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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. 

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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22 czerwca odbędzie się kolejne wido-
wisko obrzędowe organizowane w ramach 
projektu Rola Folklora – czyli serockie po-
szukiwania ludowej obrzędowości i gawędy 
o dawnych zwyczajach. 

Przez kilka tygodni grupa teatralna i wo-
kalno-muzyczna przygotowują się pod okiem 
instruktorek: Ani Kutkowskiej i Bogusi Se-
giet, by podczas Wianków zaprezentować wi-
dowisko oparte na dawnych zwyczajach Nocy 
Kupały. 

Tego wieczora na serockiej plaży zapłoną 
sobótki, a w nich mieszanki ochronnych ziół. 

Będą skoki przez płomienie i kąpiele w Nar-
wi. Będą miłosne pieśni śpiewane przez uro-
cze Serocczanki i kupalnockowe uciechy. Bę-
dzie także rzucanie wianków na wodę. 

Zachęcamy Państwa do ubrania się tego 
dnia na biało i przystrojenia głów wiankami. 

Beneficjentem projektu Rola Folklora – 
czyli serockie poszukiwania lokalnej obrzę-
dowości i gawędy o dawnych zwyczajach jest 
Miasto i Gmina Serock. Przedsięwzięcia w 
ramach projektu będą realizowane przez cały 
rok. Grupy warsztatowe: teatralne i wokalno-
-muzyczne będą przygotowywały się jeszcze 

do widowiska dożynkowego we wrześniu 
i szczodrogodowego w grudniu. 

Zachęcamy Państwa do udziału w kolej-
nych warsztatach i widowiskach, a także do 
dzielenia się swoimi wspomnieniami o zwy-
czajach i lokalnych tradycjach. Spiszemy je, 
opracujemy i uwiecznimy na kartach seroc-
kiej publikacji. Pod koniec roku zaprezentu-
jemy również wystawę podsumowującą pro-
jekt. 

Projekt realizowany jest przez Referat 
Komunikacji Społecznej UMiG w Serocku 
tel. 22 782 88 43.

Z Okazji 

Dnia Dziecka,
wszystkim dzieciom małym i dużym

życzę samych beztroskich chwil, 
słonecznych dni i wiele radości.

Niech spełnią się Wasze najskrytsze marzenia,
a każdy dzień będzie nową, wspaniała przygodą,

którą przyjdzie Wam przeżyć  
z najlepszymi przyjaciółmi.

Artur Borkowski
Burmistrz Miasta i Gminy Serock
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GEODEZJA

Spotkanie z wójtami w sprawie drogi

GEODEZJA

Inicjatywa lokalna 
narzędziem do poprawy komfortu życia

INWESTYCJE

Roliczenie końcowe pożyczek z WFOŚiGW

Z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy 
Serock, w dniu 16 maja 2019 r. odbyło się spo-
tkanie z Wójtem Gminy Pokrzywnica i Wójtem 
Gminy Zatory. Spotkanie dotyczyło wykorzy-
stania do ruchu powszechnego drogi techno-
logicznej usytuowanej wzdłuż zapory bocznej 
Jeziora Zegrzyńskiego na odcinku Łacha – Ho-
lendry, gm. Zatory. Droga jest obecnie wyłączo-
na z ruchu i znajduje się w zarządzie Państwo-
wego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
Droga wymaga równania nawierzchni i żwiro-
wania. Naprawa drogi i zapewnienie środków 
do jej utrzymania zagwarantuje sprawniejszą 
komunikację dla mieszkańców miejscowości 
Gąsiorowo (w szczególności rejon Tusina), Ko-
paniec i Stawinoga z gminą Serock i drogami 
krajowymi. Uregulowanie kwestii przejazdu 

wzdłuż brzegu Narwi jest korzystną alterna-
tywą dla - z trudem utrzymywanych w stanie 
przejezdności - duktów leśnych w Gąsiorowie. 

Obecni na spotkaniu wyrazili chęć wza-
jemnej partycypacji w kosztach utrzymania 

drogi. Ponadto w najbliższym czasie zosta-
nie zawarte porozumienie trójstronne po-
między gminami, które ureguluje wspólne 
działania podejmowane wobec drogi wzdłuż 
lewobrzeżnej zapory bocznej Jeziora. Wy-
pracowanie wspólnego stanowiska gmin 
umożliwi przejęcie w utrzymanie drogi od 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie. Mamy nadzieję, że dzięki zaangażo-
waniu gminy Serock, Pokrzywnica i Zatory 
uda się poprawić stan drogi i jej dostępność, 
by zapewnić komfortowy i bezpieczny dojazd 
mieszkańcom.

O dalszych działaniach będziemy Pań-
stwa informowali w najbliższym czasie.

Referat Gospodarki Gruntami, 
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

W bieżącym roku upływa termin osią-
gnięcia efektu ekologicznego oraz dostarcze-
nia końcowego rozliczenia z realizacji zada-
nia pn. „Poprawa efektywności energetycznej 
budynku szkoły w Serocku.” Przypomnijmy, 
iż w ramach zakończonego w ubiegłym roku 
zadania dokonana została m.in. wymiana 
wyeksploatowanych i nieekonomicznych 
kotłów oraz zabudowa nowych.  Wymienio-
ne zostały kotły gazowe zasilające całą część 
technologiczną centralnego ogrzewania wraz 
z armaturą niezbędną do ich prawidłowe-
go funkcjonowania oraz zasilenie budynku 
w c.w.u. Zastosowanie nowoczesnych tech-
nologii i urządzeń bez wątpienia przyczyniło 
się do oszczędności w zużyciu gazu, a przede 
wszystkim, poprzez redukcję emisji zanie-

czyszczeń, ma nieoceniony wpływ na jakość 
powietrza którym oddychamy. 

Realizacja zadania została dofinanso-
wana przez WFOŚiGW w ramach pożyczki 
przyznanej Miastu i Gminie Serock w kwocie 
116 200,00 zł. Udzielona pożyczka podle-
ga częściowemu umorzeniu w wysokości 
do 20% wykorzystanej kwoty po spełnieniu 
warunków określonych w Zasadach udziela-
nia dofinansowania ze środków WFOŚiGW 
w Warszawie oraz Programie pn. Ograni-
czenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
zmniejszenie zużycia energii cieplnej oraz wy-
korzystanie odnawialnych źródeł energii.

go oraz dostarczenia końcowego rozli-
czenia z realizacji zadania pn. „Poprawa 
efektywności energetycznej na terenie 
gminy Serock w miejscowościach: Ja-
dwisin, Serock, Izbica, Borowa Góra, 
Jachranka,” w ramach którego dokonano 
montażu nowoczesnych opraw oświetle-
nia LED w miejsce nieekonomicznych 
opraw oświetleniowych sodowych. Łącz-
nie w ramach zadania zamontowano 
150 sztuk nowych opraw oświetlenia LED. 

