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

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

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

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

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

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

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

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

Informacje dla mieszkańców:

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

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

Straż Miejska w Serocku

siedziba: 

Urząd Miasta i Gminy w Serocku

ul. Rynek 21 pok. 22

kontakt:

tel. stacjonarny 22 782 72 92

tel. kom. 603 873 290

email: straz.miejska@serock.pl
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Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej upamiętnia rocznicę powstania pierwszego w naszym kraju 

ministerstwa oświaty - Komisji Edukacji Narodowej (dawniej Komisja nad Edukacją Młodzi 
Szlacheckiej Dozór Mająca) Była ona pierwszą w Europie władzą oświatową funkcjonują-
cą podobnie do obecnego ministerstwa oświaty. Powstała 14 października 1773 roku, na 
wniosek Stanisława Augusta Poniatowskiego. Święto oświaty i polskiego szkolnictwa wyż-
szego zostało ustanowione w 1972 roku. Wówczas zgodnie z postanowieniami Karty Praw 
i Obowiązków Nauczyciela nosiło nazwę Dnia Nauczyciela. Obecna nazwa - Dzień Edukacji 
Narodowej funkcjonuje od 1982 roku. 

Zgodnie z tradycją, 
 w tym dniu, składamy wszystkim  

nauczycielom, pracownikom placówek edukacyjnych, 
uczniom i studentom najserdeczniejsze życzenia. 

 
Niech proces nauki będzie nie tylko okazją do przekazywania 

 i zdobywania wiedzy oraz wymiany doświadczeń, 
ale również źródłem obustronnych korzyści i satysfakcji płynących 
 z kształtowania młodych charakterów, rozwijania talentów i pasji.

Życzymy, by czas spędzony w szkołach 
pozostawi miłe wspomnienia na całe życie.

Zobaczyć świat oczami Anny

F OTO G R A F I A
Borkowska

Wystawa w Urzędzie Miasta i Gminy Serock  
w dniach 1-31.10.2018 r.

Wernisaż w dniu 30.09.2018 r. godz. 18.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku 
Kurator wystawy Karol Stępkowki

Nowy Jork, USA

Dolina Ouriki, Maroko Nazaré, Portugalia
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INWESTYCJE

Ławka Niepodległości

INWESTYCJE

Zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
w ulicy Książęcej w Jadwisinie

GEODEZJA

Wyłożenie projektu m.p.z.p. dla rejonu 
ul. Pogodnej w obrębie Wierzbica

INWESTYCJE

Zakończenie budowy 
sieci kanalizacji sanitarnej w Zegrzu

Referat Gospodarki Gruntami Planowa-
nia Przestrzennego i Rozwoju informuje, że 
od dnia 26 września 2018 r. został wyłożony 
projekt miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla rejonu ul. Pogodnej 
w obrębie Wierzbica, gm. Serock wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu rozwiązaniami obędzie się 
w dniu 11 października 2018 r. o godzinie 
14.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta 
i Gminy w Serocku.

Projekt planu wyłożony będzie w siedzi-
bie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku do 
dnia 19 października 2018 r. Projekt planu 
jest również zamieszczony na stronie Biulety-
nu Informacji Publicznej – www.bip.serock.pl 
 w zakładce ogłoszenia.

Każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte 
w projekcie planu miejscowego, może wnieść 
uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Bur-
mistrza Miasta i Gminy Serock z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki orga-

nizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomo-
ści, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczal-
nym terminie do dnia 5 listopada 2018 r. 

Jednocześnie informujemy, że do dnia 
22 października można składać uwagi do 
projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Serock – sekcja 
G1, który był wyłożony do publicznego wglą-
du w dniach od 12 września do 5 październi-
ka 2018 roku.

Referat Gospodarki Gruntami 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

W dniu 10 września b.r. w odpowiedzi 
na ogłoszony przez Ministerstwo Obrony 
Narodowej konkurs złożony został wniosek 
na realizację Ławki Niepodległości. Zgodnie 
z założeniami konkursu maksymalna kwota 
dofinansowania może wynieść 30 000 zł brutto 
jednak nie więcej niż 80% wartości inwestycji.

„Ławka Niepodległości” to nowy pro-
gram Ministerstwa Obrony Narodowej, któ-

rego głównym celem jest uczczenie setnej 
rocznicy odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Dzięki programowi na terenie całej 
Polski zostaną wybudowane pomniki upa-
miętniające tradycję, chwałę i sławę oręża 
polskiego w formie multimedialnych ławek 
pomnikowych. Jednym z kryteriów wyboru 
w konkursie jest wielkość wkładu własnego 
w realizację przedsięwzięcia. Mając na uwa-

dze powyższe Gmina zadeklarowała chęć 
wkładu własnego w wysokości 15.600 zł brut-
to czyli 40% wartości całego przedsięwzięcia, 
które zostało oszacowane na 39.000 zł brutto. 
Chcielibyśmy aby ławka powstała w okoli-
cach wejścia do Centrum Kultury i Czytel-
nictwa przy ul. Pułtuskiej w Serocku.

Referat Przygotowania 
 i Realizacji Inwestycji

We wrześniu br. zakończono zadanie 
pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitar-
nej w ulicy Książęcej w Jadwisinie”. Firma 
INWOKAN z Wyszkowa w ramach za-
wartej umowy wybudowała 410,55 m sie-
ci grawitacyjnej oraz 20 przyłączy kana-
lizacyjnych. Zadanie to było realizowane 
przez Gminę od 30 listopada 2017 roku. 
Planowane jest dofinansowanie przed-

miotowej inwestycji z pożyczki z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
w kwocie 673 200 zł na preferencyjnych 
warunkach z możliwością częściowego 
umorzenia.

Na początku września br. dokumentacja 
powykonawcza sieci i przyłączy została prze-
kazana do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wo-

dociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie. 
Dokumentacja przyłączy obejmuje te przy-
łącza, które zostały wykonane przez Gminę 
jako Inwestora Zastępczego na podstawie 
uprzednio zawartych  umów z mieszkańcami. 
MPWiK po sprawdzeniu dokumentacji oraz 
monitoringu wybudowanej sieci i przyłączy 
będzie rozsyłało do mieszkańców dokumen-
ty niezbędne do zawarcia umowy na odbiór 
ścieków.

W przypadku, gdy właściciel posesji 
nie podpisał umowy z Gminą na budowę 
przyłącza kanalizacyjnego przez Wyko-
nawcę wyłonionego w przetargu, a chciał-
by przyłączyć się do wybudowanej sieci, 
zobowiązany jest wykonać przyłącze we 
własnym zakresie zgodnie z procedurą 
MPWiK - jako przyszłego eksploratora sie-
ci - dostępną na stronie internetowej www.
mpwik.com.pl. Przedstawiamy w skrócie 
kolejne kroki, które należy wykonać, aby 
wybudować i podpisać umowę na odbiór 
ścieków z MPWiK:

KROK 1 
Uzyskanie wstępnej informacji technicz-

nej (w celu jej uzyskania należy złożyć wnio-
sek do MPWiK).

KROK 2
Uzyskanie warunków technicznych (na-

leży wystąpić z wnioskiem o wydanie warun-
ków i na ich podstawie na zlecenia miesz-
kańca projektant z uprawnieniami powinien 
opracować projekt techniczny przyłącza ka-
nalizacyjnego).

