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Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
Artur Borkowski w zagadnieniach wykra-
czających poza sprawy merytoryczne refera-
tów, przyjmuje mieszkańców w poniedział-
ki, w godz. 12.00 – 15.30. 

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Se-
rock Józef Zając w sprawach związanych z te-
matyką oświatową, kulturalną, ochrony środo-
wiska i pomocy społecznej przyjmuje 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 in-
terwencji burmistrza można ustalić spotkanie 
w innym terminie niż ww. termin poniedział-

kowy. W tym celu prosimy o zgłoszenie tele-
foniczne takiej potrzeby pod nr 22 782 88 05.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Se-
rocku Mariusz Rosiński 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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godz. 9.30 uroczysta sesja Rady Miejskiej w Serocku -

Sala Widowiskowa CKiC ul. Pułtuska 35
 rocznice współpracy z miastami partnerskimi
 wykład o św. Wojciechu - patronie Serocka
 występ chóru Cantores Adalber�

godz. 10.00 Piknik ekologiczny - serocki rynek

 ekoupominki, lokalne produkty
 konkursy, warsztaty, prezentacje, animacje

godz. 12.10  Biegi na serockim rynku 

 III Mistrzostwa Powiatu Legionowskiego dzieci i młodzieży
 VII Bieg Wojciechowy i inne

godz. 11.00  uroczysta Msza święta - 

kościół ZNMP w Serocku, ul. Farna 7

Poland Bike - serocki rynek

27 KWIETNIA 2019 r. (Sobota)

28 KWIETNIA 2019 r. (Niedziela)
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INWESTYCJE

Projektujemy i budujemy…
W dniu 11 marca 2019 r. podpisaliśmy 

z Wykonawcami pierwsze umowy na opraco-
wanie dokumentacji projektowo-kosztoryso-
wych dla zadań związanych z budową punk-
tów świetlnych na terenie Miasta i Gminy 
Serock. Zadania objęte umowami to budowa 
oświetlenia w Serocku przy ulicach: Słonecz-
na Polana, Błękitna, w Stasim Lesie przy ul. 
Tęczowej oraz w miejscowości Dębe, przy 
drodze wojewódzkiej nr 632W w kierunku 
zapory wodnej na rzece Narew, na odcinku  
od kładki do granicy gminy. Zachęcamy do 
śledzenia zakładki „Zamówienia publiczne”, 
gdzie możecie Państwo znaleźć szczegółowe 
informacje na temat zakresu dokumentacji 

projektowych, Wykonawców, którym udzie-
lono zamówienia oraz wartości zamówienia 
i terminu w jakim Wykonawca zobowiązany 
jest wykonać dokumentację projektową. 

Do końca marca br. planujemy ogłosze-
nie kolejnych postepowań o udzielenie zamó-
wień na opracowanie pozostałych dokumen-
tacji projektowych dla zadań uwzględnionych 
w budżecie na rok 2019 oraz tych wynikają-
cych z wniosków sołeckich.

Ponadto, jak co roku, w pierwszej kolejności 
ruszyliśmy z wszczęciem postępowań o udziele-
nie zamówień publicznych, których przedmio-
tem są roboty budowlane związane z budową 
oświetlenia drogowego. Na początku lutego 

ogłosiliśmy dwa przetargi na budowę oświetlenia 
przy ulicach Orlej i Kochanowskiego w Serocku 
oraz ulicach Serockiej i Zegrzyńskiej w Łasze. 
W dniu 1 marca 2019 r. nastąpiło otwarcie zło-
żonych ofert. W ostatnim tygodniu marca za-
planowane jest rozstrzygnięcie przedmiotowych 
postępowań i podpisanie umów. Wykonawcy 
będą mieli 60 dni od dnia podpisania umowy na 
wybudowanie ww. oświetlenia. Przypominamy, 
że tak długi termin realizacji inwestycji związany 
jest z czasem oczekiwania przez Wykonawców 
na materiały budowlane dostępne na zamówie-
nie takie jak słupy i oprawy oświetleniowe. 

Referat Przygotowania 
 i Realizacji Inwestycji

INWESTYCJE

Klub Senior+ w Szadkach
5 marca wiceministrowie Marcin Ziele-

niecki oraz Kazimierz Kuberski wręczyli pro-
mesy w ramach programów „Maluch+” oraz 
„Senior+” samorządowcom w wojewódz-
twach pomorskim, kujawsko-pomorskim 
i mazowieckim. 

Promesę na kwotę 150 000 zł na reali-
zację programu Senior+ odebrał również 
Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Artur 
Borkowski. 

W ramach zadania ”Utworzenie i wy-
posażenie Klubu Senior+ w miejscowości 
Szadki”  zostanie przebudowany i wyre-
montowany, a następnie wyposażony budy-
nek, który przeznaczono na Klub „Senior+.” 
W budynku powstaną: pomieszczenie 
ogólnodostępne  pełniące funkcję sali spo-

tkań, pomieszczenie kuchenne wyposażone 
w sprzęty, urządzenia i naczynia, łazienka, 
wydzielone miejsce pełniące funkcję szatni, 
pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ru-
chowych wyposażone w drabinki, materace 
oraz inne niezbędne wyposażenie stosow-
nie do potrzeb użytkowników. Dodatkowo, 

z pomieszczenia ogólnodostępnego wydzie-
lone zostanie w postaci aneksu pomiesz-
czenie klubowe wyposażone w komputery 
z dostępem do Internetu. Kubatura budyn-
ku, który ma zostać przebudowany i wyre-
montowany wynosi 309,88 m3, a planowany 
metraż powierzchni przeznaczonej na Klub 
Senior+ to 89,59 m2.

Realizacja inwestycji przyczyni się do 
rozwiązania podstawowego problemu, jakim 
jest brak na terenach wiejskich Miasta i Gmi-
ny Serock placówki, która charakteryzowa-
łaby się standardem wykraczającym poza 
minimalne standardy tego rodzaju placówek, 
i która zaspokoiłaby potrzeby powiększającej 
się grupy adresatów. Przewidywana liczba 
miejsc w placówce to 20.

POBIERZ Z

Google Play

POBIERZ Z

App Store

POBIERZ Z

Windows Store

W ramach zawartego porozumienia ze 
Starostwem Powiatowym w Legionowie, 
Miasto i Gmina Serock została doposażona 
w 5 sensorów monitorujących jakość po-
wietrza. W najbliższym czasie zostaną one 
zamontowane na terenie gminy. Otrzymane 
czujniki jakości powietrza będą uzupełnie-

niem, posiadanych przez nas od grudnia 
2017 r. sensorów zamontowanych w Serocku, 
Borowej Górze i Jachrance. 

Czujniki Airly mierzą w czasie rzeczy-
wistym stężenie pyłów zawieszonych PM1, 
PM2.5 oraz PM10 i najważniejsze parametry 
pogodowe takie jak temperaturę, wilgotność 

i ciśnienie, dając informację o jakości powie-
trza w lokalizacji, w której są umieszczone.

Wyniki pomiarów można śledzić na bie-
żąco na stronie https://airly.eu/pl/ w zakładce 
Mapa. 

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Sensory monitorujące jakość powietrza!

OCHRONA ŚRODOWISKA

Wypalanie traw i łąk jest niebezpieczne!
Wypalanie traw, łąk i pól to problem, któ-

ry powtarza się każdego roku w porze wio-
sennej, zanim jeszcze wegetacja roślin roz-
pocznie się na dobre. Ogień, który płonie na 
łąkach i nieużytkach nie tylko zabija i niszczy 
wszystko, co spotka na swojej drodze, ale też 
łatwo może wymknąć się spod kontroli i spo-
wodować wiele szkód. 

Przypominamy, że wypalanie traw i za-
rośli jest niedozwolone. Określają to odpo-
wiednie przepisy prawa. Zgodnie z ustawą 
z dnia 14 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U. z 2018 poz. 1614 z późn. zm.) art. 124 
„Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nie-
użytków, rowów, pasów przydrożnych, szla-
ków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. 
Wypalania traw zabrania także ustawa z dnia 
28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2017 poz. 
788 z pózn. zm.) art. 30 ust. 3 mówi, że „w la-
sach oraz na terenach śródleśnych, jak również 
w odległości do 100 m od granicy lasu, zabra-
nia się działań i czynności mogących wywołać 
niebezpieczeństwo, a w szczególności:

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

- korzystania z otwartego płomienia;
- wypalania wierzchniej warstwy gleby 

i pozostałości roślinnych.”
Artykuł 131 pkt 13 ustawy o ochronie 

przyrody mówi: „Kto: wypala łąki, pastwi-
ska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki 
kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega 
karze aresztu lub grzywny.”

Zakaz wypalania traw jest również jednym 
z zakazów wynikających z tzw. dobrej kultury 
rolnej, których przestrzeganie jest wymagane 
m.in. w ramach systemu dopłat bezpośred-
nich. Rolnikowi, który nie przestrzega tych za-
sad, grozi zmniejszenie dopłat bezpośrednich.

Wypalanie traw przyczynia się do nisz-
czenia siedlisk wielu pożytecznych człowie-
kowi mikroorganizmów i zwierząt. Podczas 
wypalania łąk niszczone są gniazda, siedliska, 
żywe organizmy. 

Wypalanie traw i zarośli jest jednym 
z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia 

środowiska. Nie daje żadnych korzyści, wręcz 
przeciwnie przynosi same szkody dla przyro-
dy i człowieka.

Wypalanie jest jedną z przyczyn zatruwania 
już i tak bardzo zanieczyszczonej atmosfery.

