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Nasz święty Wojciechu, 
patronie Serocka
miej w swojej opiece gród 
wraz z ludem swym.
Spraw, by ludzie byli  
dobrzy i pogodni,
by słowa i myśli  
przekuwali w czyn (...)
 

Natchnij nas miłością, 
jednością, ufnością,
kieruj myślą, sercem, 
każdym naszym dniem.
Byśmy solidarnie, 
zgodnie i ofiarnie
wspólny los Serocka 
wzięli w ręce swe.
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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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Majowe rocznice i swiEta

1 maja - 15. rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej
1 maja 2004 roku Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii 

Europejskiej. Jednak zanim to nastąpiło, nasz kraj musiał przejść dłu-
gą drogę, aby wstąpić do unijnych struktur. Pierwszym krokiem było 
podpisanie 16 grudnia 1991 roku Układu Europejskiego ustanawiają-
cego stowarzyszenie pomiędzy Polską a Wspólnotami Europejskimi 
i ich państwami członkowskimi. W czerwcu 1993 szefowie państw 
i rządów krajów wspólnotowych w czasie szczytu w Kopenhadze po-
twierdzili, iż przystąpienie krajów Europy Środkowej i Wschodniej 
do UE jest wspólnym celem, ale uwarunkowanym spełnieniem przez 
te kraje tzw. kryteriów kopenhaskich. Symbolicznym momentem było 
złożenie przez Polskę formalnego wniosku o członkostwo: przesłane-
go (faksem) 5 kwietnia 1994 roku przez premiera Waldemara Paw-
laka do siedziby Rady Unii Europejskiej oraz następnie złożonego 
8 kwietnia 1994 r. w Atenach przez ministra spraw zagranicznych An-
drzeja Olechowskiego na ręce greckiej prezydencji. Właściwe nego-
cjacje rozpoczęły się 3 kwietnia 1998 roku, a ich pierwszy etap polegał 
na porównaniu prawa polskiego z prawem unijnym. Ukoronowaniem 
negocjacji był szczyt Rady Europejskiej, który odbył się 12–13 grudnia 
2002 r. w Kopenhadze. Podjęto wtedy ostateczną decyzję dotyczącą 
polskiego członkostwa w UE. Dopełnieniem działań dyplomatów było 
podpisanie 16 kwietnia 2003 roku w Atenach traktatu akcesyjnego 
i jego późniejsza akceptacja w ogólnonarodowym referendum prze-
prowadzonym 7–8 czerwca 2003 roku. Traktat został następnie ratyfi-
kowany przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w dniu 23 lipca 
2003 r. W efekcie 1 maja 2004 roku Polska stała się pełnoprawnym 
członkiem Unii Europejskiej.

(źródło: http://telewizjarepublika.pl)

2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Święto państwowe ustanowione zostało przez Sejm w lutym 

2004 r. Obchodzone 2 maja kieruje nasze myśli ku narodowym sym-
bolom – znakom państwa polskiego, które towarzyszą nam od wieków, 
które są zewnętrznym emblematem naszej przynależności narodowej. 
Zachęcamy wszystkich, by 2 maja uczcić Święto Flagi wywieszając ją, 
doceniając fakt, że żyjemy w czasach, które nie odżegnują się od na-
rodowych symboli. Tego dnia w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku 
rozdamy 100 flag na 100-lecie niepodległości.

3 maja - Konstytucja 3 maja
Ustawa Rządowa, czyli Konstytucja 3 Maja, była drugą na świe-

cie, a pierwszą w Europie ustawą zasadniczą. Uchwalona na Sejmie 
Czteroletnim w 1791 roku przez stronnictwo patriotyczne jako rezul-
tat kompromisu ze stronnictwem królewskim, była wynikiem dążeń 
do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbio-
rze - ustalała podstawy ustroju nowożytnego w Polsce.

Historyczna sesja izb połączonych obradująca 3 V 1791 w Sali Sena-
torskiej na Zamku Królewskim obfitowała w gwałtowne spory i drama-
tyczne gesty ze strony zwolenników i przeciwników konstytucji. Przeku-
piony poseł kaliski Jan Suchorzewski wielokrotnie występował przeciwko 
projektowi, którego nie czytałem wprawdzie, ale który, jak mi mówiono, 
„wywraca wolność polską”. Ostatecznie król zaprzysiągł konstytucję 
na ręce bpa krakowskiego Feliksa Turskiego, dodając: „Przysięgałem 
Bogu, żałować tego nie będę”. Następnie w kolegiacie św. Jana nastą-
piło powtórne zaprzysiężenie konstytucji, jako wyraz sankcji ze strony 
Kościoła katolickiego. Ustawa Rządowa została uchwalona (bez dokład-
nego przeliczenia głosów) w nadzwyczajnym trybie, przy zastosowaniu 
uproszczonej procedury, co uzasadnia twierdzenie, że akt ten doszedł 

do skutku w drodze swoistego zamachu stanu. Protestacja opozycjonistów 
(4 V 1791) okazała się bezskuteczna. Po dokonaniu oblaty w grodzie war-
szawskim Ustawa Rządowa stała się z dniem 5 V 1791 aktem prawnie 
obowiązującym. Uchwalona tego samego dnia Deklaracja Stanów Zgro-
madzonych uchyliła moc prawną aktów sprzecznych z konstytucją. Upa-
miętnieniem uchwalenia konstytucji miał być kościół „najwyższej Opatrz-
ności poświęcony”. (Za prof. dr. hab. Marianem Kallasem)

Konstytucja, będąca kompromisem między stronnictwem kró-
lewskim a patriotycznym przyniosła ze sobą gruntowane reformy 
państwowe. Wprowadzała dziedziczność tronu, znosiła złote wolno-
ści, zgubne liberum veto oraz podział na Koronę i Wielkie Księstwo 
Litewskie. W konstytucji widoczne są również wpływy oświeceniowe, 
jak na przykład myśl Monteskiusza o trójpodziale władzy na ustawo-
dawczą, wykonawczą i sądowniczą. Powołanie instytucji odpowie-
dzialności parlamentarnej ministrów, instytucje kontrasygnaty, prawo 
o miastach to kolejne dokonania ustawy zasadniczej z 1971 roku. Kon-
stytucja uderzyła w interesy magnaterii, wzmacniając tym samym po-
zycję szlachty średniej, wzięła również pod opiekę chłopów, łagodząc 
najgorsze nadużycia pańszczyzny. Jej twórcy podejmując się trudnego 
zadania reformy państwa chylącego się ku upadkowi, wyparli istnieją-
cą anarchię na rzecz demokratycznej monarchii konstytucyjnej. Kon-
stytucja obowiązywała do 1792 r., obalona przez Targowicę.

8 maja - Dzień Zwycięstwa
To był dzień zwycięstwa nad nazizmem i kilkuletnim kosz-

marem, jaki ogarnął cały świat. Kiedy 8 maja 1945 roku o godzi-
nie 15.00 ogłoszono koniec wojny światowej, nie spodziewano się, 
że jeszcze długo nie będziemy cieszyć się wolnością. W 1945 roku 
na konferencjach w Jałcie oraz Poczdamie rządy Stanów Zjedno-
czonych i Wielkiej Brytanii, w porozumieniu z ZSRR, oddały pań-
stwa Europy Środkowej i Wschodniej w sowiecką strefę wpływów. 
Dla nas oznaczało to jedno – znowu nie byliśmy wolni. Pozostało 
tak aż do 1989 r. kiedy rozpoczęliśmy budowanie polskiej demo-
kracji. Ale wtedy 8 maja 1945 r. Polska, która zbrojnie uczestniczyła 
w większości kampanii wojennych i bitew II wojny światowej, odnio-
sła niepodważalny triumf.

27 maja - Dzień Samorządu Terytorialnego
Dzień Samorządu Terytorialnego to święto uchwalone przez Sejm 

RP w 2000 r., obchodzone na pamiątkę pierwszych demokratycznych 
wyborów samorządowych w Polsce. W 1990 roku utworzono gminy, 
jako wspólnoty mieszkańców z mocy prawa, z odrębnym budżetem 
i mieniem komunalnym. Wprowadzono bezpośrednie wybory do rad 
gminnych, odpowiedzialność lokalną władzy wykonawczej (wójta, 
burmistrza) przed odpowiednią władzą legislacyjną (rada gminy), sa-
modzielność finansową ośrodków samorządowych, kontrolę władzy 
wykonawczej nad lokalną administracją (urzędem gminy). Po 45 la-
tach rządów komunistycznych Polska stała się krajem w pełni demo-
kratycznym, a 27 maja 1990 roku przeprowadzono pierwsze w pełni 
wolne, demokratyczne wybory samorządowe. Powstała także gmina 
Serock, a w pierwszych demokratycznych wyborach, na burmistrza 
Miasta i Gminy Serock, wybrano Sylwestra Sokolnickiego.

W 1998 roku, w drugim etapie reformy samorządowej, powstał 
samorządowy powiat i województwo. Dzisiaj przed samorządem sto-
ją nowe wyzwania, wyzwania podnoszone poprzeczką europejską, 
wyzwania na rzecz rozwoju lokalnego. Nadajemy tym wyzwaniom 
kształt współpracy z mieszkańcami naszejgminy, poszanowaniem ich 
praw i dbałością o ich dobro.

4 maja
Z okazji Dnia Strażaka

wszystkim strażakom z gminnych Ochotniczych Strażach Pożarnych
dziękujemy za ofiarną służbę i nieocenioną pomoc w różnego

rodzaju sytuacjach kryzysowych.
Życzymy przede wszystkim, aby akcji pożarniczych było jak najmniej,

natomiast wdzięczności za Wasze bohaterstwo – jak najwięcej.
Niech towarzyszy Wam odwaga i zdrowie,
a zamierzeniom osobistym  – powodzenie.

Wszystkiego dobrego.

26 maja
Najserdeczniejsze życzenia składamy wszystkim Mamom,

które swoje święto obchodzą 26 maja.
Niech macierzyństwo będzie dla Was drogą, na której realizują się

marzenia o szczęściu rodzinnym i pragnienia o życiowym spełnieniu.
Niech towarzyszy Wam cierpliwość,  

a radosne chwile i okazywana przez dzieci wdzięczność 
 – wynagradza trudne doświadczenia wychowawcze.

