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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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Wakacje dobiegły końca, serdecznie dziękujemy Państwu za nadesłane kartki 
z pozdrowieniami. Mamy też nadzieję, że z obleganego w tegoroczne upalne lato Serocka wysła-
no ich krocie do różnych zakątków naszego kraju i za granicę. 

Jak spędzaliśmy gorące sierpniowe dni w naszej gminie? – O tym piszemy w wielu relacjach 
z imprez kulturalnych i sportowych oraz z akcji wakacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Wspominamy też o realizacji współpracy z miastami partnerskimi. Dużo miejsca poświęca-
my gorącej atmosferze w serockich inwestycjach oraz  przygotowaniom do nowego roku szkolne-
go. Podpowiadamy również, jak założyć firmę.

Zwracamy uwagę Państwa na obchody ważnych wydarzeń historycznych. Z tych minionych 
przedstawiamy relacje, a do uczestniczenia w nadchodzących uroczystościach, spotkaniach 
i wystawach okolicznościowych zapraszamy.

We wrześniu, korzystając jeszcze z letniej aury, będziemy świętować coroczne dożyn-
ki na Święcie Darów Ziemi w Woli Kiełpińskiej, a także wybierzemy się na KabaretSmile, by 
sprawdzić „Czy jest w Domu Kakao?”.

Przed nami już VI edycja Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw, 
który w tym roku odbywa się w sąsiedniej Somiance. Gminę Serock reprezentować będzie Sołec-
two Wierzbica. Zapraszamy do kibicowania naszym reprezentantom.

Chcemy zwrócić Państwa uwagę na źródła informacji o działaniach 
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, działaniach jego jednostek organizacyjnych i o wszel-
kich wydarzeniach z życia naszej gminy. Informacje te możecie Państwo znaleźć na naszej 
stronie internetowej www.serock.pl, z której przechodzi się na strony poszczególnych jedno-
stek organizacyjnych (górne menu z piktogramami).

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku: Serock Zaangażowany 
oraz na stronę, również na FB: Urząd Miasta i Gminy w Serocku.

Lajkujcie, udostępniajcie, bierzcie udział w konkursach!

 Przypominamy, że informacje, ogłoszenia, plakaty zamieszczane są również w gablotach in-
formacyjnych, które znajdują się w każdej miejscowościna terenie gminy oraz na banerach 
promocyjnych w kilku punktach miasta i gminy.

Redakcja
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Aktualności Inwestycje gminne

Przypominamy, że 6 września 2015 roku 
odbędzie się Referendum Ogólnokrajowe 
w sprawach o szczególnym znaczeniu dla 
państwa. Głosujący odpowiedzą w nim na 
trzy pytania, dotyczące wprowadzenia jedno-
mandatowych okręgów wyborczych w wybo-
rach do Sejmu, stosunku do dotychczasowe-
go sposobu finansowania partii politycznych 
z budżetu państwa oraz interpretacji zasad 
prawa podatkowego w razie wątpliwości na 
korzyść podatnika.

Pamiętaj o ważnych datach związanych 
z Referendum:

do dnia 19 sierpnia 2015 r.
zgłaszanie konsulowi zamiaru głosowania 

korespondencyjnego za granicą
od dnia 16 sierpnia 2015 r.
składanie przez żołnierzy pełniących za-

sadniczą lub okresową
do dnia 22 sierpnia 2015 r.
służbę wojskową oraz pełniących służ-

bę w charakterze kandydatów na żołnierzy 
zawodowych lub odbywających ćwiczenia 
i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników 
odbywających zasadniczą służbę w obronie 
cywilnej poza miejscem stałego zamieszka-
nia, policjantów z jednostek skoszarowanych, 
funkcjonariuszy BOR, Straży Granicznej, 
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Wię-
ziennej pełniących służbę w systemie skosza-
rowanym, wniosków o dopisanie do wybra-
nego przez nich spisu osób uprawnionych do 
udziału w referendum, sporządzonego dla 
miejscowości, w której odbywają służbę

do dnia 22 sierpnia 2015 r.
zgłaszanie burmistrzowi zamiaru głoso-

wania korespondencyjnego w kraju, w tym 
przy pomocy nakładek do karty do głosowa-
nia sporządzonych w alfabecie Braille’a

do dnia 1 września 2015 r.
składanie wniosków o dopisanie do spisu 

osób uprawnionych do udziału w referendum 
w wybranym przez siebie obwodzie głosowania

G Ł O S O WA N I E
6 września 2015 r.
godz. 6:00–22:00

HISTORYCZNE ROCZNICE

Rocznice porozumień sierpniowych 
z 1980 r. oraz wybuchu II wojny światowej 
obchodzimy w Serocku 31 sierpnia 2015 roku. 
Zapraszamy Państwa o godzinie 16:00 na ry-
nek, gdzie wspólnie uczcimy te historyczne 
wydarzenia oraz złożymy kwiaty przed tabli-
cą pamięci przy budynku ratusza.

We wrześniu przypomnimy również inne 
ważne wydarzenia z dziejów Ojczyzny:

17 września 1 939 r. – agresja sowiecka na 
Polskę

27 września 1939 r. – narodziny Polskiego 
Państwa Podziemnego

27 września 1939 r. – powstanie Szarych 
Szeregów

ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ

STRAŻ MIEJSKA APELUJE 
DO SPRZEDAJĄCYCH
NA TARGOWISKU

W dni targowe prosimy o parkowanie 
swoich pojazdów dostawczych wewnątrz ryn-
ku, który praktycznie zawsze jest niewykorzy-
stany. W celu wjazdu i wyjazdu ustawione są 
barierki z napisem „przejazd – nie zastawiać”. 
Obecnie pojazdy części osób handlujących 
zajmują miejsca parkingowe, niejednokrot-
nie po 2 – 3, stojąc niezgodnie z oznaczeniem 
poziomym wzdłuż jezdni, co uniemożliwia 
i utrudnia parkowanie osobom kupującym 
oraz zmusza je do parkowania niezgodnego
z przepisami ruchu drogowego. Ponadto przy-
pominamy, że parkowanie niezgodnie z ozna-
czeniem poziomym stanowi wykroczenie.

Komendant
 Straży Miejskiej w Serocku

Cezary Tudek

WNIOSKI
O STYPENDIUM SZKOLNE

W okresie od 1 do 15 września 2015 r. 
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Serocku 
ul. Kościuszki 15 można składać wnioski 
o stypendium szkolne. Przy rozpatrywaniu 
wniosków pod uwagę będzie brane kryte-
rium dochodowe, które zacznie obowią-
zywać od 1 października 2015 r. – 514 zł 
netto na osobę.

POWIAT LEGIONOWSKI 
ZAPRASZA

Zapraszamy mieszkańców do wzięcia 
udziału w tworzeniu Strategii Rozwoju Po-
wiatu Legionowskiego na lata 2015-2025. In-
formacje dotyczące konsultacji społecznych 
znajdują się na stronach www.powiat–legio-
nowski.pl oraz www.serock.pl

Wysoka temperatura na zewnątrz w sierp-
niu znakomicie odzwierciedla atmosferę in-
westycyjną w gminie Serock. 

Oto kilka najważniejszych inwestycji 
realizowanych w naszej gminie w ostatnim 
okresie:

Wykonawca Skanska S.A. realizuje prze-
budowę nawierzchni dróg gminnych od drogi 
krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Sza-
niawskiego i ul. Konwaliowa wraz z budową 
kanalizacji sanitarnej w ul. Szaniawskiego. 
Wykonawca wykonał już roboty budowlane 
w ul. Szkolnej (budowa nowego, lewego chod-
nika przy krawędzi jezdni, wraz z budową no-
wych zjazdów) i częściowo w ul. Konwaliowej 
i Dworkowej. Trwają prace przy budowie ka-
nalizacji sanitarnej w ul. Szaniawskiego - po 
ich zakończeniu rozpoczną się roboty drogo-
we. Zakończenie prac przewiduje się w poło-
wie listopada bieżącego roku. Gmina Serock 
w 2014 r. złożyła wniosek o dofinansowanie 
niniejszej inwestycji, w ramach Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych -  
wówczas znalazł się na liście rezerwowej. Uzy-
skane w wyniku przeprowadzonych procedur 
przetargowych przez innych beneficjentów 
tego programu oszczędności spowodowały, 
iż wniosek gminy został ostatecznie zakwa-
lifikowany do dofinansowania w kwocie nie-
spełna 720.000,00 zł. Wartość całej inwestycji: 
2.023.824,29 zł. 

Zakończenie budowy parkingu w miejsco-
wości Zegrze zgłosiła firma TOMBUD Firma 
Handlowo Usługowa z siedzibą w Wieliszewie. 
Zamawiający dokonał odbioru robót w dniu 
13.08.2015 r. Zadanie obejmowało budowę 
parkingu o obustronnych stanowiskach po-

cję budynku administracyjnego przy ul. Ko-
ściuszki 15 w Serocku. Termin składania ofert 
upłynął 18.08.2015 r. W wyznaczonym termi-
nie wpłynęło 2 oferty. Planowany zakres prac 
obejmuje wymianę pokrycia dachu, remont 
elewacji budynku, wykonanie instalacji odgro-
mowej oraz remont powierzchni piwnicznych.

W dniu 03.08.2015 r. ogłoszono przetarg 
nieograniczony  na budowę oświetlenia ul. 
Nasielskiej w miejscowości Borowa Góra. In-
westycja obejmuje budowę oświetlenia drogi 
za pomocą opraw oświetleniowych typu LED 
(26 szt.) zainstalowanych na słupach stalo-
wych, ocynkowanych. Termin składania ofert 
upłynął 19.08.2015 r.

tanę z ławostołem. Mieszkańcy będą mogli 
zatem podziwiać malownicze widoki Narwi 
relaksując się w cieniu altany.

2. Wykonawca Z.U.H BET-KAM s.c., Ta-
deusz Penkala i Eugeniusz Penkała, 84-240 
Reda, ul. Spacerowa 1a doposażył gminny 
plac zabaw w Borowej Górze. Dostarczył i za-
montował betonowy  stół do gry w tenisa sto-
łowego. Natomiast Wykonawca PPHU STYL 
– BUD mgr Małgorzata Świeca – Ignatiuk, 
Kluczyn 10, 22-235 Hańsk Pierwszy, wykonał 
ogrodzenie powyższego terenu.

W dniu 10.08.2015 r. ponownie ogłoszono 
przetarg nieograniczony na budowę wynie-
sionego przejścia dla pieszych wraz z odwod-
nieniem oraz przebudowa ogrodzeń w miej-
scowości Gąsiorowo. Pierwsze postępowanie 
zostało unieważnione w dniu 07.08.2015 r. 
z uwagi na fakt, iż do Zamawiającego nie 
wpłynęła żadna oferta. Nowy termin  składa-
nia ofert wyznaczono na 28.08.2015 r.

Zakończono czynności odbiorowe dla 
zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej z prze-
pompownią ścieków w Skubiance.” W ramach 
inwestycji wybudowano około 1300m kanału 
grawitacyjnego, ponad 700m kanału tłocznego, 
44 przyłącza w ulicach: Żeglarskiej, Jachtowej, 
Bosmańskiej, Kapitańskiej i Nawigatorów  oraz 
pompownię ścieków zlokalizowaną przy ulicy 
Nawigatorów. Łączna wartość zadania wynosiła 
1.541.961,26 zł. Inwestycja jest współfinansowa-
na przez Unię Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Zakończone zostały również inwestycje 
wykonywane w ramach Funduszy Sołeckich:

1. Pan Jacek Skośkiewicz prowadzący 
działalność gospodarczą pod nazwą Tartacz-
nictwo i Usługi Stolarskie Jacek Skośkiewicz 
z Borowej Góry wybudował w Wierzbicy al-

3. Nowym ogrodzeniem boiska wielofunk-
cyjnego mogą cieszyć się również mieszkańcy 
Nowej Wsi. Firma Usługi Remontowo – Bu-
dowlane Zbigniew Czaplicki, ul. Daszyńskiego 
10 B, 05-250 Radzymin wybudowała ogrodze-
nie w systemie panelowym. Wykonano ogro-
dzenie części południowej i wschodniej terenu.