 Realizacja zadania została dofinanso-
wana przez WFOŚiGW w ramach pożyczki 
przyznanej Miastu i Gminie Serock w kwo-
cie 203 000,00 zł. Udzielona pożyczka pod-
lega częściowemu umorzeniu w wysokości 
do 20% wykorzystanej kwoty po spełnieniu 
warunków określonych w Zasadach udziela-
nia dofinansowania ze środków WFOŚiGW 
w Warszawie oraz Programie pn. Moderniza-
cja oświetlenia elektrycznego.

W roku bieżącym również planuje-
my realizację inwestycji, zwłaszcza tych 
w dziedzinie ochrony wód i ochrony po-
wietrza, które zostaną zrealizowane przy 
udziale dofinansowania w formie prefe-
rencyjnych pożyczek. W ramach tych in-
westycji dofinansowaniu podlegać będą 
przedsięwzięcia z zakresu gospodarki ście-
kowej polegające na budowie lub przebu-
dowie istniejących sieci kanalizacyjnych, 
budowie podłączeń budynków do sieci ka-
nalizacji zbiorczej, ograniczeniu emisji za-
nieczyszczeń do powietrza, oszczędności 
energii cieplnej w tym termomoderniza-
cja budynków i modernizacja oświetlenia 
elektrycznego.

Referat Przygotowania                                                                          
i Realizacji Inwestycji

Otwartość  samorządu na inicjatywy 
ma głównie na celu włączenie mieszkańców 
w rozwiązywanie problemów lokalnych. Dzi-
siaj żaden samorząd w Polsce nie rozwiąże 
sam wszystkich problemów, z jakimi mierzy 
się lokalna społeczność, dlatego, jeżeli poja-
wiają się zainteresowani, którzy chcą włączyć 
się aktywnie w realizację zadań trzeba stwo-
rzyć im do tego warunki. Jeżeli określona gru-
pa mieszkańców widzi problem, chce go roz-
wiązać i ma propozycję to warto wykorzystać 
ten potencjał. Temu właśnie służy instytucja 
inicjatywy lokalnej, wprowadzona do ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie nowelizacją z 2010 r.

Jak wskazuje definicja ustawowa inicja-
tywa lokalna to szczególna  forma współpra-
cy przy realizacji zadania 
publicznego podejmowana 
przez jednostki samorządu 
terytorialnego i mieszkań-
ców. Istotą inicjatywy lokal-
nej jest to, że zadanie realizo-
wane jest wspólnie. Oznacza 
to w praktyce wspólne za-
planowanie przedsięwzięcia, 
realizację i odpowiedzial-
ność za nie, które biorą na 
siebie mieszkańcy i właściwe 
jednostki organizacyjne sa-
morządu. Inicjatywa lokalna 
nie jest tożsama ze zleceniem 

zadania mieszkańcom, gdzie wybiera się wy-
konawcę, kontroluje się go i rozlicza. Zgodnie 
z ustawą strony umowy o realizację inicjatywy 
lokalnej są równe i określają wzajemne zadania 
oraz odpowiedzialność jako współrealizatorzy 
zadania publicznego. Inicjatywa lokalna jest 
najwyższą formą partycypacji obywatelskiej, 
gdzie mieszkańcy biorą współodpowiedzial-
ność za zrealizowanie zadania. 

Mieszkańcy w ramach inicjatywy lokal-
nej we współpracy z gminą mogą w sposób 
realny zmieniać swoje otoczenie, np. zbu-
dować plac zabaw, parking czy chodnik. 
Inicjatywa integruje społeczność lokalną 
wokół wspólnych przedsięwzięć. Daje także 
możliwość podejmowania wielu różnorod-
nych działań, od dofinansowania obiadów 

dla bezdomnych, przez 
jednorazowe imprezy, 
cykliczne zajęcia, aż 
do inwestycji drogo-
wych. Scalenie zasobów 
obywateli i samorządu 
pozwala w efekcie na 
realizację istotnych dla 
mieszkańców przedsię-
wzięć, a wkład miesz-
kańców w ich realizację 
powoduje, że w więk-
szym stopniu poczuwają 
się oni do odpowiedzial-
ności za ich efekty.

Inicjatywę lokalną stosuje wiele samorzą-
dów, m.in. Warszawa, Bydgoszcz, Częstocho-
wa, miasto Iława, powiat iławski, gmina Sadki 
czy gmina Rajcza. Dotychczas rzadziej ten in-
strument wykorzystywały samorządy regio-
nalne, ale stosuje go od 2016 r. województwo 
małopolskie. Podstawą do uruchomienia ini-
cjatywy lokalnej jest uchwała rady gminy/po-
wiatu/sejmiku województwa określająca tryb 
i kryteria oceny wniosków. W naszej gminie 
obowiązuje Uchwała Nr 350/XXXIII/2017 
Rady Miejskiej w Serocku z dnia 15 maja 
2017 r. w sprawie trybu i szczegółowych kry-
teriów oceny wniosków o realizację zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. 

Punktem wyjścia inicjatywy lokalnej jest 
wniosek kierowany do organu wykonawczego 
jednostki samorządu terytorialnego (wójta/
burmistrza/prezydenta, zarządu powiatu, za-
rządu województwa) przez grupę mieszkań-
ców (samodzielnie albo za pośrednictwem 
organizacji pozarządowej) o wsparcie reali-
zacji zadania publicznego. Mieszkańcy we 
wniosku muszą wykazać swój wkład w reali-
zację inicjatywy, np. w postaci własnej pracy 
czy też wkładu rzeczowego lub finansowego. 
Każdy z tych wkładów ma określoną wartość 
i obniża koszt realizacji zadania publicznego. 

Kluczem dla realizacji takiego modelu 
jest: po stronie administracji jej otwartość 
na aktywność mieszkańców; po stronie 
mieszkańców zaś potrzeba lub chęć szyb-

kiego poprawienia własnego komfortu ży-
cia bądź rozwiązania określonego proble-
mu społecznego. Po stronie samorządu jest 
ocena pomysłu mieszkańców i uznania go 
za celowy lub nie. Samorząd jako realiza-
tor zadania, jest uprawniony do podjęcia 
decyzji pozytywnej lub negatywnej, co do 
wspólnego przedsięwzięcia z mieszkań-
cami. Decyzja samorządu powinna być 
jednak oparta na obiektywnych znanych 
wszystkim zasadach oceny.  Dlatego waż-
nym jest  określenie trybu i szczegółowych 
kryteriów oceny wniosków jakie złożą 
mieszkańcy.

  JAK ROBIĄ TO INNI:
Program inicjatyw lokalnych w Bydgosz-

czy pod nazwą „25/75” polega na współdziała-
niu mieszkańców oraz miasta. Stowarzyszenia 
bydgoszczan, którym uda się zebrać środki na 
realizację inwestycji na poziomie 25 procent, 
mogą liczyć na realizację zadania w bieżącym 
roku budżetowym. W ten sposób osiedlowe 
ulice o niewielkim znaczeniu dla komunikacji 
mogą szybciej zyskać nowe nawierzchnie lub 
zostać wyposażone w dodatkową infrastruk-
turę np. chodniki i miejsca postojowe. Do tej 
pory zrealizowano wszystkie zadania zgłoszo-
ne przez mieszkańców, które spełniały wymo-

gi formalne. Członkami stowarzyszeń mogą 
być wyłącznie osoby prywatne – wynika to 
wprost z ustawy.

