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W NUMERZE

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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Święta Bożego Narodzenia 

tradycyjnie gromadzą nas przy stole.

 Niech tegorocznym spotkaniom świątecznym 

towarzyszy życzliwość i pokój, 

wypełniając nasze domy radością i zamyśleniem. 

Niech spełnią się nam życzenia o zdrowiu, 

spokoju i pomyślności w 2016 roku.

Wszystkiego dobrego!

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Serocku 

Artur Borkowski

Burmistrz 
Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki

Listopad upłynął nam głównie pod znakiem obchodów 97 rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości w 1918 roku. Uczciliśmy wspólnie pamięć bohaterów na serockim 
rynku, oglądaliśmy  okolicznościowy spektakl w CKiC w Serocku, za nami również niepod-
ległościowe zawody sportowe oraz Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej w Zegrzu.

W życiu kulturalnym i sportowym gminy był jednak czas nie tylko na historyczną re-
fleksję. Serocka publiczność gościła wspaniałych wokalistów i wirtuoza akordeonu, a spor-
towcy walczyli o Grand Prix Jeziora Zegrzyńskiego i wędkarskie trofea. Miłośnicy sportu 
i aktywnego stylu życia znajdą w listopadowym numerze wiele innych informacji np. o wy-
nikach tenisowych czy piłkarskich zmagań, zaproszenie od mistrza Tai Chi, a także zapro-
szenie do włączenia się w kampanię Serock Fit & Sporty.

Piszemy w bieżącym numerze o duchowym wydarzeniu, jakim była dla mieszkańców 
peregrynacja obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej.

Dzielimy się wraz ze strażakami informacją o nowym wozie strażackim dla OSP w Se-
rocku i zamieszczamy list otwarty serockiej Rady Seniorów.

Z przyjemnością zawiadamiamy o utworzeniu nowej grupy rekonstrukcji historycznej 
i nagrodzie dla tych, którzy adoptowali rzekę. Piszemy też o podróży śladami przodków 
w czasie lekcji w PZSP w Serocku i z uczniami tej szkoły zachęcamy do czytania książek.   
Spory blok w obecnym wydaniu, poświęcamy jak zwykle serockim inwestycjom. Tym razem 
piszemy o rozbudowie jadwisińskiej szkoły, powiększeniu serockiej plaży i oddaniu do użyt-
kowania przebudowanego odcinka ul. Nasielskiej w Borowej Górze.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia dołączamy się do serdecz-
nych życzeń serockich włodarzy i życzymy naszym Czytelnikom Wesołych Świąt!

Redakcja
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Budowa łącznika przy SP w Jadwisinie

Informujemy Państwa o rozpoczęciu ko-
lejnej niezwykle ważnej inwestycji na terenie 
gminy Serock. Po przeprowadzeniu procedu-
ry przetargowej w dniu 04.11.2015 r. została 
podpisana umowa na budowę łącznika przy 
Szkole Podstawowej w Jadwisinie. Inwestycję 
zrealizuje Przedsiębiorstwo Realizacji Inwe-
stycji Kazimierz Mitelsztedt z Ostrołęki za 
cenę ryczałtową w wysokości 2.097.998,70 zł. 
Roboty będą wykonywane zgodnie z doku-
mentacją projektową autorstwa Przedsię-
biorstwa Projektowania i Obsługi Inwestycji 
Sp. z o.o. z Ełku.

W ramach niniejszego zadania wykonane 
zostanie:

1) Budowa łącznika, który ma pełnić funk-
cję łączącą istniejące pomieszczenia szkol-
ne w budynku głównym szkoły ze stołówką. 
Z powodu potrzeby dostosowania istniejących 
budynków szkolnych do przepisów p.poż. 
i bhp, w łączniku zlokalizowana ma być klat-
ka schodowa oraz winda. Łącznik będzie na 
części dwukondygnacyjny, a na części jedno-
kondygnacyjny. Na parterze łącznika w części 
dwukondygnacyjnej będzie pomieszczenie 
socjalne pracowników, wc personelu, wc nie-
pełnosprawnych oraz magazyn. W części jed-
nokondygnacyjnej łącznika znajdą się 2 sale 
oddziału przedszkolnego dla dzieci 3-5 lat na 
25 dzieci każda, każda z zapleczem socjalnym 
i sanitarnym, szatnia dla dzieci przedszkola, 

pomieszczenie porządkowe, wc dziewcząt i wc 
chłopców korzystających ze stołówki i świetli-
cy. Sale oddziału przedszkolnego muszą dać 
się przedzielić/połączyć ścianką mobilną. Na 
piętrze łącznika będzie się znajdował gabinet 
dyrektora, sekretariat, wc personelu i wc nie-
pełnosprawnych.

2) Przebudowa istniejącego budynku 
szkoły podstawowej i świetlicy:

a) W budynku szkoły podstawowej na 
parterze w istniejącym pomieszczeniu szatni 
usunięte zostaną stalowe boksy szatniowe, 
a zainstalowane zostaną szafki szkolne góra/
dół. Z istniejącego pomieszczenia socjalnego 
i magazynku wydzielony zostanie korytarz do 
łącznika. W pomieszczeniu tym zostanie wy-
mieniona posadzka oraz gładzie na ścianach i 
suficie. Przebudowana zostanie istniejąca ła-
zienka i wc chłopców w taki sposób, aby utwo-
rzyć oddzielne wc dziewcząt i wc chłopców. 
W Salach zajęć bezpośrednio sąsiadujących 
z łącznikiem (parter i piętro) zdemontowane 
zostaną istniejące okna i wstawione w nowych 
otworach. Na piętrze istniejące pomieszcze-
nie magazynowe przebudowane zostanie na 
korytarz łączący z łącznikiem. Z istniejącego 
wc dziewcząt i pomieszczenia pielęgniarki wy-
dzielone zostanie pomieszczenie porządkowe, 
oddzielne wc dziewcząt i wc. Istniejący gabi-
net dyrektora zamieniony zostanie na gabinet 
pielęgniarki. Istniejący sekretariat zamienio-
ny zostanie na gabinet psychologa/logopedy. 

b) W budynku świetlicy usunięte zostaną po-
mieszczenia natrysków, tworząc jedno duże 
pomieszczenie świetlicy. Na podłodze wy-
konane zostaną nowe posadzki.  W związku 
z tym, że powyższe zmiany w istniejących bu-
dynkach szkoły podstawowej i świetlicy zo-
stały umieszczone w łączniku, konieczne bę-
dzie nadanie kolejnych nr pomieszczeniom, 
w którym przewiduje się roboty.

3) Budowa instalacji wodno-kanaliza-
cyjnej łącznika pomiędzy szkołą a stołówką 
w zakresie budowy instalacji hydrantowej 
oraz instalacji bytowej,

4) Budowa instalacji centralnego ogrze-
wania łącznika  zawierającej instalację grzej-
nikową w systemie dwururowym, pompo-
wym, zamkniętym. Źródłem instalacji c.o. ma 
być istniejąca kotłownia gazowa zlokalizowa-
na w piwnicy budynku szkoły podstawowej,

5) Przebudowa sieci wodociągowej – 
zmiana częściowa trasy wodociągu oraz bu-
dowa przyłączy dla trzech domków letnisko-
wych znajdujących się na zachód od stołówki. 
Wodociąg należy przeprowadzić pod drogą 
przeciwpożarową.

6) Budowa instalacji elektrycznej: tablic 
rozdzielczych, instalacji WLZ, instalacji 
oświetleniowej, instalacji gniazd wtycz-
kowych 230 V, instalacji siłowej 400 V, 
instalacji oświetlenia awaryjnego (ewaku-
acyjnego), instalacji ochrony od porażeń 
elektrycznych, instalacji odgromowej, in-

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O II PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, stanowiącej własność 

gminy Miasto i Gmina Serock.
 

Przedmiotem  przetargu  jest  niezabudowana  działka  położona  w  Serocku  przy  ul.  Herberta,

przeznaczona  pod  zabudowę  mieszkaniową  jednorodzinną  i  zabudowę  usług  nieuciążliwych,

oznaczona w ewidencji gruntów jako:

 działka nr 56/14 obr.02 o powierzchni  0,1923 ha - cena wywoławcza  -194.340 zł brutto.

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

Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: 

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

położonych przy ul. Traugutta w Serocku.

Wadium w kwocie 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) płatne gotówką lub na rachunek bankowy

Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Serocku  nr  98  8013  0006  2007  0015  0994  0003,  najpóźniej  w  dniu

07 grudnia  2015 r. 

Przetarg odbędzie się dnia 11 grudnia 2015 roku o godzinie 1500 w Urzędzie Miasta i Gminy

w Serocku, ul. Rynek 21, pok. nr 26.

Tekst  ogłoszenia  o  przetargu podaje  się  do publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  na tablicy

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

www.bip.serock.pl w  zakładce:  Dzierżawa  i  sprzedaż  nieruchomości  oraz  www.serock.pl w  zakładce:  Dla

inwestora.

Dodatkowych  informacji  dotyczących  ww.  nieruchomości  można  uzyskać  w  Referacie  Gospodarki

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

lub telefonicznie (22) 782-88-28.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock

mgr Sylwester Sokolnicki

Sporządziła:

Agnieszka Skurzewska

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O II PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH

na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, stanowiących własność 

gminy Miasto i Gmina Serock.
 

Przedmiotem przetargu są cztery niezabudowane działki położone we wsi Skubianka gm. Serock,   na

skarpie  ok.  200  m  od  Jeziora  Zegrzyńskiego,  porośnięte  drzewostanem  sosny,  przeznaczone  pod

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ekstensywną, oznaczone w ewidencji gruntów jako:

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

przetargu

1. 30/3 0,1604 ha 241.203 zł  brutto 20.000 zł 1400

2. 30/4 0,1600 ha 240.588 zł  brutto 20.000 zł 1410

3. 30/5 0,1600 ha 240.588 zł brutto 20.000 zł 1420

4. 30/6 0,2164 ha 325.335 zł brutto 20.000 zł 1430

Dla ww. działek prowadzona jest księga wieczysta KW Nr WA1L/00002255/9.

Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: 

Uchwała nr 51/VI/2015 Rady Miejskiej w Serocku  z dnia 30.03.2015 r.  w sprawie sprzedaży działek

położonych we wsi Skubianka.

Wadium płatne gotówką lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Serocku 

nr 98 8013 0006 2007 0015 0994 0003, najpóźniej w dniu 07 grudnia  2015 r. 

Przetargi  odbędą się  dnia 11 grudnia 2015 roku  w Urzędzie  Miasta i  Gminy w Serocku,

ul. Rynek 21, pok. nr 26.

Tekst  ogłoszenia  o  przetargu podaje  się  do publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  na tablicy

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

www.bip.serock.pl w  zakładce:  Dzierżawa  i  sprzedaż  nieruchomości  oraz  www.serock.pl w  zakładce:  Dla

inwestora.

Dodatkowych  informacji  dotyczących  ww.  nieruchomości  można  uzyskać  w  Referacie  Gospodarki

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

lub telefonicznie (22) 782-88-28.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock

              mgr Sylwester Sokolnicki

Sporządziła:

Agnieszka Skurzewska

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O II PRZETARGACH USTNYCH NIEOGRANICZONYCH

na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, stanowiących własność 

gminy Miasto i Gmina Serock.
 

Przedmiotem przetargu jest osiem niezabudowanych  działek położonych we wsi  Zalesie Borowe,

gm. Serock, porośniętych drzewostanem sosny i brzozy, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową

jednorodzinną ekstensywną, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

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

przetargu

1. 84/1 0,2200 ha 148.830 zł brutto 15.000 zł 1400

2. 84/2 0,2200 ha 148.830 zł brutto 15.000 zł 1410

3. 84/3 0,2200 ha 148.830 zł brutto 15.000 zł 1420

4. 84/4 0,2200 ha 111.930 zł brutto 15.000 zł 1430

5. 84/5 0,2200 ha 111.930 zł brutto 15.000 zł 1440

6. 84/6 0,2200 ha 148.830 zł brutto 15.000 zł 1450

7. 84/7 0,2200 ha 130.380 zł brutto 15.000 zł 1500

8. 84/8 0,2319 ha 100.860 zł brutto 15.000 zł 1510

Dla ww. działek prowadzona jest księga wieczysta Kw Nr WA1L/00017687/4.

Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: 

Uchwała nr 52/VI/2015 Rady Miejskiej w Serocku  z dnia 30.03.2015 r.  w sprawie sprzedaży działek

położonych we wsi Zalesie Borowe.

Wadium  płatne  gotówką  lub  na  rachunek  bankowy  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Serocku  

nr 98 8013 0006 2007 0015 0994 0003, najpóźniej w dniu 14 grudnia  2015 r. 

Przetargi  odbędą się  dnia 18 grudnia 2015 roku  w Urzędzie  Miasta i  Gminy w Serocku,

ul. Rynek 21, pok. nr 26.

Tekst  ogłoszenia  o  przetargu podaje  się  do publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  na tablicy

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

www.bip.serock.pl w  zakładce:  Dzierżawa  i  sprzedaż  nieruchomości  oraz  www.serock.pl w  zakładce:  Dla

inwestora.

Dodatkowych  informacji  dotyczących  ww.  nieruchomości  można  uzyskać  w  Referacie  Gospodarki

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

lub telefonicznie (22) 782-88-28.

Sporządziła:

Agnieszka Skurzewska

MIEJSCOWE PLANY
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY SEROCK  

Z dniem  22 listopada 2015r. zacznie obowiązywać nowy miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego gminy Serock sekcja E obejmujący 
obręby: Dębinki, Karolino, Ludwinowo Zegrzyńskie, Marynino, Sta-
si Las, który został uchwalony uchwałą nr 106/XI/2015 Rady Miejskiej 
w Serocku z dnia 31.08.2015r. i ogłoszony w dniu 22.10.2015 r. w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod poz. 8596.

Po wejściu w życie plan będzie dostępny na stronie internetowej gminy 
www. serock.pl  w zakładce – miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego.

Ponadto uchwałą nr 126/XIII/2015 z dnia 26.10.2015r. Rada Miejska 
w Serocku uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla obrębu Nowa Wieś (sekcja H1).

Dokumentacja planistyczna została przesłana do Wojewody Ma-
zowieckiego celem sprawdzenia zgodności z prawem przeprowadzonej 
procedury. Plan wejdzie w życie po 30 dniach od opublikowania planu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Referat Gospodarki Gruntami,
Planowania Przestrzennego i Rozwoju
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Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Serocku 
z okazji Narodowego Święta Niepodległości

List Otwarty do Seniorów Miasta i Gminy Serock

Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Serocku 
odbyła się 10 listopada w ratuszu, w przed-
dzień gminnych obchodów Narodowego 
Święta Niepodległości. Spotkanie poświęco-
ne niepodległościowej rocznicy było dosko-
nałym momentem do uhonorowania kilku 
mieszkańców gminy, których działania za-

sługują na publiczne wyróżnienie, ze względu 
na ich znaczenie dla społeczności lokalnej. 
Gratulacje, podziękowania i nagrody przyjęli:  
• pani Katarzyna Sobiecka-Tomporowska 
– „w podziękowaniu za osiągnięcia w dzie-
dzinie kultury”, • pan Leszek Wierzbowski 
– „w podziękowaniu za osiągnięcia w dzie-

dzinie sportu”, • pan Paweł Kozarzewski – 
„w podziękowaniu za osiągnięcia w dziedzi-
nie sportu”.

W trakcie uroczystości, zgodnie z serocką 
tradycją, wręczono pierwsze dowody osobi-
ste sześciu osobom, które ukończyły 18 lat 
w 2015 roku.

Wóz strażacki dla OSP Serock
"Zakup nowego średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego 4 x 4 dla Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Serocku dofi-
nansowany przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 
150.000,00 zł".

W dniu 4 listopada o godzinie 23.45 
do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Serocku dostarczony został nowy, średni 
samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 
13.290  BL z napędem na cztery koła.

Było to swego rodzaju wydarzenie, na 
które wielu strażaków z OSP Serock czekało 
z niecierpliwością do późnych godzin noc-
nych.

Pojazd został zakupiony w wyniku po-
stępowania przetargowego a wykonawcą 
i dostawcą pojazdu było Przedsiębiorstwo 
Handlowe MOTO – TRUCK Leszek Chmiel 
z Kielc.

Samochód posiada silnik wysokoprężny 
z turbodoładowaniem o zapłonie samoczyn-
nym, układ kierowniczy ze wspomaganiem. 
Skrzynia biegów manualna. Układ hamulco-
wy wyposażony w ABS. Napęd 4x4 z możli-

wością odłączenia napędu osi przedniej oraz 
możliwością blokady mechanizmu różnico-
wego przedniej i tylnej osi. Na swoim wypo-
sażeniu posiada między innymi:  

• kabinę 6 osobową z układem miejsc  
1+1+4;

• zabudowę ze stali nierdzewnej/kompo-
zyt w tym 7 skrytek (3+3+1), żaluzje alumi-
niowe z zabezpieczeniem rurowym, podesty 
i półki regulowane na żądaną wysokość oraz 
oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne w tech-
nologii LED;

• autopompę dwuzakresowo model: HMT 
24/10-4/40 o wydajności: 2960 dm3/min 
- 8 bar,  470 dm3/min - 40 bar, dozownik 
piany;

• zbiornik na wodę o pojemności: 3000 
dm3 oraz zbiornik na środek pianotwórczy o 
pojemności 345 dm3   /materiał: kompozyt/;

• działko: DWP 16 MOTO-TRUCK, szyb-
Kiedy rok temu zwracaliśmy się do Państwa 

z informacją o powstaniu i rozpoczęciu działal-
ności  Rady Seniorów, prosiliśmy o wsparcie 
i pomoc w rozpoznaniu potrzeb środowiska.

Niestety, mimo upływu czasu, jako  
Rada mamy niewiele wiedzy na temat pro-
blemów jakie trapią seniorów gminy, nie 
dlatego, że nie pracujemy, ale dlatego, że 
odzew środowiska w zgłaszaniu proble-
mów, które trzeba rozwiązać jest znikomy, 
a nawet żaden. Chcę Państwu przybliżyć 
po krótce efekty naszej pracy, a są one na-
stępujące:

- zainicjowaliśmy powstanie klubu, 
w którym będziemy mogli spokojnie spędzić 
czas - taki obiekt powstanie prawdopodobnie 
w połowie czerwca przyszłego roku,

- jesteśmy współzałożycielami Serockiej 
Akademii Seniora, która to jest kontynuato-
rem działań filii UTW legionowo,

- kończymy realizację programu ASOS tj. 
programu mającego na celu diagnozę i popra-
wę warunków życia społeczności senioralnej 
w gminie, 

- Rada na swych comiesięcznych spotka-
niach stara się w miarę swych możliwości wy-
chodzić naprzeciw postulatom, które mogą 
usprawnić komunikację pomiędzy Radą, 
a środowiskiem senioralnym, 

- podejmujemy działania dotyczące usta-
lenia zadań w perspektywie krótko i długo-
terminowej - przykładem tego niech będzie 
inicjatywa uruchomienia telefonu zaufania. 
Intencją tego zamysłu jest umożliwienie 

przedstawienia problemów w sposób niekrę-
pujący. Do czasu uruchomienia telefonu pro-
simy o przedkładanie propozycji czy próśb 
w sposób jaki Państwo uznacie dla siebie za 
najbardziej komfortowy.

Będziemy starać się w miarę naszych 
możliwości pomagać wszystkim tym, którzy 
takiej pomocy potrzebują.

Szanowni Seniorzy, zwracamy się z gorą-
cym apelem do wszystkich z naszego grona 
- i nie tylko, którym bliskie są sprawy śro-
dowiska senioralnego, o współpracę oraz 
kontakt z członkami Rady Seniorów - dla 
naszego wspólnego dobra.

W imieniu Rady Seniorów 
Miasta i Gminy Serock

Zdzisław Hirsz

stalacji teletechniczne, instalacja oddymia-
nia klatki schodowej.