Wszystkiego dobrego.
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GEODEZJA

Wyłożenie projektu m.p.z.p. miasta Serock – obszar A3

GEODEZJA

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
– Sekcja H, etap A (dla części obrębu Łacha, Gąsiorowo)

INWESTYCJE

Trzy wnioski Miasta i Gminy SerockInformacja w sprawie ogłoszenia konkursu 
na stanowisko dyrektora w szkołach podstawowych

Referat Gospodarki Gruntami, Planowa-
nia Przestrzennego i Rozwoju informuje, że 
od dnia 17 kwietnia 2019 r. do dnia 10 maja 
2019 r.  wyłożony jest do publicznego wglądu 
projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Serock – obszar A3 wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko.

Nowy plan dokonuje korekty w ustale-
niach miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla wschodniego odcinka uli-
cy Sadowej. 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu rozwiązaniami obędzie się 
w dniu 7 maja o godz. 14.00 w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku 
(pok. 33).

Każdy kto kwestionuje ustalenia przy-
jęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi należy składać na 
piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Se-
rock z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, 

oznaczenia nieruchomości, której uwaga 
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 27 maja 2019 r. 

Projekt planu wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko dostępny jest w sie-
dzibie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, ul. 
Rynek 21, pok. 51 w godzinach pracy urzędu 
oraz na stronie www.bip.serock.pl w zakładce 
ogłoszenia.

Referat Gospodarki Gruntami  
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Referat Gospodarki Gruntami Plano-
wania Przestrzennego i Rozwoju informuje, 
że w dniu 15 kwietnia 2019 r., w drodze za-
rządzeń, Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
rozpatrzył uwagi złożone do wyłożonych 
projektów miejscowych planów - pro-
jekt miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Serock – sekcja 
H, dla obrębów Gąsiorowo, Łacha, Kania 
Nowa, Kania Polska wraz z prognozą od-
działywania na środowisko. W wyniku roz-
patrzenia część uwag została uwzględniona, 
w związku z czym część projektu planu dla 
etapu A podlegać będzie ponownemu wy-
łożeniu. Powyżej wspominane zarządzenia 
opublikowane zostały na stronie interneto-
wej Biuletynu Informacji Publicznej w za-
kładce Prawo Lokalne/Zarządzenia Burmi-
strza/Rok 2019, gdzie można zapoznać się 

z ich treścią i jednocześnie ze sposobem 
rozpatrzenia wniesionych uwag, jak rów-
nież bezpośrednio w pok. 51 w godzinach 
pracy urzędu. 

Ponowne wyłożenie będzie dotyczyć 
w szczególności:

• poszerzenia ulicy Nowa Droga w obrę-
bie Gąsiorowo,

• poszerzenia ulicy Poprzecznej w obrębie 
Gąsiorowo,

• zapisów dotyczących dróg wewnętrznych,
• wprowadzenia limitu powierzchni 

sprzedaży na terenach mieszkaniowo-usłu-
gowych MN/U (zabudowa wzdłuż ul. Grun-
waldzkiej w Gąsiorowie oraz Mazowieckiej 
i Wyszkowskiej w Łasze),

O terminie ponownego wyłożenia 
mpzp oraz spotkania z Państwem, poświę-
conego przedmiotowemu planowi, będzie-

my informować na bieżąco za pośrednic-
twem: 

• strony internetowej urzędu: www.bip.
serock.pl, www.serock.pl, 

• ogłoszeń rozwieszanych na tablicach  
w miejscowościach, których dotyczy wyłożo-
ny plan,

• ogłoszeń w prasie lokalnej – Gazeta Po-
wiatowa.

Jednocześnie informujemy, że projekty 
miejscowych planów dla etapu B (na wschód 
od ul. Bindugi w obrębie Kania Polska) oraz 
etapu C (na zachód od ul. Mazowieckiej 
w Łasze), kierowane są pod obrady Komisji 
Rady Miejskiej w Serocku i zakładamy, że 
trafią pod obrady Rady Miejskiej w Serocku 
podczas sesji majowej.

Referat Gospodarki Gruntami 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

W dniu 17 kwietnia br. Miasto i Gmina 
Serock złożyła trzy wnioski o pomoc finanso-
wą z budżetu Województwa Mazowieckiego 
w ramach “Mazowieckiego Instrumentu Ak-
tywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” .

• Pierwszy z wniosków dotyczy dofinan-
sowania realizacji zadania pn. “Doposażenie 
gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie.” 
Zakres przedsięwzięcia to doposażenie istnieją-
cego terenu rekreacyjnego, poprzez montaż pił-
kochwytów w obrębie funkcjonującego boiska 
wielofunkcyjnego oraz montaż monitoringu wi-
zyjnego. Ponadto w ramach zadania zaplanowa-
no dodatkowe nasadzenia roślinności tłumiącej 
hałas wokół całego kompleksu. Wysokość wnio-
skowanej pomocy finansowej z budżetu woje-
wództwa mazowieckiego wynosi 10 000,00 zł.

• Drugi wniosek dotyczy dofinansowa-
nia realizacji zadania pn. “Modernizacja 
gminnego placu zabaw w Borowej Górze.” 
W ramach zadania zaplanowano doposaże-
nie istniejącego placu zabaw poprzez mon-
taż dodatkowych zabawek ogrodowych oraz 
montaż monitoringu wizyjnego. Dodatko-
wo, planuje się wyłożenie kostką brukową 
przestrzeni pod zainstalowanym na placu 
zabaw stołem do ping-ponga. Wysokość 
wnioskowanej pomocy finansowej z budżetu 
województwa mazowieckiego wynosi rów-
nież 10 000,00 zł.

• Ostatni złożony wniosek związany jest 
z dofinansowaniem zadania pn. “Naprawa 
i uzupełnienie elewacji świetlicy wiejskiej.” 
Zakres planowanego do realizacji zadania 

obejmuje remont elewacji świetlicy wiejskiej, 
z pomieszczeń której korzystają mieszkańcy 
dwóch sołectw: sołectwa Szadki i sołectwa 
Wola Kiełpińska. Remont będzie polegał na 
przeprowadzeniu robót mających na celu na-
prawę, a następnie uzupełnienie i malowanie 
elewacji budynku. Wysokość wnioskowanej 
pomocy finansowej z budżetu województwa 
mazowieckiego wynosi także 10 000,00 zł.

Zadania te zostaną zrealizowane w bie-
żącym roku, a ich realizacja przyczyni się do 
promowania działań wspierających tworzenie 
warunków dla rozwoju kapitału społecznego 
i poczucia tożsamości regionalnej oraz inte-
gracji wśród mieszkańców.

Referat Przygotowania 
 i Realizacji Inwestycji

Z okazji Dnia Zwierząt Bezdomnych, ob-
chodzonego 4 kwietnia, uruchomiliśmy nowy 
funpage na facebook’u o nazwie „Przygarnij 
z Serocka”. Jest to dodatkowy kanał służący 
informowaniu o bezdomnych zwierzętach 
znajdujących się czasowo pod opieką gmi-
ny. Obsługiwany jest on w godzinach pracy 
UMiG w Serocku przez Referat Ochrony Śro-
dowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

Za zjawisko bezdomności niestety odpo-
wiada przede wszystkim człowiek, który po-
rzucając zwierzę czy zostawiając je bez opieki, 
zapomina, że na zawsze pozostaje odpowie-
dzialny za to, co oswoił. 

Przypominamy, że jednym ze sposobów 
walki z bezdomnością zwierząt jest ich oznako-
wanie. Istnieją różne metody oznakowania swo-
jego pupila. Najlepszym rozwiązaniem jest jego 
zachipowanie. Może być to też zatatuowanie lub 
umieszczenie na obroży specjalnej adresówki.

W Referacie możecie Państwo otrzy-
mać specjalną adresówkę, którą przypina się 
do obroży naszego pupila. Adresówka jest 
małych rozmiarów i na pewno nie będzie 
przeszkadzała zwierzakowi. Na adresówce 
umieszcza się imię i nazwisko właściciela, nr 
telefonu, można umieścić także adres. Moż-
na również zachipować swoje zwierzęta na 
koszt Miasta i Gminy Serock, wystarczy tylko 
przyjść do nas i odebrać kartę zlecenia na tą 
usługę (ważną przez jeden miesiąc).

Apelujemy do wszystkich Państwa o roz-
sądek w podejmowaniu decyzji o posiadaniu 
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„Przygarnij z Serocka”
w domu zwierzaka. Ponadto, jeśli już jesteśmy 
pewni, że chcemy go mieć – rozważmy czy 
nie lepiej jest go zamiast kupować – adopto-
wać. W ten sposób tak naprawdę ratuje się nie 
jedno a dwa życia, bo zwalnia się miejsce dla 
kolejnego potrzebującego pomocy stworzenia.

Każdy, kto znalazł zwierzę bezdomne 
na terenie Miasta i Gminy Serock i nie ma 
możliwości ustalenia właściciela lub dotych-
czasowego opiekuna, lub nie może zwrócić 
zwierzęcia właścicielowi albo dotychczaso-
wemu opiekunowi z przyczyn obiektywnych 
powinien zgłosić jego znalezienie - w celu 
wyłapania - do Straży Miejskiej (nr tel. 
22 782 88 33/ 603 873 290) lub Referatowi 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
(nr tel. 22 782 88 39/40).

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

Zarządzenie nr 54/B/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 23.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu
na STANOWISKO DYREKTORA:

1. Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku,
ul. Pułtuska 68
2. Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu,
ul. Oficerska 3 

Ogłoszenia o konkursach zamieszcza się na: 
1) Tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 

21 i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gmi-
ny w Serocku – www.bip.serock.pl,  

2) Tablicy ogłoszeń Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Seroc-
ku, ul. Kościuszki 15 i na stronie internetowej Zespołu Obsługi Szkół 
i Przedszkoli w Serocku – www.oswiata.serock.pl,

3) Stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty 
w Warszawie – www.bip.kuratorium.waw.pl, 

4) Tablicach ogłoszeniowych oraz stronach internetowych szkół, 
których konkursy dotyczą.

Osoby zainteresowane warunkami i terminami konkursów szcze-
gółowe informacje znajdą na ww. stronach internetowych.

ZOSiP
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Wiosna to nieodzowny a zarazem najbar-
dziej sprzyjający czas na prace porządkowe 
i ogrodnicze. 

Większość prac realizowana jest przez 
pracowników Miejsko–Gminnego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Serocku we wła-
snym zakresie.

