie-
le władz Miasta i Gminy Serock, dyrektorzy   
sąsiednich szkół, byli dyrektorzy, pracownicy 
i przyjaciele tej placówki. 

Część oficjalna tego wyjątkowego spotka-
nia upłynęła pod znakiem historii. Dzięki pre-
zentacji multimedialnej przygotowanej przez 
uczniów zgromadzeni poznali historię szkoły. 
Niezwykle ciekawym punktem programu był 
wykład Dziekana Wydziału Historycznego 
Akademii Humanistycznej im. Aleksandra 
Gieysztora, dr. hab. Radosława Lolo na temat 
wyników badań grobu Mikołaja Kopernika. 
Następnie pan Profesor w imieniu Rektora 

Akademii Humanistycznej i Warmińskiej Kapi-
tuły Katedralnej wręczył szkole Srebrny Medal 
Fromborski za popularyzację idei kopernikow-
skich. Nietuzinkowe odznaczenie jest niezwykle 
cenne, gdyż  przypomina szkolnej braci z Seroc-
ka, że przynależy do wielkiej rodziny szkół, któ-
rym patronuje Mikołaj Kopernik. Warto rów-
nież podkreślić, że fromborski order  zawiera  
jeden gram pułtuskiego meteorytu. 

Występ chóru oraz insenizacja pt. „Mi-
kołaj Kopernik pokazuje gwiazdy“ dopełniły 
całości.   

Z okazji jubiluszu goście i gospodarze 
otrzymali życzenia. W tym dniu nie mogło 
zabraknąć tortu urodzinowego oraz pachą-
cych, toruńskich  pierników. 

Społeczność Szkolna SP w Serocku 

W czwartek, 15.03.2018 r. w Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Serocku odbyły się Gminne Eliminacje  41. Konkursu Recytator-
skiego WARSZAWSKA SYRENKA.

Uczestników tegorocznego konkursu przywitała Dyrektor Cen-
trum Kultury i Czytelnictwa - Pani Renata Mulik, gratulując laure-
atom dotarcia do etapu gminnego. W tegorocznym Jury zasiedli ak-
torzy prof. dr hab. Stanisław Górka, Izabella Bukowska-Chądzyńska 
oraz Tomasz Gęsikowski. Spotkanie przebiegło w miłej, serdecznej 
atmosferze. Każdy z uczestników wraz z gratulacjami otrzymał dy-
plom, słodkości i zakładkę do książki a laureaci oraz osoby wyróżnio-
ne otrzymały nagrody książkowe. Docenione zostały również osoby 
przygotowujące dzieci i młodzież. Spotkanie zakończyło się ciekawą 
dyskusją oraz przekazaniem indywidualnych wskazówek Jurorów, 
które zaowocują w przyszłości możliwością jeszcze lepszych prezen-
tacji podopiecznych.

Do etapu gminnego zgłoszono 20 osób z placówek Oświatowo 
Wychowawczych Miasta i Gminy Serock.

Po przesłuchaniu wszystkich uczestników, Jury wyłoniło laure-
atów w poszczególnych kategoriach wiekowych, którzy będą repre-
zentować gminę w eliminacjach powiatowych w Legionowie dnia 
27 marca br.

W kategorii szkoła podstawowa, kl. I-III laureatami zostali: JU-
LIA KACZYŃSKA, kl. II Szkoły Podstawowej Im. Witolda Zglenic-
kiego w Woli Kiełpińskiej z wierszem Jana Brzechwy „Pchła Szachraj-
ka”; ALEKSANDRA ŻURAWSKA, kl. III  Szkoły Podstawowej Im. 
Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie z wierszem Jana Brzechwy „Pchła 
Szachrajka”;

W kategorii szkoła podstawowa, kl. IV-VI laureatami zostali: 
JAKUB KOŁAK, kl. VI Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego 
w Zegrzu z wierszami: Jana Brzechwy „Bunt anioła”, Artura Oppmana 
„Orlątko”; WIKTOR JASIŃSKI, kl. V Szkoły Podstawowej im. Jerze-
go Szaniawskiego w Jadwisinie z wierszami: Ludwika Jerzego Kerna 
„Osioł i lustro”, Jonasza Kofty „Trzeba marzyć”;

25 marca 2018 r., dwa dni przed Mię-
dzynarodowym Dniem Teatru, na scenie im. 
K. Klenczona w Wieliszewie, odbyła się ko-
lejna premiera Grupy Teatralnej REMIZA 
z Serocka. Tym razem młodzi adepci sztuki 
teatralnej zaprezentowali spektakl "Dziób 
w dziób" autorstwa Maliny Prześlugi, w reżyse-
rii Anny Kutkowskiej. To ósmy spektakl grupy, 
która swoją pozycję na niwie amatorskiej twór-
czości scenicznej wypracowuje już siedem lat.