7) Dostosowanie zespołu budynków do 
obowiązujących przepisów przeciwpożaro-
wych: zakres robót obejmuje budynek szko-
ły, łącznik oraz świetlicę. Wydzielenie stref 
pożarowych ścianami oddzielenia pożaro-
wego, wykonanie grawitacyjnego systemu 
oddymiania klatki schodowej w łączniku za 
pomocą połaciowych okien oddymiających 
oraz drzwi napowietrzających. Wymiana 
drzwi w niektórych pomieszczeniach na 
p.poż. lub wykonanie dodatkowych wyjść 
z pomieszczeń oraz wyburzeń niektórych 
ścianek i wymurowanie nowych. Wykonanie 

niezbędnych instalacji hydrantowych w łącz-
niku oraz instalacji oświetlenia ewakuacyjne-
go. Wykonanie drogi pożarowej zakończonej 
placem manewrowym.

8) Aranżacja i wyposażenie wnętrz po-
mieszczeń wchodzących w skład budynku 
Szkoły Podstawowej w Jadwisinie oraz jego 
rozbudowy.

9) Zagospodarowanie ternu zawierające 
min.: budowę schodów zewnętrznych wraz z 
pochylnią dla osób niepełnosprawnych, dro-
gę pożarową oraz plac manewrowy z kostki 
betonowej, chodniki z kostki betonowej, roz-
biórkę altany i schodów w miejscu w którym 
ma być projektowany łącznik, rozbiórkę dasz-

ku nad wejściem do stołówki, opaski z kostki 
betonowej, chodnika z płyt betonowych oraz 
utwardzenia z kostki betonowej przy altanie 
i przy wyjściu ze stołówki, wycinkę drzew,

10) Rozbiórka linii napowietrznej ni-
skiego napięcia oraz budowę linii kablowej 
niskiego napięcia 0,4 kV, budowa słupa linii 
napowietrznej na działce ew. 76/4 .

11) Budowa linii kablowej oświetlenia na 
działce ew. 76/4

Harmonogram rzeczowo–finansowy prze-
widuje, iż Wykonawca rozpocznie realizację 
robót w terenie pomiędzy 15-20.11.2015 r. In-
westycja zrealizowana ma zostać w terminie 
do 31.07.2017 r.

kie natarcie wodno-pianowe, długość węża 
60 m, sterowanie ręczne i elektryczne oraz zra-
szacze: dwa z przodu i dwa z boku pojazdu;

• maszt oświetleniowy pneumatyczny 
z lampami typu LED 2 x 216 W, złożenie do 
pozycji transportowej - automatyczne, ste-
rowanie pilotem przewodowym; niezależne 
ogrzewanie kabiny i przedziału autopompy;

• fala świetlna;
• wyciągarka elektryczna z osłoną i taran;
• czujniki cofania i kamera cofania;
• szuflady wysuwane i podesty obrotowe;
• sprzęt łączności radiowej i nawigację.
Całkowity koszt zakupu nowego pojaz-

du wyniósł 622.088,00 zł, a zakup ww. pojaz-
du możliwy był dzięki dofinansowaniu:

• ze środków własnych gminy Miasto 
i Gmina Serock w kwocie:  149.088,00 zł,

• ze środków własnych OSP Serock 
w kwocie 20.000,00 zł,

• dotacji WFOŚiGW w Warszawie 
w kwocie 150.000,00 zł,

• dofinansowania Komendy Głównej PSP 
w kwocie 100.000,00 zł,

• dofinansowanie Komendy Wojewódz-
kiej PSP w kwocie 203.000,00 zł.

Samochód wyposażony jest w urządzenia 
najnowszej technologii, przy czym spełnia 
najsurowsze normy dotyczące emisji spalin 
oraz posiada świadectwo dopuszczenia do 
użytkowania w jednostkach przeciwpożaro-
wych wydane przez Centrum Naukowo-Ba-
dawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwo-
wy Instytut Badawczy w Józefowie.

Nowy pojazd zastąpił dwudziestoletni 
samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu 
RENAULT M 210,  który przekazany zosta-

nie do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Gąsiorowie.

Potrzeba wyposażania jednostki OSP w Se-
rocku w nowoczesny samochód ratowniczo - ga-
śniczy wynika z konieczności spełnienia wyma-
gań, jakie są obecnie stawiane przed jednostkami 
będącymi częścią Krajowego Systemu Ratowni-
czo Gaśniczego oraz rozszerzającego się katalogu 
prowadzonych przez Straże Pożarne działań.

Jednostka OSP w Serocku od wielu lat 
funkcjonuje w strukturach KSRG, a co za tym 

idzie podejmuje działania ratowniczo-gaśni-
cze nie tylko na terenie Miasta i Gminy Se-
rock, ale również powiatu legionowskiego czy 
województwa mazowieckiego. Samochód jest 
bardzo nowoczesny i w pełni zaspokaja ocze-
kiwania członków OSP w Serocku.

Życzymy strażakom z Serocka, aby nowy 
samochód służył im i mieszkańcom naszej 
gminy przez długie lata i zapewniał bezpie-
czeństwo.

ZKOP
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Nauka pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych

Plaża w Serocku

 Sukces serockich wędkarzy

Gmina Miasto i Gmina Serock złożyła 
wniosek do konkursu ogłoszonego przez Mi-
nisterstwo Sportu i Turystyki na dofinanso-
wanie w 2016 r. organizacji zajęć sportowych  
dla uczniów. 

Projekt pn. „Pływam na 6” przygotowa-
ny przez oświatę, skierowany jest do uczniów 
klas III szkół podstawowych.  Zakłada naukę 

pływania oraz poznanie zasad bezpiecznego 
przebywania nad wodą, ma być także profi-
laktyką dla uczniów z wadami postawy oraz 
nadwagą i otyłością. Program przewidu-
je wdrażanie uczniów do systematycznego 
uprawiania sportu, jak również dostarczenie 
im dodatkowej aktywności ruchowej w atrak-
cyjnej formie.     

Przewidywany termin rozstrzygnięcia 
konkursu to 15 stycznia 2016 r. Jeśli gminie 
uda się pozyskać środki z Funduszu Zajęć 
Sportowych dla Uczniów, program realizo-
wany będzie w okresie od połowy stycznia 
2016 r. do połowy czerwca 2016 r.

ZOSiP Serock

W dniach 5-6 listopada 2015 roku  od-
był się wyjazd studyjny nt. „Polski cydr 
– naturalna szansa rozwoju regionów sa-
downiczych”, zorganizowany przez Miasto 
i Gminę Serock. Organizacja wyjazdu była 
możliwa dzięki zawarciu umowy pomiędzy 
Województwem Mazowieckim z siedzibą 
w Warszawie, przy ulicy Jagiellońskiej 26, 
reprezentowanym przez Pana Radosława 
Rybickiego, Dyrektora Departamentu Rol-
nictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Pana Kazimierza Porębskiego, Zastępcę Dy-
rektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, a Miastem i Gminą 
Serock, reprezentowaną przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Serock. Przedmiotowa umo-
wa realizowana jest w ramach środków z ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Pro-

gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.

Uczestnikami wyjazdu byli rolnicy, sa-
downicy, sołtysi, członkinie Kół Gospodyń 
Wiejskich z terenu gminy Serock. Ogółem 
w szkoleniu brało udział 50 osób.

Podczas wyjazdu studyjnego odbyły się dwa 
szkolenia na ww. temat. Pierwsze szkolenie od-
było się w dniu 5 listopada 2015 roku w siedzibie 
Lubelskiego Stowarzyszenia Miłośników Cydru 
w Mikołajówce k. Urzędowa. Drugie szkolenie 
odbyło się w dniu 6 listopada 2015 roku w Za-
kładzie AMBRA S.A. w Woli Dużej k. Biłgoraja 
(producent Cydru Lubelskiego).

Szkolenia zostały przeprowadzone zgod-
nie z założeniami do zawartej umowy.

Pierwszy dzień szkolenia pozwolił uczest-
nikom wyjazdu na zgłębienie wiedzy m.in. 

Wyjazd studyjny  
- nowe trendy w przetwórstwie jabłek

w zakresie odmiany jabłek uprawianych w Pol-
sce i ich przydatności pod kątem produkcji cy-
dru, omówienia przepisów regulujących pro-
dukcję cydru, przepisów regulujących definicję 
i proces produkcji cydru w Polsce, przykładów 
regulacji prawnych nt. cydru w innych krajach.

Podczas drugiego dnia szkolenia uczest-
nicy zostali zapoznani szczegółowo z proce-
sem produkcji cydru, z najczęściej występują-
cymi wadami cydrów oraz z organoleptyczną 
oceną gotowego produktu z elementami de-
gustacji przykładowych produktów.

Obydwa szkolenia spotkały się z olbrzy-
mim zainteresowaniem uczestników wyjaz-
du, którzy pozyskaną wiedzę będą mogli wy-
korzystać w swoich gospodarstwach.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa.

Uwadze mieszkańców gminy Serock nie 
uszły prace wykonywane na plaży miejskiej. 
W ramach pierwszego etapu wykonano ba-
growanie plaży. Z dna rzeki wydobyto około 
10.000 m3 piasku, który posłużył do poszerze-
nia części rekreacyjnej plaży. W ramach dru-
giego etapu po 11 listopada kontynuowano 
prace rekultywacyjne. Rozplantowano i wy-
równano teren. Dzięki powyższym robotom 
plaża osiągnęła swój planowany kształt.

Obok zdjęcie plaży po nasypaniu piasku 
zrealizowane po zakończeniu I etapu.

Poniżej zdjęcia z obecnym wyglądem plaży.

Dnia 15.11.2015 r. na Jeziorze Zegrzyń-
skim (pomiędzy mostem w Zegrzu, a zaporą 
w Dębem) odbyły się drużynowe zawody spi-
ningowe GUNKI TOUR 2015. Rywalizacja 
przebiegała w systemie zespołowym. Zgło-
szonych zostało 55 dwuosobowych drużyn. 
Po 7-godzinnej rywalizacji zostały ogłoszone 
wyniki. Miejsce pierwsze w ogólnej klasy-
fikacji z wynikiem 5050 pkt. zajęła drużyna 
PERKOZ SEROCK: Piotr  Stępień i Daniel 
Waśniewski. Drużyna ta złowiła 22 okonie 
i szczupaka 67,4 cm, który był jednocześnie 
największą rybą złowioną na zawodach.