Celem programu jest zwiększenie ak-
tywności obywatelskiej mieszkańców mia-
sta dla wspólnego, a przede wszystkim szyb-
szego wykonania zadań publicznych gminy.

Czy inicjatywa lokalna w Serocku może 
być jednym z pomysłów na rozwiązanie pro-
blemu niewystarczającego uzbrojenia silnie 
rozwijających się obszarów Gminy? Zachęca-
my Państwa do dyskusji na ten temat i kiero-
wania własnych przemyśleń na adres konsulta-
cje@serock.pl.

Podejście do inicjatywy 
lokalnej jako narzędzia 
aktywności mieszkańców jest 
faktycznym wyrazem realizacji 
idei partycypacji społecznej 
mieszkańców w sprawach 
publicznych. Model ten kładzie 
nacisk na inicjatywę jako 
narzędzie, w ramach którego 
mieszkańcy aktywizują się 
i wspólnie chcą podjąć oraz 
zrealizować jakieś działanie 
z partnerem jakim jest samorząd.

Koniec listopada 2019 r. to także 
termin osiągnięcia efektu ekologiczne-
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OCHRONA ŚRODOWISKA

Wyniki konkursu 3/2019 w ramach KSOW

OCHRONA ŚRODOWISKA

Piknik ekologiczny na serockim rynku

Informujemy, że w dniu 7 maja 2019 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął listę ocenionych operacji Partnerów KSOW w kon-
kursie 3/2019 w ramach Planu Operacyjnego na lata 2018-2019 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Mazowiec-
kiego na 2019 roku. Na liście znalazły się dwie operacje, które będą realizowane przez Miasto i Gminę Serock. Po weryfikacji pod względem 
merytorycznym i formalnym, m.in. kątem zgodności z zakresem operacji, niezbędności do osiągnięcia jej celu i racjonalności zostały one 
wysoko ocenione przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Operacja pn. „Produkty pszczele możliwością rozwoju obszarów wiejskich gmi-
ny Serock” w działaniu 13 zdobyła w procesie oceny 14 punktów i zajęła tym samym 1 miejsce. Kwota dofinansowania na operację wynosi 
17 546,70 zł. Operacja pn. „Udział w Targach Turystycznych Wypoczynek 2019 Toruński Festiwal Smaków” w działaniu 10 zdobyła 14 punktów 
znalazła się na 3 miejscu. Dofinansowanie tej operacji określono na kwotę 8 024,15 zł. 

W sobotę 27 kwietnia 2019 r. na serockim 
rynku odbył się Piknik Ekologiczny. Tema-
tem przewodnim tegorocznego pikniku była 
walka z niską emisją i sposoby walki ze smo-
giem. Podczas pikniku działało stoisko edu-
kacyjne, w którym mieszkańcy mogli uzyskać 
informacje: w jaki sposób należy prawidłowo 
palić w domowych paleniskach, jak powsta-
je smog, a także jakie są skutki stosowania 
niewłaściwego opału.  Na stoisku Urzędu 
Miasta i Gminy Serock, pracownicy Referatu 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
udzielali mieszkańcom informacji na temat 
właściwego postępowania z odpadami ko-
munalnymi i ich poprawnej segregacji. Funk-
cjonował również punkt zbiórki surowców 
wtórnych oraz zużytego sprzętu elektryczne-
go i elektronicznego, w którym mieszkańcy 
mogli wymienić zebrane nakrętki, baterie, 
makulaturę czy plastikowe butelki na sa-
dzonki drzew liściastych i kwiaty. Na naj-
młodszych czekały edukacyjne ekozagadki 

i ekokolorowanki, promujące prawidłowe po-
stawy ekologiczne. W zamian za rozwiązanie 
zadania dzieci otrzymywały drobne upomin-
ki. Podczas pikniku skosztować można było 
także smakołyki specjalnie przygotowane na 
ten dzień przez działające na terenie miasta 
i gminy Serock koła gospodyń wiejskich. 

Wszystkim odwiedzającym nasze stoisko 
serdecznie dziękujemy i do zobaczenia za rok! 

Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa

INWESTYCJE

Modernizacja drogi w miejscowości Cupel
W dniu 17 maja br.  podpisana zosta-

ła przez Miasto i Gminę Serock oraz Za-
rząd Województwa Mazowieckiego umowa 
o przyznanie dotacji ze środków budżetu 
Województwa Mazowieckiego z przezna-
czeniem na realizację przedsięwzięcia pn. 
“Modernizacja drogi gminnej nr 180431W 
ul. Arciechowskiej w miejscowości Cupel – 

odcinek od km 0+18 do km 0+600 (etap I).”  
Wniosek o przyznanie dotacji na realizację 
tego zadania został złożony przez Miasto 
i Gminę Serock w grudniu 2018 r. Przyznana 
kwota dotacji stanowi 165 000,00 zł. i zosta-
nie przeznaczona na modernizację wskaza-
nej drogi gminnej, poprzez m.in. wykonanie 
warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z beto-

nu asfaltowego, budowę zjazdów indywidual-
nych, profilowanie i wzmocnienie pobocza, 
montaż progów zwalniających oraz wyko-
nanie oznakowania pionowego i poziomego. 
Rozpoczęcie realizacji zadania przewidziane 
jest na czerwiec br.

Referat Przygotowania                                                                          
i Realizacji Inwestycji

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zaproszenie opracowane przez Miasto i Gminę w Serocku
Operacja współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

GOSPODARKA KOMUNALNA

Podłączenie gazu do budynku wielorodzinnego 
przy ulicy Pułtuskiej 43 w Serocku

Od kilku lat realizowane są zadania zawar-
te w Uchwale Nr 160/XVI/2015 Rady Miej-
skiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2015 roku 
w sprawie uchwalenia planu gospodarki ni-
skoemisyjnej dla Miasto i Gmina Serock. Jed-
nym z głównych zadań jest ograniczenie emi-
sji spalin z budynków wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy oraz wspólnot 
zarządzanych przez Miejsko–Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Serocku. 

Zgodnie z założeniem programu na lata 
2018 – 2022 zaplanowane zostało wsparcie 

organizacyjne i finansowe przy wybudowaniu 
przyłączy gazowych i instalacji wewnętrznej 
we wspólnotach w Serocku przy ul. Pułtuskiej 
39, 41, 43, 45 oraz Nasielskiej 1. Celem jest 
wyeliminowanie blisko 80 przestarzałych pie-
ców węglowych i zastąpienie ich niskoemisyj-
nymi  piecami gazowymi. Realizacja planów 
będzie miała znaczący wpływ na ograniczenie 
emisji gazów i pyłów na terenie miasta. 

