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Referaty przyjmują interesantów i re-
alizują sprawy mieszkańców w godzinach 
pracy urzędu (pn. 8.00 – 18.00, wt.-pt. 8.00 
– 16.00) bez konieczności wcześniejszego 
umawiania się. 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Syl-
wester Sokolnicki w zagadnieniach wykra-
czających poza sprawy merytoryczne refera-
tów przyjmuje mieszkańców w poniedziałki, 
w godz. 12.00 – 15.00 (pokój nr 23). Sprawy 

nagłe, wymagające interwencji burmistrza 
poza dniem przyjęcia mieszkańców, prosimy 
zgłaszać telefonicznie pod nr 22 782 88 05. 

W tym samym czasie sugestie związane 
z tematyką oświatową, kulturalną, ochrony 
środowiska i pomocy społecznej przyjmuje 
zastępca burmistrza Józef Zając. Interesanci 
przyjmowani są w kolejności zgłoszeń, bez 
konieczności dokonywania wcześniejszych 
zapisów.

Informacje dla mieszkańców:
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S T R A Ż  M I E J S K A 
w Serocku

Z A P R A S Z A

W 2015 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku
przy ul. Rynek 21 na bezpłatne

szkolenie w grupach 10 – 12 osób
z zakresu

PIERWSZEJ POMOCY

Zapisy odbywają się
w siedzibie Straży Miejskiej
oraz telefonicznie 22 782 – 72 - 92

Minął maj - miesiąc pełen wspomnień, podniosłych rocznic i wiosennego święto-
wania. W numerze relacje z Uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Serocku z okazji 25-lecia 
Samorządu, Wojciechowego Świętowania na sportowo oraz z festynu na serokim rynku, 
który mimo deszczowej pogody zgromadził rzesze mieszkańców i gości. Na scenie zaś 
rozgościły się gwiazdy – nasi wykonawcy z Centrum Kultury i szkół gminnych, Kabaret 
pod Wyrwigroszem oraz zespół Szafa Gra. Na koniec wystąpił Mrozu, który podbił serca 
serockich fanów bezpośredniością, uśmiechem i wieloma przebojami, które wszyscy fani 
śpiewali razem ze swoją gwiazdą. Na zakończenie Wojciechowego Świętowania serockie 
niebo rozbłysło światłem fajerwerków. Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej 
w bieżącym numerze. 

Serocka wiosna to nie tylko pełne wzruszeń i radości świętowanie ale również wiele 
inwestycji - tych zrealizowanych i zaplanowanych, o których piszemy w numerze infor-
matora oraz  prognozy dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Ponadto informujemy o działaniach gminnych stowarzyszeń, fundacji Nova oraz aktyw-
nego (jak zwykle) Tradycyjnego Koła Gospodyń w Dosinie. Piszemy również o działa-
niach CSŁiI oraz Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Serocku. W numerze zamieszcza-
my kolejne fotografie piesków, które szukają właścicieli oraz podsumowujemy ekologiczną 
akcję „Listy dla Ziemi”.

Co przed nami? Konkurs dla miłośników ogrodów i działkowiczów – Moja posesja 
– moja pasja, Dzień Rodziny, Wianki na serockiej plaży, Kupalnocka. W czerwcu powita-
my lato i rozpoczniemy wakacje!!! 

Zapraszamy do lektury!
Redakcja

WiankiWiankiWiankiWiankiWIANKI 
WiankiWiankiWiankiWianki

20 czerwca 2015 - serocka plaża 

Z a p r a s z a m y  n a 

Serocki Ratusz
zaprasza na wystawy

W maju proponujemy Państwu
trzy ekspozycje.

Outdoorowa wystawa „25 lat Samorząd-
ności” - na 20 planszach przed ratuszem 
miejskim  mozna przeczytać o dokonaniach 
Serockiego Samorządu w minionym ćwierć-
wieczu.

W holu ratusza do 15 czerwca można po-
dziwiac prace Akrim a.k.a. Miry Kośmider
w ramach wystawy pt. „Moje klimaty”.

Fotoklub Serock zaprasza do 20 czerw-
ca do obejrzenia fotografii Serocka i okolic 
z okazji 25 lat Samorzadności pt. „To nasze 
wspólne dzieło”. Autorami fotografii są: Le-
szek Błachnio, Maciej Maciejewski, Stefan 
Woźniak oraz Czesław Wroniak oraz Mate-
usz Łysek

KUPALNOCKA
28 czerwca 2015 r. godz. 18.00

Zespoły folklorystyczne z Grecji, Serbii, Litwy, Polski

Zespół Mariachi LOS AMIGOS

Prowadzący – aktor Tomasz Bednarek

XIV Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne

SEROCK FOLKOWO
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Wiosna w inwestycjach
Okres wiosny to jak zwykle w naszej 

gminie, czas wzmożonych prac związanych 
z realizacją budżetu w zakresie inwestycji za-
równo jedno jak i wieloletnich. Oprócz robót, 
które obecnie są już na ukończeniu takich jak 
wodociąg w miejscowości Dębe, Wola Kieł-
pińska – Szadki oraz w Jadwisinie, czy kana-
lizacji sanitarnej w Borowej Górze i Stasim 
Lesie oraz kanalizacji w Skubiance, w dniu 18 
maja 2015 r. podpisano umowę na wykonanie 
projektu kanalizacji sanitarnej – Wierzbica 
rejon ulicy Wiosennej z Wykonawcą GWK 
Inżynieria Sanitarna Agnieszka Halicka,
01-703 Warszawa, Gąbińska 9/75

Wykonawca zobowiązał się zrealizo-
wać przedmiot zamówienia za cenę brutto 
27.429,00 zł Termin realizacji zamówienia
– 5 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

Rozstrzygnięto również postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego na 
wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej 
w ul. Jaśminowej w Serocku. Projekt  będzie 
realizował wykonawca: Usługi Inżynierskie
K- PROJEKT inż. Mariusz Kaliś, 18-400 
Łomża, ul. Zawadzka 59/12. Koszt dokumen-
tacji to kwota brutto 37.521,15 zł. Termin 
realizacji zamówienia – 6 miesięcy od dnia 
podpisania umowy. Planowany termin pod-
pisania umowy z wykonawcą: 25 maja 2015 r.

W tym samym dniu rozstrzygnięto rów-
nież postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie projektu sieci 
wodociągowej Łacha, ul. Wierzbowa. Postę-
powanie wygrał wykonawca: Usługi Inżynier-
skie K- PROJEKT inż. Mariusz Kaliś, 18-400 
Łomża, ul. Zawadzka 59/12 za cenę brutto 
37.521,15 zł. Termin realizacji zamówienia 
– 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Pla-
nowany termin podpisania umowy: 25 maja 
2015 r.

W dniu 15 maja 2015 r. podpisana została 
umowa na budowę chodnika na połączeniu 
ul. Prusa i ul. Picassa w Serocku w ramach 
zadania: Budowa ul. Prusa w Serocku z wy-
konawcą: Roboty Ziemne – Budowlane Ja-
nusz Mróz, ul. Sobieskiego 41 lok. 30, 05-120 
Legionowo. Wykonawca wykona roboty bu-
dowlane za cenę brutto: 34.859,43 zł w termi-
nie 30 dni od dnia podpisania umowy.

W dniu 14 maja 2015 r. ogłoszony został 
przetarg nieograniczony na przebudowę na-
wierzchni dróg gminnych od drogi krajowej 
nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskie-
go i ul. Konwaliowa wraz z budową kanali-
zacji sanitarnej w ul. Szaniawskiego. Termin 
składania ofert został wyznaczony na 29 maja 
2015 r. do godz.: 11:30. Harmonogram re-

alizacji zamówienia przewiduje wykonanie 
całego zadania w terminie do 31.07.2016 r. 
z uwzględnieniem, iż do 30.09.2015 r. musi 
zakończyć się budowa kanalizacji sanitar-
nej w ul. Szaniawskiego, zaś do 30.11.2015 r. 
budowa chodnika w ul. Szkolnej, budowa ul. 
Konwaliowej i ul. Dworkowej wraz z budową 
linii oświetlenia drogowego oraz przebudową 
urządzeń TP.

Obecnie trwa realizacja zadania pod na-
zwą „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitar-
nej w Serocku”. Zakres prac obejmuje budo-
wę sieci kanalizacji grawitacyjno – tłocznej 
z przepompownią ścieków oraz przyłączami 
kanalizacyjnymi do pierwszej studzienki na 
działce od strony kanału w ulicach: Zielona, 
Nodzykowskiego, Skargi, Kuligowskiego, Mi-
lewskiego, Oleńki, Sadowa, Pułtuska, Krasiń-
skiego oraz na terenie działki nr ewid. 53 i 96 
obr. 07 w Serocku. Budowa przedmiotowej 
kanalizacji potrwa do połowy sierpnia br. 
Koszt jej wykonania wyniesie blisko 1,85 mln 
złotych. 

Zgodnie z przesłanym przez wykonaw-
cę harmonogramem działań budowa będzie 
trwała na poszczególnych ulicach objetych 
projektem w niżej wymienionych terminach. 

W celu uzyskania szczegółowych in-
formacji o zakresie robót przewidzianych 
w projekcie budowlanym oraz terminach 
budowy kanalizacji w poszczególnych uli-
cach, zachęcamy do kontaktu z Referatem 
Przygotowania i Realizacji Inwestycji pod 
nr tel. 22 782 88 16. Jednocześnie wszyst-
kich mieszkańców prosimy o wyrozumiałość 
w związku z możliwymi utrudnieniami na 
etapie prowadzenia robót budowlanych. 

Jednocześnie trwają prawce związane 
z realizacją zadań z tzw. funduszu sołeckiego.  
W dniu 7 maja 2015 r. na stronie interneto-
wej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku za-
proszono wszystkich chętnych wykonawców 
do składania ofert na wykonanie pokrycia 
dachowego altany dla mieszkańców sołec-
twa w miejscowości Stanisławowo. W dniu 
15 maja br. nastąpiło otwarcie ofert. Najko-
rzystniejszą ofertę złożył wykonawca, fir-
ma: P.P.H.U. LAMPION, ul. Ogrodowa 31,
05-140 Serock na kwotę brutto: 7.810,50 zł. 
Wykonawca wykona zamówienie w terminie 
14 dni od dnia podpisania umowy. Planowa-
ny termin podpisania umowy: 25.05.2015 r.