Podczas wypalania giną  w płomieniach ży-
jące w trawie ptaki, zwierzęta, płazy, owady, które 
są pożyteczne i przyjazne człowiekowi. Niszczo-
ne są miejsca lęgowe ptaków, palą się ich gniazda. 
Ogień uśmierca m.in. dżdżownice, które mają 
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OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaczynamy wiosenne porządki

Wiosno, czekaliśmy na Ciebie z utęsknieniem!

OCHRONA ŚRODOWISKA

Już niedługo 
Piknik 
Ekologiczny!

bardzo pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej 
właściwości. Giną mrówki, które zjadając reszt-
ki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład masy 
organicznej oraz wzbogacają warstwę próchni-
cy. Giną biedronki, które zjadają mszyce. Giną 
pszczoły i trzmiele, co powoduje zmniejszenie 
liczby zapylonych kwiatów, co w konsekwencji 
obniża plony. W trakcie wypalania ginie cała mi-
kroflora i mikrofauna, które ożywiają glebę.

Zniszczeniu ulega warstwa próchnicy, 
a wraz z nią bogaty świat mikroorganizmów, 
w związku z czym jest większe zapotrzebowa-
nie na nawożenie. Przede wszystkim pamię-
tajmy, że wypalanie traw, łąk stwarza ogrom-
ne zagrożenie również dla zabudowy i całej 
infrastruktury znajdującej się w pobliżu, dla-
tego też APELUJEMY O ROZSĄDEK!

Referat Ochrony Środowiska, 
 Rolnictwa i Leśnictwa

„Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana, 
Wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana, 
Lecz zajrzała we wszystkie zakątki: 
- Zaczynamy wiosenne porządki.

Skoczył wietrzyk zamaszyście, 
Pookurzał mchy i liście. 
Z bocznych dróżek, z polnych ścieżek 
Powymiatał brudny śnieżek”

Jan Brzechwa ,,Wiosenne porządki”

Powiew wiosny, coraz cieplejsze dni za-
chęcają nas wszystkich do wiosennych po-
rządków w naszych przydomowych ogro-

dach. Grabimy liście, skopujemy grządki, 
sadzimy pierwsze kwiaty… Z naszej strony 
zachęcamy Państwa bardzo gorąco do 
udziału w akcji wiosennego sprzątania te-
renów publicznych. Celem akcji jest uprząt-
niecie miejsc publicznych, lasów, trawni-
ków z odpadów tam zalegających. Poprzez 
udział w akcji zmniejsza się nasz negatywny 
wpływ na środowisko, zwiększa się nasza 
świadomość ekologiczna, wyrabiamy w sobie 
poprawne nawyki postępowania z odpadami, 
a także integrujemy się społecznie. W tym 
roku akcja przeprowadzana będzie od 1 do 
22 kwietnia.

Do udziału w akcji zapraszamy szkoły, 
przedstawicieli sołectw, dzieci, młodzież, 
a także zorganizowane grupy społeczne. Za-
interesowanych włączeniem się w akcję prosi-
my o kontakt z Referatem Ochrony Środowi-
ska, Rolnictwa i Leśnictwa tel.: 22 782 88 39 
i 22 782 88 40, e-mail: ochronasrodowiska@
serock.pl, w celu ustalenia terminu oraz ob-
szaru sprzątania. Urząd zapewni odpowied-
nią ilość worków i rękawic do sprzątania 
oraz odbiór zebranych śmieci. Wspólnie 
zadbajmy o wizerunek naszej miejscowości.

Referat Ochrony Środowiska, 
 Rolnictwa i LeśnictwaŚladem lat poprzednich, również i w tym 

roku organizujemy Piknik Ekologiczny. Tego-
roczna edycja odbędzie się w sobotę 27 kwiet-
nia, od godziny 10.00, na rynku w Serocku. 
W ramach tego ekologicznego wydarzenia 
przygotowujemy dla Państwa wiele ciekawych 
przedsięwzięć i niespodzianek. 

Temat przewodni pikniku, to walka z ni-
ską emisją. Podczas piknikowej imprezy na 
rynku będziecie Państwo mogli poznać przy-
czyny niskiej emisji, jej skutki i sposoby zwal-
czania - informacje i porady będą udzielane 
przez specjalistów. 

Dla najmłodszych zostaną przygotowane 
animacje i konkursy, zaś dla dorosłych przygo-
towaliśmy specjalną loterię, o szczegółach któ-
rej będziemy Państwa informować w niedługim 
czasie na stronie internetowej www.serock.pl.

Informujemy również o możliwości 
otrzymania sadzonki w zamian za oddany 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
oraz za surowce wtórne. 

Elektroodpady będzie można prze-
kazywać od 1 kwietnia br. do 27 kwietnia 
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Serocku (PSZOK), który 
mieści się przy ul. Nasielskiej 21. W zamian 
za przekazany odpad otrzymacie Państwo 
kupon, który będzie uprawniał Państwa do 
odbioru sadzonki, podczas trwania pikniku 
w dniu 27 kwietnia. 

Pozostałe odpady (surowce wtórne: 
nakrętki, makulaturę, baterie, zgniecione 
butelki PET, mały sprzęt AGD) należy do-
starczyć do stoiska Urzędu Miasta i Gminy 
w Serocku podczas pikniku. 

Przy wydawaniu sadzonek będziemy 
stosowali następującą zasadę - jedna sa-
dzonka drzewa wydawana będzie w zamian 
za: 1 kg nakrętek lub 5 kg makulatury lub 3 kg 
baterii lub 5 kg zgniecionych butelek PET lub 

10 kg małego sprzętu AGD lub 1 sztuka duże-
go sprzętu AGD. 

Przez mały sprzęt AGD rozumiane są np. 
suszarka do włosów, lokówka, telefon, radio, 
konsola. Duży sprzęt AGD to np. lodówka, 
telewizor, pralka, suszarka do prania, zamra-
żarka.

Ważna informacja: 
Podczas Pikniku Ekologicznego istnieje 

możliwość zaprezentowania swojej ekodzia-

łalności. Do współpracy zapraszamy Koła 
Gospodyń Wiejskich, firmy ogrodnicze, 
wszystkich chętnych, którzy działają na rzecz 
ochrony przyrody. Szczegóły dotyczące pik-
niku ekologicznego dostępne są w Referacie 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, 
tel.: 22 782 88 40 lub ochronasrodowiska@
serock.pl. 

Referat Ochrony Środowiska,  
Rolnictwa i Leśnictwa

W pierwszy dzień kalendarzowej wio-
sny, serockie przedszkolaki, przepędziły złą 
zimę. Pod opieką wychowawczyń, przeszły 
ulicami miasta z radosnymi okrzykami, ma-
chając przechodniom zrobionymi własno-
ręcznie kwiatkami, motylkami, gwiazdkami 
i żabkami.

Wiosno, czekaliśmy na Ciebie z utęsk-
nieniem! Dobrze, że już jesteś :).
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Na naszej stronie internetowej urucho-
miona została nowa zakładka inwestycyjna 
Invest in Serock poświęcona ofercie terenów 
inwestycyjnych znajdujących się w serockiej 
strefie aktywności gospodarczej.

Klikając w zakładkę "Invest in Serock", 
zostajemy przekierowani na stronę https://
www.serock.pl/3203,invest-in-serock, której 
zadaniem jest przedstawienie lokalizacji te-
renów do zainwestowania oraz korzyści jakie 
mogą zyskać przedsiębiorcy, chcący inwesto-
wać w naszej gminie.

Na stronie znaleźć można zakładki:
• Strona Główna – przedstawiająca ogól-

ną lokalizację terenów inwestycyjnych;
• O gminie – przedstawiająca podstawo-

• Wsparcie dla inwestora - zakładka, któ-
ra zawiera informacje o elementach wsparcia 
dla inwestora na trzech poziomach – lokal-
nym, regionalnym i krajowym;

• Oferty lokalizacyjne - zakładka, w któ-
rej znajdują się oferty poszczególnych tere-
nów inwestycyjnych, w tym ich powierzch-
nia, uzbrojenie oraz lokalizacja;

• Kontakt - zakładka, w której znajdują się 
adresy i numery telefonów do osób, które udzie-
lają informacji w przypadku zainteresowania 
przedstawioną ofertą terenów inwestycyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z nową 
funkcjonalnością strony internetowej.

Referat Gospodarki Gruntami, 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Nowa zakładka na stronie: Invest in Serock

we dane o gminie, dane statystyczne oraz jej 
położenie;

• Dlaczego warto u nas zainwestować 
- zakładka, w której przedstawione są naj-
większe atuty gminy Serock, które powinny 
zachęcić przedsiębiorców do inwestowania 
w gminie;

Miasto i Gmina Serock realizuje projekt 
pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych 

mieszkańców województwa mazowieckiego”. 
Wysokość otrzymanego grantu 148.320,00 zł. 

Zachęcamy wszystkie osoby z województwa mazowieckiego, a szczególnie 

mieszkańców gminy Serock, do wzięcia udziału w bezpłatnych  szkoleniach, 
dzięki którym będzie można podnieść swoje kompetencje cyfrowe. 

Uczestnicy szkoleń nabędą umiejętności informacyjne, komunikacyjne, 
rozwiązywania problemów oraz korzystania z usług publicznych. 

W ramach projektu zostanie przeszkolonych 288 osób powyżej 25 roku życia, 
w tym minimum 10 % osób powyżej 65 roku życia. 

Warunkiem zorganizowania szkolenia w każdej z grup jest zebranie 12 osób 
w danej tematyce. 

Szkolenia zostaną przeprowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów i  będą 
trwać 2 dni po 8 godzin. W czasie ich trwania przewidziana jest przerwa na lunch.
Każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe wraz z certyfikatem.