4. W Jadwisinie firma PPHU „MEVIUS” 
Mateusz Cichowski, Majdan Brzezicki 42, 
21-050 Piaski zamontowała dodatkowe urzą-
dzenia na siłowni zewnętrznej: orbitrek elip-
tyczny jednostanowiskowy, wahadło/surfer 
dwustanowiskowy, biegacz jednostanowisko-
wy, twister trzystanowiskowy, koło Tai chi 
oraz jeździec konny jednostanowiskowy. Do-
datkowo zamontowano tablicę informacyjną.

Referat Przygotowania
i Realizacji Inwestycji

KOMUNIKAT NAWIGACYJNY 
NR 23/2015

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Warszawie informuje, że w zawiązku z pro-
wadzonymi pracami udrożnieniowymi - po-
głębiarskimi w ujściowym odcinku rzeki Bug 
i koniecznością przegrodzenia koryta ruro-
ciągami, z dniem 12.08.2015 zamknięty został 
całkowicie szlak żeglowny rzeki Bug w km 0-2 
do odwołania.

Janusz Klusek
Kierownik Nadzoru Wodnego w Dębem

„Bitwy Września 1939 roku
na Mazowszu”

Urząd Miasta i Gminy w Serocku
31 sierpnia – 13 września

2015 roku.

stojowych o wymiarach 2,5x5,0 m, jezdnię ma-
newrową o szerokości od  3 do 5 m oraz prze-
budowę istniejącego zjazdu indywidualnego, 
odwodnienie do 6 studni chłonnych poprzez 
wpusty deszczowe, oraz wykonanie oświetle-
nia terenu. W zakresie inwestycji wykonany 
bardzo oczekiwany przez mieszkańców próg 
zwalniający przy ul. Pułku Radio w Zegrzu. 
Wartość całego zadania to: 209.346,00 zł.

W dniu 03.08.2015 r. ponownie ogłoszony 
został przetarg nieograniczony na moderniza-
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Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w Serocku

Podstawowym uzasadnieniem dla realiza-
cji przedsięwzięcia mającego na celu budowę 
Centrum Sportu i Rekreacji w Serocku, jest 
fakt, iż Miasto i Gmina nie posiada aktualnie 
bazy w postaci hali sportowej, która umożli-
wiałaby organizację zajęć o charakterze re-
kreacyjnym i sportowym, jak również moż-
liwości przeprowadzania zawodów zarówno 
w skali krajowej jak i międzynarodowej. Z ro-
ku na rok liczniejsza, serocka społeczność, 
która prowadzi modny i popularyzowany 
w mediach aktywny tryb życia, czeka na re-
alizację tej inwestycji.

Stworzenie odpowiedniej infrastruk-
tury nie tylko korzystnie wpłynie na ofertę 
sportowo-rekreacyjną Miasta i Gminy oraz 
będzie promować zdrową i aktywną formę 
wypoczynku, ale sprawi również, że Miasto 
i Gmina otworzy się na rzesze osób uprawia-
jących dyscypliny halowe zarówno w wymia-
rze rekreacyjnym jak i profesjonalnym. Roz-
legła baza hotelowa o bardzo zróżnicowanym 
standardzie, pozwoli na przyciągnięcie pro-
fesjonalnych drużyn sportowych (krajowych 
i zagranicznych, w tym także na poziomie 
reprezentacyjnym) zainteresowanych odby-
waniem zgrupowań, meczy, turniejów oraz 
innych imprez.

Obecnie trwają bardzo zaawansowane 
prace projektowe w zakresie realizacji etapu 
1 inwestycji, zmierzające do osiągnięcia za-
mierzonego celu. Zakres inwestycji obejmu-
je rozbudowę istniejącego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji o nową infrastrukturę rekreacyjną 
i sportową. Teren przeznaczony na lokalizację 
Centrum Sportu i Rekreacji położony jest przy 
ul. Pułtuskiej na działkach nr ew. 1/13, 1/15 
z obrębu 6 oraz 175/15 z obrębu 25. Intencją 
Miasta i Gminy Serock jest jak najpełniejsza 
realizacja celów związanych z budową miej-
skiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, 
a więc uzyskanie atrakcyjnych, nowoczesnych, 
funkcjonalnych i spełniających wysokie stan-
dardy obiektów, przy wspólnej realizacji.

Całość przedsięwzięcia będzie polegać na 
stworzeniu:

I. W etapie 1
1) Kompleksu sportowego:
- pełnowymiarowej hali sportowej m.in. 

do piłki ręcznej, piłki siatkowej oraz koszy-
kówki wraz z trybunami na ok 250 miejsc) 
wraz z pełnym zapleczem szatniowo-prysz-
nicowym,

- siłowni,
- sali do judo,
- sali do squosha,
- dwóch sal do fitness,
- sali do tenisa stołowego,
- sali widowiskowo-kinowej na ok 200 

miejsc (rozdzielczość 4k, 4D, pełen dźwięk), 
- strzelnicy multimedialnej,

- kawiarni
- pomieszczeń biurowych oraz sklepów 

sportowych.
2) Pełnowymiarowego boiska piłkarskie-

go o nawierzchni trawiastej wraz z trybunami 

na ok 800 miejsc wraz z bieżnią tartanową, 
nawodnieniem oraz drenażem,

3) Parking, ciągi pieszo-jezdne, drogi po-
żarowe wraz z zagospodarowaniem terenu 
terenami zielonymi.

II. W etapie 2
a) Kompleks urządzonych terenów zie-

lonych o charakterze wypoczynkowo-rekre-
acyjnym, takich jak:

- Plac zabaw,
- Park linowy,
- Ekstremalna trasa dla rowerów,
- Zjeżdżalnia grawitacyjna wraz ze stacją,
- Ścieżki zdrowia;
b) Halę kortów do tenisa ziemnego;
c) Basen;
d) Przystań wodną.
Gmina planuje zakończyć projekt oraz 

uzyskać stosowne pozwolenia na realizację 
inwestycji w roku 2015. Wstępnie możemy 
określić, że całość inwestycji może się wahać 
w kwotach rzędu 35-40 mln zł. Dokładną 
wartość zadania będzie można podać po za-
kończeniu realizacji projektu oraz sporządze-
niu kosztorysu inwestorskiego całości obiek-
tu. Obecnie trwają prace dotyczące modelu 
finansowania przedsięwzięcia oraz ewentu-
alnych źródeł pozyskania dofinansowania 
ze środków zewnętrznych, które poniekąd 
warunkują rozpoczęcie realizacji oraz okres 
trwania budowy. O dalszych postępach prac 
będziemy Państwa na bieżąco informować za 
pośrednictwem naszej strony.

 Rok szkolny 2015/2016 ogłoszony 
Rokiem Otwartej Szkoły - przez Minister 
Edukacji Narodowej. 

Otwarta szkoła to taka, która otwiera się 
na kulturę, sztukę, sport, środowisko lokalne. 
Potrafi korzystać z tego co ją otacza. 

Ponadto Minister Edukacji ustaliła kie-
runki realizacji polityki oświatowej państwa 
na nadchodzący rok szkolny. 

Priorytetem działań będzie wzmocnienie 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczegól-

nym uwzględnieniem dzieci ze szczególnymi 
potrzebami edukacyjnymi w specjalistycznych 
ośrodkach, podniesienie jakości kształcenia 
w szkołach ponadgimnazjalnych, rozwijanie 
kompetencji czytelniczych oraz upowszechnia-
nie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, a tak-
że edukacja matematyczna i przyrodnicza. 

  W roku szkolnym 2015/2016 kontynu-
owany będzie program zaopatrzenia uczniów 
w bezpłatne podręczniki. Prawo do bezpłat-
nego dostępu do podręczników oraz materia-

łów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, przysługuje uczniom klas I, II, 
IV szkoły podstawowej oraz uczniom klasy 
I gimnazjum. Szczegóły programu na stronie 
www.oswiata.serock.pl 

Uczniowie klasy III szkoły podstawowej 
oraz uczniowie z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego mogą skorzystać 
z rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Szkoły podstawowe złożyły także wnio-
ski o przystąpienie do rządowego programu 

Przed Nowym Rokiem Szkolnym 

„Książki moich marzeń”. Po przyznaniu do-
tacji, szkoły będą mogły zakupić do bibliotek 
szkolnych takie książki, które lubią czytać 
uczniowie. 

 Od 1 września decyzją organu pro-
wadzącego w szkołach zostanie zatrudniona 
większa liczba specjalistów z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w tym: peda-
godzy specjalni, logopedzi, psycholodzy oraz 
inni specjaliści adekwatni do potrzeb uczniów 
ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

 W czasie wakacji prowadzone były 
remonty w szkołach. Największy zakres prac 
wykonywano w budynku Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum w Serocku, w którym wyko-
nano kapitalny remont 10 łazienek szkolnych 
z kompletną wymianą instalacji, dostosowa-
niem łazienek dla potrzeb osób niepełno-
sprawnych oraz przygotowano pomieszczenie 
szkoły na salę do zajęć specjalnych.

Do poszczególnych szkół i placówek 
uczniów dowozić będą następujące firmy:

• SP Serock, Gimnazjum Serock  oraz 
Przedszkole Serock, I trasa, - Przewóz Osób 
Krzysztof Kmoch, 07 – 203 Somianka, Jacko-
wo Górne 17,

• ZSP Wola Kiełpińska, II i III trasa, 
- Obsługa dwoma busami, Magnet – Trans,
05-180 Pomiechówek, Stare Orzechowo 34,

• SP Jadwisin, ZSP w Woli Kiełpińskiej, 
IV trasa, - Usługi Transportowe - Przewóz 
Osób Bogdan Raniszewski 07-200 Wyszków, 
ul. Janusza Korczaka 12,

• ZS w Zegrzu, V trasa, - „Sanimax 
– Transport s.c” Janusz Sosnowski i Monika 
Sosnowska, 01 -142 Warszawa, ul. Sokołow-
ska 9/286.

• Powiatowy Zespół Szkół i Placówek 
Specjalnych w Legionowie oraz placów-
ki specjalne w Warszawie. - Obsługa trze-
ma busami, Trans - Tom Tomasz Zieliński,
05 – 126 Nieporęt, ul. Dworcowa 4.

Od tego roku podniesiono wymagania 
przetargowe co do standardu wozów ob-
sługujących dowożenie uczniów do szkół, 
oczekując w autobusach wyposażenia w pa-
sy bezpieczeństwa na siedzeniach, w busach 
klimatyzacji oraz pojazdów z coraz nowszych 
roczników.

 Drodzy nauczyciele, drodzy ucznio-
wie wkrótce nowy rok szkolny, dla całej spo-
łeczności szkolnej to nowe wyzwania i nowe 
nadzieje. 

Życzymy Państwu, satysfakcji z wypełnia-
nia codziennych zadań edukacyjnych, dobrej 
atmosfery w przyjaznej i bezpiecznej szkole, 
aby uczniowie zdobywając wiedzę pod Pań-
stwa kierunkiem odczuwali to jako niezwykłą 
przygodę. 