Zostało ogłoszone również postępowanie 
na wykonanie:

część I: ogrodzenia boiska w Skubiance,
część II: ogrodzenia boiska wielofunkcyj-

nego w Nowej Wsi,
część III: ogrodzenia gminnego placu za-

baw w Borowej Górze.
Obecnie trwa analiza złożonych ofert. 

Planowany termin rozstrzygnięcia i podpi-
sania umów z Wykonawcami przełom maja 
i czerwca br.

Referatem Przygotowania
 i Realizacji Inwestycji

Nazwa elementu robót
Czas 

realizacji
Sieć kanalizacji sanitarnej
w ul. Krasińskiego. Przyłącza 
sanitarne w ul. Krasińskiego

maj

Sieć kanalizacji sanitarnej
w ul. Nodzykowskiego, 
Kuligowskiego, Jabłoniowej, 
Milewskiego, Oleńki, Sadowej 

czerwiec

kanał sanitarny
w ul. Nodzykowskiego

czerwiec

kanał sanitarny
w ul. Kuligowskiego

czerwiec 
i lipiec

kanał sanitarny w ul. Jabłoniowej
kanał sanitarny w ul. Milewskiego
kanał sanitarny w ul. Oleńki

lipiec

- kanał sanitarny w ul. Sadowej lipiec
Przyłącza kanalizacji sanitarnej 
w ul. Nodzykowskiego, 
Kuligowskiego, Jabłoniowej, 
Milewskiego, Oleńki, Sadowej 
w granicach pasa drogowego
 – 65 szt.

czerwiec 
i sierpień

Przyłącza kanalizacji sanitarnej 
w ul. Nodzykowskiego, 
Kuligowskiego, Jabłoniowej, 
Milewskiego, Oleńki, Sadowej 
- odc. położone na działkach 
prywatnych – 65 szt.

sierpień

Sieć kanalizacji sanitarnej 
w ul. Zielonej. Kanał sanitarny 
i przyłącza sanitarne w granicach 
pasa drogowego – 17 szt.

maj 
i czerwiec

Przyłącza kanalizacji sanitarnej 
w ul. Zielonej - odc. położone na 
działkach prywatnych – 17 szt.

czerwiec

Sieć kanalizacji sanitarnej
w ul. Pułtuskiej Kanał sanitarny 
i  przyłącza sanitarne w granicach 
pasa drogowego – 11 szt.

lipiec

Przyłącza kanalizacji sanitarnej 
w ul. Pułtuskiej - odc. położone na 
działkach prywatnych – 11 szt.

lipiec

Kanał sanitarny  ul. Wolskiego sierpień
Przyłącza kanalizacji sanitarnej 
– 1 szt.

sierpień

Powiatowy finał IV edycji konkursu
„Policjanci są wśród nas”

Powiatowy finał IV edycji konkursu „Po-
licjanci są wśród nas” został rozstrzygnięty. 
W Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 
w Legionowie do rywalizacji przystąpiło 10 
drużyn ze szkół podstawowych powiatu le-
gionowskiego. Honorowy patronat nad kon-
kursem objął Starosta Legionowski Jan Gra-
biec, który ufundował nagrody za pierwsze 
miejsce - 3 bony upominkowe o wartości po 
200 zł każdy. Zwyciężyła drużyna ze Szkoły 
Podstawowej w Serocku, która będzie repre-
zentowała nas w wielkim finale 24 czerwca w 
Warszawie. Serdecznie gratulujemy!

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 
w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej 67, 10 
trzyosobowych drużyn ze szkół podstawo-
wych powiatu legionowskiego przystąpiło do 
etapu powiatowego IV edycji konkursu „Poli-
cjanci są wśród nas”.

Konkurs skierowany był do uczniów klas 
IV,V i VI, a jego głównym celem było pod-
niesienie świadomości prawnej dzieci oraz 
zmniejszenie ilości zdarzeń o charakterze 
przestępczym i nieszczęśliwych wypadków
z udziałem najmłodszych.

Nagrody za udział w konkursie przekazali 
Prezydent Legionowa Roman Smogorzewski, 
burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester 
Sokolnicki, wójt gminy Nieporęt Sławomir 
Mazur oraz Wójt gminy Jabłonna Jarosław 
Chodorski.

Konkurs rozpoczął się o godz. 10.00. 
Uczniowie na początku rozwiązywali test wie-
dzy z zakresu służby policyjnej składający się 
z 20 pytań i zadań. Pytania dotyczyły m.in. 
ogólnopolskich numerów telefonów zaufania 
dla dzieci i młodzieży, wyposażenia roweru, 
prawidłowego sposobu przechodzenia przez 
jezdnię, zachowań świadczące o stosowaniu 
cyberprzemocy, bezpieczeństwa nad wodą czy 
pomoc niepełnosprawnym i poszkodowanym 
w wypadku.

Po krótkim odpoczynku i słodkim po-
częstunku uczestnicy rozpoczęli rywalizację 
w 2 konkurencjach sportowych. Wszyscy 
świetnie poradzili sobie z biegiem i torem 
przeszkód.

Wyniki konkursu:
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Seroc-

ku – liczba 65 punktów. Drużyna w składzie: 
Karol Szachna, Jakub Borkowski, Bartosz 
Aniszewski, opiekun grupy Pani Katarzyna 
Humięcka

II miejsce - z liczbą punktów 61,5 zajęła 
Szkoła Podstawowa w Wólce Radzymińskiej. 
Drużyna w składzie: Konrad Gera, Artur 
Wiejak, Daniel Wyszyński

III miejsce - z liczbą punktów 59,5 za-
jęła Szkoła Podstawowa nr 2 w Legionowie 
w składzie: Piotr Jankowski, Gustaw Banak, 
Franciszek Banak

Zwycięska drużyna z Serocka będzie re-
prezentować powiat legionowski w wielkim 
finale, który odbędzie się 24 czerwca 2015 r. 
w Warszawie.

Nagrody oraz pamiątkowe dyplomy zwy-
cięzcom oraz uczestnikom wręczył w imieniu 
Starosty Legionowskiego Jerzy Zaborowski 
oraz kierownik Referatu Zarządzania Kryzy-
sowego Janusz Głogowski.

Zastępca Komendanta Powiatowego Po-
licji w Legionowie młodszy inspektor Jacek 
Zaczkowski pogratulował uczestnikom kon-
kursu wiedzy oraz sprawności fizycznej.

Komendant przekazał także Dyrektor 
Dorocie Kuchcie podziękowania za pomoc
w organizacji konkursu.

Wszystkim uczestnikom konkursu ser-
decznie gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów.
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Miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego dla miasta i gminy Serock uchwa-
lane są sukcesywnie. Pomimo pierwotnych 
założeń, nie udało się zakończyć prac plani-
stycznych w ubiegłym roku.

Zmiana przepisów prawa w zakresie, 
m.in. ochrony  gruntów rolnych i leśnych czy 
prawa wodnego miały wpływ na nieprzewi-
dziane opóźnienia terminów w etapowaniu 
procesu planistycznego. Także uwzględnienie 
uwag zgłoszonych do wyłożonego projektu 
mpzp powoduje powtórzenie czynności pro-
ceduralnych. 

Mając na względzie oczekiwania społecz-
ne ukierunkowane na potrzeby inwestycyjne 
właścicieli nieruchomości, w interesie gminy 
jest, aby procedura zmiany miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego prze-
biegała sprawnie i zakończyła się możliwie 
jak najszybciej. 

Do kwietnia 2015 roku uchwalone zostały 
następujące plany:

miasto
• OBSZAR A miasto Serock (obręby 

01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12 - obszar pomię-
dzy ulicami: Zakroczymską, Pułtuską, Po-
lną do granic miasta z gminą Pokrzywnica 
i ul. Moczydło) – wejście w życie z dniem  
29.04.2014 r.

• OBSZAR C miasto Serock (obręby 13, 
14, 15 - rejon ulic: Warszawskiej,  Zakro-
czymskiej do granic miasta i wsi Karolino) -  
wejście w życie z dniem  17.06.2013 r.

• OBSZAR D miasto Serock (obręby 16, 
17, 18, 19 obszar pomiędzy ulicami: Radzi-
wiłła, Warszawską, Radzymińską  i linią brze-

gową Jeziora Zegrzyńskiego) - wejście w życie 
z dniem 28.04.2014 r.

• OBRĘB 20 (miasto Serock - obszar po-
między ul. Leśną i granicami miasta z gmi-
ną Pokrzywnica) - wejście w życie z dniem 
17.10.2013 r.

gmina
• SEKCJA A (wsie: Zalesie Borowe, Za-

błocie, Święcienica, Guty) – wejście w życie 
z dniem 11.09.2014 r.

• SEKCJA B (wsie: Dębe, Ludwinowo 
Dębskie, Stanisławowo, Bolesławowo) – wej-
ście w życie z dniem 17.10.2014 r.

• SEKCJA C (wsie: Jachranka, Izbica, 
Dosin, Skubianka) – wejście w życie z dniem 
20.06.2014 r.

• SEKCJA C1 (obręb: Borowa Góra) 
– wejście w życie z dniem 13.04.2015 r.

• SEKCJA F1 (obręb: Jadwisin) – wejście 
w życie z dniem 15.07.2013 r.

W 2015 roku planuje się uchwalanie  
następujących planów:

miasto
• OBSZAR B (obręby 06, 07, 08, 09 - obszar 

pomiędzy ulicami: Warszawską, Radzymińską, 
linią brzegową Jeziora Zegrzyńskiego i granica-
mi miasta Serock i wsi Wierzbica) – ponowne 
uzgodnienie z RZGW, po otrzymaniu map za-
grożenia powodziowego, ponowne wyłożenie 
planowane na lipiec/sierpień 2015 r., uchwale-
nie planu wrzesień/październik  2015 r.

gmina
• SEKCJA D (wsie: Wola Kiełpińska, 

Szadki, Wola Smolana) – planowane uchwa-
lenie planu czerwiec/lipiec  2015 r.