KROK 3
Uzgodnienie projektu przyłącza (opraco-

wany projekt należy uzgodnić w MPWiK).
KROK 4
Nadzór nad budową przyłącza, (w tym 

Pod koniec sierpnia br. zakończono pra-
ce związane z kompleksową przebudową 
systemu kanalizacji w Zegrzu. Firma Inży-

nieria Rzeszów, z siedzibą przy ulicy Pod-
karpackiej w Rzeszowie, w ramach zawartej 
umowy wybudowała 3 km sieci kanalizacji 

celu należy złożyć wniosek o zawarcie umo-
wy o pełnienie nadzoru nad budową  przyłą-
cza załączając m.in.  oryginał uzgodnionego 
projektu przyłącza, aktualny dokument po-
twierdzający tytuł prawny do nieruchomo-
ści, decyzja właściwego organu administra-
cji publicznej o nadaniu lub zmianie adresu 
nieruchomości, oświadczenie o posiadanym 
prawie do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane, informacje dotyczące 
kierownika robót (imię i nazwisko, adres 

zamieszkania, nr uprawnień budowlanych). 
Nadzór MPWiK nad budową przyłącza jest 
nieodpłatny.

KROK 5
Odbiór techniczny przyłącza (polega 

na kontroli przez MPWiK wybudowanego 
przyłącza oraz konieczności przygotowania 
dokumentacji powykonawczej dla MPWiK- 
powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, 
5 egz. protokołu kontroli i odbioru technicz-
nego przyłącza kanalizacyjnego oraz 3 egz. 

szkicu powykonawczego przyłącza kanaliza-
cyjnego).

UWAGA!!!
Jeśli działka objęta została dokumentacją 

projektową opracowaną na zlecenie Gminy, 
należy zgłosić się do Urzędu (pokój nr 60) po 
kopię fragmentu projektu i na jego podstawie 
wybudować przedmiotowe przyłącze. Miesz-
kańcy w takim przypadku nie muszą wyko-
nywać kroku nr 1 - 3.

sanitarnej oraz dwie przepompownie ście-
ków, odtworzyła nawierzchnię ulicy Grosz-
kowskiego oraz chodnik wzdłuż drogi. 
W ramach inwestycji przepięte zostały do 
nowej sieci gminnej: wspólnoty, przedszkole, 
szkoła oraz ośrodek WAT. Zadanie to było 
realizowane od 24 października 2016 roku. 
Przedmiotowa inwestycja jest dofinansowa-
na ze środków Unii Europejskiej z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 
2014-2020 Gospodarka Wodno-Ściekowa. Po 
sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej 
oraz monitoringu wybudowanej sieci przez 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Ka-
nalizacji w m.st. Warszawie wspólnoty będą 
mogły podpisać umowy na odbiór ścieków 
z MPWiK. O postępach będziemy Państwa 
informować indywidualnie.

Referat Przygotowania 
 i Realizacji Inwestycji

Referat Przygotowania 
 i Realizacji Inwestycji
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Nowe ambulanse w powiecie

Serock na I Kongresie 
Historycznych Miejscowości Mazowsza

Dwa nowe ambulanse zasilą powiatowy 
tabor - pierwszy już jest. Pojazdy zastąpią wy-
służone karetki w Serocku i Jabłonnie.

To kolejna dobra wiadomość na powiato-
wym rynku usług medycznych. W marcu br. 
uruchomiono nową karetkę w Legionowie, 
pracującą, tak jak pozostałe, w systemie Pań-
stwowego Ratownictwa Medycznego. Tym sa-
mym liczba ambulansów obsługujących teren 
powiatu wzrosła do pięciu. Teraz dwa z nich 
zostaną wymienione na fabrycznie nowe 
pojazdy marki Volkswagen Crafter, typ „C”. 
Są to najnowocześniejsze i najbardziej za-
awansowane ruchome jednostki intensywnej 

opieki, które posiadają specjalistyczny sprzęt 
do skomplikowanego transportu i leczenia 
pacjentów. Nowe karetki z podstawowym 
zespołem ratownictwa medycznego trafią do 
Serocka i Jabłonny.

Ambulanse to pojazdy mocno eksploato-
wane. W 2017 roku karetki na terenie powiatu 
wzywane były 9140 razy, co oznacza ponad 
760 wyjazdów w miesiącu. Regularna wymia-
na taboru i jego wyposażenia jest więc ko-
niecznością.  Obie karetki zakupiliśmy ze środ-
ków własnych. Chcemy sukcesywnie wymieniać 
ambulanse na nowe. Najstarsze, które służą 
w powiecie pochodzą z 2009 roku i mają już 

bardzo duży przebieg. Pierwsza z nowych kare-
tek trafi do Serocka, bo tamtejszy ambulans ma 
na liczniku 460 tys. kilometrów. W tej gminie 
odległości są największe, bo do warszawskich 
szpitali jest ponad 40 kilometrów - mówi Do-
rota Glinicka, prezes zarządu Zespołu Opieki 
Zdrowotnej „Legionowo” Sp. z o.o.

Pierwszy z ambulansów został już uro-
czyście odebrany i rozpocznie służbę zaraz po 
dokonaniu niezbędnych formalności związa-
nych z rejestracją i ubezpieczeniem. Drugi 
pojawi się w styczniu przyszłego roku. Koszt 
zakupu pojazdów to blisko 700 tys. zł.

autor: powiat-legionowski.pl

Dwudniowe spotkanie, które odbyło się 
w dniach 14-15 września 2018 r. w Warszawie 
i Górze Kalwarii, dotyczyło zagadnień tożsa-
mości, dziedzictwa, rewitalizacji, przestrzeni 
oraz kultury. Biorący w nim udział przedsta-
wiciele środowisk naukowych, samorządów, 
NGO-sów oraz instytucji publicznych wymie-
niali się doświadczeniami i dobrymi praktykami.

Serocki samorząd reprezentował pan Ta-
deusz Kanownik, Sekretarz Miasta i Gminy 
Serock, który w oparciu o film przedstawiają-
cy wielowiekową historię naszego miasta oraz 
prezentację działań promujących dziedzictwo 
historyczne - przygotowaną przez Izbę Pamię-
ci i Tradycji Rybackich w Serocku - referował 
temat „Dziedzictwo historyczne i duch miej-
sca, a jakość życia i pobudzanie osadnictwa”.

Tekst źródłowy i zdjęcie:  
https://www.mik.waw.pl/

PODATKI I OPŁATY LOKALNE W 2018 ROKU

Zmiany w rozkładach 
Lokalnej Komunikacji Autobusowej

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, 
którzy terminowo dokonali wpłaty trzeciej 
raty podatku za 2018 rok.

Terminowe płacenie podatków zapewnia 
stabilną i pewną realizację zadań zaplanowa-
nych w budżecie miasta i gminy Serock. Pra-
widłowo i terminowo realizowane dochody 
pozwalają na prawidłową realizację wcześniej 
planowanych wydatków.

Ściąganie i dochodzenie podatków po-
woduje dla każdej ze stron (podatnik i or-

Informujemy, że z dniem 03.09.2018 na-
stąpiły zmiany w rozkładach Lokalnej Komu-
nikacji Autobusowej.

Zmiany na trasie Serock – Legionowo 
SKM - Serock:

- godziny kursowania, które uległy zmia-
nie: Legionowo SKM (6:05) – Serock

nowa godzina kursowania: Legionowo 
SKM (5:55) - Serock

- nowe kursy : Serock – Legionowo SKM 
(5:35, 7:25, 14:45, 16:35)

- nowe kursy: Legionowo SKM – Serock 
(6:20, 8:30, 13:45, 15:45, 17:40)

gan) konieczność ponoszenia dodatkowych  
kosztów, naraża na zapłatę odsetek. Ważne 
jest więc wykonywanie swoich obowiązków 
podatkowych wobec miasta i gminy w nale-
żyty sposób.  

Przypominamy o kolejnych termiach:
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
Terminy płatności: osoby fizyczne – 

do 15 listopada. 
Terminy płatności: osoby prawne – 

do 15 dnia każdego miesiąca.