Jeszcze w marcu przeprowadzone zosta-

ły prace pielęgnacyjne, związane z przyci-
naniem gałęzi drzew i formowaniem koron 
drzew oraz przycinaniem i formowaniem 
krzewów na rabatach miejskich. Przygotowa-
ne zostały już podłoża na rabatach miejskich 
do sadzenia kwiatów. W gazonach na rynku, 
w donicach przed kościołem, przy ulicy Ko-
ściuszki oraz przy ulicy Nasielskiej, posadzo-

ne zostały pierwsze wiosenne kwiaty - od-
porne na lekkie przymrozki różnokolorowe 
wiosenne bratki oraz stokrotki.

Wiosenne kwiaty będą zdobiły ukwieco-
ne fragmenty miasta przynajmniej przez mie-
siąc, kiedy to zastąpią je kwiaty letnie, które 
z kolei będą zdobić miasto do jesieni.

Za dostawę kwiatów, zgodnie z zawar-
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Sezon wiosennych prac w pełni

tymi umowami odpowiedzialne będą dwa 
gospodarstwa ogrodnicze: Gospodarstwo 
Ogrodnicze CK Krzyżanowscy z Warszawy 
oraz Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze Zyg-
munt Koński z Wyszkowa.

W parku miejskim, na Trakcie space-
rowym oraz na kilku rabatach w centrum 
w Serocku rozpoczęło kwitnienie kilkanaście 
odmian tulipanów. Posadzone jesienią cieszą 
oko przechodniów i wypoczywających. 

Prace pielęgnacyjne, które wymagają 
specjalistycznego sprzętu zlecone zostały 
firmom zewnętrznym.

Obecnie zostały rozstrzygnięte procedury 
przetargowe na koszenie terenów zielonych 
oraz poboczy dróg na obszarze Miasta i Gmi-

ny Serock. Procedury prowadzone były w try-
bie przetargów nieograniczonych. W wyniku 
oceny ofert do realizacji niniejszych zamó-
wień zostały wyłonione następujące firmy: 
koszenie terenów zielonych – firma REMON-
DIS Sp. z o.o. z Warszawy, koszenie poboczy 
dróg – firma „Czysty Świat” Joanna Wiaterska 
z Somianki.

Prace polegające na usuwaniu drzew 
suchych i stanowiących zagrożenie dla bez-
pieczeństwa użytkowników terenów publicz-
nych, prowadzone są przez specjalistyczną 
firmę Wiesław Jarosz z miejscowości Kępiste, 
wyłonioną w ramach przetargu na zadanie 
pn. „Pielęgnacja zieleni na terenie Miasta 
i Gminy Serock w roku 2019”. 

Przeprowadzone zostały również prace 
związane z naprawą istniejących urządzeń 
małej architektury oraz nawierzchni na ścież-
ce turystycznej Wierzbica – Serock – Jadwi-
sin. W ramach prac naprawczych realizowa-
nych przez Firmę ZUK-OGRODY Dominik 
Goźliński oczyszczone i pomalowane zostały 
elementy drewniane wyposażenia ścież-
ki dydaktycznej, czyli tablice edukacyjne, 
drewniane ławki, stoły i wiaty w miejscach 
wypoczynkowych. Firma uzupełniła rów-
nież spróchniałe bądź zniszczone elementy 
wyposażenia ścieżki turystycznej, a także 
naprawiła poprzez uzupełnienie tłuczniem 
nawierzchnię ścieżki. 

MGZGK
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Nieustający problem dzikich wysypisk!
Coraz częściej otrzymujemy od Państwa 

sygnały dotyczące ,,dzikich wysypisk”, któ-
rych ilość wzrasta. Wyrzucane jest praktycz-
nie wszystko, co jest nam zbędne w domu: 
począwszy od słoików, opakowań po żywno-
ści, po meble, ramy okienne, opony, zużyte te-
lewizory, gruz… Odpady te trafiają do lasów, 
na brzegi rzek…

W efekcie, po otrzymaniu sygnału o dzi-
kim wysypisku prowadzone jest postępo-
wanie dowodowe celem znalezienia osoby 
odpowiedzialnej za wyrzucenie odpadów. 
Zgodnie z Kodeksem wykroczeń - kto w la-
sach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wy-
rzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padli-
nę lub inne nieczystości, albo w inny sposób 
zaśmieca las, podlega karze grzywny albo 
karze nagany. Jak również, kto na nienale-
żącym do niego gruncie leśnym lub rolnym, 
wyrzuca kamienie, śmieci, padlinę lub inne 
nieczystości podlega karze grzywny lub na-
gany. Osoba taka może zostać ukarana man-
datem w wysokości do 500 zł lub karą grzyw-
ny do wysokości do 5 000 zł. Każdy z nas 
chce korzystać z czystego środowiska, być 
na spacerze w otoczeniu kwitnących krze-
wów lub zielonych drzew, a nie spacerować 
pomiędzy zalegającymi odpadami. Niestety, 
bez zmiany naszego zachowania i zwiększo-
nej odpowiedzialności za otoczenie, szybko 
dojdzie do degradacji naszego środowiska 
naturalnego, a piękne, zielone i ukwiecone 
pejzaże pozostaną już tylko na zdjęciach. 
Wdzięczna za rozsądne gospodarowanie 
odpadami z pewnością będzie natura. Brak 
śmieci w lesie pozytywnie wpłynie na natu-
ralne środowisko wielu organizmów. Pamię-
tajmy, że czyste środowisko jest gwarancją 
zdrowia jego mieszkańców, czyli także 
i naszego. 

Zdecydowaną większość odpadów, 
które trafiają na dzikie wysypiska możemy 
dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych, który zlokali-
zowany jest pod adresem ul. Nasielska 21, 
05-140 Serock. Mieszkańcy Miasta i Gminy 
Serock w ramach opłaty uiszczanej za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi mogą 
tam bezpłatnie przekazywać selektywnie ze-
brane odpady komunalne, pochodzące z go-
spodarstw domowych. 

W PSZOK-u odbierane są następujące 
rodzaje odpadów: 

a) odpady segregowane – opakowaniowe: 
papier, plastik, opakowania wielomateriało-
we, puszki, szkło, 

b) odpady biodegradowalne (trawa, li-
ście), 

c) meble i odpady wielkogabarytowe, 
d) zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-

ny (kompletny), 
e) zużyte opony (wyłącznie od samocho-

dów osobowych), 
f) odpady poremontowe i budowlane 

(pochodzące z prowadzenia drobnych prac 
remontowych w gospodarstwach domo-
wych).

Aby przekazać problemowe odpady 
wystarczy je dokładnie posegregować i do-
starczyć do PSZOK-u w godzinach jego 
otwarcia.

Przekazanie odpadów do PSZOK-u daje 
gwarancję, że zostaną one właściwie zagospo-
darowane i nie wyrządzą szkód w środowisku 
naturalnym. Pozwoli ono także na zwięk-
szenie odzysku odpadów opakowaniowych, 
wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze 
strumienia odpadów komunalnych oraz wy-
eliminuje dzikie wysypiska.

PSZOK w Serocku jest czynny codzien-
nie w godzinach 7.00 – 17.00, również w so-
boty i niedziele, z wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy.

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Zmiana stałych obwodów głosowania w wyborach

Informujemy, iż postanowieniem Nr 102/2019 z dnia 9 kwietnia 
2019 r. Komisarz Wyborczy w Warszawie III dokonał podziału Miasta 
i Gminy Serock na stałe obwody głosowania, ustalił ich numery, gra-
nice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

Miasto i Gmina Serock podzielone zostały na 8 stałych obwodów 
głosowania. Utworzony został dodatkowy obwód nr 4 z siedzibą 
w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąsiorowie, obejmują-
cy sołectwa: Cupel, Gąsiorowo, Kania Nowa, Kania Polska, Łacha 
i Nowa Wieś. 

W najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzo-
nych na dzień 26 maja 2019 r. mieszkańcy Wierzbicy będą głoso-
wali tak jak dotychczas, tj. w budynku Świetlicy Terapeutycznej w 
Wierzbicy, natomiast mieszkańcy Cupla, Gąsiorowa, Kani Nowej, 

Kani Polskiej, Łachy i Nowej Wsi w budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Gąsiorowie. 

Postanowienie Nr 102/2019 Komisarza Wyborczego w War-
szawie III z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Mia-
sta i Gminy Serock na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wybor-
czych jest dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku - https://www.bip.serock.pl/
plik,10868,postanowienie-nr-102-2019-komisarza-wyborcze-
go-w-warszawie-iii-z-dnia-9-kwietnia-2019r-w-sprawie-po-
dzialu-miasta-i-gminy-serock-na-stale-obwody-glosowania-
-ustalenia-ich-numerow-granic-oraz-siedzib-obwodowych-ko-
misji-wyborczych.pdf 
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Wojewoda Mazowiecki z wizytą w Serocku Uczciliśmy rocznicę katyńską
Współpraca między samorządem 

gminnym a administracją rządową w woje-
wództwie była głównym tematem rozmów 
z Wojewodą Mazowieckim, Panem Zdzi-
sławem Sipierą. W trakcie wizyty wojewo-
dy w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku 
podjęto rozmowy o istotnej roli samorzą-
du w wykonywaniu zadań publicznych, 
szczególnie tych które Państwo w drodze 
ustawy zleca jednostkom samorządowym 
do wykonywania. Pan wojewoda w swym 
wystąpieniu nawiązał do programów spo-
łecznych realizowanych na terenie gminy 
Serock i przedstawił skalę poniesionych na 
nie kosztów. Przedstawił również założe-
nia nowych rozwiązań w polityce społecz-
nej i gospodarczej państwa.

W czasie spotkania poruszonych zostało 
także wiele bieżących spraw, m.in. ogłoszo-
nego przez Wojewodę Mazowieckiego na-
boru wniosków o dofinansowanie w ramach 

Załóż profil zaufany
Przypominamy, że w serockim ratuszu w pokoju nr 1 (na parterze) istnieje możliwość potwierdzenia Profilu Zaufanego. Aby to zrobić nale-

ży posiadać dokument tożsamości oraz telefon, ponieważ w trakcie uwierzytelniana danych osoba, której potwierdza się profil otrzymuje sms-a 
z kodem autoryzacyjnym. Usługa nie jest skomplikowana i trwa około 5 minut.

Profil zaufany, to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możecie Państwo potwierdzać swoją tożsamość w Internecie (służy jako Państwa elek-
troniczny podpis). Za jego pomocą można łatwo, szybko i bezpiecznie wysyłać oraz sprawdzać dokumenty w różnych serwisach urzędowych.

Katalog usług online dostępny jest na stronie internetowej: https://obywatel.gov.pl.

Funduszu Dróg Samorządowych, a także 
ewentualną organizację spotkania ze służba-
mi nadzoru prawnego, poświęconego omó-
wieniu tematyki rozstrzygnięć nadzorczych 
wydawanych wobec MPZP.