ZOSiP

Ponadto w tym budynku wykonano re-
mont instalacji wentylacyjnej oraz zamonto-
wano ścianę mobilną w sali muzycznej, aby 
nadać pomieszczeniu większą funkcjonal-
ność.

Remont 2 łazienek z dostosowaniem ich 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych wyko-
nano także w Zespole Szkół w Zegrzu. Na-
tomiast przy budynku Przedszkola w Zegrzu 
wyremontowano schody zewnętrzne.

Prace remontowe o mniejszym zakresie 
wykonano w Przedszkolu w Serocku, wymie-
niając podłogi w dwóch salach przedszkol-
nych, a każda placówka oświatowa z udziałem 
pracowników gospodarczych wykonała drobne 
prace malarskie, naprawcze i konserwacyjne. 

 W wakacje Zespół Obsługi Szkół 
i Przedszkoli przeprowadził przetargi na 
usługi przewozowe dla uczniów.

Planując prowadzenie działalności go-
spodarczej w Polsce przyszły przedsiębiorca 
ma wiele możliwości, zarówno co do wyboru 
formy w jakiej będzie prowadził działalność, 
jak i samego sposobu rejestracji w odpowied-
nim rejestrze.

Działalność można prowadzić w formie:
- jednoosobowej,
- spółki cywilnej,
- spółki prawa handlowego (spółki oso-

bowej lub kapitałowej),
- przedstawicielstwa przedsiębiorcy za-

granicznego.
Najpopularniejsze w Polsce jest prowa-

dzenie działalności jako samozatrudniony 
(jednoosobowa działalność gospodarcza) 

oraz w formie spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością.

W przypadku działalności w formie jed-
noosobowej lub spółki cywilnej przedsiębior-
ca musi wpisać się do rejestru prowadzonego 
przez Ministra Gospodarki – Centralnej Ewi-
dencji i Informacji o Działalności Gospodar-
czej (CEIDG).

Jest to jawny, ogólnodostępny on-line re-
jestr zawierający spis wszystkich przedsiębior-
ców jednoosobowych i spółek cywilnych.

Co ważne, rejestracja w CEIDG jest 
bezpłatna. Z faktu figurowania w rejestrze 
przedsiębiorców nie są pobierane żadne 
opłaty. Minister Gospodarki, urząd skarbo-
wy ani inny organ administracji nigdy nie 

żądają od przedsiębiorcy dokonania przele-
wu z tytułu wpisu do CEIDG.

Przed przystąpieniem do rejestracji dzia-
łalności niezbędne jest zebranie podstawo-
wych informacji. 

Firma przedsiębiorcy
Jedną z istotniejszych informacji jest firma 

przedsiębiorcy, czyli nazwa, pod jaką będzie 
figurował w Rejestrze. Zgodnie z przepisami 
firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. 
Oznacza to, że firma (nazwa) przedsiębiorcy 
podana w CEIDG musi zawierać co najmniej 
imię i nazwisko wnioskodawcy – np. Jan Ko-
walski. Możliwe jest dodanie do firmy innych 
elementów, np. określających profil działalno-

Jak założyć firmę?



8 INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK 9INFORMATOR MIASTA I GMINY SEROCK

ści – np. Jan Kowalski dorabianie kluczy. Moż-
liwe jest dodanie również nazwy fantazyjnej 
– np. Jan Kowalski – Czarna Perła.

Data rozpoczęcia działalności
Data wskazana na wniosku jako data roz-

poczęcia działalności nie może być wcześniej-
sza niż data złożenia wniosku CEIDG.

Miejsce prowadzenia działalności
Miejscem prowadzenia działalności jest 

adres (nazwa ulicy, numer budynku, miesz-
kania) albo nietypowe miejsce (np. pawilon 
nr X w przejściu podziemnym pod ulicą Y na 
wysokości budynku o numerze Z, albo pawi-
lon nr X w galerii handlowej Y przy ulicy Z).

Kody działalności gospodarczej
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD) 

to numeryczne określenie rodzaju działalno-
ści gospodarczej. Kody mają charakter mię-
dzynarodowy i są wykorzystywane do prowa-
dzenia badań statystycznych.

Wybór formy opodatkowania, wpłaty 
zaliczki i rodzaj prowadzonej dokumenta-
cji rachunkowej

We wniosku CEIDG przedsiębiorca 
określa także wybór formy opodatkowania 
podatkiem PIT oraz podaje informacje, czy 
zaliczki na PIT będzie wpłacał co miesiąc czy 
co kwartał.

Ponadto na etapie rejestracji należy 
określić w jakiej formie będzie prowadzona 
rachunkowość. Najczęściej przedsiębiorcy 
wybierają podatkową księgę przychodów 
i rozchodów, czyli prostą formę ewidencjo-
nowania kosztów i przychodów.

Rachunek bankowy
Wskazanie numeru rachunku bankowego 

w CEIDG nie jest obowiązkowe. Jeżeli przed-
siębiorca dysponuje rachunkiem bankowym, 
we wniosku wskazuje numery rachunków  
związane z prowadzeniem działalności go-
spodarczej. Przedsiębiorca może posiadać 
rachunek firmowy lub rachunek założony na 
osobę fizyczną (np. sprzed rozpoczęcia dzia-
łalności).

ZŁOŻENIE WNIOSKU O WPIS DO 
CEIDG

Osoba fizyczna, która chce rozpocząć 
działalność gospodarczą, składa wniosek 
o wpis do Centralnej Ewidencji i Informa-
cji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). 
Wniosek składa się poprzez wypełnienie 
i wysłanie podpisanego formularza CE-
IDG-1. Wniosek można złożyć za pośred-
nictwem urzędu gminy (w formie papiero-
wej) lub drogą elektroniczną.

1. Złożenie wniosku o wpis do CEIDG 
w urzędzie gminy osobiście

Osoba, która zakłada działalność go-
spodarczą, może wypełnić wniosek o wpis 
do CEIDG w wersji papierowej, na odpo-
wiednim formularzu (pobranym ze stron 
www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl, 
ePUAP), podpisać go własnoręcznie i za-
nieść go do urzędu gminy. Pracownik gmi-
ny potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie 
wniosku. Następnie przekształca wniosek 
na formę dokumentu elektronicznego, opa-
truje go podpisem elektronicznym lub pod-
pisuje podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP i przesyła do CEIDG nie 
później niż następnego dnia od jego otrzy-
mania. 

Wpis zostaje dokonany z chwilą za-
mieszczenia danych w CEIDG.

Ponieważ organ gminy zobowiązany jest po-
twierdzić tożsamość przedsiębiorcy, konieczne 
jest zabranie ze sobą dowodu osobistego lub in-
nego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

W opisany powyżej sposób wniosek o wpis 
do CEIDG może również złożyć pełnomocnik 
ustanowiony na zasadach ogólnych.

Przedsiębiorca może podjąć działalność 
gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis 
do CEIDG.

W celu złożenia wniosku zapraszamy 
do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, po-
kój nr 1 (przy okienku) na parterze. Telefon 
kontaktowy: 0 22 782 88 35

2. Forma elektroniczna
Formularz CEIDG-1, który ma być złożo-

ny drogą elektroniczną, jest dostępny:

• na stronach internetowych www.firma.
gov.pl  lub www.ceidg.gov.pl,

• poprzez Elektroniczną Platformę Usług 
Administracji Publicznej (ePUAP).

Wniosek o wpis do CEIDG musi być pod-
pisany z użyciem:

• podpisu elektronicznego, weryfikowane-
go za pomocą kwalifikowanego certyfikatu,

• podpisu potwierdzonego Profilem Za-
ufanym w ramach ePUAP (bezpłatny).

Przyszły przedsiębiorca wypełnia formu-
larz na stronie internetowej www.firma.gov.pl 
lub www.ceidg.gov.pl i podpisuje go podpi-
sem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.

Wpis do ewidencji działalności gospo-
darczej dokonuje się z chwilą zamieszcze-
nia danych w CEIDG, nie później niż na-
stępnego dnia roboczego po dniu wpływu 
wniosku do CEIDG.

Wpis do CEIDG jest dokonywany, jeśli 
wniosek jest poprawny oraz jeśli został złożo-
ny przez osobę do tego uprawnioną.

System CEIDG prześle wnioskodawcy 
na wskazany adres poczty elektronicznej po-
twierdzenie złożenia wniosku.

Dane przedsiębiorcy będą widoczne na 
stronie CEIDG najpóźniej po trzech dniach 
roboczych od dokonania wpisu.

3. Dostęp anonimowy (przygotowanie
w komputerze wniosku do złożenia w gminie)

Przyszły przedsiębiorca może również wy-
pełnić formularz na stronie internetowej CEIDG 
(www.firma.gov.pl lub www.ceidg.gov.pl), a na-
stępnie wydrukować, podpisać odręcznie i za-
nieść go wybranego przez siebie urzędu gminy 
(na mocy ustawy o sdg działalność gospodarczą 
można zarejestrować w dowolnie wybranym 
urzędzie gminy). Na wydruku umieszczony 
zostanie unikalny kod kreskowy, który pozwoli 
urzędnikowi w gminie na odnalezienie wypeł-
nionego formularza w systemie CEIDG, spraw-
dzenie poprawności i rejestrację go.

Więcej szczegółowych informacji na 
temat rejestracji działalności gospodarczej 
można uzyskać na stronie internetowej: www.
biznes.gov.pl

Źródło: www.biznes.gov.pl

W dniu 14 sierpnia 2015 roku, w naszej 
gminie obchodziliśmy „Święto Wojska Pol-
skiego”. Jak co roku impreza odbyła się w Ze-
grzu. Organizatorami przedsięwzięcia byli: 
Miasto i Gmina Serock, Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Serocku  oraz Klub Centrum 
Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. 
Na scenie można było podziwiać zespół szan-

towy „Stara Kuźnia”, grupę taneczną Paheli, 
która zaprezentowała indyjski taniec bolly-
wood oraz coverową grupę „V bieg” śpiewa-
jącą i grającą przeboje Budki Suflera.  Gdy już 
słońce zaszło, na niebie rozbłysły sztucznie 
ognie. Po ich pokazie rozpoczęła się dyskote-
ka, trwająca aż do północy. Dyskotekę popro-
wadzili DJ Parys i DJ Wujo.

Podczas pikniku dodatkowymi atrakcja-
mi były: zabawy dla dzieci, warsztaty flory-
styczne przygotowane przez grupę Cosinus, 
sowy, które widzowie mogli pogłaskać i do-
wiedzieć się czegoś o ich zwyczajach (dzięki 
Pani Ani z organizacji Sowia Dziupla), ga-
stronomia oraz spotkanie z mistrzami woj-
skowej grupy sportowej, trenującymi na co 

dzień w Centrum Szkolenia Łączności i In-
formatyki w Zegrzu.

Całą imprezę poprowadziła Pani kierow-
nik Klubu CSŁiI w Zegrzu - Betina Dubiel 

oraz wokalista grupy Stara Kuźnia – Grze-
gorz Ostrowski. Podczas Pikniku przybyłych 
gości powitał również Dyrektor Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Serocku – Tomasz 

Gęsikowski. Ze sceny popłynęły życzenia dla 
żołnierzy, bo to przecież w uznaniu ich zasług 
została zorganizowana piątkowa impreza.

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku 

Święto Wojska Polskiego

Fontanna Muzyki po raz trzeci…
W niedzielny wieczór na rynku w Seroc-

ku zgromadzonych widzów czarowała mu-
zyka klasyczna. Ewelina Kliczkowska (flet), 
Mateusz Zaziębło (skrzypce) oraz Adam Sy-
chowski (fortepian) zagrali największe prze-
boje Vivaldiego, Bacha, Mozarta, Debussy’e-
go, Poulenca, Czajkowskiego.