Akcja spektaklu rozgrywa się na miej-
skim osiedlu, gdzie o dominację nad wszyst-
kimi walczą gołębie. Bardzo wojownicze 
ptaki mają jednak nikłe szanse na wygraną 
z polującymi na nie kotami. W pewnym mo-
mencie do stada próbuje zbliżyć się wróbel, 

KULTURA

Premiera spektaklu "Dziób w dziób"

KULTURA

"Warszawska Syrenka" 
- Gminne Eliminacje 41. Konkursu Recytatorskiego 

którego pojawienie się wprowadza spore 
zamieszanie do gołębiego świata. Dzięki od-
wadze i mądrości wróbla bardzo wiele się 
zmieni...

Przedstawienie przeznaczone jest dla 
dzieci od 9 roku życia, dla których odnie-

sienie do problemu rywalizacji, budowania 
pozycji w grupie rówieśniczej czy odrzucenia 
jest czytelne, w tym wieku łatwiej też samo-
dzielnie wyciągać wnioski. Nie oznacza to 
jednak, że starsi widzowie nie spędzili reflek-
syjnie, ale i z uśmiechem na ustach tego nie-
dzielnego popołudnia.

W spektaklu występują: Sylwia Błaszczak, 
Dominika Broniszewska, Michalina Krzep-
kowska, Julia Pawlak, Aleksandra Pawlicka, 
Angelika Przybyszewska, Zofia Trześniewska, 
Julia Żbikowska, Adam Korzniakow, Gustaw 
Klyszcz i Nikodem Samsel.

O kolejnych planowanych występach RE-
MIZY będziemy informować na bieżąco.

Grupa Teatralna REMIZA

W kategorii szkoła podstawowa kl. VII-VIII i gimnazjum lau-
reatami zostali - NATALIA TOPCZEWSKA, kl. II Gimnazjum przy 
Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku z wierszami: Bo-
lesława Leśmiana „We śnie”, Stanisława Barańczaka „Drogi kąciku porad”; 
KATARZYNA SUKIENNIK, kl. III Gimnazjum przy Szkole Podstawo-
wej im. Mikołaja Kopernika w Serocku z wierszami: Ewy Lipskiej „Coś 
musiało się stać”, Andrzeja Kotańskiego „Mój stan jest stabilny”;

Ponadto przyznano wyróżnienia i nagrody specjalne: LENIE 
WASĄŻNIK, kl. II ze Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego 
w Zegrzu za recytację wiersza Wandy Chotomskiej „Kurcze Blade”; 
MAŁGORZACIE ULATOWSKIEJ, kl. V ze Szkoły Podstawowej im. 
Mikołaja Kopernika w Serocku za recytacje wierszy: Danuty Wawi-
łow „Daktyle”, Michała Błażejewskiego „Chodziła Matka Boska po 
świecie”; MELANII ANISZEWSKIEJ, kl. IV ze Szkoły Podstawowej 
im. Wojska Polskiego w Zegrzu za recytacje wierszy: Danuta Wawi-
łow „Rupaki”, Joanna Kulmowa „Nie wyrastaj z marzeń”; MARTA 
TRAWCZYŃSKA, kl. VII ze Szkoły Podstawowej im. Jerzego Sza-
niawskiego w Jadwisinie za recytacje wierszy: Mieczysława Brauna 
„Uchodźcy”, Joanny Kulmowej „Nie wyrastaj z marzeń”.

CKiCz w Serocku



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

W piątek 16 marca 2018 roku z inicjatywy Klubu Miłośników Po-
ezji odbyło się kolejne spotkanie poświęcone utworom lirycznym poetów 
rosyjskich. Uczestnicy marcowego wieczoru poezji deklamowali wiersze 
m. in. Michaiła Lermontowa, Osipa Mandelsztama, Aleksandra Puszkina 
i Anny Achmatowej. W języku rosyjskim słuchano znakomitych recytacji 
Pani Elżbiety Galuhn. Te same utwory deklamowano również w tłuma-
czeniach na język polski. W przypadku liryku „Skrzypek Hercowicz” Osi-
pa Mandelsztama można było również wysłuchać z nagrania adaptacji 
wokalnej Ewy Demarczyk. Podczas wieczoru, niektórzy z jego uczestni-
ków zaprezentowali własne próby twórczości poetyckiej. 

Następny wieczór z poezją, na który zaprasza CKiCz w Serocku od-
będzie się w siedzibie Klubu Aktywności Społecznej w Serocku przy, ul. 
Kościuszki 8A w piątek 20 kwietnia 2018 roku o godzinie 17.00. Z racji 
przypadającej w kwietniu kolejnej rocznicy katyńskiej, miłośnicy poezji 
zadumają się nad utworami, poświęconymi pamięci o Katyniu.