Wyrażamy przekonanie, że podjęcie bez-
pośredniej współpracy z Wojewodą Mazo-
wieckim pozwoli pełniej wykorzystać poten-
cjał naszej gminy.

Redakcja

12 marca spotkaliśmy się na serockim 
rynku, aby uczcić 79. rocznicę zbrodni ka-
tyńskiej i przywołać pamięć o zamordowa-
nych w sowieckich obozach śmierci. W Apelu 
Pamięci udział wzięła Kompania Honorowa 
z Centrum Szkolenia Łączności i Informa-
tyki, przedstawiciele serockiego samorządu, 
przedstawiciele wojska, duchowni, reprezen-
tanci stowarzyszeń, harcerze, delegacje ze 
szkół i instytucji, mieszkańcy miasta i gminy 
Serock. Delegacje pod tablicą upamiętniającą 
poległych i pomordowanych za ojczyznę, zło-
żyły kwiaty i zapaliły znicze.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej 
został ustanowiony przez Sejm w 2007 r., 
w dokumencie czytamy: „W hołdzie Ofiarom 
Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamię-
ci wszystkich wymordowanych przez NKWD 
na mocy decyzji naczelnych władz Związ-
ku Sowieckiego z 5 marca 1940 r.”  Prawda 
o zbrodni katyńskiej ukrywana była przez po-
nad 50 lat. 

13 kwietnia 1943 roku Niemcy poda-
li informację o odkryciu masowych grobów 
w katyńskim lesie i dokonanej przez ZSRR 

zbrodni. Związek Radziecki utrzymywał jed-
nak, że eksterminacja polskich jeńców do-
konana została przez hitlerowskie Niemcy. 
Dopiero 13 kwietnia 1990 roku prezydent 
ZSRR Michaił Gorbaczow przekazał pre-
zydentowi Polski Wojciechowi Jaruzelskie-

11 kwietnia w Hotelu Windsor w Jachrance odbyła się konferencja 
pt. "Tworzenie Partnerstwa Międzypowiatowego na Rzecz Ożywienia 
Społeczno-gospodarczego", zorganizowana przez Powiat Legionowski 
i partnerów.

W przedsięwzięciu udział wzięli m.in. lokalni przedsiębiorcy, przed-
stawiciele Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – podmiotu zarządza-
jącego obszarem powiatu legionowskiego, a także samorządowcy z oko-
licznych gmin.

Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się m.in. z procedurą uzy-
skania wsparcia Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na rzecz 
tworzenia nowych i rozbudowy istniejących przedsiębiorstw, która 
polega na udzieleniu w określonym czasie zwolnienia z podatku CIT.

Podczas spotkania Burmistrz Miasta i Gminy Serock Artur 
Borkowski wraz z Kierownikiem Referatu Gospodarki Gruntami, 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju Jakubem Szymańskim, za-
prezentowali potencjał inwestycyjny gminy Serock. Omówili ob-
szary predysponowane do rozwoju nowych przedsiębiorstw oraz 
podejmowane przez Urząd działania, zmierzające do wypromowa-
nia  potencjalnej strefy gospodarczej i pozyskania inwestorów ze-
wnętrznych. Spotkanie było także okazją do przybliżenia zagadnień 
zawartych w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Serock, której pewna 

Promowaliśmy potencjał inwestycyjny gminy

część poświęcona jest wsparciu lokalnych przedsiębiorstw i tworze-
niu sprzyjających warunków do powstawania nowych.

Wszystkie osoby zainteresowane zainwestowaniem na terenie 
Miasta i Gminy Serock lub powiększeniem swojego przedsiębiorstwa, 
zachęcamy do kontaktu z Referatem Gospodarki Gruntami, Planowa-
nia Przestrzennego i Rozwoju, 22 782 88 27; planowanie@serock.pl.

Redakcja

mu pierwsze dokumenty dotyczące mordu. 
Wiosną 1940 roku NKWD, na mocy uchwały 
Biura Politycznego KC Wszechzwiązkowej Ko-
munistycznej Partii, wymordowało 22 tysiące 
obywateli polskich wziętych do niewoli po agre-
sji ZSRR na Polskę. Wśród zabitych są oficero-
wie Wojska Polskiego, urzędnicy, profesorowie, 
lekarze, nauczyciele, artyści. Elita narodu. 
Jeńcom strzelano w tył głowy. Ofiary grzebano 
w zbiorowych mogiłach m.in. w Katyniu, 
Charkowie oraz Miednoje. 

Od 30 listopada 2004 r. Instytut Pamię-
ci Narodowej prowadzi śledztwo w spra-
wie Zbrodni Katyńskiej (sygn. S 38/04/Zk) 
tj. zbrodni wojennej i zbrodni przeciwko ludz-
kości, zabójstwa nie mniej niż 21 768 obywa-
teli polskich. Na stronie internetowej Instytutu 
czytamy: „Jego celem jest wszechstronne wy-
jaśnienie okoliczności sprawy, w tym między 
innymi imienne ustalenie wszystkich obywateli 
polskich – ofiar Zbrodni Katyńskiej, ustalenie 
nieznanych dotąd miejsc ich kaźni i pochów-
ku, sporządzenie pełnej listy osób, którym 
w niniejszym postępowaniu przysługują prawa 
pokrzywdzonych (…)”.

23 marca, zgodnie ze staropolską tradycją, mieszkańcy Kani Polskiej i zaproszeni goście żegnali zimę i witali wiosnę. Jak co roku wiosen-
nemu świętowaniu towarzyszyły barwne marzanny. Zgromadzeni wokół ogniska biesiadnicy piekli kiełbaski i posiłkowali się pysznościami 
przygotowanymi przez Koło Gospodyń Wiejskich.

Mieszkańcy Kani Polskiej witali wiosnę
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W 1417 roku Serock otrzymał potwierdzenie, 

nadanych przez księcia Janusza I Mazowieckiego, 

praw miejskich 

   

www.historia.serock.pl

1417 - 2017

Zapraszamy do zwiedzania 

Izba Pamięci i Tradycji Rybackich, to placówka o charakterze 
muzealnym. W zrewitalizowanym budynku dawnej szkoły utworzono 
nowoczesną multimedialną ekspozycję, poświęconą dziejom Serocka 
i okolic.

Serock, ul. św. Wojciecha 1
tel. 22 768 32 95
izbapamieci@serock.pl

Pokorny biskup, przyjaciel władców, 
bogobojny misjonarz, męczennik Kościoła 
– św. Wojciech. Jeden z trzech głównych pa-
tronów Polski (obok NMP Królowej Polski 
i św. Stanisława ze Szczepanowa, biskupa 
i męczennika).

Późniejszy biskup Pragi był szóstym 
z siedmiu synów czeskiego możnowładcy 
Sławnika. Przyszedł na świat ok. 956 roku. 
Imię Vojtiech, które nadali mu rodzice, ozna-
cza „pociecha, radość wojowników” i to wła-
śnie z rolą żołnierza wiązano jego przyszłość. 
Kiedy jednak niemowlę ciężko zachorowało, 
w zamian za zdrowie dla niego, rodzice ofia-
rowali dziecko Bogu.

Nawracanie zaczął jednak od miesz-
kańców Gdańska, potem wypłynął łodzią  
przez Pregołę na tereny zamieszkałe przez 
Prusów. Zrezygnował ze zbrojnych, stawia-
jąc na działalność duchową. 23 kwietnia 
w dwunastym dniu wyprawy, wraz z towa-
rzyszącymi mu przyrodnim bratem – za-
konnikiem Radzim oraz mnichem Bogu-
szą, został zaatakowany. Godzony włócznią 
przez pruskiego kapłana, poniósł śmierć. 
Głowa biskupa i jego członki zostały odcię-
te od ciała i wbite na pal. Jego towarzyszy 
wypuszczono w nadziei na uzyskanie oku-
pu za ciało biskupa. I faktycznie – Bolesław 
Chrobry, który z żalem przyjął wiadomość 

stulecia i wreszcie z rozpowszechnianym 
w średniowieczu poglądem o przejeździe 
Wojciecha do Prus przez północne Mazow-
sze. Dlatego na najstarszych pieczęciach 
miejskich pojawia się jego wizerunek jako 
patrona miasta. W roku 1618 serocki kościół 
farny zmienił wezwanie na obecne, czyli 
Zwiastowania NMP, ale jeszcze w 1784 roku 
św. Wojciech wspominany jest w wizytacji 
jako „patron mniej pryncypalny”. Zawiro-
wania polityczne w XIX i XX wieku sprawiły 
z kolei, że św. Wojciech przestał być oficjal-
nym patronem miasta. Powrócił on w tej 
funkcji dzięki uchwale samorządu w 1995 
roku. W swym obecnym oficjalnym heral-

Życiorys świętego Wojciecha

Od 2 maja do 31 października 2019 r. w Izbie Pamięci i Tradycji 
Rybackich zacznie obowiązywać nowy regulamin porządkowy. Izba 
otwarta będzie pięć dni w tygodniu – w środy, czwartki od godz. 10.00 
do 15.00, w piątki, soboty i niedziele od 11.30 do 17.30, z wyłączeniem 
dni ustawowo wolnych od pracy. W uzasadnionych przypadkach, dla 
grup zorganizowanych, po wcześniejszym uzgodnieniu możliwe jest 
udostępnienie ekspozycji w innym czasie. W tym celu prosimy o kontakt 
telefoniczny. Zwiedzanie Izby pozostaje bezpłatne.  

Izba Pamięci i Tradycji Rybackich jest placówką samorządową, 
gdzie prezentujemy dzieje miasta i okolicy. Otwarta została w maju 
2017 roku, nie tylko z myślą o mieszkańcach gminy Serock, ale rów-
nież o gościach odwiedzających nasze piękne miasto - piękne, o dłu-
giej i ciekawej historii, którą chcemy Państwu opowiedzieć. 

Początki Serocka zbiegają się z początkami polskiej państwowości. 
Mniej więcej w czasie, gdy Mieszko I przyjmuje chrzest, na serockim 
wzniesieniu, u zbiegu dwóch rzek – Narwi i Bugu, powstaje gród. Jego 
budowa związana jest z włączeniem ziem nad Narwią do państwa 
pierwszych Piastów. Gród zostaje zniszczony w XIII w., w XV-XVI w. 
na jego miejscu funkcjonuje cmentarz, a w XVII wieku zostaje wybu-
dowana kaplica pod wezwaniem św. Barbary. Dziś miejsce to nazywa-
ne jest przez mieszkańców – Barbarką, od imienia Świętej. 