Na rynku pojawili się widzowie, któ-
rzy przyszli specjalnie na to wydarzenie, 
jak również Ci, których podczas spaceru 

„zwabiła” przepiękna gra dyplomowanych 
muzyków. Wszyscy wykonawcy koncertują 
zarówno w kraju jak i za granicami Polski, 
współpracują z najwyższej klasy muzykami 
oraz uświetniają duże wydarzenia kultural-
ne. Tym bardziej jesteśmy dumni, że wystą-
pili w Serocku, dzieląc się z widzami swoją 
niezwykłą pasją. Za tę cudowną podróż w  
świat dźwięków muzyki klasycznej, wyko-
nawcom podziękował Dyrektor Centrum 

Kultury i Czytelnictwa w Serocku – Tomasz 
Gęsikowski, który jednocześnie obiecał wi-
dzom więcej takich cudownych koncertów 
już w przyszłe wakacje. Dyrektor zaprosił 
widzów na najbliższe przedsięwzięcia orga-
nizowane przez Centrum. O nich wszyst-
kich będziemy Państwa informować m.in. 
na naszej stronie internetowej www.kultura.
serock.pl 

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku 
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Uroczystości związane z obchodami 
71 rocznicy Powstania Warszawskiego roz-
poczęły się w serockiej Bibliotece o godzinie 
12.00. O warszawskiej ferajnie z czasów Po-
wstania opowiedzieli aktorzy Karina Seweryn 
oraz Tomasz Gęsikowski. Aktorzy Przypo-
mnieli czym było powstanie, przybliżyli mło-
dzieży jak wyglądała Warszawa w czasie walk. 
Dzieci dowiedziały się, że 71 lat temu życie 
nie było takie proste i kolorowe jak teraz.

Jak wytłumaczyć dziecku czym jest woj-
na? Niełatwe zadanie... Pani Karinie i Panu 
Tomaszowi udało się to, dzięki książkom 

W dniu 12 sierpnia do sali widowiskowej 
CKiCz w Serocku, wprost z dzikiego zacho-
du przybył Pony Ekspres (Teatr Wariacja) ze 
spektaklem teatralnym pt. „Kowboj Lacky”.

Podczas spektaklu poznaliśmy prze-
uroczą Marry Jane, która nauczyła dzieci 
kilku słów w języku angielskim. Kowboj 
Laky zaś, swoim wesołym koniem Jolly, 
brawurowo i z poczuciem humoru do-
starczali pocztę w Pony Ekspresie. Kiedy 
Lacky rozpoczął budowę telegrafu prze-
szkadzali mu w tym Indianie, którzy nie 

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Seroc-
ku oprócz bogatego programu letnich imprez 
kulturalnych i  rodzinnych przygotowało dla 
dzieci i młodzieży warsztaty.

Pierwsze z cyklu odbyły się warsztaty
„w krainie bębnów”. Warsztaty poprowadził 
Krzysztof Wawrzyniak, który uczył dzieci 
gry na bębnach poprzez zabawę. Warsztaty 
rytmiczno-bębniarskie były podróżą w świat 
rytmu i egzotycznych instrumentów per-
kusyjnych. Bęben i rytm na nim grany jest 
znakomitym sposobem na pierwszy kontakt 
z muzyką i  instrumentami. Poczucie rytmu 
u dzieci jest wręcz intuicyjne. Instruktor 
stworzył możliwość twórczego wykorzy-
stania tej zdolności - mogliśmy to usłyszeć. 
W trakcie spotkania dzieci poznały także 
inne instrumenty takie, jak Bongosy, Conga, 
Cajon oraz bum bum rurki, Cabasa, Cow-
bell, Block, Agogo, Guiro i inne grzechotki 
oraz dzwonki. W drugiej części warsztatów 
udział wzięły starsze dzieci, młodzież oraz 
dorośli. Nauczyli się różnych technik gry, 
wydobywania dźwięków, wychwytywania 
rytmu z melodii. Doskonalili oni umiejętno-
ści modyfikowania podziałów oraz  grania 

wykonywali prace ceramiczne za pomocą 
różnych technik. Poznali też kilka metod ich 
ozdabiania. Po wstępnym wykładzie, w ruch 
poszły wałki, foremki, pieczątki i serwet-
ki do odciskania w glinie. Zaangażowani 
byli wszyscy uczestnicy. Uruchomiona wy-
obraźnia spowodowała, że uczetsnikom nie 
wystarczały gotowe foremki, i zaczęli sami 
wymyślać i tworzyć różne kształty i wzory. 
Dzieci wykonały najróżniejsze i niepowta-
rzalne prace, które potem mogły zabrać do 
domu.

Wiele szczęścia przyniosły z pewnością 
następne warsztaty plastyczne. Jak niewiele 
potrzeba do szczęścia przekonały się dzieci 
biorące udział w warsztatach plastycznych 
prowadzonych przez Panią Agatę Szysz-
kę-Wojciechowską. Zaledwie kula, trochę 
szpilek i kolorowej wstążki, patyk, doni-
ca, oasis i coś do dekoracji. Wystarczyło 
wszystko połączyć według wskazówek in-
struktorki i dodać trochę własnej inwencji. 
Dzięki temu powstało mnóstwo tęczowych 
drzewek szczęścia i bezcennych uśmiechów 
na twarzach dzieci.

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku 

m.in. Joanny Papuzińskiej oraz Moniki Ko-
waleczko – Szumowskiej.

Te właśnie książki, z pięknymi,  malar-
skimi ilustracjami,  przedstawiające wojnę 
oczami dzieci, pozwoliły poważnie poroz-
mawiać z dziećmi o wojnie, nie wykraczając 
poza bezpieczne obrazy i emocje.  W czasie 
spotkania dorośli mogli obejrzeć film pt. 
„Powstanie Warszawskie – prawdziwy ob-
raz Powstania”.

Książki oraz film dostępne są w serockiej 
Bibliotece.

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku 

1.VIII 1944 Pamiętamy

Warsztaty dla dzieci w ramach lata w mieście

w różnych stylach muzycznych świetnie się 
przy tym bawiąc.

Kolejne z cyklu warsztaty ceramiczne 
odbyły się pod kierunkiem – Pani Bogu-
sławy Żaczkiewicz. Uczestnicy warsztatów 

Spektakl teatralny „Kowboj Lacky”

W rekordowe sobotnie upały 8 sierpnia, 
mieszkańcy naszej gminy i turyści bawili się 
na Pikniku Rodzinnym w Serocku. Mimo le-
jącego się żaru z nieba na placu przy Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Serocku pojawiły się 
całe rodziny chętne do zabawy.

Przybyłych gości przywitał dobrze już 
znany i lubiany w Serocku aktor Stanisław 
Banasiuk. Letnimi przebojami zaś rozkołysali 
publiczność podopieczni Pani Mai Radom-
skiej z zespołu InCanto (Klaudia Krawczyk, 
Joanna Gorczyńska i Łukasz Dziaduszek).

Pan Stanisław przygotował na piknik gry 
i zabawy zarówno dla dzieci, jak i dla doro-
słych. Konkurencjom towarzyszył śmiech, 
radość ale i chęć zwycięstwa, pojawili się też 
kibice i „trenerzy”(rodzice chcieli choć z da-
leka wspomóc swoje pociechy).

Dla najmłodszych wystąpił teatr Wariacja 
ze spektaklem „Duch Indianina”.

Interaktywne widowisko bardzo spodo-
bało się publiczności. Do zabawy, jak przy-
stało na piknik rodzinny, włączyły się dzieci 
i rodzice.

Tego dnia na scenie obok artystów mogli 
zaistnieć również uczestnicy pikniku. Okazją do 
tego był m.in. kolejny punkt programu – pokaz 
cyrkowy Macieja Borzy – klauna Lolo, który ba-
wił zebranych cyrkowymi sztuczkami, angażu-
jąc jednocześnie do pomocy publiczność.

Prowadzący nie pozwolił ani na chwilę 
wytchnienia naszym widzom i gdy na scenie 
trwały zmiany techniczne - zaprosił zebra-
nych do kolejnych zabawnych konkursów: 
dziewczęta wiązały i rozwiązywały…. sznurki, 
a panowie w pięknych fartuszkach bili… pianę 

- wszyscy uczestnicy zabaw i konkursów otrzy-
mali nagrody i słodycze.

Następnie na scenie pojawili się (sądząc 
po reakcji publiczności) długo oczekiwani ar-
tyści – zespół Play Boys i rozpoczęło się istne 
szaleństwo – widzowie prowadzeni przez wo-
kalistę bawili się WYŚMIENICIE!!!

Tak roztańczonej publiczności nie mogli-
śmy zaproponować nic innego jak dyskotekę 
oraz zabawy przy rytmach proponowanych 
przez DJ-a Damiana Sikorę.

Jesteśmy przekonani (choć w prognozach 
pogody sądzono inaczej), że najgoręcej w so-
botę było w Serocku. Nasi dzielni strażacy za 
pomocą kurtynek wodnych i sprzętu strażac-
kiego pilnowali, aby nie doszło do wrzenia. 
Dziękujemy im za to serdecznie.

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku 

Piknik Rodzinny

pozwolili ścinać drzew. Dzieci początkowo 
uczestniczyły w tworzeniu linii telegra-
ficznej, ale na prośbę Indian, aby chronić 
lasy stworzyły głuchy telefon świetnie się 
przy tym bawiąc. 

Aktorzy teatru Wariacja, w skład którego 
wchodzą Lidia Sycz oraz Michał Głowacki, 
po raz kolejny rozbawili publiczność do łez. 
Podczas zabaw z widownią stworzyli przeza-
bawne improwizacje, które umiejętnie wpletli 
w treść przedstawienia teatralnego.

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku 
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SEROCKI
MIEJSCOWNIK

KRAJOZNAWCZO – TURYSTYCZNY PRZEWODNIK PO GMINIE

Odcinek 49 - WIERZBICA

Generałowa Małachowska
Benigna z Wojszyków Małachowska (1795-1873), jako żona słynnego generała Kazimierza Małachowskiego (1765-1845), w pewnym 
momencie zastępcy naczelnego wodza powstania listopadowego, była jedną z najważniejszych kobiet życia publicznego tego czasu. 
Stawiana jest obok takich postaci jak Klementyna z Tańskich Hoffmanowa, Klaudyna z Działyńskich Potocka, czy Emilia Szczaniecka, 
których działalność nie ograniczała się do pomocy rannym w lazaretach czy zbierania kosztowności i pieniędzy na potrzeby wojska, 
ale miała wpływ na wzmacnianie uczuć patriotycznych na ulicach Warszawy, sali sejmowej oraz w szeregach wojska. 
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Benigna Małachowska urodziła się 18 sierpnia 1795 r. 
w Wierzbicy koło Serocka. Jej ojciec Wojciech, był człowie-
kiem wykształconym, który w młodości kształcił się na 
księdza w Wiedniu. Założywszy rodzinę został dzierżawcą 
wsi Wierzbica, wchodzącej w skład ekonomii golątkowskiej, 
a w czasach pruskich prowadził tam też pocztę. Matka z do-
mu Ernst, była po ojcu pół-Angielką.

Pierwotnie nazwisko rodziny brzmiało Wójcik, zapisywane 
w dwóch formach – Woyczyk lub Wojczyk ostatecznie utrwalone 
w mniej pospolitej formie jako Wojszyk, co potwierdzają inskryp-
cje nagrobne rodzeństwa Benigny na warszawskich Powązkach. 
Benigna miała liczne rodzeństwo. Jej dwóch braci (Tomasz i Łu-
kasz) służyło w Legionach Polskich, a później walczyło w polskich 
pułkach w Hiszpanii. Dwu innych – August (później dzierżawił 
wieś Powielin) i Jan wstąpiło do wojska w okresie Księstwa War-
szawskiego, a piąty został księdzem. Miała też dwie siostry; Józefę, 
która poślubiła stacjonującego w Serocku por. Antoniego Czer-
mińskiego, z 2 kompani inwalidów i weteranów oraz Teklę, która 
poślubiła  por. Floriana Marczewskiego inżyniera z Modlina.