• SEKCJA E (wsie: Stasi Las, Karolino, 
Marynino, Ludwinowi Zegrzyńskie, Dębinki) 
- planowane uchwalenie planu lipiec/sier-
pień  2015 r.

• SEKCJA G (obręb: Wierzbica) - ponow-
ne uzgodnienie z RZGW, po otrzymaniu map 
zagrożenia powodziowego, ponowne wyło-
żenie planowane na lipiec/sierpień 2015 r., 
uchwalenie planu wrzesień/październik  
2015 r.

• SEKCJA H1 (obręb: Nowa Wieś) – pla-
nowane uchwalenie planu czerwiec 2015 r.

Najmniej zaawansowane prace plani-
styczne dotyczą:

• SEKCJA H (wsie: Łacha, Gąsiorowo, 
Kania Polska, Kania Nowa) – najmniej za-
awansowane prace planistyczne, planowane 
wyłożenie planu IV kwartał 2015 r. a uchwa-
lenie w I kwartale 2016 r.

W odniesieniu do sekcji i obszarów 
dla których Rada Miejska podjęła uchwa-
łę zatwierdzającą projekt planu, kolejnym 
etapem jest przesłanie całej dokumentacji 
planistycznej do Wojewody Mazowieckie-
go celem sprawdzenia zgodności z prawem 
przeprowadzonej procedury oraz  publikacja 
miejscowego planu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego, co  trwa  oko-
ło trzech miesięcy na wejście uchwały w życie 
od dnia jej podjęcia. 

Szczegółowe informacje o terminach wy-
łożenia i uchwalenia planu zostaną zamiesz-
czone na stronie internetowej Urzędu, prasie 
lokalnej (Gazeta To i Owo) oraz na tablicach 
ogłoszeń na terenie miasta i gminy Serock 

Referat Gospodarki Gruntami,
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Informacja o zaawansowaniu prac planistycznych
i planowanych terminach uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego z dnia 13.05.2015 r.

Lp. Nazwa placówki
Miesiąc

Lipiec Sierpień

1. Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku 1-31 przerwa wakacyjna

2. Oddział przedszkolny zorganizowany  w Szkole Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Serocku przerwa wakacyjna 1-31

3. Przedszkole w Zegrzu przerwa wakacyjna 1-31

4. Oddział przedszkolny zorganizowany w Szkole Podstawowej
im. Wojska Polskiego w Zegrzu 1-31 przerwa wakacyjna 

(1-28)

5. Oddział przedszkolny zorganizowany  w Szkole Podstawowej
im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie 1-31 przerwa wakacyjna

6. Przedszkole w Woli Kiełpińskiej przerwa wakacyjna 1-31

Praca przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock w okresie wakacji 2015 r. 

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku

OBWIESZCZENIE

B u r m i s t r z a  M i a s t a  i  G m i n y  S e r o c k
o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

gminy Serock sekcja E (obręby: Dębinki, Karolino, Ludwinowo Zegrzyńskie, Marynino, Stasi Las)

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Seroc-
ku Nr 457/LV/10 z dnia 24 lutego 2010 r. 

zawiadamiam 
o  wyłożeniu do publicznego wglądu pro-

jektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Serock sekcja E  wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko

w dniach od 11 maja 2015 r. do 10 czerw-
ca 2015 r.

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Se-
rocku, Rynek 21 pok. 51 w godzinach pracy 
urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 02.06.2015 r. o godz. 14.00 w sa-
li konferencyjnej (pok. 33) Urzędu Miasta 
i Gminy w  Serocku,  Rynek 21.

Każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock z poda-
niem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nierucho-
mości, której uwaga dotyczy,  w nieprzekra-
czalnym terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w spra-
wie oceny oddziaływania na środowisko - 
stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i je-
go ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko, należy wnosić na zasadach 
określonych w art. 18 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
Zastępca Burmistrza

Józef Zając

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11, art. 18 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. 
U. z 2015 r. poz. 199) w brzmieniu przed wej-
ściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. 

o zmianie ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym,  ustawy o Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 130, poz. 871), art. 39 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowi-
sko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.), 

Od dnia 31 sierpnia 2014 r. został wpro-
wadzony obowiązek noszenia odblasków 
przez wszystkich pieszych, bez względu na 
wiek, poruszających się po drodze, po zmierz-
chu poza obszarem zabudowanym. Pieszym, 
którzy nie dostosują się do nakazu, grozi 
grzywna w wysokości do 3 tys. zł. Obowiązek 
ten nie dotyczy pieszych poruszających się po 
drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych, 
po chodniku, czy w strefie zamieszkania, 
gdzie cała szerokość drogi jest do dyspozycji 
pieszego, który ma tam pierwszeństwo przed 
pojazdem.

Jazda na rowerze w kamizelce odblasko-
wej w Polsce nie jest nakazana. Obowiązek 

taki istnieje w krajach takich jak Francja oraz 
Litwa i dotyczy obszaru poza terenem zabu-
dowanym w porze nocnej. 

Ale dlaczego mamy stosować się tylko do 
obowiązków? Czy nie powinniśmy starać się 
być widocznym użytkownikiem drogi?

Dlatego:
od dnia 25 maja 2015 roku Straż Miej-

ska w Serocku w ramach patrolu terenu 
gminy poza terenem zabudowanym rozdaje 
bezpłatnie kamizelki odblaskowe pieszym 
i rowerzystom.

Komendant 
Straży Miejskiej w Serocku

Cezary Tudek

BEZPIECZNA GMINA
– Straż Miejska rozdaje kamizelki odblaskowe
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Bezdomne zwierzęta z terenu gminy Serock 
w schronisku w Nowym Dworze Mazowieckim

Szukamy osób chętnych do adopcji 3 bez-
domnych szczeniaczków - suczek. Szczenięta 
są w wieku niespełna 2 miesięcy, zostały już 
odrobaczone. Zapowiadają się na psy średniej 
wielkości. 

Przypominamy, że w ramach „Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na te-
renie Miasta i Gminy Serock”, osoba, która 
zdecyduje się na przygarnięcie bezdomne-
go zwierzęcia, będzie miała zapewnione dla 
swojego nowego pupila bezpłatne usługi we-
terynaryjne tzw. pakiet adopcyjny: odpchle-
nie, odkleszczenie, odrobaczenie, szczepienie 
przeciw chorobom zakaźnym i wściekliźnie, 
chip, a także sterylizację lub kastrację.

Referat Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

Pies czeka na człowieka

Podobnie jak w poprzednich numerach 
zamieszczamy zdjęcia psów, które w ostatnim 
czasie, jako bezdomne zostały odłowione z te-
renu naszej gminy i zawiezione do schroni-
ska. W bieżącym roku opiekę nad bezdomny-
mi zwierzętami, zgodnie z podpisaną z gminą 
umową, zapewnia Fundacja „Przyjaciele Bra-
ci Mniejszych”, prowadząca schronisko w No-
wym Dworze Mazowieckim. 

Ponieważ żaden z przekazanych do schro-
niska psów, nie miał obroży, ani nie był zaczi-
powany, nie udało się ustalić ich właścicieli. 
Dlatego zamieszczamy zdjęcia, wraz z krót-
kim opisem – być może rozpoznają Państwo 
wśród nich swoje zagubione zwierzęta, a mo-
że po prostu będziecie Państwo zainteresowa-
ni ich adopcją.

Osoby zainteresowane prosimy o kon-
takt z Referatem Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa, (tel: 22 782 88 39 
i 22 782 88 40), Strażą Miejską w Serocku 
(tel 22 782 88 33, 603 873 290) lub bez-
pośrednio ze Schroniskiem (www.fundacjap-
som.pl)

Referat Ochrony Środowiska,
 Rolnictwa i Leśnictwa

Suczka Greta ma ok. 1,5 roku.
Trafiła do schroniska 3 maja 2015 r. 

z miejscowości Dębe.

 Suczka Dama ma ok. 3 – 4 lat.
Trafiła do schroniska 8 maja 2015 r.

 z miejscowości Stanisławowo.

Pies Król ma ok. 3 – 4 lat.
Trafił do schroniska 8 maja 2015 r. 

z miejscowości Stanisławowo.

Pies Smerfik ma ok. 3 lat. 
Trafił do schroniska 8 maja 2015 roku 

z Zabłocia.

23 maja, wiosenny deszcz nie ostudził za-
pału mieszkańców do udziału w Wojciecho-
wym Świętowaniu. Wczesnym popołudniem 
stawili się tłumnie na stadionie miejskim, któ-
ry rozkwitł nagle setkami kolorowych paraso-
li. Stąd, tradycyjnie pod wodzą Świętego Woj-
ciecha i władz miasta, przy akompaniamencie 
orkiestry dętej, wyruszyli w korowodzie bar-
dzo aktywni mieszkańcy naszej gminy. Ich 
pomysłowe prezentacje zadziwiały widzów 
oczekujących na trasie przemarszu. Pojawi-
ły się dzielne krasnale i krasnalki w różnym 
wieku, muchomorki i biedronki niewielkiego 
wzrostu, dorodne warzywa pod opieką ro-
dziców i pląsające nimfy w kwietnych wian-
kach. Maleńkie, bardzo egzotyczne tancerki, 
młodzi i starsi pasjonaci sportów różnych, 
sympatycy pewnej wsi - rodem z Westernu, 

miłośnicy innej wsi – jako „typowe Warsza-
wiaki”, aktywni seniorzy, a ponadto strażacy, 
automobiliści, motocykliści i wędkarze pro-
sto znad Narwi. Byli też, pszczelarze, tancerze 
ludowi, formacje wojskowe z różnych epok 
i harcerskie zastępy. Były auta pełne pasaże-
rów „ze świata polityki”, stowarzyszeni i nie-
stowarzyszeni z różnych stron gminy - mniej 
lub bardziej zmotoryzowani, na rowerach 
i pieszo, z transparentami, flagami, kotylio-
nami wielkich rozmiarów, balonami i przede 
wszystkim w świetnych humorach. Przybycie 
kolejnych grup uczestników na serocki rynek 
oznajmiały oklaski i okrzyki podziwu dla ko-
rowodowych kreacji.