PODATEK ROLNY
Terminy płatności: osoby fizyczne – 

do 15 listopada. 
Terminy płatności: osoby prawne – 

do 15 listopada.

PODATEK LEŚNY
Terminy płatności: osoby fizyczne – 

do 15 listopada. 
Terminy płatności: osoby prawne – 

do 15 dnia każdego miesiąca.

Zmiany na linii relacji Serock – Stani-
sławowo – Dębe – Legionowo SKM:

- kurs wyruszający z Dębego o godz. 
7:40 i dojeżdżający do miejscowości Le-
gionowo o 8:28, odjeżdża teraz z Serocka 
o 7:25, dojeżdża do szkoły w Komornicy 
o 7:51, a do przystanku Legionowo SKM 
o 8:38,

- kurs wyruszający z Dębego o godz. 
15:30 i dojeżdżający do miejscowości Le-
gionowo o 16:15, odjeżdża teraz z Serocka 
o 16:00, i dojeżdża do przystanku Legionowo 
SKM o 16:57. Ten kurs jedzie bezpośrednio 

z Serocka do Dębego i nie zatrzymuje się na 
przystankach od Marynina do Ludwinowa 
Dębskiego.

Zmiany na linii relacji Legionowo – Dębe 
– Stanisławowo - Serock

- kurs wyruszający z Legionowa o godz. 
6:50 i dojeżdżający do miejscowości Dębe 
o 7:35, odjeżdża teraz o godz. 6:25 i dojeżdża 
do Dębego o 7:11

- kurs o godz. 14:40 (Legionowo SKM), 
wjeżdża teraz do Komornicy (15:28) i dojeż-
dża o 15:55 do przystanku końcowego Serock 
Centrum.

„Woda zdrowia doda” czyli Wodawilu cd.
„ZDROWIA DODA” - taki jest temat ko-

lejnego muralu, który pojawił się na ścianach 
stacji wodociągowej, tym razem w Skubian-

ce - to kolejne malowidło wielkoformatowe 
wykonane w ramach programu WODAWIL, 
którego realizatorem jest Miejsko-Gminny 

Zakład Wodociągowy w Serocku. Budynek 
został poddany generalnemu remontowi: wy-
mieniono poszycie dachowe, ściany wyrów-

nano i ocieplono, założono nowe rynny i rury 
spustowe, wymieniono drzwi oraz wykonano 
opaskę i dojście do budynku.

Temat muralu nawiązuje oczywiście 
do znanego sloganu: „woda zdrowia doda”.  
Woda nie tylko wypełnia wszystkie komór-

ki organizmów żywych, ale również je ota-
cza. Organizm każdego człowieka składa 
się w 70-75 proc. z wody, podobnie Ziemia 
- ok. 75 proc. jej powierzchni pokrywa woda. 
Woda jest potrzebna do oddychania, nawilża 
wdychane powietrze i chroni ważne dla ży-

cia narządy. Nie zawiera kalorii, więc nie jest 
składnikiem energetycznym, ale umożliwia 
przemianę pożywienia w energię.

Więcej informacji na www.wodociagise-
rock.pl

MGZW

Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku przy ul. Św. Wojciecha 1,  
od 1.10.2018 r. do 30.04.2019 r.,  
jest otwarta dla zwiedzających 

w następujących dniach i godzinach:
 - w każdy czwartek 10:00 – 15:00 

 - w ostatni weekend miesiąca (sobota, niedziela) – 11:00 – 17:00
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LEPSZY BIZNES - szkolenia dla przedsiębiorców
Co zrobić, aby Twój biznes stał się lep-

szy? Jakie techniki marketingowe zastosować 
w firmie, aby przyciągnąć i zatrzymać klienta? 
Jak zweryfikować wiarygodność kontrahenta, 
oraz wiele innych ciekawych informacji uzy-
skali uczestnicy szkoleń zorganizowanych 
w dniach 28 – 29 sierpnia w serockim ratuszu. 

„LEPSZY BIZNES Szkolenia dla przed-
siębiorców” pokazały, że takie spotkania 
są potrzebne - świadczyła o tym chociaż-
by frekwencja. Z tego powodu myślimy już 
o kontynuacji spotkań. Zachęcamy obecnych 
i przyszłych przedsiębiorców do kontak-
tu z  urzędem w celu przesyłania tematów, 
przedstawiania problemów, o których warto 
porozmawiać, które warto poruszyć po to, 
aby biznes stał się faktycznie lepszy.

Referat Administracyjno-Gospodarczy

OCHRONA ŚRODOWISKA

Dzień bez samochodu

OCHRONA ŚRODOWISKA

Co zrobić ze zużytym sprzętem elektrycznym 
i elektronicznym?

OCHRONA ŚRODOWISKA

„Czyste powietrze” – zaproszenie na spotkanie

Pragniemy poinformować, że Miasto 
i Gmina Serock przystąpiło do tegorocznego 
Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego 
Transportu (ETZT). Tematem tegorocznej 
edycji ETZT była multimodalność, a hasłem 
przewodnim „Przesiadaj się i jedź”.

„ETZT promuje ekologiczne formy mo-
bilności, takie jak środki transportu zbio-
rowego, rower, ruch pieszy oraz transport 
multimodalny. Ma na celu pokazanie różno-
rodnych korzyści wynikających ze zrówno-
ważonego transportu, takich jak: oszczędność 
pieniędzy i czasu, poprawa zdrowia i bezpie-

Przypominamy, że zgodnie z ustawą 
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektro-
nicznym sklepy RTV i AGD o powierzchni 
handlowej powyżej 400 m2 mają obowiązek 
przyjąć od Państwa nieodpłatnie zużyty 
sprzęt elektryczny np. zużytą suszarkę czy 
telefon komórkowy o ile żaden z zewnętrz-
nych wymiarów sprzętu, którego się pozby-
wamy nie przekracza 25 cm. Nie ma przy 
tym obowiązku dokonania zakupu nowego 
sprzętu. 

Ponadto sprzedawca dostarczając nowy 
produkt jest zobowiązany do nieodpłatnego 
odebrania z miejsca dostawy nowego sprzętu 
starego urządzenia. Wymiana ta odbywa się 
na zasadzie wzajemnej relacji, warunkiem jest 
jednak, że sprzęt ten będzie tego samego ro-
dzaju i będzie pełnił te same funkcje co sprzęt 
dostarczony.

Przypominamy także, że właściciele nie-
ruchomości położonych na terenie miasta 
i gminy Serock, którzy złożyli deklarację 

Zapraszamy Państwa na spotkanie orga-
nizowane przez Ministerstwo Środowiska, 
w trakcie którego będą udzielane informacje 
na temat zasad udzielania dofinansowania 
w ramach programu Czyste Powietrze oraz 
wskazówki dotyczące wypełniania wniosku.

Spotkanie odbędzie się w dniu 4 paździer-
nika br. o godzinie 18:00 w sali gimnastycz-
nej Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika 

czeństwa na drogach, pozytywny wpływ na 
środowisko i poprawę jakości powietrza, 
przyjazna przestrzeń miejska, rozwój przed-
siębiorczości lokalnej oraz zwiększenie atrak-
cyjności miast dla inwestorów.”*

Kulminacyjnym dniem ETZT był 
22 września (sobota), który został nazwany 
„Dniem bez Samochodu”. Tego dnia Lokal-
na Komunikacja Autobusowa organizowana 
przez Miasto i Gminę Serock była darmowa.  