W wieku 10 lat została oddana na pensję pani Lacasse 
w Warszawie, w której spędziła kilka lat. O jej życiu i rodzinie 
wiemy sporo, gdyż zostawiła po sobie 4 tomy pamiętników 
złożonych w Muzeum Polskim w Raperswillu. Ich streszczenie 
wydała w 1896 r. w Roczniku Samborskim Seweryna Duchiń-
ska, a ich pełną wersję dotyczącą okresu powstania listopado-
wego i emigracji wydano we Lwowie w 1919  r.

W 1809 lub 1810 r. miało miejsce romantyczne zda-
rzenie, które zmieniło losy Benigny. Zapoczątkowało je 
energiczne wystąpienie wobec żołnierzy z 1 pułku piechoty 
stojącego w Serocku, którzy bezprawnie paśli konie na łąkach 
należących do Wierzbicy. Wieść o tym dotarła do ich dowódcy, 
pułkownika Kazimierza Małachowskiego (pisząc poprzednio 
w Miejscowniku o Wierzbicy błędnie podałem, że był wtedy 
komendantem twierdzy Serock), który postanowił poznać 
śmiała pannę. Wiedząc, że rodzina Wojszyków w niedzielę 
będzie na mszy w kościele w Dzierżeninie, też tam pojechał. 
Po mszy przedstawił się jej rodzicom i w rezultacie został 
zaproszony do złożenia wizyty. Rodzinie zapewne zaimpono-
wało zainteresowanie słynnego pułkownika ich córką. Jego 
żołnierskie opowieści o bitwie pod Racławicami u boku Ta-
deusza Kościuszki, o Legionach Polskich we Włoszech, o wy-
prawie na San Domingo, o bitwie pod Raszynem, wywarły 
olbrzymie wrażenie na młodziutkiej dziewczynie.  Wzajemne 
zauroczenie powodowało, że duża różnica wieku nie była 
żadną przeszkodą i szybko doszło do zawarcia małżeństwa. 
Chociaż później, w czasie powstania napisze – „Czemuż Mąż 
mój nie jest młodszy choć o lat 10, czemu nie mamy syna”. Ślub 
miał miejsce w wierzbickim dworze 10 października 1810 r. 
Odtąd stała się też wierną towarzyszką życia słynnego gene-
rała. W okresie Królestwa Polskiego Kazimierz Małachowski 
w latach 1815-1818 był komendantem twierdzy Modlin, 
a po wzięciu dymisji osiadł w Wierzbicy, której stał się dzier-
żawcą. O wybuchu powstania listopadowego dowiedział się 
w koszarach w Serocku, wracając z Warszawy. Następnego 
dnia wieczorem też pojechał do koszar na rozmowę z ppłk 
Czołczyńskim, dowódcą stojącego tu garnizonem batalionu
z 8 pułku piechoty, gdzie spotkał też dowódcę pułku płk Skrzy-
neckiego. Postanowił wrócić do służby, bo „znalazłyby się i siły 
i wiek by nie był przeszkodą, gdyby można zrzucić jarzmo tyra-
na”. Oficjalnie nastąpiło to 10 grudnia1830 r., ale wcześniej 
generał wydał kowalom żelazo, by wykuli dla wszystkich 
mężczyzn z Wierzbicy kosy, które im wręczył przed wyjazdem 
do Warszawy. W folwarku umieszczono konie 1 baterii artyle-
rii lekkokonnej, dowodzonej przez ppłk Konarskiego. 

Przebywająca większość czasu w Warszawie i angażu-
jąca się w różną działalność Benigna ze wzruszeniem opisuje 
swój pobyt u boku męża w Serocku w dniach 17-19 stycznia 
1831 r. „W kwaterze Męża w Serocku 3 dniu, mogę powiedzieć 
szczęścia, przebiegły mi szybko. Widziałam dach i kominy domu 
naszego w Wierzbicy, a przecież chęć nie wzięła do niego. Tam, 
pomyślałam sobie, stojąc na pagórku i przyglądając się rodzin-
nej chacie, tam wzięłam życie, tam wiele chwil szczęśliwych 
ubiegło . Dziś pusty, samotny stoisz domku mój”.

Po upadku powstania udała się w ślad za mężem na 
emigrację, przez Prusy do Francji, gdzie obydwoje zmarli.

W ramach represji Wierzbica została skonfiskowana 
przez władze rosyjskie, mimo iż Benigna starała się przeka-
zać prawa do niej swemu bratu – kpt. Janowi Wojszykowi.

Sławomir Jakubczak

gen. Kazimierz Małachowski

Grób rodziny Marczewskich

Płyta z inskrypcją Tekli z Wojszyków Grób Wojszyków i Kulczyckich

Grób Jana Wojszyka
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Od kilku lat w Jadwisinie organizowane 
są pikniki integracyjne o charakterze spor-
towym, Również w tym roku, pod koniec 
czerwca, społecznicy z gminy Serock, i nie 
tylko, zorganizowali Społeczny Piknik Spor-
towo-Integracyjny Jadwisin 2015.

Najbardziej popularną dyscypliną w któ-
rej toczyła się rywalizacja podczas pikniku, 
była piłka nożna. Zawodnicy rywalizowali ze 
sobą w trzech kategoriach wiekowych, naj-
młodsi adepci z rocznika 2008 ( trener Maciej 
Wikiera), rocznik 2006-2007 ( trener Krzysz-
tof Szymański) oraz kategoria OPEN.

Obserwując zmagania najmłodszych za-
wodników, cieszyliśmy się z faktu, iż z roku na 
rok, rośnie liczba dzieci trenujących piłkę nożną 
w naszej gminie, jak również poziom umiejęt-
ności prezentowanych przez najmłodszych za-
wodników stale rośnie. Jest to zasługą, zaanga-
żowania rodziców oraz ciężkiej pracy, młodych, 
ambitnych trenerów, którzy wraz z dzieciakami,  
kochają to co robią - mówi Rafał Tyka.

W kategorii Open rywalizowało ze sobą 
sześć drużyn, oczywiście rywalizacja toczyła 
się na bardzo wysokim poziomie, ale w opar-
ciu o zasady fair play, nad czym czuwał sędzia 
Pan Marek Szajda. 

Rywalizacja we wszystkich kategoriach 

wiekowych, została podsumowana wręcze-
niem piłek za czołowe lokaty, medalu dla każ-
dego zawodnika bez wyjątku, oraz kuponu na 
darmową kiełbaskę i grochówkę.

Zmagania w kategorii Open zakończy-
ły się następująco, 1 miejsce - UKS Sokół I 
(trener Tomasz Jaczyński), 2 miejsce - Turyn, 
3 miejsce - GKS ŁACHA, 4 miejsce - Wetera-
ni I, 5 miejsce - Weterani II, 6 miejsce - UKS 
Sokół II (trener T. Jaczyński).

Ozdobą pikniku był box  kilkukrotne-
go Mistrza Świata w paralotniarstwie Pawła 
Kozarzewskiego, gdzie zainteresowani mogli
z mistrzem porozmawiać o jego pasji, obej-
rzeć filmy z jego lotów, oraz osobiście zasiąść 
za sterami tandemu, gdzie wskazówek odno-
śnie obsługi sprzętu udzielała miła Karolina 
oraz Mariusz, członkowie teamu .

 Wielkim zainteresowaniem wśród naj-
młodszych cieszyły się również przejażdżki 
starymi motocyklami z członkami Serockiej 
Grupy Motocyklowej KORBOWODY oraz 
stoisko Grupy Rekonstrukcji Historycznej 
Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” z War-
szawy, pod kierownictwem niezawodnego 
jak zawsze Janka Dubiela z Jadwisina. Dużym 
,,wzięciem,, cieszyły się  wśród dzieci rywali-
zacje sportowe, które prowadził lubiany Szy-

man (brawa za wyniki dla Julki Zakrzewskiej, 
Piotrusia Lisieckiego i Kuby Kopacza) oraz 
namiot Klubu Talentów Planeta ze Stasiego 
Lasu,w którym można było samemu stwo-
rzyć  grę komputerową, pograć w szachy pod 
okiem mistrza, czy pomalować sobie buźkę. 
Oprócz tego na dzieci i dorosłych czekały 
zjeżdżalnie, zamki, stoiska z zabawkami, watą 
cukrową, swojskimi ciastami oraz smaczne 
potrawy z grilla.

Punktem kulminacyjnym imprezy była lo-
teria, w której każdy los był na wagę wygranej, 
a wylosować między innymi można było vo-
uchery do restauracji, paintball oraz piłki, sprzęt 
sportowy, zabawki, upominki etc, jak również 
voucher na lot tandemem z Pawłem Kozarzew-
skim, który na zakończenie imprezy zaprezen-
tował się publiczności podczas podniebnych 
akrobacji  zatykających dech w piersiach. 

Chciałbym bardzo podziękować wszyst-
kim za udział w pikniku, a w szczególności 
osobom i instytucjom, bez których zorgani-
zowanie pikniku byłoby niemożliwe - kwituje 
Rafał Tyka.

Lista organizatorów i sponsorów pod ad-
resem internetowym

http://www.serock.pl/redir,index?wiece-
j=5458&wiecej_news=1Podziekowania

Jadwisin integracją stoi!
W dniu 15 sierpnia podczas odpu-

stu Święta Matki Boskiej Zielnej w Woli 
Kiełpińskiej odbył się po raz dziewiąty 
konkurs ZIELE ROKU 2015. W konkur-
sie wzięło udział 36 uczestników z terenu 
gminy Serock. Miłym akcentem był duży 
udział dzieci w konkursie. Konkurs orga-
nizowany był  przez Mazowiecki Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Sto-
warzyszenie Wspólnota Lokalna oraz Pro-
boszcza Parafii Zegrze z siedzibą w Woli 
Kiełpińskiej.  

Uczestnicy konkursu wykonali kompozy-
cje ze zbóż, kwiatów i ziół. 

Komisja konkursowa w składzie: Prze-
wodniczący - Artur Pozorek, Członkowie 
- Jolanta Kaczmarska, Marian Malinowski, 
Zofia Pietrzyk i Alicja Zakrzewska dokonała 
następującej oceny:

I – miejsce Halina Nałęcz zam. Marynino 
II – miejsce  Elżbieta Rasińska zam.  Szadki
III – Monika Gutowska zam. Ludwinowo 

Dębskie 

Ziele Roku 2015
Komisja również przyznała dwa wyróż-

nienia dla:
Marty Rasińskiej zam. Wola Smolana 
Natalii Wawrzyńskiej zam. Stanisławowo.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzyma-

li upominki w postaci rękawic kuchennych 
z magnesem natomiast laureatki konkursu 

zostały docenione nagrodami rzeczowymi. 
Nagrody i upominki zostały ufundowane 
przez Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna Po-
wiatu Legionowskiego.

Gratuluję laureatom oraz dziękuję wszyst-
kim za udział w konkursie.