Przewiduje się realizację szkoleń w ramach następujących modułów 
szkoleniowych:

• Rodzic w Internecie
• Mój biznes w sieci
• Działam w sieciach społecznościowych
• Tworzę własną stronę internetową (blog)
• Rolnik w sieci
• Kultura w sieci
• Moje finanse i transakcje w sieci

Szczegółowe informacje:

Urząd Miasta i Gminy w Serocku (pok. nr 2)
tel. 22 782 88 25, 22 782 88 22
e-mail: szkolenia@serock.pl
www.serock.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, 
którzy terminowo dokonali wpłaty pierw-
szej raty podatku za 2019 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-
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 maja, do 16 września, do 15 listopada. 
Terminy płatności: osoby prawne 
– do 15 dnia każdego miesiąca.

PODATEK ROLNY
Terminy płatności: osoby fizyczne 
– do 15 maja, do 16 września, do 15 listopada. 
Terminy płatności: osoby prawne 
– do 15 maja, do 16 września, do 15 listopada.

PODATEK LEŚNY
Terminy płatności: osoby fizyczne 
– do 15 maja, do 16 września, do 15 listopada. 

Podatki 
I opłaty lokalne 
w 2019 roku
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Każdy kiedyś był Dzieckiem 
 - wspólnie stwórzmy wystawę!

Izba Pamięci i Tradycji Rybackich pra-
gnie Państwa serdecznie zaprosić do wspól-
nego stworzenia wystawy – „Każdy kiedyś był 
Dzieckiem”. Jeśli posiadacie stare fotografie 
dzieci – swoje, swoich rodziców czy dziad-
ków z czasów dziecięcych (okolicznościowe, 
szkolne, z rodzicami – wszystkie z dziećmi 
w roli głównej), prześlijcie lub przynieście je 
do nas. Interesują nas fotografie zrobione na 
terenie gminy Serock, do końca lat 50. XX w., 
szczególnie te zrobione w zakładach fotogra-
ficznych funkcjonujących na terenie obecnej 
gminy.

Z wybranych, spośród udostępnionych 
przez Państwa zdjęć, zostanie stworzona 
wystawa, którą zaprezentujemy w serockim 
ratuszu z okazji Dnia Dziecka. Tym, których 
zdjęcia wybierzemy podziękujemy upomin-
kiem – niespodzianką. 

Terminy płatności: osoby prawne 
– do 15 dnia każdego miesiąca.

 
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANS-

PORTOWYCH 
Termin płatności: 16 września 

Od 2017 roku w Urzędzie Miasta i Gmi-
ny w Serocku  funkcjonuje dla podatników 
Miasta i Gminy Serock usługa powiadamia-

nia sms o zbliżającym się terminie płatności 
bądź o zaległościach z tytułu podatków i opłat 
lokalny. 

System powiadamiania sms cieszy się du-
żym zainteresowaniem wśród mieszkańców 
czego dowodem jest zwiększająca się ilość  
wysyłanych powiadomień.

Szybka informacja za pośrednictwem 
sms generuje mniejsze koszty wysyłanej ko-
respondencji.

Zachęcamy do zgłaszania numerów tele-
fonów w celu wprowadzenia do bazy podat-
kowej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

Na fotografie czekamy do końca kwiet-
nia! Prosimy je przynieść do UMiG w Seroc-
ku, pokój nr 12, w godzinach pracy urzędu. 
Można je również przesłać wraz z krótkim 
opisem – kto jest na zdjęciu, gdzie i kiedy 
zostało zrobione – pocztą tradycyjną na ad-
res: UMiG w Serocku, Referat Komunika-
cji Społecznej, ul. Rynek 21, 05-140 Serock, 
z dopiskiem „Każdy kiedyś był Dzieckiem”. 
Oczywiście udostępnione zdjęcia zeskanuje-
my i oddamy właścicielom.

W celu uzyskania szczegółowych infor-
macji prosimy o kontakt: Marlena Strojecka, 
Referat Komunikacji Społecznej tel. 22 782 88 
43, e-mail: izbapamieci@serock.pl. 

fot. Józef Pius Dziekoński, 1914 r.
Ze zbiorów Instytutu Sztuki PAN,

Warszawa

Rozpoczęła się III kadencja 
Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock

Rada Seniorów Miasta i Gminy Serock 
powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta 
i Gminy Serock Nr 29/B/2019 z dnia 15 mar-
ca 2019 r. rozpoczęła swoją działalność.

W dniu 20 marca 2019r., w ratuszu odby-
ło się I posiedzenie Rady Seniorów III kaden-
cji, w którym uczestniczyli: Burmistrz Miasta 
i Gminy Serock - Artur Borkowski oraz Za-
stępca Burmistrza - Józef Zając. W trakcie 
posiedzenia Radni – Seniorzy odebrali za-
świadczenia o powołaniu na członka Rady 
Seniorów. W czasie tego spotkania Rada wy-
brała Prezydium Rady, w skład którego we-
szły następujące osoby:

- Przewodniczący Rady Seniorów - Pan 
Piotr Kowalczyk

- Zastępca Przewodniczącego Rady Se-
niorów - Pani Elżbieta Dygasiewicz

- Sekretarz Rady Seniorów - Pan Stefan 
Woźniak

Skład Rady Seniorów Miasta i Gminy Se-
rock III kadencji:
1. Małgorzata Bońkowska 
2. Elżbieta Dygasiewicz 
3. Roman Falkowski 
4. Eugeniusz Gołaś 
5. Piotr Kowalczyk 
6. Kazimierz Niziński 
7. Janina Osińska 
8. Sylwester Skośkiewicz 
9. Mirosława Sujkowska 
10. Maria Wal 
11. Stefan Woźniak 
12. Stanisława Wroniak 
13. Krystyna Wszołek 
14. Bożenna Zalewska

Serocki bon żłobkowy

Magiczny Las zaprasza. Nasz żłobek oraz przedszkole wspólnie buduje atmosferę wzajemnego zaufania i pełnej akceptacji. Każde 
dziecko jest dla nas jednakowo ważne i kochane. Nasza placówka robi wszystko, by dzieci były radosne i czuły bezpieczne. Pomożemy im 
ukierunkować własny rozwój zgodnie z wrodzonym potencjałem  i indywidualnymi możliwościami rozwojowymi, aby poznały siebie, stały się 
samodzielne i otwarte na świat.

Domowa atmosfera, mała grupa, pyszne, zbilansowane posiłki przygotowywane na miejscu, to tylko niektóre zalety pobytu w naszej pla-
cówce. Trwają zapisy. Magiczny Las zaprasza Was do zapoznania się z naszą ofertą.

Przypominamy, że rodzice których dzieci są objęte opieką niepublicznych żłobków mogą korzystać z dofinansowania w wysokości 300 zł 
miesięcznie w ramach programu „Serocki bon żłobkowy”. Szczegóły dotyczące uzyskania dofinansowania dostępne są na stronie internetowej 
Ośrodka Pomocy Społecznej www.ops.serock.pl. Na terenie naszej gminy funkcjonują dwa niepubliczne żłobki, których oferty przedstawiamy 
poniżej.

Tydzień Mukowiscydozy w Magicznym Lesie
Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Ma-

giczny LAS", mieszczące się w Stasim Lesie 
przy ul. Jutrzenki, brało udział - jako jedyna 
placówka w gminie Serock - w Ogólnopol-
skiej akcji społecznej organizowanej już po 
raz 18 przez fundację "Matio" #NIEWIDAC-
PRAWDA. Akcja odbyła się w dniach 25.02-
03.03.2019 i miała na celu upowszechnianie 
wiedzy o mukowiscydozie - jej objawach, 
diagnozowaniu, leczeniu, a przede wszystkim 
o możliwościach godnego i dobrego życia 
chorych. Działania fundacji, w których bra-
liśmy udział, adresowane są do wszystkich 

grup społecznych. W tym roku podkreślały 
one, że chociaż Mukowiscydoza to choro-
ba, której nie widać, to jednak w znacznym 
stopniu rujnuje życie chorego w różnych 
płaszczyznach - fizycznej, psychicznej czy 
rodzinnej. Nasze kochane maluchy obejrzały 
spot ukazujący jak wygląda życie codzienne 
z tą chorobą. Dowiedziały się, że są choroby, 
których po prostu nie widać. Cieszymy się że 
mogliśmy przyłączyć się do tej akcji społecz-
nej, ponieważ  "czym nasiąknie skorupka za 
młodu, tym na starość trąci..." 

Artur Sierawski 
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        Rola Folklora - czyli serockie poszukiwania lokalnej 
          obrzędowości i gawędy o dawnych zwyczajach

więcej na www.serock.pl, www.historia.serock.pl  

 

 
 

 

Efektem warsztatów będzie występ w drugim obrzędowym widowisku 
artystycznym, związanym z NOCĄ KUPAŁY.

Udział w warsztatach - BEZPŁATNY, wiek - BEZ OGRANICZEŃ. 
Umiejętności kierunkowe są mile widziane, ale nieobowiązkowe :)

Zapraszamy do udziału w warsztatach:
TEATRALNYCH i WOKALNO - MUZYCZNYCH

towarzyszących realizacji projektu

Obrzędowo,  
ludowo

Zapustami zwano dawniej w Polsce 
czas zabaw w ostatnich dniach karnawału. 
W różnych regionach nazywano ten okres 
również mięsopustami, kusymi dniami, 
kusakami, lub ostatkami. Najstarsze źródła 
opisujące polskie zabawy karnawałowe, po-
chodzą z XVI wieku, ale owe tradycje bez 
wątpienia są starsze a ich korzeni można 
dopatrywać się w zwyczajach zaszczepio-
nych przez królową Bonę Sforzę. Pierwsze 
wzmianki o zapustach, natomiast, można 
znaleźć w satyrach Konstantego Miaskow-
skiego „Mięsopust polski’ oraz w dawnych 
pieśniach i fraszkach z XVII wieku. 