Zachęcamy Państwa do korzystania z ro-
weru, jako środka lokomocji. W Serocku 
mamy wiele interesujących szlaków rowero-

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi i wnoszą do gminy opła-
ty za odbiór i zagospodarowanie odpadów 
mogą nieodpłatnie korzystać z możliwości 
oddania każdej ilości zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego pochodzącego 
z indywidualnych gospodarstw domowych, 

w punkcie selektywnej zbiórki odpadów ko-
munalnych zlokalizowanego przy ul. Nasiel-
skiej 2, który jest otwarty codziennie, również 
w soboty i niedziele, z wyłączeniem dni usta-
wowo wolnych od pracy.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

w Serocku, ul. Pułtuska 68. Będzie to okazja 
do zadawania pytań i uzyskiwania informacji 
niezbędnych do wypełnienia wniosków i sko-
rzystania z Programu. Spotkanie poprowadzi 
ekspert, który przedstawi również problema-
tykę ochrony powietrza oraz epizodów smo-
gowych w tym skutków zdrowotnych i ekono-
micznych tych zjawisk.

Podstawowym celem Programu prioryte-

towego Czyste Powietrze jest poprawa efektyw-
ności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów 
i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istnieją-
cych jednorodzinnych budynków mieszkalnych 
lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, 
pochodzących z nowobudowanych jednoro-
dzinnych budynków mieszkalnych.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

wych, a także ścieżki rowerowe. Korzystając 
z rowerów ograniczamy nie tylko emisję spa-
lin do powietrza którym oddychamy, ale też 
dbamy o naszą kondycję zdrowotną. 

Przypominamy, że w Referacie Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa dostępne 
są mapki szlaków rowerowych wraz z opisem 
najciekawszych atrakcji znajdujących się na 
terenie gminy Serock. 

Referat Administracyjno-Gospodarczy, 
Referat Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa
*www.gdos.gov.pl/

Laury Marszałka dla mieszkańców gminy Serock
Do XI edycji Konkursu o Laur Marszał-

ka Województwa Mazowieckiego dla mazo-
wieckich producentów żywności za najlepszy 
produkt roku, zgłoszono 144 produkty żyw-
nościowe, wytwarzane przez mazowieckich 
producentów. Kapituła Konkursu wyłoniła 
zdobywców Laura i wskazała Wyróżnionych 
w grupie producentów indywidualnych i gru-
pie przedsiębiorców. W tym roku przyznano 
16 nagród i 12 wyróżnień. Uroczystość wrę-
czenia nagród, w której wziął udział Mar-
szałek Adam Struzik, odbyła się 10 września 
2018 roku w Centrum Olimpijskim im. Jana 
Pawła II w Warszawie.

W grupie producentów indywidualnych 
Laur zdobyła - w kategorii napoje - Halina Na-
łęcz za Nalewkę długowieczności.

Wyróżnienia w grupie przedsiębiorców 
zdobyło - w kategorii owoce, warzywa, prze-
twory owocowe i warzywne, produkty pocho-
dzenia roślinnego – Gospodarstwo Rolne Sta-

nisław Nalewajek ze Stasiego Lasu za Ogórki 
kiszone ze Stasiego Lasu.

Ponadto, wyróżniono również panią Do-
rotę Dygę za ser wędzony podpuszczkowy, 

który prezentowała w Mazowieckim Konkur-
sie Serów Zagrodowych

Laureatom serdecznie gratulujemy i dzię-
kujemy za promocję gminy Serock.
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OCHRONA ŚRODOWISKA

Jesienne sprzątanie świata

Wystawa "Polskie drogi do Niepodległości"

Foto w oprawie medialnej

Foto w oprawie medialnej - taki tytuł nosiła wystawa fotografii Pana Cze-
sława Wroniaka, mieszkańca Borowej Góry. Wystawę można było oglądać 
w holu serockiego ratusza do końca września. 

W dniach 21-23 września br. organizowana była między-
narodowa Akcja Sprzątania Świata 2018. W tym roku, w Polsce 
przebiega ona pod hasłem „Akcja- segregacja! 2 x więcej, 2 x czy-
ściej”. Celem tegorocznej edycji jest edukacja w zakresie selek-
tywnej zbiórki odpadów. W związku z tym, również i na terenie 
naszej gminy czas na jesienne porządki, podczas których wspólnie 
uprzątniemy tereny publiczne z zalegających śmieci. Zapraszamy 
Państwa bardzo serdecznie do włączenia się w akcję i wspólnego 
sprzątania terenów publicznych. Razem weźmy odpowiedzialność 
za czystość i porządek na terenie naszej gminy. W tym roku, akcję 
jesiennego sprzątania zaplanowaliśmy w terminie 24 września 
– 26 października 2018 r. Do udziału w akcji zapraszamy szkoły, 
przedstawicieli sołectw z mieszkańcami, dzieci, młodzież a także 
zorganizowane grupy społeczne. 

Zainteresowanych włączeniem się w akcję prosimy o kontakt z Re-
feratem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel.: 22 782 88 39 
i 22 782 88 40, e-mail: ochronasrodowiska@serock.pl, w celu usta-

Na serockim rynku, tuż obok ratusza 
można oglądać wystawę – Polskie drogi do 
Niepodległości. Każde pokolenie upominało 
się o wolną Polskę. Wystawa powstała z oka-
zji stulecia odzyskania przez Polskę niepod-
ległości i jest jedną z wielu inicjatyw podej-
mowanych przez miasto dla uczczenia tego 
jubileuszu.

Wystawa prezentuje najważniejsze wy-

darzenia, które doprowadziły do utraty przez 
Polskę niezależności, ale przede wszystkim 
skupia się na bohaterskich czynach naszych 
przodków, którzy walczyli o wolność – Kon-
federatach Barskich, broniących Konstytucji 
3 maja, uczestnikach powstań: Kościuszkow-
skiego, Listopadowego, Styczniowego i wal-
czących podczas I Wojny Światowej.

Na osiemnastu tablicach przeczytać moż-

na o ważnych wydarzeniach, które w ciągu 
123 lat niewoli, zbliżały Polaków do nie-
podległości, takich jak powstanie Legionów 
Dąbrowskiego, Księstwa Warszawskiego, po-
wstawanie pierwszych partii politycznych aż 
do Pierwszej Kadrowej i Legionów Polskich 
Józefa Piłsudskiego.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się 
z wystawą.

lenia terminu oraz obszaru sprzątania. Urząd zapewni odpowiednią 
ilość worków i rękawic do sprzątania oraz odbiór zebranych śmieci. 

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

"Samorządowy Serock"

14 września 2018 r. odbyło się spotka-
nie "Samorządowy Serock" podsumowują-
ce działania lokalnego samorządu w latach 
1990 - 2018. Podczas uroczystości zarówno 
Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwe-
ster Sokolnicki, jak i zaproszeni przez niego 
na scenę przewodniczący Rady Miejskiej 
w Serocku wszystkich kadencji opowiedzieli 
o kształtowaniu serockiego samorządu, pro-
blemach z jakimi radni i pracownicy samo-
rządowi musieli zmierzyć się w ciągu blisko 
trzydziestu lat oraz o sukcesach, jakie tej 
wspólnej drodze towarzyszyły. Zmiany jakie 

zaszły w naszej gminie można było obejrzeć 
na zaprezentowanym tego wieczoru krótkim 
filmie.

Uroczystość stała się okazją do po-
dziękowania rzeszy osób, które od reformy 
ustrojowej w 1990 roku aż do teraz, budo-
wały markę Serocka, wykorzystując jego 
wielowiekowy potencjał i zdobycze współ-
czesności.

Spotkanie poprowadził Pan Leszek Zduń, 
a uświetnił je występ Olgi Bończyk.

Serdecznie dziękujemy Państwu za obec-
ność w tej - pełnej wzruszeń - uroczystości.
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Nagrodzono Skubiankę!