Działania zmierzające do ograniczenia 
emisji zanieczyszczeń podjęte zostały przez 
Miejsko–Gminny Zakład Gospodarki Komu-

nalnej w Serocku już w 2016 r. Opracowano 
wtedy koncepcje gazyfikacji bloków miesz-
kalnych przy ul. Pułtuskiej 39, 41, 43, 45 
i ul. Nasielskiej 1 w Serocku. 

W pierwszej połowie maja wykonano 
wewnętrzną instalację gazową w budynku 
przy ul. Pułtuskiej 43. Wykonawcą była firma 
„Aras” z siedzibą Budy Ciepielińskie 2, 06-114 
Pokrzywnica. Obecnie trwają prace końcowe, 
polegające na podłączaniu dwufunkcyjnych 
pieców gazowych w poszczególnych lokalach.

MGZGK

GOSPODARKA KOMUNALNA

Nowe nasadzenia drzew w Serocku, Zegrzu i Wierzbicy
W minionych dniach w pasach drogo-

wych miasta i gminy Serock posadzonych 
zostało przeszło 40 drzew. 

W pasie drogowym ulicy Pułtuskiej 
posadzonych zostało 10 klonów czer-
wonych Royal Red, w pasie drogowym 
ulicy Groszkowskiego w Zegrzu – 14 lip 
drobnolistnych, natomiast w pasie dro-
gowym dawnej drogi krajowej w Wierz-
bicy – 18 klonów zwyczajnych. Wszyst-

kie posadzone gatunki drzew doskonale 
sprawdzają się w nasadzeniach miejskich. 
Wytrzymują okresową suszę, tolerują  za-
nieczyszczenia powietrza, trudne warunki 
glebowe i są mrozoodporne. 

Drzewa posadzone w Zegrzu są konty-
nuacją nasadzeń z ubiegłego roku, w którym 
w pasie drogowym ulicy Groszkowskiego po-
sadzonych zostało już przeszło 30 Lip drob-
nolistnych. 

Klony czerwone posadzone w cen-
trum Serocka, będą regularnie przycinane 
i z czasem utworzą dekoracyjny szpaler 
drzew, których główną ozdobą są błyszczą-
ce, od wiosny do jesieni purpurowoczer-
wone liście.

Drzewa posadzone w Wierzbicy to nasa-
dzenia uzupełniające - zastąpią ubytki w sta-
rym kilkudziesięcioletnim drzewostanie.

MGZGK
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30 rocznica czerwcowych wyborów 1989 r.
Mija 30 lat od pierwszych w powojennej 

Polsce częściowo wolnych wyborów parla-
mentarnych. Odbyły się 4 czerwca 1989 roku, 
w efekcie porozumień wypracowanych pod-
czas obrad Okrągłego Stołu - jednego z naj-
ważniejszych wydarzeń w powojennej hi-
storii Polski. Ówczesne PRL-owskie władze, 
demokratyczna opozycja oraz strona kościel-
na uzgodniły wówczas szereg zmian w tym 
m.in. zasady dotyczące wyborów. Obsada 
65% miejsc w Sejmie zagwarantowana została 

rządzącym (299 miejsc), pozostałe mandaty 
poselskie (161) oraz wszystkie mandaty se-
natorskie (100) w nowo utworzonym Senacie 
obsadzone miały zostać zgodnie z wynikami 
demokratycznych wyborów. 

Wybory zakończyły się zdecydowanym 
zwycięstwem opozycji solidarnościowej 
zorganizowanej wokół Komitetu Obywatel-
skiego, którego kandydaci zdobyli wszystkie 
mandaty poselskie przeznaczone dla bezpar-
tyjnych, a także objęli 99 miejsc w Senacie. 

Obóz PRL-owski poniósł nie tylko poraż-
kę lecz wręcz klęskę, gdyż przegrali niemal 
wszyscy kandydaci z tzw. listy krajowej, obej-
mującej większość przywódców reżimu. 

Wybory czerwcowe znacząco przyspie-
szyły zmiany polityczne i ustrojowe w kraju. 
Polska stała się pierwszym państwem bloku 
wschodniego, w którym przedstawiciele opo-
zycji demokratycznej uzyskali realny wpływ 
na sprawowanie władzy.

IPiTR

Szkoła w Zegrzu sięga po środki zewnętrzne

Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu”

Darmowy podręcznik na rok szkolny 2019/2020

Szkoła Podstawowa w Zegrzu kolejny 
raz sięga po środki zewnętrzne. Tym razem 
przygotowano wniosek o przyznanie po-
mocy finansowej z budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego 
Programu Dofinansowania Pracowni Infor-
matycznych i Językowych” na utworzenie 
w szkole nowoczesnej pracowni językowej. 

Wniosek został pozytywnie zaopiniowa-
ny przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
i złożony w Urzędzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Mazowieckiego.

Uzyskaną pomoc planuje się przeznaczyć 
na wyposażenie pracowni w:

- 24 stanowiska uczniowskie ze słuchaw-
kami, mikrofonem, pulpitem z regulacją siły 
dźwięku, przyciskiem zgłaszania chęci odpo-
wiedzi i sygnalizacją diodową (maksymalna 
liczebność grup),

- rejestrator cyfrowy 24 ścieżkowy,
- zestaw dla nauczyciela zawierający pulpit 

zarządzający zestawem komputerowym z od-
powiednim oprogramowaniem (możliwość 
tworzenia dowolnych grup 2-6 osobowych, lo-
sowych lub dowolnie konfigurowanych), tablet 
umożliwiający sterowanie pracownią z każdego 
miejsca sali, słuchawki lektorskie z mikrofonem,

- monitor interaktywny o dobrej rozdziel-

czości i przekątnej ekranu  pozwalającej na 
dobrą widoczność

- nowoczesne ścienne głośniki audio da-
jące lepszą jakość dźwięku.

Nauka w takiej pracowni podczas zajęć lek-
cyjnych i pozalekcyjnych  zachęci uczniów do 
wykonywania ćwiczeń, rozwijania swoich umie-
jętności, zdobywania nowej wiedzy, zachęci do 
aktywnego udziału w konwersacji. Pozwoli na 
swobodny i głośny trening wymowy, doskona-
lenie dialogów, a także przełamywanie wstydu 
i oporu przed rozmowami w obcym języku. 

Wkrótce rozstrzygnięcie konkursu.
SP Zegrze

W dniu 29 kwietnia br. Burmistrz Miasta i Gminy Serock złożył wniosek o dofinansowanie 4 stołówek szkolnych. Dofinansowanie jest moż-
liwe z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019-2023. W ramach tego programu szkoły podstawowe będą mogły doposa-
żyć i poprawić standard stołówek szkolnych. Maksymalna kwota wsparcia finansowego do każdej szkoły objętej wnioskiem wynosi 80.000,00 zł.