Piotr Stępień
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Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej 
– święto duchowe dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock

Nasielska w Borowej Górze

Odblaski dla uczniów

W ramach akcji, której celem jest poprawa widoczności dzie-
ci na drogach w jesienno-zimowe dni oraz przypomninie o trwa-
jącej w Zegrzu budowie, a także konieczności zachowania ostroż-
ności w jej rejonie w drodze do szkoły, wręczono dzieciom z klas 
młodszych Zespołu Szkół w Zegrzu zawieszki odblaskowe. Prze-
kazał je dzieciom kierownik budowy Areny Wojskowej w CSŁiI 
w Zegrzu reprezentujący głównego wykonawcę inwestycji firmę 
Kartel S.A.

W dniach 21.11-22.11.2015r. parafia pw. Św. Anny w Serocku  przeżywała 
wyjątkowy czas – peregrynację obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Nawiedze-
nie obrazu poprzedzone było misyjnymi uroczystościami oraz apelami ocze-
kiwania. W sobotę po nabożeństwie oczekiwania na przybycie obrazu wierni 
wyruszyli procesyjnie po obraz. Po przybyciu obrazu Matki Bożej z Parafii 
Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Popowie Kościelnym odbyła się 
Msza Święta Powitania, a następnie czuwanie modlitewne wiernych. W nie-
dzielę  miała miejsce Msza święta Dziękczynienia za Nawiedzenie Parafii, po 
której nastąpiła uroczystość pożegnania Obrazu Matki Bożej. Następnie obraz 
powędrował do parafii pw. św. Tomasza Apostoła w Dierżeninie. W dniach 
23-24.11.2015 nawiedził parafię pw. św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej, której 
mieszkańcy równie licznie jak w Serocku wzięli udział w uroczystościach.

Fundacja NOVA na początku kwietnia 
2015 r., zgłosiła deklarację udziału w 11. edy-
cji programu edukacji ekologicznej Zaadoptuj 
rzekę 2015 - organizowanej przez Stowarzy-
szenie Ekologiczno-Kulturalne Klub GAJA. 
Deklaracja w projekcie  dotyczyła opieki 
i ochrony Jeziora Zegrzyńskiego oraz podej-
mowanych na rzecz tego akwenu działań.

Do programu przestąpiły: klasa VI B 
Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika z opie-
kunem Panią Małgorzatą Gańską-Niemczyk, 
Klasa I C Gimnazjum im. R. Traugutta z opie-
kunem Panią Gabrielą Wierzbicką-Dybek  
oraz przedstawiciele Klubu Aktywnego Se-
niora w Serocku.

plaży w Serocku. Naszą akcje wspierał i był 
jej partnerem Urząd Miasta i Gminy w Se-
rocku, Referat Ochrony Środowiska, Rol-
nictwa i Leśnictwa z Panią Anną Kamolą 
i Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Warszawie Zarząd Zlewni w Dębem, z Pa-
nem Zdzisławem Chęć i Januszem Kluskiem. 
Wspomniane instytucje służyły pomocą 
techniczną w postaci rękawic, worków i od-
bioru zebranych śmieci. Natomiast RZGW 
Zarząd Zlewni w Dębem zorganizował dla 
młodzieży biorącej udział w akcji wycieczką 
po obiekcie zapory. 

Na początku czerwca 2015 r. Klub Gaja 
ogłosił dla wszystkich uczestników pro-
gramu konkurs na najciekawsze inicjatywy 
ekologiczne w ramach 11. edycji programu 
Zaadoptuj rzekę 2015. Z naszego wydarzenia 
przesłaliśmy sprawozdanie do oceny przez 
powołane specjalnie w tym celu jury. W ra-
mach konkursu Komisja przyznała Fundacji 
NOVA z Serocka wyróżnienie w formie dy-
plomu. Aktu wręczenia wyróżnienia dokonał 
Prezes Stowarzyszenia Edukacyjno-Kultu-
ralnego Klub GAJA Pan Jacek Bożek w dniu 
17.11.2015 r. - odwiedzając osobiście Serock. 

Zaadoptuj rzekę 2015 - Klub GAJA

W dniu 15 kwietnia 2015 r. w ramach 
złożonej deklaracji oraz obchodów Świato-
wego Dnia Ziemi porządkowaliśmy brzeg 
Jeziora Zegrzyńskiego na odcinku od Yacht 
Klubu Polskiego w Jadwisinie do miejskiej 

Uroczyste spotkanie odbyło się na terenie 
Gimnazjum im. R. Traugutta w Serocku 
z udziałem uczniów i opiekunów biorących 
udział w tym projekcie. Rozmawialiśmy 
o ekologii i wspólnych planach na przyszłość 
Wyróżnienia indywidualne otrzymały Szkoła 
Podstawowa im. M. Kopernika i Gimnazjum 
im. R. Traugutta.

Fundacja NOVA raz jeszcze dziękuje 
wszystkim wymienionym uczestnikom tego 
projektu i gratuluje wspaniałego sukcesu. 
Cieszymy się wspólnie z tego wyróżnienia, 
gdyż dzięki niemu nasze miasto Serock zago-
ściło na ekologicznej mapie Polski.  

Program Zaadoptuj rzekę objęty jest pa-
tronatem Ministra Środowiska. Wieloletnim 
Partnerem Strategicznym programu jest Fun-
dacja PKO Banku Polskiego. Dzięki zaanga-
żowaniu blisko 177 000 osób w latach 2005 
– 2015 w ramach programu Zaadoptuj rzekę, 

opieką otoczono 746 rzek, strumieni, jezior, 
potoków i stawów a także Bałtyk w 1492 miej-
scach w Polsce.

Roman Wiśniewski
Fundacja NOVA

Kilka miesięcy temu informowaliśmy Pań-
stwa, że Gmina Serock podpisała z powiatem 
legionowskim porozumienie w zakresie wspól-
nej realizacji inwestycji w miejscowości Borowa 
Góra. W ramach przedsięwzięcia powiat, przy 
wsparciu finansowym ze strony gminy w wy-
sokości 200.000,00 zł, przebudował ostatni 
odcinek drogi powiatowej Nr 1804 W – ul. Na-
sielskiej od skrzyżowania z ul. Długą do drogi 
krajowej Nr 61. Gmina Serock, oprócz swojego 

wkładu w postaci dotacji, wybudowała w ciągu 
tej ulicy nowoczesne oświetlenie. Wykonaw-
ca Zakład Usług Elektrycznych LUMEN Jerzy 
Wuttke z Legionowa za kwotę 125.848,88 zł. 
zdemontował stare, energochłonne i awaryjne 
oświetlenie i wybudował nową linię składającą 
się z 26 sztuk opraw oświetleniowych typu LED 
zainstalowanych na słupach stalowych. Przeka-
zanie do użytkowania przedmiotowej inwesty-
cji. Odbyło się 25 listopada 2015 r.
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Kampania promocyjno-edukacyjna, której celem jest popularyzacja aktywności 
sportowo-rekreacyjnej w Mieście i Gminie Serock

JEŻELI czynnie uczestniczysz w inicjatywach  
w zakresie aktywności fizycznej
PREFERUJESZ zdrowy i aktywny styl życia
MASZ głowę pełną pomysłów na działania  
o charakterze sportowym i rekreacyjnym w naszej gminie 
i……
POTRZEBUJESZ konsultacji oraz pomocy w ich realizacji
to ZAPRASZAMY  Cię do elitarnej grupy SEROCK FIT & SPORTY
WYPEŁNIJ imienną deklarację i ODBIERZ znaczek, 
który będzie wyróżniał członków tej elitarnej grupy.

Deklaracje oraz znaczki są do odbioru w UMiG w Serocku w pokoju nr 12.
Więcej informacji: promocja@serock.pl, tel: 22 782 88 36 
lub: m.golawski@osir.serock.pl, tel: 22 782 73 50 
Jesteśmy również na Facebook’u: https://www.facebook.com/Serock-Fit-Sporty

Serock
     FIT & SPORTY

II Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej

W piątek 6 listopada br. w Sali widowi-
skowej Klubu CSŁiI odbył się II Konkurs Po-
ezji i Pieśni Patriotycznej ”Póki Polska Żyje 
w nas” zorganizowany w 97. rocznicę odzy-
skania przez Polskę niepodległości

Konkurs zorganizowany został przez 
Klub Centrum Szkolenia Łączności i Infor-
matyki w Zegrzu. Do udziału w nim zapro-
szono dzieci i młodzież ze szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych oraz ośrodków kultury 
z terenu gminy Serock.

W konkursie wzięło udział 19 podmiotów 
artystycznych (około 120 osób), które zapre-
zentowały się widzom w dwóch kategoriach: 
kategorii recytacja oraz kategorii wokalnej. 
W skład Komisji Artystycznej II Konkursu Po-
ezji i Pieśni Patriotycznej weszli: pani Agnieszka 
Kowalska – przewodnicząca, wokalistka, flecist-
ka, trenerka wokalna oraz członkowie: pani Jo-
anna Popek – muzyk, flecistka i pani Katarzyna 
Misiewicz – aktorka, pedagog teatralny.

Komisja po obejrzeniu i wysłuchaniu 
młodych artystów postanowiła przyznać na-
stępujące nagrody:

Równorzędne trzy tytuły laureata ze sta-
tuetką dla:

• Gracjany Stolarskiej z Gimnazjum 
w Zegrzu,

• Zespołu „Kantyczki” z Centrum Kultu-
ry i Czytelnictwa w Serocku,

• Anny Malinowskiej z towarzyszeniem 
chóru z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. 
Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej,

oraz dwa równorzędne tytuły laureata bez 
statuetki dla:

• Klaudii Krawczyk z Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Serocku,

• Zuzanny Wilisz ze Szkoły Podstawowej 
im. Wojska Polskiego w Zegrzu,

Komisja przyznała również trzy równo-
rzędne wyróżnienia ze statuetką dla:

• Oliwii Jasińskiej ze Szkoły Podstawowej 
im. Wojska Polskiego w Zegrzu,

• Zespołu „Wiolinki” ze Szkoły Podstawo-
wej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie

• Chóru ze Szkoły Podstawowej im. Mi-
kołaja Kopernika w Serocku.