Oj, miała się kim i czym pochwalić spo-
łeczność lokalna w tym rocznicowym koro-
wodzie!

Ta kolorowa, radosna, niepowtarzalna pa-
rada była doskonałym początkiem prezenta-
cji osiągnięć serockiej społeczności, po której 
przyszedł czas na występy sceniczne wycho-
wanków sekcji artystycznych Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa w Serocku oraz gminnych 
placówek oświatowych. Poprzedziło ją krótkie 
powitanie wygłoszone przez Burmistrza Syl-
westra Sokolnickiego i przedstawienie miesz-
kańcom gości z miast partnerskich Serocka.

Z niekłamaną radością zgromadzona 
publiczność witała na scenie serockie Talen-
ty wokalne, muzyczne, taneczne i teatralne 
- zwycięzców licznych konkursów, festiwali 
i przeglądów oraz ich nauczycieli. Gorąco 
witał ich również „Strachowyj” z programu 
telewizyjnego dla dzieci - „Domisie”, który na 
dobre zagościł już w Serocku. Prowadzący im-

TAAAK się bawił Serock!!!!
- czyli radosne Wojciechowe Świętowanie
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prezę wojciechową, Dyrektor CKiC w Seroc-
ku, Tomasz Gęsikowski, dokonał wręczenia 
nagrody artyście z zespołu In Canto, Łuka-
szowi Dziaduszkowi oraz opiekunce zespołu, 
Mai Radomskiej. Młodzi wokaliści - Joanna 
Gorczyńska, Klaudia Krawczyk, Julia Pawlak, 
Kasia Lipska i Łukasz Dziaduszek - wzbudzi-
li swymi występami szczery podziw dla ich 
rozwijających się artystycznych osobowości. 
Wielkimi brawami podziękowali widzowie 
za występ Klaudii Szymańskiej z zespołem 

Świętu Patrona i obchodom 25 lat Smo-
rządnośći towarzyszyły tłumnie odwiedzane 
stoiska promocyjne Starostwa Powiatowe-
go w Legionowie, Urzędu Miasta i Gminy 
w Serocku, Powiatowego Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych, Przychodni GoldenMed, 
młodzieży parafialnej oraz liczne stoiska ga-
stronomiczne i handlowe.

Wojciechowe Świętowanie zakończyły 
wyczekiwane przez mieszkańców i gości fa-
jerwerki.

Dziękujemy Wszystkim za wspólną zabawę!
Redakcja

szkolnym, z Woli Kiełpińskiej. Pięknym 
śpiewem i własnym akompaniamentem za-
uroczyła słuchaczy Zuzanna Misiura. Świet-
nie zaprezentowały się niezwykłe tancerki 
z Formacji Tanecznej „Efekt” i Zespołu „Ale-
xia”, a także zawsze wyczekiwany, wszystkim 
znany i lubiany Ludowy Zespół Artystyczny 
„Serock”. Występy Dziecięcego Zespołu „Vio-
linki” i Zespółu Wokalnego „Mały Applause” 
wzbudziły wśród widowni, nie tylko przyby-
łej z Jadwisina, wielki applause. Urokliwe były 
prezentacje sceniczne młodziutkich aktorów 
z Woli Kiełpińskiej, z Zespołu „Małgośki” 
i 6-letnich egzotycznych tancerek występują-
cych w „Słonecznych rytmach”. Dzięki Grupie 
VII z Przedszkola Samorządowego w Serocku 
widzowie mieli okazję przenieść się - choćby 

wyobraźnią - do „Dżungli”, a „Tęczowe nutki” 
z Niepublicznego Przedszkola Muzyczka przy-
gotowały występ barwny jak tęcza. Na scenie 
wystąpiło również Stowarzyszenie Miłośników 
Skubianki przekonując widzów, że „Warszawa 
da się lubić”. Przy odrobinie szczęścia można 
było od warszawskiej kwiaciarki dostać mały 
bukiecik, a od przystojnego dandysa złoty 
pierścionek na szczęście – zupełnie jak w pio-
sence, którą usłyszeli widzowie. Piękne stroje, 
prawdziwy warszawski kataryniarz, prawdziwa 

papuga i prawdziwi artyści z Joanną Folwarską 
i rosnącą gwiazdą Anią Malinowską.

Katarzyna Pakosińska, współprowadząca 
z Tomaszem Gęsikowskim serocką imprezę, 
wspominając początki swej artystycznej ka-
riery, wyrażała nieukrywany podziw dla se-
rockich artystów.

Kolejnym punktem programu były występy 
Zespołu „Szafa Gra”. Najlepsze polskie i zagra-
niczne przeboje, fantastyczne kreacje aktorów 
wcielających się w role popularnych i uwielbia-

nych przez miliony piosenkarzy czy leaderów 
znanych zespołów muzycznych, profesjonalizm, 
brawurowe wykonania – po prostu super show!

Widzowie rozbawieni świetnymi wy-
stępami, odporni na deszcz i chłód czekali 
na kolejną porcję rozrywki jakiej dostarczył 
Kabaret „Pod Wyrwigroszem”. Świetna, ostra 
satyra polityczna, dowcip kreowanych sytu-
acji, obnażanie ludzkich kompleksów i skry-
wanych potrzeb z niezwykłym humorem, do-
prowadzały widzów do łez ze śmiechu.

Występ gwiazdy wieczoru, znanego wo-
kalisty i muzyka, Mroza, był dopełnieniem 

niezwykle udanego Wojciechowego Święto-
wania. Artysta porwał serocką publiczność 
świetnymi występami, swoją bezpośrednio-
ścią i życzliwością wobec fanów, którym roz-
dawał autografy i pozował do selfie.
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Uroczysta Sesja Rady Miejskiej
z okazji 25 lat Samorządu Serockiego

25 lat temu 27 maja 1990 przeprowa-
dzono w Polsce pierwsze wolne wybory sa-
morządowe. Wydarzenia te zapoczątkowały 
długotrwały proces odzyskiwania Państwa 
i budowy jego struktur.

22 maja 2015  roku osoby, które uczest-
niczyły w procesie budowy Samorządu Se-
rockiego, po mszy św. w kościele parafialnym 
w Serocku  spotkały się na uroczystej sesji 
Rady Miejskiej, aby wspólnie świętować 25 lat 
Samorządu Serockiego. 

Uroczystość swoją obecnością uświetnili: 
Senator RP Anna Aksamit, Poseł na Sejm RP 
Jadwiga Zakrzewska,  Dyrektor Departamen-
tu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiej-
skich Radosław Rybicki, Starosta Powiatu 
Legionowskiego Jan Grabiec. Zaproszenie na 
sesję przyjęli również Radni Rady Miejskiej  
oraz sołtysi wszystkich kadencji od 1990 roku,  
przedstawiciele sąsiednich samorządów, woj-
ska, policji, straży pożarnych, duchowni, dy-
rektorzy szkół, przedstawiciele stowarzyszeń. 
Towarzyszyły nam również delegacje z na-
szych partnerskich miast i gmin: Ignaliny, 
Lanskroun, Radzionkowa i Dzierżoniowa

Przemówienia gości zgromadzonych na 
sesji Rady Miejskiej w ośrodku szkoleniowo 

– wypoczynkowym Exploris koncentrowały 
się wokół osiągnięć Samorządu Serockiego 
w minionym ćwierćwieczu. Podczas uroczy-
stości głos zabrali Senator RP Anna Aksamit 
oraz Poseł na Sejm RP Jadwiga Zakrzewska.

Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Mo-
dernizacji Terenów Wiejskich Radosław Ry-
bicki, wręczył Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Serock Sylwestrowi Sokolnickiemu medal 

pamiątkowy „Pro Masovia”. Odznaczenie to 
jest nadawane osobom,  które całokształtem 
działalności zawodowej, społecznej, publicz-
nej lub realizacją swoich zadań na rzecz Wo-
jewództwa Mazowieckiego wybitnie przyczy-
niły się do gospodarczego, kulturalnego lub 
społecznego rozwoju Mazowsza

Dla uczczenia tak ważnej 25 rocznicy  uro-
dzin serockiej samorządności  Rada Miejska 

podjęła uchwałę o nadaniu rondu u zbiegu ulic 
Warszawskiej i Radziwiłła w Serocku, nazwy 
Ronda 25-lecia Samorządu Gminnego.

Nie byłoby tak silnej pozycji Serockiego 
Samorządu, nie byłoby dynamicznego rozwo-
ju naszej gminy, gdyby nie obywatelskie spo-
łeczeństwo, świadome swej roli w tworzeniu 

statuetkę dla bardzo ważnej i zasłużonej dla 
Serockiego Samorządu postaci – Burmistrza 
Miasta i Gminy Serock Sylwestra Sokolnic-
kiego, który od momentu powstania Samo-
rządu, od 25 lat piastuje urząd Burmistrza
i z ogromnym zaangażowaniem buduje naszą 
gminną rzeczywistość.

wspólnoty lokalnej. Uroczysta sesja była okazją 
do uhonorowania grupy osób, które w gminie 
Serock dbają o rozwój kultury, sportu oraz 
wielu innych dziedzin. Medalami za zasługi 
dla Miasta i Gminy Serock  uhonorowani zo-
stali Anna Błaszczyk i Tadeusz Kowalewski. 
Za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury 
nagrodzone zostały: Betina Dubiel oraz Ma-
ria Radomska. Nagrody za wysokie osiągnię-
cia sportowe otrzymały Barbara Klik i Kinga 
Frąckiewicz. Podczas uroczystej sesji podzię-
kowano również sołtysom, którzy piastują swe 
stanowiska od momentu powstania Samorzą-
du – od 25 lat - statuetki otrzymali: sołtys Woli 
Smolanej Jerzy Malinowski, sołtys Zabłocia 
Jerzy Przybysz oraz sołtys Jachranki Kazimierz 
Sosnowski. Nie zapomniano również o mło-
dych osobach, które urodziły się w dniu na-
rodzin samorządu – czyli 25 lat temu i dlatego 
obchodzą tak szczególne urodziny. Życzenia 
od Burmistrza i od Przewodniczącego Rady 
Miejskiej otrzymali Dawid Żbikowski, Paweł 
Zalewski oraz Mateusz Szuba. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Artur 
Borkowski w imieniu mieszkańców gminy 
złożył życzenia i przekazał gratulacje oraz 

Na zakończenie uroczystej sesji na wszyst-
kich gości czekała niespodzianka – koncert
z okazji 25 lecia Samorządu Serockiego. Na 
scenie pojawili się artyści Joanna Gorczyń-
ska z Centrum Kultury i Czytelnictwa, Mag-
dalena Szymańska - skrzypce  oraz aktorzy: 
Tomasz Czerski i Mariusz Jaśko, którzy wpro-

wadzili nas w podniosły nastrój i w czas rado-
snego świętowania.