W Polsce, podobnie jak na całym świecie, 
był to czas biesiad, tańców, pijatyk i nieusta-
jącej zabawy. Bawili się bogaci i biedni, dzieci 
i starcy, zdrowi i ułomni – wszyscy ten czas 
spędzali na hulankach i obżarstwie - starając 

się wyszaleć, wykrzyczeć, wyśpiewać, najeść 
i napić do syta przed Wielkim Postem. 

Ulicami wsi i miasteczek przechodzi-
ły korowody przebierańców – tańczących, 
krzyczących, śpiewających i płatających fi-
gle. Przebierano się za zwierzęta, czerniono 
twarze diabłom i bielono śmierci. W orszaku 
nie mogło zabraknąć również dziada, baby 
i Cyganów. Wierzono, że pochody i harce za-
pustników pobudzają przyrodę do życia, są 
zapowiedzią wiosny i urodzaju, stąd ochoczo 
odpowiadano na ich zawołania „na len, na 
konopie” – różnymi datkami. 

Tradycji
zadość

Niedzielne serockie Zapusty – zgodnie 
z dawnym zwyczajem – obfitowały w trady-
cyjne zawołania, zabawę i „hulanki”. Wokół 
rynku przeszli przebierańcy: Zapust z drew-
nianym koniem, Wiosna, Koza, Bocian, Koń, 

Niedźwiedź, Śmierć, Baby z dziećmi, Cyga-
nie. Nie zabrakło również słomianego Cho-
choła i wymalowanych na czarno diabłów. 
Grupie towarzyszyły Kurpianka i Łowiczan-
ki, odziane w tradycyjne stroje. Zapust swoją 
obecnością darował zgromadzonym pomyśl-
ność, a wszyscy przebierańcy rzucali pod nogi 
gapiów ziarno na urodzaj.  Śpiewom zapust-
nym towarzyszyły akordeony. Hałasowano 
przeszkadzajkami, tamburynami, kołatkami, 
grzechotkami, gwizdkami i fujarkami. Zgod-
nie z tradycją, podczas widowiska Śmierć 
wygnała Zapusta – żegnając okres karnawa-
łu. Swój taniec odtańczył Bocian – symbol 
wiosny - i sama Wiosna – symbol urodzaju. 
Nie zabrakło również miejsca dla Kozy, która 
symbolizowała męskość i płodność. Poprzez 
symboliczne wypicie mleka popłynęły ży-
czenia: „na szczęście, na zdrowie, co by wam 
się darzyło, wszystko dobrze rodziło”. Nieste-
ty porywisty wiatr nie pozwolił na spalenie 
Chochoła, symbolicznie zdarto więc z nie-
go słomę i spalono na bruku. Na akordeony 
śmierć zarzuciła czarny materiał, przeszka-
dzajki wrzucono do czarnego wora. W ciszy 
i zadumie, ze zwieszonymi głowami przebie-
rańcy opuścili rynek. 

To rola
Folklora

Zapusty były pierwszym z czterech wido-
wisk obrzędowych organizowanych w ramach 
projektu „Rola Folklora, czyli serockie poszu-
kiwania lokalnej obrzędowości i gawędy o daw-
nych zwyczajach”. Od lutego grupa teatralna 
ćwiczyła pod okiem Ani Kutkowskiej – reżysera 
widowiska i autorki tego ludowego zamiesza-
nia. Umiejętności wokalne i muzyczne grupa 
szlifowała natomiast pod okiem Bogusi Segiet, 
która tego dnia akompaniowała zapustnikom 
na akordeonie. Przy tej okazji warto wspomnieć 
o Witku, młodym akordeoniście i niezwykłym 
pasjonacie folkloru, który już w ubiegłym roku 
wspierał nasze ludowe poczynania w ramach 
Niedzielnej Szkółki Tradycji. W widowisku 
udział wzięły dzieci (najmłodsze miało nie-
spełna roczek!), młodzież i dorośli. Najstarszy 
uczestnik warsztatów miał ponad osiemdziesiąt 
lat. Przez kilka tygodni uczestnicy spotykali się 
na sobotnich zajęciach, aby wspólnie stworzyć 
to piękne dzieło. Serdecznie im dziękujemy – za 
udział, za wsparcie, życzliwość i niezwykły entu-
zjazm. Mamy nadzieję, że na kolejne warsztaty, 
które ruszą już pod koniec kwietnia przyjdzie 
jeszcze większa grupa chętnych, by stworzyć ma-
giczne widowisko towarzyszące Nocy Kupały. 

Podajemy wstępne terminy kupalnocko-
wych warsztatów:

27 kwietnia – spotkanie organizacyjne
11 maja, 18 maja, 25 maja, 1 czerwca, 

8 czerwca, 15 czerwca, 22 czerwca (dzień wi-
dowiska). Warsztaty zaczynają się o godzinie 
10.00 i odbywają się w Klubie Aktywności 
Społecznej, przy ul. Kościuszki 8A. 

Poszukujemy wspomnień
Zachęcamy do kontaktu także osoby, które 

będą chciały podzielić się z nami opowieściami 
o zwyczajach towarzyszących różnym świętom 
i uroczystościom w ciągu roku (nie tylko do-
tyczącymi Zapustów, Nocy Kupały, Dożynek 
i Szczodrych Godów). Podzielcie się z nami 
zdjęciami, przepisami na pyszne potrawy, opo-

wieściami jak spędzano wolny czas w Waszych 
rodzinach… Zbierzemy te wspomnienia i wy-
damy je w formie pięknej publikacji. 

W ramach projektu powstanie także 
wystawa outdoorowa podsumowująca pro-

jekt oraz publikacja dotycząca lokalnej ob-
rzędowości.  

Kontakt: Referat Komunikacji Społecznej 
UMiG Serock, ul. Rynek 21, tel 22 782 88 43

a.wozniakowska@serock.pl
3 marca na serockim rynku odbyły się pierwsze lokalne Zapusty. 

Zorganizowane zostały w ramach projektu „Rola Folklora – czyli serockie poszukiwania lu-
dowej obrzędowości i gawędy o dawnych zwyczajach”.
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OŚWIATA

Pasowanie na czytelnika Jadwisin

Uczniowie klasy III wraz z wychowawczynią Anną Błaszczyk przygotowali inscenizację z okazji „ Pasowania na czytelnika”. Dzieci zapro-
siły swoich młodszych kolegów na spotkanie z Królową Książek, Pinokiem oraz Koszałkiem Opałkiem. Następnie uczniowie klasy I złożyli 
przyrzeczenie i zostali pasowani na czytelnika, dzięki któremu mogą już korzystać z naszej biblioteki. Aktu pasowania dokonała pani dyrektor 
Małgorzata Leszczyńska. Na zakończenie wszyscy otrzymali zakładki do książek oraz pamiątkowe dyplomy.

 Monika Prusik

OŚWIATA

Doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2019 r.
W dniu 26 lutego 2019 r. zostało podpisane 

Zarządzenie nr 20/B/2019 Burmistrza Miasta 
i Gminy Serock w sprawie planu dofinansowa-
nia form doskonalenia zawodowego nauczy-
cieli. Na doskonalenie zawodowe nauczycieli 
w 2019 r. zostało zaplanowane 75 511,00 zł. 
Środki te przeznacza się na organizację róż-
nych form doskonalenia nauczycieli, w tym na 
szkolenia rad pedagogicznych, w następujących 
obszarach wskazanych przez dyrektorów szkół: 

1) rozwiązywanie problemów wycho-
wawczych, dotyczących bezpieczeństwa 
w szkołach i placówkach, 

2) udzielanie pomocy psychologiczno–
pedagogicznej, praca z dzieckiem z orzecze-
niem o potrzebie kształcenia specjalnego, 

3) warsztaty z kreatywnego nauczania 
i uczenia się, 

4) wolontariat jako forma kształcenia po-
staw prospołecznych. 

Ponadto ze środków wydzielonych 
na doskonalenie zawodowe, nauczyciele 
mogą otrzymać dofinansowanie do podję-
tego kształcenia w celu uzyskania kwalifi-
kacji do nauczania drugiego przedmiotu, 
w tym: katechezy, chemii, geografii, fizyki, 
informatyki, techniki, muzyki, uzyskania 
kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjal-
nej, uzyskania kwalifikacji do prowadze-
nia zajęć z doradztwa zawodowego oraz 
wychowania do życia w rodzinie. Wyżej 
wymienione kierunki i specjalności objęte 
dofinansowaniem zostały wskazane przez 
dyrektorów szkół i przedszkoli. Maksymal-
na kwota dofinansowania opłaty za kształ-
cenie pobierane przez uczelnie, placówki 
doskonalenia zawodowego nauczycieli wy-
nosi do 70% kwoty opłaty za jeden semestr  
(w przypadku studiów), ale nie więcej niż 
1300,00 zł za semestr oraz do 70% kwoty 

całkowitej opłaty za kurs kwalifikacyjny, 
jednak nie więcej niż 1500,00zł za kurs. 

Podniesienie kompetencji cyfrowych na-
uczycieli odbędzie się także w oparciu o reali-
zowany projekt pn. „Kluby Kluczowych Kom-
petencji” współfinansowany z Europejskiego 
Funduszu Społecznego, w ramach którego pro-
wadzone będą bezpłatne szkolenia dla 90 na-
uczycieli, mające na celu podniesienie ich umie-
jętności i kompetencji zawodowych, w zakresie: 
wykorzystania w pracy dydaktycznej nowocze-
snych technologii informacyjno- komunikacyj-
nych, nauczania przedmiotów matematyczno 
– przyrodniczych metodą eksperymentu oraz 
efektywnego rozwijania kompetencji języko-
wych uczniów. Szkolenia realizowane w ra-
mach ww. projektu są zgodne z przeprowadzo-
ną diagnozą potrzeb nauczycieli. 