Seniorzy z Dzierżoniowa w Serocku 

Z wielką przyjemnością informujemy 
Państwa, że sołectwo Skubianka zostało lau-
reatem konkursu – „Najaktywniejsze sołec-
two Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – 
Sukcesy widać po sąsiedzku”, zajmując w nim 
III miejsce. Uroczyste wręczenie nagród od-
było się 30 sierpnia br. w Hotelu „500” w Ze-
grzu podczas XII Mazowieckiego Kongresu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nagrodę ode-
brał sołtys wsi Skubianka, pan Marek Biliński 
w towarzystwie Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock, Sylwestra Sokolnickiego.

Cieszymy się, że działalność sołectwa 
Skubianka m.in. na rzecz odnowy miejsc spo-
tkań, terenów zielonych i dbałość o obiekty 
o szczególnym znaczeniu dla społeczności 
lokalnej zdobyła uznanie pozwalające na 
uhonorowanie przez tak zacne gremium. Ser-
decznie gratulujemy!

OŚRiL

W dniach od 7 do 10 września 2018 r.,  
na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock, gościliśmy seniorów z partnerskiego 
miasta Dzierżoniowa. Przybyli do Serocka 
z rewizytą, ponieważ w maju delegacja seroc-
kich seniorów owiedziła Dzierżoniów. 

Pierwszego dnia goście spotkali się 
z przedstawicielami serockich organizacji 
senioralnych na grillu. Spotkanie przebiegło 
w miłej atmosferze przy wspólnym śpiewie. 

W drugim dniu wizyty goście zwiedzali 
Warszawę a wieczorem zostali zaproszeni na 
koncert „Powróćmy jak za dawnych lat” or-
ganizowany przez stowarzyszenie Wspólnota 
Lokalna. 

W niedzielę seniorzy z Dzierżonio-
wa wzięli udział w Święcie Darów Ziemi 
w Woli Kiełpińskiej. Po uroczystości w ko-
ściele była okazja do wysłuchania koncertu 
chóru i obejrzenia występu  Haliny Mlyn-
kowej oraz odwiedzenia licznych stoisk 
na festynie dożynkowym.  Późnym popo-
łudniem,  przy pięknej pogodzie, goście 
razem z liczną grupą serockich seniorów 
pływali statkiem i podziwiali panoramę 
miasta.  

Na zakończenie wizyty seroccy seniorzy 
zaprosili gości z Dzierżoniowa na herbatę 
i ciasto do Klubu Aktywności Społecznej. 
Wymienialiśmy doświadczenia, toczyły się 

miłe rozmowy, czas minął bardzo szybko 
i trudno było się rozstać.    

Ostatniego dnia seniorzy z Dzierżonio-
wa byli na spotkaniu z wiceburmistrzem 
Józefem Zającem w ratuszu. Seniorzy z obu 
miast wyrazili wolę kontynuowania współ-
pracy. 

Organizacje i stowarzyszenia skupiające 
seniorów rozwijają się i coraz prężniej dzia-
łają, dlatego spotkania służące wymianie in-
formacji  i doświadczeń są niezwykle cenne. 
Mamy nadzieję, że w przyszłości powstanie  
projekt partnerski  skierowany do seniorów 
z Serocka i Dzierżoniowa.

SAS i OPS

Ludowo i swojsko na festiwalu sołectw

IX Festiwal Aktywności Społecznej i Kul-
turalnej Sołectw organizowany przez Lokal-
ną Grupę Działania Zalew Zegrzyński pod 
honorowym patronatem Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskie-
go, odbył się w sobotę 8 września 2018 r. na 
terenie zespołu pałacowo-parkowego PAN 
w Jabłonnie.

W tegorocznej edycji konkursu Miasto 
i Gminę Serock reprezentowało Sołectwo 
Izbica. Nazwa wsi położonej nad Narwią 
pochodzi od słowa „izbica” (drewniane 
izbice ustawiano przed palami mostowymi 
dla ich ochrony przed lodem). Wśród dóbr 
należących do klasztoru kanoników regu-
larnych w Czerwińsku już w XIII w. wy-
mieniono m.in. Izbicę, Nasielsk, Wieliszew, 
Skrzeszew, Łaziska, czyli Łajski, Pomiechó-
wek i Powielin. W początkowym okresie 
istnienia wieś Izbica obejmowała również 
obszar obecnej wsi Dębe, o czym informu-
ją zapisy zakroczymskich ksiąg sądowych. 
W XVIII w. właściciele lasów pomiędzy Se-
rockiem i Nasielskiem przewozili tu drzewo 
na spław gdański. W 1821 roku w posiada-

nie połowy wsi wszedł Józef Wawrzyniec 
Krasiński. W ten sposób aż do 1945 roku 
wieś, a później już tylko sam folwark, były 
w rękach Krasińskich i ich sukcesorów Ra-
dziwiłłów.

Dzisiaj w Izbicy mieszka 386 osób. Wieś 
znana jest przede wszystkim z owocowych 
sadów. I właśnie do sadowniczych tradycji 
tej miejscowości nawiązywał zarówno wy-
strój stoiska jak też prezentowane smaki 
regionalnej kuchni. Wyborne powidła śliw-
kowe, jabłkowe i gruszkowe świetnie sma-
kowały z domowym, drożdżowym ciastem 
lub serami, a smak pysznego pasztetu, kar-
kówki i boczku podkreślały np. śliwki w oc-
cie. Sceniczny występ Izbicy był eksplozją 
dźwięku i wdzięku kobiet, które sprosta-
ją każdemu wyzwaniu – z artystycznym 
włącznie.

Dziękujemy pani sołtys Iwonie Jończyk 
oraz wszystkim osobom wspierającym ją 
w trudach przygotowania prezentacji festiwa-
lowych.

 Referat 
Komunikacj Społecznej
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Wola Kiełpińska dożynkowo
Dożynki w tradycji ludowej są ukorono-

waniem całorocznego trudu i pracy rolników 
oraz czasem odpoczynku i radosnego święto-
wania po żniwach. Ten kultywowany w wielu 
wsiach do dziś zwyczaj ma charakter ludowy 
i religijny. W ceremonii dożynkowej najważ-
niejszy jest wieniec symbolizujący zebrane 
plony. Niegdyś wiły go kobiety, dziś jednak 
wielu gospodarzy na ołtarzu składa również 
kosze z darami pochodzącymi z ich pól, sa-
dów, lasów, wód, przygotowywane często 
przez całe rodziny.

Obrzędowo na ludowo
Na gminnym Święcie Darów Ziemi 

w Woli Kiełpińskiej spotkaliśmy się 9 wrze-
śnia. Jak co roku to właśnie tradycji po-
święcono najwięcej uwagi. O dożynkowe 

obrzędy liturgiczne zadbał ksiądz Andrzej 
Marchlewski – proboszcz parafii w Woli 
Kiełpińskiej, który odprawił uroczystą Eu-
charystię. Barwnymi koszami, obfitującymi 
w owoce i warzywa, i efektownymi wień-
cami lokalni gospodarze złożyli dziękczy-
nienie za tegoroczne plony. W uroczystym 
korowodzie zanieśli je na plac opodal, gdzie 
odbywał się dożynkowy festyn. Zgodnie ze 
zwyczajem – po powitaniu gości przez go-
spodarzy uroczystości – Burmistrza Sylwe-
stra Sokolnickiego i Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Serocku Artura Borkowskiego 
połamano chleb – owoc ziemi oraz pracy 
rąk ludzkich - symbol życia, radości, sytości, 
szczęścia. Z serdecznymi życzeniami uczen-
nice ósmych klas, w ludowych strojach, roz-
niosły chleb wśród uczestników.