Teresa Krzyczkowska

Pogłębianie relacji między miastami part-
nerskimi może być niezwykle „malownicze” - 
do takiego wniosku doszli zapewne uczestnicy 
Międzynarodowego Pleneru Artystycznego 
„Powiat Tarnogórski – Kalety Zielona 2015”, 
który odbywał się Kaletach od 2 do12 sierp-
nia. Plener, zorganizowany przez Stowarzysze-
nie Artystów Śląskich „Staś” przy współpracy 
z Powiatem Tarnogórski, Miastem Radzion-
ków, Miastem Kalety i Gminą Świerklaniec, 
odbywał się w pięknych tarnogórskich kra-
jobrazach. Wzięło w nim udział 22 artystów 
- część z nich przyjechała z Niemiec, pozostali 

to mieszkańcy kilku polskich miejscowości, 
głównie z powiatu tarnogórskiego – ale nie 
tylko. Gminę Serock reprezentowała w czasie 
artystycznych zmagań pani Aleksandra Łu-
kaszewska z Łachy. Maluje ona amatorsko już 
od 20 lat i wciąż chętnie uzupełnia swą wiedzę 
oraz szlifuje malarskie umiejętności. Naszą 
malarkę zaprosił Burmistrz Miasta Radzion-
ków, pan Gabriel Tobor w ramach współpracy 
partnerskiej łączącej to śląskie miasto z mazo-
wieckim Serockiem od 2010 roku.

„Kilkadziesiąt obrazów, fotografii i rzeźb 
stworzonych w ciągu dziesięciu dni wytężonej 

pracy twórczej, gratulacje i podziękowania od 
przedstawicieli władz samorządowych, ser-
deczna atmosfera przyjacielskiego spotkania” 
– to informacja, zamieszczona przez organi-
zatorów na Facebooku, z kończącego plener 
wernisażu.

Prace, które powstały podczas pleneru,  
prezentowane będą na wystawie w Staro-
stwie Powiatowym w Tarnowskich Górach, 
a jesienią w partnerskim powiecie Erlangen-
-Hochstadt. Część z nich zostanie przekazana 
współorganizatorom na cele promocyjne.

Referat Komunikacji Społecznej

Partnerski Plener
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Krzyśki 2015

W sobotę 25 lipca już szósty raz, spotkali-
śmy się, w upalny dzień, na kolejnym Festynie 
„KRZYŚKI” organizowanym przez Stowarzy-
szenie Sympatyków Nowej Wsi i Sołectwo 
Nowa Wieś oraz głównych sponsorów - Gmi-
nę Serock, Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Serocku oraz Sołectwo Kania Polska.

Tradycyjnie imprezę rozpoczęła Polowa 
Msza Święta celebrowana przez Proboszcza Pa-
rafii Popowo ks. Remigiusza Stacherskiego, któ-
rą uświetnił śpiew scholi dziecięcej „Gloria”.

Ksiądz Proboszcz poświęcił samochody 
licznie przybyłych uczestników Nabożeństwa. 
W tym roku wyjątkowo duża ilość aut wypełniła 
każdy zakamarek Nowej Wsi.

Po oficjalnym otwarciu festynu i powitaniu 
przybyłych władz gminnych i gości, uroczyście 
podziękowano Panu Józefowi Sawickiemu, 
poprzedniemu sołtysowi Nowej Wsi, za wielo-

letnie działania na rzecz sołectwa i jego miesz-
kańców. Tradycyjnie odbyło się też odsłonięcie 
tabliczek z nazwiskami nominowanych do 
Alei Przyjaciół Nowej Wsi. W tym roku Aleję 
uświetniły dwie osoby - Pan Sławomir Jakub-
czak znany w Gminie Serock historyk i dzia-
łacz, odkrywający ciekawe i niezwykłe dzieje 
naszych okolic i Pan Piotr Kowalczyk – eme-
rytowany Dyrektor Ośrodka Kultury w Seroc-
ku, który przez wiele lat, z dużym zaangażo-
waniem organizował szereg imprez w naszej 
gminie, w tym także „KRZYŚKI”.

Niestety, już na początku uroczystości, 
na niebie zebrały się ciemne chmury. Zaczął 
wiać silny wiatr, który opóźnił rozpoczęcie 
występów Zespołu Stowarzyszenia Miłośni-
ków Skubianki (SMS).

I choć występy się zaczęły, burza z potęż-
ną ulewą rozproszyła zgromadzonych pod 

sceną uczestników imprezy. Artyści jeszcze 
przez chwilę kontynuowali swój występ, śpie-
wając a’kapella nawet po tym, jak przestało 
działać zasilanie. Bardzo gorąco wspomagali 
ich pozostali, nieliczni widzowie, którzy skry-
li się przed deszczem w namiotach organiza-
torów. Z żalem odwołano zaplanowane wy-
stępy kolejnych zespołów oraz DJ’a.

Niebo nie wróżyło poprawy pogody, 
deszcz lał, prądu nie było. Natura zwyciężyła 
z zaangażowaniem i wolą zabawy artystów, 
gości i organizatorów.

Pozytywnym jest jednak fakt, że z roku 
na rok na Festyn „Krzyśki” przybywa coraz 
więcej osób, nawet z oddalonych od Nowej 
Wsi miejscowości. Wierzymy, że w przyszłym 
roku aura będzie bardziej przychylna i uro-
czystości odbędą się zgodnie z planem. :-)

Tekst i zdjęcia: Organizatorzy

15 sierpnia 2015 r. kolejny raz gościliśmy 
na serockim rynku Zlot Motocyklowy Mo-
toCud, który wyrusza co roku z Radzymina 
trasą przebiegającą przez wiele miejscowości 
położonych na terenach historycznej Bitwy 
Warszawskiej.

Tym razem około 1200 maszyn wjechało 
na rynek, by wraz z mieszkańcami i turystami 
w niekonwencjonalny sposób uczcić Cud nad 
Wisłą.  Kawalkadę  motorów tradycyjnie pro-
wadził sołtys Skubianki, Marek Biliński wraz 
z żoną  Małgorzatę - na ich motorze dumnie 
powiewała flaga w serockich barwach.

Motocyklistów i pozostałych uczestników 
spotkania przyjął na rynku Józef Zając, Zastęp-
ca Burmistrza Miasta i Gminy Serock, który 
wraz  z organizatorami zlotu złożył wiązankę 

Piknik country odbył się w Dębem 8 sierpnia 2015 r. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Sołtys Wiesław Winnicki i Rada Sołecka 
wsi Dębe. Impreza odbyła się na nowo powstałym skwerze. Zabawie towarzyszyło dużo muzyki country oraz tanecznej w wykonaniu zespołu. 
W trakcie spotkania odbyły się trzy konkursy: rzut podkową do celu, rzut lassem i rzut kapeluszem na pal. Licznie zebrana publiczność w stro-
jach w stylu country, przy dobrze zaopatrzonym zapleczu gastronomicznym, bawiła się do późnych godzin nocnych. 

Wiesław Winnicki  Sołtys wsi Dębe 

Na okres wakacji 2015 stajnia Sarmacya 
w Ludwinowie Zegrzyńskim zapropono-
wała milusińskim udział w fantastycznych 
spotkaniach opatrzonych hasłem „Letnie 
konikowanie”. Wszyscy zainteresowani 
mogli pod czujnym okiem wykwalifikowa-
nych instruktorów nauczyć się jazdy konnej 
bądź też doskonalić się w tej sztuce. Poza 

tym dzieciaki mogły skorzystać z innych 
nie mniej i interesujących atrakcji. Uczyły 
się szydełkowania i gotowania jak również 
ręcznego malowania i zdobienia koników, 
wycinania, wykonywania form gipsowych. 
Oprócz rękodzieła w ofercie znalazły się 
też zadania i wyzwania dla „mądrej głów-
ki”, krzyżówki, konkursy i quizy związane 

z końmi i jeździectwem. A wszystko to 
oczywiście przygotowane przez panią Mag-
dalenę Gniadek.

O pełne brzuszki uczestników zadbało 
Tradycyjne Koło Gospodyń Dosin, które po-
trafi zaspokoić gusta kulinarne najbardziej 
wymagających.

Monika Krajewska

„Letnie konikowanie”

MotoCud na serockim rynku

pod tablicą pamiątkową przy ratuszu. Wśród 
świętujących, których ugościliśmy jabłkami 
i śliwkami z serockich  sadów, było wielu zapa-
lonych motocyklistów z terenu naszej gminy.

W popołudniowym słońcu wspaniale 
prezentowały się maszyny o zadziwiającym 
często wyglądzie, oryginalne stroje motocy-
klistów i wymyślne gadżety, które wzbudzały 
ogólne zainteresowanie.

O sile sierpniowej rocznicy, a zarazem so-
lidarności środowiska motocyklistów, świad-
czy ogromna ilość motocykli, które pojawiły 
się w Serocku, by uczcić historyczną bitwę.

Dziękujemy wszystkim motocykli-
stom, mieszkańcom i gościom za niezwy-
kłe spotkanie.

Ref. Komunikacji Społecznej

Piknik country w Dębem
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Manewry w okolicach Serocka Relacja z pobytu grupy z Dzierżoniowa w Gminie Serock
13 lipca, dotarła do nas grupa dzieci 

i młodzieży z Dzierżoniowa, która odwiedziła 
nas w ramach wymiany i współpracy pomię-
dzy miastami: Dzierżoniowem oraz Seroc-
kiem. Naszych gości powitaliśmy w Ośrodku 
Wypoczynku Letniego w Jadwisinie, zlokali-
zowanym przy ulicy Szkolnej 46. Po zakwa-
terowaniu grupy spotkaliśmy się na kolacji, 
gdzie przedstawiliśmy naszych pracowników, 
którzy przez cały okres pobytu, dbali o na-
szych gości.

Uczniowie z Dzierżoniowa okazali się 
grupą bardzo aktywną. Już we wtorek wy-
ruszyliśmy wspólnie do Serocka, na Plażę 
Miejską, gdzie pod okiem animatorki dzieci 
uczestniczyły w zajęciach sportowych. Grali-
śmy w koszykówkę, siatkówkę, freesbee, bo-
ule i inne gry. Następnie wróciliśmy na obiad, 
po którym odbyły się zajęcia paintballowe 

rium. Po całym dniu w Warszawie uczniowie 
byli zmęczeni, ale zadowoleni z tak dużej ilo-
ści atrakcji.

W piątek razem z naszymi gośćmi, 
zgodnie z wieloletnią tradycją odwiedzi-
liśmy Urząd Miasta i Gminy w Serocku, 
gdzie odbyło się wspólne spotkanie z Vi-

15 sierpnia, święto Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny, dla każdego Polaka to 
dzień, w którym dokonał się Cud nad Wisłą. 
Od 1992 jest to także Dzień Wojska Polskie-
go i dlatego uwagę wszystkich, przyciągają 
sprawy wojska i wojskowości. Na ulicach 
miast i przed telewizorami podziwiamy pa-
rady wojskowe. Toczą się rozmowy o wojsku 
i wyposażeniu. Przywoływane są wspomnie-
nia o jednym z największych sukcesów mili-
tarnych Rzeczpospolitej, jakim była wygrana 
Bitwa pod Warszawą i jej znaczeniu w historii 
Polski i Europy. 

Jednak dzień ten w historii naszego Na-
rodu posiada znacznie głębsze znaczenie. 
Pierwsze z nich wiąże się z człowiekiem, któ-
ry po blisko dziesięciu latach niewoli tchnął 
ducha nadziei na odrodzenie Rzeczpospoli-
tej. Człowiek ten, jak twierdził, stoczył dwie 
wojny, które nazywał „Wojnami Polskimi”. 
15 sierpnia urodził się Napoleon Bonaparte. 
Ponad dwieście lat temu 15 sierpnia orga-
nizowano bale i zabawy w całym Księstwie 
Warszawskim, by uczcić wielkiego wodza 
Francuzów i nadzieję na odrodzenie ojczyzny. 
Inny ważnym wydarzeniem jest zwycięska bi-
twa żołnierzy V Korpusu Wielkiej Armii pod 
dowództwem Księcia Józefa Poniatowskiego 
pod Smoleńskiem (15 sierpnia 1812 rok). 