Obok średniowiecznego grodu funkcjonuje osada targowa. To na 
jej miejscu, w XV wieku architekci księcia Janusza I - władcy Mazow-
sza, wytyczają rynek - główny element każdego ośrodka miejskiego, 
węzeł komunikacyjny, a zwłaszcza centrum handlowe. Od tego mo-
mentu Serock jest miastem. 

Trochę ponad 100 lat później, w latach 1522-1524 rozpoczyna się, 
trwająca około 60 lat, budowa serockiego Kościoła. Jest to najstarszy 
obiekt znajdujący się w Serocku. Pod względem architektonicznym 
jest przykładem łączenia późnogotyckiej architektury sakralnej z ele-
mentami renesansu. Kościół położony jest na nadbrzeżnej skarpie, 
skąd rozciąga się wspaniały widok na połączenie Bugu i Narwi.  

Rozwój miasta zostaje zahamowany w konsekwencji wojen szwedzkich 
w XVII wieku. Miasto upada. Dopiero wiek XVIII i osiedlanie się w Serocku 
społeczności Żydowskiej pobudza miasto do życia. Kolejny impuls do roz-
woju miasta to czasy Napoleona Bonaparte i budowa – w latach 1807-1808 - 
serockiej twierdzy, która razem z Modlinem i Pragą, miała bronić linii Wisły 
i osłaniać Warszawę od wschodu. Budowy nie ukończono, ale Serock na 
prawie ćwierć wieku stał się miastem garnizonowym. 

W czasie powstania listopadowego w Serocku koncentrują się pol-
skie wojska, podejmujące wyprawę przeciw gwardiom rosyjskim. Pod-
czas powstania styczniowego, w okalających miasto lasach mężczyźni 
ukrywają się przed branką. Upadek powstania dla Serocka oznacza 
m.in. utratę praw miejskich, które odzyska dopiero w 1923 roku.

Ogromne zniszczenie przyniosła miastu II wojna światowa 
(75% zabudowy legło w gruzach), szczególnie walki na przyczółku 
pułtusko–serockim w 1944 r. Okupacja i zagłada ludności żydowskiej 
poważnie wyludniła Serock. Pozostało 2123 mieszkańców.

Wydarzeniem istotnym dla miasta i gminy Serock, dotyczącym 
najnowszej historii jest budowa w 1963 roku zapory w Dębem i po-
wstanie Jeziora Zegrzyńskiego. Dzięki temu Gmina jest dziś popular-
nym na Mazowszu regionem turystycznym. 

Spacerując po mieście, po zabytkowym rynku, warto jego historię 
znać i o niej pamiętać.  Dlatego właśnie powstała Izba Pamięci i Tra-
dycji Rybackich. By pielęgnować historię miejsca i związanych z nim 
ludzi. W odnowionym budynku dawnej szkoły przygotowana została  
ekspozycja, opierająca się na multimedialnym i interaktywnym prze-
kazie. Większość informacji prezentowana jest w dotykowych moni-
torach. Treści wzbogacone są zdjęciami – pochodzącymi z archiwów 
i muzeów z całego kraju. 

Zapraszamy na „Popołudnie w Izbie Pamięci”
W nocy z 18 na 19 maja, w całej Polsce organizowana jest „Noc 

muzeów”. W ramach akcji zapraszamy również do Izby Pamięci, gdzie 
19 maja w godzinach otwarcia placówki  organizujemy „Popołudnie 
w Izbie”. Zaprezentujemy Państwu wystawę pt. Każdy kiedyś był dziec-
kiem, stworzoną wspólnie z mieszkańcami Miasta i Gminy Serock. Na 
wystawę składają się stare fotografie zrobione na terenie gminy Serock 
do końca lat 50. XX w., prezentujące dzieci. Tego dnia będą Państwo 
mieli również możliwość zrobienia sobie zdjęcie w przygotowanym 
specjalnie na tę okazję monidle. Serdecznie zapraszamy!   

Sezon turystyczny 2019 
w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich

W wieku 17 lat został wysłany do Magde-
burga w Niemczech. Pobierał nauki w szkole 
katedralnej prowadzonej przez benedyktyna 
Otryka. Przewodnikiem duchowym i jego 
mentorem stał się arcybiskup, z szacunku dla 
którego na bierzmowaniu przyjął jego imię.

W 982 roku Wojciech – już wtedy kapłan 
– został wybrany na biskupa diecezji praskiej, 
po śmierci biskupa Dmytryka. Żywoty świę-
tych podają, że nowego biskupa cechowały 
pokora i wytrwałość w dążeniu do celu. Nie 
zabiegał o jakiekolwiek tytuły i przymioty bi-
skupiego urzędu. Godność biskupa objął boso 
– słynął zresztą z ascetycznego i ubogiego 
stylu życia. Po 988 roku, kiedy musiał ucho-
dzić z Czech, skierował się do Rzymu i dzięki 
przychylności papieża Jana XV, zamieszkał 
w klasztorze Benedyktynów na Awentynie.

W 995 roku po uzyskaniu zgody od papie-
ża udał się na wyprawę misyjną. W Moguncji, 
którą nawiedził zaprzyjaźnił się z młodym ce-
sarzem Ottonem III. Stąd udał się Wojciech 
do grobów świętych patronów Francji – Mar-
cina w Tours, Benedykta we Fleury i Dionize-
go w St. Denis.

Prawdopodobnie w styczniu 997 gościł 
w Gnieźnie. Książę Polan – Bolesław Chrobry 
nie tylko przyjął go serdecznie, ale przydzielił 
mu drużynę, z którą miał nawracać pogańskie 
Prusy.

o śmierci przyjaciela, wykupił jego ciało za 
tyle złota, ile ważyło jego ciało.

Szybko, bo już w dwa lata po śmierci mę-
czennika, kanonizował go papież Sylwester 
II. W tym samym czasie św. Wojciech został 
ogłoszony głównym patronem nowo utwo-
rzonej archidiecezji gnieźnieńskiej. Dziś jest 
także patronem archidiecezji gdańskiej, war-
mińskiej, diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej 
oraz miast: Gniezno, Trzemeszno, Radzion-
ków, Mława i Serock .

W ikonografii biskup przedstawiany jest 
w stroju biskupim, w paliuszu, z pastora-
łem. Jego atrybutami są także: orzeł, wiosło 
i włócznie, od których zginął.Postać święte-
go Kościół Katolicki wspomina 23 kwietnia, 
w rocznicę śmierci biskupa.

Święty Wojciech w Serocku
Trudno dziś jednoznacznie określić do-

kładnie, od kiedy Serock wiązać należy z kul-
tem św. Wojciecha. 

Przyjęcie wezwania św. Wojciecha przez 
parafię i miasto Serock wiązać więc należy 
z trzema elementami: najstarszym kultem 
tego świętego z okresu pierwszych Piastów 
prawdopodobnie sprawowanym w tutejszej 
kaplicy grodowej, nasileniem kultu świętego 
w okresie kształtowania się średniowieczne-
go miasta i parafii na przełomie XIV i XV 

dycznym wizerunku jego postać nawiązuje 
do najstarszych przedstawień znanych ze 
sfragistyki miejskiej.

(autor tekstu „Święty Wojciech w Serocku 
– dr Radosław Lolo)

Relikwie św. Wojciecha w Serocku
1 kwietnia 2006 roku do serockiego ko-

ścioła sprowadzone zostały relikwie mę-
czennika. W pielgrzymce do Gniezna wzięła 
udział ponad stuosobowa grupa przedstawi-
cieli Miasta i Gminy Serock. Po uroczystej 
Mszy świętej celebrowanej przez księdza ka-
nonika Jana Kasprowicza – proboszcza i ku-
stosza Katedry Gnieźnieńskiej oraz księdza 
prałata Jana Kasińskiego – proboszcza parafii 
pw. św. Anny w Serocku, relikwie przewiezio-
no do serockiej świątyni. Co roku uroczysta 
Eucharystia, podczas której wystawione zo-
stają relikwie patrona, inauguruje gminne 
Wojciechowe świętowanie.

Dekret papieski
30 kwietnia 2017 roku Biskup Diecezji 

Płockiej Piotr Libera przekazał mieszkań-
com Serocka dekret papieski potwierdzający 
patronat św. Wojciecha nad miastem. Doku-
ment ten jest ważnym elementem w budo-
waniu tożsamości lokalnej i stanowi piękną 
klamrę tego wielowiekowego patronatu.
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Serockie gospodynie
na toruńsk ich targach

W dniach 13 – 14 kwietnia 2019 r. w To-
runiu odbyły się Targi Turystyczne WYPO-
CZYNEK 2019 Toruński Festiwal Smaków. 
Podczas targów możliwość zaprezentowania 
się miały m.in. miasta i regiony turystyczne, 
biura podróży, uzdrowiska, hotele, pensjo-
naty, organizatorzy aktywnego wypoczynku, 
restauracje i wiele innych. 

Miasto i Gminę Serock reprezentowały 

tradycyjnie przedstawicielki Kół Gospodyń 
Wiejskich, a także Gospodarstwa Agrotury-
styczne działające na terenie gminy. Cieszy, 
że obok utytułowanych Kół, działających 
na terenie gminy już od wielu lat, powstają 
nowe, które – jak pokazał tegoroczny wyjazd 
– aktywizują swoje lokalne społeczności 
włączając je w różne przedsięwzięcia i pro-
jekty. 

Niezmiennym i niesłabnącym powo-
dzeniem cieszyły się zarówno ciasta domo-
wej produkcji, jak i potrawy przyrządzane 
wg autorskich przepisów. Po raz pierwszy 
tak bogato wystawione zostało rękodzieło 
– ręcznie szyte opaski, lampiony, mydełka 
kraftowe, kule kąpielowe, patchworki, ma-
skotki oraz wiele innych ciekawych pro-
duktów.

W tym roku na targach prezentowały 
się: Koło Gospodyń Wiejskich w Dębinkach, 
Koło Gospodyń Wiejskich Dosin, Koło Go-
spodyń Wiejskich Guty, Koło Gospodyń 
Wiejskich Jachranka, Koło Gospodyń Wiej-
skich  Jadwisin, Koło Gospodyń Wiejskich 
w Maryninie, Koło Gospodyń Wiejskich 
Skubianka, Koło Gospodyń Wiejskich Ze-
grze oraz Maria Chrzanowska prowadząca 
Gospodarstwo Agroturystyczne w Jadwisinie, 
Dorota Dyga prowadząca Indywidualne Go-
spodarstwo Rolne w Gąsiorowie oraz Regina 
Rataj prowadząca Gospodarstwo Agrotury-
styczne w miejscowości Łacha. 