Renata Mulik – Dyrektor Centrum Kultu-
ry i Czytelnictwa w towarzystwie Wojciecha 
Bardowskiego – prowadzącego przedsięwzię-
cie – rozpoczęli festyn. Po krótkiej prezenta-
cji Orkiestry Dętej, we wspólnym występie 
zaprezentowały się chóry: Myśli Jana Pawła II 
i Cantores Adalberti pod kierownictwem Jana 
Krutula.

Po żniwach czas na zabawę
Mnóstwo pięknych emocji podarowała 

publiczności Halinka Mlynkova. Ci, którzy 
pamiętają wokalistkę jedynie z Brathanków 
byli zdumieni jej solowym repertuarem. 
Jednak na dożynkach nie mogło zabraknąć 
również znanych folkowych utworów: „Czer-

wone korale”, „Stała Hanka nad potokiem”, 
 czy „W kinie, w Lublinie”.

Na placu w części wystawowej, gdzie pre-
zentowane były maszyny rolnicze, mini ZOO, 
czy kury rasowe rozegrane zostały konkursy 
dla sołectw. Jak zwykle przyniosły one wiele 
śmiechu i dobrej zabawy.

Na scenie głównej wręczono nagrody 
zwycięzcom konkursu na najładniejszą po-
sesję i najładniejszy balkon oraz konkursów 
ogólnopolskich, w których mieszkańcy naszej 
gminy odnieśli sukcesy. 

Festyn zakończył się koncertem zespołu 
Exelent, który rozbawił publiczność takimi 
hitami jak „Poczuła miętę”, „Podobasz mi się” 
czy „Tylko Ty”.
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Szkoła Magii w Woli Kiełpińskiej

Stowarzyszenie Miłośników Skubianki 
to wielcy podróżnicy

W tym roku postanowili odwiedzić Pragę czeską. Jak pomyśleli, tak zrobili. Wycieczka zaczęła się od wyjazdu ze Skubianki do Karpacza,  
gdzie zwiedzali górskie szlaki - te najtrudniejsze. Było ciepło, a widoki jakie oglądali po wejściu na Śnieżkę pozwoliły zapomnieć o wszelkich 
trudach wspinania. Zwiedzili Skalne Miasto w Czechach. Na deser była Praga, jedna z najpiękniejszych stolic Europy. Tam posmakowali czeskie 
potrawy, spacerowali po Moście Karola. Zabytki i piękne zakątki Pragi oraz widoki z górskich szlaków na długo zostaną w ich pamięci.

W ramach odchodów Święta Darów 
Ziemi w Woli Kiełpińskiej odbył się Tur-
niej Sołectw, do którego przystąpiły czte-
ry sołectwa z Ludwinowa Zegrzyńskiego, 
Jadwisina, Woli Kiełpińskiej/Szadek i Sta-
nisławowa. Sołectwa konkurowały ze sobą 
w pięciu konkurencjach m.in. dojeniu 
sztucznej krowy na czas, gdzie liczyła ilość 
udojonego płynu, czy wbijaniu gwoździa 
w pień drzewa przy jak najmniejszej ilo-
ści uderzeń młotkiem. Po pięciu konku-
rencjach najlepsze okazało się Ludwino-
wo Zegrzyńskie za którym uplasowało się 
sołectwo Stanisławów. Na trzecim miejscu 
Wola Kiełpińska/Szadki i na czwartym 
- Jadwisin. Wszystkie drużyny na zakoń-
czenie dostały z rąk Burmistrza Sylwestra 
Sokolnickiego i Dyrektora OSiR Macieja 
Goławskiego pamiątkowe puchary, meda-
le, dyplomy i nagrody rzeczowe.

Turniej Sołectw 
z okazji Święta Darów Ziemi

W imieniu gospodarzy uroczystości i or-
ganizatorów festynu serdecznie dziękujemy 
Państwu za udział w tegorocznym Święcie 
Darów Ziemi. Najserdeczniej dziękujemy 
wszystkim osobom, które przygotowały pięk-
ne wieńce i kosze, a także wszystkim wystaw-
com, którzy jak co roku stworzyli w Woli 
Kiełpińskiej piękny, ludowy klimat. Niech się 
Państwu dobrze wiedzie – w Waszych gospo-
darstwach i domostwach.

Podczas obchodów Święta Darów Ziemi 
2018 zostało przygotowane stoisko z degusta-
cją produktów regionalnych. Uczestnicy im-
prezy mogli spróbować serów twarogowych, 
wędzonych, masła, serów podpuszczkowych 
z czarnuszką, czosnkiem niedźwiedzim, z su-
szonymi pomidorami, naturalnych, ricotty 
podawanej z dżemami.

Stoisko zostało dofinansowane ze środ-
ków Samorządu Województwa Mazowieckie-
go Województwo Mazowieckie. W ramach 
podpisanego porozumienia Województwo 
pokryło koszty dekoracji oraz przygotowa-
nia degustacji z produktów regionalnych dla 
uczestników imprezy.

Referat Komunikacj Społecznej
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FUNDACJA NOWA WIEŚ oraz CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU
zapraszają 20 października do sali widowiskowej CKiCz w Serocku

• godz. 19.00
Spotkanie w Klubie Podróżnika 
„Nepal moje wędrówki”
Elżbieta Wichrowska – Jankowska 
podróżniczka, malarka i tancerka
Spotkaniom towarzyszy wernisaż fotografii 
Ryszarda Lewandowskiego „Loty na motolotni”.

• godz. 18.00
spektakl Sławomira Mrożka pt. „STRIP-TEASE”  
w wykonaniu artystów Sceny Młodych Teatru Wilanów.
Obsada:  Michał Pęksa, Igor Kamiński, Mikołaj Stachańczyk 

-  Weronika Michalak/Gabrysia Lipińska
Reżyseria: Grzegorz Jach
Czas trwania 40 min.

7 września na serockim rynku odczytano  
fragmenty "Przedwiośnia" Stefana Żeromskie-
go - ostatniej powieści tego autora, opubli-
kowanej w 1924 roku. Pisarz dokonał w niej 
bilansu pierwszych lat niepodległości Polski, 
zwracając uwagę na entuzjazm, chęć odbudo-
wy państwa, ale także na błędy i zaniechania. 
Książka stanowiła zachętę do wspólnej debaty 

nad kształtem II Rzeczypospolitej. Do tej pory 
ukazało się ok. 120 polskich i ponad 10 za-
granicznych wydań, a także dwie ekranizacje 
(1929, 2001)  „Przedwiośnia”.

Po raz czwarty serocczanie chętnie zaan-
gażowali się we wspólne czytanie. Zaprosze-
nie do tegorocznej akcji narodowego czyta-
nia przyjął aktor, Leszek Zduń. Wraz z nim 

burmistrz, urzędnicy pracownicy Centrum 
Kultury i Czytelnictwa, seniorzy, nauczyciele 
oraz uczniowie szkół z trenu Miasta i Gminy 
Serock stworzyli wspaniały klimat na scenie. 

Korzystając z okazji, CKiC w Serocku – or-
ganizator wspólnego czytania - zachęca do ko-
rzystania z księgozbioru miejscowej biblioteki.

CKiCz w Serocku

KULTURA

"Przedwiośnie" na głosy 
w ramach Narodowego Czytania

Kto z nas nie marzył o Hogwarcie? Teraz 
czarodziejami mogą zostać uczniowie naszej 
szkoły. W roku szkolnym 2018/2019 nauczy-
cielka języka angielskiego Magdalena Jakub-
czak razem z Samorządem Uczniowskim i ich 
opiekunem Danielem Kęsakiem, korzystając 
z przychylności pani dyrektor Doroty Per-
czyńskiej, realizują  innowacyjny autorski 
projekt „Pierwszy Szkolny Turniej Magiczny”. 