Dlatego grupa entuzjastów historii ze 
„Stowarzyszenia Regimentów i Pułków Pol-

skich Arsenał” i „Stowarzyszenia Żołnierze 
Mazowsze” zorganizowała manewry w okoli-
cach Serocka. Na wspólne ćwiczenia stawiła 
się kawaleria (reprezentowana przez Lansje-
rów Nadwiślańskich i Szwoleżerów), piechota 
(reprezentowana przez 3 pułk piechoty Księ-
stwa Warszawskiego, 4 pułk piechoty Księstwa 
Warszawskiego i 8 pułk piechoty Księstwa 
Warszawskiego z Borowej Góry) i artylerię 
(bez dział reprezentowali koledzy ze Stowa-
rzyszenia Artylerii Dawnej - SAD). Wojsku 
towarzyszyły panie w strojach z epoki. 

Wspólnie spotkaliśmy się we wsi Kę-
piaste, z której odział piechoty wyruszył 
lasami w stronę Woli Smolanej, gdzie ocze-
kiwaliśmy nadejścia kawalerii z Lorcina. 
Mimo upałów na zbiórkę stawiła się więk-
szość zadeklarowanych osób. Po przemarszu 
w kolumnie ubezpieczonej, rozstawiliśmy 
posterunki i wysyłaliśmy patrole w ocze-
kiwaniu na nadejście kawalerii. Niestety ze 
względu na nadmierną suszę nie mogliśmy 
używać karabinów do sygnalizowania poło-
żenia pododdziałów. 

Po nawiązaniu kontaktu z kawalerią uda-
liśmy się pod ponad stuleni krzyż postawiony 
w lesie przy drodze do Woli Smolanej, gdzie 
we wspaniałej i doniosłej scenerii podczas 
wspólnego apelu oddaliśmy hołd żołnierzom 
walczącym o odrodzenie ojczyzny. Kolega Piotr 
Zalewski oficer Lansjerów Nadwiślańskich wy-

głosił krótka mowę, w której przywołał wyda-
rzenia, którego świadkiem był krzyż przydroż-
ny, a przy którym zgięło się niejedno żołnierskie 
kolano. Planowaliśmy oddanie salwy honoro-
wej, z której zrezygnowaliśmy ze względu na 
zagrożenie pożarem. Po apelu udaliśmy się do 
wsi Kępiaste, gdzie zostaliśmy powitani przez 
mieszkańców. Pan pułkownik Mirosław Kostka 
złożył meldunek i powitał Nas w imieniu miesz-
kańców. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu, od-
byliśmy krótka defiladę dla mieszkańców. 

Dzięki spontanicznemu zaangażowaniu 
i postawie mieszkańców naszej gminy wy-
warliśmy wielkie wrażenie na zaproszonych 
kolegach z innych oddziałów. Oprócz go-
ścinności, zobaczyli jak urokliwy jest teren 
Gminy Serock i jakie posiada walory krajo-
znawcze i historyczne. Niektórzy z kolegów 
rekonstruktorów, również mieszkańcy gminy 
Serock, byli zaskoczeni krzyżem który ma 
wyryty rok 1914. Dlatego zwracamy się do 
wszystkich, którzy są zainteresowani hi-
storią o współpracę ze stowarzyszeniem. 
Poszukujemy osób chętnych do udziału 
w GRH „8 pułk piechoty Księstwa War-
szawskiego”, GRH „1 pułk legionów” oraz 
rekonstrukcji cywilnej. Zapraszamy wszyst-
kich, którzy znają ciekawe miejsca w naszej 
okolicy, warte przywrócenie należnej im 
pamięci. 

Stowarzyszenie Żołnierze Mazowsza

w Skubiance. Okazało się, że nasi wspaniali 
goście świetnie odnaleźli się w tej zabawie. 
Z późniejszych relacji i po reakcji uczniów 
widać było, że paintball zdecydowanie przy-
padł im do gustu.

W środę pojechaliśmy do Warszawy, gdzie 
towarzyszyła grupie Pani Paulina Grzybowska. 
Odwiedziliśmy wspólnie Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Zwiedzanie muzeum okazało 
się dla uczniów bardzo interesujące i z pew-
nością było ciekawą lekcją historii. Następnie 
odwiedziliśmy Cmentarz Powązkowski, gdzie 
spoczywają nasi bohaterowie narodowi. Wie-
czorem pływaliśmy w Aquaparku w hotelu 
Warszawianka, co również było niezwykle 
atrakcyjne dla naszych gości.

W czwartek pojechaliśmy po raz kolejny 
do Warszawy, gdzie w towarzystwie przewod-
nika turystycznego spacerowaliśmy po Sta-
rym Mieście. W Centrum Nauki Kopernik, 
nasi goście zobaczyli bardzo ciekawe planeta-

lejny raz wyruszyliśmy do Warszawy, tym 
razem do Zoo, które jest atrakcyjnym ele-
mentem każdej wymiany. W tym roku było 
podobnie. Kolejnym punktem wycieczki 
była kolacja w Pizzy Hut i fantastyczny po-
kaz fontann nad Wisłą.

Po ciekawym, ale intensywnym tygodniu 
pobytu w naszej gminie sobota była dniem 
odpoczynk w Jadwisinie - grupa poszła na 
spacer nad wodę oraz do pięknego wąwozu 
Szaniawskiego. Wieczorem zorganizowaliśmy 
naszym gościom kolację grillową oraz dysko-
tekę. Pomimo kiepskich warunków atmosfe-
rycznych wszyscy bawili się wyśmienicie.

W niedzielę rano pożegnaliśmy grupę, 
która wyjechała w podróż do domu. Wszy-
scy wrócili zadowoleni do Dzierżoniowa, co 
świadczy o naszej dobrej opiece.

Dziękujemy wszystkim osobom, które po-
magały w realizacji planu pobytu, a w szczegól-
ności kucharkom, które przygotowywały bar-
dzo smaczne dania.

Grupę z Dzierżoniowa będziemy wspo-
minać bardzo dobrze, mamy nadzieję, że 
również nasi goście będą wspominać naszą 
gminę z radością.

OSiR

ce-Burmistrzem, Panem Józefem Zającem. 
Na spotkaniu padły miłe słowa z obu stron, 
a wychowawczynie przekazały pozytywne 
spostrzeżenia z pobytu grupy w naszej gmi-
nie. Zwiedziliśmy też nasze urokliwe miasto. 
Na temat historii miasta wiele ciekawostek 
opowiedziała Pani Paulina Grzybowska, 
która bardzo aktywnie uczestniczyła w ko-
lejnych dniach pobytu grupy. W piątek ko-
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W niedzielny poranek, 2-go sierpnia 
2015 roku, grupa rowerzystów przyjechała na 
zbiórkę Powstańczego Rajdu Rowerowego. 
Nasza inicjatywa miała na celu upamiętnienie 
71. rocznicy wybuchu Powstania Warszaw-
skiego. Wszyscy uczestnicy przybyli na miej-
sce punktualnie i z entuzjazmem oczekiwali 
na rozpoczęcie rajdu.

O godzinie 9 wyruszyliśmy wspólnie na 
wycieczkę rowerową. Nasz były dyrektor,  Piotr 
Kowalczyk, z zaangażowaniem prowadził ro-
werzystów, od czasu do czasu przerywając rajd, 

aby opowiedzieć wszystkim historię Powstania 
Warszawskiego. U naszych uczestników widać 
było zainteresowanie, szczególnie u tych naj-
młodszych. Na końcu „peletonu” jechał orga-
nizator oraz ratownik medyczny, którzy dbali 
o bezpieczeństwo uczestników, a także o stan 
techniczny rowerów.

Trasa rajdu okazała się bardzo atrakcyjna. 
Przy bardzo słonecznej pogodzie jazda rowe-
rem była czystą przyjemnością. Wspólnie 
zobaczyliśmy wiele wspaniałych miejsc w na-
szej gminie, jak chociażby: Gród Barbarka

w Serocku, Wąwóz Szaniawskiego w Jadwisi-
nie, Kościół w Woli Kiełpińskiej i inne cieka-
we miejsca.

Po zakończeniu rajdu na naszych uczestni-
ków czekało ognisko z poczęstunkiem. Wszy-
scy rowerzyści byli bardzo zadowoleni z rajdu, 
co nas jako organizatorów bardzo cieszy!

Całą imprezę można zatem uznać za uda-
ną ! Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych 
inicjatywach Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Serocku.

OSiR

ZAPRASZAMY NA VIII WRZEŚNIOWY RAJD PAMIĘCI
sobota - 19.09.2015 r.,  godz. 10.00 start  - OSP Wola Kiełpińska 

Program wakacyjny Gminnego Zespo-
łu Świetlic Środowiskowych „LATO 2015” 
przebiegał zgodnie z założeniami - bez-
piecznie i w miłej atmosferze. Wszystkie 
planowane wyjazdy były udane: Warszawa 
– ZOO, które zawsze zaskakuje nas nowymi 
sytuacjami nie zawiodło i tym razem, War-
szawa – TOR KARTINGOWY z jazdą na 
gokardach i seansem KINA 5D, dały wiele 

pozytywnych emocji. TERMY MSZCZO-
NOWSKIE z Parkiem wodnym, PAŁAC 
w RADZIEJOWICACH i wystawa malar-
stwa Józefa Chełmońskiego - mistrza w uko-
chaniu ziemi ojczystej, zostawiły trwały ślad 
w pamięci. FARMA ILUZJI – zderzenie rze-
czywistości z fizyką, matematyką i optyką 
momentami zapierało dech - bez przesady, 
to była przednia zabawa.  

„Warto było wyjeżdżać”, to opinia samych 
uczestników. Stąd wniosek, że propozycje były 
trafione i dały wiele radości. Skład kadry nie 
uległ zmianie, został wzbogacony o pracę sta-
żysty pana Marcina, posiadającego niezbędne 
kwalifikacje i umiejętności do pracy wycho-
wawczej.  Wolontariusze młodzieżowi byli rze-
telni w swoich zadaniach i pomocni. Tradycyjna 
już współpraca z rodzicami była kontynuowana 

W dniach od 3 do 9 sierpnia 2015 r. gru-
pa młodych piłkarzy Sokoła Serock (roczniki 
2006-2007) przebywała na obozie sportowym 
w Dzierżoniowie.

Pod baczną opieką trenera Roberta 
Osowskiego nasi zawodnicy mieli możli-
wość podnoszenia swoich umiejętności pił-
karskich. Chłopcy trenowali na obiektach 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie. 
Po treningach często korzystali z pływalni, 
która znajduje się na terenie OSiR-u. Po kil-
ku dniach treningów przyszedł czas na ro-
zegranie turnieju piłkarskiego w Bielawie/k. 
Dzierżoniowa. Starsza grupa naszych zawod-
ników rozegrała 4 spotkania, z których 2 zre-

misowała, a 2 przegrała. Chłopcy grali jednak 
z zawodnikami z rocznika 2005, a mimo tego 
mecze były zacięte. Rywalizowaliśmy ze zna-
nymi zespołami z Dolnego Śląska - Odra Wo-
dzisław Śląski, Zryw Jelenia Góra, Ząbkovia 
Ząbkowice Śląskie i Orbita Bukowno. Nasi 
młodsi chłopcy (w większości r. 2007) grali 
z chłopcami z rocznika 2006 notując 4 po-
rażki. Z pewnością, z upływem czasu chłopcy 
będą robić postępy.