ZOSiP

W roku szkolnym 2019/2020 rodzice uczniów szkół podstawowych nie muszą się martwić zakupem podręczników oraz ćwiczeń dla swoich 
dzieci. To szkoła zapewnia wszystkie materiały edukacyjne. Szkoły otrzymują dotację celową na podręczniki dla uczniów klasy III i VI szkoły 
podstawowej. Szkoły otrzymują również dotację na materiały ćwiczeniowe dla uczniów klas I – VIII szkoły podstawowej. Uczniowie klasy I, II, 
IV, V, VII i VIII szkoły podstawowej mają zapewnione bezpłatnie podręczniki (dotacja w latach poprzednich).

ZOSiP

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Do-
sina, Jadwisina, Ludwinowa Zegrzyńskiego                     
i Zegrza  wzięły udział w Mazowieckim Kon-
gresie Kół Gospodyń Wiejskich, który odbył 
się  na Uniwersytecie Przyrodniczo–Humani-
stycznym w Siedlcach. Na spotkaniu  podej-
mowano tematy związane z działalnością Kół 
Gospodyń Wiejskich, promocją zdrowego 
stylu życia oraz udziałem kobiet w życiu poli-
tycznym.  W trakcie obrad podkreślano waż-
ną rolę, jaką Koła pełnią w lokalnych społecz-
nościach. Dzięki przedsiębiorczości kobiet 
zrzeszonych w Kołach Gospodyń Wiejskich 
rozwijana jest działalność kulturalna, oświa-
towa, kultywowane są lokalne tradycje.

Podczas Kongresu goście mogli zapoznać 
się z bieżącą działalnością ARiMR przy sto-
isku informacyjno-promocyjnym. Pracow-
nicy Agencji odpowiadali m.in. na pytania 
związane  z funkcjonowaniem ustawy o Ko-
łach Gospodyń Wiejskich i udzielali porad 
w tym zakresie.

Kongres Kół Gospodyń Wiejskich

Laury Marszałka wręczone!
Znane są już wyniki XII edycji Konkursu 

o Laur Marszałka Województwa Mazowiec-
kiego dla mazowieckich producentów żyw-
ności za najlepszy produkt roku 2018.

Wśród wyróżnionych producentów in-
dywidualnych Laury zdobyły między innymi 
dwie mieszkanki naszej gminy: Pani Celina 
Nowakowska z Dosina za „Dosiniak” – chleb 
ziołowy (w kategorii wyroby piekarnicze) 
oraz Pani Magdalena Pietrzak z Gutów za 
„Porzeczkówkę Magdy” (w kategorii napoje). 
Serdecznie gratulujemy!

Referat Komunikacji Społecznej

W dniu 10 maja  odbyło się spotkanie in-
tegracyjne Serockiej Akademii Seniora. Tym 
razem - z inicjatywy liderki zegrzyńskich 
seniorów Bożenny Zalewskiej - zostało ono 
zorganizowane w pięknej sali dawnego Ka-
syna w Zegrzu. W spotkaniu oprócz człon-

ków SAS udział wzięła liczna grupa seniorów 
z Zegrza. Seniorzy zostali powitani przez 
organizatorów oraz przewodniczącego Rady 
Seniorów Piotra Kowalczyka, który poinfor-
mował zebranych o działalności Rady.    

Spotkanie urozmaicił występ grupy wokal-

nej seniorów. Grupa powstała niedawno i był to 
jej debiut. Występ rozpoczął hymn serockich 
seniorów, a potem śpiewano znane i lubiane 
piosenki. Dopełnieniem spotkania był słodki 
poczęstunek przygotowany przez seniorki.

Serocka Akademia Seniora

Spotkanie integracyjne seniorów
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Każdy kiedyś był dzieckiem
Wystawa stworzona przez Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich 

wspólnie z mieszkańcami Serocka - "Każdy kiedyś był dzieckiem", 
swoją premierę miała podczas wydarzenia Popołudnie w Izbie, zor-
ganizowanego w ramach Nocy Muzeów.  W ratuszu prezentowana bę-
dzie do 3 czerwca br., a następnie będzie można ją oglądać wzdłuż uli-
cy św. Wojciecha, przy budynku Izby,  gdzie zastąpi wystawę flisacką. 

Na ekspozycję składa się zbiór fotografii zrobionych do końca 
lat 50. XX w., przedstawiających serockie dzieci.

Wystawa obrazów 
„Moje pędzle, mój świat”

W serockim ratuszu, po raz kolejny, mogliśmy oglądać obrazy 
zamieszkałej w Serocku malarki, Anny Karwowskiej. Wystawa nosi-
ła tytuł „Moje pędzle, mój świat”. Jak czytamy na stronie interneto-
wej prowadzonej przez artystkę, obrazy inspirowane są podróżami, 
przyrodą i ludźmi, a gęsta faktura farby, pastelowe kolory zestawione 
w harmonijną całość są charakterystyczne dla jej warsztatu.

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.

Weź nie pytaj, weź płyń i jedź 
Od czerwca do września w weekendy 

i święta z serockiego molo można wyru-
szyć w sponsorowane przez Miasto i Gminę 
Serock rejsy promocyjne: statkiem po Je-
ziorze Zegrzyńskim oraz katamaranami na 
trasach: Serock - Kuligów - Popowo - Se-
rock i Serock - Jadwisin - Arciechów - Cu-
pel - Serock.

Do Serocka można przypłynąć rów-

nież z Warszawy. Statek „Zefir" wypływa 
z przystani "Barka Kurier" na Podzamczu 
(Bulwar Karskiego), około południa przy-
bija do pomostu na plaży w Serocku, aby 
po dwóch godzinach przeznaczonych na 
zwiedzanie miasta wyruszyć z powrotem 
do Warszawy.

Nową atrakcją dla turystów i mieszkań-
ców Serocka jest możliwość wypożyczenia 

skuterów, a już niebawem oferta rozszerzy 
się o rowery i samochody hybrydowe. Przy 
parku miejskim funkcjonuje kolejny rok 
stacja ładowania pojazdów elektrycznych. 
Nieustannie podejmujemy działania wpisu-
jące Serock w trendy smartcity. Staramy się 
również, aby #mobilnySerock wiązał się przy-
jazną formą podróżowania po gminie. 

Więcej na stronie www.serock.pl. 
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27 kwietnia 2019 roku spotkaliśmy 
się w sali widowiskowej Centrum Kultury  
na uroczystej sesji Rady Miejskiej zorga-
nizowanej z okazji Święta Patrona Serocka 
św. Wojciecha.

Po powitaniu gości przez Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej Mariusza Rosińskiego 
wysłuchaliśmy prelekcji prof. dr. hab. Rado-
sława Lolo o żywocie św. Wojciecha na przy-
kładzie scen z drzwi gnieźnieńskich.