Podczas targów odbywały się konkursy 
kulinarne. Ze wszystkich zgłoszonych przez 
Miasto i Gminę Serock produktów wyróżnienie 

otrzymała nalewka „Żenicha” Pani Haliny Na-
łęcz z Koła Gospodyń Wiejskich w Maryninie. 

Wyjazd na Targi Turystyczne Wypo-
czynek 2019 odbył się w ramach realizacji 
operacji: (do której Miasto i Gmina Serock 
w lutym br. złożyła wniosek o dofinansowa-
nie) ,,Udział w Targach Turystycznych Wy-
poczynek 2019 Toruński Festiwal Smaków” 
w ramach Planu Działania Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan 
operacyjny na lata 2018-2019.

Zachęcamy do odwiedzenia stron inter-
netowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie 
można znaleźć informacje o bieżących inicja-
tywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl,  
gdzie można zarejestrować się, jako Partner 
KSOW.
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OŚWIATA

Anielka Cheerleaderką

OŚWIATA

Zdrowy styl życia, kreatywność i świetna zabawa 
– to nasza podstawa!

Posiadamy 
PRZESTRONNY 
PLAC ZABAW

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

Ul. Oficerska 2, 05-131 Zegrze

tel 506303909, 502649966, e-mail: przedszkole.zegrze@gmail.com

Czysta woda i zielony las,
przyjdź odwiedzić nas!

Zatrudniamy
wykwalifikowaną kadrę

Zapewniamy domową atmosferę ,
smaczne i zdrowe posiłki 

przygotowywane
przez naszą kuchmistrzynię

Oferujemy wszechstronną 
edukację

z uwzględnieniem 
indywidualnych potrzeb 

każdego dziecka

ą SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NAD ZALEWEM ZEGRZYŃSKIM

„Zdrowy styl życia, kreatywność i świetna zabawa - to nasza podstawa!”

Jesteśmny 
przedszkolem 

promującym zdrowie

Zapraszamy mieszkańców Miasta i Gmi-
ny Serock do Samorządowego Przedszkola 
w Zegrzu ul. Oficerska 2

Dlaczego my?
Edukacja przedszkolna powinna być 

dla dziecka wielką przygodą poznawania 
oraz rozumienia siebie i świata. Przed-
szkole natomiast, miejscem zdobywania 
umiejętności sprzyjających dziecięcej 
aktywności. My proponujemy Waszym 

pociechom nasze przedszkole, w którym 
dzieci czują się bezpiecznie, które wspiera 
ich całościowy rozwój w ciepłej i radosnej 
atmosferze.

Historyczny budynek, własna kuchnia 

Aniela Musiał, 8-letnia mieszkanka Se-
rocka, jest uczennicą Szkoły Podstawowej 
w Jadwisinie.  I chociaż na co dzień zmaga 
się z dokuczliwą, przewlekłą chorobą, to 

wciąż pokazuje swój upór w pokonywa-
niu wszelkich barier. Walczy każdego dnia 
o swoje marzenia i jak na prawdziwego 
Sportowca przystało nie poddaje się nigdy, 
dążąc do upragnionego celu. Anielka chce, 
pomimo choroby, reprezentować w przy-
szłości Polskę na Mistrzostwach Świata 
w Cheerleadingu.

Wraz ze swoją drużyną Elite Cheer-
leaders Academy Legionowo w marcu br. 
zdobyła wicemistrzostwo Polski w cheer-
leadingu. Zawody odbyły się na dużej scenie 
Kieleckiego Teatru Tańca, gdzie dziewczynki 
pokonały kilkanaście zespołów z całej Polski 
i wywalczyły srebro. Wcześniej, w lutym, na 
Grand Prix Polski w Garwolinie zdobyły złoto. 

i domowa atmosfera nadaje naszemu przed-
szkolu niepowtarzalny charakter.

Mamy bardzo duży ogród, w którym 
znajduje się również nasz własny plac zabaw.

Codziennie wychodzimy na dwór. Ak-
tywność fizyczna oraz pobyt na świeżym po-
wietrzu są bardzo ważnym elementem życia 
naszych dzieci.

Nie patrzymy na wszystkie dzieci przez je-
den szablon, lecz na każde z osobna jako indy-
widualnego, niezależnego i wyjątkowego czło-
wieka. Nie wskazujemy dzieciom kierunku, 
lecz pozwalamy im wyznaczyć własną ścieżkę 
i z naszym wsparciem podążać nią według 
własnego rytmu. Nie narzucamy, a słucha-
my potrzeb. Nie nauczamy, lecz inspirujemy 
do uczenia się. Nie wymagamy, lecz dajemy 
przykład.

ZAPEWNIAMY PROFESJONALNĄ 
I TROSKLIWĄ OPIEKĘ WSZYSTKIM 
DZIECIOM.

W naszym przedszkolu dzieci uczą się 
samodzielności oraz odpowiedzialności za 
siebie i swoje otoczenie. 

Nasi pedagodzy wspierają je na drodze 
do osiągnięcia samodzielności. 

Nasi nauczyciele to kreatywni pedagodzy, 
posiadający wysokie kwalifikacje, doświad-
czenie, zaangażowanie oraz pasję nauczania. 
Swoją pracę opierają na dialogu z rodzicami, 
którzy pełnią bardzo ważną rolę w codzien-
nym życiu naszej instytucji.

Zajęcia prowadzone w naszym przed-
szkolu dostosowane są do możliwości, zain-
teresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań 
rodziców:

• zapewniamy dobrą opiekę i wychowa-
nie dzieci

• dbamy o wszechstronny rozwój wycho-
wanków,

• tworzymy przyjazną i serdeczną atmos-
ferę,

• wykorzystujemy w pracy atrakcyjne 
metody nauczania,

• uwzględniamy indywidualne podejście 
do każdego dziecka

• promujemy zdrowy styl życia,
• jesteśmy otwarci na współpracę z rodzi-

cami.

W przedszkolu organizowane są: terapia lo-
gopedyczna, zajęcia z religii i języka angielskiego.
Raz w miesiącu odbywają się teatrzyki 
i koncerty muzyczne.
Od 1 września 2019 będą prowadzone zaję-
cia o charakterze terapeutycznym (zajęcia 
z psychologiem).

Ponadto dzieci mają możliwość czyn-
nego uczestnictwa w "zajęciach kre-
atywnych" stymulujących indywidualny 
rozwój i określających osobiste predyspo-
zycje i zainteresowania, są to m.in. warsz-
taty plastyczne, muzyczno-rytmiczne, te-
atralne .

Współpracujemy również z wieloma in-
stytucjami na terenie całej gminy.

Znalezienie dobrego przedszkola to dla 
każdego rodzica nie lada wyzwanie. Nasza 
placówka jest przyjazna i nastawiona na in-
tegrację nie tylko dzieci, ale też całej rodzi-
ny. Kierujemy się zasadą, że pobyt dziecka 
w przedszkolu to nie tylko nauka, ale również 
czas na dziecięcą, beztroską zabawę w bez-
piecznych warunkach sprzyjających rozwo-
jowi dziecka.

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.
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Wielkanocne spotkanie w „Naszej Borówce”

Członkowie Stowarzyszenia "Nasza Borówka" z Borowej Góry zorganizowali - to już u nas tradycja - uroczyste spotkanie Wielkanocne 
w Wielki Poniedziałek, 15 kwietnia. Frekwencja na spotkaniu była znakomita - przybyło około 30 osób, a chłodny wiosenny wieczór w żadnym 
stopniu nie ochłodził ciepłej atmosfery. Wśród gości był obecny Proboszcz Parafii św. Antoniego z Woli Kiełpińskiej, który w piękny i refleksyjny 
sposób, nawiązując do Świąt Wielkanocnych, przekazał wszystkim najlepsze życzenia. Nie zabrakło też dobrych i ciepłych słów od członków 
i sympatyków naszego Stowarzyszenia. Wszystkie świąteczne potrawy przygotowaliśmy sami - było tradycyjnie, smacznie i różnorodnie.

Było to wspaniałe spotkanie, które daje dobre świadectwo naszej Wspólnocie.
Stowarzyszenie "Nasza Borówka"

W dniach 9-11 kwietnia br. w godzinach przedpołudniowych CKiCZ zorganizowało warsztaty kreatywne oraz seanse filmowe w ramach 
opieki nad dzieci podczas strajku i egzaminów gimnazjalnych. Dzieci tworzyły m.in. wielką wspólną Palmę wielkanocną, „Plastelinowe Zoo”, 
„Zwierzaki wełniaki”.                  CKiCz w Serocku

KULTURA

Warsztaty kreatywne

31 marca w sali widowiskowej odbył się 
spektakl "A miał być cud" w reż. Jana Szur-
mieja z Haliną Rowicką i Jackiem Kawalcem. 
...Czasami tylko tęsknota nas gna, coś w sercu 
gra, kiedy chce się uciec i szaleć kiedy chce 
się powiedzieć słowami Agnieszki Osieckiej 
- "uciekaj moje serce".

Scenariusz spektaklu "A miał być cud" 
powstał na kanwie tekstów Osieckiej, która, 
jak nikt inny, umiała pisać o miłości - nie 
tylko tej wielkiej, pierwszej, ale i tej "zwy-
czajnej", znudzonej rutyną dnia codzienne-

KULTURA

"A miał być cud"
go, tęskniącej za porywami wielkich namięt-
ności. „A miał być cud” to właśnie opowieść 
o dojrzewającym związku Anny i Francisz-
ka, którzy z biegiem czasu odkrywają na 
nowo miłość do siebie. W sztuce w reżyse-
rii Jana Szurmieja wystąpili Halina Rowic-
ka i Jacek Kawalec, którzy bardzo dobrze 
i przekonywująco zagrali swe role. Tłem mu-
zycznym wydarzeń na scenie były utwory 
Agnieszki Osieckiej przy akompaniamencie 
Mikołaja Hertela.

CKiCz w Serocku

KULTURA

Wieczór z Kulturą

Podczas niedzielnego Wieczoru z Kulturą 
7 kwietnia br. zaprezentowali się uczestnicy 
zajęć CKiCz w Serocku w spektaklu "Oni" 
oraz uczestnicy Teatru Piosenki Elżbiety 
Zapendowskiej w spektaklu muzycznym 
„Dworcomania”.