Wszystkim uczestnikom wręczone zo-
stały dyplomy z podziękowaniem za udział 
w konkursie, zaś laureaci ze statuetką i osoby 
wyróżnione otrzymały nagrody książkowe, 
które zostały wręczone przez członkinie Rady 
Artystycznej i Kierownik Klubu CSŁiI. Lau-
reatom i wyróżnionym serdecznie gratuluje-
my, a wszystkim uczestnikom  dziękujemy za 
udział w konkursie. Zapraszamy do udziału 
w III odsłonie konkursu w 2016 r.

Tekst: Betina Dubiel
Zdjęcia: Kinga Wilusz

Praktykuję chińskie Wushu od ponad 
25 lat. W tym czasie uczyłem się przede 
wszystkim stylów Changquan, Nanquan 
i Taijiquan. Od ponad 15 lat  jestem bliskim 
uczniem Mistrza Zhang Fengjuna, a od roku 
także Mistrza Cui Zhangsana z Pekinu. Od 
2000 roku systematycznie uczę się u Mistrza 

5 Duan Chinese Wushu Association - członek
danym przez Chiński Związek Wushu w 2009 
roku.

Od kilku lat prowadzę zajęcia z grupą se-
rockich sympatyków tej chińskiej sztuki wal-
ki. Wspólnie zapraszamy na zajęcia.

Mariusz Szewczyk

Zhao Zhangjuna w Xi’an, jednego z najwy-
bitniejszych zawodników Wushu w Chinach. 
Jestem założycielem i głównym nauczycielem  
Polskiej Akademii Wushu “Nan Bei Shen 
Long” i Polskiego Stowarzyszenia Wushu 
“Shen Long”. Posiadam ponad 300 medali zdo-
bytych na mistrzostwach Wushu w kraju i za  
granicą. W latach 2002-2005 byłem trenerem 
kadry Polski Wushu. W swojej karierze spor-
towej zdobyłem wiele medali i wyróżnień na 
najbardziej prestiżowych zawodach organi-
zowanych w  Polsce i za granicą. Jako jedyny 
nauczyciel nie pochodzący z Chin, znalazłem 
się na liście  najlepszych nauczycieli Wushu, 
która została opublikowana w katalogu wy-

Serock
     FIT & SPORTY
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Po uroczystym apelu na serockim rynku 
obchody narodowego święta niepodległości 
przeniosły się do  Centrum Kultury i Czytel-
nictwa.

Cześć kulturalna obchodów Święta Od-
zyskania Niepodległości 11 listopada odbyła 
się wieczorem w Sali Widowiskowej Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Serocku. Specjalnie 
na tę okazję przygotowano spektakl z cyklu 
Wieczór w Teatrze, który wyreżyserował To-
masz Gęsikowski.

Wspaniała obsada, wśród której można 
wymienić m. in. odgrywającą rolę Gwiazdy 
- Barbarę Melzer (aktorkę teatralno-musica-
lową, gwiazdę teatru Roma), niezapomnia-
nego Pana Władeczka w osobie Krzysztofa 
Janczara (znanego m.in. z „Wojny Domowej” 
i „Klanu”) czy Jacka Sołtysiaka (aktora i re-
żysera), dodała wydarzeniu wyjątkowości. Do 
udziału w spektaklu teatralno-muzycznym 
zostali zaproszeni młodzi bardzo utalentowa-
ni aktorzy i wokaliści, w tym także młodzież 
z Centrum Kultury, która miała okazję wystą-
pić u boku doświadczonych aktorów. Nie za-
brakło również klimatycznej muzyki, granej 
na żywo przez Marka Giłkę (pianino), Jerzego 
Bochenka (akordeon) i Jan Woźniaka (kon-
trabas), oraz wspaniale zatańczonych przed-

wojennych tang w wykonaniu Jana Woźnia-
ka (muzyka i mistrza tanga argentyńskiego) 
i Urszuli Bartos–Gęsikowskiej (aktorki i sce-
nografa), która oprócz przygotowania swojej 
roli napisała też scenariusz spektaklu.

Spektakl z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

Tym razem  zaproszeni goście mieli oka-
zję nie tylko obejrzeć wyjątkowy spektakl 
w  doborowej obsadzie, ale także współtwo-
rzyć scenerię dla odgrywanych wydarzeń. 
Występujący aktorzy wspaniale oddali at-
mosferę głębokiego wzruszenia i radości 
z odzyskanej niepodległości, która udzieliła 
się wszystkim uczestnikom spotkania. Se-
rocka sala widowiskowa zamieniła się na ten 
wieczór w szynk z 1918 roku, pełen wspólnie 
świętujących gości. Patriotyczne pieśni przy-
pominały o wspaniałych momentach naszej 
historii, a wyborny sum w galarecie, serwo-
wany przez restaurację „Złoty Lin” sprawił, że 
była to prawdziwa uczta nie tylko dla ducha, 
ale także dla podniebienia.

Dziękujemy naszym Partnerom: Hote-
lowi Narvil, Restauracji „Złoty Lin”, OSW 
Exploris.

Centrum Kultury i Czytelnictwa 
 w Serocku

Serockie obchody Narodowego Święta Niepodległości

 „Ojczyznę kocha się nie dlatego, 
że wielka, ale dlatego, że własna”.

Seneka

Uroczystą  Mszą świętą  w serockim ko-
ściele rozpoczęło się radosne świętowanie  
97 rocznicy odzyskania przez Polskę  nie-
podległości w 1918 roku.  Zebrani goście 
i mieszkańcy wysłuchali w skupieniu homilii 
o Wolności, którą cieszymy się dzisiaj dzięki 

poświęceniu naszych przodków. Cena ży-
cia jaką zapłacili za tę Wolność zobowiązuje 
nas do przemyśleń nad jej znaczeniem w na-
szym życiu osobistym, rodzinnym, pracy 
zawodowej i działalności dla dobra Ojczy-
zny. Zobowiązuje nas do przyjęcia odpowie-
dzialności za jej rozwój i bezpieczeństwo. 
Uroczystą Mszę ku czci poległych w walce 

o Wolność Narodu Polskiego uświetniły pie-
śni w wykonaniu chóru Gaudete, dźwięki 
wojskowej trąbki oraz poczty sztandarowe.

Tradycyjnie uroczystości kontynuowane 
były na serockim rynku przy udziale pocztów 
sztandarowych, kompanii honorowej i or-

kiestry wojskowej Garnizonu Zegrze, przed-
stawicieli władz samorządowych powiatu le-
gionowskiego i gminy Serock, kombatantów, 
wojska, policji, księży, straży pożarnych, har-
cerzy, licznie działających na terenie gminy 

kół i stowarzyszeń, placówek oświatowych 
oraz mieszkańców i gości.

Po uroczystym apelu poległych, wzrusza-
jącym występie serockich Kantyczek, złoże-
niu kwiatów pod tablicą pamięci na ścianie 
serockiego ratusza - przy dźwiękach orkiestry 

wojskowej - można było spróbować wojsko-
wej grochówki i obejrzeć sprzęt wojskowy 
prezentowany przez Centrum Szkolenia 
Łączności i Informatyki w Zegrzu.

Ref. Komunikacji Społecznej
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Zachęcamy do czytania!
„Nie ma różnicy pomiędzy człowiekiem, 
 który nie potrafi czytać
i człowiekiem, który potrafi, a nie czyta.”

(Mark Twain)

W dniach 20 i 22 października 2015 roku 
redakcja Kuriera uczniowskiego przeprowa-

dziła nietypowe lekcje języka polskiego dla 
klas maturalnych i klas trzecich technikum 
w PZSP w Serocku. Inspiratorem i koordy-
natorem przedsięwzięcia była nauczycielka 
języka polskiego i opiekunka gazety szkolnej 
Ewa Kania-Nec. Główny cel działania to pro-
mocja Nagrody Literackiej Nike oraz zachę-

cenie uczniów do poznawania interesujących 
utworów, zwłaszcza polskiej literatury współ-
czesnej oraz propagowanie literatury o wybit-
nych walorach artystycznych.

W kanonie lektur szkolnych nie ma ksią-
żek z końca XX i początku XXI wieku, braku-
je także pozycji nagradzanych w konkursach 

Grupa Rekonstrukcji Historycznej 
„Zgrupowanie Zegrze”

Stowarzyszenie „Żołnierze Mazowsza” 
utworzyło Grupę Rekonstrukcyjno-Histo-
ryczną (GRH) „Zgrupowanie Zegrze”. Gru-
pa ta rekrutuje pasjonatów historii, których 
interesuje okres odzyskania niepodległości  
(1918 r.) oraz walki o granice niepodległej 
ojczyzny. Teren powiatu legionowskiego, ze 
względu na liczne obiekty wojskowe, stał się 
zapleczem szkoleniowym dla powstającej 
armii polskiej. Początkowy okres to syste-
matyczne rozbrajanie oddziałów niemiec-
kich, przejmowanie uzbrojenia, wyposażenia 
i obiektów wojskowych. Nie wszędzie oddzia-
ły niemieckie miały ochotę wycofać się bez 
walki. Rejon Zegrza, Legionowa (Jabłonny), 
pobliskiego Modlina i Warszawy, to rejony 
formowania oddziałów, które odegrały klu-
czową rolę w obronie ojczyzny. 

Po dwóch latach do granic naszego po-
wiatu dotarła wojna (1920 r.). Na przedpolach 
Warszawy pojawiła się armia sowiecka. Zdo-
bycie Warszawy przez oskrzydlenie od półno-
cy stało się celem wojsk sowieckich. Rosjanie 
planowali obejść Warszawę forsując Wisłę 

między Modlinem i Warszawą. Teren powia-
tu legionowskiego wzdłuż Narwi, do Serocka, 
okolice Nieporętu stał się częścią ostatniej li-
nii obrony przed bezwzględnym żołdactwem 
sowieckim. Odcinek Zegrze, wchodzący w 
skład 1 Armii obsadzony został przez oddzia-
ły VII Brygady Piechoty Rezerwowej (155, 
159 i 167 pułk piechoty). Do zgrupowana 
przydzielona została jedna z najbardziej zna-
nych formacji kawalerii ochotniczej Dywi-

zjon Huzarów Śmierci. Śmiały atak huzarów 
doprowadził do wyzwolenia Serocka 16 sierp-
niu 1920 roku i zdobycia mostu w Wierzbicy, 
który Rosjanie próbowali spalić. 