W imieniu Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Serock Sylwestra Sokolnickiego oraz 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Se-
rocku Artura Borkowskiego dziękujemy 
wszystkim uczestnikom uroczystej sesji 

za obecność, podzielenie się wspomnie-
niami, swoim wzruszeniem i refleksjami 
o zmianach, jakie zaszły w mieście i gmi-
nie Serock w ciągu 25 lat, za Wasze zaan-
gażowanie w budowę silnego serockiego 
samorządu.

Referat Komunikacji Społecznej
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Wojciechowe Świętowanie
na sportowo!

Dwa poprzednie miesiące, kwiecień 
i maj, upłynęły w naszej gminie pod znakiem 
wielu sportowych emocji. Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Serocku zorganizował cykl im-
prez wchodzących w skład Wojciechowego 
Świętowania. Imprezy sportowe od wielu lat 
uświetniają obchody Święta Patrona Seroc-
ka – Św. Wojciecha. W tym roku odbyły się 
w okresie jednego miesiąca – od 19 kwiet-
nia do 15 maja. Wojciechowe Świętowanie 
obejmowało 6 imprez: III Bieg Wojciecho-
wy, Turniej Piłki Siatkowej OPEN, Turniej 
Piłki Siatkowej dziewcząt, Turniej 6 Piłkar-
skich, II Otwarte Mistrzostwa Serocka Fun-
ny Judo i Mistrzostwa Serocka w tenisie sto-
łowym. Wszystko rozpoczęło się w niedzielę 
19.04.2015 r. od największej imprezy tego 
cyklu.  III Bieg Wojciechowy po raz drugi 
zorganizowano na szybkiej trasie biegowej, 
atestowanej przez Polski Związek Lekkiej 
Atletyki. Ponownie impreza cieszyła się wy-
soką frekwencją amatorów biegania i innych 
aktywności. W ramach III Biegu Wojciecho-
wego OSiR zorganizował także dwie konku-
rencje towarzyszące – Marsz Nordic Walking 

i Bieg Rodzinny – cieszące się sporym zain-
teresowaniem. W biegu OPEN na dystansie 
10 km odnotowano 215 zawodników na me-
cie. Bieg Rodzinny ukończyło kilkadziesiąt 

rodzin, a Marsz Nordic Walking aż 80 osób. 
Bez wątpienia Bieg Wojciechowy w Serocku 
ponownie zakończył się sukcesem!

ny goście z okolicznych gmin. Wiele meczów 
sportowej rywalizacji wyłoniło końcową 
klasyfikację turnieju, która przedstawiała się 
następująco: 1. Atom Serock, 2. FML Pułtusk, 
3. Grzmoty Wyszków, 4. Tiger Radzymin,
5. OSP Serock. Zwycięzcy otrzymali od or-
ganizatora pamiątkowe puchary, dyplomy 
i upominki. 

Siatkarskie emocje towarzyszyły miesz-
kańcom naszej gminy także cztery dni póź-
niej podczas turnieju dla dziewcząt w wieku 
gimnazjalnym. W środę 29.04.2015 r., w ra-
mach Wojciechowego Świętowania, odbył 
się finałowy turniej cyklu Grand Prix Jeziora 
Zegrzyńskiego w piłce siatkowej dziewcząt. 
Drużyny z Serocka i okolicznych gmin rywa-
lizowały do 2 wygranych setów, zbierających 
ostatnie punkty do klasyfikacji generalnej 
turnieju. Na zakończenie cyklu wszystkie 
drużyny otrzymały puchary i dyplomy, któ-
re wręczał Dyrektor OSiR Maciej Goławski. 
Końcowa klasyfikacja gmin przedstawiała się 
następująco: 1. Nieporęt, 2. Nasielsk, 3. Dą-
brówka, 4. Jabłonna, 5. Legionowo, 6. Serock.

Po piłce siatkowej przyszedł czas na 
piłkarskie emocje. Piłka nożna w naszej 
gminie cieszy się od wielu lat największą 
popularnością, czego dowodem był Tur-
niej 6 Piłkarskich w Jadwisinie. W so-
botę 02.05.2015 r. do turnieju przystą-

piło aż 12 drużyn (ok. 100 zawodników)
i wszystkie w całości lub części składały się 
z mieszkańców gminy Serock. Turniej po 
raz kolejny odbył się w formie piłkarskie-
go pikniku z pieczeniem kiełbasek przez 
uczestników. Piłkarzom sprzyjała tego 
dnia piękna, słoneczna pogoda. Ośrodek 
Sportu i Rekreacji zapewniał kiełbaski, 
pieczywo z dodatkami oraz wodę do pi-
cia dla zawodników. Dodatkowo najlepsze 
drużyny otrzymały puchary i medale oraz 
upominki od OSiR. Końcowa klasyfikacja 
turnieju wyglądała następująco: 1. Block 
Eqipa, 2. Nankatsu, 3. OSP Serock, 4. Bez 
Rozgrzewki. Królem strzelców turnieju 
został Tomasz Luks, a najlepszym bramka-
rzem Paweł Popielarz (czyt. też str. 23). 

W sobotę 09.05.2015 r. OSiR organizo-
wał w hali PZSP w Serocku II Otwarte Mi-
strzostwa Serocka Funny Judo. W rywalizacji 
uczestniczyły dzieci w wieku od 6 do 10 lat. 
Większość zawodników stanowiły dzieci z na-
szej gminy, trenujące na codzień pod okiem 
trenera Kingi Karwowskiej. Dodatkowo do 
turnieju zaproszono także 2 zaprzyjaźnione 
kluby: Halinów Team i LTS Legionowo. Ry-
walizacja opierała się na dwóch elementach: 
pokonaniu toru przeszkód oraz elementach 
walki funny judo. Impreza dostarczyła mnó-
stwo chwil radości młodym judokom i ich 

rodzicom. Najlepsi zawodnicy zostali uho-
norowani statuetkami, a każdy otrzymał pa-
miątkowy dyplom i medal. 

Mistrzostwa Serocka w tenisie stoło-
wym zakończyły cykl impez organizowanych 
w tym roku z okazji obchodów Święta Patrona 
Serocka Św. Wojciecha. Tenisiści rywalizowa-
li w piątek 15.05.2015 r. W turnieju w zdecy-
dowanej większości wzięli udział mieszkańcy 
gminy Serock oraz mniejsza część gości z in-
nych gmin. W godzinach 16.00-18.00 ry-
walizowały dzieci ze Szkół Podstawowych 
i Gimnazjów, a od godziny 18.00 dorośli. 
Warto podkreślić dobre wyniki wychowan-
ków Sokoła Serock, braci Mateusza i Kamila 
Zalewskich. Mateusz wygrał rywalizację mło-
dzieżową, a Kamil kategorię seniorską OPEN. 
Najlepsi zawodnicy mistrzostw otrzymali na-
grody rzeczowe, upominki, statuetki, medale 
i dyplomy.

Przełom kwietnia i maja 2015 roku obfi-
tował w całą masę sportowych emocji wielu 
dyscyplin w naszej gminie. Ośrodek Sportu 
i Rekreacji pragnie jeszcze raz podzięko-
wać za udział w organizowanych imprezach 
wszystkim uczestnikom! Szczegółowe wyniki 
zawodów można znaleźć na stronie interne-
towej OSiR pod adresem: www.osir.serock.pl.

Tomasz Luks
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku

W sobotę 25.04.2015 r. odbył się Turniej 
Piłki Siatkowej OPEN. Siatkówka cieszy się 
w naszej gminie coraz większym zaintereso-
waniem. W turnieju wystartowało 5 drużyn, 

które rywalizowały między sobą systemem 
każdy z każdym. Dwie drużyny utworzyli za-
wodnicy z terenu gminy Serock, a trzy druży-
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Aktywne Tradycyjne Koło Gospodyń Dosin Majówka z Tradycyjnym Kołem Gospodyń Dosin

Aktywne Tradycyjne Koło Gospodyń Dosin pod prze-
wodnictwem Marzeny Nowakowskiej wkłada mnóstwo 
energii i serca w rozwój lokalnej społeczności, starając się 
by podejmowane przez nie działania były odzwierciedle-
niem aktualnych potrzeb. Aby kultywować tradycję ga-
stronomiczne i promować regionalne potrawy, Tradycyjne 
Koło Gospodyń Dosin często bierze udział w konkursach 
kulinarnych, gdzie prezentuje własnoręcznie przygotowa-
ne specjały, wykonane według starych receptur. Wyroby 
naszych gospodyń zostały wpisane na listę produktów 
promujących powiat legionowski. Potwierdzeniem tego 
był udział w Międzynarodowych Targach Turystyki Wiej-
skiej  i Agroturystyki AGROTRAVEL 2015. 