Zespół Obsługi 
Szkół i Przedszkoli w Serocku

OŚWIATA

Dni Patrona w Szkole Podstawowej w Jadwisinie

Już 17. rok staramy się w sposób szczegól-
ny czcić pamięć o Jerzym Szaniawskim orga-
nizując w naszej placówce w dniach 10 lutego 
– 16 marca (data jego urodzin i śmierci) tzw. 
Dni Patrona. 

Jak co roku, zależy nam na tym, by naszej 
społeczności szkolnej oraz społeczności lo-
kalnej przybliżać najważniejsze fakty z życia 
i twórczości Jerzego Szaniawskiego oraz jego 
najbliższej rodziny, wykorzystując do tego co 
roku inne metody i formy pracy. 

Tegoroczne obchody przebiegały pod ha-
słem „Nasze spotkania z profesorem Tutką”. 
Stąd w programie działań oprócz ciekawych 

lekcji poświęconych życiu i twórczości Patro-
na - z wykorzystaniem m. in. nagrań radio-
wych i telewizyjnych, wywiadów, reportaży, 
felietonów ludzi, którzy osobiście znali i spo-
tykali się z Jerzym Szaniawskim; wycieczek 
do miejsc bliski Patronowi; wyjazdów na Po-
wązki i do Woli Kiełpińskiej na grób Patrona 
i Jego rodziców - skupiliśmy się na przybli-
żeniu uczniom jednego z najlepszych gawę-
dziarzy. Gawędziarza - intelektualisty, który 
nie naucza jak nudny dydaktyk, lecz  bawi 
się historyjkami, które sam chętnie opowiada 
lub których wysłuchuje w dobranym gronie 
kawiarnianych towarzyszy. Staraliśmy się po-

kazać naszym uczniom Profesora Tutkę, któ-
rego frapuje szczególnie ukazywanie piękna 
rzeczy małych, wszelkich tzw. niepoważnych 
wydarzeń, którym poświęcamy zaledwie zni-
komą uwagę, bo są banalnymi historyjkami, 
które jednak skrywają nieoczekiwane sensy,  
uniwersalną mądrość, uczą, co w życiu jest 
ważne.

W poniedziałek 18 marca 2019 roku  
odbył się w naszej szkole apel podsumo-
wujący tegoroczne obchody Dni Patrona. 
Z najciekawszych działań realizowanych 
przez uczniów z oddziałów przedszkolnych 
należy wymienić przeprowadzenie konkursu 

plastycznego ,,Profesor Tutka w oczach naj-
młodszych’’ oraz oglądanie filmiku z przed-
stawienia autorskiego „Kiedy J. Szaniawski 
był małym Jureczkiem’’.

Na szczególne podkreślenie zasługują do-
datkowe zadania Małego Samorządu. Zorgani-
zowanie konkursu „Co wiem o Patronie Szko-
ły?” o tytuł klasowego „Szaniawszczaka”, udział 
uczniów kl. 1-3 w konkursie plastycznym „Moje 
wyobrażenie Profesora Tutki”, a także pozyska-
nie informacji o historii powstania ul. Profesora 

Tutki oraz ul. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisi-
nie (od pana Koziarka , mieszkańców Jadwisina 
i z Urzędu Miasta i Gminy w Serocku). 

Z najciekawszych działań uczniów klas 
4-8 warto zauważyć udział uczniów klas 4-6 
w indywidualnych konkursach literackich 
na redagowanie listu do Profesora Tutki, pi-
sanie kartki z pamiętnika pt. „Jeden dzień 
z życia Profesora Tutki” przez uczniów kl. 7-8 
oraz wizytę na grobie Jerzego Szaniawskiego 
uczniów kl. 5a, 6a i 7.

Pokaz wizerunków „Klasowych Profeso-
rów” był ostatnim punktem działań prezen-
towanych podczas obchodów tegorocznych 
Dni Patrona. Pokazał kreatywność i wzbu-
dził duże zainteresowanie oglądających.

Mamy nadzieję, że udało nam się uka-
zać naszym uczniom, że poznane przez nich 
„Opowiadania profesora Tutki” są przykła-
dem literatury określanej zwrotem: „bawiąc 
uczy, ucząc bawi”.

SP Jadwisin

Ogólnopolska Karta Seniora
Gmina Serock przystąpiła do programu Ogólnopolska Karta 

Seniora.
Każdy senior, który skończył 60 lat może bezpłatnie wyrobić wła-

sną Ogólnopolską Kartę Seniora. Wystarczy, że przystąpi do Programu 
Ogólnopolskiej Karty Seniora, wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Ogólnopolska Karta Seniora dla seniorów zamieszkałych na te-
renie miasta i gminy Serock jest wydawana w Klubie Aktywności 
Społecznej w Serocku ul. Kościuszki 8A we wtorki i czwartki w godz. 
11.00 – 13.00

Karta ta umożliwia korzystanie ze zniżek w rozmaitych punktach, 
instytucjach na terenie całego kraju.

Na terenie naszej gminy niżej wymienione podmioty oferują zniż-
ki posiadaczom Ogólnopolskiej  Karty Seniora:

1. Pizzeria Nowa Diabolica – Serock ul. Pułtuska 50 10% na pizzę
2. Złoty Lin Sp. z o.o. – Serock, Wierzbica 10% w restauracji 

i hotelu
3. Kuchnia Polska – Serock ul. Pułtuska 25 10%
4. Biomax – Salon Kosmetyczny – Serock ul. Pułtuska 27 (Ewa 

Antoniak)   20% na masaż leczniczy kręgosłupa
5. Dom Handlowy – U Włada – Serock ul. Nasielska 9B 10% przy 

kasach z wyjątkiem produktów objętych specjalną promocją

6. PHU Imp-Exp-Wroniak – Serock ul. Pułtuska 37 10% przy za-
kupie powyżej 100 zł na artykuły drobne 5% na urządzenia i sprzęt AGD

7. Sklep Spożywczo-Przemysłowy – Jachranka 5% artykuły spo-
żywcze, przemysłowe bez alkoholu i papierosów i kart prepaid

8. Gabinet Kosmetyczny Odnowa – Serock ul. Rynek 17 (Małgo-
rzata Pruszyńska)   10 zł od zabiegu na stopy

9. Fryzjer damsko-męski – Serock ul. Nasielsk 9B 20% na fryzury 
męskie

10. Kwiaciarnia Marzenie – Serock ul. Pułtuska 26 10%
11. CAT FIT Katarzyna Tulin – Serock ul. Miła 1 15%
12. Centrum Kultury i Czytelnictwa – Serock ul. Pułtuska 35  

10% z wyjątkiem imprez zewnętrznych
13. Salon Urody u Jagody - Serock ul. Warszawska 32 10% na 

usługi fryzjersko - kosmetyczne w wtorki i czwartki 
14. Kwiaciarnia Jakub Kaznowski - Serock ul. Pułtuska 33 10% 

artykuły upominkowe i zabawki; 15 % kwiaty 
15. Delikatesy Bogusław Nalewajek; Sklep Spożywczo –Przemy-

słowy - Ul. Karolino 8A 10% zniżki z wyłączeniem promocji i wyro-
bów tytoniowych

Seniorów zapraszamy po karty, a podmioty gospodarcze do przy-
łączenia się do zaoferowania zniżek na swoje produkty i usługi.
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Miło nam jest poinformować, że Centrum Kultury i Czytel-
nictwa uzyskało dotację MKiDN dla programu Literatura 
2019 nr 129579/18 na zadanie nr 02503/19 pn. "Operacja 
na otwartej książce". W ramach projektu będziemy real-
izować warsztaty literacko – artystyczne. Więcej informacji 
już wkrótce!

NOWOŚĆ w Serocku 
– Wiesław Żmijewski wspomina kino w Serocku

Wiesław Żmijewski jest ab-
solwentem Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
Kinooperatorów, działającej w latach 1956 
- 1977 roku w Markach, szkoły kształcącej 
fachowców związanych z przemysłem filmo-
wym. Pracował w pułtuskim kinie Narew, 
w legionowskim Mazowszu i serockim kinie 
Nowość. Obecnie sołtys wsi Gąsiorowo. 

Jak rozpoczęła się Pana przygoda z kinem?
Moja przygoda z kinem rozpoczęła się 

od ukończenia szkoły kinooperatorów. Ta-
kowa mieściła się w Markach, w pałacyku 
Briggs’ów. Dziś mieści się tam zespół szkoł 
obejmujący gimnazjum  i liceum, jedyną pa-
miątką po szkole kinooperatorów jest stojący 
w holu kinematograf i wspomnienia uczniów. 
A jednym z nich nie łatwo było się stać. Na 80 
wolnych miejsc było 480 chętnych! Myślę że 
nie tylko wiedza ale też szczęście zdecydowa-
ło, że stałem się uczniem tej szkoły. 

Po jej ukończeniu – w 1964 roku, rozpo-
cząłem swoją pierwszą pracę – w kinie Narew 
w Pułtusku, dwa lata później pracowałem już 
w kinie Mazowsze w Legionowie, a w 1967 
roku poszedłem do wojska. 

Odpoczynek od pracy?
Od pracy tak, ale nie od kina! W wojsku 

obsługiwałem radiowęzeł i… oczywiście kino. 
Jeździłem na planowania filmów do Warszawy. 