CKiCz w Serocku

KULTURA

Wieczór poezji w Serocku

OŚWIATA

Niezwykłe spotkanie z uczestnikiem 
Powstania Warszawskiego w SP w Serocku

W dniu 23 lutego odbyła się w naszej szkole 
niecodzienna lekcja historii. Mieliśmy zaszczyt 
gościć uczestnika Powstania Warszawskiego 
i żołnierza Armii Krajowej – pana Juliusza Ku-
leszę, pseudonim „Julek”.  Pan Kulesza jest auto-
rem wielu książek o tematyce okupacyjnej i po-
wstańczej. Strzelec walczący w obronie Reduty 
Państwowej Wytwórni Papierów Wartościo-
wych - zabrał nas w podróż w czasie, podczas 
której poznaliśmy historię PWPW i walczącej 
Warszawy. Z ogromnym zainteresowaniem 
wysłuchaliśmy opowieści pana Juliusza, który 
w dzieciństwie otrzymał staranne wychowa-
nie w duchu patriotyzmu. Zasady wyniesione 
z domu nie pozwoliły mu biernie patrzeć na to, 
co wydarzyło się 1 sierpnia 1944 r. w Warszawie. 
Liczył zaledwie szesnaście lat, gdy włączył się do 
heroicznej obrony stolicy.

Spotkanie odbyło się w uroczystej at-
mosferze. Uczniowie z dużym skupieniem 
wysłuchali poruszających opowieści gościa, 

mieli też możliwość zadawania pytań. W po-
dziękowaniu za przyjęcie zaproszenia spo-
łeczność szkolna podarowała niezwykłemu 
nauczycielowi historii m.in. obraz o tema-
tyce powstańczej autorstwa Wiktorii Ciuraj 
– uczennicy klasy III c oddziałów gimnazjal-

nych, a także pamiątkę z wizyty w naszym 
mieście, za którą dziękujemy Referatowi 
Komunikacji Społecznej UMiG w Serocku. 
W sposób szczególny pragniemy wyrazić 
wdzięczność panu Leszkowi Wierzbowskie-
mu za zaangażowanie i pomoc w organizacji 
tego spotkania. Dzięki panu Juliuszowi zbio-
ry naszej szkolnej biblioteki wzbogaciły się 
o książki jego autorstwa opatrzone pamiąt-
kową dedykacją.  

Powstańcy warszawscy, którzy nadal są 
wśród nas, zasługują na szacunek i uznanie.  
Służba w obronie ojczyzny była dla nich war-
tością najwyższą. Młodzi uczestnicy spotkania 
przekonali się, że na kartach krwawych dzie-
jów stolicy nie brakuje autorytetów i żywych 
wzorów osobowych dla nastoletniego człowie-
ka z XXI wieku.  Spotkanie z panem Juliuszem 
Kuleszą było wzruszające. Ta cenna lekcja hi-
storii z pewnością nie zostanie zapomniana. 

SP w Serocku
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M-ce Drużyna Punkty Ilość meczów Wygrane Remisy Przegrane Ilość bramek Bilans bramkowy

1 Balanga 36 14 12 0 2 113-66 +47
2 Młode Wilki 34 14 11 1 2 111-64 +47
3 Nankatsu 30 14 10 0 4 136-88 +48
4 Modern Logistics 24 14 8 0 6 111-99 +12
5 GKS Łacha 21 14 7 0 7 99-96 +3
6 Pobyłkowo 13 14 4 1 9 87-98 -11
7 UKSiaki 6 14 2 0 12 86-138 -52
8 IHS Kąśliwe Węże 3 14 1 0 13 66-160 -94

Poniżej zamieszczamy podsumowanie statystyk rozgrywek Halowej Ligi Serock w sezonie 2017/18.
HALOWA LIGA SEROCK 2017/2018

Szczegółowe statystyki ligi dostępne są na stronie internetowej rozgrywek www.ligaserock.futbolowo.pl

Dziękujemy wszystkim zawodnikom oraz kibicom za emocje w Halowej Lidze Serock i już teraz zapraszamy na kolejny sezon rozgrywek!

W niedzielę 11.03.2018 r., w hali sportowej 
przy PZSP w Serocku zakończono rozgrywki 
Halowej Ligi Serock w piłce nożnej. Ligę roz-
grywano od listopada do marca. Do rozgrywek 
zgłosiło się łącznie 8 drużyn amatorskich z te-
renu naszej gminy, rozegranych zostało 56 ko-
lejek. Mistrzem ligi została drużyna Balanga, 
która wygrała 12 spotkań i uzyskała 36 punk-
tów. Drugie miejsce zajęła drużyna Młode 
Wilki z 34 punktami, miejsce trzecie przypadło 
zespołowi Nankatsu 30 punktów. W klasyfika-
cji Fair Play tryumfowała drużyna IHS Kąśliwe 
Węże. Najwięcej bramek i zarazem tytuł Króla 
Strzelców zdobył Paweł Wrona (GKS Łacha) 
strzelając 58 bramek. Najlepszym bramkarzem 
ligi został Sebastian Sekutowicz (Młode Wilki).