Dlatego GRH „Zgrupowanie Zegrze” od-
twarza oddział piechoty i kawalerii. Celem 
grupy jest przygotowanie pododdziałów do 
udziału w rekonstrukcjach historycznych wy-
darzeń, które mały miejsce na terenie naszego 
powiatu. Utworzenie GRH wiąże się z po-
zyskaniem broni (repliki), umundurowania 
i wyposażenia zgodnego z epoką. Kolejnym 
ważnym elementem jest przygotowanie żoł-
nierzy-rekonstruktorów, którzy zapoznają się 
z elementami musztry. W oddziale kawalerii 
mile widziane są osoby posiadające umiejęt-
ności jazdy konnej. 

Jedną z większych przeszkód w formowa-
niu GRH są środki finansowe. Stowarzyszenie 
złożyło projekt na konkurs „Rozwój Organi-
zacji” ogłoszony przez Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich (FIO) Mazowsze Lokalne pt. 
„Projekt Rok 1918-2018”. Celem tego pro-
jektu było zdobycie środków finansowych 

na wyposażenie pododdziału piechoty GRH 
„Zgrupowanie Zegrze”. Projekt obejmo-
wał pozyskanie kompletu umundurowania 
(spodnie, czapka, kurtka mundurowa, owi-
jacze i buty), wyposażenia (pas i ładownice) 
oraz broń (cztery repliki karabinów Mauser). 
Cały projekt został oszacowany na 9792 zł 
w tym 5000 zł otrzymaliśmy z FIO, 2000 zł 
zostało wygospodarowane ze środków sto-
warzyszenia oraz 2792 zł, to wkład własny 
niefinansowy (praca wolontariuszy). Do 
realizacji projektu został powołany zespół 
pięciu członków stowarzyszenia, który prze-
prowadził analizę uzbrojenia, wyposażenia 
i umundurowania żołnierzy Wojska Polskie-
go w okresie 1918-1921. Na podstawie prze-
prowadzonych analiz przyjęty został wzór 
umundurowania żołnierzy piechoty. Kolej-
nym problemem, z którym musieliśmy się 
zmierzyć, to pozyskanie materiałów i goto-
wych elementów wyposażenia. W przypadku 
zakupu broni, pozyskanie replik broni z tego 
okresu jest bardzo trudne. Zakupione repliki 
Mauserów pochodzą z późniejszego okresu, 
takie udało nam się pozyskać. Oprócz kara-
binów i butów wszystkie pozostałe elementy 
wyposażenia i umundurowania są replikami 
uszytymi według opracowań i przygotowa-
nych wzorów przez członków stowarzyszenia. 
Poza umundurowaniem dla piechoty pozy-
skanym z udziałem środków z FIO, przygoto-
wane zostały mundury kawalerii (trzy ułanki 
według wzoru 1917). Jest to jeden z najład-

niejszych mundurów używanych przez żoł-
nierzy Wojska Polskiego w XX wieku. 

Zapraszamy do naszych oddziałów 
wszystkich chętnych, którzy pasjonują się 
historią i chcą poczuć ducha wydarzeń hi-
storycznych tak ważnych dla Polaków. Sto-
warzyszenie „Żołnierze Mazowsza” posiada 
dwie GRH. Pierwszą jest „8 pułk piechoty 
Księstwa Warszawskiego”, która od trzech lat 
uczestniczy w wielkich rekonstrukcjach epoki 
napoleońskiej i Powstania Listopadowego w 
kraju i zagranicą (obecnie liczy 27 członków 
w tym roku 16 rekonstruktorów z 8 pp brało 

udział w rekonstrukcji Bitwy pod Waterloo 
wraz z 5000 rekonstruktorów z całego świa-
ta). Drugą grupą jest „Zgrupowanie Zegrze”. 
Celem stowarzyszenia jest pielęgnowanie tra-
dycji i pamięć o historycznych jednostkach 
Wojska Polskiego. Staramy się rozwijać naszą 
działalność tworząc kolejne GRH. Poszuku-
jemy również chętnych do organizacji grupy 
zajmującej się rekonstrukcją cywilną. Grupa 
taka odtwarza ubrania, stroje noszone przez 
ludność cywilną, zwyczaje i warunki życia 
mieszkańców wsi i miast z różnych okresów 
historii. Serdecznie zapraszamy wszystkich 
pasjonatów historii do współpracy i od-
wiedzenia stron www.facebook.com/GRH 
-Zgrupowanie-Zegrze oraz www.facebook.
com/8pp.ksiestwa.

Stowarzyszenie „Żołnierze Mazowsza”
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Listopad w Centrum Kultury rozpoczął się 
nostalgicznie. Zaprosiliśmy widzów na koncert 
w wykonaniu Agnieszki Chrzanowskiej (ak-
torka, piosenkarka, autorka muzyki i tekstów, 
związana z krakowską Piwnicą pod Baranami), 
Artura Gotza (aktor i wokalista, debiutował 
w Piwnicy pod Baranami, w lutym tego roku 
ukazała się jego druga płyta „Mężczyzna pra-
wie idealny”), Marco Lo Russo (włoski wirtu-
oz akordeonu, przez wiele lat współpracował 
ze zdobywcą Oskara, kompozytorem Nicola 
Piovanim - autorem muzyki do filmu Roberto 
Benignego „La vita è bella (Życie jest piękne)" 
oraz ze śpiewającą po francusku włoską woka-
listką In-Grid) przy pianinie zaś zasiadł Dariusz 
Igielski (pianista, kompozytor i aranżer). Kon-

cert zatytułowany „Nostalgia i Ty”, nie był tylko 
nostalgiczny. Artyści na zmianę wprawiali wi-
dzów w zadumę lub doprowadzali do śmiechu 
zabawnymi tekstami o realiach zwiąków, jak 
naprzykład w piosence „Obecny narzeczony”. 
Wokaliści z humorem też opowiadali o kulisach 
powstawania utworów, które wykonywali.

Wszyscy zachwycali razem i osobno. 
W solowych partiach widzowie mogli do-
strzec kunszt zarówno wokalu jak i gry na 
akordeonie i pianinie, a w kwartecie cudowną 
harmonię wspólnego muzykowania. Muzycy 
zaskoczyli publiczność wykonaniem jednego z 
utworów wspólną grą na jednym akordeonie.

Był to niezwykły wieczór. Bardzo miłym 
gestem ze strony zachwycającej Pani Agniesz-

ki, autorki tekstów i muzyki większości wy-
konywanych w niedzielny wieczór utwo-
rów, była specjalna dedykacja dla dyrektora 
Centrum. Wokalistka zaśpiewała specjalnie 
dla Tomasza Gęsikowskiego utwór ze swojej 
pierwszej płyty.

Pani Agnieszka, witając widzów zażarto-
wała, że robi casting na muzyków, z którymi 
będzie grała „nie muszą dobrze grać, ale mu-
szą być przystojnymi obiektami”.

Koncert pokazał, że byli oni nie tylko 
przystojni ale i bardzo zdolni, zaś sama Pani 
Agnieszka zaczarowała widzów, którzy za 
koncert podziękowali gromkimi brawami.

Dziękujemy naszemu Partnerowi „Hote-
lowi Narvil”.

Nostalgicznie w Centrum Kultury

Podróż śladami przodków
Można oczy zamknąć na rzeczywistość, 

ale nie na wspomnienia. 
/Stanisław Jerzy Lec/

12 listopada 2015 roku, podążając śla-
dami swoich przodków, przybył do Powia-
towego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Serocku potomek serockich Żydów Tsvika 
Placiński. Towarzyszyła mu p. Beaty Kisiel 
wicedyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowym 
Dworze Mazowieckim. 

Pan Placiński już po raz trzeci był or-
ganizatorem spotkań młodzieży z Nowego 
Dworu i Gedery w Izraelu, które są częścią 
nowodworskiego projektu historyczno- kul-
turowego. Ponieważ rodzina babci p. Placiń-
skiego wywodzi się z Serocka, miał życzenie 
zorganizowania dla młodzieży lekcji histo-
rycznej nt. wielokulturowej przeszłości na-
szego miasta. 

W spotkaniu prowadzonym w języku an-
gielskim uczestniczyli uczniowie z klas trze-
cich i czwartych technikum. Młodzież wyka-

zała się dobrą znajomością języka i nie było 
konieczności tłumaczenia wypowiedzi gościa 
na język polski. 

Barwna opowieść Tsviki Placińskiego, 
przeplatana fotografiami, wskrzesiła kolejne 
epizody nie tyko z życia jego najbliższej ro-
dziny, krewnych, przyjaciół, ale także żydow-
skiej historii, która rozgrywała się w naszym 
mieście i w Polsce. 

Ze szczególnym wzruszeniem mówił 
o wysiedlaniu Żydów w roku 1939 i tragicz-
nych losach swoich rodaków. Podkreślił, że 
do dziś potomkowie serockich Żydów poszu-
kują informacji o bliskich, chcąc uzupełnić 
luki w przekazach rodzinnych. Mają nadzieję 
na odnalezienie żyjących krewnych, których 
jeszcze nie poznali.

Podczas lekcji zacny gość pokazał Polskę 
spotkań po latach i powrotów do korzeni. 

Temat spotkania wzbudził duże zain-
teresowanie, wyzwolił empatię i pokazał 
kulturową otwartość młodzieży. Spotkanie 
z pewnością przyczyniło się do wzrostu za-

interesowania lokalną historią, pobudziło do 
refleksji nad dziejami dwóch narodów pol-
skiego i żydowskiego. 

Serdecznie dziękujemy za ciekawą lekcję 
historii i wkład włożony w przywracanie pa-
mięci o lokalnej historii Żydów i ich kulturze. 