Monika Krajewska 

9 maja Tradycyjne Koło Gospodyń Dosin zorganizowało Majówkę, podczas której można było spróbować potraw przygotowanych przez 
gospodynie. Całość uświetnił występ zespołu SMS ze Skubianki, który swoim śpiewem porywał do tańca. Zebranych zaszczycił swą obecnością  
ksiądz proboszcz. 

18 kwietnia grupa Globtroterów ze Sto-
warzyszenia Byłych Harcerzy i Instruktorów  
69 WDHIZ Warszawa Mokotów „Czerwone 
Maki” wyruszyła na powitanie wiosny w peł-

nym rozkwicie. Tradycyjnie  też - choć nieco 
w późniejszym czasie niż nakazuje zwyczaj 
– „spławiano” do morza Marzannę, kończąc 
tym samym długie rządy Królowej Zimy. Tra-

sa wyprawy rozpoczynała się w Zegrzu Po-
łudniowym prowadząc niebieskim szlakiem 
wzdłuż Narwi w kierunku zapory w Dębem. 
W ten sposób pokonano pierwsze 7,5 km. Po-
żegnanie Marzanny odbyło się przy przekro-
czeniu korony zapory. W Dębem Globtrote-
rzy powrócili do autokaru i stamtąd udali się 
do Dosina.  

W gospodarstwie miejscowego sołtysa, 
pana Jarosława Nowakowskiego, odbyła się 
wspaniała biesiada. Poczęstunek przygotowa-
ły Gospodynie z Tradycyjnego Koła Gospo-
dyń pod wodzą pani Marzeny Nowakowskiej. 
Zarówno włodarz Dosina jak i jego małżon-
ka słyną z gościnności, szczodrości i wypie-
ku wspaniałego i słynnego na całą okolicę  
chleba. Pojawiły się również inne smakołyki 
i produkty lokalne takie, jak pierogi pani Kry-
styny Szczesnej, nalewki pani Celiny Nowa-
kowskiej, ciasta pani Anny Sikorskiej, a także 
rękodzieło pani Anny Cieślak, Magdaleny 
Gniadek i Anny Matuszewskiej. 

Monika Krajewska 

Goście w Tradycyjnym Kole Gospodyń w Dosinie

14 kwietnia 2015 roku, wystartowała trze-
cia edycja ogólnopolskiej akcji edukacyjnej 
Listy dla Ziemi. Akcja trwała do 8 maja 2015 
roku. Inicjatorem pisania „Listów dla Ziemi” 
jest Fundacja Ekologiczna ARKA, a w akcję 
włącza się wiele gmin, z terenu całej Polski, 
w tym Miasto i Gmina Serock. 

W tegorocznej edycji wzięło udział 
przeszło 2 tysiące dzieci i młodzieży ze 
wszystkich placówek oświatowych z terenu 
naszej gminy. Tematem przewodnim tego-
rocznej edycji było ograniczenie ilości od-
padów oraz ekokonsumpcja, a zatem kwe-
stie bardzo istotne dla przyszłości naszej 
planety. Dzieci i młodzież w formie listów 
dla Ziemi przedstawili swoje pomysły na 
to, jakie działania może podjąć każdy z nas, 
chcąc ratować środowisko naturalne. Spo-
śród napisanych i narysowanych w szkołach 
i przedszkolach listów, najciekawsze listy, 
wybrane przez nauczycieli szkół i przed-
szkoli, zostały dostarczone do Urzędu Mia-
sta i Gminy w Serocku. Tu komisyjnie, spo-
śród przeszło 180 listów wybrane zostały 
komisyjnie najpiękniejsze „Listy dla Ziemi” 
w kategoriach: przedszkole, szkoły podsta-
wowe klasy 0-3 oraz 4-6, a także w kategorii 
gimnazjum.

Doceniając wysiłek dzieci i młodzieży, 
którzy aktywnie włączyli się w pisanie LI-
STÓW DLA ZIIEMI na terenie naszej gminy 
postanowiliśmy nagrodzić i wyróżnić najcie-
kawsze prace.

W kategorii przedszkole: I miejsce – 
Marcelina Janulewicz Przedszkole w Serocku, 
II miejsce – Weronika Wdowiak Przedszkole 
w Zegrzu, III miejsce – Martyna Raczkiewicz 
Przedszkole w Serocku, III miejsce – Tymote-
usz Książyk Przedszkole w Zegrzu  

W kategorii klas 0-3 szkół podstawowych: 
I miejsce – Izabela Trześniewska – klasa II c, 
Szkoła Podstawowa w Serocku, II miejsce – 
Kacper Sosnowski, Szkoła Podstawowa w Woli 
Kiełpińskiej, III miejsce – Sebastian Raczkow-
ski, klasa III Zespół Szkół w Zegrzu i Franio, 
klasa I b, Szkoła Podstawowa w Serocku. Wy-
różnienia: Kacper Olik, Zosia Srebnik – ucznio-
wie klasy I b Szkoła Podstawowa w Woli Kieł-
pińskiej, Amelia Chełstowska – klasa I b, Alina 
Guz – klasa 0 b – uczennice Szkoły Podstawo-
wej w Jadwisinie, Adrian Sroczkowski – klasa II 
a, Szkoła Podstawowa w Serocku

W kategorii klas 4-6 szkół podstawo-
wych: I miejsce – Zuzia Rogowiec, klasa 

V b, Szkoła Podstawowa w Serocku, II miej-
sce – Emilia Jarosińska, Szkoła Podstawo-
wa w Serocku, III miejsce – Hanna Budnik 
– Szkoła Podstawowa w Jadwisinie oraz Na-
talia Lipińska, Natalia Topczewska – uczen-
nice klasy V a Szkoła Podstawowa w Serocku. 
Wyróżnienia: Weronika Dąbrowska, klasa 
VI a i Kacper Kurowski – uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Jadwisinie, Jagoda Dondlew-
ska i Zuzia Wilisz – klasa IV - uczennice Ze-
społu Szkół w Zegrzu, Ola Olik – klasa VI b 
– Wola Kiełpińska

W kategorii Gimnazjum: I miejsce 
– Maja Dobies klasa II, Gimnazjum w Ze-
grzu, I miejsce – Klaudia Szymańska kl. III b, 
Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej, II miejsce 
– Aleksandra Urbańczyk kl. II a, Gimnazjum 
w Zegrzu, II miejsce – Katarzyna Drzewiec-
ka kl. II b, Gimnazjum w Zegrzu, III miejsce 
– Paulina Mrozińska kl. III b, Gimnazjum 
w Zegrzu, III miejsce – Karolina Nalewajek 
kl. II, Gimnazjum w Serocku, III miejsce – 
Alicja Świstek kl. III, Gimnazjum w Serocku. 
Wyróżnienia: Patrycja Gardias – klasa II b, 
Gimnazjum w Zegrzu, Karolina Bartnikow-
ska – klasa I, Gimnazjum w Serocku, Oliwia 
Śniadała kl. III b i Magdalena Bogusiewicz 
– uczennice Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej 

Autorzy najciekawszych prac otrzymają 
upominki.  O terminie ich wręczenia powia-
domimy Dyrektorów Szkół.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom ak-
cji pisania LISTÓW DLA ZIEMI. Wspólnie 
z Fundacją ARKA mamy nadzieję, że akcja 
przyczyni się do budowania prawidłowych 
postaw ekologicznych, a zawarte w listach 
rady będą pomocne nam wszystkim. 

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa 

Podsumowanie akcji „Listy dla Ziemi”
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W dniach 8 – 15 maja 2015 r. odbyła się 
dwunasta już edycja akcji społecznej, realizowa-
nej corocznie przez biblioteki i szkoły ale także 
media, wydawnictwa i samorządy. Tegoroczne 
hasło Tygodnia Bibliotek, które brzmiało: „Wy-
bieram bibliotekę”, daje możliwość reprezento-
wania tych cech, które sprawiają, że biblioteka 
ze swoją ofertą, jest w nauce, kulturze i eduka-
cji, nie tylko nieodzowna, lecz także atrakcyjna. 
Pierwszy dzień Tygodnia Bibliotek przypada 
tradycyjnie na 8 maja, obchodzony jako Dzień 
Bibliotekarzy i Bibliotek. Tego też dnia na te-

renie Miasta i Gminy Serock lokalne obchody 
zapoczątkowało rocznicowe spotkanie z okazji 
70. Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej 
z dr Jolantą Załęczny. Młodzież z gimnazjów 
i technikum wysłuchała w Sali Widowiskowej 
prelekcji: „Obarczeni wojennymi doświadcze-
niami – środowisko lokalne okolic Legionowa 
w maju 1945 roku”. Bogato ilustrowany po-
kazem slajdów odczyt przybliżył słuchaczom 
traumatyczne przeżycia z sześciu lat wojny 
i okupacji oraz nadzieję na powrót do normal-
nego, codziennego życia, których doświadczało 

pokolenie dziadków zgromadzonej młodzieży. 
Walory historyczne i edukacyjne spotkania to 
dowód na wielką pojemność hasła: „Wybieram 
bibliotekę”.

W tegorocznym Tygodniu Bibliotek czy-
telnicy w Serocku z zaciekawieniem wyczeki-
wali na otwarcie Biblioteki w nowym lokalu. 
Od 20. maja można już odwiedzać nowocze-
sną wypożyczalnię z czytelnią w Serocku przy 
ul. Kościuszki 15.

Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Serocku

XII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

Uroczyste gminne obchody Dnia Strażaka 
odbyły się w dniu 15 maja 2015 r. w Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Serocku. Zgodnie ze 
scenariuszem, odbyła się  część oficjalna i arty-
styczna. W uroczystości uczestniczyły władze 
Miasta i Gminy Serock, zaproszeni goście, Straża-
cy Ochotnicy ze wszystkich gminnych jednostek 
OSP w Gąsiorowie, Serocku, Woli Kiełpińskiej 
i Stanisławowie wraz z osobami towarzyszącymi. 
W wystąpieniu okolicznościowym Burmistrz 
Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki, 
przywitał wszystkich uczestników oraz złożył go-
rące życzenia i gratulacje wszystkim strażakom 
ochotnikom z terenu gminy.