Zawodnicy trzech pierwszych drużyn zo-
stali nagrodzeni pucharami, medalami oraz 
kartami podarunkowymi na zakup sprzętu 
sportowego. Zwycięzcy klasyfikacji indywi-
dualnych otrzymali pamiątkowe statuetki, 
a wszystkie drużyny biorące udział w Lidze 
Halowej -pamiątkowe medale oraz dyplomy. 

Halową Ligę Serock zakończył turniej, 
podczas którego także rywalizowano o nagro-
dy. Pierwsze trzy drużyny turnieju otrzymały 
pamiątkowe puchary oraz upominki. W tur-
nieju nie zabrakło emocji oraz niespodzianek.

Drużyny zostały podzielone na 2 grupy. 
(A, B - rozstawienie według wyników w sezo-
nie - klucz podziału - miejsca parzyste grupa 
A, nieparzyste Grupa B).

GRUPA A
1. BALANGA 3. NANKATSU, 5. GKS 

ŁACHA, 7. UKSIAKI
GRUPA B
2. MŁODE WILKI, 4. MODERN LOGI-

STICS, 6. POBYŁKOWO, 8. IHS KĄŚLIWE 
WĘŻE

W finale wiele emocji dostarczyły nam 
drużyny Nankatsu i Balanga – po zakończe-
niu meczu na tablicy wyników widniał remis 

1-1, do rozstrzygnięcia zwycięstwa potrzebne 
były rzuty karne. Większą odpornością na 
stres i presję wykazała drużyna Nankatsu i to 
ona wygrała cały turniej.

Ostateczna klasyfikacja turnieju wygląda 
następująco:

1 - Nankatsu
2 - Balanga
3 - Młode Wilki
4 - Pobyłkowo
5 - UKSiaki
6 - GKS Łacha
7 - Kąśliwe Węże
8 - Modern Logistic

SPORT

Balanga tryumfatorem 
VIII edycji Halowej Ligi Serock w sezonie 2017/2018

14 marca w ramach cyklu Spotkanie z Au-
torem gościliśmy Marcina Rychcika - aktora 
oraz muzyka, autora biografii Romana Wil-
helmiego. Marcin Rychcik debiutował w mu-
sicalu Metro. Szerszej publiczności znany jest 
z roli Jima Morrisona, którą grał do niedawna 
w Teatrze Rampa w Warszawie. Oprócz swo-
jej pasji aktorskiej realizuje się również jako 
muzyk, śpiewając w zespołach rockowych Ta-
lath Dirnen oraz The Ball.

Podczas spotkania w Serocku opowiadał 
głównie o trudach związanych z tworzeniem 
biografii ikony polskiego kina i teatru, której 
sam osobiście nigdy nie poznał.

Jak zaznaczył - znajomi mieli wątpliwości 
czy da radę napisać o tak kontrowersyjnym 
artyście. Jednak wyjątkowy talent i niezapo-
mniane kreacje aktorskie Wilhelmiego - Sta-
nisława Anioła, Nikodema Dyzmy czy Ol-

gierda Jarosza w filmie Czterej Pancerni i Pies 
sprawiły, że nie wyobrażał sobie innego boha-
tera swojej pracy magisterskiej, którą bronił 
na wydziale filologii polskiej U.W. Ta praca 
dała początek, wydanej w 2004 roku książce 
pt. „Roman Wilhelmi. I tak będę wielki”. Uzu-

pełnił książkę nowymi faktami z życia Roma-
na Wilhelmiego w 2015 r. W drugim wydaniu 
pokazał tę wyjątkową postać bez zbędnych 
upiększeń.

Roman Wilhelmi gdyby żył, byłby dzi-
siaj laureatem wszelkich możliwych na-
gród, postacią szalenie medialną. Dzisiaj 
czułby się jak ryba w wodzie. Miał szeroki 
gest. Kiedy wszyscy przeliczali pieniądze, 
on je wydawał. Nie kalkulował, chciał żyć, 
żyć, żyć. To straszna niesprawiedliwość, że 
los go zabrał. Miał poczucie nieśmiertelno-
ści. Przy swoim ogromnym temperamencie 
nie wkalkulował tego, że można umrzeć. 
Mawiał: „I tak będę wielki”.

Dziękujemy serdecznie autorowi i pu-
bliczności, którą mogliśmy gościć. Do zoba-
czenia na kolejnych spotkaniach autorskich.

CKiCz w Serocku

KULTURA

„I tak będę wielki”, 
czyli Marcin Rychcik o Romanie Wilhelmim
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