W okolicznościowych przemówieniach 
Ryszard Czarnecki – Poseł do Parlamen-

Uczciliśmy pamięć patrona Serocka

28 kwietnia miała miejsce uroczysta Msza święta z okazji Święta Patrona Serocka. Ce-
lebrant – ksiądz proboszcz Dariusz Rojek - powitał władze samorządowe, przybyłe delegacje, 
poczty sztandarowe i zaproszonych gości. W kazaniu nawiązał do żywota świętego Wojciecha, 
przybliżył historię sprowadzenia relikwii patrona do Serocka, a we wspólnych modlitwach po-
prosił o Jego wstawiennictwo nad mieszkańcami Serocka. W oprawie liturgii znalazły się pieśni 
wykonane przez chór Cantores Adalberti.

współpracy oraz Dzierżoniowa, z którym ob-
chodzimy 15-lecie. O współpracy partnerskiej 
opowiedział Burmistrz Miasta i Gminy Serock 
Artur Borkowski. Nie zabrakło również wzru-
szających przemówień Sylwestra Sokolnic-
kiego i Jaroslava Karlika, którzy w 1999 roku 
jako ówcześni włodarze Serocka i Lanškroun 
nawiązali współpracę partnerską.

Istotnym punktem sesji było podpisa-
nie deklaracji dalszej współpracy pomiędzy 
samorządami. Ze strony Serocka podpisy-
wał je Burmistrz Artur Borkowski, ze strony 
Lanškroun – Miloš Smola – Zastępca Burmi-
strza, zaś ze strony Dzierżoniowa Burmistrz 
Dariusz Kucharski.

Tradycyjnie podczas uroczystej sesji Woj-
ciechowej wręczone zostały wyróżnienia za 
szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultu-
ry i sportu. Nagrodę za wysokie osiągnięcia 

w dziedzinie sportu odebrał Antoni Olszew-
ski, a za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kul-
tury wyróżnieni zostali Marzena Pietkiewicz 
i Michał Jung.

Sesję uświetnił występ chóru Cantores 
Adalberti, który w Roku Moniuszkowskim 
zaprezentował utwory Stanisława Moniuszki: 
Prząśniczkę i Krakowiaka oraz prawykonanie 
Serockiego Mazurka autorstwa mieszkanki 
Serocka Lucyny Dąbrowskiej.

27 kwietnia na serockim rynku odby-
ły się również Biegi Wojciechowe. Uczestni-
cy jak zwykle dopisali i licznie stanęli na star-
tach poszczególnych kategorii. Największe 
emocje towarzyszyły chyba dzieciom, które 
pokonywały swoje dystanse z wielkim zaan-
gażowaniem, dopingowane hucznie przez 
swoich bliskich.

tu Europejskiego, Piotr Uściński – Poseł na 
Sejm RP i Bożena Żelazowska reprezentująca 
Marszałka Województwa Mazowieckiego na-
wiązali do spuścizny, jaką polskim miastom 
zostawili ich patronowie. Wskazali również 

jak wiele europejskich miast łączy postać 
świętego Wojciecha.

W sesji udział wzięli również przedstawi-
ciele miast partnerskich Serocka – czeskiego 
Lanškroun, z którym obchodzimy 20-lecie 

Biegacze zmierzyli się w: VII Biegu Woj-
ciechowym na 10 km i na 5 km, Marszu Nor-
dic Walking i „rekreacyjnym” Biegu z książką. 
Wcześniej odbyły się III Mistrzostwa Powiatu 
Legionowskiego dzieci i młodzieży w biegach 
ulicznych. Serdecznie gratulujemy zwycięz-
com poszczególnych kategorii, a wszystkim 
uczestnikom dziękujemy za udział.
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Festyn świętowojciechowy co roku ścią-
ga do Serocka rzesze gości. Przybywają nie 
tylko mieszkańcy gminy, ale również jej sym-
patycy i turyści. Nie inaczej było w tym roku. 

25 maja, tradycyjnie ze stadionu miej-
skiego wyruszył barwny korowód, któremu 
tym razem towarzyszyło hasło „San Serock”. 
Poprowadził go zespół Vistula River Brass 

Band. Serocczanie jako mieszkańcy i przed-
stawiciele różnych środowisk działających 
na terenie gminy zaprezentowali się kolo-
rowo i radośnie we wspólnym przemarszu. 
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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

Ze sceny – zmierzających na rynek – witali: 
Przemek Sasha Żejmo i Małgorzata Czyżycka 
– artyści sceny kabaretowej – konferansjerzy 
tegorocznej imprezy.

Gości biorących udział w festynie powi-
tali przedstawiciele władz samorządowych: 
Burmistrz Miasta i Gminy Serock – Artur 
Borkowski oraz Przewodniczący Rady Miej-
skiej w Serocku  - Mariusz Rosiński, W towa-
rzystwie świętego Wojciecha życzyli miesz-
kańcom i gościom dobrej zabawy, ale również 
przypomnieli o patronacie św. Wojciecha, dla 
uczczenia którego organizowane są te wielkie 
obchody.

Święto Wojciechowe jest okazją do za-
prezentowania dorobku grup artystycznych 
działających w gminie. Przed publicznością 

wystąpiły dzieci i młodzież, których ze wzru-
szeniem dopingowali najbliżsi. Wiele emocji 
wzbudziły występy członków Teatru Piosenki 
Elżbiety Zapendowskiej. Hity po Polsku wy-
konał Zespół Dr Rock, którego wokalistka 
pochodzi z Serocka. 

Tego dnia na scenie stanęli również kor-
fballiści, którzy podczas ceremonii dekoracji 
uhonorowani zostali medalami i statuetkami. 
To ważna chwila dla serockich korfbaliistów, 
drużyna bowiem, która zawiązała się pod ko-
niec ubiegłego roku i tak naprawdę debiutuje 
na arenie sportowej, zdobyła już tytuł Mistrza 
Polski! Największe gratulacje!

Najmocniej oczekiwanym punktem pro-
gramu był bez wątpienia koncert Patrycji 
Markowskiej. Wokalistka, wspierana dzielnie 

przez rzesze fanów, wykonała swoje najwięk-
sze hity. 

Festynowi towarzyszyły również stoiska 
promocyjne i gastronomiczne. Nie zabra-
kło też placu zabaw dla dzieci. Na stoiskach 
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku i Staro-
stwa Powiatu Legionowskiego można było 
wygrać lokalne gadżety i otrzymać materiały 
promocyjne. 

Wspólne Wojciechowe Świętowanie za-
kończyło się pokazem sztucznych ogni. 

W imieniu Burmistrza Artura Borkow-
skiego serdecznie dziękujemy Państwu za 
wspólną zabawę, wsparcie i życzliwość. Dzię-
kujemy sponsorom i wszystkim osobom za-
angażowanym w organizację tegorocznego 
festynu. 
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KULTURA

Obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 
w serockiej książnicy

Każda książka żyje tyle razy, ile razy 
została przeczytana – ten cytat można od-
czytać bardzo dosłownie, mając na myśli 

konkretną książkę, stojącą bezużytecznie 
na półce. Promocji  czytania służy za-
tem organizowany corocznie w dniach 

8 - 15 maja Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. 
Rozpoczyna go tradycyjnie Dzień Bibliote-
karzy i Bibliotek 8 maja każdego roku. Tego 

KULTURA

Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

KULTURA

"Przyjęcie" kabaretu Czesuaf
Blisko przez dwie godziny na „Przyjęciu” kabaretu Czesuaf bawi-

li się widzowie zgromadzeni w dn. 27 kwietnia w sali widowiskowej 
CKiCz w Serocku. Gospodarzami „Przyjęcia” byli Olga Łasak, Tomek 
Nowaczyk, Wojtek Kowalczyk i Maciek Morze.