Całą uroczystość poprowadził aktor Sta-
nisław Banasiuk, który z niezwykłą lekkością 
i elegancją przeprowadził gości przez po-
szczególne etapy uroczystości.

Zarówno Burmistrz jak i prowadzący 
oraz my wszyscy życzyliśmy strażakom wspa-
niałej zabawy, a na co dzień jak najmniej po-
wodów do interwencji.

Tradycyjnie z okazji tego święta, część ar-
tystyczną pełną humoru i zabawy wypełnił 
program kabaretowy. W tym roku dla straża-
ków wystąpił Kabaret RAK - Krzysztof Hanke 
i Krzysztof Respondek, którzy rozbawili pu-
bliczność programem pełnym inteligentnych 
i zabawnych dialogów. Artyści z humorem opo-
wiadali o sprawach ważnych i codziennych.

Po koncercie goście mogli spędzić czas 
podczas miłych rozmów przy słodkim po-
częstunku, nie zabrakło także wspaniałego 
tortu.

Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Serocku

Kabaret Rak dla Strażaków

Nagroda dla Grupy Teatralnej Remiza
Grupa Teatralna Remiza z Centrum Kul-

tury i Czytelnictwa w Serocku zdobyła cenną 
nagrodę w Ogólnopolskim Festiwalu Teatru, 
Piosenki i Tańca „Kwiecień Plecień” organi-
zowanym przez Centrum Kultury i Sztuki 
w Sierpcu. Spektakle teatralne przygotowane 
przez grupy z terenu  całej Polski oceniało 
profesjonalne Jury.

Wyróżnienie dla grupy wokalnej Kan-
tyczki oraz Klaudii Krawczyk z grupy wo-
kalnej InCanto

W maju br. Gminny Ośrodek Kultury
w Mrozach zorganizował IX Wojewódzki 
Przegląd Twórczości Artystycznej „KUL-
TUROMANIAK 2015” w kategorii śpiew. 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku 
reprezentowała grupa wokalna Kantyczki przy-

gotowana przez instruktora  Monikę Misiurę 
oraz Klaudia Krawczyk i Joanna Gorczyńska
z Grupy wokalnej In Canto przygotowane 
przez instruktorkę Maję Radomską. Spośród 
wielu solistów i grup Jury, które postanowiło 
wyróżnić w kategorii gimnazja: zespół wokal-
ny Kantyczki oraz Klaudię Krawczyk

Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Serocku

Sukcesy podopiecznych Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Serocku

W letnie weekendy - od początku czerwca do końca sierp-
nia 2015 r. -  na mieszkańców i gości odwiedzających Serock we 
wszystkie soboty, niedziele i święta, przy serockim molo, przy plaży 
miejskiej czekać będzie statek „Albatros”.

Jednostka zabiera na pokład 35 pasażerów w 45 minutowe rejsy 
promocyjne, sponsorowane przez Miasto i Gminę Serock.

Godziny rejsów: 11:00, 12:00, 13:00.
Bilety dostępne są wyłącznie u kapitana statku przed każdym 

rejsem:
- ulgowe w cenie 10 zł (dzieci 4-18 lat i seniorzy)
- normalne w cenie 15 zł

Zapraszamy na rejsy „Albatrosem” po Jeziorze Zegrzyńskim 
- sponsorowane przez MiG Serock
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Celem kształcenia zawodowego jest 
przygotowanie uczniów do życia w warun-
kach współczesnego świata, wykonywania 
pracy zawodowej i aktywnego funkcjono-
wania na zmieniającym się rynku pracy. Aby 
osiągnąć ten cel, Powiatowy Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Serocku nawiązał 
współpracę z - położonym w pobliżu szko-
ły, czterogwiazdkowym, wysoko cenionym 
w branży turystycznej - Hotelem Narvil 
Conference & Spa.

Uczniowie klas II oraz III Technikum 
Hotelarskiego w ramach przedmiotów: tech-
nika pracy w hotelarstwie, pracownia obsłu-
gi konsumenta oraz praktyk zawodowych, 
odbywają zajęcia praktyczne w tym hotelu, 
przygotowując się jednocześnie do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. 

Podczas zajęć przyszli hotelarze zajmują 
się planowaniem, organizacją, oferowaniem, 

koordynacją oraz wykonywaniem usług 
hotelarskich. Obserwują bądź przyjmują, 
zarówno rezerwacje usług, ustalając ich za-
kres, sposób świadczenia oraz formę zapłaty, 
jak i samych gości, starając się zapewnić im 
kompleksową obsługę (w tym gościom typu 
VIP, a także osobom niepełnosprawnym). 
Uczestniczą w procedurach zakwaterowania
i wymeldowania gości oraz w organizacji 
usług dodatkowych, takich jak liczne kon-
ferencje, usługi rekreacyjno-sportowe, roz-
rywkowe, usługi typu Wellness i Spa oraz 
okolicznościowe. Stosują poznane wcześniej 
zasady nakrywania do stołu, zasady obsługi 
kelnerskiej, jak również techniki i metody 
serwowania potraw i napojów. Poznają ro-
dzaje jednostek mieszkalnych, ich wyposa-
żenie i obowiązki pracowników związane 
z utrzymaniem czystości. Obserwują spo-
soby promocji obiektu na rynku krajowym 

i międzynarodowym poprzez wykorzystanie 
różnorodnych form reklamy, promocji sprze-
daży oraz technik z zakresu public relations, 
a także sposoby współpracy z innymi obiek-
tami oferującymi usługi hotelarskie. 

Zajęcia praktyczne odbywające się w Ho-
telu Narvil Conference & Spa przyczyniają 
się do podniesienia poziomu umiejętności 
zawodowych naszych uczniów, a tym samym 
do sukcesu na egzaminie zawodowym. Za-
pewniają im również możliwość sprostania 
wyzwaniom tak prężnie rozwijającego się 
w Polsce rynku pracy, jakim jest branża hote-
larska. Uczniowie Technikum Hotelarskiego 
w PZSP w Serocku mają więc ogromną szan-
sę, by być w przyszłości dobrymi fachowca-
mi, znać branżę i nowoczesne trendy w niej 
występujące. Jest czego zazdrościć!

Opiekun zajęć praktycznych
Justyna Wszołek

Zajęcia praktyczne uczniów Technikum
Hotelarskiego w Hotelu Narvil Conference & Spa

Kolejna akcja krwiodawstwa miała miejsce na serockim rynku. 21 maja, w godz. 9:00-13:00 na krwiodawców czekał specjalny autobus usta-
wiony przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Legionowie. Jak zwykle seroccy krwiodawcy nie zawiedli.

Seroccy krwiodawcy nie zawiedli

Burmistrz Miasta i Gminy Serock ogłasza konkursy w kategoriach:

„Mój balkon – moja pasja”
„Moja posesja – moja pasja”

To już VI edycja konkursów na najpiękniejszy balkon i najpiękniejszy ogród. Zachęcamy 
wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursach. Na zgłoszenia czekamy do
 30 czerwca 2015 roku.  Prace komisji konkursowej oceniającej Państwa balkony i ogrody 
będą trwały do 15 lipca 2015 roku.  Karty zgłoszeniowe oraz regulamin konkursów 
dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, w Referacie Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa, pokój nr 11, na stronie www.serock.pl oraz u sołtysów.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas tegorocznych obchodów
Święta Darów Ziemi w Woli Kiełpińskiej.

„I pielęgnujem murawę,
Plewiąc z niej chwasty i osty,
By każdy, patrząc na trawę,

Duszą, jak trawa, był prosty” 
Leopold Staff

„Ogród przedziwny”

Serock z inicjatywy Fundacji NOVA na 
dwa dni stał się stolicą powiatu legionowskie-
go w zakresie edukacji zawodowej.

W Serocku w dniach 18 i 19 maja 2015 r. 
w Green Park Conference Centre odbyło 
sie (KRK). Seminarium zainicjowane przez 
Fundację NOVA - brawurowo poprowadziło 
dwoje trenerów z Instytutu Badań Edukacyj-
nych z Warszawy. 

Inicjatywa zorganizowania tego spotka-
nia wyrażająca idę uczenia sie przez całe życie 
spotkała się z uznaniem władz samorządo-
wych powiatu legionowskiego, placówek edu-
kacyjnych i Powiatowego Urzędu Pracy. Na 
spotkanie Fundacja Nova zaprosiła dodatko-
wo Kierownika Działu Kształcenia Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej z Ciecha-
nowa, Prezesa Europejskiego Towarzystwa 
Rozwoju Kompetencji Społecznych im. Johna 
Deweya z Ciechanowa, Prezesa ZDZ z Płocka 
oraz przedstawiciela Klubu Aktywnego Se-
niora i zarazem członka Stowarzyszenia Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku z Serocka.

Znaczenie seminarium o tematyce PRK 
w aspekcie edukacji zawodowej docenił Sta-
rosta Legionowski Jan Grabiec, który osobi-
ście objął nad nim patronat.

Starostwo Powiatowe reprezentował Kie-
rownik Referatu Edukacji. Z Powiatowego 
Urzędu Pracy obecni byli Kierownik Referatu 
i doradcy zawodowi. Serock  reprezentowała 
Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszko-
li Alicja Melion oraz dyrektorzy i pracownicy 
placówek dydaktycznych. Placówki edukacyj-
ne z powiatu legionowskiego były reprezen-
towane częściowo przez samych dyrektorów 
bądź przez doradców zawodowych, nauczy-
cieli zawodu i pedagogów.

W spotkaniu uczestniczyły 22 osoby. 
Seminarium było realizowane w formu-
le treningu interpersonalnego obfitującego
w warsztaty, ćwiczenia i zajęcia w grupach. 
Dla uczestników stanowiły wielka korzyść 
merytoryczną.

Wszyscy uczestnicy uznali je za warto-
ściowe a zdobytą wiedzę zamierzają już wpro-
wadzić do realizowanego cyklu nauczania. 
Wszyscy jednogłośnie zadeklarowali chęć 
udziału w kolejnych spotkaniach.