A jak trafił Pan do kina w Serocku?
To była odgórna decyzja Wojewódzkiego 

Zarządu Kin. Nie byłem zadowolony, marzyłem 
o awansie a nie pracy w małym kinie. W roku 
1967, kiedy poszedłem do wojska, w seroc-
kim kinie trwał generalny remont. 7 listopada 
1968 roku wyświetlony został pierwszy seans w 
nowo wyremontowanym kinie. Byłem jeszcze 
w wojsku, aparaturę projekcyjną obsługiwał 

w Serocku Zygmunt Wiśniewski nauczyciel, 
później dyrektor Szkół Rolniczych w Serocku, 
człowiek wielce zasłużony dla miasta, nie miał 
jednak kwalifikacji do obsługi sprzętu. Dlate-
go już następnego dnia po zakończeniu służby 
wojskowej, 19 grudnia 1968 roku, stawiłem się 
do pracy w  serockim kinie Nowość. 

I tak się rozpoczęła Pana wieloletnia przygo-
da z serockim kinem?

Praca w Serocku miała być tymczasowa, 
do chwili znalezienia fachowca z odpowied-
nimi kwalifikacjami ale ci szli do dużych kin, 
do lepiej płatnej pracy. 

Praca tymczasowa?
(Śmiech)
Tak. Tymczasowa, trwająca 22 lata! 

Musiał Pan jednak polubić kino w Serocku?
Zdecydowanie. Z każdym dniem serockie 

kino stawało się bliższe mojemu sercu. A i na 
warunki pracy nie mogłem narzekać.  Muszę 
przyznać, że aparatura w jaką zostało wypo-
sażone po remoncie nie ustępowała kinom 
o wyższej kategorii – aparaty stacjonarne na 
taśmę 35 mm, widownia na 113 miejsc, mięk-
kie fotele, panoramiczny ekran – wyposaże-
nie niemalże kina pierwszej kategorii.

A załoga? Ile osób pracowało w tym czasie 
w serockim kinie?

W grudniu 1968 roku załogę stanowili 
kierownik - Stanisława Gołąb, I kinoopera-
torem byłam ja, pomocnik – Zygmunt Wi-
śniewski, bileterka Janina Pałubińska, palacz 
Fryderyk Skłucki i Czesława Ściechura. 

Kino mieściło się przy dzisiejszej ulicy Pułtu-
skiej, przy skrzyżowaniu z ul. Zakroczymską?

Tak. Obok kina miał działkę Pan Sajnóg, 

od niego wiem, że przed wojną w miejscu ów-
czesnego, również było kino (red. kino Apollo, 
ul. 3-maja 4, miejsc 170, drugie serockie kino 
działało przy ul. Rynek 2, było to kino Miner-
wa na 157 miejsc  – informacja z 1933 r.).

22 lata pracy w kinie to wiele wspomnień?
Zdecydowanie. Na przykład – wizyta Ja-

ruzelskiego. Tak do końca nie wiadomo czy 
w kinie był, czy nie, bo nikt go nie widział. 
Dostaliśmy taką informację, w kabinie pro-
jekcyjnej mieliśmy aniołów stróżów, przed 
kinem stała karetka…

Można domniemywać, że jednak był.
Dokładnie. Ale kino w Serocku odwiedza-

li inne osobistości, aktorzy Hanna Skarżanka, 
Jan Himilszbach czy Iga Cembrzyńska. 

To ważne dla takiego małego kina.
Tak, trzeba jednak cały czas pamiętać, że 

kino w Serocku było zadbane. Wiele dobrego 
robił dla niego inżynier Bonifacy Obróbka kie-
rownik Wojewódzkich Warsztatów Napraw-
czych, który z uwagi na swoją żonę pocho-
dzącą z Serocka, dbał o nasze kino. W miarę 
możliwości pomagał w jego doposażaniu.  

W Pana głosie słychać dumę.
Pracowałem w serockim kinie 22 lata. Tu 

spędziłem swoją młodość, zawsze gdy prze-
chodzę obok miejsca gdzie stało kino wracam 
do niego wspomnieniami. A było to prawie 
30 lat temu… Wypowiedzenie pracy otrzy-
małem 30 kwietnia 1990 r., dwa miesiące póź-
niej 30 czerwca 1990 r. odbył się ostatni seans 
filmowy w kinie Nowość.    

Serdeczne podziękowania dla Pana Wie-
sława Żmijewskiego za wspomnienia. Do 
temu serockich kin będziemy powracać.
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KULTURA

Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych
W piątek 1 marca 2019 roku po raz dzie-

wiąty obchodzono Narodowy Dzień Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”. Z tej okazji pod tabli-
cą pamięci na Serockim rynku złożono sym-
boliczne wiązanki kwiatów i zapalono znicze.

Dla przypomnienia bohaterskich zmagań 
podziemnych grup zbrojnych z terrorem ko-
munistycznych sił bezpieczeństwa w latach 
1945-1956 na terenach Północnego Mazow-
sza, dr Artur Bojarski przedstawił prelekcję 

multimedialną, młodzieży, zgromadzonej 
w Sali Widowiskowej w Serocku. Historyk 
akcentował w swoim wykładzie, że podzie-
mie antykomunistyczne było kontynuacją 
Polskiego Państwa Podziemnego, prowadzą-

cego w latach 1939-1945 walkę z okupacją 
Niemiec hitlerowskich. Pomimo rozformo-
wania w styczniu 1945 roku konspiracyjnej 
Armii Krajowej, organizowano na jej bazie le-
śne oddziały partyzanckie, stawiające zbrojny 
opór władzy, narzuconej Polsce przez Zwią-
zek Radziecki po upadku III Rzeszy. Szacuje 
się, że na terenie całego kraju wzięło udział 
w walkach około stu tysięcy żołnierzy anty-
komunistycznego podziemia.

Na Północnym Mazowszu przeprowadzo-
no akcję odbicia więźniów z ubeckich katowni 
w Przasnyszu i w Pułtusku, a pod Lubielem 
nad Narwią w potyczce z partyzantami zginęło 
kilkunastu funkcjonariuszy Urzędu Bezpie-
czeństwa. Dowódca jednego z oddziałów Na-
rodowego Zjednoczenia Wojskowego, starszy 
sierżant Mieczysław Dziemieszkiewicz „Rój” 
wykonał około stu akcji bojowych na poste-
runki Milicji obywatelskiej i siedziby UB.

Na zakończenie wykładu dr Bojarski za-
prezentował reprodukcje zdjęć m.in. Henry-
ka Zwalińskiego z okolic Pułtuska i Mariana 
Krawieczyńskiego z Legionowa, związanych 
z działalnością organizacji antykomunistycz-
nych i represjonowanych przez władze.

Wieczorem w sali widowiskowej Cen-
trum Kultury odbyła się projekcja filmu 
w reż. Konrada Łęckiego pt. "Wyklęty".

CKiCz w Serocku

KULTURA

7.Ogólnopolski Festiwal Animacji O!PLA 2019 
w Serocku zakończony!

Jak co roku na wiosnę, 1 marca br., rozpo-
czął się największy festiwal filmowy w Polsce, 
a zarazem jeden z największych na świecie – 
7. Ogólnopolski Festiwal Animacji O!PLA. 
Konkurs wyruszył w trasę z najnowszymi 
i najlepszymi filmami z ostatnich dwóch lat. 

W tym roku zawitał on do rekordowej ilo-
ści, ponad 100. miejscowości rozsianych po 
całej Polsce, w tym do Serocka. Jako lokalny 
organizator staraliśmy się nawiązać kontakt 
i budować relacje między polskim widzem, 
a polską animacją autorską.  

10 marca po raz pierwszy zaprosiliśmy 
serockich widzów do obejrzenia jednej z sied-
miu kategorii festiwalowych - OFF&GO czyli 
filmów niezależnych i amatorskich. W ra-
mach tej kategorii zobaczyliśmy 12 filmów 

wykonanych różnymi technikami animacji, 
a każdy z uczestnik pokazu mógł zagłosować 
na trzy jego zdaniem najlepsze projekcje.

Po głosowaniu nasz gość Mariusz Wło-
darski, jeden z twórców tegorocznego Festi-
walu, opowiadał o samej animacji oraz swo-
jej twórczości. Mówił również skąd czerpie 
inspiracje. Jego film pt. „Władca pierścienic” 
był częścią naszej dalszej dyskusji i cieszył się 
dużym zainteresowaniem.

21 marca, w dniu Wagarowicza zaprosili-
śmy młodszą widownię do obejrzenia 10 fil-
mów. Tym razem dzieci, podzielone na różne 
kategorie wiekowe otrzymały prawo głosu.

I tak o godzinie 9:00 pojawiły się przed-
szkolami oraz klasy „0”. Konkurs „TERAZ 
DZIECI MAJĄ GŁOS” obejmował projekcję 

6 filmów, z których dzieci wybierały dwa naj-
ciekawsze. 

Grupy wiekowe kl. I – III i kl. IV – VII 
przybyły w kolejnych godzinach i uczestni-
czyły w projekcji 10 filmów, z których wybie-
rały trzy najlepsze. 

Łącznie w 7. Ogólnopolskim Festiwalu 
Animacji O!PLA wzięło udział ok 470 uczest-
ników z naszej gminy.

O!PLA to absolutnie wyjątkowy festiwal, 
którego werdykt uzależniony jest wyłącznie 
od głosów publiczności. Cieszy nas fakt, że 
i my możemy mieć wpływ na jego wyniki.

Dziękujemy za udział wszystkim uczest-
nikom 7. Ogólnopolskiego Festiwalu Anima-
cji O!PLA 2019 w Serocku.

CKiCz w Serocku

9 marca sala widowiskowa Centrum 
Kultury i Czytelnictwa w Serocku wypełniła 
się po brzegi mieszkankami Miasta i Gmi-
ny. Wszystko to za sprawą organizowanego 
w tym dniu wydarzenia pt. „Kultura jest ko-
bietą” - z okazji Dnia Kobiet.