W roku szkolnym otwarto filię Szkoły 
Magii w Woli Kiełpińskiej. Uczniowie klas 
IV-VIII i gimnazjum zostali podzieleni na 

domy: Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw,  Huf-
flepuff. 

W Hogwarcie domy konkurowały ze sobą 
przez cały rok szkolny, zdobywając i tracąc 
punkty za różne działania - tak samo będzie 
w naszej szkole. Za nami rozdanie zadań 
wrześniowych, które związane są z Europej-
skim Dniem Języków Obcych. Jak poradzą 
sobie uczniowie? Czy zadania będą łatwe? 

Oczekujcie kolejnej sowy z wiadomościa-
mi z filii Szkoły Magii w Woli Kiełpińskiej.

Magdalena Jakubczak
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SPORT

Relacja z 11 Wrześniowego Pieszego Rajdu Pamięci

W sobotę 15.09.2018 r. po raz kolejny or-
ganizowaliśmy Wrześniowy Rajd Pamię-
ci. Była to już jedenasta edycja. Rajd ma na 

celu propagowanie wiedzy historyczno-kra-
joznawczej dotyczącej terenu miasta i gminy 
Serock oraz zdrowego stylu życia. Wydarze-

nia historyczne związane były między inny-
mi z osobą mjr. Księcia Konstantego Michała 
Radziwiłła.

KULTURA

Serockie tajemnice wyjaśnione, 
czyli o Językowej Grze Miejskiej słów kilka

W niedzielę 2 września o godzinie 
13:00 odbyła się językowa gra miejska pod 
nazwą "Serock - Miasto Tajemnic". "Gra" 
- żeby było zabawnie, ale i "językowa" - 
żeby jakoś rozgrzać szare komórki przed 
nowym rokiem szkolnym. Tajemnic, żeby 
nazwie uczynić zadość, upakowaliśmy bez 
liku! Oczywiście, tutaj ich nie zdradzimy. 
Tylko uczestnicy i my wiemy, kto i gdzie 
schował ryby (i może dalej są tam schowa-
ne...?) kto płynie pod prąd w górę strumie-
nia, oraz gdzie znaleźć można Tego, któ-
ry wzrasta na barkach stuleci... Po trzech 
godzinach zmagań poznaliśmy zwycięskie 
drużyny - choć trzeba przyznać, że wyni-
ki były bardzo zbliżone! Pierwsze miejsce 
zajęła grupa "Klucz" w składzie Danu-
ta, Marcel i Zuzanna. Drużyna wygrała 
tym samym nagrodę główną ufundowaną 
przez współorganizatora gry, szkołę języ-

kową Best School. Co to by była jednak 
za zabawa, gdyby inni musieli obejść się 
smakiem? Dlatego też wszyscy uczestnicy 
otrzymali od CKiCz w Serocku tematycz-
ne upominki, które pomogą im lepiej za-
poznać się z językiem angielskim podczas 
pasjonującej lektury. Wszystkim uczestni-
kom raz jeszcze gratulujemy i mamy na-
dzieję, że jeszcze spotkamy się w kolejnej 
edycji - kto wie, jakie tajemnice jeszcze się 
tu kryją...? Dziękujemy za wspólną zabawę 
uczestnikom, animatorom oraz koordyna-
torowi i scenarzyście przedsięwzięcia.

ORGANIZATOR:
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
PARTNER I SPONSOR:
Szkoła Językowa Best School
WSPÓŁORGANIZATOR:
Izba Pamięci i Tradycji Rybackich

Jak stworzyć nieszablonową, zapadająca 
w pamięci prezentację? Jak poradzić sobie ze 
stresem? Jak zbudować ciekawą narrację? Na te 
i wiele innych pytań odpowiedziała pani Inez Po-
wierża - kobieta przedsiębiorcza, aktywnie dzia-
łająca w środowisku kobiet przedsiębiorczych 
i na ich rzecz, Organizatorka licznych eventów 

biznesowych i konferencji, koordynatorka pro-
jektów Spinka Biznesu i Nie sama Mama, prowa-
dzi portal “Przedsiębiorca to styl życia”.

 Warsztaty „Sztuka prezentacji czy pre-
zentacja na sztukę” odbyły się w Bibliotece 
Miejskiej w Serocku i zakończyły cykl tego-
rocznych warsztatów letnich organizowanych 

wspólnie z PIK Legionowo. Uczestnicy spo-
tkania poznali różne techniki i reguły tworze-
nia dobrej prezentacji, a także liczne techniki 
relaksacyjne oraz sposoby utrzymywania 
kontaktu z publicznością. Dziękujemy pani 
Inez za ciekawe spotkanie.

CKiCz w Serocku

KULTURA

Warsztaty "Sztuka prezentacji czy prezentacja na sztukę"
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            HARMONOGRAM    SEKCJI    OSIR    W    SEROCKU

HALA PZSP i OSiR - SEROCK

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota

15:30-17:00 15:30-16:30 16:00-17:30 15:10-16:00 9:00-13:00

TENIS STOŁOWY
Wiek 7-16

B.Klik/P.Plechawski

KORFBALL
Wiek 7-8 

M.Goławski

TENIS STOŁOWY
Wiek 7-16 

Z.Chodkowski/ P.Plechawski

KORFBALL
Wiek 9-14

M.Goławski
 

Mazowieckie Igrzyska
Młodzieży Szkolnej

16:30-17:30 19:30-20:30 16:00-18:00 16:00-17:30 18:00-19:30 10:00-12:00

TENIS STOŁOWY
Wiek 7-16

Z.Chodkowski

KLUB CHUDNIJMY RAZEM
Open

K.Świątecka

SZACHY
Początkujący

Sala Klubowa OSiR
R.Królikowski

TENIS STOŁOWY
Wiek 7-16

Z.Chodkowski

PIŁKA SIATKOWA
Rekreacja
D.Kęsak

TENIS STOŁOWY
Rekreacja

K.Zalewski/M.Klik

  

18:00-20:00 19:00-20:00   

 SZACHY
Zaawansowani

Sala Klubowa OSiR
R.Królikowski

FITNESS
Open

M.Borzym
 

START  ZAJĘĆ - 17 WRZEŚNIA         ZAPISY I SZCZEGÓŁY: Biuro OSiR ul. Pułtuska 47
rekreacja@osir.serock.pl tel. 508550028 lub Trenerów na zajęciach

SPORT

Mini turniej piłki nożnej chłopców w ramach otwarcia 
obiektu sportowo rekreacyjnego w Stasim Lesie

W dniu 7 września w Stasim Lesie odby-
ło się oficjalne otwarcie placu sportowo - re-
kreacyjnego. Wstęgę w czasie otwarcie prze-
cięły osoby zaangażowane w powstanie tego 
obiektu na czele z Burmistrzem Sylwestrem 
Sokolnickim, który w krótkich słowach 
przedstawił licznie zebranym mieszkańcom 
historię powstania tej inwestycji. W ramach 

pikniku, który towarzyszył uroczystemu 
otwarciu odbył się mini turniej czwórek 
piłkarskich chłopców do lat 13. W turnie-
ju uczestniczyły drużyny KS Sokół Serock 
przygotowane przez trenera Mariusz Rosiń-
skiego. Ponadto w czasie pikniku najmłod-
sze dzieci mogłyskorzystać z wielu atrakcji 
takich jak: dmuchana zjeżdżalnia, zabawa 

z animatorem czy malowanie twarzy. Soł-
tys Stasiego Lasu Pan Józef Lutomirski wraz 
z mieszkańcami przygotował dla zaproszo-
nych gości poczęstunek. Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Serocku zaprasza wszystkich 
chętnych do odwiedzenia tego ciekawego 
miejsca.