Są przyjęcia rodzinne, są przyjęcia bardziej lub mniej oficjalne, 
ale "Przyjęcie" kabaretu Czesuaf, to jedno z niewielu, na którym go-
spodarze rozbawili nas do łez. Na przyjęciu spotkaliśmy króla, hra-
biankę Wątrobiankę, kolegę z liceum który ze swoim szwagrem robił 
takie rzeczy, o jakich nam się nawet nie śniło. Wpadli również Jadwiga 
i Seba. Menu na "Przyjęciu" było bardzo bogate, kilka smacznych ske-
czów i przebojowych piosenek na deser. Artyści jak na gospodarzy 
przystało żegnali osobiście swoich gości, każdy mógł podejść, poroz-
mawiać, zrobić pamiątkowa fotkę i zdobyć autograf. Już nie możemy 
się doczekać kolejnych smacznych skeczów.

CKiCz w Serocku

W tym roku Zielonogórski Ośrodek Kultury zaprosił dzieci i mło-
dzież do lektury „Kubusia Puchataka” A. A. Milne oraz „Małego Księ-
cia” Antoine’a Saint-Exupéry. Poprosił też o znalezienie w zapropono-
wanych powieściach swojego ulubionego bohatera i stworzenie jego 
kreacji scenicznej w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Magia 
Teatru- Lalka Teatralna.

I tak wyjątkowe i oryginalne prace lalek, kukiełek – dzięki własnej 
wyobraźni - stworzyli podopieczni pani Pauliny Nowaczyk – Pisar-
skiej z CKiCz w Serocku zdobywając ex aequo 1 nagrodę: Kalina Smy-
kla, Maja Kraus i Oskar Dębek. Tym bardziej gratulujemy, ponieważ 
zauważono prace naszych podopiecznych z pośród 332 prac, które 
wpłynęły na konkurs z całej Polski.

CKiCz w Serocku

OŚWIATA

XI Plener malarski
W połowie maja, w Teresinie, w zaciszu 

Puszczy Kamionowskiej, odbył się kolejny 
już plener malarski. Gościliśmy w Ośrodku 
Szkoleniowym "Leśne Zacisze". Tematem 
przewodnim był "Taniec". Uczniowie zmagali 
się z proporcjami ciała ludzkiego, światłocie-
niem i barwami. 

Majowa zieleń inspirowała nas do pracy 
na łonie natury. Uczestnicy z wielu szkół do-
skonalili swoje umiejętności w technice ma-
lowania farbą akrylową na płótnie. Nie zabra-
kło czasu na relaks i zabawę. Oto my i nasze 
prace.

Agata Dutkiewicz

15 maja to DZIEŃ POLSKIEJ NIEZA-
POMINAJKI. To święto przyrody ma na celu 
promowanie jej walorów, stałe przypominanie 
o ochronie środowiska, a także zachowanie 
od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, 
miejsc i sytuacji. Dlatego postanowiliśmy, 
że tegoroczne XVIII SPOTKANIE W EKO-
LANDII odbędzie się właśnie w tym dniu. 
10–osobowe delegacje klas trzecich uczniów 
szkół podstawowych z Serocka, Woli Kiełpiń-
skiej i Jadwisina udały się do „krainy drzew, 
krzewów i egzotycznych roślin” – do Ogrodu 
Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. 
Niezwykła lekcja botaniki w szklarniach i w te-
renie, możliwość bezpośredniej obserwacji, 
dostarczyła uczniom wielu ciekawych wiado-
mości i wrażeń estetycznych. Zachwyciły ory-

ginalne rośliny tropikalne, użytkowe, terenów 
zimnych, lecznicze, bajecznie kwitnące w maju 
krzewy ozdobne oraz pięknie pachnące peonie 
i lilaki. Znaleźliśmy również bohaterki dnia – 
niezapominajki. SPOTKANIE W EKOLAN-

DII to impreza integracyjno–przyrodnicza, 
która w naszej gminie odbywa się już od 18 lat. 
Co roku ma inny charakter, inną tematykę. 
Jest niezwykle ciekawa dzięki zaangażowaniu 
poszczególnych szkół, za co - jako pomysło-
dawczyni tych spotkań - chciałabym serdecz-
nie podziękować koleżankom klas I–III. Słowa 
podziękowań kierujemy również do Referatu 
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
UMiG w Serocku oraz Radzie Rodziców SP 
w Jadwisinie – współorganizatorów imprezy. 
To dzięki nim wręczyliśmy uczestnikom na pa-
miątkę „Eko–Kalendarze”, sadzonki krzewów 
ozdobnych i… niezapominajki do posadzenia 
przed każdą szkołą.

Z ekologicznym pozdrowieniem
A. Błaszczyk SP Jadwisin

OŚWIATA

XVIII Spotkanie w Ekolandii
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KULTURA

Operacja na otwartej książce trwa

9 maja zastanawialiśmy się: czy mo-
żemy być rycerzami w obecnych cza-
sach? Działo się to w sali widowiskowej 
CKiCz w Serocku, gdzie odbyła się żywa lek-
cja historii, której nikt nie chciał zakończyć 
po dzwonku. 

Wraz z Bractwem Rycerskim Kerin 
przenieśliśmy się do średniowiecza i po-
znawaliśmy realia życia rycerzy. Czy ryce-
rze walczyli na śmierć i życie? Jakie zadania 
należały do giermka? Czy rycerz sam wsia-
dał na wierzchowca nawet w pełnej zbroi? 
Dziękujemy prowadzącym! Było ciekawie 
i inspirująco! Takie lekcje pomagają zapa-
miętać ważne daty i otwierają na nowe do-
świadczenia!

12 maja dzieci spotkały się z Warsem 
i Sawą, którzy opowiedzieli im swoją wzru-
szającą historię. W sali widowiskowej od-
wiedził nas Teatr Lalek Igraszka z postaciami 
znanej legendy. 

Piękne lalki teatralne, poruszające pio-
senki i budujące napięcie dźwięki pozwoliły 
dzieciom zagłębić się w baśniowy świat.

Następnie dzieci wzięły udział w warsz-
tatach plastycznych i stworzyły duże postaci 
Warsa i Sawy, które wspólnie zamontowaliśmy 
na wykonanej podczas warsztatów foto budce.