Jedną z przesłanek i zarazem nowością 
w ramach PRK będzie możliwość uzyskania 
dyplomu wyższej uczelni bez konieczności 
uczestnictwa w zajęciach. Będzie to możliwe 
po przedstawieniu własnego PORTFOLJO, 
czyli zbioru zaświadczeń dokumentujących 
naszą wiedzę, nabyte umiejętności i po-
twierdzone kwalifikacje społeczne. Ciekawą 
propozycją skierowaną dla bezrobotnych 

(w ramach PRK) będzie możliwość zatrud-
nienia sie w szkole jako trener bądź coach 
- mając w swoim dorobku specjalistyczne 
kwalifikacje Nadrzędnym stwierdzeniem 
zakończonego właśnie seminarium jest 
wniosek, że teraz pracodawcy będą kreować 
zapotrzebowanie na zawody a tym samym 
wymuszać cykl kształcenia zawodowego 
pracowników o konkretnych kwalifikacjach 
i umiejętnościach.

Z przeprowadzonej przez Fundację NOVA 
ankiety wypływa taki wniosek że w przyszłości 
w podobnych seminariach i debatach winni 
koniecznie uczestniczyć przedstawiciele pra-
codawców, pracowni psychologiczno-pedago-
gicznych i decyzyjni przedstawicieli admini-
stracji wyższego szczebla.

Z badań wynika również, że dla 79% 
uczestników było to pierwsze spotkanie po-
święcone tej tematyce natomiast wszyscy ab-
solutnie zgodzili się z tezą że powołanie Sa-
morządowej Rady Szkolnictwa Zawodowego 

na szczeblu powiatu może pozytywnie wpły-
nąć na rozwój edukacji zawodowej ściślej po-
wiązanej z potrzebami rynku pracy.

Fundacja NOVA zapowiada organizo-
wanie kolejnych spotkań i debat poświę-
conych edukacji zawodowej zgodnie z ideą 
wyrażoną przez Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej uznając rok 2015 Rokiem Szkoły 
Zawodowców. 

Na zakończenie seminarium przedstawi-
ciel Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
z Ciechanowa zadeklarował chęć współpracy
i zaprosił wszystkich uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych do podejmowania nauki na 
uczelni z możliwością uzyskania tytułu inży-
nier licencjat. Przedstawiciel PWSZ ponadto 
stwierdził, że dla zainteresowanych edukacją 
na wyższym poziomie z terenu naszego po-
wiatu może przedstawić kompleksowa ofertę 
swojej uczelni i wyjaśnić wszelkie kwestię or-
ganizacyjne.

Robert Wiśniewski

Seminarium poświęcone Polskiej Ramie Kwalifikacji 
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Największy turnus ochotników
w zegrzyńskim Centrum

W sobotę 02.05.2015 r. rozegrany został 
turniej piłkarski na boisku w Jadwisinie. Za-
wodnicy rywalizowali przy pięknej, słonecz-
nej pogodzie.

Turniej 6 Piłkarskich był jedną z imprez 
organizowanych z okazji Obchodów Święta 
Patrona Serocka Św. Wojciecha. OSiR ponow-
nie zorganizował turniej na bazie Ośrodka 
Wypoczynku Letniego w Jadwisinie w for-
mie pikniku sportowego. Do udziału w tur-
nieju zgłosiło się 12 drużyn, wszystkie z te-
renu gminy Serock. Piłka nożna nieustannie 
cieszy się u nas największą popularnością. 
O godz. 10.00 oficjalnego otwarcia turnieju 
dokonał Zastępca Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Serock - Józef Zając przy obecności Dy-
rektora OSiR - Macieja Goławskiego. Pod-
czas oficjalnego otwarcia zawodów na ręce 
kapitanów drużyn został przekazany „pakiet 
regeneracyjny” dla zawodników, czyli ze-
staw na ognisko (kiełbasa i pieczywo) oraz 
woda mineralna. Przy pięknej, słonecznej 
pogodzie drużyny rozpoczęły rywalizację na
2 boiskach trawiastych. Drużyny zostały po-
dzielone na 2 grupy po 6 zespołów. Z każdej 
grupy do dalszej rywalizacji awansowały po 
4 drużyny, które utworzyły pary ćwierćfi-
nalistów. Pod koniec rywalizacji grupowej 
została zarządzona 15-minutowa przerwa 
dla sędziów prowadzących zawody oraz 
zawodników – na pieczenie kiełbasek. Do 

kiełbasek i pieczywa organizator zapewnił 
także dodatki oraz cieszące się dużym za-
interesowaniem ogórki kwaszone. Po chwili 
wspólnej biesiady wrócono do dalszych gier 
turniejowych. Gdy zakończono rozgryw-
ki grupowe, poznaliśmy ćwierćfinalistów 
i zaczęła się poważna rywalizacja. Do ści-
słego finału awansowały 4 drużyny: OSP 
Serock, Nankatsu, Bez Rozgrzewki i Block 
Eqipa. W pierwszym meczu półfinałowym 
Nankatsu pokonało OSP Serock 1:0, a do 
rozstrzygnięcia spotkania drużyn Bez Roz-
grzewki – Block Eqipa potrzebne były 
rzuty karne (1:1). W tych lepsi okazali 
się zawodnicy Block Eqipy i wygrali kar-
ne w stosunku 2:0. W meczu o 3 miejsce 
OSP Serock wygrał z Bez Rozgrzewki 1:0, 
a w meczu finałowym Block Eqipa poko-
nała Nankatsu 2:0. Drużyna Block Eqipa 
dzięki świetnej postawie w turnieju zgar-
nęła także statuetki indywidualne. Królem 
strzelców turnieju został Tomasz Luks
(12 goli), a najlepszym bramkarzem turnie-
ju Paweł Popielarz (tylko 1 stracona bramka 
we wszystkich meczach!). Po zakończeniu 
turnieju 4 najlepsze drużyny zostały nagro-
dzone pucharami, a najlepsza trójka także 
medalami i upominkami OSiR. Turniej
6 piłkarskich odbył się w dobrej, sportowej 
atmosferze i zawodnicy mogli wracać do 
domów z miłymi wspomnieniami.

Block Eqipa zwycięzcą turnieju 6 piłkarskich

271 ochotników (w tym 54 kobiet) zosta-
ło przyjętych do służby przygotowawczej na 
potrzeby korpusu szeregowych w Centrum 
Szkolenia Łączności i Informatyki (CSŁiI) 
w Zegrzu. Przed nimi cztery miesiące inten-
sywnego szkolenia. 

Ochotnicy do odbywania służby przygo-
towawczej stawili się 5 i 6 maja br. zgodnie 
z kartami powołania. II turnus jest najwięk-
szy pod względem liczby przyjętych osób 
w historii zegrzyńskiego ośrodka szkolenia. 
Na początku stawiali się oni na biurze prze-
pustek, gdzie był zorganizowany punkt ewi-
dencji stawiennictwa. Następnie łącznicy za-
prowadzili ich do punktu żywienia, później 
do punktu przyjęcia osób, gdzie potwierdzili 
swoje dane osobowe, a także zostali ujęci
w ewidencji ośrodka, a na za samym końcu 
czekał na nich punkt logistyczny z m.in. fry-

Wyniki turnieju:
Grupa A:
1. FC Weterani – 13 pkt., bramki 6:0
2. Bez Rozgrzewki – 9 pkt., bramki 9:1
3. FC Troglodyci – 9 pkt., bramki 9:6
4. Mazowsze Zegrze – 5 pkt., bramki 3:5
5. FC Kornik – 5 pkt., bramki 2:5
6. Tiger Team – 0 pkt., bramki 1:11 
Grupa B:
1. Block Eqipa – 15 pkt., bramki 19:0
2. Nankatsu – 12 pkt., bramki 9:8
3. Heszke w meszke – 7 pkt., bramki 5:7
4. OSP Serock – 4 pkt., bramki 4:7
5. Dream Team Serock – 4 pkt., bramki 4:10
6. GKS Łacha – 1 pkt., bramki 2:9 
Ćwierćfinały:
FC Weterani – OSP Serock 1:2
FC Troglodyci – Nankatsu 0:1
Bez Rozgrzewki – Heszke w meszke 1:0
Mazowsze Zegrze – Block Eqipa 0:5
Półfinały:
OSP Serock – Nankatsu 0:1
Bez Rozgrzewki – Block Eqipa 1:1, karne 0:2
Mecz o 3 miejsce:
OSP Serock – Bez Rozgrzewki 1:0
Finał:
Nankatsu – Block Eqipa 0:2.
Król strzelców – Tomasz Luks 12 goli 

(Block Eqipa)
Najlepszy bramkarz – Paweł Popielarz

-1 gol (Block Eqipa)

zjerem i lekarzem. Tam też pod okiem logi-
styków, także przymierzali mundury, dopa-
sowywali berety i wojskowe buty. Ostatnim 
etapem przyjęcia do służby był przemarsz 
na pododdział, który przez najbliższe mie-
siące będzie ich drugim domem. „Chęć roz-
wijania się zawodowo w służbie wojskowej” 
powiedział Kacper z Komorowa (21l.) zapy-
tany o powód zgłoszenia się na ochotnika do 

wojska. Natomiast Bartłomiej (23l.) z Morąga 
podjął tę ważną decyzję, ponieważ było to dla 
niego: „Spełnienie dziecięcych marzeń. Chęć 
robienia czegoś wyjątkowego.” Jest to z pew-
nością dla wielu z nich początek ciekawej i in-
teresującej przygody z wojskiem. 

Ochotnicy stali się żołnierzami, otrzyma-
li tytuł elewa i rozpoczęli szkolenie w ramach 
II w 2015 roku turnusu służby przygotowaw-

czej do Narodowych Sił Rezerwowych (NSR). 
W ostatnim miesiącu będą mogli składać 
wnioski o zawarcie kontraktu na wykonywa-
nie obowiązków w ramach NSR. Kolejnym 
krokiem będzie przysięga wojskowa, której 
słowa wypowiedzą 3 czerwca br. po ponad 
trzech tygodniach intensywnego szkolenia.

Tekst: kpt. Krzysztof Baran
Zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran
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