Burmistrz Miasta i Gminy złożył dro-
gim Paniom życzenia wyrażając wdzięczność 
i uznanie dla ważnej roli kobiety w budowa-
niu dobrych relacji, pozytywnych emocji oraz 
wpływie jaki mają na pozytywny wizerunek 
naszej gminy.

W tym dniu po raz pierwszy na serockiej 
scenie zagościła amatorska grupa teatralna 
MODERATO działająca przy Uniwersytecie 
Trzeciego wieku w Jabłonnie. Pod czujnym 
okiem pani reżyser Gosi Andrzejewskiej 
przedstawiła dla serockiej publiczności spek-
takl muzyczny „Bal na Gnojnej”.

Atrakcyjnie  przygotowana scenografia 
oraz akcja przeniosła zgromadzone Panie do 
Warszawy okresu międzywojennego, gdzieś 
pomiędzy barem u Jóska, a klubem Adria. 
Artyści kabaretu Moderato z dużą swobo-
dą wcielili się w postacie z piosenek starej 
Warszawy; wuja Michała - magika, Ady, któ-
rej nie wypada czy panny Andzi, co ma dziś 
wychodne. Piosenki przeplatały się scenka-
mi nawiązującymi do stylu życia w różnych 
dzielnicach Warszawy.

Zespół ma na koncie liczne występy, 
a w ich repertuarze znalazły się spektakle 
tj.: "Z Piosenką przez Świat", "Koncert Wa-
lentynkowy 2014" czy "Gdy nie ma w domu 
dzieci". Grupa jest laureatem wielu nagród 

KULTURA

Dzień Kobiet w CKiCZ

i wyróżnień również w konkursach ogólno-
polskich.

Było radośnie i sentymentalnie, tanecznie 
i humorystycznie. Publiczność żywiołowo 
reagowała na kabaretowy program, chętnie 
włączając się do śpiewania. Artyści zostali na-
grodzeni gromkimi owacjami na stojąco. Nie 
obeszło się bez bisów.

Na koniec wszystkie Panie zostały obda-
rowane pięknym tulipanem. 

Podczas drugiej części sobotniego pro-
gramu we współpracy z PIK (Powiatowym 
Instytutem Kultury) zaprosiliśmy Panie na 
spotkanie z Moniką Małkowską, history-
kiem sztuki oraz wykładowcą ASP. Opowie-

działa ona o „Dziesięciu kobietach, które 
zmieniły świat”.

Nasz Gość, to jedna z najważniejszych pol-
skich krytyków i publicystów. Wystawiała obra-
zy i rysunki, aranżowała wystawy, projektowała 
ubrania, stylizowała modelki, pisała książki 
o modzie. W kręgu jej publicystycznych zainte-
resowań znajdują się kultura wysoka i popular-
na oraz relacje pomiędzy nimi. Obserwatorka 
zmieniającej się rzeczywistości i obyczajów. Pi-
sze do prasy codziennej i miesięczników. Przez 
wiele lat związana z "Rzeczpospolitą". Stale 
współpracuje z radiem (m.in. TOK FM, Polskie 
Radio) oraz telewizją (m.in. TVP Kultura, Plat-
forma N). Wykładała w Europejskiej Akademii 
Sztuki w Wyższej Szkole Dziennikarstwa im. 
Melchiora Wańkowicza. Od 2009 r. prowadzi 
zajęcia na Wydziale Sztuki Mediów i Sceno-
grafii warszawskiej ASP, gdzie uzyskała tytuł 
doktora za pracę „Niech sczezną krytycy!.” Pani 
Monika to niezwykła kobieta, wyjątkowa jak jej 
bohaterki - królowe, władczynie czy kochanki – 
doradczynie. Kleopatra, Joanna d Arc, Diana de 
Poitier, Gabriela d Estres, Elżbieta I, madame de 
Pompadour Frida Kahlo, Tamara Łempicka, to 
kobiety, które dzięki swojej determinacji i kon-
sekwencji w działaniu wyznaczyły styl epoki, 
obiekty sztuki lub rzemiosła,  zmieniły zacho-
wania, poglądy estetyczne, zbiorowy wygląd czy 
też bieg historii.

Dziękujemy za tak liczne przybycie i za-
praszamy na kolejne wydarzenia organizo-
wane przez Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Serocku.

CKiCz w Serocku
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Chłopcy 13 marca rozegrali rewelacyjne spotkania w mini pił-
kę ręczną. Pokonali następujących rywali z Nieporętu, z Jabłonny, 
w półfinale pokonali Legionowską SP7, a w finale pokonali Legio-
nowską SP8. Były to emocjonujące spotkania. Podopieczni pana Da-
niela Kęsaka pojadą reprezentować nasz powiat w kolejnych etapach 
rozgrywek.

III miejsce dla SP Serock w Mistrzostwach Powiatu w Siatków-
ce Chłopców w kategorii młodzież, w ramach Mazowieckich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej. Brawo zawodnicy, brawo trener Katarzyna Tulin.

SPORT

Szkoła w Woli Kiełpińskiej 
ma kolejne Mistrzowstwo Powiatu!

SPORT

Powiatowe rozgrywki 
piłki siatkowej

KULTURA

„Dokądkolwiek” i z Mają Komorowską

Niedzielny wieczór z Kulturą w sali wido-
wiskowej CKiCz pełen był magii i fascynują-
cych podróży.

Aktorzy teatru po 40 zabrali nas w niezwy-
kle obrazową podróż „Dokądkolwiek”. Zabrali 
nas dosłownie w głąb siebie, bo każdy z akto-
rów - jak się dowiedzieliśmy - był scenarzystą 
spektaklu. Całość spięła w ramy reżyser, Betina 
Dubiel. Pięcioro aktorów… i każdy zabrał nas 
w osobną podróż za marzeniami.... Być może 
i widz odnalazł najbliższą sobie drogę. W spek-
taklu zagrali: Anna Friedel, Małgorzata Sob-
czyk, Michał Lewicki, Bożena Gepert oraz go-
ścinnie Blanka Lutomirska (z Teatru Impresja).

Tego wieczoru szczególnym gościem była 
Maja Komorowska, wybitna aktorka teatralna 
i filmowa, profesor sztuk teatralnych. Pokaz 
fragmentów filmów z udziałem Mai Komorow-
skiej, w reżyserii Andrzeja Wajdy i Krzysztofa 
Zanussiego przybliżył nam jej słynne role fil-
mowe.

Artystka zabrała nas w kolejną malowni-
czą poetycką podróż do świata wierszy m.in. 
Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza, Wi-
sławy Szymborskiej, Antoniego Słomińskie-
go, ks. Janusza Pasierba, ks. Jana Twardow-
skiego oraz Barbary Sadowskiej i Grzegorza 
Przemyka. Wybór, jak przekonywaliśmy się 
z każdym kolejnym wierszem, nie był przy-
padkowy i każdy wiersz miał osobiste znacze-
nie dla Mai Komorowskiej.  

Jedną z wielu niezwykłych umiejętności ak-
torki jest interpretacja poezji. Malowała przed 
nami obrazy, wciągnęła nas w magiczną podróż 
niczym najlepszy przewodnik. Musieliśmy za nią 
nadążać, ale czasem pozwalała zatrzymać się nad 
najbardziej wartościowym fragmentem, abyśmy 
mogli ujrzeć to, co ona i poczuć wspólną prze-
strzeń. Atmosfera i poezja, były wręcz namacalne 
tak jak i tytuł spotkania zaczerpnięty z Wisławy 
Szymborskiej Dotknęłam świata jak rzeźbionej 
ramy. Tak i my mogliśmy dotknąć poezji.

Zbudowała niezwykłą więź z widzem. 
Przeznaczyła chwilę czasu dla każdego na 
zakończenie spotkania. W kuluarach dało 
usłyszeć się „Dawno nie słyszałam takiej in-
terpretacji”; „Jak sobie to wszystko Pani wy-
myśliła?”, „To najlepsze spotkanie z autorem 
od dawna, na którym byłam”.

W dedykacji książki „Pytania które się nie 
kończą” Rozmowy Tadeusza Sobolewskiego 
z Mają Komorowską, jaką można było nabyć 
na zakończenie wieczoru, to ona dziękuje  wi-
dzowi za spotkanie.

Podróż jest indywidualna dla każdego 
z nas tak, jak odbiór niedzielnego Wieczoru 
z Kulturą.

Organizatorami „Wieczoru z Kulturą” byli 
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, 
Klub Dowództwa Garnizonu Warszawa oraz 
Mazowiecki Instytut Kultury.

CKiCz w Serocku

KULTURA

Sukcesy CKiCz w Serocku
SUKCESY PLASTYCZNE
Kinga Marciniak z koła plastycznego 

CKiCz w Serocku prowadzonego przez Pau-
linę Nowaczyk – Pisarską otrzymała kwali-
fikacje do Grand Prix w Międzynarodowym 
Konkursie Plastycznym "Inne Spojrzenie” dla 
dzieci i młodzieży. 

Konkurs został zorganizowany przez 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 w So-
snowcu.

Na konkurs napływa co roku kilka tysięcy 
prac, będących artystyczną realizacją tematu 
przewodniego. W dotychczasowych czternastu 
edycjach wzięło udział 37247 prac plastycznych 
z Polski oraz z 49 państw Europy, Azji, Afryki 
i Ameryki Północnej i Australii. Konkurs "Inne 
Spojrzenie" jest nie tylko ogromnym wsparciem 
dla utalentowanych dzieci i młodzieży, ale służy 
też celom charytatywnym. 