16 maja odbyliśmy wędrówkę śladami 
Stasia i Nel. Odwiedził nas podróżnik Piotr 
Kowalczyk - opowiadał z jakimi wyzwaniami 

musieliby się zmierzyć współcześni bohatero-
wie Sienkiewiczowskiej powieści. 

Okazuje się, że góry Lindego nie ma, ale 
jej pierwowzorów w Etiopii nie brakuje. Nato-
miast Mahdi jest postacią historyczną i można 
się spotkać z jego prawnukiem! Po spotkaniu 
dzieci wzięły udział w warsztatach plastycz-
nych nawiązujących tematyką do lektury.

Spotkania i warsztaty realizowane są 
w ramach projektu CKiCz w Serocku "Opera-
cja na otwartej Książce" dofinansowanego ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego pochodzących z funduszy promocji 
Kultury w ramach programu "Partnerstwo dla 
Książki 2019”.

CKiCz w Serocku

dnia, serocką bibliotekę odwiedziła klasa 
„0” ze Szkoły Podstawowej imienia Miko-
łaja Kopernika w Serocku. Dzieci wspólnie 
z bibliotekarzem czytały z różnych książek 
wierszyki o literkach i o wiośnie. We wto-
rek 14 maja 2019 roku z kolei w odwiedziny 
przyjechała klasa III Szkoły Podstawowej 
imienia Jerzego Szaniawskiego w Jadwi-
sinie. W pierwszej części spotkania dzieci 
słuchały opowiadań z książki Renaty Piąt-

kowskiej „Z przysłowiami za pan brat” z za-
daniem odgadnięcia, o jakim znanym przy-
słowiu mowa w czytanym właśnie tekście. 
Przy okazji słuchacze mogli porównać wy-
jaśnienie autorki, w jakich okolicznościach 
powstało powiedzenie o Zabłockim, który 
wyszedł źle na mydle z tekstem Zdzisława 
Lewandowskiego „O szlachcicu Zabłockim, 
co serocczan chciał przechytrzyć. Podanie”. 
Następnie mali goście zajęli się kolorowa-

niem wydrukowanych rysunków z przeróż-
nymi postaciami, które, już pomalowane, 
zostały pod kierunkiem bibliotekarki oży-
wione w aplikacji Quiver. Z okazji Dnia Bi-
bliotekarza i Bibliotek odwiedził bibliotekę 
Burmistrz Miasta i Gminy Serock Artur 
Borkowski, który życzył owocnej realiza-
cji misji krzewienia wiedzy i czytelnictwa 
wśród lokalnej społeczności.

CKiCz w Serocku
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SPORT

Zawody w czwórboju lekkoatletycznym

SPORT

Dariusz Joński w czołowej „10”

10 maja 2019 roku w Legionowie odbyły 
się powiatowe zawody w czwórboju lekko-
atletycznym chłopców w ramach Mazowiec-
kich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

Chłopcy z klas 4-6 ze szkoły w Woli Kieł-
pińskiej dali czadu! Zajęli pierwsze miejsce 
na 14 szkół i dzięki temu 16 maja reprezento-
wali nasz powiat na zawodach w Lesznowoli.  
Chłopcy stanęli na wysokości zadania i zajęli 
3 miejsce mimo niesprzyjających warun-
ków pogodowych. Zmoczeni, ale zwycięscy 
uczniowie z Woli Kiełpińskiej wrócili z me-
dalami.

Gratulacje dla nauczycieli wychowanie 
fizycznego ze Szkoły Podstawowej w Woli 
Kiełpińskiej.

OSiR

SPORT

Wojciechowe świętowanie na sportowo

Wywiad z Dariuszem Jońskim uczniem 
Szkoły Podstawowej w Zegrzu, uczestnikiem 
Mistrzostw w Biegach Przełajowych na Szcze-
blu Ogólnopolskich, zawodnikiem Klubu Pił-
ki Nożnej Legionovia Legionowo.

Darku, na wstępie serdecznie gratulu-
ję 10 miejsca w zawodach ogólnopolskich. 
Kiedy zacząłeś uprawiać sport i jaki?

Darek: sport zacząłem uprawiać w wieku 
10 lat i była to piłka nożna.

Co Cię zafascynowało w tej dyscyplinie?
Darek: możliwość rywalizacji i możli-

wość ciągłego rozwoju. 
Jak wyglądają twoje treningi? 
Darek: treningi w Legionovii są bardzo 

dobrze zaplanowane i dostosowane do na-
szych możliwości, trenujemy ciężko ale za-
wsze sprawia mi to przyjemność.

Jak wyglądają twoje plany związane ze 
sportem - bieganiem na najbliższy czas?

Darek: z bieganiem nie wiążę większych 
planów ponieważ w pełni skupiam się na pił-
ce nożnej. 

Co jeszcze chciałbyś osiągnąć w sporcie?
Darek: grać w piłkę nożną na wysokim 

poziomie.
Kto jest twoim idolem sportowym i dla-

czego ?
Darek: moim idolem jest Cristiano Ro-

naldo, najbardziej imponuje mi w nim praca 
jaką włożył w siebie.

Dziękuję za rozmowę życzę dalszego 
rozwoju sportowego.

Rozmawiał
Hubert Legiędź

Turniej „6” piłkarskich w Jadwisinie
W niedzielę 12.05.2019 r. odbył się tur-

niej piłki nożnej "6" w Jadwisinie. Zawody 
są organizowane co roku w ramach obcho-
dów Święta Patrona Serocka św. Wojciecha. 
W tym roku do turnieju przystąpiło 8 drużyn 
- m.in. z Jadwisina, Pobyłkowa, Pokrzywnicy 
i Serocka.

Turniej został podzielony na dwie gru-
py po cztery zespoły. Najlepsza w turnieju 
okazała się drużyna z Jadwisina zajmując 
pierwsze miejsce w zawodach. Na drugim 
miejscu uplasowała się drużyna Rossone-

rich z Serocka, a na trzecim miejscu drużyna 
z Pobyłkowa.

Nagrody indywidualne otrzymali: 
Najlepszy bramkarz - Daniel Sokołowski/

Pobyłkowo
Król strzelców - Kacper Oleś/Rossoneri

Turniej piłki siatkowej OPEN
Na sobotę 18.05.2019 r. zaplanowano 

imprezę również w ramach obchodów świę-
ta patrona miasta. Tym razem był to turniej 
piłki siatkowej OPEN.

W turnieju wzięły udział cztery drużyny. 

Dwie ekipy reprezentujące Warszawę oraz 
drużyna z Nowego Dworu i Serocka.

System rozgrywek polegał na zasadzie 
"każdy z każdym". Po zaciętym boju najlep-
si okazali się siatkarze warszawskiej drużyny 
"Kowale Losu". 

Na drugim miejscu stanęła ekipa "Hulta-
je" z Nowego Dworu Mazowieckiego. Trzecie 
miejsce przypadło ekipie "Bez Spiny" z War-
szawy. 

Najlepszym zawodnikiem został wybrany 
Maciej Michalczyk z drużyny "Kowale Losu"

OSiR
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