Spektakl „Oni” na podstawie Tekstów Ste-
fanii Grodzieńskiej w reżyserii Joanny Mądry 
oraz Macieja Dmochowskiego, to lekki spek-
takl teatralny nawiązujący do najlepszych tra-
dycji kabaretu. Sceny małżeńskie pełne żartu 
i groteski, dialogi docierające do granic ab-
surdu. Jeszcze większego komizmu spek-
taklowi dodał fakt, że On był jeden a pań 
było siedem. Uczestnikom zajęć teatralnych 
dziękujemy za zaangażowanie i „zabawę” 
w teatr. W spektaklu udział wzięli: Miro-
sława Beli, Małgorzata Galińska, Tomasz 
Grzybowski, Aldona Piotrowska, Danuta 
Rydzewska, Anna Skrzypniak, Katarzyna 
Świątecka, Magda Ważyńska.

O tym, że uczestnicy Teatru Piosenki 
Elżbiety Zapendowskiej to prawdziwi ma-

niacy śpiewania przekonaliśmy się pod-
czas drugiej części Wieczoru z Kulturą. 
Swoje głosy szlifują w CKiCz w Serocku 
na zajęciach u Eli Zapendowskiej od paź-
dziernika 2018 r., a cały program powstał 
w niecałe dwa miesiące przy wsparciu insceni-
zacyjnym Anny Kutkowskiej. Wspólna praca 
i pomysły uczestników teatru dały efekt 
w postaci niedzielnej muzycznej uczty. Nie 
tylko z przyjemnością słuchało się, ale i oglą-
dało muzyczny spektakl teatralny „Dworco-
mania” w wykonaniu: Gustawa Klyszcza, 
Zuzanny Konstantynowicz, Karoliny Koryń-
skiej, Katarzyny Łapińskiej, Joanny Radzi-
kowskiej, Artura Rączkowskiego, Olimpii 
Rumianowskiej-Zapiór, Ewy Rybickiej, Ro-
zali Marii Woty, Anny Zalewskiej.

Filmy ze spektakli możecie Państwo obej-
rzeć na naszej stronie facebook’ owej  https://
www.facebook.com/Centrum-Kultury-i-
-Czytelnictwa-w-Serocku-253969114690557/

CKiCz w Serocku
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XVIII Przegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej 2019

Przegląd Amatorskiej Twórczości Sce-
nicznej daje możliwość wymiany doświad-
czeń  i pomysłów w zakresie rozwijania 
uzdolnień artystycznych oraz twórczego 
współzawodnictwa. Tegoroczny Przegląd od-
był się w dniach 29-31 marca i ze względu na 
dużą ilość zgłoszeń podzielony był na trzy ka-
tegorie: teatralną, estradową i instrumental-
ną, w których prezentowały się młode talenty 
z terenu Miasta i Gminy Serock.

Podczas przeglądu Jury z uwagą przyglą-
dało się zmaganiom młodych talentów, anali-
zowało ich twórczość oraz udzielało cennych 
wskazówek do dalszej pracy. Tych, którzy dali 
się zauważyć i zaprezentowali z jak najlepszej 
strony Jury wybrało do występów przed szer-
szą publicznością.

FORMY TEATRALNE
Jury w składzie: Betina Dubiel, Sebastian 

Słomiński i Tomasz Kalczyński przyznało na-
grody w postaci udziału, w pokazie specjal-
nym - „Wieczór z Kulturą” w dn. 09.06.19 r. 
następującym Spektaklom: 

- „SMOK ZE SMOCZEJ JAMY” Gru-
py Teatralnej Wiewiórki z Samorządowego 
Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Seroc-
ku; reż. Dorota Wiktorzak

- „PRZYGODA NIEGRZECZNEJ ŻAB-
KI” z Samorządowego Przedszkola w Zegrzu; 
reż. Katarzyna Zajączkowska

- „KOPCIUSZEK” z Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Serocku; reż. Joanna Mądry 
oraz Maciej Dmochowski

- „ZABAWA W ŚPIĄCĄ KRÓLEWNĘ” 
Grupy Teatralnej „Dzieci za Kurtyną z Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpiń-
skiej; reż. Ewa Bella-Więcka 

FORMY ESTRADOWE
Jury w składzie: Aleksandra Kalczyńska, 

Radosław Chwieralski, Piotr Garczyński przy-
znało nagrody w postaci udziału w programie 
„Wojciechowe Świętowanie” - 25.05.19 r. na-
stępującym grupom i wykonawcom:

Zespoły i Chóry:
- CHÓR CANTATE NOBIS z Zespołu 

Szkolno- Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej 
– op. Anna Oleszko

- DZIECIĘCY ZESPÓŁ WOKALNO- 
TANECZNY „VIOLINKI” ze Szkoły Pod-
stawowej w Jadwisinie op. Agnieszka Lipska 
i Agata Dutkiewicz

- „ANANASY Z 6 KLASY” ze Szkoły 
Podstawowej w Serocku, op. Aneta Nasalska

- „KANTYCZKI II” z Centrum Kultury 

i Czytelnictwa w Serocku, op. Monika Mi-
siura

Soliści:
- NATALIA WOŹNIAK - Centrum Kul-

tury i Czytelnictwa w Serocku, op. Maja Ra-
domska

- KATARZYNA LIPSKA - Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa w Serocku, op. Monika 
Misiura

- KATARZYNA KIRAGA – zgłoszenie 
indywidualne op. Piotr Kiraga

- MILENA KOPACZ – Szkoła Podstawo-
wa w Serocku op. Aneta Nasalska

Grupy Taneczne
- ALEXIA DANCE STUDIO - Centrum 

Kultury i Czytelnictwa w Serocku, op. Alek-
sandra Marek

- KING SQAD - Centrum Kultury i Czy-
telnictwa w Serocku, op. Kinga Gintowt

- OKTATO i OKTATKI - Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa w Serocku, op. Marta Ku-
bizna

- BLABLABLA – Fundacja radość dla Lu-
dzi op. Mariusz Adamczyk

Ponadto wyróżnieni zostali do udziału 
w koncercie:

- SMS SKUBIANKA, Stowarzyszenie Mi-
łośników Skubianki op. Joanna Folwarska

- JULIA SZPIGLEWSKA, Centrum Kul-
tury i Czytelnictwa w Serocku, op. Maja Ra-
domska

- LALECZKI – Grupa Taneczna z Samo-
rządowego Przedszkola w Serocku, op. Han-
na Trzopek, Renata Adamowska, Magdalena 
Piechór

- NICTUPONAS z Samorządowego 
Przedszkola w Zegrzu, op. Izabela Mięgoć

 
FORMY INSTRUMENNTALNE
Jury w składzie: Lucyna Dąbrowska, Ju-

styna Barbulant, Mateusz Klik przyznało 
nagrody w postaci udziału w pokazie specjal-
nym „Wieczór z Kulturą” w dn. 09.06.19 r. na-
stępującym wykonawcom.

7. NEL LATAWSKA - zgłoszenie indywi-
dualne op. Marzena Pietkiewicz

8. MICHALINA NASIADKA-KRAW-
CZYK - CKiCz w Serocku op. Micha Owczarek

9. DOROTA ŚWINIARSKA  - CKiCz 
w Serocku op. Marzena Pietkiewicz

10. ZUZANNA MULIK (solo, duet) 
-  CKiCz w Serocku op. Marzena Pietkiewicz

11. JULIA ROMAN (solo, duet)  - CKiCz 
w Serocku op. Marzena Pietkiewicz

12. GABRIELA KOZŁOWSKA -  CKiCz 
w Serocku op. Marzena Pietkiewicz

13. BARTOSZ MAZUREK -  CKiCz 
w Serocku op. Michał Jung

14. KAROL NICZYPORUK -  CKiCz 
w Serocku op. Michał Jung

15. MICHALINA WOŹNIAK -  CKiCz 
w Serocku op. Michał Jung

16. ILIA PIOTROWSKI - CKiCz w Seroc-
ku op. Marzena Pietkiewicz

17. MAJA SZYMAŃSKA - CKiCz w Se-
rocku op. Marzena Pietkiewicz

Koncert Galowy Laureatów XVIII Prze-
glądu Amatorskiej Twórczości Scenicznej - 
Form teatralnych i instrumentalnych odbędzie 
się 9 czerwca br. w sali widowiskowej CKiCZ.

Występy Laureatów Przeglądu – Form 
Estradowych odbędą się podczas Wojciecho-
wego Świętowania w dniu 25 maja br.

Zapraszamy serdecznie.
CKiCz w Serocku

1. JOANNA STUDZIŃSKA (gitara) - 
CKiCz w Serocku op. Aleksander Kabaciński

2. MAKSYMILIAN MENDYK (gitara) - 
CKiCz w Serocku op. Aleksander Kabaciński

3. BEATA WALESZCZYŃSKA (skrzyp-
ce, pianino) - CKiCz w Serocku op. (S) Anna 
Kopka, (P) Marzena Pietkiewicz

4. PIOTR WALESZCZYŃSKI (skrzypce, 
pianino) - CKiCz w Serocku op. (S) Anna 
Kopka, (P) Marzena Pietkiewicz

5. ZUZANNA ROGOWIEC – zgłoszenie 
indywidualne op. Ewa Rogowiec

6. KATARZYNA KIRAGA – zgłoszenie 
indywidualne op. Piotr Kiraga
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Gminny Konkurs Plastyczny 
"Motyw Wielkanocny" rozstrzygnięty

W dniu 11.04.2019 r. rozstrzygnięto 
Gminny Konkurs Plastyczny „Motyw Wiel-
kanocny”.

Na konkurs nadesłano 62. prace z pla-
cówek wychowawczo–oświatowych z terenu 
Miasta i Gminy Serock.