SUKCESY TANECZNE
W dn. 28.02.2019 r. w Domu Kultury 

"Świt" odbył się Warszawski Konkurs Tańca 
Piruet. Młodzież z Grupy Alexia Dance Stu-
dio z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Se-
rocku wystąpiła w konkursie z niesamowitą 
choreografią stworzoną przez instruktorkę 
tańca Aleksandrę Marek. Wspólna praca za-
owocowała zdobyciem III miejsca na podium. 

KULTURA

Gminne Eliminacje 
42. Konkursu Recytatorskiego "Warszawska Syrenka"

W dniu 14.03.2019 r. w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Se-
rocku odbyły się Gminne Eliminacje 42. Konkursy Recytatorskiego 
WARSZAWSKA SYRENKA.

Do etapu gminnego zgłoszono 21 osób z placówek Oświatowo-
-wychowawczych Miasta i Gminy Serock.

Komisja w składzie: Renata Sowińska – przewodnicząca Jury, Te-
resa Wiadrowska  – członek Jury, Zdzisław Lewandowski – członek 
Jury. Po przesłuchaniu wszystkich uczestników wyłoniono laureatów 
w poszczególnych kategoriach wiekowych, którzy będą reprezentować 
gminę w eliminacjach powiatowych.

W kategorii szkoła podstawowa, kl. 0-III
Laureatka - JULIA KACZYŃSKA, kl. II, Szkoła Podstawowa im. 

W. Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej
Laureatka - ALICJA RASIŃSKA, kl. III, Szkoła Podstawowa im. 

W. Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej

Wyróżnienie: HANNA POPKO, kl. 0, Szkoła Podstawowa 
im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie Wyróżnienie: SANDRA NYGA, 
kl. I, Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku

W kategorii szkoła podstawowa, kl. IV-VI
Laureatka - NIKOLA TYCZYŃSKA, kl. VI, Szkoła Podstawowa 

im. M. Kopernika w Serocku
Laureatka - BIANKA GŁOWACZ, kl. V, Szkoła Podstawowa 

im. M. Kopernika w Serocku
Wyróżnienie: IZABELA WOŁOS, kl. VI, Szkoła Podstawowa 

im. Wojska Polskiego w Zegrzu
W kategorii kasy VII – VII, gimnazjum
Laureatka - LENA MAJDANIK, kl. VI, Szkoła Podstawowa 

im. Wojska Polskiego w Zegrzu
Laureatka - AGATA KARPIŃSKA, kl. VI, Szkoła Podstawowa 

im. Wojska Polskiego w Zegrzu
Wyróżnienie: JAKUB KOŁAK, kl. VII, Szkoła Podstawowa 

im. Wojska Polskiego w Zegrzu
Wyróżnienie: ANGELIKA PRZYBYSZEWSKA, kl. III gimna-

zjum, S.P. im. M. Kopernika w Serocku.
Spotkanie przebiegło w miłej, serdecznej atmosferze. Każdy 

uczestnik otrzymał dyplom oraz gratulacje. Laureaci otrzymali nagro-
dy w postaci dyplomu i książki. Na zakończenie Komisja Konkursowa 
udzieliła uczestnikom cennych uwag i merytorycznych wskazówek.

Eliminacje powiatowe Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci 
„Warszawska Syrenka” odbyły się 19 marca 2019 w MOK Legionowo 
przy ul. Norwida 10.

Jury Konkursu w składzie: Edyta Czyżewska, Zdzisław Lewan-
dowski, Tomasz Mitrowski, Walentyna Sobikowska-Janiszewska, Anna 
Durka-Kupisiak wyróżniło w kategorii wiekowej klasy VII, VIII, gimna-
zjum, uczennice z gminy Serock Lenę Majdanik oraz Agatę Karpińską.

CKiCz w Serocku

27 kwietnia 2019 r. godz. 17:00 Centrum Kultury i Cztelnictwwa w Serocku.
Bilety w cenie od 30 zł do 50 zł

Bilety do nabycia ww CKiCz w Serocku, ul. Pułtuska 35, tel. 22 782 80 70 lub na www.kupbilecik.pl
Zamówienia grupowe tel. 881080 286
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SPORT

Międzypowiatowe Rozgrywki 
Tenisa Stołowego

SPORT

Nasi szachiści
SPORT

Rossoneri wygrywają Ligę Serock 2018/2019

W dniu 17.03.2019 r. odbył się turniej 
z okazji zakończenia halowej Ligi Serock. 
Do zmagań w turnieju stanęło sześć drużyn, 
które brały udział w lidze halowej w sezonie 
2018/2019. Turniej został rozegrany syste-
mem 'każdy z każdym'. Łącznie 15 spotkań 
po 10 min.

Wyniki meczów w turnieju:
1.ROSSONERI - GKS ŁACHA 3:1 
2. TOHO FC - FC CZEPKI 4:1 
3. ROSSONERI - FC CZEPKI 3:1 
4. TOHO FC - GKS ŁACHA 3:2 
5.  GWIAZDY Z MYDŁA - UKS KĄŚLIWE 

WĘŻE 0:0
6. ROSSONERI - TOHO FC 3:0 
7. FC CZEPKI - GKS ŁACHA 4:4 
8. GWIAZDY Z MYDŁA - ROSSONERI 1:2 
9. UKS KĄŚLIWE WĘŻE - TOHO FC 1:2 
10. GWIAZDY Z MYDŁA - FC CZEPKI 1:2 
11. KĄŚLIWE WĘŻE - GKS ŁACHA 
12. GWIAZDY Z MYDŁA - TOHO FC 1:2 
13. UKS KĄŚLIWE WĘŻE - ROSSONERI 1:2 
14. GWIAZDY Z MYDŁA - GKS ŁACHA 3:2 
15. UKS KĄŚLIWE WĘŻE - FC CZEPKI 0:2

Kolejność końcowa turnieju:
1. ROSSONERI 
2. TOHO FC 
3. FC CZEPKI 
4. GWIAZDY Z MYDŁA 
5. GKS ŁACHA 
6. UKS KĄŚLIWE WĘŻE
Po zakończeniu turnieju odbyło się ofi-

cjalne podsumowanie i zakończenie halowej 
LIGI SEROCK w sezonie 2018/2019. Pod-
sumowania dokonał p. Mariusz Śledziewski, 
główny koordynator i jednocześnie sędzia 
Ligi Serock 2018/2019.

Antek Olszewski z naszego OSiR będzie 
reprezentował Polskę na mistrzostwach Euro-
py w szachach klasycznych, które odbędą się 
w sierpniu br. Osiągnięty wynik pozwala mu 
również na udział w mistrzostwach Świata 
w Chinach.

OSiR

SPORT

Szkolenie dla Sekcji Tenisa stołowego

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Tenisa Stołowego w dniach 2 i 3 marca 2019 r. 
OSiR Serock zorganizował dwudniowe szkolenie dla Sekcji Tenisa stołowego. W szkoleniu 
uczestniczyło 25 zawodników. Całość prowadził Pan Jerzy GRYCAN natomiast pomagali mu 
instruktorzy OSiR w Serocku Barbara KlIK, Zbigniew CHODKOWSKI i Krzysztof SZYMAŃ-
SKI. Zajęcia były podzielone na blok sprawnościowy i blok teoretyczny. W czasie zajęć na hali, 
w zależności od stopnia zaawansowania, zawodnicy doskonalili wszystkie elementy techniczne 
gry. Na zajęciach teoretycznych analizowano materiały video. Zajęcia teoretyczne były również 
poświęcone nauce taktyki gry. Serdeczne podziękowania dla zawodników za zaangażowanie 
na treningach, a także podziękowania dla instruktorów i rodziców za pomoc w organizacji 
przedsięwzięcia. 

OSiR

11 marca Serock był gospodarzem i orga-
nizatorem Międzypowiatowych Rozgrywek 
Tenisa Stołowego w ramach Mazowieckich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W rywalizacji 
dziewcząt nasz powiat reprezentowała SP 
Serock w składzie: Zuzanna Mulik, Julia Tyl-
ka, Alicja Solmińska i Karina Stępkowska. 
Zawodniczki prowadzone prze panią trener 
Barbarę KLIK odniosły bardzo duży suk-
ces zajmując I miejsce. Dziewczynki trenują 
w Sekcji Tenisa Stołowego OSiR.

OSiR

VII miejsce zajęła drużyna - GKS ŁACHA 
VI miejsce zajęła drużyna -  UKS KĄŚLIWE 

WĘŻE
V miejsce zajęła drużyna - FC CZEPKI 
IV miejsce zajęła drużyna -  GWIAZDY 

Z MYDŁA
III miejsce zajęła drużyna - TOHO FC 
II miejsce zajęła drużyna - MŁODE WILKI 
I miejsce zajęła drużyna - ROSSONERI

Nagrody indywidualne:
Królem strzelców został Patryk Więch 

z wynikiem 52 bramki - z drużyny Młode 
Wilki.

Najlepszym bramkarzem został Seba-
stian Sekutowicz również z drużyny Młode 
Wilki.

Nagroda FAIR PLAY została przyznana 
drużynie FC Czepki za najmniejszą ilość fauli 
w całych rozgrywkach.

W imieniu Dyrektora OSiR w Seroc-
ku, Macieja Goławskiego nagrody wręczył 
Tomasz Kowalski. Każda drużyna na za-
kończenie otrzymała pamiątkowe medale. 
Dodatkowo trzy najlepsze drużyny zostały 
nagrodzone pucharami, dyplomami oraz na-
grodami rzeczowymi.

Szczególne podziękowania należą się 
koordynatorowi i sędziemu Ligi Serock 
2018/2019 panu Mariuszowi Śledziewskiemu 
jak również panom Markowi Szajdzie i Toma-
szowi Lipskiemu.
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