Wizyta p. Tsviki Placińskiego w szkole 
nie zakończyła się szybko. Gość został zapro-
szony na uroczystą akademię z okazji Święta 
Niepodległości. Był pod wrażeniem zdolno-
ści oraz umiejętności wokalnych, aktorskich 
i muzycznych naszej młodzieży.

13 listopada 2015, na zaproszenie Bur-
mistrza Miasta Nowego Dworu Mazowiec-
kiego, delegacja uczniów PZSP w Serocku 
z panią dyrektor Beatą Leszczyńską i na-
uczycielką języka angielskiego p. Lyubov 
Hordiychyk wzięła udział w spotkaniu grupy 
ok. 90 uczniów z Liceum Darka Menachem 
Begin w Gederze w Izraelu z młodzieżą 
szkół nowodworskich.

Ewa Kania-Nec
http://pzspserock.pl/ 

literackich, dlatego postanowiliśmy zapoznać 
uczniów z historią Literackiej Nagrody Nike 
i przybliżyć treść nagradzanych utworów.

Spotkanie z najnowszą literaturą polską 
rozpoczęliśmy od krótkiej prezentacji doty-
czącej historii Literackiej Nagrody Nike. 

Przedstawiliśmy uczniom tegoroczną 
laureatkę, Olgę Tokarczuk oraz jej dzieło - 
,,Księgi Jakubowe’’. Zaprezentowaliśmy krótki 
film, w którym autorka czytała fragmenty na-
grodzonej książki. 

Staraliśmy się w jak najbardziej intere-
sujący sposób przybliżyć również sylwetki 
zwycięzców Nike z  poprzednich lat. Pod-
czas prezentacji każdego laureata czytaliśmy 
fragmenty jego utworu. Pani Ewa Kania-Nec 
przybliżyła uczniom  wiersze Tadeusza Róże-
wicza z książki pt. ,,Matka odchodzi’’ i starała 

się uświadomić wszystkim, jak dużą rolę w 
naszym życiu odgrywa matka. 

Patrycja Kisiel, czytając  fragmenty po-
wieści Jerzego Pilcha ,,Pod mocnym anio-
łem,’’ udowodniła, jak ciężkim i niebezpiecz-
nym nałogiem jest alkoholizm.

Kasia Kalinowska, prezentując utwór 
Wojciecha Kuczoka ,,Gnój’’, wprowadziła 
w życie toksycznej rodziny i pokazała, w jak 
potwornym i pełnym przemocy świecie żyją 
bezbronne dzieci.

Ola Marczuk zaprezentowała powieść Olgi 
Tokarczuk ,,Bieguni’’ i zachęcała do wspólnego 
oswajania migotliwej, fragmentarycznej rze-
czywistości, do porzucania utartych szlaków.

Łukasz Karpik, recytując wiersz z tomu 
,,Chirurgiczna precyzja’’ Stanisława Barań-
czaka, pokazał, w jaki sposób  poeta usiłuje 

odnaleźć iluzję trwania i przezwyciężyć prze-
mijalność. 

Gdy Mateusz Kusiak czytał fragmenty 
,,Pieska przydrożnego’’ Czesława Miłosza. 
można było poczuć, że utwór jest pełen ciepła 
i współczucia, miłości do ludzi i zrozumienia 
dla ich słabości.

Podczas prowadzonej przez nas lekcji 
widoczne było zainteresowanie i zaciekawie-
nie uczniów. W ciągu 45 minut przeżyli oni 
prawdziwą ucztę duchową. Z tego co nam 
wiadomo, większości bardzo podobał się spo-
sób przekazu prezentowanych treści. 

Mamy nadzieję, że zachęciliśmy koleżan-
ki i kolegów do czytania najnowszej literatury 
polskiej. 

Kinga Bońkowska,
uczennica klasy IV TEPiT
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W dniu 8 listopada 2015 r. odbył się Niepod-
ległościowy Turniej Piłki Siatkowej OPEN. Do 
gry zgłosiły się 3 drużyny, które prezentowały na 
prawdę wysoki poziom. Po oficjalnym otwarciu 
turnieju przez zastępcę burmistrza - Pana Józefa 
Zająca oraz dyrektora OSiR - Pana Macieja Go-
ławskiego, drużyny przystąpiły do gry. Mecze 
rozgrywaliśmy do 3 wygranych setów.

Wyniki poszczególnych spotkań:
Atom Serock - Radzymin 3:0 (25:15; 

25:13; 25:22)
FML Pułtusk - Radzymin 3:1 (25:14; 

13:25; 25:14; 25:11)

Legionowo zwycięzcą turnieju Grand Prix 
Jeziora Zegrzyńskiego w piłce siatkowej dziewcząt

Tenisiści stołowi na sportowo uczcili  
obchody odzyskania niepodległości

Atom Serock zwycięzcą Niepodległościowego 
Turnieju Piłki Siatkowej OPEN!

We wtorek 03.11.2015 r. od godziny 9.00 reprezentacje 4 gmin ry-
walizowały na terenie hali PZSP w Serocku w turnieju piłki siatkowej 
dziewcząt z gimnazjów. Turniej odbywał się z okazji obchodów odzy-
skania przez Polskę Niepodległości, a jednocześnie była to inauguracja 
Grand Prix Jeziora Zegrzyńskiego w sezonie 2015/2016. W turnieju 

W piątek 06.11.2015 r. w hali PZSP w Se-
rocku po raz kolejny na sportowo uczciliśmy 
obchody 97 rocznicy odzyskania niepodle-
głości przez Polskę. Od godziny 16.00 od-
bywał się turniej tenisa stołowego, w którym 
łącznie wzięło udział 59 zawodników i za-
wodniczek. Uroczystego otwarcia turnieju, 
wręczania nagród oraz zakończenia turnieju 
dokonał Dyrektor OSiR w Serocku Maciej 
Goławski. Z zaplanowanych 10 kategorii wie-
kowych aż 8 zostało rozegranych i wyłoniono 
wśród nich najlepszych tenisistów. Klasyfika-
cja w powyższych kategoriach przedstawia się 
następująco:

Szkoły Podstawowe klasy 1-3 dziewczęta:
1. Marta Rosińska, 2. Alicja Solmińska, 

3. Julia Borzyńska
Szkoły Podstawowe klasy 4-6 dziewczęta:
1. Dagmara Czestkowska, 2. Maja Ko-

chańska, 3. Julia Szymańska
Szkoły Podstawowe klasy 4-6 chłopcy:
1. Jakub Parysek, 2. Szymon Wdowiak, 

3. Kamil Borzyński
Gimnazjum dziewczęta:
1. Kasia Trochimiuk, 2. Aleksandra Hu-

mięcka, 3. Julia Orzeszyna
Gimnazjum chłopcy:
1. Seweryn Antosiewicz, 2. Mateusz Wdowiak

Kategoria OPEN mężczyźni:
1. Arkadiusz Krawczyk, 2. Paweł Brylak, 

3. Maciej Pieńkosz
Kategoria 40+ kobiety:
1. Barbara Klik, 2. Aneta Zalewska, 3. Ka-

tarzyna Tulin
Kategoria 40+ mężczyźni:
1. Leszek Pęda, 2. Mariusz Soliwoda, 

3. Marek Słodkowski.
Pierwsza trójka zawodników w każdej ka-

tegorii wiekowej otrzymała medale, dyplomy 
i upominki, a zwycięzcy dodatkowo zostali 
nagrodzeni statuetkami i nagrodami rzeczo-
wymi!

wzięły udział reprezentacje gmin: Serock, Legionowo, Dąbrówka i Nie-
poręt (dwie drużyny). Oficjalnego otwarcia turnieju dokonał Dyrektor 
OSiR Maciej Goławski, a zawodniczkom wręczono napoje sportowe 
oraz pyszne bułeczki. Pierwsze mecze turnieju były dość jednostronne, 
ale w kolejnych emocji było coraz więcej. Mecze były rozgrywane do 
dwóch zwycięskich setów, lecz kilkakrotnie do rozstrzygnięcia potrzeb-
ny był tie-break. Po ponad 4-godzinnej rywalizacji wyłoniono najlepsze 
drużyny turnieju. Zwycięzcą okazały się być dziewczęta z Gimnazjum 
nr 4 w Legionowie. 

Klasyfikacja turnieju przedstawia się następująco:
1. Legionowo 9 pkt. (8:2)
2. Nieporęt I 9 pkt. (7:3)
3. Nieporęt II 7 pkt. (5:4)
4. Serock 3 pkt. (2:6)
5. Dąbrówka1pkt.(1:8)
Z uwagi na to, że turniej inauguracyjny Grand Prix został włą-

czony do obchodów Narodowego Święta Niepodległości w gminie 
Serock, drużyny zostały nagrodzone pucharami i medalami dla 
pierwszych trzech miejsc oraz statuetkami za pozostałe miejsca. Re-
prezentacje zdobyły także pierwsze punkty do generalnej klasyfika-
cji Grand Prix Jeziora Zegrzyńskiego w sezonie 2015/2016. Kolejny 
turniej z cyklu odbędzie się w grudniu w Stanisławowie Pierwszym 
(gmina Nieporęt).