Jury w składzie: 1. Anna Karwowska - 
malarka; 2. Aleksandra Łukaszewska - malar-
ka; 3. Monika Parzonko – instruktor ds. kul-
tury, po dokładnym obejrzeniu prac i biorąc 
pod uwagę regulamin konkursu postanowiło 
przyznać nagrody następującym wykonaw-
com prac w kategoriach:

przedszkole, klasy „0” SP
1. Lena ZACHMACZ, lat 5, Samorządo-

we Przedszkole w Zegrzu
2. Krzysztof ROMANIK, lat 4, Samorzą-

dowe Przedszkole w Serocku
3. Dominika BRYŚKIEWICZ, lat 5, ZSP 

w Woli Kiełpińskiej
wyróżnienie
Kornel ZIÓŁKOWSKI, lat 5, ZSP w Woli 

Kiełpińskiej
Zuzanna KARWACKA, lat 6, Samorządo-

we Przedszkole w Serocku
Maria PITUŁA, lat 5 Samorządowe 

Przedszkole w Serocku

szkoła podstawowa, kl. I – III
1. Marcel STOLARSKI, lat 8, ZSP Wola 

Kiełpińska
2. Zuzanna BRZEZIŃSKA, lat 8, SP Serock
3. Karolina MOCZYDŁOWSKA, lat 7, SP 

Serock
wyróżnienie
Nina STAŃCZAK, lat 7, SP Serock
szkoła podstawowa, kl. IV – VI
1. Amelia WIĘCH, lat 10, ZSP Wola Kieł-

pińska
2. Amelia GŁOWACKA, lat 10, SP Serock 

oraz Patryk KOBYŁECKI, lat 11, ZSP Wola 
Kiełpińska

3. Ania KRAJEWSKA, kl. VI SP Jadwisin
wyróżnienie
Bartłomiej GORCZYŃSKI, kl. VI, SP Serock
Wiktoria WRÓBLEWSKA, kl. V, SP Serock
szkoła podstawowa, kl. VII-VIII, gim-

nazjum
1. Ola FRELIK, kl. VII SP Serock
2. Michał MULIK, kl. VII SP Serock
3. Katarzyna SARABACHA kl. VII SP 

Serock

SPORT

I Memoriał Tenisa Stołowego im. Stanisława Ściechury
W sobotę 13 kwietnia w hali sportowej 

Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych odbył się zorganizowany przez Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Serocku I Memariał im. 
Stanisława Ściechury w Tenisie Stołowym. 
W turnieju wzięło udział 150 osób w 4 kate-
goriach dla dzieci i młodzieży oraz w 2 kate-
goriach dla dorosłych. 

Turniej otworzył Burmistrz Miasta i Gminy 
Serock, Artur Borkowski. W otwarciu turnieju 
wzięła również udział małżonka Stanisława 

Ściechury Pani Czesława Ściechura, a także jego 
najbliżsi przyjaciele Panowie Grzegorz Mościc-
ki i Marek Łazowski oraz wielu innych gości 
i uczestników turnieju. Rywalizacja w czasie 
rozgrywek była bardzo zacięta, a ilość zgłoszo-
nych osób do turnieju świadczy o popularności 
tej dyscypliny w naszym mieście. Współza-
wodnictwo sportowe nie było jednak najważ-
niejszą ideą tego przedsięwzięcia. Zarówno or-
ganizatorzy jak i sami zawodnicy chcieli uczcić 
pamięć Pana Stanisława Ściechury.

Zapisał się on bowiem złotymi zgłoskami 
w historii sportu, w naszym mieście i regio-
nie, a w szczególności w propagowaniu i roz-
woju tenisa stołowego.

Jak wspominają go przyjaciele i wycho-
wankowie był „od zawsze wiernym działa-
czem i kibicem sportowym”. Ostatnie pół-
wieku sportu w Serocku jest nierozłącznie 
związane z Panem Stanisławem. Jego zaanga-
żowanie w popularyzację sportu było bardzo 
duże. W dzisiejszych czasach, dla niektórych, 

Skąd przykicał wielkanocny zając? Jaki jest 
najważniejszy symbol Świąt Wielkanocnych? Na 
te i inne pytania znają już odpowiedź dzieci bio-
rące udział w spotkaniu rozpoczynającym projekt 
CKiCz w Serocku pn. "Operacja na otwartej Książce". 
Po gawędzie, dzieci wzięły udział w warsztatach „Wy-
cinanki Pani Janki”. Pani Janina dała się poznać jako 
ciepła osoba pełna pasji do tworzenia m.in. wycina-
nek kurpiowskich i tę niesamowitą energię i wiedzę 
przekazała uczestnikom warsztatów. Tak minął ko-
lejny dzień wprowadzający nas w świąteczny nastrój!

Projekt dofinansowany ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z funduszy promocji Kultury w ramach programu 
"Partnerstwo dla Książki 2019”.

CKiCz w Serocku

KULTURA

Gawęda o zwyczajach, tradycjach i symbolach Wielkanocnych

KULTURA

Warsztaty tworzenia palm wielkanocnych

KULTURA

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne

W Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku odbyły się rodzinne warsztaty tworzenia palm wielkanocnych. Z propozycji mogli  skorzystać 
wszyscy, niezależnie od wieku.

Uczestnicy warsztatów, ci młodsi i ci starsi uczyli się sztuki tworzenia tradycyjnych polskich ozdób na Niedzielę Palmową. Do wykonania 
palmy wielkanocnej wykorzystaliśmy przede wszystkim gałązki wierzby (tzw. bazie, kotki), żywe kwiaty, bukszpan, borówkę, kolorowe tasiemki 
oraz kwiatki wykonane z bibuły, które są jednym z podstawowych elementów barwnych palemek. Większość dzieci szybko zrozumiała schemat 
zaplatania poszczególnych elementów i samodzielnie decydowała o ich doborze do swojego dzieła. Efekty wytrwałej pracy w postaci pięknych 
palm wielkanocnych wszyscy mogli zaprezentować podczas Niedzieli Palmowej.

Od Pań prowadzących warsztaty: Moniki i Małgosi dowiedzieliśmy się, że „poświęcona palma chroni ludzi, zwierzęta, domy i pola przed 
urokami, ogniem i wszelkim złem, a wystawiana podczas burzy w oknie chroni dom przed piorunami”.

CKiCz w Serocku

Centrum Kultury i Czytelnictwa zaprasza do udziału w Korowodzie pn. „San Serock” na wzór nowoor-
leańskiej fiesty w dniu 25 maja br. (sobota) podczas Wojciechowego Świętowania. W związku z tym wyda-
rzeniem zapraszamy na spotkanie organizacyjne w dniu 7 maja, godz. 15:00 do sali konferencyjnej w Urzę-
dzie Miasta w Serocku.

Aby wziąć udział w korowodzie należy wypełnić kartę zgłoszeniową i przesłać ją drogą mailową na 
adres: biuro@kultura.serock.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Centrum Kultury i Czytelnictwa ul. Puł-
tuska 35 w terminie do 17 maja br.

Więcej informacji udzielą pracownicy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. Prosimy o potwier-
dzenie przybycia na spotkanie telefonicznie 22 782 80 70 lub mailowo do 29 kwietnia br.

CKiCz w Serocku
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SPORT

Sukces!!!
Uczeń Szkoły Podstawowej w Zegrzu, Dariusz Joński zajął IV miejsce w Mazowieckim Indywidualnym Biegu Przełajowym w kategorii 

rocznik 2004. Bieg odbył się w Kamionie k. Sochaczewa, na dystansie 1500 metrów. Dzięki osiągnięciu czwartego miejsca, Darek zakwalifikował 
się do biegu ogólnopolskiego. Gratulacje dla zawodnika i nauczycieli w-f ze SP w Zegrzu.

OSiR

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

może być zabawne lub nawet śmieszne to, że 
Pan Stanisław potrafił przyjechać spychaczem 
z Dzierżenina do Serocka, żeby wyrównać bo-
isko, a prywatny trabant Pana Stanisława był 
podstawowym środkiem transportu na zawo-
dy dla zawodników na całym Mazowszu. Jako 
organizator sportu Pan Stanisław był wspa-
niałym, bezinteresownym człowiekiem, ale 
przede wszystkim był trenerem. Jego pasja do 
tenisa stołowego zarażała innych.

Był Ojcem Mistrzyni Polski, dziadkiem 
i trenerem wielu innych czołowych zawod-
niczek na szczeblu gminnym, powiatowym 
czy wojewódzkim. Jego działalność na rzecz 
tenisa stołowego obejmowała całą naszą 
gminę, a jako członek Polskiego Związku 
Tenisa Stołowego kształtował rozwój tego 
sportu w zakresie ogólnopolskim. Do końca 
życia był wierny swojej pasji, o czym świad-
czy logo Polskiego Związku Tenisa Stołowe-
go wyryte na jego nagrobku.

Memoriał jest nie tylko formą uczczenia 
pamięci Pana Stanisława, ale także kontynu-
acją jego spuścizny. Nie byłoby to możliwe 
bez udziału córki Pana Stanisława Pani Bar-
bary Klik, która kontynuuje jego dzieło, jako 
koordynator tenisa stołowego w naszej 
gminie. W tym miejscu należy podkreślić, 
że zarówno memoriał jak i obecna dzia-
łalność Sekcji Tenisa Stołowego przy OSiR 
w Serocku nie byłyby możliwe bez zaangażo-
wania i mozolnej pracy Pani Barbary, ale tak-

że pozostałych instruktorów tenisa stołowego 
OSiR: Zbigniewa Chodkowskiego, Piotra Ple-
chawskiego, Magdaleny Klik i Krzysztofa Szy-
mańskiego, którym serdecznie dziękujemy za 
mozolną i trudna pracę z dziećmi i młodzieżą 
naszej gminy.

WYNIKI TURNIEJU 
Skrzatki - 1 m - Julia Szulakowska, 2 m 

-Liliana Tylka, 3 m - Hanna Sokołowska 
Skrzaci - 1 m -Andrzej Szelejewski, 2 m 

-Jakub Nowak, 3 m - Tomasz Krysicki.
Żaczki -1 m - Julia Tylka, 2 m - Zuzanna 

Mulik, 3 m - Marta Rosińska.
Żacy - 1 m Adam Smoter, 2 m - Olaf 

Szczegelniak, 3 m - Jan Sztolsztener.

Młodziczki - 1 m -Anna Zdunek, 
2 m - Anna Mulik, 3 m - Natalia Śledziewska.

Młodzicy - 1 m - Alan Cyps albo Zyps, 
2 m - Szymon Wołowczyk, Adam Wójcik.

Kadetki - 1 m Katarzyna Trochimiuk, 
2 m - Marta Harazińska, 3 m - Dagmara 
Czestkowska

Kadeci - 1 m - Dawid Staniszewski, 
2 m - Józef Żuchowski, 3 m Rafał Łukasiewicz.

Open Kobiet -1 m - Małgorzata Zdunek, 
2 m - Marta Mierzwa, 3 m - Renata Szulecka.

Open Mężczyzn - 1 m - Adam Kłosiński, 
2 m -Jarosław Klamut, 3 m - Rafał Michalik.

Przyjaciele - 1 m - Rafał Michalik, 
2 m - Daniel Koroś, 3 m - Adam Łabędż.

Hubert Legiędź OSiR Serock
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