OSiR

W dniach 31.08-01.09.2018 r. na Stadio-
nie Miejskim w Serocku odbył się kolejny 
międzynarodowy turniej piłkarski, tym ra-
zem w kategorii U11. Miasto i Gmina Serock, 
OSIR Serock oraz KS Sokół Serock zorgani-
zowali te zawody sportowe z okazji 100-Le-
cia Odzyskania przez Polskę Niepodległości 
i 65-lecia KS Sokół Serock, pod patronatem 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock i Starosty 
Legionowskiego.

W turnieju wzięły udział drużyny z miast 
partnerskich Serocka: Ignaliny (Litwy), 
Dzierżoniowa, Radzionkowa oraz zaproszone 
ekipy z powiatu legionowskiego: Legionowa, 
Wieliszewa i Jabłonny. Naszą gminę repre-

zentowała drużyna Tomasza Luksa z Akade-
mii Piłkarskiej KS Sokół Serock. 

Zacięta rywalizacja upłynnęła w przyja-
cielskiej atmosferze. Ostatecznie Twin Cities 
Cup 2018 wygrała reprezentacja Radzionko-
wa plasując się przed Dzierżoniowem i Le-
gionowem. Nasza drużyna zajęła wysokie 
czwarte miejsce.

W trakcie pobytu w Serocku zawodnicy 
mieli okazję na integrację przy ognisku zor-
ganizowanym na terenie Ośrodka Wypo-
czynku Letniego w Jadwisinie, który był bazą 
noclegową dla drużyn z Ignaliny, Dzierżonio-
wa i Radzionkowa.

Oprócz wspólnych treningów, sparin-

gów i turnieju uczestnicy zwiedzili Serock 
i skorzystali ze sprzętu pływającego - dzię-
ki uprzejmości właściciela „wodnych gar-
busów”. 

Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali 
w organizacji tego wspaniałego przedsię-
wzięcia.

Ostateczny ranking Turnieju:
RADZIONKÓW
DZIERŻONIÓW
LEGIONOWO
SEROCK
WIELISZEW
JABŁONNA

OSiR Serock

SPORT

TWIN CITIES CUP 2018 w Serocku

Podobnie jak w ostatnich latach start był na 
plaży w Serocku a meta w Zegrzu. Trasa o dłu-
gości około 8 kilometrów biegła malowniczym 
brzegiem Zalewu Zegrzyńskiego. Na trasie 
zorganizowane zostały punkty kontrolne, na 
których 3-osobowe drużyny mogły sprawdzić 
swoją wiedzę. Na mecie czekały na uczestników 
Rajdu dyplomy, puchary i grochówka. Druży-
ny startowały w czterech kategoriach ale i rów-
nież w kategorii 'Swobodny Przemarsz'.

Na zakończenie Rajdu, uczestnicy w  to-
warzystwie przedstawicieli organizatorów za-

palili znicze przy tablicy upamiętniającej mjr. 
Księcia Konstantego Radziwiłła.

Klasyfikacja Końcowa:
Kategoria "Szkoły Podstawowe": I miej-

sce SP w Serocku (Wioletta Walczak, Patrycja 
Leleń, Blanka Jaskulska), II miejsce SP w  Ze-
grzu (Laura Kaczanowska, Filip Gadecki, 
Marta Kiedrowska), III miejsce SP w Woli 
Kiełpińskiej (Klaudia Czerniak, Marta Gró-
dek, Amelia Śniadeła) 

Kategoria "Szkoły Średnie": I miejsce 
PZSP w Serocku (Kamil Dankiewicz, Gołę-

biewski Kamil, Stalmach Michał), II miejsce 
PZSP w Serocku (Obryski Grzegorz, Smykla 
Stanisław, Skurzewski Bartosz)

Kategoria " Seniorzy": I miejsce Seniorki 
z Legionowa (Danuta Trzaskowska, Barbara 
Jankowska, Henryka Wrześniak)

Kategoria "Służby Mundurowe": I miej-
sce Batalion Zabezpieczenia (kpr. Marcin 
Książyk, kpr. Radosław Milewski, kpr.Karol 
Lewański), II miejsce Światowy Związek Pol-
skich Żołnierzy Łączności (Marcin Olek, Ka-
mil Nowakowski, Łukasz Tyburski).

u trenerów na zajęciach
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SALA SP -  SEROCK

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota

8:30-10:00

  

TENIS STOŁOWY
Wiek 7-16

B.Klik
   

16:00-17:00  16:00-17:00    

JUDO
Wiek 6-10

Szkoła Bezpiecznego
Upadania   gr I 

A.Grzywacz
 

JUDO
Wiek 6-10

Szkoła Bezpiecznego
Upadania   gr I
 A.Grzywacz

   

17:00-18:00 17:00-18:00 17:00-18:00 17:30-18:30   

JUDO
Wiek 6-10  

Szkoła Bezpiecznego
Upadania   gr II 

A.Grzywacz

TRENING DLA DZIECI Z
ELEM. SZTUK WALKI

M.Śnitko

JUDO
Wiek 6-10  

Szkoła Bezpiecznego
Upadania   gr II

A.Grzywacz

TRENING DLA DZIECI
Z ELEM. SZTUK WALKI

M.Śnitko
  

18:00-19:00 18:00-19:00 18:00-19:00 18:30-19:30   

JUDO 
Wiek 7-16

A.Grzywacz

BOKS
Open

M.Śnitko

JUDO 
Wiek 7-16

A.Grzywacz

BOKS
Open

M.Śnitko
  

19:00-20:00  19:00-20:00    

JUDO 
Open

A.Grzywacz
 

JUDO 
Open

A.Grzywacz
 

   

START  ZAJĘĆ - 17 WRZEŚNIA         ZAPISY I SZCZEGÓŁY: Biuro OSiR ul. Pułtuska 47
rekreacja@osir.serock.pl tel. 508550028 lub Trenerów na zajęciach

SALA SP -  ZEGRZE

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota

13:50-15:20   13:50-15:20   

TENIS STOŁOWY
Wiek 7-14

K.Szymański
  

TENIS STOŁOWY
Wiek 7-14

K.Szymański
  

13:50-15:20   13:50-15:20   

KORFBALL 
Wiek 9-14

M.Goławski
  

KORFBALL 
Wiek 9-14

M.Goławski
  

START  ZAJĘĆ - 17 WRZEŚNIA         ZAPISY I SZCZEGÓŁY: Biuro OSiR ul. Pułtuska 47
rekreacja@osir.serock.pl tel. 508550028 lub Trenerów na zajęciach

SALA SP -  WOLA KIEŁPIŃSKA

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota

16:00-17:30 16:00-17:30 19:30-20:30   

PIŁKA SIATKOWA 
Wiek 7-14
D.Kęsak

PIŁKA SIATKOWA
Wiek 7-14
D.Kęsak

KLUB CHUDNIJMY
RAZEM
Open

 K.Świątecka

  

START  ZAJĘĆ - 17 WRZEŚNIA         ZAPISY I SZCZEGÓŁY: Biuro OSiR ul. Pułtuska 47
rekreacja@osir.serock.pl tel. 508550028 lub Trenerów na zajęciach

SALA SP - JADWISIN

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota

13:30-15:00 14:30-16:00     

TENIS STOŁOWY
Wiek 7-14

P.Plechawski

TENIS STOŁOWY
Wiek 7-14

P.Plechawski
 

 

  

u trenerów na zajęciach

u trenerów na zajęciach

u trenerów na zajęciach