* Hotel NARVIL Conference & Spa, ul. 
Czesława Miłosza 14a, 05-140 Serock, Marke-
ting Manager Dawid Musiał tel. 519 041 319

* Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Oddział 
w Legionowie, ul. Jagiellońska 2, 05-120 Le-
gionowo, Dyrektor Oddziału Magdalena Ra-
szyńska tel. 605 459 821

* Windsor Palace Hotel & Conference 
Center, Jachranka 75, 05-140 Serock, Dagma-
ra Plata-Alf tel. 607 118 808

* Związek Sadowników Rzeczpospolitej 
Polskiej, Oddział Dębe, Wiceprezes Marcin 
Więcki tel. 504 505 871

* Imprineo, ul. Nasielska 1, Borowa Góra, 
Marcin Wroniak tel. 605 860 680

* MAGNETTRANS, Bartosz Obraziński 
tel. 604 175 194

* Ogrody o zielonych Progach, Skubian-
ka, ul. Zegrzyńska 80, Bianka i Przemek God-
lewscy 509 454 401, 509 454 405

* PSB Mini Mrówka, ul. Warszawska 32, 
05-140 Serock, Józef Zaremba tel. 693 405 
001 (Norbert Smyk)

*ELLADA Legionowo, ul. Batorego 56, 
05-120 Legionowo, tel. 602 738 184, 22 774 
48 10 

*Best Office, ul. Kopernika 6, 07-410 
Ostrołęka, Jarosław Jakubiak tel. 29 764 37 87, 
29 764 48 47

* Sklep wielobranżowy – U Włada, ul. 
Nasielska 9, 05-140 Serock, Iwona Ciszkow-
ska tel. 603 744 913 

*CSK, Centrum Szkoleniowo – Konferen-
cyjne, Jachranka 73, 05-140 Serock, Kierownik 
Ośrodka Renata Mulik tel. 605 465 997

* Mechanika pojazdowa - Konrad Go-
łębiewski, Borowa Góra, ul. Nasielska 44b, 
Konrad Gołębiewski tel. 691 046 907 

* Janusz Dłużniewski, Sklep wielobranżo-
wy w Jadwisinie, tel. 500 400 921

*Kajakiem po Narwi, Justyna i Adam 
Koczkodon, Dzierżenin 16, 06-114 Dzierże-
nin, tel. 501 338 615, 513-181-371 

*R-BIT Usługi Informatyczne, Robert 
Sroczkowski, ul. 11-go Listopada 8 lok. 5, 05-
140 Serock, tel. 602 743 529

*Przedsiębiorstwo Handlowo–Usługowe 
KAMA, Agnieszka i Adam Kazimierczak, ul. 
Miła 26, 05-140 Serock, tel. 505 130 718

*Gabinet Psychologiczny, Maria Czer-
mińska, ul. Rynek 1, 05-140 Serock, tel. 
604 152 877

* Foto-Legionowo Atelier filmowe i fo-
tograficzne, Grażyna, Marek Antoszkiewicz 
i synowie, Studio 13 Serock, ul. Rynek 13, 05-
140 Serock, tel. 22-782-67-82, 602-35-32-78 

* Restauracja & Hotel Złoty Lin, Wierzbica 
9, 05- 140 Serock, Beata Stysiuk tel. 22 782 66 33

* AVON Cosmetics, Kamila Wojtkowska 
tel. 504 202 080

LISTA SPONSORÓW 13 BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI W SEROCKU

Atom Serock - FML Pułtusk 3:1 (20:25; 
25:21; 25:22; 25:18)

Końcowa klasyfikacja turnieju:
1. Atom Serock
2. FML Pułtusk
3. Radzymin
Po zakończeniu turnieju dyrektor OSiR 

wręczył drużynom puchary, medale oraz 
dyplomy, a także zaprosił do udziału w Ama-
torskiej Lidze Piłki Siatkowej, która ruszy na 
początku przyszłego roku. Więcej informacji 
pojawi się wkrótce!
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Z dniem 15 listopada 2015 r. drużyny pił-
karskie Sokoła Serock zakończyły zmagania 
ligowe w rundzie jesiennej obecnego sezonu 
2015/2016. W lidze rywalizowało 7 drużyn 
z naszej gminy: sześć pod szyldem Sokół OSiR 
Serock i jedna UKS Sokół Serock. Zamieszczo-
ne poniżej tabele pokazują szczegółowe staty-
styki wyników osiąganych przez nasze drużyny. 
Pierwsza drużyna seniorów ma za sobą udaną 
rundę, którą zakończyła na 5 miejscu w tabeli 
ze stratą 5 pkt. do lidera oraz drugim najlep-

szym wynikiem pod względem najmniejszej 
ilości straconych goli w Lidze Okręgowej. Dru-
żyna Arkadiusza Siemińskiego może ze spoko-
jem przygotowywać się do rundy rewanżowej. 
Druga drużyna seniorów prowadzona przez 
Mariusza Rosińskiego rundę jesienną zakoń-
czyła na 9 miejscu w tabeli B-Klasy seniorów. 
Dobre występy notowały drużyny trenera To-
masza Jaczyńskiego – juniorzy U-19 (A1) oraz 
juniorzy młodsi U-16 (B2). UKS Sokół zajął 
2 miejsce w II lidze juniorów A1, natomiast ju-
niorzy B2 Sokoła OSiR Serock zostali mistrza-
mi w swojej grupie II ligi! Dzięki temu na wio-
snę będą rywalizować w I lidze okręgowej, co 
jest sukcesem szkoleniowym. Drużyna tramp-
karzy U-14 (C2) trenera Mariusza Rosińskie-
go dzielnie walczyła o utrzymanie w II lidze 
okręgowej zajmując ostatecznie 7 miejsce 
w tabeli. Młodziki U-12 (D2) trenera Tomasza 
Luksa wywalczyły bezpieczne 4 miejsce w ta-
beli III ligi, natomiast Orliki U-10 (E2) trenera 
Roberta Osowskiego zakończyły rozgrywki na 
bardzo dobrym 2 miejscu w III lidze. Drużyny 
seniorskie wiosną 2016 roku będą rozgrywały 
mecze rundy rewanżowej, natomiast wszystkie 
zespoły młodzieżowe rywalizację rozpoczną 
od nowa w ligach zgodnych z ich aktualnym 
poziomem sportowym.

Podsumowanie rundy jesiennej w drużynach 
piłkarskich Sokoła Serock

Tytuł Mistrza Powiatu Legionowskiego obroniony
Po zwycięstwie w eliminacjach gminnych 

MIMS (Mazowieckie Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej) w piłce nożnej przyszedł czas na mi-
strzostwa powiatu w Legionowie. Na zawody je-
chaliśmy, jako mistrzowie z poprzedniego roku 
wiedząc, że obrona tytułu będzie bardzo trudna. 
Dotychczas nie zydarzyło się tak, żebyśmy  zdo-
byte mistrzostwo  obronili  w następnym roku. 
W wyniku losowania trafiliśmy do grupy ze 
szkołami: Gimnazjum nr. 1 w  Legionowie 
i Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym. 
Z grupy wychodziły dwie drużyny z prawem 
gry o miejsca w czołówce. Niestety zaczęliśmy 
od porażki z Legionowem nie wykorzystując 
sytuacji podbramkowych. Spotkanie ze Sta-
nisławowem Pierwszym przebiegło o wiele 
lepiej, ponieważ objęliśmy prowadzenie i do 
ostatniego gwizdka broniliśmy korzystnego wy-
niku. Wynik 1-0 utrzymaliśmy do końca i we-
szliśmy tym samym do półfinału. W półfinale 
zmierzyliśmy się z Gimnazjum nr. 5 w Legio-
nowie, byliśmy drużyną zdecydowanie lepszą 
i wygraliśmy 2-1, tracąc bramkę w ostatnich 
sekundach. Było widać, że chłopcy nabiera-
ją pewności z każdym meczem i coraz po-
ważniej myśleliśmy o wygraniu turnieju. 
W finale czekało na nas znowu Legionowo nr. 1, 
ale wiedzieliśmy, że tym razem jesteśmy w sta-

nie z nimi wygrać. Mecz był bardzo wyrówna-
ny i nikt nie mógł strzelić gola, wyglądało na 
konieczność wyłonienia zwycięzcy w rzutach 
karnych. Jednak o wyniku i naszym sukcesie 
zdecydowała ostatnia akcja meczu, kiedy to pił-
kę przejął Szymon Darkowski i podał do Rafała 
Świerczyńskiego, który strzelił bramkarzowi 
między nogami i piłka znalazła się w siatce. Za 
chwilę sędzia zagwizdał ostatni raz i mogliśmy 
cieszyć się z mistrzostwa powiatu w piłce nożnej 
oraz awansu do zawodów międzypowiatowych.

Wyniki meczów:
Serock-Legionowo nr. 1  1-2
Stanisławów-Serock  0-1
Serock-Legionowo nr. 5  2-1
Serock-Legionowo nr. 1 1-0

Drużyna wystąpiła w składzie: Giziński, 
Lewandowski, Różycki H., Różycki M., Dar-
kowski S., Dytyniak J., Świerczyński R., Ja-
gielski, Żmijewski, Ziobro

Trener Mariusz Rosiński

Sukces Mateusza Zalewskiego w 1. Grand Prix 
Polski w tenisie stołowym żaków!

W dniach 08-11.11.2015 r. młody serocki 
talent w tenisie stołowym Mateusz Zalewski 
rywalizował w 1. Grand Prix Polski Żaków w 
Jastrzębiu-Zdroju. Zawodnik pod opieką tre-
nera Marka Stamirowskiego osiągnął kolejny 
znaczący sukces. W turnieju głównym rywa-

lizowało 64 najlepszych zawodników z całej 
Polski w kategorii żaków. Mateusz Zalewski 
po znakomitym występie zajął ostatecznie 
miejsce 3-4 w końcowej klasyfikacji turnieju! 
Najpierw bez najmniejszych problemów roz-
prawił się z przeciwnikami w fazie grupowej 

turnieju, gdzie kolejno pokonał Franciszka 
Serafińskiego z Konina 3:0, Fabiana Peikow-
skiego ze Starogardu Gdańskiego 3:0 oraz 
Oliwiera Dziadaka z Wielunia 3:1. Dzięki 
tym wynikom awansował do fazy pucharo-
wej – gry głównej. Tam ponownie pokonywał 
kolejnych rywali w dobrym stylu, eliminując 
kolejno: Dawida Szczygieła 3:0 w 1 rundzie, 
Damiana Pyśk 3:0 w 1/8 finału oraz Michała 
Gawlas 3:1 w ćwierćfinale. Dopiero w półfi-
nale nasz zawodnik musiał uznać wyższość 
rywala ulegając po bardzo zaciętym meczu 
Alanowi Kulczyckiemu w stosunku 2:3. We-
dług schematu gier turniejowych nie roz-
grywano już meczu o trzecie miejsce, więc 
obaj pokonani półfinaliści uplasowali się na 
końcowym miejscu 3-4 w turnieju głównym. 
Wynik ten jest kolejnym dużym sukcesem 
Mateusza Zalewskiego rangi ogólnopolskiej. 
Trzecie miejsce wśród zawodników z całej 
Polski – ten wynik mówi sam za siebie! Gra-
tulujemy Mateuszowi i jego trenerowi oraz 
życzymy dalszych sukcesów!
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