Obóz sportowy wpłynął również 
bardzo pozytywnie na relacje interper-
sonalne całej drużyny. Wspólnie obcho-
dziliśmy urodziny naszego kolegi z dru-
żyny - Bartka Żelazowskiego, dla którego 

Relacja z Powstańczego Rajdu Rowerowego

Młodzi piłkarze z Sokoła Serock w Dzierżoniowie

przygotowaliśmy niespodziankę w postaci 
tortu urodzinowego. Koledzy z drużyny 
namalowali również laurki urodzinowe dla 
Bartka. W piątek rano cała nasza drużyna 
wyruszyła na wycieczkę Dzierżoniowskim 
Szlakiem Smoka. Piesza wędrówka wy-
raźnie spodobała się chłopcom, niektórzy 
stwierdzili nawet, że mogliby się przepro-
wadzić do Dzierżoniowa.

Bardzo nas cieszy, że chłopcy pozytyw-
nie będą wspominać obóz w Dzierżoniowie. 
Mamy nadzieję, że kolejne wymiany naszych 
piłkarskich drużyn będą równie owocne.

Krzysztof Szymański
Instruktor ds. rekreacji 

Relacja z programu „LATO 2015”

i jest nieoceniona. Posiłki były smaczne. Nowo 
zakupione pomoce do zajęć rekreacyjnych   traf-
nie dobrane, urozmaiciły  zajęcia prowadzone 
na świeżym powietrzu, a   zwłaszcza „olimpiady 
sprawnościowe”. Wyjazdy na basen latem, dwa 
razy w tygodniu, to wcale nie przesada - tam 
nie wiało nudą. Zajęcia z rękodzieła były wycze-
kiwane, zostały ocenione bardzo pozytywnie, 
dały wiele radości i satysfakcji  uczestnikom 

programu. Doposażenie placówki w MARKI-
ZY, z obu stron budynku, obniżyło znacznie 
temperaturę w jego wnętrzu i pozwoliło pro-
wadzić zajęcia z rękodzieła oraz wydawanie 
obiadów na świeżym powietrzu. Placówka stała 
się bardziej przestrzenna, pomieściła liczniejsze 
grupy. Ogólnie w programie „Lato 2015” wzięło 
udział więcej uczestników niż w roku ubiegłym, 
łącznie 60 osób.

Dziękuję za współpracę : wychowawcom 
pani Joannie, Barbarze i panu Marcinowi. 
Naszym cudownym pasjonatom – wolonta-
riuszom pani Kasi oraz pani Ani. Wytrwałym 
w postanowieniach wolontariuszom mło-
dzieżowym Monice, Ani i Dorianowi. Chylę 
czoła przed MAMUSIAMI; 2 paniami Jolami, 
2 paniami Dorotami, paniami Anią, Agatą, 
Iwoną, Martą Moniką,  które poświęciły swój 
czas (często biorąc urlop) i włączyły się do 
współrealizacji programu. Dziękuję za od-
powiedzialną postawę, życzliwość i uśmiech 
towarzyszący każdego dnia. Szczególnie dzię-
kuję za wyrozumiałość i ciepło przekazywane 
uczestnikom programu tak bezinteresownie 
i tak naturalnie.

Janina Orzepowska
Starszy Wychowawca - Koordynator
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Międzynarodowy Turniej Piłkarski – retrospekcja!
W dniach 31.07. - 02.08.2015 r. druży-

na piłki nożnej Sokoła OSiR Serock rocznik 
2004/05 trenera Tomasza Luksa rywalizowa-
ła w VIII Międzynarodowym Turnieju Piłki 
Nożnej o Puchar Pamięci Małego Powstań-
ca. Turniej odbył się na Stadionie Piłkar-
skim Polonii Warszawa. Chłopcy mierzyli 
swoje umiejętności piłkarskie z drużynami
z Polski i zagranicy. W turnieju wzięło udział
10 drużyn: Polonia Warszawa A i B, Fortuna 
Dusseldorf (Niemcy), 303 PSC Northampton 
(Anglia), IFA Footpol Brigthon (Anglia), FC 
Lwów (Ukraina), Sokół OSiR Serock, Milan 
Milanówek, Przyszłość Włochy, Dzieci Fun-
dacji. Trzydniowy turniej obfitował w wiele 
minut sportowej rywalizacji oraz mnóstwo 
dodatkowych atrakcji. Wszystko zostało zor-
ganizowane w atmosferze szacunki i pamię-
ci dla walczących i poległych Powstańców 
Warszawy. Nasza drużyna zajęła ostatecznie 
8 miejsce na 10 drużyn w turnieju. Mimo 
nienajlepszego wyniku sportowego, Sokół 
pozostawił po sobie bardzo dobre wrażenie. 

To właśnie naszej drużynie został wręczony 
Puchar Fair Play za dobrą postawę i wspa-
niały doping podczas turnieju. Chłopcy i ich 
rodzice przeżyli wspaniałe chwile i wrażenia 
z tego turnieju zapamiętają na długo.

Końcowa klasyfikacja turnieju:
1. FC Lwów (Ukraina)
2. Fortuna Dusseldorf (Niemcy)

3. 303 PSC Northampton (Anglia)
4. Polonia Warszawa A
5. IFA Footpol Brighton (Anglia)
6. KS Milan Milanówek
7. KS Przyszłość Włochy
8. KS Sokół Serock
9. Dzieci Fundacji
10. Polonia Warszawa B

W dniu 16 sierpnia (niedziela) na Stadio-
nie Miejskim w Serocku meczem ligi okrę-
gowej Sokół OSiR Serock – Legion Warsza-
wa, zainaugurowany został sezon piłkarski 
2015/2016. Oczywiście mecz był głównym
i kulminacyjnym punktem inauguracji, ale nie-
dzielne popołudnie było prawdziwym świętem 
serockiego futbolu. Imprezę inauguracyjną 
poprowadził – Maciej Goławski – Dyrektor 
OSiR w Serocku, natomiast oficjalnego otwar-
cia dokonał Zastępca Burmistrza – Józef Zając. 
Pierwszym punktem była prezentacja drużyn 
piłkarskich prowadzonych przez Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Serocku. Drużyny poszczegól-
nych roczników były wyprowadzane na głów-
ną płytę boiska przez Cheerleaderki z BellArto. 
Piłkarze prezentowali się od najmłodszych do 
najstarszych, a każdemu wejściu towarzyszyła 
ogromna owacja. Największe brawa jak łatwo 
się domyślić, otrzymywali najmłodsi piłkarze 
Sokoła OSiR Serock. Warto nadmienić, iż try-
buny Naszego Stadionu były niemalże pełne,
a publiczność bawiła się naprawdę wspaniale, 
o czym świadczyły spontaniczne „meksykań-
skie fale”. OSiR zapewnił uczestnikom liczne 
atrakcje w postaci występów cheerleaderek, 
pokazu wielokrotnego Mistrza Świata w Pa-
ralotniarstwie – Pawła Kozarzewskiego (któ-
ry wykonywał nad stadionem niesamowite 
ewolucje), konkursów dla kibiców (rzut kar-

ny, strzał z połowy boiska do bramki, sam na 
sam z bramkarzem), losowanie Voucherów na 
przelot z Mistrzem paralotnią oraz malowanie 
buziek przez BellArto. Kulminacją imprezy był 
sparing drużyny - prowadzonej przez Mariu-
sza Rosińskiego - Sokół II OSiR Serock z Far-
macją Tarchomin.

Watro powiedzieć, iż w OSiR trenuje 
obecnie 9 drużyn piłki nożnej: 

Święto serockiego futbolu

- I drużyna seniorów (Liga Okręgowa),
- II drużyna seniorów (B-Klasa), 
-  Juniorzy starsi UKS Sokół Serock U-19 

(1997-1999’), 
- Juniorzy młodsi U-16 (2000-01’), 
- Trampkarze U-14 (2002-03’), 
- Młodziki U-12 (2004-05’), 
- Orliki U-10 (2006-07’), 
- Grupa naborowa U-8 (2008-09’), 
- Drużyna Żeńska (1994-2002’). 

Nauczanie gry w piłkę nożną i system 
szkolenia w Serocku opiera się na powoływa-
niu nowego naboru zawodników co 2 lata. 

Nasza impreza pokazała, że sport potrafi 
integrować pokolenia, oraz tworzyć bardzo 
fajną atmosferę i więź pomiędzy mieszkańca-
mi gminy Serock. My ze swojej strony, jako 
OSiR będziemy organizować coraz więcej 
eventów o takim właśnie charakterze i scalać 
w sporcie Serocczan. 

Zachęcać do sportu chcemy już od lat 
najmłodszych inspirując w ten sposób całe 
rodziny do jego uprawiania. Wychodząc na-
przeciw nowym dyscyplinom, kierowanym 
również do dziewczynek, od września zaczy-
namy nowe zajęcia, do uczestnictwa w któ-
rych serdecznie zapraszamy:

1) Cheerleading,
2) Akademia przedszkolaka

W niedzielę 09.08.2015 r. został roze-
grany Wakacyjny Turniej 6 Piłkarskich w Ja-
dwisinie. Do udziału w turnieju zgłosiło się 
7 drużyn, a z uwagi na dwa boiska trawiaste 
rozgrywki przeprowadzono systemem każdy 
z każdym. Zapewniło to zawodnikom wiele 
minut gry i sprawiedliwe rozstrzygnięcie tur-
nieju, aby zwyciężyć mogła faktycznie najlep-
sza drużyna. Upały dawały się we znaki piłka-
rzom, ale organizator zadbał o odpowiednie 
nawodnienie i schłodzenie zawodników. 
Po rozpoczęciu turnieju tradycyjnie każda
z drużyn otrzymała pakiet startowy – zgrzew-
kę wody mineralnej oraz kiełbaski i chleb do 
ogniska. Mniej więcej w połowie turnieju za-
rządzono 20-minutową przerwę dla sędziów 

i zawodników na pieczenie kiełbasek w ogni-
sku. Turniej został rozegrany sprawnie, mimo 
początkowego opóźnienia spowodowanego 
spóźnieniem drużyn. Najlepszą drużyną tur-
nieju została ekipa „Bez rozgrzewki”, drugie 
miejsce przypadło „Nankatsu”, a trzecie „UKS 
Krata”. Tytuł króla strzelców turnieju wywal-

Drużyna „Bez rozgrzewki”
najlepsza w Wakacyjnym Turnieju 6 Piłkarskich!

medale i statuetki indywidualne. Poniżej za-
mieszczamy końcową klasyfikację turnieju.

 Końcowa klasyfikacja Wakacyjnego Tur-
nieju 6 Piłkarskich – Jadwisin 09.08.2015:

1. Bez rozgrzewki 14 pkt., bramki 18-3
2. Nankatsu 14 pkt., bramki 12-1
3. UKS Krata 13 pkt., bramki 19-8
4. FC Kotłownia 9 pkt., bramki 14-10
5. GKS Łacha 4 pkt., bramki 4-24
6. FC Troglodyci 3 pkt., bramki 3-8
7. Sokółki 1 pkt., bramki 11-25.
Król strzelców – Jakub Cegiełka (UKS 

Krata) – 12 goli
Najlepszy bramkarz – Artur Stróżewski 

(Nankatsu) – 1 gol. 

czył Jakub Cegiełka z drużyny UKS Krata, 
który w 6 meczach zdobył 12 goli! Najlepszym 
bramkarzem turnieju został natomiast Artur 
Stróżewski z drużyny Nankatsu przepuszcza-
jąc w 6 meczach tylko jednego gola. Ceremo-
nii zakończenia turnieju dokonał pracownik 
OSiR w Serocku Tomasz Luks, wręczając naj-
lepszym zawodnikom i drużynom puchary, 
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